รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
LEARNING MODEL OF ROBOTICS ACTIVITIES AND PROBLEM BASED LEARNING
FOR PROMOTING COMPUTATIONAL THINKING SKILL FOR GRADE 3 ELEMENTARY
STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION
SCHOOL

ชัยภัทร ลูกบัว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563

รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

ชัยภัทร ลูกบัว

ปริญญานิพนธ์นเี ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

LEARNING MODEL OF ROBOTICS ACTIVITIES AND PROBLEM BASED LEARNING
FOR PROMOTING COMPUTATIONAL THINKING SKILL FOR GRADE 3 ELEMENTARY
STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION
SCHOOL

CHAIPAT LOOKBUA

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of MASTER OF EDUCATION
(Educational Technology)
Faculty of Education, Srinakharinwirot University
2020
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
คานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ของ
ชัยภัทร ลูกบัว
ได้รบั อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ)

.............................................. ที่ปรึกษาร่วม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง)

.............................................. กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี)

ง
บทคัด ย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

ผูว้ ิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม

รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ชัยภัทร ลูกบัว
การศึกษามหาบัณฑิต
2563
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจดุ มุ่งหมายของการวิจยั ดังนี ้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) 2) เพื่อศึกษาผล
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการ
คิ ด เชิ ง คานวณ สาหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) งานวิจยั นีใ้ ช้รูปแบบงานวิจยั และพัฒนา (Research and Development) แบ่งการ
วิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือ (1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ (2) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการคิ ด เชิ ง ค านวณ และผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการวัด ประเมิ น ผล ระยะที่ 2 ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 จ านวน 1 ห้อ ง ทั้ง หมด 30 คน จากการสุ่ม แบบแบ่ งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
วิ เ คราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย (X) ส่ ว นเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น (S.D.) แ ล ะ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ไ ด้ แ ก่ Dependent sample t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1.1) รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ มีกระบวนการในการจัดการเรียนรูท้ ่ีผ่านการสังเคราะห์ขนึ ้ 4
กระบวนการ คือ (1) การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze Problem) (2) การออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา (Design
Solution) (3) การตรวจสอบการแก้ ปั ญหา (Inspect Solution) (4) การน าเสนอการแก้ ปั ญหา (Present
Solution) 1.2) ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00)
1.3) ผลการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนที่เรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

คาสาคัญ : การคิดเชิงคานวณ, กิจกรรม Robotics, การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

จ
บทคัด ย่อภาษาอัง กฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor
Co Advisor

LEARNING MODEL OF ROBOTICS ACTIVITIES AND PROBLEM BASED
LEARNING FOR PROMOTING COMPUTATIONAL THINKING SKILL FOR
GRADE 3 ELEMENTARY STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL
CHAIPAT LOOKBUA
MASTER OF EDUCATION
2020
Assistant Professor Doctor Khwanying Sriprasertpap
Assistant Professor Doctor Rittichai On-ming

The purposes of this research are as follows: (1) to develop a learning model of robotics
activities and problem-based learning to promote computational thinking skills among Grade Three
elementary students at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School; and (2) to study
the results of using the learning models. The instrument for the development of the design was
Research and Development (R&D), divided into two phases: (1) the development of a learning model;
and (2) a study of the results of using learning models. The samples in Phase One consisted of three
research specialists (Technology Specialist, Computational Thinking Specialist, and Assessment
Specialist). In Phase Two, the subjects were thirty Grade Three elementary students at Srinakharinwirot
University Prasarnmit Demonstration School and used cluster random sampling. The statistics used
for data analysis were: percentage, average (x), standard deviation (S.D.), and a dependent sample
t-test. The research findings were as follows: In Phase One, a learning model of robotics activities and
a problem-based learning for promoting computational thinking skills for Grade Three elementary
students at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School, which consisted of a fourstep process: (1) analyze the problem; (2) design a solution; (3) inspect the solution; and (4) present
a solution. The results of the evaluation of the learning model had an Index of Consistency (IOC)
of 0.67-1.00. In Phase Two, the results of using the model found that the students who learned by
utilizing the model had higher computational skills than before learning with a statistical significance
at the level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกา้ วเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ อย่างมากมาย ไม่ ว่าจะเป็ นระบบเศษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
แข่งขันทางด้านดิจทั ลั ระบบสื่อสารที่ใช้ช่องทางที่หลากหลายขึน้ รวมไปถึงสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ จากการพัฒนานวัตกรรมของมนุษย์ท่ีม่งุ เน้นในการช่วยพัฒนาให้ชีวิตสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึน้ การเปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่นีไ้ ด้ส่งผลไปยังทุกประเทศ ทุกภูมิภาค และทุกภาคส่วนให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี ้
ประเทศไทยเองก็ ไ ด้มี ก ารมุ่ง พัฒ นาขี ด ความสามารถนี ้เ พื่ อ ให้เ ป็ น ประเทศที่ ขับ เคลื่ อ นด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเนื่องจากเป็ นส่วนที่ช่วย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง ที่จะช่วยให้ผไู้ ด้รบั การพัฒนาเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะ
การใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการรูเ้ ท่าทันสื่อ การใช้งานเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย และการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาต
การพัฒ นาประเทศจ าเป็ น ต้อ งอาศัย ก าลัง หลัก ด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ น อย่ า งมาก
ประเทศไทยจึ ง มี ก ารจัด การศึ ก ษาที่ มุ่ง พัฒ นาทัก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี โดยใน พ.ศ. 2560
กระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับนโยบายข้างต้นและมีการจัดทาหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคานวณ
(Computing science) ที่ มุ่ง พัฒ นาให้ผู้เ รี ย นเกิ ด ความรู ้ ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
รู เ้ ท่าทันสารสนเทศ และสิ่งที่สาคัญคือการมุ่งเน้นที่การคิดแก้ปัญ หาในชีวิตประจาวันอย่างเป็ น
ระบบ โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีในการช่วยอานวยความสะดวก ผูเ้ รียนจะไม่ได้เรียนแค่การใช้
โปรแกรมพืน้ ฐานของคอมพิว เตอร์ หรือ การเรี ย นรู ้เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารใช้ค อมพิ วเตอร์ขั้นพื ้น ฐาน
แต่จะได้เรียนรู ใ้ นกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และสามารถนามาปรับใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นพืน้ ฐานที่ทาให้ ผูเ้ รียนสามารถจัดการกับปั ญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้ ซึ่งมีความสาคัญกับการใช้ชีวิตในอนาคตของผูเ้ รียนยุคนี ้ ที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มี
การใช้งานแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็ นตัวช่วยในการอานวยความสะดวกให้กับชีวิต
ไม่ ว่ า จะเป็ น การท างาน การเรี ย น การขนส่ ง หรื อ แม้ก ระทั่ ง การให้ค วามบัน เทิ ง จนอาจ
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จะกลายเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญของชีวิตในอนาคตอันใกล้ท่ีกาลังจะมาถึง ทัง้ นี ้ รายวิชา
วิ ท ยาการค านวณนั้ น มี อ งค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง เป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ความสามารถของผูเ้ รียนในการวางรากฐานที่สาคัญของอาชีพที่มีความจาเป็ นในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็ นนักพัฒนาโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน นักตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผูด้ แู ล
ระบบ หรือผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรม เป็ นต้น นั่นก็คือ การคิดเชิ ง
คานวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็ นความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย
จากการใช้ความสามารถขององค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2560)
การคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่มี
ความหลากหลายอย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การจัด ล าดับ เชิ ง ตรรกศาสตร์ การวิ เ คราะห์ข้อ มูล
และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขัน้ ตอน หรือเรียกว่าอัลกอริทึม รวมทัง้ การแยกย่อยปั ญหา
ที่ช่วยให้รบั มือกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนหรือมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดได้ สิ่งที่สาคั ญของการคิด
เชิ ง ค านวณ คื อ ความสามารถในการคิ ด วางแผน แก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ เนื่องด้วยปั ญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิตจริงไม่สามารถใช้ศาสตร์ใด
ศาสตร์หนึ่งในการแก้ไขปั ญหาได้ จาเป็ นต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้ความสามารถ
ในการแก้ไ ขปั ญหาอย่างเป็ นระบบในการแก้ไข โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่ วยอานวยความ
สะดวก การคิดเชิงคานวณมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การแยกย่อยปั ญหา
2) การจดจารูปแบบ 3) การคิดเชิงนามธรรม และ 4) การออกแบบอัลกอริทึม ดังนัน้ ในการจัดการ
เรียนรู จ้ ึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบเหล่านี ้ เพื่อให้ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 มีพืน้ ฐานที่เพียงพอต่อ
การแก้ไขปั ญ หาในชีวิตจริง นาไปสู่การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม จนสามารถพัฒนาเป็ น
นวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีการคิดเชิง
คานวณจึงเป็ นแนวคิดที่สาคัญและมีความจาเป็ นอย่างสูงต่อผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 (J. M. Wing,
2010; บัญญพนต์ และ พนมพร, 2559) ซึ่งการที่จะส่งเสริมความสามารถนีไ้ ด้นนั้ ผูส้ อนจาเป็ นต้อง
จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาความสามารถเฉพาะนีใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนอย่างสม่าเสมอ
การจัดการเรียนรูใ้ นการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณที่ได้รบั การยอมรับจากนักการศึกษานัน้
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรม Unplugged คือ กิจกรรมที่เน้นให้ผูเ้ รียนได้ทา
ความคุน้ เคยกับหลักการทางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ
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ประกอบกับเล่น เรียนรู ้ การลองผิดลองถูก การเรียนรู ร้ ่วมกันเป็ นกลุ่มโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้ กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้ผูเ้ รียนรู แ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ในทางอ้อม และหากใช้ควบคู่กับการเรียนรู เ้ รื่องการคิดเชิงคานวณจะ
สามารถทาให้ผเู้ รียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งการจัดการเรียนรูล้ กั ษณะนีผ้ เู้ รียน
จะได้รับ การเรี ย นรู ้ท่ี ม ากกว่ า ความรู ้เ รื่ อ งการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Fukuoka, 2015;
Rodriguez, Kennicutt, Rader, และ Camp, 2017) และ 2) กิจกรรมแบบ Plugged คือ กิจกรรม
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการเรียนรู ้ ซึ่งวิธีท่ไี ด้รบั ความนิยมและเป็ นที่
ยอมรับ ในการพัฒ นาการคิ ด เชิ ง ค านวณ คื อ การเขี ย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ใ นรู ป แบบของ
โปรแกรมเชิงจินตภาพ เนื่องจากผูเ้ รียนจะได้ฝึกการออกแบบโปรแกรมอย่างเป็ นขัน้ ตอน เรียนรู ้
ภาษาในการเขียนโปรแกรมที่มี ค วามแตกต่ างกัน มี การจัดล าดับความคิ ด การคิดเชิ ง ตรรกะ
ตลอดจนนาไปสู่การออกแบบอัลกอริทึมในการทางาน การเรียนรู ใ้ นลักษณะนีถ้ ือเป็ นการเริ่มต้น
การทาความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ด้ว ยเพราะเป็ นการเรียนรูภ้ าษาที่เข้าใจง่าย
และไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับ (บัญญพนต์ และ พนมพร, 2559) ที่กล่าวว่า ข้อดีของการเขี ยน
โปรแกรมเชิงจินตภาพนัน้ คือการลดขัน้ ตอนที่ซบั ซ้อนในการพัฒนาโปรแกรม หรือโครงงาน มีการ
ประยุกต์ใช้งานได้กบั ผูใ้ ช้งานทุกระดับผ่านการแปลผลด้านตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และลดการ
จดจาคาสั่งที่มีความแตกต่างในภาษาโปรแกรม แต่กลับให้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของภาษา
โปรแกรมได้ดีกว่าการเขียนโปรแกรมในรู ปแบบอักษร จากการศึกษาพบว่าการเขียนโปรแกรมเชิง
จินตภาพนัน้ ถูกนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรู ปแบบต่าง ๆ และวิธีการสอนที่มีความ
น่าสนใจคือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมจินตภาพกับการจัดกิจกรรมด้วยชุดหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อ
ช่วยพัฒนาการคิดเชิงคานวณ เนื่องจากการจัดกิจกรรมด้วยชุดหุ่นยนต์นนั้ เป็ นการจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูโ้ ครงสร้าง หลักการทางาน การออกแบบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จึงทาให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู ก้ ารแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึน้ ทัง้ นีผ้ ูเ้ รียนจะได้รบั การพัฒนาทักษะต่าง ๆ
จากการจัดกิจกรรม เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาการคิด
เชิ ง ค านวณด้ว ยเช่ น กั น (Chambers Carbonaro และ Murray 2008; Yada, Zhou Mayfield,
Hambrusch และ Korb, 2011) เนื่องจากมีขอ้ ดีท่สี อดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ
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ชุดหุ่นยนต์ (Robotics) ช่วยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูผ้ ่านสภาพแวดล้อมที่จัดขึน้
ส่ง ผลให้เ กิดการพัฒ นาการทางด้านความคิดขั้นสูง เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา มี ผลเชิ ง บวก
ต่อการพัฒ นาความคิดในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เช่ นเดียวกันกับการเรียนรู ก้ ารเขี ย น
โปรแกรม นอกจากนีก้ ารเรียนรูด้ ว้ ย Robotics สามารถช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนที่มีลกั ษณะเป็ นผูเ้ รียน
เชิงรับกลายเป็ นผูเ้ รียนเชิงรุ ก (Active Learner) และมีพัฒนาการทางสมอง ทางความคิด ทาให้
ผูเ้ รียนพัฒนาจากการเป็ นนักศึกษาค้นคว้าข้อมูล ไปสู่การเป็ นนักนวัตกร (Innovator) ได้ ทั้งนี ้
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics ช่วยสะท้อนหนทางของการแก้ปัญหาของผูเ้ รียนได้ และช่วยเน้น
ในเรื่องของการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทางนามธรรมในบริบทของโลกแห่งความจริงได้ ผูเ้ รียนจะมี
ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ และเกิ ด ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์อัน เป็ น หนทางที่ จ ะน าไปสู่ก ารสร้า ง
ความหมายทางการเรียนรู ท้ ่ีครอบคลุมมากขึน้ วิทยาการหุ่นยนต์สามารถสร้างบริบทที่แท้จ ริง
ส าหรับ การเรี ย นรู ้แ ละน าเสนอทั ก ษะการรู ้เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี ท่ี จ าเป็ น ในโลกสมั ย ใหม่ ไ ด้
นอกจากนัน้ การใช้ Robotics ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นวิธีท่มี ีประสิทธิภาพในการพัฒนาการ
คิ ด เชิ ง ค านวน เนื่ อ งจากผู้ เ รี ย นเรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการจั ด ล าดั บ ของการเขี ย น
โปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์ (Alimisis, 2009; Castledine, 2011; Atmatzidou และ Demetriadis,
2014; Chalmers, 2018)
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมานั้น พบว่ า ปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ชุ ด หุ่ น ยนต์
(Robotics) โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาถึงผลการใช้งานสื่อที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียนรู ้
แต่ ยั ง มี ช่ อ งว่ า งในเรื่ อ งของการจั ด กระบวนการ ขั้น ตอน หลัก การทฤษฎี ท่ี ใ ช้ใ นการสอน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งผลให้ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาทักษะอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดความหลากหลายในการ
ประเมินผูเ้ รียน ไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนในการจั ดการเรียนรู ้ ไม่สามารถอ้างอิงรู ปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อไปใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงคานวณในบริบทอื่นได้ อีกทัง้ ยังมีขอ้ คิดเห็นในงานวิจยั ให้
มีการจัดทากระบวนการ หรือแนวทางในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ หลักการประเมิน การเพิ่ม
แผนงานของการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบ พัฒนาแนวทางที่ผสู้ อนจะสามารถบรรจุประสบการณ์
หลักการ แนวคิดที่เกิดขึน้ ในโลกของความเป็ นจริง ลงในหลักสูตรการใช้ชดุ หุ่นยนต์ท่ีกาหนดขึน้ ใน
การเรียนการสอน เนื่องจากปั จจุบนั ยังขาดการบูรณาการกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ถูกออกแบบมาให้ส อดคล้องกับการใช้ชุด หุ่นยนต์ (Castledine, 2011; Atmatzidou และ

5
Demetriadis, 2014) การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมชุดหุ่นยนต์ (Robotics) ให้มีประสิทธิภาพนั้น
จึงจาเป็ นต้องอาศัยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของทักษะ กิจกรรม มี
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู ต้ ่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับจดมุ่งหมาย และมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน โดยอาศัยหลักการ แนวคิดที่นิยมใช้เพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงคานวณนัน้ มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น การแก้ไขปัญหา การพิชิตภารกิจ การออกแบบ
วิธีแก้ปัญหา การแสดงขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหา เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ได้มีการนาแนวคิด วิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายในการพัฒนาการคิดเชิง
ค านวณ ส่ว นใหญ่ นั้น พบว่ า มี ก ารน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้โ ดยใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน (Project BasedLearning) และ การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based-Learning) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัด การเรี ย นรู ้ม ากที่ สุ ด (Castledine, 2011; Atmatzidou และ Demetriadis, 2014; PintoLlorente, Martín González และ García-Peñalvo 2016) ซึ่ง ทั้ง สองวิ ธี ล้ว นเอื อ้ อ านวยต่ อ การ
พัฒนาการคิดเชิงคานวณ แต่มี ความแตกต่างกันในเรื่องของความเหมาะสมของระดับช่วงวัยของ
ผูเ้ รียน ประเภทสื่อที่นาไปใช้ และรูปแบบของการจัดกิจกรรม ซึ่งวิธีการเรียนรู ท้ ่ีมีความเหมาะสม
กับบริบทของการคิดเชิงคานวณ และมีความน่าสนใจ ท้าทายต่อการศึกษานั้น คือ การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Project Based-Learning) เนื่องจากจัดเป็ นการเรียนรูท้ ่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้ รียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค้นพบองค์ความรู ใ้ หม่ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจากการทางาน
เป็ นทีม และไม่ตอ้ งอาศัยภูมิความรูเ้ ดิมระดับสูงเมื่อเทียบกับการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based-Learning) นั้ น เป็ นการเรี ย นรู ้
ที่มุ่งแก้ปัญหา มีขั้นตอนการเรียนรู ท้ ่ียืดหยุ่น มีรูปแบบการเรียนรู ท้ ่ีใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้น ให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ มีการสร้างความรูข้ ึน้ ใหม่จากปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง เพื่อให้ผเู้ รียนนัน้ เกิดทักษะ
การคิดในหลากหลายรู ปแบบจากการมุ่ง แก้ปัญหาด้ว ยตนเอง รวมทั้ง ได้รับความรู ใ้ นศาสตร์
ที่ศึกษาไปพร้อม ๆ กัน และนอกจากนัน้ ยังเป็ นวิธีท่ีทาให้ผเู้ รียนได้เกิดการทางานเป็ นทีม ร่วมกัน
แก้ไ ขปั ญ หาที่เ กิดขึน้ เกิดวิธี แก้ปัญหาที่หลากหลายและสร้างสรรค์มากยิ่ ง ขึน้ เป็ นการเรียนรู ้
ที่ม่งุ เน้นพัฒนาความสามารถที่จาเป็ นต่อการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต โดยการสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง
ของผูเ้ รียน ผูส้ อนจะใช้ปัญหาในชี วิตประจาวันกระตุ้น ผูเ้ รียนให้เกิดการคิด จนกระทั่งผู้เรียน
เกิดการค้นคว้าข้อมูลและนาข้อมูลไปแก้ปัญหา นาไปสู่การเกิด ความองค์รูด้ ว้ ยตนเอง โดยปั ญหา
ที่ใช้อาจจะใช้การเรียนรู จ้ ากสถานการณ์จริงหรือการจาลองก็ได้ การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหา
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เป็ นฐานจะสามารถร่วมพัฒนาการเรียนรูจ้ ากการจัดกิจกรรมโดยใช้ Robotics เพื่อพัฒนาการคิด
เชิ ง คานวณได้ เพราะมี รูปแบบการเรีย นรู ท้ ่ี เอื อ้ อานวยต่ อการค้ น คว้า ระดมความคิด มุ่ง เน้น
ที่กระบวนการแก้ปัญหา นอกจากนัน้ สิ่งที่แตกต่างไปคือมีการนาเสนอวิธีการ หรือกลยุทธ์ในการ
แก้ ปั ญ หา ท าให้ ผู้ เ รี ย นนั้ น ได้ ส ะท้อ นความคิ ด จากการเรี ย นรู ้ ท่ี ถู ก จั ด ขึ ้น ด้ ว ยตนเองได้
(นนทกร, 2559; ไพศาล, 2558) การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based-Learning) จึง
เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามเหมาะสมในการประยุ ก ต์ใ ช้ร่ ว มกับ กิ จ กรรม Robotics เพื่ อ ใช้ใ นการ
พัฒนาการรคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียน ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การศึ ก ษาการใช้ เนื่ อ งจากชุ ด หุ่ น ยนต์ เ ป็ นสื่ อ ที่ มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง และต้ อ งอาศั ย
ผู้ท่ี มี ค วามช านาญในการถ่ า ยทอดการเรี ย นรู ้สู่ผู้เ รี ย น รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มที่ เ อื ้อ อ านวย
ในการจัดกิจกรรม
ปั จ จุ บัน โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม)
เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งเน้นในการเป็ นต้นแบบของการจัดการศึกษา สู่มาตรฐานระดับ
สากล ส่งเสริมการวิจยั ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย
ส่งเสริมการสร้างครูมืออาชีพ มีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ด้านสื่อและเทคโนโลยี
ที่ มี ค วามหลากหลาย ทั น สมั ย เหมาะส าหรั บ การสร้า งสรรค์ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษา
และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกอย่างมีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของผู้เรียน ด้านโครงสร้างของหลักสูตรมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 บูรณาการเรียน
การสอน โดยเน้นการสร้างทักษะพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เป็นการนำทักษะพื้นฐานไปประยุกต์ใช้
นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน ซึ่ง การคิดเชิงคำนวณถือเป็น
แนวคิดหนึ่งที่ส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาในเรื่องของการคิดแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง
พื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะและองค์ความรู้ของผู้เรียน รายวิชา
วิทยาการคำนวณได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการใช้ Robotics
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ แต่ยงั ไม่มีแบบแผน หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ม่งุ เน้นให้ผเู้ รียน
เกิดการพัฒนาการคิดเชิงคานวณโดยเฉพาะ ยังไม่มีการวัดประเมินรายด้านของการคิดเชิงคานวณ
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ของผูเ้ รียนอย่างชัดเจน ประกอบกับความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความสามารถด้านการ
คิดเชิงคานวณผ่านการใช้ Robotics
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีผ้ ูว้ ิจัยจึงให้ความสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ด้วย
กิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) ให้มีคณ
ุ ภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการ
จัดการเรียนรูท้ ่มี ีประสิทธิภาพ มีแบบแผน ลาดับขัน้ ตอนในการพัฒนาที่ชดั เจน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้
เกิดการคิดเชิงคานวณที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ความสาคัญของงานวิจัย
1. รู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวณ โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ในระดับชัน้ ต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาการคิดเชิงคานวณแก่ผเู้ รียนในทุกระดับชัน้ นอกจากนัน้ กลุม่ สาระการเรียนรู ้
อื่น ๆ สามารถนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ นี ้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
เพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาผู้เ รี ย นให้เ กิ ด การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส่ง เสริม ให้ผู้เ รี ย นเกิ ด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอนได้ ผูเ้ รียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) ทุก ระดับ ชั้น จะเกิ ด การพัฒ นาการคิ ด เชิ ง ค านวณ มี ค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอนด้วยตนเอง
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2. ผูเ้ รียนที่ผ่านการเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคานวณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) มีผล
ของการคิดเชิงคานวณหลังเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียน หากนากระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ นีไ้ ปใช้จะ
ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถคิดแก้ปัญหาเป็ นลาดับขัน้ ตอนด้วยตนเองได้ เมื่อถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยให้ผเู้ รียนมีการคิดแก้ปัญหาที่นาไปสู่การออกแบบ สร้างสรรค์ ผลงานของตนเอง สามารถ
แก้ปัญ หาในระดับที่สูง ขึน้ จากการพัฒ นาพืน้ ฐานด้านการคิดเชิ ง คานวณผ่านการเรียนรู จ้ าก
กระบวนการนี ้
3. รู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จะเป็ นทางเลือกในการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นของประเทศไทยได้ในอนาคต ซึ่งครู ผูส้ อนที่ตอ้ งการพัฒนา
ผู้เ รียนให้เ กิดการคิดเชิ ง คานวณ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน สามารถนากระบวนการ
จัดการเรียนรูน้ ีม้ าประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนของตนเอง ส่งเสริมผูเ้ รียนให้คิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองเป็ น เมื่อทุกระดับชั้นได้รบั การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาให้ผูเ้ รียนสามารถคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเองเกิดการคิดสร้างสรรค์ผลงาน เป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพกับยุคที่ขบั เคลื่อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) โดยกาหนด
ขอบเขต ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ฯ ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ที่เรียนวิชาวิทยาการคานวณ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมด 8 ห้อง จานวน 240 คน
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กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่เรียนวิชาวิทยาการคานวณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากและใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยสุม่
เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจยั
การวิ จัย ในครั้ง นี ้เ นื ้อ หาที่ ใ ช้ในการวิ จัย เป็ น เนื ้อ หาการเรี ย นรู ้ด้ว ยกิ จ กรรม Robotics
รายวิชาวิทยาการคานวณ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 หน่วยที่ 4 เรื่องการคิดเชิงคานวณ มีเนือ้ หาคือ
1.การแยกย่ อ ยปั ญ หา 2.การจดจ ารู ป แบบ 3.การระบุส่ว นส าคัญ ของ และ 4.การออกแบบ
อัลกอริทมึ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใ ช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดเชิงคานวณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2. แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1 แบบประเมินชิน้ งาน
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
4. แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้
ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
6. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
สมมติฐานการวิจัย
1. การคิ ด เชิ ง ค านวณของผู้เ รี ย นที่ เ รี ย นรู ้ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ด้ว ยกิ จ กรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรี ยน
ระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน
2. ผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนที่เรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้
ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การคิดเชิงคานวณ หมายถึง ความรูค้ วามเข้าใจ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่ า งเป็ นขั้ น ตอนตามองค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง ค านวณ 4 ประเภท ประกอบไปด้ว ย
1) การแยกย่ อ ยปั ญ หา คื อ วิ ธี ก ารท างานที่ แ บ่ ง แยกปั ญ หาออกเป็ น ส่ว นย่ อ ย ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้
แก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ 2) การจดจารูปแบบ คือ วิธีการทางานที่นาส่วนที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึง
กันมาแก้ปัญหา 3) การระบุส่วนสาคัญของปั ญหา คือ การมุ่งแก้ปัญหาหลักที่สาคัญและแยกส่วน
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ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และ 4) การออกแบบอัลกอริทึม คือ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ลาดับขัน้ ตอน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบวัดการคิดเชิงคานวณแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 16 ข้อ แบบประเมินชิน้ งาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมจากแผนการจัดการ
เรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
2. กิจกรรม Robotics หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีจัดขึน้ โดยการใช้ชุดหุ่นยนต์ Lego
Education WeDo 2.0 เป็ น สื่ อ ในการแก้ไ ขปั ญ หาจากการจัด การเรี ย นรู ้ แบ่ ง ประเภทการจัด
กิจ กรรมออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1.กิจ กรรมประเภท Un-plugged เป็ นการทากิจ กรรมโดยใช้
ชิน้ ส่วนของหุ่นยนต์เป็ นสื่อ เช่น การจาแนกและจัดเก็บชิน้ ส่วนเป็ นหมวดหมู่ การประกอบหุ่นยนต์
เป็ นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรี ยนในเรื่ องของพืน้ ฐานการคิ ดและการท าความคุ้น เคยกับ
ชุดหุ่นยนต์ 2. กิจกรรมประเภท Plugged เป็ นทากิจกรรมการเขียนโปรแกรม โดยการออกแบบ
อัลกอริทึม ควบคุมหุ่นยนต์ดว้ ยซอฟต์แวร์ WeDo 2.0 และแสดงผลผ่านการทางานของหุ่นยนต์
เพื่อเป็ นการแสดงผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาของผูเ้ รียน
3. การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนโดยใช้ปัญหา
เป็ นตัวช่วยกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ ่ีผ่านการศึกษา
และสัง เคราะห์ (Lawlor, 2014; CHENG และ Xiang, 2016; ณั ฐ กร, 2553; ไพศาล, 2558;
สิรีวฒ
ั น์, 2560) เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของการเรียนรูก้ ารคิดเชิงคานวณ ทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน คือ
1) การเผชิญปั ญหา 2) การทาความเข้าใจปั ญหา 3) การแบ่งกลุ่ม 4) การระดมความคิด 5) การ
แก้ปัญหาร่วมกัน 6) การทดสอบการแก้ปัญหา 7) การนาเสนอการแก้ปัญหา
4. กิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ใ้ ห้กับผูเ้ รียนด้วยสื่ อประเภทชุดหุ่นยนต์ Lego Education WeDo 2.0 และใช้ขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ผ่านการสังเคราะห์ 7 ขัน้ ตอน ในการเรียนรู ้ ซึ่งผูว้ ิจยั
ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ งั้ หมด 6 กิจกรรม ดังนี ้ 1) เจ้าปั ญหาและเจ้าปั ญญา 2) กิจกรรม
นายช่างตัวน้อย 3) กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1 4) กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2 5) กิจกรรม
การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 6) กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2
5. รู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เ รียนบรรลุตามจุดมุ่ง หมาย ที่ผ่านการประเมิ นโดยผู้เชี่ ย วชาญ มี ขั้นตอนการพัฒ นา
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รู ปแบบ ที่ผ่านการสังเคราะห์ (Joyce, 1996; รัฐกรณ์ คิดการ, 2551; อังสุรีย์ พันธ์แก้ว, 2558 ;
ศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี, 2560) ทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน คือ 1) กาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ 2) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3) กาหนดกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ 4) กาหนดแนวทางของการนาไปใช้ 5) ประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ และ 6)
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
6. รูปแบบการจัดกิจการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมด 4 กระบวนการ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การออกแบบ
และแก้ไ ขปั ญ หา 3) การตรวจสอบปั ญ หา และ 4) การน าเสนอการแก้ปั ญ หา ที่ พัฒ นาขึ น้
จากการศึกษาข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดทฤษฎีท่ี การประเมิน ความเหมาะสม
และความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการคิดเชิงคานวณ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี ้ผู้วิ จั ย ได้ท าการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ด้ว ย Robotics ทั้ง หมด
6 กิจกรรม คือ 1) เจ้าปัญหาและเจ้าปัญญา 2) กิจกรรมนายช่างตัวน้อย 3) กิจกรรมโปรแกรมเมอร์
น้อย 1 4) กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2 5) กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 6) กิจกรรมการ
แก้ปั ญ หาด้ว ยโปรแกรม 2 ใช้ร่ว มกับ ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานที่ ผ่ า น
การสัง เคราะห์ (Lawlor. 2014; Cheng, 2016; ณัฐ กร สงคราม, 2553; ไพศาล สุวรรณน้อ ย,
2558; สิรีวฒ
ั น์ อายุวฒ
ั น์, 2560;) เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการ
ในการจัดการเรียนรูท้ งั้ หมด 4 กระบวนการ คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การออกแบบและแก้ไข
ปั ญหา 3) การตรวจสอบปั ญหา และ 4) การนาเสนอการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดเชิงคานวณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย

การจัดการเรียนรู ้

กิจกรรม Robotics

โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

ความสามารถ
ในการคิดเชิงคานวณ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ ซึ่งผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีเนือ้ หาที่คลอบคลุมกับหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดหุ่นยนต์ (Robotics)
3. เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (ProblemBased Learning)
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
1. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการคิดเชิงคานวณ
1.1 ความหมายของการคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking)
บัญญพนต์ และ พนมพร (2559) ได้ให้ความหมายของ Computational thinking
ว่ า เป็ น การคิ ด เชิ ง ค านวณอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น แนวคิ ด ที่ ส าคัญ และมี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ผู้เ รี ย น
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นสิ่ ง ที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคในการแก้ปัญหา เช่ น นักพัฒ นาซอฟต์แวร์
และวิศวกรคอมพิวเตอร์ ใช้ทกั ษะนีใ้ นการแก้ปัญหาการทางาน
ศุภ วัต ทรัพ ย์เ กิด (2559) ได้ให้ความหมายของ Computational thinking ว่าเป็ น
กระบวนการคิดแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยู่อย่างเป็ นระบบ ผ่านการหา
ความสัมพันธ์ของปัญหา เพื่อให้ผแู้ ก้ปัญหาสามารถติดตามการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรืองรอง, แก้วอุไร, นาม่วงอ่อน, ช้างขวัญยืน, และ เต็งคิว (2561) ได้ให้ความหมาย
ของ Computational thinking ว่าเป็ นกระบวนการคิดที่ตอ้ งใช้ทักษะและเทคนิคเพื่อแก้ไขปั ญหา
โดยมีลาดับขัน้ ตอนและวิธีการแก้ไขปั ญหา ขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาจะต้องถูกนาเสนอในรู ปแบบ
ที่ผแู้ ก้ไขปัญหาสามารถปฎิบตั ิตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนาแนวคิดที่มีลาดับขัน้ ตอน
ไปใช้ในการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่จานวนมาก และสามารถหาเหตุผลจากฐานข้อมูลได้
Jeannette M Wing (2006) ได้ให้ความหมายของ Computational thinking ว่าเป็ น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การออกแบบระบบ การทาความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์
โดยใช้แนวคิดพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการคานวณ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาการคานวณ เพื่อนาไปสู่การออกแบบวิธี แก้ปัญหาที่มี ประสิทธิ ภาพ ซึ่ง วิธี การแก้ไข
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ปัญหานัน้ ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้แก้ปัญหาได้ แต่ยงั รวมไปถึงการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่สะดวก
มีประสิทธิภาพและมีความสวยงาม
Jeannette M Wing (2008) ได้ให้ความหมายของ Computational thinking ว่าเป็ น
การคิดเชิ ง วิเ คราะห์ท่ีเ ป็ นการแบ่ง ปั นระหว่ าง การคิดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ท่ีมุ่ง หาวิธี แก้ไ ขปั ญ หา
กับการคิดเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาระบบบนพืน้ ฐานข้อจากัดของโลกความเป็ นจริง
และรวมไปถึงการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
Barr, Harrison, และ Conery (2011) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ Computational
thinking ว่ า เป็ น กระบวนการแก้ปั ญ หาที่ มี ก ารก าหนดปั ญ หาและการแก้ไ ขปั ญ หาโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยในการแก้ไข โดยข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหานัน้ จะต้อง
ถูกจัดระเบียบ วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีชุดขัน้ ตอนการแก้ปัญหา หรือ อัลกอริทึมในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งผลของการแก้ไขปัญหาสามารถที่จะนาไปอ้างอิงในการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้
Cuny, Snyder, และ Wing (2010) ได้ให้ความหมายของ Computational thinking
ว่ า เป็ น กระบวนการคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก าหนดปั ญ หาและแนวทางของการแก้ไ ขปั ญ หา
ซึ่ง แสดงออกในรู ป แบบของผลการด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี รู ป แบบ แผน ในการ
ประมวลผลข้อมูลนัน้ ๆ
The International Society for Technology in Education (2011) ให้ค วามหมาย
ของ Computational thinking ว่าเป็ น กระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาที่ไ ม่ จ าเพาะเจาะจง โดยมี ก าร
กาหนดปั ญหา จัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์และจาลองรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาผ่ านอัลกอริทึม
เพื่อเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็ นตัวช่วยในการแก้ไข
ปัญหา
Community Computing at School (2014) ได้ให้ความหมายของ Computational
thinking ว่าเป็ นการพิจารณาปัญหาโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็ นตัวอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปั ญหานั้น การคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking) จะช่วยในการอธฺิ บายแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถแก้ได้ โดยที่มนุษย์เป็ นผูค้ ิดค้นกระบวนการแก้ปัญหา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุปความหมายของ
การคิดเชิ ง คานวณ (Computational thinking) ว่าหมายถึง ความสามารถในการคิด ออกแบบ
วางแผน แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาอย่ างเป็ น ระบบ มี ล าดับขั้น ตอนในการแก้ปั ญหาที่ชัด เจน
เรียกว่า อัลกอริทึม ซึ่งไม่ได้ม่งุ เน้นที่เพียงการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่มีจุดประสงค์
หลักคือการมุ่งเน้นแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วย
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ในการจ าลองสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และช่ วยอานวยความสะดวกในการแก้ไ ขปั ญ หา
และได้น าแนวคิ ด นี ้ม าใช้เ ป็ นแกนหลัก ในการก าหนดวัต ถุป ระสงค์ การจัด กิ จ กรรม และกา ร
ประเมินผล ในการส่งเสริมความสามารถนีผ้ ่านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รียน
เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดเชิงคานวณ
1.2 องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking)
บัญ ญพนต์ และ พนมพร (2559) ได้แ บ่ ง องค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง ค านวณ
ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. Decomposition การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในส่วนประกอบต่าง ๆ ของปั ญหา
เพื่อศึกษาความซับซ้อนของผลลัพธ์หรือปั ญ หา แจกแจงเพื่อนาไปสู่ส่วนประกอบย่อยของปั ญหา
เพื่อปรับปรุงให้ดีขนึ ้
2. Pattern Recognition การมองหารูปแบบของปัญหาที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กันเพื่อนามาประเมินสถานการณ์ของปัญหา
3. Generalization และ Abstraction การมองภาพรวมของปัญหาเพื่อนิยามสิ่งที่
เป็ นรายละเอียดย่อย
4. Algorithm Design การออกแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ดุ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ได้แบ่งองค์ประกอบของ
การคิดเชิงคานวณเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. Decomposition การแบ่งกลุ่มปั ญหาหรืองานให้เป็ นขนาดย่อย คือ การแบ่ง
ปั ญหาที่มีขนาดใหญ่ ให้กลายเป็ นปั ญหาขนาดย่อย เพื่อเป็ นการมุ่งเน้นในการจัดการปั ญหาได้
สะดวกและง่ายขึน้ กว่าเดิม
2. Pattern Recognition การพิ จ ารณารู ป แบบของปั ญ หา คื อ การพิ จ ารณา
ลักษณะของปั ญหา หรือแนวโน้มของปั ญหา ที่มีความเหมือน คล้ายคลึงกัน หรือเป็ นส่วนที่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่คล้ายคลึงกัน และสามารถพิจารณาส่วนที่คล้ายคลึงกัน
เป็ นปัจจัยในการแก้ไขปัญหา
3. Abstraction การพิจ ารณาความส าคัญ ของปั ญ หา คือ การแยกแยะส่ว นที่
สาคัญของปัญหาออกจากส่วนที่ไม่สาคัญ หรือ ส่วนที่ไม่ใช่ประเด็นหลักของการจัดการปัญหาออก
จากส่วนของปัญหาหลัก
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4. Algorithm Design การออกแบบอัล กอริ ทึม คื อ การออกแบบขั้น ตอนการ
ท างาน ขั้ น ตอนการแก้ ไ ขปั ญ หา โดยที่ มี ล าดั บ ขั้ น ตอนที่ มี ค วามชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่คอมพิวเตอร์นนั้ สามารถปฏิบตั ิตามได้
Atmatzidou และ Demetriadis (2014) ได้แบ่ง ประเภทและอธิ บายถึง แนวทางในการ
ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ นอกจากนั้น ยัง กล่า วไว้ว่ า ในการส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณนั้น
จาเป็ นต้องสร้างรู ปแบบของการคิดเชิงคานวนซึ่งนาไปสู่การจาแนกการวัดประเมินผลการคิดเชิง
คานวน ดังนี ้
ตาราง 1 การคิดเชิงคานวณ คาอธิบายทักษะ และคาแนะนาในการพัฒนาทักษะตามแนวคิดของ
Atmatzidou
การคิดเชิงคานวณ
คาอธิบายทักษะ
การคิดเชิงนามธรรม การระบุประเด็นปัญหาให้ชดั เจน
เพื่อการแยกปัญหาและ
องค์ประกอบ
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกัน

ตาราง 1 (ต่อ)

คาแนะนาในการพัฒนาทักษะ
1. แยกข้อมูลที่สาคัญออกจาก
ข้อมูลที่ซบั ซ้อน
2. วิเคราะห์และระบุการทางาน
ของโปรแกรมที่แตกต่างกัน
3. จาแนกการใช้งานโปรแกรม
ที่แตกต่างกันกับสถาณการณ์
หรือสภาพแวดล้อมของปัญหา
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การคิดเชิงคานวณ
คาอธิบายทักษะ
การจัดกระทาสิ่งที่ กระบวนการหรือแนวทางในการคิด
คล้ายคลึงกัน
แก้ไขปัญหาที่นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาที่
มีความหลากหลาย
อัลกอริทมึ

การออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็ นลาดับขัน้ ตอนที่ชดั เจน

การออกแบบโมดูล

การพัฒนากระบวนการทางานของ
โปรแกรมให้ทางานอัตนโนมัติ
โดยประกอบด้วยคาสั่งต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

คาแนะนาในการพัฒนาทักษะ
1. ขยายประเด็นปัญหาให้กว้าง
ขึน้ เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาอื่น ๆ
2. กาหนดตัวแปรในการ
แก้ปัญหา
1. ความชัดเจนของขัน้ ตอน
การแก้ไขปั ญหา
2. ความหลากหลายของการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน
3. ผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ดุ ของขัน้ ตอน
การแก้ไขปั ญหา
ออกแบบโปรแกรมในการ
แก้ปัญหาที่เหมือนหรือแตกต่าง
กัน

Community computing at School (2014) ได้แ บ่ ง องค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง
คานวณเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. Logical Reasoning การคิดเชิงตรรกะ คือ การคิดให้เหตุผลในข้อปั ญหา เป็ น
การฝึ กการคิดโดยใช้เหตุผลประกอบในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ว่าทาไมถึงเป็ นเช่นนี ้ ทาไมถึงเกิด
เหตุการณ์นี ้ เป็ นต้น
2. Algorithm อัลกอริทึม คือ วิธีการ แนวทาง ชุดคาสั่ง หรือ ลาดับการคิด ที่ จะ
สามารถท าให้บ รรลุเ ป้า หมายให้ส าเร็จ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากที่ สุด โดยล าดับ การคิ ด นี ้
ไม่จาเป็ นที่จะใช้ในบทเรียนเรื่องการคานวณเสมอไป ยังสามารถใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
เช่น การคิดเรื่องวิธีการเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรให้ใกล้ท่สี ดุ เป็ นต้น
3. Decomposition การแยกย่ อ ยปั ญ หา คื อ การพิ จ ารณาและแยกปั ญ หา
ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ทาให้ส ามารถแก้ปัญหาที่มี ขนาดใหญ่ ไ ด้ง่ ายขึน้ เนื่องจากการลดความ
ซับซ้อนของปัญหาผ่านการแยกองค์ประกอบออกเป็ นส่วนย่อย ๆ
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4. Abstraction การคิดเชิงนามธรรม คือ การระบุความสาคัญเพื่อมุ่ง เน้นในการ
แก้ไขปัญหาและนาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกระบวนการคิด เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา
5. Pattern Recognition การจดจ าเป็ นรู ปแบบ คื อ การระบุ สิ่ ง ที่ มี ค วาม
คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหาให้ง่ายขึน้ ผ่านการทาซา้ หรือ การค้นหาสิ่งที่มีความซา้
หรือคล้ายกัน
Curzon Dorling Ng Selby แ ล ะ Woollard (2014) ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิยามของการคิดเชิงคานวณโดยพิจารณาจากฉันทามติระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ 39
ฉบับ ซึ่งได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงคานวณได้ 7 องค์ประกอบดังนี ้
1. กระบวนการคิด คือ การคิดในการก้ไขปั ญหา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการหาทาง
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่เี กิดขึน้
2. การคิดเชิงนามธรรม คือ การคิดระบุปัญหาให้มีความชัดเจนขึน้ โดยการแยก
ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องของปั ญหานัน้ เพื่อลดความซับซ้อนของปั ญหา และมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
ปัญหาที่มีควาสาคัญ
3. การแยกย่ อ ยปั ญ หา คื อ การแบ่ ง ปั ญ หาออกเป็ น ส่ ว นย่ อ ย ๆ หลายส่ ว น
เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ รวดเร็ว และง่ายขึน้
4. การออกแบบอัลกอริทึม คือ การออกแบบวิธี แก้ปัญหาของบุคคลอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน เป็ นระบบที่ชดั เจน และสามารถใช้ขนั้ ตอนในการแก้ไขปัญหาในการคาดการณ์และจาลอง
รูปแบบของผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยา
5. การประเมิ นผล คือ การประเมิ นผลสามารถบ่ง บอกได้ถึง ผลของการแก้ไ ข
ปัญหา โดยสามารถทาให้บคุ คลทราบถึงวิธีแก้ปัญหาและเลือกใช้วิธีท่มี ีประสิทธิภาพมากที่สดุ ได้
6. การคิดเชิง ตรรกะ คือ การคิดหลากหลายรู ปแบบที่นาไปสู่การแก้ปัญ หาได้
อย่างครอบคลุม หลากหลายรูปแบบ หรือแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์ท่เี กิดขึน้
7. การออกแบบโปรแกรมอัตโนมัติ คือ การออกแบบวิธีแก้ปัญหาในรู ปแบบของ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึน้ ได้อย่างแม่นยาโดยการ
ประมวลผลจากขัน้ อัลกอริทมึ ที่ถกู ออกแบบขึน้
Chen et al. (2017) ได้กาหนดองค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณไว้ 5 องค์ประกอบ
เรียกย่อว่า SDARE ดังนี ้
1. Syntax (S) คือ การกาหนดปั ญหาและการแก้ปัญหาโดยใช้ Syntax ที่เครื่อง
รูจ้ กั
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2. Data (D) คือ การจัดระเบียบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. Algorithms (A) คื อ แนวคิ ด และการสร้ า งวิ ธี แ ก้ ปั ญหาผ่ า นอั ล กอริ ทึ ม
(ชุดคาสั่ง)
4. Representing (R) คือ การนาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขผ่านแบบจาลอง
5. Efficient Effective (E) คือ การสร้างแก้ไขและประเมินผลวิธีแก้ปัญหาโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของขัน้ ตอนและทรัพยากร

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

การออกแบบโปรแกรม
การจัดกระทาสิ่งทีค่ ล้ายกัน

√

การวิเคราะห์ข้อมูล

√

การนาเสนอวิธกี าร
แก้ปัญหา

การออกแบบอัลกอริทมึ

√

การประเมินผลการ
แก้ปัญหา
การมุ่งแก้ปัญหา

การคิดเชิงนามธรรม

√

การคิดเชิงตรรกะ

การจดจารูปแบบ

บัญญพนต์ และ พนมพร
(2559)
สสวท. (2561)
Atmatzidou (2014)
Community computing
at school (2014)
Curzon Selby, และ
Woollard (2014)
Chen et al.(2017)

การแยกย่อยปั ญหา

ตาราง 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดเชิงคานวณ

√ √

√

√

√

√

√

√
√

√

จากการศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง องค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง
คานวณนัน้ ถูกจาแนกไว้แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ชนิดของตัวแปรและชนิดของงานวิจัยนัน้ แต่ก็ยงั มี
องค์ป ระกอบที่ มี ค วามซ ้า ซ้อ นและคล้า ยคลึ ง กั น อยู่ ม าก จากข้อ มู ล นี ้ผู้วิ จั ย จึ ง สัง เคราะห์
องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ (Computational thinking) ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน และจุดมุ่งหมายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไว้ ดังนี ้ 1.การคิดแยกย่อยปัญหา (Decomposition) คือ การแยกส่วนประกอบของปัญหาที่มีความ
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แตกต่างกัน ออกจากกัน ให้ง่ายต่อการคิดแก้ปัญหา 2.การจดจารู ปแบบ(Pattern Recognition)
คือ การนาส่วนประกอบของปั ญ หาที่มี ความซา้ หรือคล้ายคลึง กัน มาช่วยในการแก้ไ ขปั ญ หา
3.การระบุสาระสาคัญของปั ญหา (Abstraction) คือ การระบุความสาคัญของปั ญหาโดยการแยก
ส่วนที่ไ ม่ เ กี่ ยวข้องออกจากส่วนส าคัญของปั ญหา 4.การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ
การออกแบบขัน้ ตอนของการแก้ไขปั ญหา เป็ นรู ปแบบ ขัน้ ตอน คาสั่ง ที่มีความชัดเจน สามารถ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ และนาไปสู่ปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันได้ จากการสังเคราะห์นีผ้ ูว้ ิจัยได้
นาไปใช้ในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
เนื่องจากองค์ประกอบที่ผ่านการสังเคราะห์นีส้ ามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รียนในด้านการคิดเชิงคานวณ
ได้ เมื่ อ ผู้เ รี ย นสามารถระบุ ปั ญ หาให้มี ค วามชั ด เจน ( Abstraction) แยกแยะสิ่ ง ที่ มี ค วาม
แตกต่ า งกั น (Decomposition) และน ารู ป แบบ วิ ธี ก ารที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น (Pattern
Recognition) มาใช้ในการแก้ปัญหา ผูเ้ รียนจะสามารถแบ่งแยก จัดกระทากับส่วนประกอบของ
ปั ญหาได้เป็ นหมวดหมู่ ทาให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ และมีความรวดเร็วยิ่งขึน้ นาไปสู่
การออกแบบวิ ธี แ ก้ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ขั้น ตอน (Algorithm) ซึ่ ง เป็ น หนทางของการแก้ปั ญ หา
ด้วยเหตุผลหลักนี ้ องค์ประกอบทัง้ 4 ข้อ ที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์และเลือกใช้ จึงมีความสาคัญ
และถือเป็ นองค์ประกอบที่ ครอบคลุม กับการคิดเชิง คานวณ ซึ่งการที่จะช่วยพัฒ นาการคิดเชิ ง
คานวณของผูเ้ รียนได้นนั้ จาเป็ นที่จะอาศัยหลักการ วิธีการ หรือ รูปแบบ ที่เหมาะสมกับการพัฒนา
เพราะการคิ ด เชิ ง ค านวณ ( Computational thinking) นั้ น เป็ นการคิ ด เชิ ง แก้ ไ ขปั ญหา
ที่มีเอกลักษณ์และองค์ประกอบเฉพาะตัว การเลือกวิธีการ หรือรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญเช่นกัน
1.3 วิธีการและเครื่องมือการวัดการคิดเชิงคานวณ
จากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ การวัด การคิ ด เชิ ง
คานวณสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้
การวัดการคิดเชิ ง คานวณ (Computational Thinking Test) ต้องพิจ ารณาจาก
แนวคิดพืน้ ฐานของการคิดเชิงคานวณ เช่น การลาดับ (Sequences) การวนลูป (Loops) เงื่อนไข
(Conditionals) ฟั งก์ชนั (Function) เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นการคิดเชิงตรรกะที่จะต่อยอดไปสู่การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ดังนัน้ เครื่องมือที่ใช้วัดการคิดเชิงคานวณจึง
ต้องครอบคลุมเนือ้ หาในด้านพุทธิพิสยั 4 ด้าน คือ (1) Decomposition (2) Pattern Recognition
(3) Abstraction และ (4) Algorithmic design ซึ่ง โรมัน กอนซาเลซ (González, 2015) ได้สร้าง
แบบทดสอบเพื่อวัดการคิดเชิงคานวณจากแนวคิดพืน้ ฐานของการคานวณและเนือ้ หาด้านพุทธิ
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พิสัยของการคิดเชิงคานวณ ต่อมา บรัคแมน (Brackmann et al. 2017) นามาใช้วัดการคิดเชิ ง
คานวณของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา แบบทดสอบเป็ นแบบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 4
คาตอบ โดยข้อคาถามจะเน้นเรื่องพืน้ ฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างข้อคาถาม
ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบตามแนวคิดพืน้ ฐานของการคิดเชิงคานวณด้านวนลูป
(Loops) (Román-González, 2015; Brackmann et al., 2017)
de Campos et al. (2014) เลือกใช้แบบทดสอบแบบตัวเลือกในการวัดการคิดเชิง
คานวณของผูเ้ รียน โดยแบบทดสอบประกอบด้ว ย ข้อคาถามที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ
(1) Abstraction (2) Correlation และ (3) Codification ในการวัดการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา
Chen et al. (2017) เลื อ กใช้ แ บบทดสอบ ปรนั ย (Multiple choice) และ
แบบทดสอบแบบอัตนัย (Open-ended question) ในการวัดการคิดเชิงคานวณ โดยแบบทดสอบ
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แบบอัตนัยให้คะแนนผ่านรู บลิก (Rubric score) ที่สร้างจากองค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ
ได้แก่ (1) การกาหนดปัญหาและการแก้ปัญหาโดยใช้ Syntax (Syntax: S) (2) การจัดระเบียบและ
วิ เ คราะห์ข้อ มูล (Data : D) (3) แนวคิ ด และการสร้า งวิ ธี แ ก้ปั ญ หาผ่ า นอัล กอริ ทึม (ชุด ค าสั่ง )
(Algorithms : A) (4) การน าเสนอปั ญ หาและแนวทางแก้ไ ขผ่ า นแบบจ าลองและหลัก เกณฑ์
(Representing : R) และ (5) การสร้างแก้ไขและประเมินผลวิธีแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficient Effective :E) ผูเ้ รียนจะต้องทาแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง เรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบจะเป็ นสถานการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ Robotics Platforms และ Pseudo-code ที่ผเู้ รียนศึกษา จากนัน้ ผูส้ อนจะให้คะแนน
จากรูบลิกครบทัง้ 5 องค์ประกอบ ตัวอย่างแบบทดสอบแบบปรนัย (ภาพที่ 2.2)และแบบทดสอบ
แบบอัตนัย (ภาพที่ 2.3) ในการวัดการคิดเชิงคานวณ

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างแบบทดสอบแบบปรนัยในการวัดการคิดเชิงคานวณ
(Chen et al., 2017)

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างแบบทดสอบแบบอัตนัยในการวัดการคิดเชิงคานวณ
(Chen et al. 2017)
Jaipal-Jamani และ Angeli (2017) ได้เลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวัด
การคิดเชิงคานวณ โดยการใช้ชุดหุ่นยนต์ Lego WeDo 2.0 เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยเรื่องการ
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ทางานของโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบ Block code กลุม่ ตัวอย่างจะต้อง
ทาแบบทดสอบภายหลังการทดลองและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยแบบทดสอบแบบ
อัตนัยเรื่องการทางานของโปรแกรมมีรายละเอียด ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างแบบทดสอบแบบอัตนัยในการวัดการคิดเชิงคานวณ
(Jaipal-Jamani, 2017)
นอกจากแบบทดสอบแบบอัตนัยแล้ว Jaipal-Jamani ได้ออกแบบแบบประเมิน
ตนเองเรื่องการรับรู ต้ นเองในการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
อภิรายผล มีรายละเอียด ดังนี ้

ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างแบบประเมินการรับรูต้ นเองในการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics
(Jaipal-Jamani, 2017)
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแบบวัดการคิดเชิงคานวณ พบว่า มีการ
ออกแบบแบบวั ด การคิ ด เชิ ง ค านวณในหลากหลายรู ป แบบ ขึ น้ อยู่ กับ กิ จ กรรม หรื อ วิ ธี ก าร
จัด การเรี ย นรู ้ โดยสิ่ ง ที่ มี ค วามคล้า ยคลึง กัน คื อ การน าองค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง ค านวณ
ที่สังเคราะห์ขึน้ มาใช้ในการกาหนดโจทย์ให้ผูเ้ รียนนั้นสามารถคิดแก้ไ ขปั ญหาที่ถูกจาลองขึน้
ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาในรู ป แบบของสถานการณ์จ าลองจากชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ ปั ญ หาจ าลอง
ในรู ป แบบของการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง จิ น ตภาพ ประเภทของแบบวัด นั้น มี ทั้ง ประเภทปรนัย
และอัตนัย โดยส่วนใหญ่แบบวัดประเภทอัตนัยจะถูก ใช้กบั ผูเ้ รียนในวัยที่สามารถอ่านและเขียนได้
คล่องแคล่ว และมี การใช้เ วลาในการทาแบบวัดค่อนข้างมาก เหมาะส าหรับการใช้วัดการคิด
วิเคราะห์ท่ีใช้ความละเอียด เช่น การวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมในการแก้ไขปั ญหา
การออกแบบโปรแกรมควบคุม หุ่ น ยนต์ เป็ น ต้น ส่ ว นแบบวัด ประเภทปรนัย จะถู ก ใช้ใ นการ
ตัง้ คาถามประเภทสถานการณ์จาลอง การแก้ไขปัญหาจากโปรแกรมจินตภาพในเรื่องของการเลือก
อัลกอริทึมในการแก้ไขปั ญหา ซึ่งเหมาะกับผูเ้ รียนที่เป็ นวัยที่อยู่ในช่วงพัฒนาการอ่านและเขียน
มากกว่า เพราะช่ วยประหยัดเวลา แต่โจทย์ท่ีใช้จาเป็ นที่จ ะต้องวัดการคิ ดเชิ ง คานวณให้ครบ
ในด้านที่กาหนด โดยเฉพาะในเรื่องของอัลกอริทึมจะต้องออกแบบให้ผเู้ รียนสามารถคิด วิเคราะห์
และเรียบเรียงการคิดในการออกแบบอัลกอริทึมจากแบบนามธรรมให้กลายเป็ นรู ปธรรมให้ไ ด้
ด้วยเหตุนีผ้ วู้ ิจยั จึงออกแบบแบบวัดการคิดเชิงคานวณ โดยเลือกใช้แบบปรนัยเพื่ อให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่กาลังอยู่ในช่วงพัฒนาทัง้ ด้านการอ่านและเขียน โดยใช้
วัดองค์ประกอบการคิดเชิงคานวณทัง้ หมด 4 ด้าน คือ การคิดแยกย่อยปั ญหา การจดจารู ปแบบ
การระบุส่วนสาคัญของปั ญหา และการออกแบบอัลกอริทึม ด้านละ 4 ข้อ ทัง้ หมด 16 ข้อ ซึ่งเป็ น
แบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับเนือ้ หา กิจกรรม ที่ผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียนรู จ้ ากผูส้ อน
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ม่งุ เน้นในการส่งเสริมด้านการคิดเชิงคานวณโดยเฉพาะ
1.4 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
กิจกรรม Unplugged
Curzon, McOwan, Plant, และMeagher (2014) ได้ให้ความหมายของกิจกรรม
Unplugged ไว้ว่า เป็ นแนวทางในการสอนแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยเป็ นกิจกรรมที่ดีในการสอนนักเรียนให้พฒ
ั นาการคิดเชิงคานวณ
Takaoka, Fukushima, Hirose, และ Hasegawa (2014) ได้ให้ความหมายของ
กิจกรรม Unplugged ไว้ว่า เป็ นเครื่องมือในการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยการใช้เทคนิค
ที่หลากหลาย เช่น เกม ปริศนา การเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกอย่างที่ไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์
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Fukuoka (2015) ได้ให้ความหมายของกิจกรรม Unplugged ไว้ว่า เป็ นกิจกรรมที่
สามารถใช้ในการเรียนการสอนผ่านการลงมือทา โดยที่ไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการ
นีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูเ้ รื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ในทางอ้อม ประกอบกับเล่น เรียนรู ้
การลองผิ ด ลองถู ก การเรี ย นรู ้ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม ผ่ า นการเล่น การมุ่ง เน้น ในการแก้ปั ญ หาไม่
เหมือนกับการมุ่งเน้นในการเขียนโปรแกรม
Rodriguez, Rader, และ Camp (2016) ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายของ กิ จ กรร ม
Unplugged ไว้ว่า กิจกรรมการถ่ายทอดพืน้ ฐานแนวคิดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับ
นักเรียนที่ไม่เคยมีพืน้ ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ เน้นในการผลักดันทักษะ
การคิดแก้ปัญหาที่ไม่ใช่เพียงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Brackmann et al. (2017) ได้ใ ห้ค วามหมายของกิ จ กรรม Unplugged ไว้ว่ า
กิจกรรมที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้เกิดการคิดเชิงคานวณด้วยกิจกรรมแบบ offline และไม่ตอ้ งใช้การเขียน
โค้ดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Rodriguez et al. (2017) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของกิ จ กรรม Unplugged ไว้ ว่ า
เครื่องมือในการสอนวิทยาการคานวณให้กับนักเรียนที่ไม่มีพืน้ ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
ผลลัพธ์ท่คี าดหวัง คือ นักเรียนได้เรียนรูพ้ ืน้ ฐานความรู ้ ทักษะ ในการเขียนโปรแกรมหรือการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ และหากใช้ค วบคู่กับการเรียนรู เ้ รื่องการคิดเชิงคานวณ จะสามารถทาให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ โดยเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเม้นมากกว่าการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่วั ไป
CS Education Research Group (2019) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ กิ จ ก รรม
Unplugged ไว้ว่ า เป็ น กิ จ กรรมแนะน านัก เรี ย นให้รู ้จัก การคิ ด เชิ ง ค านวณผ่ า นแนวคิ ด เช่ น
ตัวเลขไบนารี อัลกอริทึม การจัดเรียงข้อมูล เป็ นต้น เป็ นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างทักษะการ
เขียนโปรแกรมที่ไม่จาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์
จากข้อมูลข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความหมายของกิจกรรม Unplugged
ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ใ้ ห้ผูเ้ รียนเข้าใจถึงการคิดเชิง
คานวณ การเขียนโปรแกรม โดยที่ยังไม่ ต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใดในการเรียนรู ้ ถือเป็ นการ
เตรียมความพร้อมผู้เ รี ยน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิ ด แรงจูง ใจ มี ความเข้าใจพื ้ นฐานของการเขี ย น
โปรแกรม เรียนรูป้ ระสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมจากการจาลองกิจกรรมที่ฝึกให้แก้ปัญหาเป็ น
หลัก รวมถึงการเรียนรู ใ้ นการใช้ความสามารถทางด้านการคิดเชิงคานวณ จากแนวคิดดังกล่าวนี ้
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนรูภ้ ายในรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ที่ช่ือว่า “นายช่างตัวน้อย” เพื่อ
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ช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู แ้ ละเตรียมความพร้อม กระตุน้ การคิด โดยใช้หลักการจัดกิจ กรรมแบบ
Unplugged คือ กิจกรรมการเรียนรู ก้ ารแยกย่อยปั ญหาโดยใช้ชุดหุ่นยนต์ เพื่อให้ผูเ้ รียนได้วาง
แผนการทางาน ผ่านกิจกรรมการแยกส่วนประกอบของหุ่นยนต์ตามตาแหน่ง ภายในเวลาที่กาหนด
และนอกจากนัน้ ผูว้ ิจยั ยังนาแนวคิดนีไ้ ปใช้ในกิจกรรมที่เป็ นการเรียนรูเ้ รื่องอัลกอริทมึ เพื่อให้ผเู้ รียน
ได้เตรียมความร้อมก่อนการเขียนโปรแกรมจากชุดหุ่นยนต์
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม Unplugged
การใช้กิจกรรม Unplugged ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความพร้อ มในด้านการเขียน
โปรแกรมเบือ้ งต้นนัน้ จากการศึกษาพบว่านักวิชาการได้จดั กิจกรรมที่มีความหลากหลายแตกต่าง
กั น อย่ า งกว้ า งขวาง โดยน าวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเข้ า มาเป็ นหลั ก ในการ
จัดกิจกรรม เช่น องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณในแต่ละด้าน เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงจัดประเภทของ
กิจกรรม Unplugged ที่มีความนิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวาง 2 ประเภท ดังนี ้
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเลขฐานหรือระบบไบนารี (Binary)
Thies และ Vahrenhold (2013) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรม Count the Dots ด้วย
การให้ผเู้ รียนเปิ ดการ์ดที่มีจานวนจุดอยู่ภายหลังการ์ด เพื่อเรียนรูเ้ รื่องจานวนจากการนับจุด และ
เรียนรูเ้ รื่องเลขฐานสองจากการพลิกและเปิ ดการ์ดบางการ์ด นอกจากนัน้ ยังศึกษาการใช้กิจกรรม
การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search) จากกิจกรรมเรือรบประจัญบาน นักเรียนจะได้รบั ใบงานที่
มีหมายเลขเรือรบทัง้ หมด 26 ลา และจะต้องทายว่าเรือของเพื่อนนัน้ คือหมายเลขใดจนกว่าจะหมด
ใครที่ทายได้จานวนครัง้ น้อยกว่าเป็ นผูช้ นะ วิธีการนีจ้ ะเป็ นการฝึ กผูเ้ รียนให้ใช้กลยุทธ์ ใช้ความคิด
เชิงตรรกะ และวิธีการค้นหาแบบไบนารี
Rodriguez et al. (2017) ได้ใช้กิจกรรมการเกี่ยวกับเลขฐานสองในการเรียนการ
สอน โดยให้ผเู้ รียนทาการค้นหาลาดับของตัวเลขผ่านสถานการณ์ปัญหา คือ การค้นหารองเท้าที่
เรียงตามขนาดของเบอร์รองเท้า จากการติดตามข้อมูลของสัตว์เลีย้ ง และการแทนค่าของตัวเลขซึ่ง
เป็ นระบบการค้นหาแบบไบนารี (Binary Search)
พรพิมล (2562) ได้ใช้กิจกรรมการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเลขฐาน โดยใช้บตั รแสดงตัวเลข
ในกิจกรรมการค้าหาเลขฐานสองและการหาผลรวมของเลขฐานสิบ ด้วยการบวกเลขและการพลิก
บัตรที่กานดตัวเลขต่าง ๆ ไว้ จากนัน้ รวมผลและสรุ ปผลตัวเลขฐานสองและเลขฐานสิบ เพื่อเป็ น
การเสริมสร้างพืน้ ฐานของการเขียนโปรแกรมการทาความเข้าใจเลขฐานสอง ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 แสดงตัวอย่างกิจกรรม Binary Digit
การใช้กิ จ กรรมที่ เ น้น ให้ผู้เ รี ย นได้ท าการศึก ษาระบบเลขฐานและการค้น หา
แบบไบนารี ช่ ว ยให้ผู้เ รี ย นได้ใ ช้ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ใช้ก ลยุท ธ์ วิ ธี ก าร ที่ ใ ช้ห ลัก ตรรกะ เหตุผ ล
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเลขฐานเป็ นพืน้ ฐานในด้านการคิดของการเขี ยนโปรแกรม เมื่อผูเ้ รียน
มี ความรู ค้ วามเข้าใจในด้านนีแ้ ล้ว จึ ง จาเป็ นที่จ ะต้องเรียนรู แ้ ละฝึ กฝน ในกิจ กรรมที่สามารถ
ออกแบบแนวคิด หรือขัน้ ตอนที่ใช้แก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทมึ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ฐานการออกแบบอัลกอริทมึ
Thies และ Vahrenhold (2013)ได้ศึกษาการใช้กิจ กรรม Sorting Networks ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมให้ผูเ้ รียนจัดเรียงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่ อมโยงกัน โดยผูเ้ รียนจะต้องแบ่ง กลุ่ม
ออกเป็ นกลุม่ ละ 6 คน จานวน 2 ทีม และทัง้ สองทีมจะต้องนาการ์ดหมายเลขที่ตนเองได้จากครูมา
เปรียบเทียบกัน ผูเ้ รียนที่การ์ดตัวเลขเยอะกว่าจะต้องย้ายไปฝั่งขวาของวงกลม ผู้ ท่ีได้เลขน้อยกว่า
จะต้องไปฝั่ งซ้าย ดังภาพประกอบ 7 จนกว่าจะถึงเส้นชัย และหากทาผิดจะต้องกลับไปเริ่ม ใหม่
กิจ กรรมผู้เ รียนจะได้ฝึ กฝนทัก ษะในด้า นของ การเรียงล าดับ การเปรียบเที ยบ ตลอดจนการ
ออกแบบอัลกอริทึม และการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน และรับรูว้ ่าคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเร็ วเมื่อมี
การทางานร่วมกันและจะต้องทางานตามอัลกอริทมึ ตามลาดับขัน้ ตอนเท่านัน้
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ภาพประกอบ 7 แสดงลาดับวงกลมในกิจกรรม Sorting Networks
Brackmann et al. (2017) ได้ทาการศึกษาและออกแบบกิจกรรม Unplugged ที่
ใช้ในการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งได้ม่งุ เน้นในการให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้
เพื่อทาความเข้าใจ และสามารถออกแบบอัลกอริทึมในการแก้ไขปั ญหา ผ่านการใช้แผนงาน หรือ
ใบงาน ในการทากิจกรรม เช่น กิจกรรมการออกแบบขัน้ ตอนการทางาน การปลูกต้นไม้ กิจกรรม
การเดินทางไปยังจุดหมายโดยการอ่านคาสั่งทีละขัน้ ตอน เป็ นต้น ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 แสดงตัวอย่างกิจกรรมของ บรัคแมน และคณะ
del Olmo-Muñoz, Cózar-Gutiérrez, และ González-Calero (2020) ได้ ท า
การศึกษากิจ กรรม Unplugged ที่ใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึก ษา พบว่า กิจ กรรมหนึ่ง ที่ถูก
เลือกใช้ คือ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยตารางกระดาษ (Graph paper programming) เป็ น
การระบายสีลงในตารางจากอัล กอริทึม ที่กาหนดขึน้ ผูเ้ รียนจาต้องอ่านอัลกอริทึม และทาตาม
ขัน้ ตอนทีละขัน้ ตอน โดยอัลกอริทึมที่ถูก กาหนดนัน้ จะอยู่ในรู ปแบบของสัญลักษณ์เพื่อให้ผูเ้ รียน
เข้าใจและปฏิบตั ิตามได้ง่าย ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 แสดงตัวอย่างกิจกรรม Graph paper
กิจกรรมประเภท Plugged
Jiang และ Wong (2019) ได้ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรม Plugged ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ย
พัฒนาการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียน ซึ่งกิจกรรม Plugged นัน้ เป็ นการทากิจกรรมโดยที่ผเู้ รี ยนนัน้
ได้ทาการสารวจและสร้างสรรค์จากการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นตัวช่วยในการทากิจกรรม
Lodi (2020) ได้ให้คาจากัดความของกิจกรรม Plugged ว่า เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคานวณ และ
เป็ นกิจกรรมที่ตรงกันข้ามกับกิจกรรมประเภท Unplugged
Rehmat, Ehsan, และ Cardella (2020) ได้ให้คาจากัดความของกิจ กรรมประเภท
Plugged ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ต้อ งอาศัย อุป กรณ์ดิ จิ ทัล ในการเรี ย นรู ้ ต่ า งกับ กิ จ กรรมประเภท
Unplugged ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องใช้
ตัวอย่างกิจกรรมประเภท Plugged
Tsarava et al. (2017) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาการคิดเชิงคานวณด้วยการเรียนรู ้
โดยใช้เกมเป็ นฐาน ควบคู่กบั การใช้กิจกรรม unplugged และกิจกรรมประเภท plugged โดยการ
เลือกใช้ AppInventor ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์การออกแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ท่ีสามารถใช้งานได้
ด้วยเว็บบราวเซอร์ ด้วยการออกแบบแอปพลิเคชันจากการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้นด้วยรูปแบบของ
การลากและวาง ทาให้ผเู้ รียนเข้าใจง่ายขึน้ และสามารถใช้งานได้หลากหลายระบบปฏิบตั ิการ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบแอปพลิเคชันจาก Appinventor นัน้ ใช้การเขียนโปรแกรมที่มี ความ
คล้ายคลึงกันกับโปรแกรม Scratch แต่ผูเ้ รียนที่ใช้ AppInventor สามารถออกแบบแอปพลิเคชัน
และสามารถนาไปใช้จริงได้
(Saxena, Lo, Hew, และ Wong, 2020) ได้เลือกใช้หุ่นยนต์ Bee-Bot ในการศึกษา
เรื่องการออกแบบกิจกรรม Unplugged และ Plugged เพื่อปลูกฝังการคิดเชิงคานวณ กรณีศึกษา
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ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็ นหุ่นยนต์ท่ีสามารถควบคุมให้แสดงผลคาสั่งด้วยการเคลื่อนที่ เช่น การ
เดินหน้า ถอยหลัง หมุนซ้าย หมุนขวา เป็ นต้น ใช้การเขียนโปรแกรมในการวางคาสั่งตามลาดับ
เป้าหมายของกิจกรรมนี ้ คือ การนาหุ่นยนต์ Bee-Bot เดินทางไปยังเป้าหมายด้วยการหลบสิ่งกีด
ขวางตามภารกิจบนแผนกระดานที่ใช้เป็ นพืน้ ในการเดินทาง ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 แสดงตัวอย่างกิจกรรมจากหุ่นยนต์ Bee-Bot
Chongo, Osman, และ Nayan (2021) ได้ใ ช้กิ จ กรรมประเภท plugged ในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าเคมีควบคู่กบั การส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ ด้วยสื่อชนิดโปรแกรม
เชิงจินตภาพ คือ โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ใช้การเขียน
โปรแกรมประเภท Block-based programming ใช้การลากและวางเป็ นวิธีการหลัก เมื่ อผูเ้ รียน
ถูกพัฒนาการคิดเชิงคานวณให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ก็จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถ
ในเรื่องของไฟฟ้าเคมีท่ีมากขึน้ ตามไปด้วย
Rehmat et al. (2020) ได้ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการพัฒนาการคิดเชิงคานวณ
ของผู้เ รี ย นในวัย เด็ ก เล็ ก โดยการใช้กิ จ กรรมการเขี ย นโปรแกรมด้ว ยเกม Computing for the
Critters ซึ่งกาหนดให้ผูเ้ ล่นจาลองเป็ น Robot ที่จะต้องเดินทางไปยังสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการเขียน
โปรแกรมด้ว ยโค้ด เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ซึ่ง กิ จ กรรมนี ้ส ามารถช่ ว ยให้ผู้เ รี ย นในชั้นเด็ ก เล็ ก ได้เ ข้าใจ
ในเรื่องของการคิดเชิ ง คานวณพืน้ ฐาน และการเคลื่อนที่อย่างง่ าย ซึ่ง มี ตัวอย่างของกิจ กรรม
ดังภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 แสดงตัวอย่างเกม Computing for the Critters
Usengül และ Bahçeci (2020) ได้ทาการศึกษาผลการใช้ Robotics ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ ด้วยชุดหุ่นยนต์ Lego Education Wedo 2.0 ซึ่งเป็ น
ชุดหุ่นยนต์ท่ีประกอบไปด้วยชิน้ ส่วน และซอฟต์แวร์ Wedo 2.0 ซึ่งเป็ นการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์โดยการลากและวาง มีการใช้โค้ดที่เป็ นสัญลักษณ์แสดงส่วนในการทางานเช่น มอเตอร์ ตัว
ควบคุมไฟ เสียง เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ที่ได้ทากิจกรรม Plugged จากชุดหุ่นยนต์ Lego
Education Wedo 2.0 ผลการคิดเชิงคานวณแตกต่างกับกลุ่มควบคุมปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05
บัญญพนต์ และ พนมพร (2559) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาเกมการคิดเชิงคานวณ
ผ่านการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming Language, VPL) ซึ่งเป็ นรูปแบบการ
เขี ย นโปรแกรมที่ ล ดความจ าเป็ น ในส่ว นของโครงสร้า งภาษาโปรแกรม เพราะตัว แปลภาษา
โปรแกรม (Compiler) มีการเตรียมเครื่องมือ และ สภาพแวดล้อมในการทางาน (Development
Environment) ที่พร้อมใช้งานได้ทนั ทีท่เี รียกว่า คอมโพเนนต์ (Component) ที่ อาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของสัญลักษณ์ กราฟิ กรูปภาพ ปุ่ ม ในรูปแบบวัตถุให้ลากวางบนหน้าจอการทางาน และสามารถ
ประมวลผลได้เทียบเท่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมปรกติ ข้อดีของการเขียนโปรแกรม
เชิงจินตภาพนัน้ คือการลดขัน้ ตอนที่ซบั ซ้อนในการพัฒนาโปรแกรม หรือโครงงาน มีการประยุกต์ใช้
งานได้กบั ผูใ้ ช้งานทุกระดับผ่านการแปลผลด้านตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และลดการจดจาคาสั่ง
ที่ มี ค วามแตกต่ า งในภาษาโปรแกรม (Programming Syntax) แต่ ก ลับ ให้ค วามเข้า ใจในเรื่ อ ง
โครงสร้างของภาษาโปรแกรม (Programming Structure) ได้ดีกว่า การเขียนโปรแกรมในรู ปแบบ
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ตัวอักษร (Text-Based Programming) และได้เลือกใช้โปรแกรม Scratch และ Google Blockyใน
การศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนัน้ พบว่า โปรแกมเชิงจินตภาพ หรือ
Visual Programming Language เป็ นการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของกราฟิ ก กล่อง หรือบล็อค
ขึน้ อยู่กับจุดประสงค์การออกแบบของผู้พัฒ นา มี การประมวลผลโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์
ในรู ปแบบต่าง ๆ ลักษณะการเขียนคือการลาก วาง และปรับแต่งรายละเอียดของฟั งชันก์การ
ทางาน สามารถให้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างภาษาได้ดีกว่าการเขียนในรูปแบบตัวอักษร โปรแกรม
เชิงจินตภาพนัน้ จัดอยู่ในประเภทการเรียนรู แ้ บบ Plugged ซึ่ง เป็ นการเรียนรู ก้ ารเขียนโปรแกรม
ผ่านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีซ่ึงตรงกันข้ามกับการเรียนรู แ้ บบ Unplugged ในด้านของการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ผูเ้ รียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหา ผ่านการจาลอง
สถานการณ์ เกิ ด วิ ธี ก ารคิ ด สร้า งสรรค์ท่ี ม ากขึ น้ ในการแก้ไ ขปั ญ หา ผู้วิ จัย ได้น ารู ป แบบก าร
พัฒ นาการคิดเชิ ง คานวณทั้ง สองแบบคือ 1) กิจ กรรม Unplugged และ 2) กิจ กรรม Plugged
มาประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ีสามารถพัฒนาการคิด
เชิงคานวณอย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากผลวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียนใน
ด้านการคิดเชิงคานวณนัน้ จาเป็ นที่จะต้องอาศัยกิจกรรม Unplugged เพื่อสร้างพืน้ ฐานในการคิด
และการเขียนโปรแกรมให้กบั ผูเ้ รียน และใช้กิจกรรม Plugged ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้กบั
ผูเ้ รียน การจัดกิจกรรมทัง้ สองประเภทจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็ นส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน
ซึ่ง ต้องอาศัยสื่ อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กับกิจ กรรมแต่ละประเภทด้วยเช่ นกัน ซึ่ง ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาในหัวข้อถัดไป
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงคานวณ
Atmatzidou และ Demetriadis (2014) ได้ทาการวิจยั เรื่อง วิธีการส่งเสริมการคิดเชิง
คานวณของผูเ้ รียน โดยผ่ านกิจกรรมเรียนรู แ้ บบ Robotics โดยทาการทดลองกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเป็ นกลุม่ ทัง้ หมด 35 คน เพศชาย 28 คน เพศหญิง 7 คน โดยการทดลองแต่ละครัง้ จะ
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย ใช้การทดลองโดยการจัดกิจกรรมที่มีการตัง้ โจทย์และให้ผทู้ ดลองลงมือ
แก้ปัญหาผ่านกิจกรรม Robotics ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง ชุด Robotics ที่ใช้คือ Lego Mindstorms NXT
2.0 และมีการเก็บข้อมูลการวิจยั ในรูปแบบของ t-test for paired-samples โดยเปรียบเทียบข้อมูล
ตามประเภท คือ 1. องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ 2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซึ่ง
การจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ จะมีความแตกต่างกัน กิจกรรมในชุดที่ 1 จะเป็ นการอธิบายถึงข้อมูล
พืน้ ฐานของชุด Robotics Lego Mindstorms NXT 2.0 การกิจกรรมในชุดที่ 2 จะเป็ นการอธิบาย
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และทากิจกรรมเกี่ยวกับแนวคิดของการคิดเชิงคานวณ ชุดที่ 3 เป็ นต้นไปจะเป็ นการจัดกิจกรรมที่
เน้น การท าความเข้า ใจของปั ญ หา การแก้ปั ญ หาที่ ซับ ซ้อ นขึ น้ จนถึ ง ขั้น ของการท ากิ จ กรรม
แก้ปัญหา โดยจะเป็ นการแข่งขันตามโจทย์ท่ีกาหนดขึน้ โดยใช้การสร้าง Robotics และการเขียน
โปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลการวิจยั พบว่า ในขัน้ แรกของการจัดกิจกรรมผูเ้ รียนประสบปั ญหาเกี่ยวกับความ
เข้าใจในด้านแนวคิดของการคิดเชิงคานวณ อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านกิจกรรมต่อไปเรื่อย ๆ ผูเ้ รียนมี
ความเข้าใจที่ดีขึน้ นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมที่จดั ขึน้ รวมถึงการทางานภายในทีม ในการจัด
กิจกรรมที่มากขึน้ ก็จะมีการแก้ปัญหาและการคิดเชิงคานวณที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ ข้อแนะนาในการทา
วิจยั ในภายหน้า ผูว้ ิจยั ได้แนะนาแนวทางในการสนับสนุนการคิดเชิงคานวณว่า 1.เพิ่มแผ่นงานการ
ทางานที่สนับสนุนผูเ้ รียนผ่านกิจกรรม 2. เพิ่มจานวนกิจกรรม 3. สร้างงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดและประเมินผลให้มากยิ่งขึน้
Roscoe, Fearn, และ Posey (2014) ได้ทาการสารวจแนวทางในการพัฒนาการคิด
เชิงคานวณในหลากหลายรูปแบบการเรียนรู ้ และได้สงั เคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ
ไว้ 5 ประเภท ดังนี ้ 1.การคิดเชิงนามธรรม 2.การวิเคราะห์โดยใช้การคิดเชิงตรรกะ 3.กระบวนการ
แก้ปัญหาแบบอัลกอริทมึ 4.การประเมินประสิทธิภาพ 5.นวัตกรรม จากนัน้ ทาการสารวจการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคานวณในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1. การเรียนรู ใ้ นหลักสูตรระยะสั้น Printcraft Bootcamp เป็ นการเรียนรู โ้ ดยให้
ผูเ้ รียนใช้โปรแกรม Minecraft 2 เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมตามจินตนาการของผูเ้ รียนในโลก
เสมือนจากคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ทาการสร้างวัตถุท่ีถูกออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับโลกเสมือนโดย
ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ผูเ้ รียนจะถูกกระตุ้ นการคิดตามจิ นตนาการและเกิดการคิดเชิง นามธรรม
ผสมผสานกับการจัดการตัวเลขในการสร้างวัตถุให้ออกมาได้จริงซึ่งคล้ายกับการคิดเชิงคานวณ
2. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้แอปพลิเคชัน AppInventor เป็ นแอปพลิเคชันที่
ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ตอ้ งการ โดยรูปแบบจะเป็ นการเขียนโค้ดแบบลากและวางซึ่งผูเ้ รียนที่
ผ่านการอบรมสามารถสร้างเกมที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันได้เกิดความสามารถในการคิดเชิง
ตรรกะ การวางแผนอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรืออัลกอริทึม ซึ่งเป็ นทักษะ
หนึ่งในเรื่องของการคิดเชิงคานวณ
3. ชมรม Robotics เป็ นกลุ่ม การเรี ย นรู ้เสริม หลัง เลิ กเรีย นของผู้เรี ย น ซึ่ง เป็ น
กิ จ กรรมส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณที่ มี ค วามหลากหลายมากที่ สุด จาก 3 รู ป แบบการเรียนรู ้
เนื่องจากผูเ้ รียนจาเป็ นต้องเรียนรูใ้ นเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงทรัพยากรที่มีความ
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หลากหลาย เช่น Arduino Microcontroller และ Lego Mindstorms ผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจจากการ
เรียนรู ร้ ู ปแบบนีค้ ือ ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู เ้ รื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์พืน้ ฐาน สามารถทางานกับ
โปรแกรมที่ไ ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมี ค วามหลากหลายได้ เช่ น S4A (โปรแกรม
Scratch สาหรับ Arduino) โปรแกรม NXT-G สาหรับชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms ช่วยให้ผเู้ รียน
ได้มีโอกาสในการทางานร่วมกันระหว่างการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถลดระดับความ
ซับซ้อนบางอย่างของการคิดคานวณลงได้ ช่วยให้ผเู้ รียนได้สร้างสรรค์ชิน้ งานจากความสนใจของ
ตนเองจริง ๆ นอกจากนัน้ ยังมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับงานวิจัยว่า การคิดเชิงคานวณนัน้ เป็ นทักษะ
การคิดแก้ปัญหาที่ประกอบไปด้วย การคิดเชิงตรรกะ การออกแบบวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ขัน้ ตอนหรืออัลกอริทมึ สิ่งเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยให้นกั เรียนทุกคนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
และการใช้เหตุผลมากยิ่งขึน้ ซึ่งในปั จจุ บนั โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด สิ่ง
หนึ่งที่เป็ นแกนหลักของเทคโนโลยีสมัยนีค้ ือการเขียนโปรแกรม และที่สาคัญผูส้ อนควรเปิ ดโอกาส
นาพานักเรียนไปสัมผัสกับประสบการณ์ของเทคโนโลยีท่ีนักเรียนยังไม่เคยรู จ้ ักหรือเป็ นสิ่งที่ยัง
เป็ นไปไม่ได้ และควรศึกษาช่องทาง เปิ ดโอกาสให้ตนเองในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือสิ่ง
ใหม่ ๆ เสมอ
Pinto-Llorente et al. (2016) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดเชิงค านวณ
โดยการใช้วิ ธี ก ารเขี ย นโปรแกรมเชิ ง จิ น ตภาพ Lego Education WeDo 2.0 กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 อายุ 10 ปี จานวน 52 คน เป็ นเพศชาย 25 คน และเพศหญิง 27 คน
ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นกิจกรรมการเรียนรูแ้ นว STEM โดยมี
การทดลองคื อ แบ่ ง นัก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ม กลุ่ม ละ 3 คน ประกอบไปด้ว ยสมาชิ ก ที่ มี ร ะดั บ
ความสามารถที่แตกต่างกัน หนึ่งในระดับต่า หนึ่งในระดับกลาง และหนึ่งในระดับสูง แต่ละกลุ่ม
จะต้องทาการออกแบบและสร้างโปรแกรม 3 มิติ ทั้งหมด 2 รู ปแบบ 1.Dancing Birds คือ การ
สร้างหุ่นยนต์นกด้วยกลไกผสมกับการเขียนโปรแกรมให้นกส่งเสียง และสั่งให้มอเตอร์ทางานเพื่อ
หมุนสายพานทาให้ระบบรอกทางาน 2. Smart Spinner คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานมอเตอร์
ให้ทาการปล่อยตัวสปิ นเนอร์ลงมาที่พนื ้ และใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสั่งการให้มอเตอร์
หยุดโดยัตโนมัติเมื่อปล่อยสปิ นเนอร์ลงมา
จากการวิจยั พบว่า การสอนโดยใช้โปรแกรม Lego Education WeDo ผ่านกิจกรรม
การสร้างโมเดล 3 มิติ สามารถพัฒนาการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิด
เชิงตรรกะซึ่งเป็ นการใช้เหตุผลในการคิดแก้ปัญหา จากการวิเคราะห์บทบาทของผูส้ อนจากผูเ้ รียน
นัน้ พบว่า ผูส้ อนมีส่วนเป็ นอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ่ีดี ผูส้ อนต้องเป็ นผูแ้ นะนา
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อานวยการเรียนรู ้ แสดงให้ผู้เ รียนเห็นถึงสิ่งที่ถูกและผิด ผลส ารวจของการวิจัยพบว่าผู้เรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีนี ้ ผูเ้ รียนเกิดแสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้ เข้าใจเนือ้ หา
ผ่ า นการท างานเป็ น กลุ่ม ได้ดี ขึ น้ ซึ่ง ทั้ง หมดนี ้ไ ด้แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ศัก ยภาพของการเรีย นรู ้ด้วย
โปรแกรม Lego Education WeDo ในการพัฒนาการคิดเชิงคานวณในระดับประถมศึกษา
Ninlapun และ Bongkotphet (2021) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้แ บบ
Unplugged และ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 5 เรื่อง
รู ปสี่เหลี่ยม กลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียน ที่ 2 ปี การศึกษา 2562
จานวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัด
กิจ กรรมการเรียนรู แ้ บบ Unplugged ที่ส่ง เสริม ทักษะการคิดเชิง คานวณ จานวน 3 แผน แบบ
สังเกตการจัดการเรียนรู ้ ใบกิจกรรม และแบบสัมภาษณ์ทกั ษะการคิดเชิงคานวณ วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา และเชิงปริมาณโดยการใช้ค่าร้อยละ
ผลวิจัย พบว่า 1) แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรียนรู แ้ บบ Unplugged ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงคานวณ สิ่งที่ควรเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การใช้คาถาม
สาคัญ ครู ควรเน้นยา้ นักเรียนว่าจะต้องคานึงถึงเงื่อนไขย่อย ๆ ของปั ญหาใหญ่ดว้ ย 2) พิจารณา
โครงสร้าง ควรยกตัวอย่างการเขียนสาระสาคัญของปั ญหาก่อนให้นักเรีย นทาด้วยตนเอง 3)
ออกแบบการแก้ปัญหา ควรยกตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมก่อนให้นกั เรียนออกแบบด้วยตนเอง 4)
ทบทวนขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา การประเมินผลและตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็ นสิ่ง
สาคัญครูควรเน้นยา้ ให้นกั เรียนตรวจสอบก่อนนาเสนอ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขัน้ ตอนต้อง
ให้เวลา ที่เหมาะสม 2) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงคานวณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบ
Unplugged ร้อยละ 57.14 โดยมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณโดยรวมอยู่ในระดับดี
การศึกษางานวิ จัย ที่เ กี่ ย วข้องเกี่ ยวกับ การคิด เชิ ง ค านวณ ผู้วิจัย พบว่า งานวิจัย
โดยส่ ว นใหญ่ ท่ี พ บนั้น ใช้วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้รู ป แบบของ Project Based-Learning
และ Problem-Based Learning มากที่ สุด ซึ่ง ทั้ง สองวิ ธี ล้ว นเอื อ้ อ านวยต่ อ การพัฒ นาการคิ ด
เชิงคานวณ แต่แตกต่างกันในเรื่องของระดับช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่าง สื่อ และรูปแบบของการจัด
กิจกรรม เพราะทัง้ สองวิธีนนั้ สามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดการคิดแก้ปัญหา มีการทางานร่วมกัน
เป็ นทีม เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน สามารถส่งเสริมการคิดเชิง คานวณได้เช่นกัน ในส่วนของ
สื่อการสอนนัน้ ในระดับมัธยมส่วนใหญ่ได้เลือกใช้ชุดหุ่นยนต์ Lego Education NXT เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ แต่ในระดับประถมนัน้ นิยมใช้ Lego Education Wedo 2.0 เนื่องจาก
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มี ลัก ษณะของซอฟต์แ วร์ก ารเขี ย นโปรแกรมที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ น มี ค วามยื ด หยุ่น ง่ า ยต่ อ การใช้ง าน
และการทาความเข้าใจพืน้ ฐานของการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น ในด้านของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนนัน้ โดยส่วนใหญ่งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหุ่นยนต์ได้อธิบายถึงผลของการใช้สื่อ
แต่ยังขาดในเรื่องของกระบวนการ ขัน้ ตอน หลักการทฤษฎีท่ีใช้ในการเอือ้ อานวยการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ ซึ่งเป็ นช่องว่างที่สาคัญที่ผูว้ ิจัยต้องการเติมเต็ม
ในส่วนของการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีอาศัยหลักการและทฤษฎี ด้วยเหตุผลนี ้วิจัย
จึงได้พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ โดยใช้กิจกรรมชุดหุ่นยนต์
Lego Education Wedo 2.0 เพราะเป็ นสื่อที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล สามารถจัดกิจกรรมได้
ทั้ ง ในรู ป แบบของ กิ จ กรรม Unplugged ในด้า นการใช้ตั ว ต่ อ และโครงสร้า งของหุ่ น ยนต์
และกิจกรรมประเภท Plugged ในด้านของการเขียนโปรแกรม เหมาะสมกับระดับช่วงวัยของกลุม่
ตัวอย่างและเนือ้ หาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้รูปแบบการสอนแบบ ProblemBased Learning เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค้นพบ
องค์ความรูใ้ หม่ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจากการทางานเป็ นทีม และไม่ตอ้ งอาศัยภูมิความรูเ้ ดิม
มากเหมือนกับการเรียนรู แ้ บบ Project Based-Learning เนื่องจากวัยของผูเ้ รียนนัอ้ ยู่ในชัน้ ระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ช่วงอายุ 8-9 ปี ซึ่งเป็ นวัยแห่งการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากกว่าการ
ประยุกต์หรือบูรณาการองค์ความรู ้ นอกจากในด้านของรู ปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน
แล้ว สื่อที่นามาใช้เองก็เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้ ฝึ กฝน จากการลงมือปฏิบตั ิ โดย
การจัด การเรี ย นรู ้ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ ผู้วิ จัย ได้ท าการศึ ก ษานั้น มี ก ารสื่ อ การสอนที่ มี ค วาม
หลากหลาย สื่อประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รียน และเหมาะสม
กับบริบทของการใช้วิธี การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based
Learning) คือ การใช้ชดุ หุ่นยนต์ (Robotics)
2. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับชุดหุ่นยนต์ (Robotics)
2.1 ความหมายของหุ่นยนต์
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งพบว่ า มี ก ารให้ค วามหมายของ
Robotics ไว้ในทางที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนัน้ Robotics นัน้ มีความหมยใกล้เคียงกันกับ
คาว่าหุ่นยนต์ ซึ่งนักวิชาการก็ได้ให้ความหมายของ Robotics หรือหุ่นยนต์ไว้ ดังนี ้
นิ ร มิ ษ (2556) กล่า วว่ า หุ่น ยนต์ คื อ เครื่ อ งจัก รกลชนิ ด หนึ่ง ที่ท างานตามความ
ต้องการหรือการสั่ง การของมนุษย์ กล่าวคือสามารถปฏิ บัติ งานแทนมนุษย์ไ ด้ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อ ม รวมทั้ง ในงานที่ เสี่ ย งอัน ตรายที่ ม นุษ ย์ไ ม่ ส ามารถท าได้ สามารถท างานอย่ า งเป็ น
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อัตโนมัติดว้ ยตัวหุ่นยนต์เอง หรือถูกควบคุมโดยมนุษย์อีกที หุ่นยนต์ โดยทั่วไปแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ตามลักษณะการ ใช้ง าน คือ 1. หุ่นยนต์ช นิดที่ติดตั้ง อยู่ กับที่ (Fixed Robot) เป็ นหุ่นยนต์ ที่ไ ม่
สามารถเคลื่อนที่ไปไหนด้วยตนเอง มีลกั ษณะเป็ นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะ
แต่ละข้อต่อภายในตัวเอง เท่านัน้ มักนาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบ รถยนต์
2. หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) หุ่นยนต์ ประเภทนีส้ ามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่าง ๆ ได้
ด้วยตัวเอง โดย การใช้ลอ้ หรือขา
ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม (2560) ได้ให้ความหมายของหุ่นยนต์ ว่า หุ่นยนต์
ที่เ รารู จ้ ักกันในฐานะที่เ ป็ น ครื่ องจักรที่ท าหน้าที่ ในการท างานแทนมนุษ ย์ มี ล าดับการทางาน
เป็ นขั้นตอนตามที่มนุษย์ได้ออกแบบไว้ มีความสามารถที่หลากหลาย หรือกล่าวได้ว่า หุ่นยนต์
หมายถึง เครื่องจักรประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อ ทาให้เครื่องจักรนัน้ ทางานได้ตามที่ตอ้ งการ ซึ่งมีทงั้ แบบอัตโนมัติ หรือแบบควบคุมโดยมนุษ ย์
โดยหุ่นยนต์จะสามารถทางานได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์หรือผูใ้ ช้งานป้ อนคาสั่งผ่านการเขียนโปรแกรมให้
เครื่องจักรนัน้ ๆ ทางาน
Maneehaet และ Wannapiroon (2562) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า หุ่ น ยนต์ หรื อ
Robotics เป็ น การท างานที่ อ าศั ย เทคนิ ค การสร้า งและพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รกล หรื อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาด และสามารถทางานที่ตอ้ งการความแม่นยาสูง หรือเป็ นงานที่ทาให้
เกิดความเมื่อยล้า น่าเบื่อ หรือเสี่ยงอันตรายสาหรับมนุษย์ เช่น หุ่น ยนต์ชงกาแฟ หุ่นยนต์นักบิน
หุ่นยนต์เก็บกูว้ ตั ถุระเบิด
2.2 ประเภทของหุ่นยนต์
ประเภทของหุ่นยนต์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
1. หุ่นยนต์ท่ที างานโดยตัง้ อยู่กบั ที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ท่ตี ิดตัง้ อยู่กับที่
สามารถ เคลื่ อนไหวไปมา แต่ไ ม่ สามารถเคลื่อนที่ไ ด้หุ่นยนต์ใ นประเภทนี ้ ได้แก่ แขนกลของ
หุ่นยนต์ท่ีใช้ในงาน ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ แขนกลของ
หุ่นยนต์ท่ีใช้งานในด้าน การแพทย์ (แขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด) หุ่นยนต์ประเภทนีจ้ ะมีลักษณะ
โครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะ และมีนา้ หนักมาก ใช้พลังงานให้สามารถเคลื่อนไหว ได้จากแหล่งจ่าย
พลังงานภายนอก และจะมีการ กาหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทาให้หุ่นยนต์
สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ ที่กาหนดเอาไว้เท่านัน้ หุ่นยนต์ท่ีติดตัง้ อยู่กบั ที่
2. หุ่นยนต์ ที่ทางานโดยมี การเคลื่ อ นไหวและเคลื่ อ นที่ไ ด้ หุ่นยนต์ท่ีส ามารถ
เคลื่อนไหว ร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ หมายความถึง หุ่นยนต์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจาก
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ตาแหน่งหนึ่งไปยัง อีกตาแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง ๆ เช่น
หุ่นยนต์ท่ีใช้ในการ สารวจดวงจันทร์ ขององค์กรนาซ่า หุ่นยนต์สารวจใต้พิภพหรือหุ่นยนต์ท่ีใช้ใน
การขนถ่ายสินค้า ซึ่ง หุ่นยนต์ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้นี ้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มี
ขนาดเล็กและมีระบบ เคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหล่งจ่ายพลังสารองภายในร่างกายของตนเอง
แตกต่ า งจากหุ่น ยนต์ท่ี ไ ม่ สามารถเคลื่ อ นที่ ไ ปมาได้ ซึ่ง จะต้อ งมี แ หล่ง จ่ า ยพลัง อยู่ภ ายนอก
(สารานุกรมเสรี, 2560)
2.3 ระบบการทางานของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์แต่ละประเภท มีลกั ษณะการทางานที่ถูกออกแบบมาแตกต่างกัน แต่ระบบ
การทางานของหุ่นยนต์นนั้ ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับการทาทางานของมนุษย์มากที่สดุ
ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม (2560) ได้แบ่งระบบการทางานของหุ่นยนต์ออกเป็ น 3
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้นตอนการรับรู ้ เปรียบเสมือนเป็ นส่วนแรกของการทาความรู จ้ ักของมนุษย์
เช่น การ มองเห็น หรือการสัมผัสของมนุษย์
2. ขั้นตอนการประมวลผล เปรียบได้กับการทางานของสมองในการนึกคิด คือ
เป็ นขัน้ ของ การหาคาตอบ การจดจา หรือการแสดงในการคานวณ
3. ขั้นตอนของการแสดงผล เปรียบกับการทางานที่เกิดขึน้ จากสมองสั่ง ไปยัง
อวัยวะต่าง ๆ ให้ ขยับตามการทางานของร่างกายมนุษย์
ระบบของหุ่นยนต์ท่วั ไป สามารถแบ่งการทางานตามการควบคุมได้ 2 แบบดังนี ้
1. ระบบบังคับด้วยมือ (Manual System) เป็ นการควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้มนุษย์
เป็ นผู้ส่ ัง การบัง คับหรือ ควบคุม ให้หุ่นยนต์ท า หรือ เคลื่อนไหวตามที่ ต้องการผ่านแท่ น ระบบ
ควบคุม โดยส่วน ใหญ่จะใช้จอยสติก๊ (Joystick) เป็ นตัวควบคุม
2. ระบบอัตโนมัติ (Automation System) เป็ นการควบคุม หุ่นยนต์ โดยใช้หลัก
ลอจิกวงจร อิกเล็กทรอนิกส์ หรือใช้การเขียนโปรแกรมเป็ นตัวตัดสินใจและประมวลผล โดยมัก
ออกแบบระบบ เป็ น 3 รูปแบบ คือ
2.1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักจะนามาทาเป็ นหุ่นยนต์ท่เี รียกว่า บีม (Beam)
ไม่ตอ้ งมีวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรไมโครโปรเซสเซอร์ ส่วนใหญ่จะใช้หลักของลอจิก
(Logic) และ เกท (Gate) เช่น And gate, Or gate มาใช้
2.2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้งานเฉพาะการควบคุม
จุดเล็ก ๆ ใช้หน่วยความจาไม่มากมักจะเขียนโปรแกรมลงไป
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2.3 วงจรไมโครโปรเซสเซอร์เป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้ประมวลผลในคอมพิวเตอร์
เช่น ใช้ใน หุ่นยนต์ Asimo เป็ นต้น
2.4 ประโยชน์ของการเรียนรูโ้ ดยใช้ Robotics
(Chambers et al., 2008) ชุดหุ่นยนต์ช่วยให้ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู ผ้ ่าน
โครงสร้างสภาพแวดล้อมที่จัดตั้งขึน้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางด้านความคิดที่ สูงขึน้ เกิด
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมวิธีการคิดของนักเรียนให้เป็ นการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายที่แท้จริง
Castledine (2011) กิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics ช่วยสะท้อนหนทางของการ
แก้ปัญหาของผูเ้ รียนได้ และช่วยเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาทางนามธรรมในบริบท
ของโลกแห่งความจริงได้ นักเรียนจะมีสว่ นร่วมในการเรียนรู ้ และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อนั เป็ น
หนทางที่จะนาไปสู่การสร้างความหมายทางการเรียนรู ท้ ่ีครอบคลุมมากขึ ้น วิทยาการหุ่นยนต์
สามารถสร้างบริบทที่แท้จริงสาหรับการเรียนรูแ้ ละนาเสนอทักษะการรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีท่ีจาเป็ น
ในโลกสมัยใหม่ได้
Yadav et al. (2011) การใช้ Robotics ในการเรียนการสอนนัน้ ช่วยให้ผูเ้ รียนเรียนรู ้
แบบรูปธรรม ของแนวคิดที่เป็ นในเชิงลักษณะของนามธรมจากการที่ได้ลงมือแก้ไขปั ญหาในโลก
แห่งความจริง
Alimisis (2009) การศึกษาจานวนมากระบุว่ากิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics มี
ผลเชิงบวกต่อการพัฒนาความคิดในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา เช่นเดียวกันกับการเรียนรูก้ าร
เขียนโปรแกรม
Atmatzidou และ Demetriadis (2014) กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ด้ ว ย Robotics ช่ ว ย
พัฒนาให้ผูเ้ รียนที่มี ลักษณะเป็ นผูเ้ รียนแบบรับกลายเป็ นผูเ้ รียนเชิงรุ ก มีพัฒนาการทางสมอง
ความคิด จากการเป็ นนักศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จนถึงนักสร้างสรรค์ความรูใ้ หม่
Chalmers (2018) การใช้ Robotics ในการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ นวิ ธี ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการคิ ดเชิงคานวน เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิเรื่องการจัดลาดับ
ของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ที่ใช้ชดุ
หุ่นยนต์ Lego Wedo 2.0 ช่วยเพิ่มโอกาสให้นกั เรียนได้รบั การส่งเสริมด้านการคิดเชิงคานวณ จาก
การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และจากกิจกรรมที่ถูกจัดขึน้ ภายใต้ชุดหุ่นยนต์นี ้
เป็ นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนที่ไม่เหมือนใคร นักเรียนได้ลงมือทากิจกรรมผ่านระบบการ
ทางานเป็ นทีม ด้านครูเองก็มีความมั่นใจมากขึน้ ในการจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ พัฒนาการคิดเชิง
คานวณของนักเรียน
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2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม (2560) ได้ทาการศึกษา ผลการพัฒนารู ปแบบการ
เรียนรูโ้ ปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยวัฏจักรการเรียนรู ้ 7E เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ซึ่งผลของการวิจยั พบว่า รูปแบบฯที่พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) ขัน้ เร้า
ความสนใจ (2) ขัน้ สารวจและค้นหา (3) ขัน้ อธิบาย (4) ขัน้ ขยายความรู ้ (5) ขัน้ แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู ้ (6) ขั้นประเมิน และ (7) ขั้นนา ความรู ไ้ ปใช้ องค์ประกอบของรู ปแบบฯ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ครู (2) นักเรียน (3) สื่อการเรียนรู ้ และ (4) การวัดและประเมินผล ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรูโ้ ปรแกรมหุ่นยนต์ดว้ ยวัฏจักรการเรียนรู ้ 7E เพื่อ ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย และพฤติ ก รรมความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ห ลัง เรี ย นของตัว อย่ า งสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05
Castledine (2011) ได้ท าการทดลองเกี่ ย วกับ การจัด เรี ย นเรี ย นรู ้ด้ว ย LEGO
Robotics เพื่อพิสจู น์ความสามารถในการแก้ปัญหาของรูปแบบการจัดเรียนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ชุด
หุ่ น ยนต์ LEGO Mindstorms NXT เพื่ อ ใช้ ใ นการทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 23 คน เพศชาย 12 คน เพศหญิง 11 คน จากนัน้ แบ่งกลุ่มการสร้าง
หุ่น ยนต์ กลุ่ม ละ 2-4 คน และเริ่ม การเก็ บ ข้อ มูล โดยท าการทดลองการเรี ย นการสอนโดยใช้
Robotics ทัง้ หมด 2 สัปดาห์ วันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีรูปแบบของโจทย์การแก้ปัญหาโดยการเขียน
โปรแกรมที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้นักเรี ยน
อธิบายถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ทัง้ หมด 4 ข้อ ดังนี ้ 1.คุณมีวิธีคานวณเวลากับระยะทางสาหรับ
หุ่นยนต์อย่างไร 2. ให้อธิบายว่าคุณมีวิธีในการทดลองให้หุ่นยนต์วิ่งได้อย่างไร และกลยุทธ์อะไร
3.ในระหว่างการทดลองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร 4.คุณได้เรียนรูก้ ลยุทธ์อะไรใหม่
บ้าง 5.คุณใช้กลยุทธ์เหล่านีใ้ นชีวิตของคุณได้ท่ไี หน
ผลการทดลองสรุปได้ว่าชุด LEGO Robotics เป็ นชุดหุ่นยนต์ท่ีชว้ ยพัฒนาในการ
แก้ปัญหาได้จริง ผูเ้ รียนควรได้รบั การจัดการเรียนรู ใ้ นสภาพแวดล้อมที่เอือ้ อานวยการแก้ปัญหา
นอกเหนือจากการเรียนแบบปกติแต่มีขอ้ เสนอแนะในเรื่องของควรมีการจัดรู ปแบบการเรียนการ
สอน ที่ช่วยแนะนาให้ผเู้ รียนได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาจากการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
กับปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญ
Chalmers (2018)ได้ ท าการศึ ก ษาการส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณโดยใช้
Robotics ในการสอนการเขียนโปรแกรม ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

42
ทั้ ง 4 โรงเรี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม รวมถึ ง การวิ เ คราะห์
กรอบแนวคิดของการคิดเชิงคานวณกับการเรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า การใช้ Robotics และ กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยทาให้ครูผสู้ อนรูส้ ึกมั่นใจในการ
นาพานักเรียนเหล่านั้นไปสู่การพัฒ นาการคิดเชิง คานวณ นอกจากนั้นจากการศึกษายัง พบว่า
ปั จจัยสาคัญที่ควรมุ่งเน้น คือ การพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลของครูผสู้ อน จนถึงวิธีการสอน
ด้วยการใช้ห่นุ ยนต์เป็ นฐาน (Robotics-based) ในแนวทางของการบูรณาการด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ศึ ก ษา (STEM) ซึ่ ง สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง ค านวณได้ อย่ า งไรก็ ต าม
จากการศึกษาครู ยังขาดการบูรณาการการใช้งาน Robotics ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน
ซึ่ง ผลของการศึกษาแสดงให้เ ห็นว่าครู จาเป็ นที่จ ะต้องได้ รับความรู ค้ วามเข้าใจ พัฒ นาทักษะ
ทางเทคโนโลยี ท่ี จ าเป็ น ส าหรับ การพัฒ นาผู้เ รี ย นด้ว ยการใช้หุ่ น ยนต์ เมื่ อ ครู เ ข้า ใจในการ
ใช้เทคโนโลยีมากขึน้ จะส่งผลให้ครูมีความมั่นใจในการจะการเรียนการสอน เกิดการจัดการเรียนรู ้
ที่ส่งผลดีตามมา โดยรู ปแบบการพัฒนาที่ถูกใช้อย่างแพร่ พลาย คือ รู ปแบบของ TPACK ซึ่งช่วย
พัฒนาครูให้มีความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม และวิศวกรรม ที่ใช้ในการเรียน
การสอน รวมไปถึงการเรียนรูแ้ นวสะเต็มศึกษา (STEM) นอกจากนัน้ ยังพบหลักฐานว่า แม้นกั เรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษาก็ยังสามารถที่จะรับรู ถ้ ึงการคิด เชิงคานวณได้ โดยการใช้ Robotics
ช่วยให้นกั เรียนนัน้ มีความสามารถในนการจัดลาดับ การตรวจสอบปั ญหาและสามารถแก้ปัญหา
ได้ดียิ่งขึน้ จากการที่นกั เรียนได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ประเภทการลาก
และวาง ช่วยให้เห็นภาพการทางานของอัลกอริทึมได้ดียิ่งขึน้ ครู ทุกคนให้ความเห็นที่ตรงกันว่า
สื่อการสอนที่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษาให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการ
คิ ด เชิ ง ค านวณได้ คื อ ชุ ด หุ่ น ยนต์ Lego Education Wedo 2.0 เพราะสามารถช่ ว ยให้ผู้เ รี ย น
เกิดการแก้ไขปัญหาและการทางานเป็ นกลุม่
จากข้อมูลที่ผวุ้ ิจยั ได้ทาการศึกษามานัน้ พบว่า หมวดหมู่ของหุ่นยนต์ได้ตามการ
ทางานเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ 1) หุ่นยนต์ท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 2) หุ่นยนต์ท่ีเคลื่อนไหวได้
อย่ า งอิ ส ระ ระบบโดยรวมของหุ่ น ยนต์นั้น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระบบ คื อ การรับ ข้อ มูล
การประมวลผล และการแสดงผลของข้อมูล หรือการแบ่งระบบตามการบังคับคือ บังคับด้วยมือ
หรือคาสั่ง และระบบอัตโนมัติ ซึ่งการนาชุดหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์ในวงการการศึกษานัน้ เป็ นไป
อย่างกว้างขวาง การใช้ชุดหุ่นยนต์เป็ นสื่อในการเรียนรู น้ ั้นทาให้ผู้ เรียนได้เห็นผลของการทางาน
ของโปรแกรมในรูปแบบที่เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ผูเ้ รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู ้
เชิ ง รุ ก ผู้เ รี ย นได้ป ฏิ บัติ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาจริ ง จากการค้น คว้า สู่ ก ารเป็ น ผู้ส ร้า งสรรค์ผ ลงาน
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และนอกจากนั้นชุดหุ่นยนต์ยัง ช่ วยให้ผู้เรียนได้พ ฒนาทั กษะการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็ นสิ่ง ส าคัญ
กับโลกในอนาคต ในการนาความรูม้ าใช้ในงานวิจยั นัน้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ห่นุ ยนต์ประเภทเคลื่อนไหว
ได้อย่างอิสระมาใช้ คือ Lego Education Wedo2.0 ซึ่งเป็ นชุดหุ่นยนต์ท่ีได้รบั การยอมรับในระดับ
สากลและมีผลวิจัยรองรับว่าสามารถพัฒนาการคิดเชิงคานวณได้ ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ่ีออกแบบขึน้ สามารถเคลื่อนที่ห่นุ ยนต์ในการทาภารกิจแบบต่าง ๆ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูก้ าร
เขียนโปรแกรมผนวกกับการบูรณาการความรู ใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลอันเป็ นประโยชน์มาใช้ในด้านของการเตรียม
เนือ้ หา การเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน ร่วมกับแผนการจัดการ
เรียนรู ห้ รือรู ปแบบในการจัดการเรียนรูท้ ่ีเป็ นแบบแผน โดยการอาศัยทฤษฎีการเรียนรู ้เพื่อช่วยให้
การเรียนการสอนเพื่อส่ง เสริม การคิดเชิง คานวณมี ประสิทธิภ าพมากที่สุด ซึ่งผูว้ ิจัยได้เลื อ กใช
แนวคิดของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based
Learning)
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ณัฐ กร (2553) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น ฐาน
(Problem-Based Learning) ว่า เป็ นการเรียนรูต้ อ้ งที่ให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered
learning) จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ก ลุ่ ม ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย เ น้ น ก า ร ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ตั ว ก ร ะ ตุ้ น
การเรียนรู ้ ซึ่งลักษณะของปั ญหาสามารถหาคาตอบได้หลากหลาย เอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหา
ความรูแ้ ก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ บทบาทของผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก หรือให้คาแนะนา
พร้อมทัง้ ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง
พรจิ ต (2553) ได้ให้ความหมายของการจัด การเรีย นรู ้โดยใช้ปัญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-Based Learning) ว่า เป็ นการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาในการกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนคิดเกี่ยวกับ
ปั ญ ห า นั้ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ส า เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า นั้ น
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อนามาแก้ปัญหา ผูเ้ รียนนัน้ อาจจะไม่มีความรู ใ้ นเรื่องปั ญหาที่ได้รบั มาก่อน
แต่อาจใช้ประสบการณ์ความรูท้ ่ีมีอยู่จากการเรียนมา เนือ้ หาที่นามาจัดการเรียนรู ต้ อ้ งบูรณาการ
หลายวิ ช าเข้า ด้ว ยกัน เพื่ อ ให้ผู้เ รี ย นได้ดึง ความรู ้จ ากวิ ช าต่ า ง ๆ มาอธิ บ ายหรื อ ใช้ แ ก้ปั ญ หา
การเรียนรูแ้ บบกลุ่มย่อย ที่ผเู้ รียนจะได้ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู ้ ภายในกลุ่ม โดยมีผสู้ อนคอย
อานวยความสะดวกให้เท่านัน้
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นฤมล (2554) ได้ใ ห้ค วามหมายการจั ด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) ไว้ว่า เป็ นเครื่องมือในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตัวเอง
ฝึ กการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกันโดยการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการทางาน
เป็ นทีมเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง นามาซึ่งความรูใ้ นการแก้ไขปัญหา
ไพศาล (2558) วิธีการเรียนรู ท้ ่ีมีรูปแบบการเรียนรู ท้ ่ีใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ มีการสร้างความรูข้ นึ ้ ใหม่จากปัญหาที่เกิดขึน้ จริง เพื่อให้ผเู้ รียนนัน้ เกิดการคิด
ในหลากหลายรู ปแบบจากการมุ่งแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทัง้ ได้รบั ความรู ใ้ นศาสตร์ท่ีศึกษาไป
พร้อม ๆ กัน
นนทกร (2559) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem-Based Learning) คือ เป็ นการเรียนรู ท้ ่ีมุ่ง เน้นพัฒนาความสามารถที่จาเป็ นต่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต โดยการสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเองของนักเรียนที่เป็ นกลุ่มขนาดเล็ก ครูผสู้ อนจะใช้
ปั ญหาในชีวิตประจาวันกระตุน้ นักเรียนให้เกิดการคิด จนกระทั่งนักเรียนเกิดการค้นคว้าข้อมูลและ
นาข้อมูลไปแก้ปัญหา นาไปสู่การเกิดความองค์รูด้ ว้ ยตนเอง โดยปั ญหาที่ใช้อาจจะใช้การเรียนรู ้
จากสถานการณ์จริงหรือการจาลองก็ได้
ชลาธิป (2560) ได้ให้ความหมายของ Problem-Based Learning ว่า เป็ นการ
จัดประสบการณ์เรียนรูโ้ ดยกาหนดปั ญหาหรือสถานการณ์ปัญหาขึน้ มา มีกระบวนการกลุ่มในการ
ทางานร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เลือกวิธีแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม และนาเสนอวิธีแก้ปัญหาให้ผอู้ ่นื ได้รบั ทราบ
Barrows (1986) ได้ให้ความหมายการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (ProblemBased Learning) คือ สภาพแวดล้อมที่ผเู้ รียนเรียนรูผ้ ่านปั ญหาที่สามารถส่งเสริมการทางานของ
ผูเ้ รียนได้ โดยผูเ้ รียนต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา ดังนัน้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู จ้ าเป็ นจะต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู แ้ ละค้นคว้าความรู ด้ ว้ ยตนเอง
กระบวนการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม การสะท้อนคิด และการประเมินผลด้วยตนเอง เพื่อให้การเรีย นรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด
Woods (1994) กล่าวถึงการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ กิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ จัด ขึ น้ จากสถานการณ์ปั ญ หาที่ อ ยู่ ภ ายใต้ค วามต้อ งการ และบริ บ ทของผู้เ รี ย นที่ ส ามารถ
ใช้ความรูแ้ ละทักษะที่จะเรียนรูไ้ ด้ โดยการใช้ความรูท้ ่มี ีอยู่แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหานัน้
Finkle และ Torp (1995) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ว่า ระบบการสอนที่ผู้เ รีย นจะได้พัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญหาและพัฒ นาความรู ค้ วบคู่กัน โดย
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สภาพแวดล้อมที่ใช้จัดการเรียนรู จ้ ะต้องเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน อีกทั้งมีลักษณะสะท้อน
สภาพปัญหาที่แท้จริง

มีการนาเสนอวิธีแก้ปัญหา

มีการประเมินตนเอง

การค้นคว้าหาความรู้

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

มีการกาหนดปั ญหาให้ผ้เู รียน

ทางานเป็ นทีม

การฝึ กคิดวิเคราะห์

ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา

ผู้เรียนเกิดความรู้ดว้ ยตนเอง

ใช้ปัญหากระตุ้นผู้เรียน

ตาราง 3 การสังเคราะห์ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

√
พรจิต (2553)
√
√
√
√
ณัฐกร (2553)
√
√
√
นฤมล (2554)
√
√
√
√
√
ไพศาล (2558)
√
√
√
√
นนทกร (2559)
√
√
√
√
√
ชลาธิป (2559)
√
√
Woods (1994)
√
√
Finkle และ Torp (1995)
√
√
√
Barrows (1986)
√
√
√
ชลาธิป สมาหิโต (2559)
√
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถสรุ ป ความหมาย
ของการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-baesd Learning) ได้ว่า การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน คือ การเรียนรู ้ท่ี ใช้ปัญ หาเป็ น ตัว กระตุ้นผู้เรี ย นให้เ กิ ดพฤติ กรรมความต้องการที่ จ ะ
แสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง ซึ่งผูเ้ รียนจะมีการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาควบคู่ไปกับความรู อ้ ่ืน ๆ
ผูส้ อนจะเป็ นผูส้ นับสนุนหรืออานวยการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ให้ ผูเ้ รียน ผ่านกระบวนการระดม
ความคิดของผูเ้ รียน มีการทางานร่วมกันกับผูอ้ ่ืน มีปฏิสมั พันธ์ มุ่งเน้นในกระบวนการแก้ไขปั ญหา
โดยปั ญ หาที่ ถู ก น ามาใช้นั้น จะเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ในชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ เกิ ด จากการจ าลอง
สถานการณ์ก็ได้
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3.2 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กาหนดขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้หลากหลาย สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ณัฐกร (2553)ได้สรุ ปขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ว่า
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. เตรียมความพร้อมผูเ้ รียน
1.1 ชีแ้ จงเงื่อนไข เป็ นขัน้ ที่ผูส้ อนชีแ้ จงเป้าหมายของการเรียน ขัน้ ตอน
และวิธีการเรียนการสอน รวมถึงสื่อ เครื่องมือ บทบาทของผูเ้ รียนและผูส้ อน การแบ่งกลุม่ ตลอดจน
ระยะเวลาในการจัดเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้เข้าใจตรงกัน
1.2 แบ่งกลุ่มผูเ้ รียน เป็ นขั้นที่ผูเ้ รียนจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อ ย ประมาณ
5-8 คน ภายในกลุ่มจะเฉลี่ยระดับความรู ข้ องผูเ้ รียน (เก่ง กลาง อ่อน) ทัง้ นีก้ ารแบ่งกลุ่มจะต้อง
คานึง ถึง พฤติกรรมการทางานของผู้เรียนด้วย จากนั้นแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิ ก
ภายในกลุม่
1.3 ฝึ กอบรม ผู้สอนสาธิ ตและให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติการใช้ง านของ
เครื่องมือที่นามาช่วยสนับสนุนการเรียนรู ้
2. เสนอสถานการณ์ปัญหา
2.1 เกริ่ น น า ผู้ส อนน าเข้า สู่ บ ทเรี ย นโดยพู ด เชื่ อ มโยงความรู ้ห รื อ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียนกับสถานการณ์ท่ผี เู้ รียนจะได้เรียนรู ้
2.2 นาเสนอสถานการณ์ ผู้สอนนาเสนอกรณี ตัวอย่างในบริบทต่าง ๆ
พร้อมทัง้ บอกรายละเอียดที่จาเป็ น เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจมากขึน้
2.3 แจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ ผู้ส อนเลื อ กพูด ท้า ทาย เพื่ อ กระตุ้น ให้ผู้เ รี ย น
อยากแก้ปัญหาที่ผสู้ อนเสนอไปตอนต้น
2.4 บอกแหล่งข้อมูล ผูส้ อนแนะนาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และ
จะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของผูเ้ รียน
3. กาหนดกรอบการศึกษา
3.1 เข้าใจปัญหา ผูเ้ รียนทาความเข้าใจกับสถานการณ์จากโจทย์ท่ีผสู้ อน
กาหนด โดยสมาชิกในกลุม่ จะต้องมีความเข้าใจปัญหาตรงกันทุกคน
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3.2 สร้างสมมติฐาน ผูเ้ รียนระดมสมองรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
พร้อมตัง้ สมมติฐานความเป็ นไปได้ของแนวทางการแก้ปัญหา
3.3 กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรู จ้ ากแหล่งการ
เรียนรูต้ ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหาและสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
3.4 วางแผนงาน กลุ่มผูเ้ รียนวางแผน เพื่อกาหนดขอบเขต แนวทางการ
แก้ปัญหาที่ชดั เจน และแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ
4. ค้นคว้าข้อมูล
4.1 สืบค้น สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนต่างสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทัง้
ภายในและภายนอกตามความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
4.2 บันทึก ผูเ้ รียนต้องบันทึกความรูท้ ่ไี ด้จากการสืบค้น
4.3 รายงานความคื บ หน้า สมาชิ ก ในกลุ่ม แต่ ละกลุ่ม รายงานผลการ
สืบค้นของแต่ละคน เพื่อดูภาพรวม และหาช่องว่างของข้อมูลที่ยงั สืบค้นไม่ท่วั ถึง
5. เลือกแนวทางแก้ปัญหา จัดลาดับแนวทาง นาข้อมูลที่สืบค้นมาจัดลาดับแนว
ทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้มากที่สดุ
5.1 ตรวจสอบ/ทดลอง นาแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้ไป
ทดลองร่วมกับเครื่องมือ หรือนาไปขอความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.2 ค้นคว้าเพิ่มเติม หลังจากการทดลองแนวทางการแก้ปัญหาหากมีผล
ที่ไม่ชดั เจน ให้ผเู้ รียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหามีความสมบูรณ์มากขึน้
5.3 สรุปผล สมาชิกร่วมกันสรุปผลการเรียนรูท้ ่สี ามารถพิสจู น์สมมติฐาน
6. นาเสนอผลงาน
6.1 นาเสนอผลงาน นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอผลการแก้ปัญ หากับ
เพื่อนร่วมชัน้
6.2 วิจารณ์ผลงาน ผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันสอบถาม เสนอความคิดเห็น
ต่อผลการแก้ปัญหา
6.3 เผยแพร่ ผ ลงาน ผู้ เ รี ย นเผยแพร่ ท่ี น าเสนอ หลั ก การ แนวคิ ด
และแนวทางแก้ปัญหาต่อผูท้ ่สี นใจ
ไพศาล (2558) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ ที่อาศัยลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบ PBL เป็ นกรอบใน
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การออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ จากผลการศึกษาพบว่าขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
รูปแบบที่ 1 แบบ 7 ขัน้ ตอน มีลกั ษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. Clarifying Unfamiliar Terms กลุ่ ม ผู้เ รี ย นท าความเข้า ใจค าศั พ ท์
ข้ อ ความที่ ป รากฏอยู่ ใ นปั ญ หาให้ ชั ด เจน โดยอาศั ย ความรู ้พื ้น ฐานของสมาชิ ก ในกลุ่ ม
หรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตาราหรือสื่ออื่น ๆ
2. Problem Definition กลุ่มผูเ้ รียนระบุปัญหาหรือข้อมูลสาคัญร่วมกัน
โดยทุกคนในกลุม่ เข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานัน้
3. Brainstorm กลุม่ ผูเ้ รียนระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา และหาเหตุผลมา
อธิ บ าย โดยใช้ค วามรู ้เ ดิ ม ของตนเองและสมาชิ ก กลุ่ม เป็ น การช่ ว ยกัน คิ ด อย่ า งมี เ หตุมี ผ ล
สรุปความรูแ้ ละแนวคิดของกลุม่ เกี่ยวกับปัญหา เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างสมมติฐานเพื่อใช้แก้ปัญหา
4. Analyzing the problem กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นอธิ บ ายและตั้ ง สมมติ ฐ าน
ที่เชื่อมโยงกันกับปั ญหาตามที่ได้ระดมสมองกัน แล้วนาผลมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา
5. Formulating Learning Issues กลุ่ม ผู้เ รี ย นก าหนดจุ ด ประสงค์ก าร
เรียนรู ้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ท่ีตงั้ ไว้ ผูเ้ รียนสามารถอธิบายได้ว่าความรูส้ ่วน
ใดรูท้ ่ตี นเองรูแ้ ล้ว ส่วนใดบ้างต้องทบทวน ส่วนใดบ้างที่ยงั เข้าใจหรือจาเป็ นต้องไปค้นคว้าเพิ่ม
6. Self-Study ผู้เ รี ย นค้น คว้า สารสนเทศจากสื่ อ และแหล่ง การเรี ย นรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
7. Reporting จากรายงานข้อมูลสารสนเทศใหม่ท่ีได้เข้ามา กลุ่มผูเ้ รียน
นามาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้ แล้วสรุปเพื่อนาไปใช้ในโอกาสต่อไป
รูปแบบที่ 2 แบบ 9 ขัน้ ตอน มีลกั ษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. อ่ า นสถานการณ์ ท าความเข้า ใจกั บ ค าและความหมายของค า
โดยใช้ความรูพ้ นื ้ ฐานของสมาชิกภายในกลุม่ หรือเอกสาร ตารา
2. นิยามปัญหา โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอย่างมีเหตุผล
และวิจารณญาณ
3. วิเคราะห์ปัญหา โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองฃอย่างมี
เหตุผล และวิจารณญาณ
4. ตัง้ สมมติฐาน โดยพยายามตัง้ สมมติฐานให้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
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5. ลาดับความสาคัญของสมมติฐาน พิจารณาสมมติฐาน เพื่อหาข้อยุติท่ี
ปฏิเสธสมมติฐานได้
6. ก าหนดจุด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้จ ากสมมติ ฐ าน พิ จ ารณาว่ า ต้อ งใช้
ความรูเ้ รื่อง อะไรบ้าง
7. ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมภายนอกกลุม่ เช่น เอกสาร ตารา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
8. สัง เคราะห์ค้นคว้าความรู เ้ พิ่ม เติม จากภายนอกกลุ่ม เช่ น เอกสาร
ตารา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
9. สรุปการเรียนรูห้ ลักการ แนวคิดจากการแก้ปัญหา โดยนาเสนอความรู ้
มาเสนอต่อสมาชิก
รูปแบบที่ 3 แบบ 10 มีลกั ษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. ผูเ้ รียนเผชิญปัญหาที่มีความคลุมเครือ
2. ผู้เ รี ย นถามค าถาม ในสิ่ ง ที่ ส นใจจากสถานการณ์ ปั ญ หา - โดยใช้
IPF question
3. การดาเนินการค้นหา จากการใช้คาถาม IPF
4. เขียนแผนผังการค้นปัญหา และจัดลาดับความสาคัญ
5. การสารวจปัญหา/สืบเสาะ เพื่อช่วยกาหนดการวางแผนของกลุม่
6. การวิเคราะห์ โดยผูเ้ รียนรับผิดชอบต่อการวิเคราะห์ท่กี าหนดขึน้
7. การเรียนรู ซ้ า้ เป็ นการเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู ต้ ่อกัน เกิดความเข้าใจใหม่
และนาไปใช้แก้ปัญหาและนิยามปัญหา ถ้าไม่ชดั เจนไปเรียนรูเ้ พิ่ม
8. การสร้างแนวคาตอบและคาแนะนา เป็ นการสร้างความรูจ้ ากผลที่ได้
9. อธิ บ ายผลลัพ ธ์ท่ี ไ ด้จ ากการค้น พบ โดยครู จ ะเป็ น ผู้ถ ามนัก เรี ย น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทา การค้นพบของนักเรียน
10. การประเมิ น ผลลัพ ธ์ โดยครู ผู้เ รี ย น และเพื่ อ น คื อ การประเมิ น
ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร ค้ น ห า แ ล ะ ปั ญ ห า ที่ แ ท้ จ ริ ง ร่ ว ม กั น ร ว ม ถึ ง ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ค ว า ม รู ้
ของตนเอง โดยสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric Scoring) เพื่อใช้การประเมินผลต่าง ๆ
รูปแบบที่ 4 แบบ 11 ขัน้ ตอน มีลกั ษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1. การจัดกลุม่
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การศึกษาปัญหาและรายละเอียดของปัญหา
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4. การระบุประเด็นในการแก้ปัญหา
5. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางในดาเนินการ
6. การระบุขอ้ มูลที่จะต้องศึกษา
7. การกาหนดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู ้
8. การสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการรวบรวมความรูจ้ ากการค้นคว้า
9. ทบทวนความเข้าใจกับความรูท้ ่ไี ด้รบั ใหม่
10. เลือกวิธีแก้ปัญหา/นาเสนอการแก้ปัญหา
11. การประเมินผล
สิรีวฒ
ั น์ (2560) ที่ใช้ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการทดลองกับ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนสาคัญ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้แบ่งบทบาทของผูส้ อน และผูส้ อน
ไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 4 การขั้นตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจากการสัง เคราะห์ข อง
สรีวฒ
ั น์ อายุวฒ
ั น์ (2560)
ขั้นตอน
บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1. เสนอสถานการณ์และ เสนอสถานการณ์ ปัญหาที่
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละข้อมูลเดิม
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ ละ
รวมทัง้ ความคิดของผูเ้ รียน
เป้าหมายของการเรียน และสร้าง ภายในกลุม่ ร่วมกันวิเคราะห์
บรรยากาศการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน ไตร่ตรอง คิดอย่างมี
สบายใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู ้ วิจารณญาณร่วมกับเพื่อน
กันมากที่สดุ
ภายในกลุม่
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ตารง 4 ต่อ
ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2. สร้างสมมติฐาน

บทบาทผู้สอน

สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ ตัง้
คาถามกระตุน้ ผูเ้ รียนให้ผเู้ รียน
แสดงทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีเหตุผล และให้ผล
ป้อนกลับต่อผูเ้ รียน
3. กาหนดวัตถุประสงค์ ผูส้ อนตัง้ คาถาม เพื่อให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู ้
ความคิดวิเคราะห์มากที่สดุ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ อีกทัง้
ประเมินผลกระบวนการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน พร้อมทัง้ ให้ผลป้อนกลับ
ของผูเ้ รียน
4. อภิ ป ราย และคิ ด ผูส้ อนสนับสนุนการเรียนรู ้ อานวย
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ความสะดวก และตั้ ง ค าถาม
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนไปในทิศทางตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
5. ประยุกต์ใช้ความรูก้ บั ผูส้ อนตัง้ คาถาม ชีป้ ระเด็นสาคัญ
สถานการณ์
เพื่อให้ผูเ้ รียนเห็นถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อไป

บทบาทผู้เรียน

ระดมสมองเพื่อสร้างสมมติฐาน
ตัง้ คาถามที่ตอ้ งการจะทราบ
จากสถานการณ์ปัญหาที่ผสู้ อน
กาหนด อาจจัดทาเป็ นแผนผัง
ความคิด
ผูเ้ รียนร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
จากแหล่งข้อมูลที่สืบค้น เพื่อให้
เข้าใจสถานการณ์ท่ผี สู้ อน
กาหนดมากขึน้

ผูเ้ รียนนาข้อมูลที่ศึกษามา
แลกเปลี่ยนความรู ้ วิเคราะห์
อภิปรายข้อมูลร่วมกัน เพื่อหา
ข้อสรุป
ผูเ้ รียนนาความรูแ้ ละข้อมูลที่ได้
จากการค้นคว้าหาความรูม้ า
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา หรือ
สถานการณ์ท่ผี สู้ อนเสนอ พร้อม
จัดทาแผนงานโครงการนาเสนอ
ผล
Lawlor (2014) ได้เสนอกระบวนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ 8 ขั้นตอน

ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูส้ อนเสนอสถานการณ์ปัญหาให้กับผูเ้ รียน พร้อมทัง้ แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูเ้ รียน
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ขัน้ ตอนที่ 2 ผูเ้ รียนแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ ความคิดเห็นภายในกลุม่
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างสมมติฐานการเรียนรูต้ ามสถานการณ์ปัญหาที่ผเู้ รียนได้รบั
ขั้นตอนที่ 4 ผูเ้ รียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมาสนับสนุนสมมติฐ าน แนวทาง
การปัญหา ให้มีความชัดเจมมากยิ่งขึน้
ขั้น ตอนที่ 5 รวมรวบข้อ มูล ที่ ค้น คว้า แล้ว แบ่ ง หน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในกลุ่ ม
เพื่อให้ได้การแก้ไขปัญหาที่ลกึ ซึง้ มากขึน้
ขัน้ ตอนที่ 6 อภิปราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสืบค้นเชิงลึกของสมาชิกในกลุม่
ขัน้ ตอนที่ 7 สรุปผลจากการอภิปราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกันภายในกลุม่
ขั้นตอนที่ 8 ประเมิ นผลการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยประเมิ น
กระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินความรูร้ วบยอด (Summative Evaluation)
3.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ฐิ ติ นั น ท์ (2560) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง การเรี ย นและความสา มา รถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญ หาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผัง กราฟิ ก โดยได้สัง เคราะห์ ขั้นตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานสาหรับชัน้ ประถมศึกษปี ท่ี 3 จานวน 5 ขัน้ ตอน คือ 1.ขัน้ กาหนดปั ญหา 2.ขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า 3.ขั้นสังเคราะห์ความรู ้ 4.ขั้นสรุ ปผล 5.ขั้นนาเสนอและประเมินผล ผลวิจัยพบว่า
1) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลัง เรียนสูง กว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01
2) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
3) นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
และ 4) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานร่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก
มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง เรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
พิมพ์ใจ (2560) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อ การพัฒนา
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ร ว ม ถึ ง เ จ ต ค ติ
ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 5 พบว่ า 1) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ห ลัง เรี ย นของนัก เรี ย นสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ . 05
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2) ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 3) เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ห ลัง เรี ย นของนัก เรี ย นสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้นยัง พบผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ
1) ในการจัดการเรียนรู ใ้ นแผนที่ 1 และ 2 มีปัญหาเพราะนักเรียนยังไม่คุน้ เคยกับการทาความ
เข้าใจกับประเด็นปั ญหาด้วยตนเอง อาจเพราะนักเรียนคุน้ เคยกับรู ปแบบการสอนที่ครู เป็ นผูป้ ้อน
เนือ้ หาเป็ นส่วนมาก การทาความเข้าใจปั ญหาเป็ นเรื่องสาคัญเพราะเป็ นตัวขับคลื่อนกระบวนการ
เรียนรูท้ งั้ หมด ครูจึงควรนาเสนอปั ญหาที่สามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึน้
และให้คาแนะนานักเรียนเมื่อพบปั ญหา 2) ควรให้นกั เรียนได้นาเสนอผลงานของตนเองภายหลัง
การเรียนรู ้ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงข้อดีขอ้ บกพร่องของกลุ่มต่าง ๆ และกลุ่มตนเอง นักเรียนจะมี
ความตั้ง ใจในการพัฒ นาผลงานให้ดี ขึ น้ กว่ า เดิ ม มี ค วามกล้า แสดงออกที่ จ ะนาเสนอผลงาน
3) เนื่องจากงานวิจัยนีม้ ี แบบทดสอบเป็ นเครื่องมื อในการเก็ บข้อมูลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นใน
งานวิ จัย ครั้ง ต่ อ ไปควรมี วิ ธี ท่ี ใ ช้ป ระเมิ น ความสามารถที่ มี ค วามหลากหลายเช่ น แบบสัง เกต
แบบสัมภาษณ์ เป็ นต้น
CHENG และ Xiang (2016)ได้ทาการศึกษาผลของการสอนด้วยการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ โดยและได้
สังเคราะห์ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ 6 ขัน้ ตอนดังนี ้ 1) การออกแบบปั ญหา
คือ การออกแบบประเด็นปั ญหาตามลักษณะ บริบท ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ 2) การจัดกลุ่ม
คือ การจัดกลุ่มผูเ้ รียนโดยอาศัยการคัดเลือกผูเ้ รียนที่มีความสามารถแตกต่างกั น คือ เก่ง กลาง
อ่อน เข้าไปอยู่ในกลุ่ม เดี ยวกัน 3) การศึกษาร่ว มกัน คือ การทาการศึก ษาค้น คว้า ข้อมูล ที่ ใ ช้
แก้ปัญหาร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) การอภิปราย คือ การรวบรวมข้อมูลมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 5)
การสรุปผล คือ ครูจะเป็ นผูจ้ ดั การอภิปรายสรุปผลเพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและจุดด้อยของงาน และ
ได้แสดงความสัม พันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการคิดเชิ ง ค านวณ
ภายหลังจากขัน้ การออกแบบปัญหา ดังนี ้
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ภาพประกอบ 12 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
กับการคิดเชิงคานวณ (Cheng, 2016)
ผลการวิจยั พบว่า การสอนด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเขียน
โปรแกรมภาษา C เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ ซึ่ง
การเรียนรู ก้ ารเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C เป็ นส่วนที่สาคัญในการพัฒนาการคิดเชิงคานวณ
เนื่องจากผูเ้ รียนเกิดการคิ ด วิเคราะห์ และออกแบบวิธีแก้ปัญหา หรือที่เรียกว่า อั ลกอริทึมของ
โปรแกรม นอกจากนัน้ การเรียนโดยการใช้ปัญหาเป็ นฐานช่วยทาให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจ สามารถ
เรียนรู ้ ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเองจากการทางานเป็ นทีม มีการเชื่อมโยงความรูข้ อเท็จจริงจากการใช้
คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามสามารถในการแก้ไ ขปั ญ หาคอมพิ ว เตอร์ และช่ ว ยยกระดั บ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของการคิดเชิงคานวณได้
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนัน้ มีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบ มีการสังเคราะห์
ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ท่ี แ ตกต่ า งกัน ขึ น้ อยู่ กับ องค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง ค านวณที่ ถูก
สังเคราะห์และนามาใช้เป็ นตัวแปรที่ศึกษา โดยสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันของขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนรู น้ นั้ คือ การกาหนดปั ญหาหรือการทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ผูเ้ รียนจะต้องเข้าใจ
ปัญหาให้ชดั เจนหรือรับรูส้ ถานการณ์ปัญหาที่ถกู กาหนดขึน้ ให้ถูกต้อง ต่อมาคือการระดมความคิด
หรือการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ เป็ นการระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหาจากการที่ สมาชิกผ่าน
การเผชิญปั ญหาที่พบแล้วนาสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นาไปสู่การร่วมกันแก้ไขปั ญหา
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โดยการออกแบบวิธีแก้ไขตามสมมติฐานที่ร่วมกันสร้างขึน้ นัน้ สุดท้ายที่มีความคล้ายคลึงกันคือ
การสรุปผล ประเมิน หรือการแสดงผลป้อนกลับสะท้อนการแก้ปัญหาของผูเ้ รียน อาจจะเป็ นโดย
ครูผสู้ อน โดยเพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่น หรือตัวผูเ้ รียนเอง ซึ่งการนาวิธีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานมาใช้ในการเรีย นเรื่ องการเขีย นโปรแกรมสามารถส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง คานวณได้จ ริง
นอกจากนัน้ ยังสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียนได้ ควบคู่ไปกับการเรียนรู ใ้ นด้าน
เนือ้ หาคือ การคิดวิเคราะห์ การทางานร่วมกันกับผูอ้ ่นื ความกล้าแสดงออกในการนาเสนอผลงาน
หรื อ วิ ธี ก ารในการแก้ไ ขปั ญ หา ผู้วิ จัย ได้น าข้อ เสนอแนะจากงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเหล่า นั้น มา
ประยุกต์ใช้กับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง คือ 1) ครู ควรนาเสนอปั ญ หา
ที่กระตุ้นผู้เ รีย นให้คิ ด อย่ างกระตื อ รื อร้น 2) นักเรียนควรนาเสนอผลงานของตนเองภายหลัง
กิจกรรม นอกจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์ขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานให้มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคานวณ
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดของขัน้ ตอน ดังนี ้
1) การเผชิญปั ญหา (Acknowledging Problem) คือ การที่ผสู้ อนทาการกาหนด
หรือ ชีแ้ จงประเด็นปั ญหาให้ผเู้ รียนทราบว่าอะไรคือปั ญหา มีรายละเอียด กติกา กฎเกณฑ์อย่างไร
และผูเ้ รียนได้เผชิญกับปั ญหาด้วยตนเอง รับรู ถ้ ึงรายละเอียดของปั ญหาที่จะต้องทาการแก้ไขอัน
ก่อให้เกิดการตัง้ คาถามหรือสมมติฐานที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
2) การท าความเข้ า ใจปั ญหา ( Clarifying the problem) ก า ร ที่ ผู้ เ รี ย น
ทาความเข้าใจกับข้อมูล สถานการณ์ ปั ญหา วิเคราะห์ขอ้ มูล ตัง้ คาถามหรือข้อสงสัยที่ตอ้ งการ
ทราบเพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา
3) การแบ่งกลุม่ (Create a group) การที่ผเู้ รียนแบ่งกลุม่ การแก้ไขปัญหาออกเป็ น
กลุ่มละ 3-5 คน อย่างมีเงื่อนไข คือ จะต้องแบ่งหน้าที่การทางานหรือด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปั ญหา เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถช่ วยเหลือและใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไ ข
ปัญหาได้ดีท่สี ดุ
4) การระดมความคิด (Brainstorming) การที่ผูเ้ รียนร่วมกันระดมความคิดใน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญหาและแบ่ ง หน้ า ที่ ก ารท างานร่ ว ม กั น
ใช้การตัดสินใจร่วมกันเป็ นกลุม่ โดยยึดหลักประชาธิปไตย นาไปสูแ่ บบแผนของการแก้ไขปัญหา
5) การแก้ปัญหาร่วมกัน (Solve Problem) การที่ผูเ้ รียนร่วมกันแก้ไขปั ญหาตาม
แบบแผนที่วางไว้หรือการลองผิดลองถูก เป็ นการร่วมมื อในการแกไขปั ญหาให้ลุล่วงก่อนการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
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6) การทดสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution) การที่ผูเ้ รียนทดสอบวิธีแก้ไ ข
ปั ญ หาของกลุ่ ม ตนเอง หากพบข้อ ผิ ด พลาดจะท าการระดมความคิ ด ในการร่ ว มกั น ใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหาอีกครัง้ ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปัญหาจนกว่าจะพบความสาเร็จ
7) การนาเสนอการแก้ปัญหา (Present Solution) การทีผ่ เู้ รียนนาเสนอปั ญหาที่
เกิดขึน้ ระหว่างการทางาน วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการแก้ไขปัญหา และรับฟั งข้อเสนอแนะจากผูอ้ ่ืน
เป็ นการสะท้อนความคิดของตนเอง แบ่งปั นการค้นพบองค์ความรู ใ้ หม่ และวิธีการแก้ปัญหาที่
ค้นพบจากกิจกรรม
4. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
จากการศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู น้ นั้ พบว่า ได้มีการใช้
คาที่คล้ายคลึงกันในเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย เช่น รู ปแบบการสอน รู ปแบบการจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เป็ นต้น ซึ่งทัง้ หมดนัน้ เป็ นคาที่มีค วามหมายใกล้เคียงกัน
ผูว้ ิจัยจึงได้ทาการศึกษาเนือ้ หาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้
และสังเคราะห์ไว้ ดังนี ้
4.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
ปฏิบตั ิของการจัดการเรียนการสอนที่ถูกจัดขึน้ อย่างเป็ นระเบียบ มีลาดับขัน้ ตอน
ประกอบไปด้วยหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี ที่ไ ด้รับการยอมรับ มี การทดสอบประสิทธิ ภ าพ
และจัดกระบวนการสอนโดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน
นัน้ ๆ รูปแบบการสอนในแต่ละรูปแบบจะมุ่งเน้นในการพัฒนาผลการเรียนของผูเ้ รียนที่แตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กับผูส้ อนที่จะเป็ นผูเ้ ลือกใช้รูปแบบการเรียนรู ก้ ับผูเ้ รียนตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู ใ้ ด
(พวงเพ็ญ อินทรประวัติ , 2532; อังสุรีย์ พันธ์แก้ว , 2558; ทิศนา แขมมณี , 2560; ศศิธร ศรีวงษ์
ญาติ, 2560)
4.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
นักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ห้ รือรู ปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ้ไ ว้อ ย่ า งหลากหลาย ซึ่ ง ผู้วิ จั ย ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า จากเอกสารงานวิ จั ย
ของนักวิชาการศึกษาหลายท่าน จากนัน้ นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพราะการจัดทา
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เป็ นสิ่งที่ม่งุ เน้นในการพัฒนาผูเ้ รียนตามจุดมุ่งหมายที่ถกู กาหนดขึน้ อย่าง
เฉพาะเจาะจง จึงจาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ีชั ดเจนเพื่อเป็ นแนวทาง
สูก่ ารพัฒนา
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2. หลักการ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เป็ นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพราะการ
จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ต้องอาศัยหลักการ ทฤษฏี หรือแนวคิดเพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู ้
มีประสิทธิภาพและได้รบั การยอมรับ มีมาตรฐานที่ชดั เจนในการพัฒนาผูเ้ รียนสู่การเรียนรูเ้ ฉพาะ
ด้าน
3. เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการเรียนการสอน เพราะการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ก้ ับผูเ้ รียนโดยผูส้ อนนั้น จะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
และเกิดแบบแผนการปฏิบตั ิท่ชี ดั เจน
4. แนวทางการนารูปแบบการจัด การเรียนรูไ้ ปใช้ เพราะการอธิบายถึงวิธีการหรือ
แนวทางการน ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ไ ปใช้ ซึ่ง ได้แ ก่ บริบ ทของผู้ส อน บริบ ทของผู้เ รี ย น
และผลลัทธ์ท่เี กิดจากการจัดการเรียนรูใ้ นกระบวนการนัน้ จะช่วยทาให้ผสู้ อนเข้าใจในกระบวนการ
หลักการ แนวคิดในการพัฒนาผูเ้ รียนได้ดียิ่ งขึน้ (ศรีสังข์, 2551; อังสุรีย,์ 2558; แขมณี , 2560;
ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม, 2560)
4.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหรือการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู น้ นั้
มีนักวิชาการที่เสนอแนวคิด ขั้นตอน ของการพัฒนาไว้หลายท่าน ซึ่งผูว้ ิจัยได้ทาการสังเคราะห์
ดังนี ้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ในการพัฒนาผูเ้ รียน
เฉพาะด้าน เพื่อความชัดเจนของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
3. กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้
4. กาหนดแนวทางของการนาไปใช้
5. ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
6. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
(Joyce, 1996; รัฐกรณ์, ดร.สมสรร, ดร.สุรชัย, ดร.ธารงค์, และ ดร.สุนนั ท์, 2551;
อังสุรีย,์ 2558; ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม, 2560)
ผู้วิ จัย ได้น าข้อ มูล ที่ ผ่ า นการศึ ก ษาและสัง เคราะห์นั้น ไปใช้ใ นการออกแบบ
และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นในการส่งเสริ มการคิดเชิงคานวณ
ด้วยกิจกรรมชุดหุ่นยนต์ร่วมกับการใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งมีแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบ คือ 1. กาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่
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1 การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ท่ี ส ามารถส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค า นวณ และด้า นที่ 2
คือ การศึกษาผลของการใช้รูปแบบ 2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนในด้า นขององค์ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง ค านวณ ทั้ง หมด 4 องค์ป ระกอบคื อ 1) การคิ ด
แยกย่ อ ยปั ญ หา (Decomposition) 2) การจดจ ารู ป แบบ (Pattern Recognition) 3) การระบุ
สาระสาคัญของปั ญหา (Abstraction) และ 4) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) 3.กาหนด
กระบวนการจัดการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบของ 4. กาหนดแนวทางของการนาไปใช้โดยอธิบายบริบท
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนในขัน้ ตอนต่าง ๆ 5. ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ่อนนาไปทดลองใช้
จากผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ด้า น คื อ ด้า นเนื ้อ หาการสอน ด้า นสื่ อ เทคโนโลยี และด้า นของการวัด
ประเมินผลการเรียนรู ้ เพื่อรับรองรูปแบบในการนาไปใช้ และ 6. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
อีกครัง้ จากคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อผ่านการรองรับแล้วได้นาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จากนัน้ ปรับปรุงอีกครัง้ เพื่อให้รูปแบบสมบูรณ์สามารถใข้งานได้จริง
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจัยและผลการวิเคราะห์
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) เป็ น การวิ จัย ประเภทวิ จัย
และพัฒนา (Research and Development) มีรายละเอียดของการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ มีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
1.1 ประชากรที่ศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด 3 ท่าน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากคุณสมบัติ คือ มีการศึกษาในระดับปริญญา
โทขึน้ ไป หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านการคิดเชิงคานวณ หรือด้านเทคโนโลยี หรือด้านการวัด
ประเมินผล เป็ นเวลามากกว่า 3 ปี ขึน้ ไป หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ขึน้ ไป เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยแบ่งเป็ น
1.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
1.1.2 แบบประเมิ น รู ปแบบการจัดการเรีย นรู ้ด้ว ยกิจ กรรม Robotics
ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
1.1.4 แบบประเมิ นแผนการจัด การเรีย นรู ้ต ามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ด้ว ย
กิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม)
1.1.5 แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
1.1.6 แบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) ที่เ รียนวิช าวิทยาการค านวณ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทั้ง หมด 8 ห้อง
จานวน 240 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ ได้แก่
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นวิ ช าวิ ท ยาการค านวณ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทั้งหมด 1 ห้อง
จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียน
เป็ นหน่วยสุม่
2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) มีรายละเอียดในการพัฒ นา
เครื่องมือที่ใข้ในการวิจยั ดังนี ้
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2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
การวิจัยครั้ง นีผ้ ู้วิจัยได้ร่างรู ปแบบการจัดเรียนรู ฯ้ ซึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒ นา
รู ปแบบการจัดารเรียนรู ท้ ่ีผ่านการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Joyce, 1996;
รัฐกรณ์ และคณะ, 2551; อังสุรีย,์ 2558; ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม, 2560) 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
3. กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้
4. กาหนดแนวทางของการนาไปใช้
5. ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
6. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
มีรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ดังนี ้
1. กาหนดจุดมุ่ง หมายของรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ โดยจุดมุ่ง หมายของการ
พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ค รั้ง นี ้ คื อ การส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ตามองค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณที่ผ่านการสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Atmatzidou
และ Demetriadis, 2014; Curzon, Dorling, et al., 2014; School, 2014; Chen et al., 2017;
บัญญพนต์ และ พนมพร, 2559; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)
ทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่
1) การคิดแยกย่อยปั ญหา (Decomposition) คือ การแยกส่วนประกอบ
ของปัญหาที่มีความแตกต่างกัน ออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการคิดแก้ปัญหา
2) การจดจารู ปแบบ (Pattern Recognition) คือ การนาส่วนประกอบ
ของปัญหาที่มีความซา้ หรือคล้ายคลึงกัน มาช่วยในการแก้ไขปัญหา
3) การระบุ ส าระส าคั ญ ของปั ญหา ( Abstraction) คื อ การระบุ
ความสาคัญของปัญหาโดยการแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากส่วนสาคัญของปัญหา
4) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ การออกแบบขั้นตอนของ
การแก้ไขปั ญหา เป็ นรู ปแบบ ขัน้ ตอน คาสั่ง ที่ มีความชัดเจน สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ และ
นาไปสูป่ ัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันได้
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2. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ด้วย
กิ จ กรรม Robotics ร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณ
มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ศึกษาข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับเนือ้ หา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ช่วง
วัยของผูเ้ รียน ลักษณะการเรียนรู ต้ ามระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน รวมถึงหลักสูตรการศึกษา ผล
การศึกษาที่คาดหวัง ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคานวณ เรื่องการคิดเชิงคานวณ
2.2 ศึ ก ษาข้อ มู ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง ค านวณ ประกอบด้ว ย
ความหมายของการคิดเชิงคานวณ องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ วิธีการวัดและประเมินการ
คิดเชิงคานวณ วิธีการจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมการคิด เชิง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิง
คานวณ
2.3 ศึ ก ษาข้อ มู ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม Robotics ประกอบด้ว ย
ความหมายของ Robotics ประเภทของ Robotics ประโยชน์ของการเรียนรู โ้ ดยใช้ Robotics และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics
2.4 ศึ ก ษาข้อ มู ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน
ประกอบด้วย ความหมายของการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3. กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสัง เคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธี การที่ช่ วยสนับสนุนการ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ เพื่อนามากาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่เหมาะสมกับ
การส่งเสริมการคิดเชิงคานวณแก่ผูเ้ รียนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนัน้ สังเคราะห์
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (CHENG และ Xiang, 2016; Lawlor, 2014; ณัฐ
กร, 2553; ไพศาล, 2558; สิรีวฒ
ั น์, 2560) โดยแบ่งออกเป็ น 7 ขัน้ ตอน คือ 1) การเผชิญปั ญหา 2)
การทาความเข้าใจปั ญหา 3) การแบ่งกลุ่ม 4) การระดมความคิด 5) การแก้ปัญหาร่วมกัน 6) การ
ทดสอบการแก้ปัญหา 7) การนาเสนอการแก้ปัญหา
3.2 กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้ จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ 7 ขัน้ ตอน ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมและกาหนดกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้เ พื่ อ ให้เ หมาะสมกั บ การด าเนิ น การสอนของครู แ ละการเรี ย นรู ้ข องผู้เ รี ย น โดยแบ่ ง
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กระบวนการเรียนรู อ้ อกเป็ น 4 ขั้น สามารถสรุ ปได้ ดังนี ้ ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้น
ออกแบบและแก้ไขปัญหา ขัน้ ที่ 3 ชัน้ ตรวจสอบปัญหา และ ขัน้ ที่ 4 ขัน้ นาเสนอการแก้ปัญหา
4. กาหนดแนวทางของการนาไปใช้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาคู่ม่ือการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ และกาหนดกรอบแนวทางการนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ เพื่อการนาไปใช้ ดังตาราง 5
ตาราง 5 แนวทางการนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ไปใช้
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
1. การเผชิญ
ปัญหา
2. การทาความ
เข้าใจปัญหา
3. การแบ่งกลุม่

บริบทของผู้สอน

บริบทของผู้เรียน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดหวัง
ของผู้เรียน

ทาหน้าที่กระตุน้
ผูเ้ รียนด้วยปัญหา
และให้ความรู ้
เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา
มากที่สดุ
ขัน้ ที่ 2
4. การระดม
ทาหน้าที่
การออกแบบ ความคิด
อานวยความสะดวก
วิธีการและการ 5. การแก้ปัญหา ให้ผเู้ รียนร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
ทางานอย่างเต็มที่

รับรู ้ ทาความเข้าใจ
ปัญหา
และแบ่งกลุม่
การเรียนรู ้
กลุม่ ละ 3-5 คน

เข้าใจปัญหา
รับรูข้ อ้ มูลที่ใข้ในการ
แก้ปัญหา
แบ่งกลุม่ การเรียนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง

ขัน้ ที่ 1
การวิเคราะห์
ปัญหา

ขัน้ ที่ 3
การตรวจสอบ
การแก้ปัญหา

6. การทดสอบ
การแก้ปัญหา

ทาหน้าที่ชแี ้ จง
ข้อผิดพลาดให้
ผูเ้ รียนคิดวิเคราะห์
หาสาเหตุการเกิด
ข้อผิดพลาด และ
ค้นพบวิธีแก้ปัญหา

ระดมความคิด
ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

สามารถร่วมกัน
ตัดสินใจ
แบ่งหน้าที่การ
ทางาน แก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้
ลงมือแก้ไขปัญหา สามารถ คิด
ร่วมกัน ตรวจสอบวิธี วิเคราะห์ แก้ไข
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ข้อผิดพลาด หรือ
คิดวิเคราะห์
ปัญหาเฉพาะหน้า
ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึน้ ร่วมกันได้
และปรับปรุง
วิธีแก้ไขปัญหา
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ตาราง 5 ต่อ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้

ขัน้ ที่ 4
การนาเสนอ
การแก้ไข
ปัญหา

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
7. การนาเสนอ
การแก้ปัญหา

บริบทของผู้สอน

สอบถาม ประเมิน
ให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหา

บริบทของผู้เรียน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดหวัง
ของผู้เรียน

อธิบายหลักการ
แนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดที่พบ
รวมถึงวิธีการแก้ไข

สามารถอธิบาย
วิธีการทางาน
ร่วมกัน วิธีการ
แก้ปัญหา เสนอแนะ
ความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์
ในการแก้ปัญหา ได้

65
ผังงานกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
เริ่มต้น

1.การวิเคราะห์ปัญหา
(Analyze problem)

2.การออกแบบวิธีการ
และแก้ไขปัญหา
(Design Solution)
แก้ปัญหาไม่สำเร็จ

3.การตรวจสอบการแก้ปัญหา
(Inspect Solution)

แก้ปัญหาสำเร็จ

4.การนำเสนอการแก้ปัญหา
(Present Solution)

สิน้ สุด

ภาพประกอบ 13 ผังงานกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

66
5. ประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ ผูว้ ิจัยออกแบบวิธีการประเมินรู ปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ ดังนี ้
5.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า มาสั ง เคราะห์ แ ละร่ า ง
แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
5.2 นาร่างแบบประเมิ นรู ปแบบการจัดการเรีย นรู ฯ้ เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5.3 ปรั บ ปรุ งร่ า งร่ า ง แบบประเมิ น รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู ้ ฯ
เรื่องความถูกต้อง ความเหมาะสม การใช้ภาษาและนาไปปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เนือ้ หาในการประเมินมีองค์ประกอบทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพรวม
ของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ฯ 2) องค์ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบฯ
3) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 4) เครื่องมือที่ใข้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
รู ปแบบฯ และ 5) สื่อที่ใข้ในการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบฯ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) มีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณารายการประเมิน ดังนี ้
ให้คะแนน 1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าเหมาะสม
ให้คะแนน 0 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเหมาะสม
ให้คะแนน -1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าไม่เหมาะสม
นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เป็ นรายข้อ โดยแปลความหมายถ้ารายการประเมินที่มีค่า
IOC ≥ 0.5 แสดงว่า รายการประเมินนัน้ มีความเหมาะสม
IOC ≤ 0.5 แสดงว่า รายการประเมินนัน้ ไม่มีความเหมาะสม
โดยการสรุ ปผลข้อมูลหากพบว่ารู ปแบบการขัดการเรียนรู ฯ้ นัน้
มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าเหมาะสมสามารถนาไปใช้ได้
5.4 นาแบบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 1 ท่าน มีคุณสมบัติในความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการศึกษา มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงคานวณจานวน 1 ท่าน
มีคุณสมบัติในความเชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงคานวณ มาเป็ นระยะเวลา 3 ปี และด้านการวัด
ประเมินผล จานวน 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติในด้านความเชี่ยวชาญการวัดประเมินผล มาเป็ นระยะเวลา
5 ปี เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
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ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริม การคิดเชิง คานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) จากผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน สามารถ
นาไปใช้ได้ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00)
6. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้ในการ
ปรับปรุงรูปแบบดารจัดการเรียนรูฯ้ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลในขัน้ ต่อไป
2.2 แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
แบบประเมินงรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ มีขนั้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี ้
2.2.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ บทความ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กาหนดประเด็นการประเมิ นเพื่อพัฒ นาร่างแบบประเมิ นความ
สอดคล้องของแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
2.2.3 ร่างแบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และการใช้ภาษา จากนัน้ ปรับปรุงตาม
คาแนะนา ซึ่งได้รายละเอียดของหัวข้อการประเมินทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ ด้านที่ 1 ภาพรวม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ได่แก่ 1) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบฯ 2) องค์ประกอบของรู ปแบบฯ
3) แนวทางการนารูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้ 4) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อการเรียนการสอนตามตามรู ปแบบ
ฯ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ 2) ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
7 ขัน้ ตอน 3) กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ ด้านที่ 3 ได้แก่ แนวทางการจั ดการเรียนการ
สอนตามรู ป แบบฯ ได้แ ก่ 1) ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานสอดคล้อ งกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ งั้ 4 กระบวนการ 2) บริบทของผูส้ อนและผูเ้ รียน 3) ขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรู ปแบบฯ ด้านที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในจั ดการเรียน
การสอนตามรูปแบบฯ ได้แก่ 1) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 2) สื่อที่ใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 3) เครื่องมือการวัดประเมินผลตามรู ปแบบฯ และด้านที่ 5
สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ต้ ามรูปแบบฯ ได้แก่ 1) คาอธิบายขัน้ ตอนการใข้งานชุดหุ่น ยนต์ Lego
Education Wedo 2.0 2) ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 3) การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2.2.4 นาแบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อใช้ประกอบการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
2.3 แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ ประกอบด้วย เอกสารที่แสดงรายละเอียดของการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ผ่าน
การสังเคราะห์เป็ น 7 ขัน้ ตอน คือ 1.การเผชิญปั ญหา 2.การทาความเข้าใจปั ญหา 3.การแบ่งกลุ่ม
4.การระดมความคิด 5.การแก้ปัญหาร่วมกัน 6.การทดสอบการแก้ปัญหา และ 7.การนาเสนอการ
แก้ปัญหา รวมถึงแบบประเมินชิน้ งาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม และเกณฑ์การวัด
ประเมินผล ซึ่งใช้ในการวัดผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ (ตัวอย่างดังตาราง 6 และ 7) มี
รายละเอียดและขัน้ ตอนการพัฒนา ดังนี ้
2.3.1 ศึกษาเนือ้ หา หลักสูตร ผลการเรียนรูท้ ่คี าดหวัง รายละเอียดของ วิทยาการ
คานวณ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
และการวัดประเมินผลการเรียนรู ้ จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์
2.3.2 ออกแบบแบบร่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ แบบประเมินชิน้ งาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล จากข้อมูลที่ผ่านการศึกษา
วิเคราะห์ และสรุป
2.3.3 นาแบบร่างแผนการจัด การเรี ยนรู ต้ ามรู ป แบบฯ แบบประเมิ นชิ น้ งาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม การใช้ภาษา และการวัดประเมินผล
2.3.4 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ แบบประเมินชิน้ งาน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทากิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล โดยจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรียนรู ้ จากนัน้ เสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติ
ในความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษา มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการคิดเชิง
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คานวณจานวน 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติในความเชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงคานวณ มาเป็ นระยะเวลา 3
ปี และด้านการวัดประเมินผล จานวน 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติในด้านความเชี่ยวชาญการวัดประเมินผล
มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ประเมิ นความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบฯ โดย
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) มีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
คาถาม ดังนี ้
ให้คะแนน 1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน -1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
นาผลการพิ จารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เป็ นรายข้อ โดยแปลความหมายถ้าข้อคาถามที่มีค่า
IOC ≥ 0.5 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ ีความสอดคล้อง
IOC ≤ 0.5 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรูไ้ ม่มีความสอดคล้อง
โดยการสรุ ปผลข้อมูลหากพบว่ารู ปแบบการขัดการเรียนรู ฯ้ นั้นที่มี ค่า
IOC มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.50 ถื อ ว่ า สอดคล้ อ งสามารถน าไปใช้ไ ด้ (มี ค่ า IOC ระหว่ า ง
0.67-1.00)
ตาราง 6 ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม เรื่องเซ็นเซอร์
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ใช้คาสั่งการทางานของเซ็นเซอร์อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้โปรแกรมร่วมกับเซ็นเซอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ อย่างมีเหตุผล
แก้ไขปัญหาได้ทนั เวลาที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
2
1
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ตาราง 7 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการการสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม เรื่องเซ็นเซอร์
รายการประเมิน
ใช้คาสั่งการทางานของเซ็นเซอร์อย่างถูกต้อง
1. ใช้คาสั่งการทางานของเซ็นเซอร์ได้ถูกต้องทัง้ หมด
2. ใช้คาสั่งการทางานของเซ็นเซอร์ได้ถูกต้องแต่ไม่ทงั้ หมด
3. ใช้คาสั่งการทางานของเซ็นเซอร์ไม่ถกู ต้อง
ประยุกต์ใช้โปรแกรมร่วมกับเซ็นเซอร์ได้อย่างเหมาะสม
1. ใช้โปรแกรมได้ตรงกับจุดประสงค์ และมีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
2. ใช้โปรแกรมได้ตรงกับจุดประสงค์ แต่ไม่มีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
3. ใช้โปรแกรมไม่ตรงกับจุดประสงค์ ไม่มีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
1. มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครัง้ ขึน้ ไป
2. มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดไม่เกิน 1 ครัง้
3. ไม่มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ อย่างมีเหตุผล
1. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลได้ชดั เจน
2. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลได้ไม่ชดั เจน
3. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลไม่ได้
แก้ไขปั ญหาได้ทันเวลาทีก่ าหนด
1. ทากิจกรรมสาเร็จได้ตามเวลาที่กาหนด
2. ทากิจกรรมสาเร็จแต่เกินเวลาที่กาหนด
3. ไม่สามารถทากิจกรรมให้สาเร็จได้

คะแนน
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

ระดับเกณฑ์ตดั สินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
14 – 15
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก
11 – 13
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี
8 – 10
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
5–7
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอยู่ในระดับควรพัฒนา
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2.3.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูฯ้ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งได้
แผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบฯ มีโครงสร้างในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม จานวน
8 ชั่วโมง คือ 1) กิจ กรรมเจ้าปั ญ หาและเจ้าปั ญญา 2) กิจ กรรมนายช่ างตัวน้อ ย 3) กิจ กรรม
โปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1 4) กิจ กรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2 5) กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1
6) กิจ กรรมการแก้ปัญ หาด้วยโปรแกรม 2 แบบประเมิ นชิ น้ งาน แบบสัง เกตพฤติกรรมการทา
กิจกรรม และเกณฑ์การวัดประเมินผล
2.3.6 นาแผนการจัดการเรียนรู ฯ้ ที่ถูกพัฒนาแล้วไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.4 แบบประเมินแผนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2.4.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสัง เคราะห์ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 กาหนดประเด็นการประเมินเพื่อพัฒนาร่างแบบประเมินความสอดคล้อง
ของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
2.4.3 ร่างแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
ตามรู ป แบบฯ เสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความ
เหมาะสม และการใช้ภ าษา จากนั้น ปรับ ปรุ ง ตามค าแนะน า ซึ่ ง ได้แ บบประเมิ น ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีหัวข้อทัง้ หมด 10 หัวข้อ
ดังนี ้ 1) แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 2) เนื ้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ 3) กิจ กรรมสอดคล้องกับเนื ้อหาและวัต ถุประสงค์ 4) กิจ กรรมเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและวัยของผูเ้ รียน 5) กิจกรรมการเรียนรู ม้ ่งุ เน้นการแก้ไขปั ญหา 6)
กิจกรรมการเรียนรู ส้ ่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงคานวณ 7) กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับชัน้ 8) สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ อดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์ 9) สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ ่งเสริมให้
เกิดการคิดเชิงคานวณ 10) วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
2.4.4 นาแบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบฯ
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 1 ท่าน มี
คุณสมบัติในความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษา มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
คิดเชิ ง คานวณจ านวน 1 ท่าน มี คุณสมบัติในความเชี่ ยวชาญด้านการคิดเชิ ง คานวณ มาเป็ น
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ระยะเวลา 3 ปี และด้านการวัดประเมินผล จานวน 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติในด้านความเชี่ยวชาญการ
วัดประเมินผล มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เพื่อประกอบการประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
2.5 แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
แบบวัดการคิดเชิงคานวณ เป็ นแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงคานวณประเภทปรนัย
ที่ผ่านการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (González, 2015); Brackmann et al,
2017;; Chen et al, 2017; Jaipal-Jamani และ Angeli, 2017) จานวน 16 ข้อ คะแนนเต็ม 16
คะแนน โดยเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยซึ่งเป็ นการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในด้านองค์ประกอบ
ของการคิดเชิงคานวณ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1. การแยกย่อยปัญหา 2. การจดจารูปแบบ
3. การคิดเชิงนามธรรม 4. การออกแบบอัลกอริทมึ มีรายละเอียดและขัน้ ตอนการพัฒนา ดังนี ้
2.5.1 ศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู ้ และจุดประสงค์การเรียนรูใ้ น
การพัฒนาการคิดเชิงคานวณ เพื่อนาเนือ้ หามาร่างข้อคาถาม และเกณฑ์การประเมินผล
2.5.2 ศึกษาหลักการ วิธีการวัดและประเมินเกี่ยวกับการคิดเชิงคานวณ ซึ่งอยู่ใน
รู ปแบบของแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย ประกอบด้วยการวัดการคิดเชิงคานวณที่ผ่านการ
สังเคราะห์องค์ประกอบเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1. การแยกย่อยปั ญหา 2. การจดจารูปแบบ 3. การ
คิดเชิงนามธรรม 4. การออกแบบอัลกอริทมึ
2.5.3 ร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณประเภทปรนัย จาแนกตามองค์ประกอบ
ของการคิดเชิงคานวณ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การแยกย่อยปั ญหา 2. การจดจารู ปแบบ 3. การคิดเชิง
นามธรรม 4. การออกแบบอัลกอริทมึ รวมจานวนทัง้ หมด 32 ข้อ
2.5.4 นาร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ จานวน 32 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และภาษาในการใช้งาน
2.5.5 นาร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ จานวน 32 ข้อ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ความถูกต้อง และประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ โดยพิจา
ราณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) มีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
คาถาม ดังนี ้
ให้คะแนน 1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน -1 เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
โดยนาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เป็ นรายข้อ โดยแปลความหมายถ้าข้อคาถามที่มีค่า
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IOC ≥ 0.5 แสดงว่า แบบวัดทักษะมีความสอดคล้อง
IOC ≤ 0.5 แสดงว่า แบบวัดทักษะไม่มีความสอดคล้อง
นาข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 สร้างแบบวัดการคิด
เชิงคานวณ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.33-1.00)
ตาราง 8 ตารางวิเคราะห์แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
ระดับพัฤติกรรมการวัด

ความจา

ความเข้าใจ

ประยุกต์ใช้

วิเคราะห์

ประเมินผล

สร้างสรรค์

รวมจานวนข้อ

เนือ้ หา

การแยกย่อยปั ญหา
(Decomposition)

1

5

-

1

1

-

8

การจดจารู ปแบบ
(Pattern Recognition)

1

-

2

4

1

-

8

1

2

3

-

2

-

8

1

-

3

3

1

-

8

4

7

8

8

5

-

32

การระบุสาระสาคัญของปั ญหา
(Abstraction)
การออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm)
รวมแบบวัดการคิดเชิงคานวณ

2.5.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดการคิดเชิงคานวณจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งได้แบบวัดที่พร้อมทาการหาคุณภาพจานวน 24 ข้อ
2.5.7 นาแบบวัดการคิดเชิงคานวณไปใช้กับนักเรียนที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนัน้ นาผล
มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty index) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้
ข้อคาถามที่มี ค่ าความยากง่ า ย (Difficulty index) ที่อยู่ระหว่าง 0.41-0.60 ค่าอานาจจ าแนก
(Discrimination) ที่อยู่ระหว่าง 0.40 ขึน้ ไป และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สตู รการหาค่า สัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของ ครอนบัค (Coefficient Alpha) ที่อยู่ระหว่าง 0.70 ขึน้ ไป ซึ่งได้ขอ้ คาถามที่ผ่านเงื่ อนไข
จานวน 22 ข้อ
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2.5.8 เลือกใช้ขอ้ คาถามที่ผ่านการหาคุณภาพเพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล โดยแบ่ง
ตามองค์ประกอบของการคิดเขิงคานวณทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. การแยกย่อยปั ญหา จานวน 4
ข้อ 2. การจดจารู ปแบบ จานวน 4 ข้อ 3. การคิดเชิงนามธรรม จานวน 4 ข้อ 4. การออกแบบ
อัลกอริทมึ จานวน 4 ข้อ รวมทัง้ หมด 16 ข้อ
2.5.9 นาแบบวัดการคิดเชิงคานวณที่ผ่านการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแล้วไปใช้ในการ
เก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบของการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
2.6 แบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
2.6.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6.2 กาหนดประเด็นการประเมินเพื่อพัฒนาร่างแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิง
คานวณ
2.6.3 ร่างแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคาคนวณ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และการใช้ภาษา จากนัน้ ปรับปรุงตาม
คาแนะนา ซึ่งได้แบบประเมินประเภทดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)
2.6.4 นาแบบแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไข
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ โดยเลือกใช้ขอ้ คาถามที่มีค่าดัช นี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเรื่องรู ปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) มีขั้นตอนในการเก็บ
ข้อมูล ดังนี ้
3.1.1 ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขออณุ ญ าตการท าวิ จั ย ในมนุ ษ ย์แ ละท าหนัง สื อ ถึ ง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั
3.1.2 ผูว้ ิจยั ประสานงานกับกลุ่มทดลองที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่เรียนวิช าวิทยาการคานวณ จานวน 30 คน ที่ไ ม่ ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาคุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ จากนัน้ ปรับปรุงและนาไปทดลอง
ใช้
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3.1.3 สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 3 จานวน 30 คน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบวัดการคิดเชิ งคานวณก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดการคิดเชิ ง คานวณ
ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 16 ข้อ เพื่อวัดการคิด
เชิงคานวณของนักเรียนก่อนการทดลอง และบันทึกข้อมูลที่ได้เป็ นคะแนนก่อนเรียน
3.1.4 ดาเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ จานวน 6 หน่วย จานวน
8 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 กิจกรรมเจ้าปัญหาและเจ้าปัญญา
จานวน 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 กิจกรรมนายช่างตัวน้อย
จานวน 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1
จานวน 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2
จานวน 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 จานวน 2 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2 จานวน 2 ชั่วโมง
3.1.5 เมื่อจัดการเรียนรู ค้ รบตามจานวนครัง้ แล้ว ทาการทดสอบวัดการคิ ดเชิง
ค านวณหลัง เรี ย น โดยใช้แ บบวัด การคิ ด เชิ ง ค านวณ มี ลัก ษณะข้อ สอบเป็ น แบบปรนั ย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 16 ข้อ ซึ่งเป็ นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกข้อมูลที่
ได้เป็ นคะแนนหลังเรียน
3.1.6 น าข้อ มูล มาวิ เ คราะห์เ ชิ ง ปริ ม าณด้า นการคิ ด เชิ ง ค านวณด้ว ยสถิ ติ
t-test dependent สาหรับคะแนนแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
3.1.7 น าข้อ มูล มาวิ เ คราะห์เ ชิ ง ประมาณด้า นการคิ ด เชิ ง ค านวณด้ว ย สถิ ติ
One Sample t-test สาหรับคะแนนการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
3.2 แบบแผนการวิจัย
การออกแบบการทดลองในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง
(One –Shot Case Design)
E : O1 X O2
E หมายถึง กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 30 คน
X หมายถึง การดาเนินการทดลอง คือ การดาเนินกิจกรรมด้วย Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
O1 หมายถึง การวัดผลก่อนการทดลอง คือ การทาแบบวัดการคิดเชิงคานวณก่อนเรียน
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O2 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง คือ การทาแบบวัดการคิดเชิงคานวณหลังเรียน
4. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เรื่องรู ปแบบจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณส าหรับ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ผูว้ ิจยั
ได้นาโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ ายจริยธรรมในมนุษย์เพื่อพิจารณาขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง และได้ปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมในมนุษย์ ดังนี ้
4.1 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
ผูว้ ิจัยได้ทาหนังสือชีแ้ จงรายละเอียดต่อ กลุ่มตัวอย่าง ผูป้ กครอง และโรงเรียน
เพื่อขออนุญาตในการยินยอมเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย จากนัน้ ได้แนะนาตัว และอธิบายเรื่องการ
ทดลองและเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีว่าเป็ นไปด้วยความสมัครใจ และชีแ้ จงว่าหากไม่ยินยอมใน
ระหว่างการเก็บข้อมูลหรือต้องการที่จะถอนตัวนัน้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถกระทาได้ตลอดเวลา ไม่มี
ผลใดต่อการเรียนการสอนปกติ การเก็บข้อมูลที่ไ ด้จ ากการวิจัยจะเป็ นความลับเพื่อใช้ในเชิ ง
วิชาการเท่านัน้ และจะทาลายเมื่อครบกาหนด 1 ปี หลังจากการวิจยั ได้รบั การเผยแพร่
4.2 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)
ผูว้ ิจัยได้ชีแ้ จงประโยชน์ท่ีกลุ่ม ตัวอย่างจะได้รับจากการวิจัย คือ การเรียนรู ใ้ น
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อพัฒนาในด้านการขึน้ เชิงคานวณโดยใช้กิจกรรม Robotics โดยเฉพาะ และ
ชีแ้ จงโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการเก็บข้อ มูลอย่างชัดเจนว่า อาจมีความเสี่ยงในด้านของการ
หยิบจับอุปกรณ์ชุดหุ่นยนต์ ซึ่งผูว้ ิจัยได้คัดเลือกชุดหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการวิจัยที่เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รียนและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล คือ Lego Education Wedo 2.0 เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายที่จะเกิดขึน้
4.3 หลักความยุติธรรม (Justice)
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยความเท่าเทียมโดยใช้การคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุม่ โดยใช้หอ้ งเป็ นฐานสุม่ เท่านัน้ ไม่กาหนดกลุม่ ตัวอย่างจากเกณฑ์คะแนน หรือเพศ เพื่อลด
ความเหลื่อมลา้ ของความเป็ นมนุษย์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยรู ปแบบจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่ ว มกับ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณส าหรับ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ได้ทา
การจัดกระทาข้อข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี ้
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1. สถิติพนื ้ ฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (𝑋̅)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติท่ใี ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
2.2 การหาค่าความยากง่าย (P)
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (R)
2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรการหาค่า สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของ ครอนบัค
(Coefficient Alpha)
3. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคานวณ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สถิติ t-test dependent
3.2 เปรียบเทียบคะแนนการทากิจกรรม Robotics ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ
One Sample t-test
การสรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
ในแบบการค้นคว้าและการทดลอง โดยสรุปการดาเนินการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาและปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคานวณ เรื่อง
การคิดเชิงคานวณ
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
1.4 นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทาง
ในการออกแบบรูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
2 ร่างรูปแบบการเรียนจัดการเรียนรูฯ้
3 ร่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ แบบประเมิน
ชิน้ งาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
4 ร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
5 ร่างแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ และแบบประเมิน
แบบวัดการคิดเชิงคานวณ

ผลทีไ่ ด้รับ

1. เนือ้ หาในการเรียนเรื่อง
การคิดเชิงคานวณ
2. แนวทางในการออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้

1. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
2. ร่างแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
3. ร่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
3.1 ร่างแบบประเมินเชิน้ งาน
3.2 ร่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทา
กิจกรรม
4. ร่างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ าม
รูปแบบฯ
5. ร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
6. ร่างแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
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6 นารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ แผนการจัดการเรียนรู ต้ าม
รู ป แ บ บ ฯ แ ล ะ แ บ บ วั ด ก า ร คิ ด เ ชิ ง ค า น ว ณ
และแบบประเมิ น ตรวจสอบจากนั้ น ปรั บ ปรุ ง ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา

ผลทีไ่ ด้รับ

1. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
2. ร่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯร่าง
3. ร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
4. แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
5. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
6. แบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ

7 นาเครื่องมือและแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือเพื่อนาไปใช้
8 ปรับปรุงและพัฒนาตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
2. แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ

9 นารู ปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ แผนการจัดการเรียนรู ้
ตามรู ปแบบ และแบบวัดการคิดเชิงคานวณ ไปใช้ใน
การทดลองเพื่อเก็บข้อมูล
10

ภาพประกอบ 14 ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ระยะที่ 1
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

การดาเนินงาน ระยะที่ 2

1. จัดทาหนังสือขออนุญาตการทาวิจยั ในมนุษย์
2. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั

3. ด าเนิ น การขออนุญ าตดาเนิน การวิจัย และเก็บ ข้อมูลต่อ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนและกลุ่มตัวอย่าง
4. ประสานงานกับกลุ่มทดลองที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน

ผลทีไ่ ด้รับ

1. หนังสือรับรองการขออนุญาต
ดาเนินการวิจยั ด้านจริยธรรมในมนุษย์
2. หนังสือขออนุญาตดาเนินการวิจยั
และเก็บข้อมูลวิจยั

1. ตารางกาหนดการการเก็บข้อมูล
2. แบบตอบรับการขออนุญาตเก็บข้อมูล
5. ทดสอบหาคุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
6. ปรับปรุงแบบวัดการคิดเชิงคาวณ
1.ผลการหาคุณภาพแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
(ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย ค่าความ
เชื่อมั่น)
2. แบบวัดการคิดเชิงคานวณฉบับสมบูรณ์
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7. ทาการทดอบวัดการคิดเชิงคานวณก่อนเรียน
8. ดาเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ จานวน
6 หน่วย ทัง้ หมด 8 ชั่วโมง
9. ทาการทดสอบวัดการคิดเชิงคานวณหลังเรียน

10. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการคิดเชิงคานวณ

ผลทีไ่ ด้รับ

1.คะแนนการคิดเชิงคานวณก่อนเรียน
2. คะแนนการทากิจกรรมการคิดเชิง
คานวณ
3. คะแนนการคิดเชิงคานวณหลังเรียน

1.ผลสถิติการคิดเชิงคานวณ
2. ผลสถิติการทากิจกรรมการคิดเชิง
คานวณ

ภาพประกอบ 15 ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ระยะที่ 2
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม) 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ผูว้ ิจัยได้แบ่ง
การวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดั บ ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรู้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อ ส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งคานวณ สาหรั บนั กเรี ยนระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม)
1.1 แนวคิดของรู ปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่ อ ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นา
มาจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การคิดเชิงคานวณเป็ น
ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาที่สาคัญ นับเป็ นตัวแปรสาคัญที่จาเป็ นต่อการพัฒนามนุษย์
สู่ยุ ค แห่ ง การขับ เคลื่ อ นด้ว ยนวัต กรรมนี ้ โดยการคิ ด เชิ ง ค านวณนั้น มี วิ ธี ก ารในการส่ ง เสริม
ทีหลากหลาย หนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรู ผ้ ่านกิจกรรม Robotics ซึ่งในปั จจุบนั
ยังไม่มีวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ชี ดั เจน
ผูว้ ิจัยจึงนาตัวแปรและปั ญหาที่พบจากการศึกษาข้อมูลนัน้ สังเคราะห์และนาไปพัฒนา
เป็ นรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกิจ กรรม Robotics ร่ว มกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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เพื่ อ ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ที่ม่งุ เน้นในการช่วยส่งเสริมการคิดเชิง
คานวณของผูเ้ รียน จากการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ที่ถูกออกแบบโดยกระบวนการเรียนรู ้
ที่สงั เคราะห์ขึน้ จากหลักการ ทฤษฎี การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีแนวคิดพืน้ ฐานให้ผูเ้ รียน
เกิดองค์ความรู ใ้ นด้านการคิดเชิงคานวณ ด้วยวิธีการค้นพบแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยตัวเอง
จากสถานการณ์ปัญหาที่ถูกกาหนดขึน้ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรูท้ ่ีใช้สื่อประเภท Robotics ซึ่งช่วย
ตอบสนองต่ อ การแสดงผลลั พ ธ์ ข องการแก้ ไ ขปั ญ หาให้เ ป็ นรู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ ้น ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนได้เรียนรูว้ ิธีการทางานร่วมกันกับผูอ้ ่ืน เกิดการ
สะท้อ นความคิ ด ในการแก้ไ ขปั ญ หา เพื่ อ น าไปสู่ แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 16 รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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จากภาพประกอบ 16 รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) ซึ่ง มี ร ายละเอี ยด
ของกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
1.การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze problem)
การกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้ปัญหาที่กาหนดขึน้ โดยปั ญหานั้นจะเป็ น ปั ญ หา
ที่ ใ กล้เ คี ย งกั บ ปั ญ หาตามบริ บ ทของเนื ้อ หาการเรี ย นการสอนจากกิ จ กรรมทั้ง 6 กิ จ กรรม
และเชื่อมโยงไปยังการสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงซึ่งอิงตามระดับวัยของผูเ้ รียนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 นอกจากนัน้ ผูส้ อนจะเป็ นผูถ้ ามคาถามให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัยเพื่อให้ผเู้ รียน
เกิ ด การเชื่ อ มโยงความคิ ด ในการแก้ไ ขปั ญหา จากนั้น ด าเนิ น การกระตุ้น ผู้เรี ย นให้เกิ ด ค วาม
กระตือรือร้นจากการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจที่ทาให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมโยงความรู ก้ ับการแก้ไข
ปั ญหาได้ คือ สื่อประเภทวิดีโอ หรือตัวอย่างการทางานของหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่แสดง
สถานการณ์ปัญ หาในรู ปแบบต่าง ๆ ข่าวสารที่กาลัง เป็ นที่กล่าวถึง หรือแม้กระทั่ง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ เป็ นต้น ซึ่งการใช้สื่อจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้ จากนัน้
ผูส้ อนจะเป็ นผูช้ ีแ้ จงสถานการณ์ปัญหา และอธิบายข้อมูลประกอบการแก้ไขปั ญหา ผูเ้ รียนจะทา
หน้าที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูล ทาความเข้าใจ และเผชิญกับปัญหาที่ถูกกาหนดขึน้ ผูเ้ รียนสามารถสอบถาม
ข้อมูล ข้อสงสัยเพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในสถานการณ์ท่ีจะต้องเผชิญได้ดียิ่งขึน้
หลังจากนัน้ ผูเ้ รียนจะแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 3-5 คน ตามเงื่อนไขที่ผสู้ อนกาหนด เช่น การแบ่ง
ตามหน้าที่การทางานที่ตนเองถนัด ได้แก่ ผูเ้ ขียนโปรแกรม ผูอ้ อกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ และผู้
สร้างสรรค์ หรือการแบ่งตามโจทย์ของแต่ละกิจกรรมที่ถูกจัดขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
เต็มที่จากการทางานร่วมกัน
กระบวนการนีป้ ระกอบไปด้วยขั้นตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทั้งหมด
3 ขั้น ตอน คื อ 1) การเผชิ ญ ปั ญ หา (Acknowledging problem) การที่ ผู้ส อนท าการก าหนด
หรือ ชีแ้ จงประเด็นปั ญหาให้ผเู้ รียนทราบว่าอะไรคือปั ญหา มีรายละเอียด กติกา กฎเกณฑ์อย่างไร
และผูเ้ รียนได้เผชิ ญกับปั ญ หาด้วยตนเอง รับรู ถ้ ึงรายละเอียดของปั ญหาที่จะต้องทาการแก้ไ ข
อันก่อให้เกิดการตัง้ คาถามหรือสมมติฐานที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหา 2) การทาความเข้าใจปั ญหา
(clarifying the problem) การที่ผู้เรียนทาความเข้าใจกับข้อมูล สถานการณ์ ปั ญหา วิเคราะห์
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ข้อมูล ตัง้ คาถามหรือข้อสงสัยที่ตอ้ งการทราบเพื่อนาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3) การแบ่งกลุ่ม (Create a group) การที่ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มการแก้ไขปั ญหาออกเป็ นกลุม่ ละ 3-5 คน
อย่างมีเงื่อนไข คือ จะต้องแบ่งหน้าที่การทางานหรือด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหา
เพื่อให้ผู้เ รียนสามารถช่ วยเหลื อและใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไ ขปั ญ หาได้ดี ท่ี สุด
เช่น การแบ่งกลุ่มตามหน้าที่ตนเองสนใจ คือ นักเขียนโปรแกรม นักต่อโครงสร้างหุ่นยนต์ นักคิด
สร้างสรรค์ เป็ นต้น
ผูส้ อนจะใช้สื่อที่ส่งผลเกิดแรงจูงใจ มีความน่าสนใจแก่ผูเ้ รียน เช่น วิดีโอ ตัวอย่าง
การใช้ชดุ หุ่นยนต์ เป็ นต้น เนื่องจากในกระบวนการขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ตอนที่แสดงให้ผเู้ รียนเห็ นถึงปั ญหา
ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู ป้ ั ญหาจากข้อมูล เมื่อผูเ้ รียนได้รบั แรงกระตุน้ จนเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจนเกิดเป็ นการตัง้ สมมติฐานส่วนบุคคลขึน้ ซึ่งในกระบวนการขัน้ นีจ้ ะเป็ นการช่วย
ส่ง เสริม ให้ผู้เ รียนเกิดความสามารถในการคิดเชิ งคานวณในด้านของ การคิ ดแยกย่อยปั ญหา
(Decomposition) จากการที่ผเู้ รียนจะต้องใช้การแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็ นส่วนย่อย ๆ
เพื่ อ ให้ง่ า ยต่ อ การท าความเข้า ใจรายละเอี ย ดของปั ญ หาหรื อ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จากนั้ น
ใช้ความสามารถในการคิดเชิงคานวณด้านของ การระบุสาระสาคัญของปั ญหา (Abstraction)
เพื่อใช้ในการแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา เมื่อพิจารณาได้ว่าสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปั ญหานัน้
ก็ไม่ควรนามาคิด ควรแยกสิ่งเหล่านัน้ ออกไป และสิ่งใดที่เกี่ยวข้องหรือมีความเป็ นไปได้นนั้ ก็ควร
ที่จะใช้เป็ นประเด็นในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจปั ญหา สถานการณ์ หรือภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมาย จนกระทั่งผูเ้ รียนสามารถตัง้ สมมติฐานของตนเองได้ ซึ่งส่งผลไปยังกระบวนการ
จัดการเรียนรู ท้ ่ี 2 คือ การออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา (Design Solution) ผูส้ อนจะใช้การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนในการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ รียน ว่าสามารถรับรู ้
ปั ญ หาได้จ ริ ง หรื อ ไม่ สามารถเข้า ใจปั ญ หาเกิ ด ขึ น้ ได้ม ากน้อ ยเพี ย งใด จากการสะท้อ นผล
ของผูเ้ รียนในการถามและการสรุ ปข้อมูลเพื่อที่จะนาไปสร้างสมมติฐานของตนเอง เพื่อนาเอา
ข้อมูล ที่ไ ด้ไ ปใช้ในการระดมสมองและการลงมื อออกแบบวิธี การแก้ไ ขปั ญหาของกลุ่ม ตนเอง
ในขัน้ ตอนถัดไป ซึ่งขัน้ ตอนที่ม่งุ เน้นให้ผูเ้ รียนรับรู ป้ ั ญหาและข้อมูลเช่นนีน้ นั้ ควรใช้ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีเวลาในการคิดไตร่ตรองและเตรียมพร้อม
2. การออกแบบวิธีการและแก้ไขปัญหา (Design Solution)
ภายหลังจากแบ่งกลุ่ม การทากิจกรรมได้แล้วนั้น ผูเ้ รียนภายในกลุ่มจะท าการ
ระดมความคิด จากปั ญหาที่เกิดขึน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รบั จากกระบวนการที่ 1 ร่วมกัน จากนัน้
เสนอวิ ธี ใ นการแก้ปั ญ หาร่ ว มกั น กั บ สมาชิ ก ภายในกลุ่ม เมื่ อ ผู้เ รี ย นร่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจเลื อ ก
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วิธีแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดได้แล้ว ผูเ้ รียนจะต้องออกแบบวิธีการแก้ไขปั ญหาของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
ในรู ปแบบต่าง ๆ จากกิจกรรมที่เรียนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนการทากิจ กรรมด้วยการเขี ยน
ขั้นตอนการออกแบบหุ่นยนต์โดยการวาด หรือการออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
เป็ นต้น เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาในกระบวนการถัดไป ผูเ้ รียนจะต้องใช้หลักประชาธิปไตยซึ่งอยู่
บนพืน้ ฐานของเหตุผลในการตัดสินใจร่วมกัน ในระหว่างนี ้ ผูส้ อนจะทาหน้าที่ในการสังเกตการ
ทางานร่วมกันของผูเ้ รียน การตอบคาถาม ให้คาแนะนาและเอือ้ อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียน
ทางานร่วมกันอย่างดีท่สี ดุ
กระบวนการนีป้ ระกอบไปด้วยขั้นตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทั้งหมด
2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 4) การระดมความคิด (Brainstorming) คือ การที่ผเู้ รียนร่วมกันระดมความคิด
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากข้อมูลที่ได้รบั หรือสมมติฐานของตนเองที่ได้ตงั้ ขึน้ ออกแบบวิธีการแก้ไข
ปั ญหาและแบ่งหน้าที่การทางานร่วมกัน ในการทาภารกิจต่าง ๆ ใช้การตัดสินใจร่วมกันเป็ นกลุ่ม
โดยยึดหลักประชาธิปไตยเมื่อต้องเลือกวิธีการใดใดก็ตามในการทางาน และขัน้ ที่ 5) การแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Solve problem) คือ การที่ผเู้ รียนร่วมกันแก้ไขปั ญหาตามแบบแผนที่วางไว้หรือการลอง
ผิดลองถูก เป็ นการร่วมมือในการแกไขปัญหาให้ลลุ ว่ งก่อนการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียนในด้านของการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
การดูแลช่วยเหลือโดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ทางานร่วมกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็ นกระบวนการจัดการ
เรียนรู ท้ ่ีม่งุ เน้นให้ผูเ้ รียนได้เกิดการคิด การวางแผน และการตัดสินใจร่วมกันของผูเ้ รียน ในขัน้ นี ้
จะเป็ น การช่ ว ยส่ง เสริม ความสามารถในการคิ ด เชิ ง ค านวณด้า น การจดจ ารู ป แบบ (Pattern
Recognition) เนื่องจากผูเ้ รียนได้วางแผนและออกแบบแนวทางการแก้ไขปั ญหา ซึ่งเป็ นสิ่งที่ตอ้ ง
ใช้ค วามสามารถในการจดจ าวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หา และรู ป แบบที่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ดี
เพื่อนามาใช้กับกลุ่มของตนเอง จนกระทัง้ ผูเ้ รียนสามารถออกแบบขัน้ ตอนการทางานร่วมกันได้
ซึ่งเป็ นความสามารถในด้านของ การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) ที่ผเู้ รียนต้องใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาไม่ว่าจะเป็ นขัน้ ตอนการทางานตามหน้าที่ของตน ขัน้ ตอนการประกอบหุ่นยนต์โดยการใช้
ชิน้ ส่วนที่กาหนด ซึ่งถือเป็ นกิจกรรม Unplugged ที่ใช้ให้ผเู้ รียนได้เตรียมความพร้อมก่อนการเขียน
โปรแกรม และที่ส าคัญ คื อ การออกแบบอัลกอริทึม การทางานของหุ่น ยนต์ผ่ านค าสั่ง ควบคุม
ที่ผเู้ รียนเลือกใช้ในให้เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา ในขัน้ ตอนนีจ้ ึงเป็ นขัน้ ตอนสาคัญที่ผเู้ รียนจะได้
คิด ออกแบบ และตัดสิ นใจลงมื อปฏิบัติ เพื่อทดลองแก้ไ ขปั ญหาจากสถานการณ์หรือภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมาย หลังจากนัน้ จะเป็ นการตรวจสอบผลของการทดลองว่าสาเร็จหรือไม่ ผูส้ อนจะใช้
การสังเกตการทากิจกรรมของผูเ้ รียนในด้านของการสร้างชิน้ งาน การออกแบบชิน้ งาน การวางแผน

87
การทางาน หรือการออกแบบอัลกอริทึมของผูเ้ รียน เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รียนสามารถที่จะ
วางแผนและลงมือแก้ไขปั ญหาได้หรือไม่ หากเกิดปัญหาขึน้ ผูส้ อนสามารถให้คาแนะนาเพื่อช่วยให้
ผูเ้ รียนได้นาข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ในขัน้ ของการตรวจสอบการแก้ไขปั ญหา ซึ่ง
จากเหตุผลที่กล่าวมานัน้ ผูเ้ รียนควรมีเวลาในการทากิจกรรมขัน้ นีไ้ ม่เกิน 10 นาที เนื่องจากผูเ้ รียน
ควรใช้เวลาในการออกแบบและลงมือทา พอสมควรแต่ไม่ควรให้เวลามากจนเกินไปเนื่องจากในขัน้
ที่ 3 จะเป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนได้มีอิสระในการทดลองและสะท้อนผลการทดลอง ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่
ผูเ้ รียนควรใช้เวลาในการทากิจกรรมมากกว่า
3) การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution)
เป็ นการทดสอบวิธีการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของผูเ้ รียนภายในกลุ่มจากการ
ทดลองท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การแยกชิ ้น ส่ ว นของหุ่ น ยนต์ การต่ อ โครงสร้า ง การเขี ย น
โปรแกรมควบคุม หุ่น ยนต์เ พื่ อ พิ ชิ ต ภารกิ จ เป็ น ต้น หากผู้เ รี ย นพบว่ า กลุ่ม ของตนเองท าการ
แก้ปัญหาไม่สาเร็จ จะต้องดาเนินการในกระบวนการที่ 2 ใหม่อีกครัง้ เพื่อทบทวนความผิดพลาดที่
เกิดขึน้ และหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดร่วมกัน จนกว่าผูเ้ รียนจะสามารถแก้ไขปั ญหาร่วมกันได้สาเร็จ
ในส่วนนี ผ้ ู้ส อนจะทาหน้าที่ร่วมตรวจสอบการแก้ไ ขปั ญหาของผู้เรี ยน และชีแ้ จงให้ผู้เรียนคิ ด
วิเคราะห์เพิ่มเติมประเด็นจากข้อผิดพลาด และแนะนาแนวทางเพื่อให้เข้าใจถึงข้อผิดพลาดของ
กลุ่มตนเอง เพื่อนาข้อผิดพลาดนั้นไปแก้ไขร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนได้แก้ไขปั ญหาได้ด้วย
ตนเองอย่างถึงที่สดุ
กระบวนการนีป้ ระกอบไปด้วยขัน้ ตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ หมด 1 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ที่ 6) การทดสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution) การที่ผเู้ รียนทดสอบวิธีแก้ไขปั ญหาของ
กลุม่ ตนเอง หากพบข้อผิดพลาดจะทาการระดมความคิดในการร่วมกันใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอีกครัง้
ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปัญหาจนกว่าจะพบความสาเร็จ
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ นีน้ บั ว่าเป็ นกระบวนการสาคัญที่ม่งุ เน้นให้ผเู้ รียนได้พิสจู น์
การท างานของตนเองว่ า สามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ห รื อ ไม่ ผู้เ รี ย นจะเกิ ด ความสามารถในการ
ระบุสาระสาคัญของปั ญหา (Abstraction) เนื่องจากผูเ้ รียนจะต้องวิเคราะห์และระบุได้ว่าส่วนใด
ที่ เ กิ ด ปั ญ หาขึ น้ จากการท ากิ จ กรรม เช่ น ค าสั่ง ส่ว นใดที่ เ ป็ น ปั ญ หาหลัก ส่ว นใดของหุ่น ยนต์
ที่ ขัด ข้อ งและส่ ง ผลให้เ กิ ด ปั ญ หา หรื อ ค าสั่ง ใดของอัล กอริ ทึ ม ที่ ผิ ด พลาด ซึ่ ง เป็ น การค้น หา
ส่วนที่ผิ ดพลาดของโปรแกรม (Bug) โดยการตรวจสอบปั ญหาไปทีละส่วนย่อย ๆ ด้วยการใช้
ความสามารถในด้านของการคิดแยกย่อยปัญหา (Decomposition) เมื่อผูเ้ รียนสามารถระบุปัญหา
ที่แท้จริงได้แล้ว จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
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(Debug) ซึ่ ง ต้อ งใช้ค วามสามารถในด้า นของการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม (Algorithm) ในการ
ตรวจสอบขั้นตอนการท างานทีล ะขั้น ตอน หากผู้เรียนพบเจอส่วนที่ไ ม่ เ ป็ น ปั ญหา หรือส่ว นที่
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้นั้ น ผู้เ รี ย นจะได้ใ ช้ค วามสามารถในด้ า นของ การจดจ ารู ป แบบ
(Pattern Recognition) ในการนาส่วนที่ประสบความสาเร็จไปใช้แก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้ ซึ่ง
เป็ นการย้อนกลับไปยังกระบวนการจัดการเรียนรู ข้ ั้นที่ 2 การออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา
(Design Solution) ใหม่อีกครัง้ จนกว่าจะสามารถแก้ไปปั ญหาได้ทั้งหมด ด้วยหุผลนีจ้ ึงควรให้
ผู้เ รียนได้มี เวลาในการทากิจ กรรมขั้นนีไ้ ม่น้อยกว่า 15 นาที เพราะผู้เรียนจะได้ใช้เวลาในการ
ทบทวนการทางานของตัวเอง และพยายามแก้ไขปัญหาให้สาเร็จด้วยตัวเองได้ หากผูเ้ รียนสามารถ
ทาภารกิจ ได้ส าเร็จ ก่อ นเวลา ก็ถือเป็ นสิ่ง ที่ ดีเ นื่ องจากเวลาที่เ หลื อ นั้น ผู้เ รีย นสามารถต่ อ เติ ม
แนวความคิด และสร้างสรรค์ผลงานในสิ่งที่ตนต้องการได้ ซึ่งผูส้ อนจะตรวจสอบความสามารถใน
การพิจารณาปั ญหา และความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รียนได้ จากการสังเกตพฤติกรรม
ซึ่งผูส้ อนสามารถใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้คะแนนผูเ้ รียน
ตามเกณฑ์การประเมินที่ตงั้ ไว้ เมื่อผูเ้ รียนสามารถดาเนินการในขัน้ ตอนนีไ้ ด้ เพื่อเป็ นการบันทึกผล
สะท้อนกลับของผูเ้ รียนและนาไปอธิบายการทางานของผูเ้ รียนในขัน้ ตอนสุดท้าย คื อ การนาเสนอ
การแก้ไขปัญหา
4) การนาเสนอการแก้ปัญหา (Present Solution) เมื่อผ่านช่วงเวลาของการทากิจกรรม
ผูเ้ รียนจะเข้าสู๋กระบวนการนาเสนอการแก้ปัญหา คือการนาเสนอแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
แก้ปั ญ หา ปั ญ หาที่ พ บจากการท างาน หรื อ ท ากิ จ กรรม และวิ ธี ใ นการแก้ปั ญ หาเ หล่ า นั้น
ด้านผูเ้ รียนเองก็จะเป็ นผูส้ อบถาม ประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม
ของเพื่อน และกลุ่มของตนเองเช่นเดียวกัน ไม่ว่าผูเ้ รียนจะสามารถแก้ไขปั ญหาได้สาเร็จหรือไม่
ก็จาเป็ นที่จะต้องนาเสนอผลของการแก้ไขปั ญหา เพื่อเป็ นสะท้อนผลสู่ตนเอง ผูส้ อนจะทาหน้าที่
เป็ นผูส้ อบถาม ประเมิน และให้ผลป้อนกลับสู่ผูเ้ รียนจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
เพิ่มเติม เพื่อเป็ นสะท้อนผลซึ่งกันและกันจากการทากิจกรรมแก้ไขปัญหา
กระบวนการนีป้ ระกอบไปด้วยขัน้ ตอนการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ หมด 1 ขัน้ ตอน
คือ 1.การนาเสนอการแก้ปัญ หา (Present Solution) เป็ นการที่ผูเ้ รียนนาเสนอปั ญหาที่เกิ ด ขึน้
ระหว่างการทางาน วิธี การแก้ไ ขปั ญหา ผลการแก้ไ ขปั ญหา และรับฟั ง ข้อเสนอแนะจากผู้อ่ื น
เป็ นการสะท้อนความคิดของตนเอง แบ่งปันการค้นพบองค์ความรูใ้ หม่
ผลของการน าเสนอการแก้ไ ขปั ญ หาจะช่ ว ยให้ผู้เ รี ย นได้ส ะท้อ นการฝึ ก ฝนการใช้
ความสามารถในการคิ ดเชิ ง คานวณทั้ง 4 องค์ประกอบอีกครั้ง จากการสะท้อนผลจากเพื่ อ น
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สูเ่ พื่อน และจากผูส้ อนสูผ่ เู้ รียน ทาให้ผเู้ รียนได้รบั รูว้ ่าปัญหาแท้จริงแล้วคืออะไร มีวิธีการตรวจสอบ
และแก้ไขโดยการแยกย่อยปั ญหาอย่างไร วิธีการแก้ปัญหาที่นาไปใช้ได้มีวิธีใดบ้าง และขัน้ ตอน
การแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มนั้นเป็ นอย่างไร เมื่อจบกระบวนการสุดท้ายนีผ้ ูเ้ รียน
จะสามารถนาองค์ความรูแ้ ละผลของการทากิจกรรมที่ได้ไ ปใช้เชื่อมโยงกับการทางานและเกิดการ
พัฒ นาที่ ม ากยิ่ ง ขึ น้ จากการท ากิ จ กรรมในครั้ง ถัด ไป จึ ง ควรให้ผู้เ รี ย นได้ใ ช้เ วลาในขั้น ตอนนี ้
ประมาณ 5-10 นาที ผูส้ อนสามารถให้คะแนน และรับฟั งผลสะท้อนของผูเ้ รียนด้วยการสังเกตการ
นาเสนอของผูเ้ รียนและการวิจารณ์ผลการทากิจกรรมของกลุ่มผูเ้ รียน จากนั้นบันทึกผลการทา
กิจกรรมของผูเ้ รียนครัง้ นีใ้ นบันทึกหลังสอน เพื่อนาผลการทางานของผูเ้ รียนและการจัดกิจกรรม
ไปปรับปรุงกิจกรรมในครัง้ ถัดไป
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ผังงานกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
เริ่มต้น

1.การวิเคราะห์ปัญหา
(Analyze problem)

2.การออกแบบวิธีการ
และแก้ไขปัญหา
(Design Solution)

แก้ปัญหาไม่สำเร็จ

3.การตรวจสอบการแก้ปัญหา
(Inspect Solution)

แก้ปัญหาสำเร็จ

4.การนำเสนอการแก้ปัญหา
(Present Solution)

สิน้ สุด
ภาพประกอบ 17 ผังงานกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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1.5 ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม)
ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
ทัง้ หมด 3 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการวัดประเมินผล ประเมินโดยใช้แบบประเมินรู ปแบบฯ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน
จานวนทั้งหมด 17 หัวข้อ ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ผ่านเกณฑ์
โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.50 ขึน้ ไป ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
รายการประเมิน

คุณภาพของรู ปแบบ
ค่าดัชนี (IOC)

ผลการประเมิน

1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบจัดการเรียนรูฯ้

1

เหมาะสม

2. องค์ประกอบของรูปแบบจัดการเรียนรูฯ้

1

เหมาะสม

3. แนวทางการนารูปแบบฯ ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู ้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
5. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

1

เหมาะสม

0.67

เหมาะสม

1

เหมาะสม

ด้านที่ 1 ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการประเมิน

ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบฯ
1. องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ
2. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน 7 ขัน้ ตอน
3. กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
ด้านที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
1. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ งั้ 4 กระบวนการ
2. บริบทของผูส้ อนและผูเ้ รียน
3. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
ด้านที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ
1. ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
2. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
3. เครื่องมือการวัดประเมินผลตามรูปแบบฯ

คุณภาพของรู ปแบบ
ค่าดัชนี (IOC)

ผลการประเมิน

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

0.67

เหมาะสม
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการประเมิน

ด้านที่ 5 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
1. คาอธิบายขัน้ ตอนการใข้งานชุดหุ่นยนต์
Lego Education Wedo 2.0
2. ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ
3. การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

คุณภาพของรู ปแบบ
ค่าดัชนี (IOC)

ผลการประเมิน

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

1

เหมาะสม

จากตาราง 9 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ที่ผ่านการประเมิน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี ้
ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ที่ผ่านการประเมินโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า ด้านที่ 1 ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ (มีค่า IOC ระหว่าง
0.67-1.00) เหมาะสม ด้า นที่ 2 องค์ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นการสอนด้ว ยรู ป แบบฯ
(มีค่า IOC ระหว่าง 1.00-1.00) เหมาะสม ด้านที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ
(มีค่า IOC ระหว่าง 1.00-1.00) เหมาะสม ด้านที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอน
ตามรู ปแบบฯ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00) เหมาะสม ด้านที่ 5 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบฯ (มีค่า IOC ระหว่าง 1.00-1.00) เหมาะสม ดังนัน้ องค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ทัง้ 5 ด้าน ที่ผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 สามารถนาไปใช้ได้
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม)
2.1 ผลการคิดเชิงคานวณ
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน
30 คน แบ่งเป็ น 1.ผลการคิดเชิงคานวณ 2.ผลการทากิจกรรมภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ตารางที่ 10 แสดงผลการคิดเชิ ง คานวนจากเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ด้ว ย
กิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม)
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
S.D.
t
P
ค่าเฉลี่ย (𝑋̅)
30
7.80
1.095
16.049
0.00
30
12.96
2.008
จากตารางที่ 10 พบว่า การเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดการคิดเชิงคานวณแบบประนัย
จานวน 16 ข้อ ทั้งหมด 16 คะแนน ผลการคิดเชิง คานวณภายหลังการเรียนรู ด้ ้วยรู ปแบบการ
จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) หลังเรียนมี (𝑋̅=12.97, S.D. =2.008) ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน (𝑋̅=7.80,
S.D. =1.095)
จากผลการวิ เ คราะห์ข้อ มูล ผลการคิ ด เชิ ง ค านวณนั้น ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้
คือ การคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนที่เรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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2.2 ผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จากการทากิจกรรมของ
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน มีรายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่ 11 แสดงผลคะแนนการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวนจากเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
กิจกรรม

ระดับการประเมิน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70
1. กิจกรรมเจ้าปัญหาและเจ้าปัญญา
12.80
ไม่ผ่าน
2. กิจกรรมนายช่างตัวน้อย
15.20
ผ่าน
3. กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1
16.10
ผ่าน
4. กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2
16.90
ผ่าน
5. กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1
18.60
ผ่าน
6. กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2
19.10
ผ่าน
รวม 6 กิจกรรม
16.45
ผ่าน
จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการทากิจ กรรมจากการเรียนรู ด้ ้วยรู ปแบบการจัดการ
เรียนรู ด้ ้วยกิจ กรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่ง เสริม การคิดเชิ ง
คานวณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 พบว่า กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเจ้า
ปัญหาและเจ้าปัญญา ผูเ้ รียนได้คะแนนของการทากิจกรรม อยู่ระหว่าง 11-15 (𝑋̅=12.80) ไม่ผ่าน
เกณฑ์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนายช่างตัวน้อย ผูเ้ รียนได้คะแนนของการทากิจกรรม อยู่ระหว่าง
12-17 คะแนน (𝑋̅=15.80) ผ่านเกณฑ์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโปรแกรมเมอร์น้อย 1 ผูเ้ รียนได้
คะแนนของการทากิจกรรม อยู่ระหว่ าง 15-17 คะแนน ( 𝑋̅=16.10) ผ่านเกณฑ์ กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมโปรแกรมเมอร์น้อย 2 ผูเ้ รียนได้คะแนนของการทากิจกรรม อยู่ระหว่าง 16-18 คะแนน
(𝑋̅=16.90) ผ่านเกณฑ์ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 ผูเ้ รียนได้คะแนนของ
คะแนนเฉลี่ย (𝑋̅)
เต็ม 20 คะแนน
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การทากิจกรรม อยู่ระหว่าง 17-20 คะแนน (𝑋̅=18.60) ผ่านเกณฑ์ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการ
แก้ปั ญ หาด้ว ยโปรแกรม 2 ผู้เ รี ย นได้ค ะแนนของการท ากิ จ กรรม อยู่ร ะหว่ า ง 17-20 คะแนน
(𝑋̅=19.10) ผ่ า นเกณฑ์ และผลคะแนนการท ากิ จ กรรมการคิ ด เชิ ง ค านวณทั้ง 6 กิ จ กรรม
(𝑋̅=16.45) พบว่า มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้
ตาราง 12 แสดงผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณจากเรียนการสอนด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรียนรู ด้ ้วยกิจ กรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่ง เสริม การคิดเชิ ง
คานวณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เมื่อเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
รายการประเมิน

n

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝑿

S.D.

t

P

คะแนนกิจกรรม
30
16.45
0.773
17.353
0.00
การคิดเชิงคานวณ
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณนั้น
ยอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ คือ ผลการทากิจกรรมจากการคิดเชิงคานวณด้วยรู ปแบบการจัดการ
เรียนรู ด้ ้วยกิจ กรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่ง เสริม การคิดเชิ ง
คานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) โดยรวม สูง กว่ า เกณฑ์ร ้อ ยละ 70 อย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้ง นี ้ มี การดาเนินการวิจัยแบ่ง ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒ นา
รู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกิจ กรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) และ ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) มีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
1.1 ประชากรที่ ศึกษาในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญทั้ง หมด 3 ท่าน โดยใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นเทคโนโลยี 1 ท่ า น
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการคิ ด เชิ ง ค านวณ 1 ท่ า น และผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการวัด ประเมิ น ผล 1 ท่ า น
เพื่อตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ ได้แก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ที่เรียนวิชาวิทยาการคานวณ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทัง้ หมด 8 ห้อง จานวน 240 คน
2.2 กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ฯ ได้แ ก่
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นวิ ช าวิ ท ยาการค านวณ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ทั้งหมด 1 ห้อง
จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้หอ้ งเรียน
เป็ นหน่วยสุม่
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญหาเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ าย
ประถม)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ มีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและ
งานวิจยั
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ ซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีผ่านการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Joyce, 1996; รัฐกรณ์ และคณะ,
2551; อังสุรีย,์ 2558; ศรีวงษ์ญาติดี และ สงคราม, 2560) ทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
2.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2.3 กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู ้
2.4 กาหนดแนวทางของการนาไปใช้
2.5 ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2.6 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
3. ร่างแบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ต้ าม
รูปแบบฯ และแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
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4. นารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ แผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ แบบประเมินชิน้ งาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม แบบวัดการคิดเชิงคานวณ และแบบประเมิน ตรวจสอบ
จากนัน้ ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
5. นาเครื่องมือและแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินหาความสอดคล้อง
ของเครื่องมือเพื่อนาไปใช้ในการวิจยั ดังนี ้
5.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
5.2 ร่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
5.2.1 ร่างแบบประเมินชิน้ งาน
5.2.2 ร่างแบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
5.3 ร่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
6. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. นารู ปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ แผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบ และแบบวัดการคิด
เชิงคานวณ ที่ผ่านการปรับปรุงตามคาแนะนา ไปใช้ในการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ มีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
2. เก็บข้อมูลของการทดลองโดยดาเนินการดังนี ้
2.1 การเก็บข้อมูลก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใข้แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
แบบปรนัย จานวน 16 ข้อ กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน
2.2 การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ด้ว ยกิ จ กรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน
2.3 การเก็ บ ข้อ มูล หลัง เรี ย น (Post-Test) โดยใช้แ บบวัด การคิ ด เชิ ง
คานวณ แบบปรนัย จานวน 16 ข้อ กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน กับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน
3. วิเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2. แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านการประเมิน
3.1 แบบประเมินชิน้ งาน
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม
4. แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ
ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
5. แบบวัดการคิดเชิงคานวณ
6. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิ จัย ได้ท าการสรุ ป ผลการวิ จัย โดยเริ่ม จากวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย และผลของ
การดาเนินงานวิจยั มีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานเพื่ อส่ง เสริม การคิ ดเชิ ง ค านวณ ส าหรับนักเรีย นชั้นประถมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) ที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น มี อ งค์ป ระกอบทั้ง หมด 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นที่ 1 ภาพรวมของรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู ฯ้ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00) เหมาะสม ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
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การเรียนการสอนด้วยรู ปแบบฯ (มี ค่า IOC ระหว่าง 1.00-1.00) เหมาะสม ด้านที่ 3 แนวทาง
การจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบฯ (มี ค่ า IOC ระหว่ า ง 1.00-1.00) เหมาะสม ด้า นที่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00) เหมาะสม
ด้า นที่ 5 สื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบฯ (มี ค่ า IOC ระหว่ า ง 1.00-1.00)
เหมาะสม โดยรวมรู ปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC ระหว่าง 0.67 1.00) ซึ่งมีค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.50 สามารถนาไปใช้ได้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ผลการคิดเชิงคานวณ
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดการคิดเชิงคานวณแบบประนัย จานวน 16 ข้อ ทัง้ หมด
16 คะแนน ผลการคิ ด เชิ ง ค านวณจากการเรี ย นรู ้ด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ด้ ้ว ยกิ จ กรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ผูว้ ิจัยตัง้ ไว้ โดยมีการคิดเชิงคานวณหลังเรียน (𝑋̅=12.97, S.D. =2.008)
ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน (𝑋̅=7.80, S.D. =1.095) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
จากการสัง เกตพฤติ ก รรมการท ากิ จ กรรมการคิ ด เชิ ง ค านวณของผู้เ รี ย นทั้ง 30 คน
พบว่า เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 พบว่า ผลคะแนนการทากิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรม
ของผูเ้ รียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย (𝑋̅=16.45) สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ที่ตงั้ ไว้ และเมื่อนามาวิเคราะห์
ด้วยข้อมูลเชิงสถิติแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ผลการทากิจกรรมจากการคิดเชิงคานวณด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการ
คิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย น สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) โดยรวม สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) ที่ ผ่ า นการประเมิ น โดย
ผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ า น พบว่ า ในทุ ก ด้า นของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ฯ มี ค วามเหมาะสม
ซึ่งด้านที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ (มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00)
ซึ่งเป็ นด้านที่ได้รบั ค่าดัชนีต่าที่สุด ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะ ข้อคาถามบางข้อไม่ครอบคลุมในด้านการวัด
เนื่องจากผูว้ ิจัยได้ใช้ขอ้ คาถามที่ใช้รูปแบบของโปรแกรมจากซอฟต์แวร์ Wedo 2.0 ที่ใช้ผูเ้ รียนได้
เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรม Robotics ด้วยชุดหุ่นยนต์ Lego Education Wedo 2.0 มาใช้ในแบบวัด
การคิดเชิงคานวณทัง้ 4 ด้าน คือ 1.การคิดแยกย่อยปั ญหา (Decomposition) 2.การจดจารูปแบบ
(Pattern Recognition) 3.การระบุสาระส าคัญของปั ญ หา (Abstraction) และ 4.การออกแบบ
อัล กอริทึม (Algorithm) ทาให้ในบางด้านอาจเกิด การคลุม เครื อในการวัด จากความเห็น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่กล่าวว่า “ไม่แน่ใจว่า ตัวเลือกของข้อคาถามเกี่ยวข้องกับด้านการแยกย่อยปั ญหา
หรือไม่ เนื่องจากเป็ นเรื่องชุดคาสั่งของหุ่นยนต์ ” ซึ่ง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและนาไป
ปรับปรุงแบบวัดการคิดเชิงคานวณ เพื่อให้ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนทัง้ ในบริบทของทักษะ
การอ่าน การคิด และการใช้งานอุปกรณ์ พบว่าผูเ้ รียนสามารถทาแบบวัดได้ภายในเวลาที่กาหนด
และสามารถแยกความสามารถของผูเ้ รียนได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นด้านอื่น ๆ คือ ด้านที่ 2
องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบฯ ด้านที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ และด้านที่ 5 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ พบว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (มีค่า IOC ระหว่าง 1.00-1.00) ซึ่งเป็ นด้านที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากที่สุด ทั้งนี ้
เป็ นเพราะ ด้านที่ 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วยรู ปแบบฯ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความ
มั่นใจว่า องค์ประกอบการคิดเชิงคานวณที่ผ่านการสังเคราะห์ ทัง้ 4 องค์ประกอบ และการเรียนรู ้
โดยใช้ปญหาเป็ นฐานที่ผ่านการสังเคราะห์ทั้ง 7 ขั้นตอน นั้น มีความสอดคล้อง เป็ นไปในทาง
เดียวกัน ว่าสามารถส่งเสริมการคิดเชิงคานวณได้ เนื่องการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจัดเป็ น
ทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นในการแก้ไขปั ญหาสอดคล้องกับหลักขององค์ประกอบของการคิดคานวณทั้ง 4
องค์ประกอบที่เป็ นเทคนิควิธีการในการนาพาผูเ้ รียนสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลาย สอดคล้องกั บ
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เฉิน และคณะ (Chen et al., 2017) ในด้านที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรู ปแบบฯ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความมั่นใจว่า กระบวนการที่ถูกสังเคราะห์ขึน้ เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ประกอบกับบริบทของผูเ้ รียนและผูส้ อน มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน มีลาดับ
ขัน้ ตอนชัดเจนและเห็นด้วยกับผูว้ ิจัยว่า ควรมีขนั้ ตอนของการนาเสนอการทางานของผูเ้ รียนเอง
เพื่อเป็ นการสะท้อนการแก้ไขปั ญหา (พิมพ์ใจ, 2560) และในด้านที่ 5 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามรู ปแบบฯ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความมั่นใจในความสอดคล้องของการเลือกใช้สื่อ Robotics
คื อ ชุ ด หุ่ น ยนต์ Lego Education Wedo2.0 ซึ่ ง เป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถใช้ไ ด้ทั้ง ในกิ จ กรรมประเภท
Unplugged และกิจกรรมประเภท Plugged นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ฝึ กฝนการออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็ นส่วนช่วยในการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ และมีงานวิจัย
รองรับการใช้สื่อประเภทนี่ท่ีหลากหลาย (Jaipal-Jamani และ Angeli, 2017) รวมถึงการอธิบาย
คู่มือในการใช้งานชุดหุ่นยนต์ท่ีมีภาพประกอบและมีความเข้าใจง่าย จึงส่งผลให้องค์ประกอบของ
รู ปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ ที่ ผ่านการประเมินทั้ง 3 ด้านนีม้ ีดัชนีความสอดคล้องที่สูงที่สุดจาก
องค์ประกอบทัง้ หมด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
Robotics ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ผลการคิดเชิงคานวณ
จากการศึ ก ษาผลการใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ฯ พบว่ า ผลการคิ ด เชิ ง ค านวณ
หลังเรียนของผูเ้ รียน (𝑋̅=12.97, S.D.=2.008) สูงกว่าก่อนเรียน (𝑋̅=7.80, S.D. =1.095) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐาน ที่ว่า การคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียน
ภายหลั ง เรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ด้ว ยกิ จ กรรม Robotics ร่ ว มกั บ การเรี ย นรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ต่างกันกับก่อนเรียน
ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่า
1. การนาแนวคิดเรื่องการเรียนรู โ้ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ี ส่งเสริมการคิดเชิง คานวณ เมื่อพิจารณา พบว่า
เมื่อเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีใช้ปัญหาเป็ นฐานมากขึน้ ผูเ้ รียนมีการตัง้ คาถามที่ตรง
ประเด็นและบ่อยครัง้ ขึน้ มีความต้องการที่จะค้นพบความรู ด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ การใช้รูปแบบการ
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จัดการเรียนรู ท้ ่ีใช้ (Problem-Based Learning) ช่วยส่งเสริมผูเ้ รียนให้สามารถแก้ไขปั ญหาด้วย
ตนเองได้ จากการทางานร่วมกับเป็ นกลุ่มที่ผูเ้ รียนมีสิทธิ์ในการเลือกเอง ในการทากิจกรรมนั้น
นอกจากผูส้ อนที่เป็ นผูก้ าหนดสถานการณ์จาลองให้ผูเ้ รียนแก้ไขแล้ว บางครัง้ ผูเ้ รียนก็จะเป็ นผู้
กาหนดปั ญหาที่จะทาการแก้ไขขึน้ เอง จากการปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่มในเรื่องที่ตนสนใจใน
ชีวิตประจาวัน และใช้ชดุ หุ่นยนต์ในการจาลองการแก้ไขปัญหา ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มีเจตคติท่ดี ีต่อการ
ทางานเป็ นทีม เกิดความสนุก และชื่นชอบในการทางานร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม และจาก
การทากิจกรรมพบว่ากลุ่มผูเ้ รียนที่มีความสามัคคี ทางานร่วมกันได้ดีมักจะได้รบั คะแนนจากการ
ทากิจกรรมที่สูงแปรผันตรงกัน นอกจากนีผ้ ูเ้ รียนยังเกิดความเชื่อมโยงความรู ใ้ นเรื่ องของการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีจ ากการทากิจกรรมแก้ไ ขปั ญหาด้วยกิจ กรรมประเภท Plugged สอดคล้อง
แนวคิดของ เชงและเซียง (CHENG และ Xiang, 2016) ที่ได้นาวิธีการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
มาพัฒนาการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียน นอกจากนีก้ ารนาแนวคิดการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานจากรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้ มาใช้ในการเรียนการสอน สามารถช่วยส่งเสริมการคิดเชิง
ค านวณที่ มุ่ง เน้น ในการแก้ไ ขปั ญ หาเป็ น หลัก ได้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ พิ ม พ์ใ จ
เกตุการณ์ (พิมพ์ใจ, 2560) ที่พบว่า ความสามารถในเรื่องของการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ ฐิ ตินนั ท์ สัมมานุช (ฐิ ตินนั ท์, 2560) ที่ได้ศึกษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญ หาทางวิ ทยาศาสตร์ข องนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่ได้รบั การจัดการเรี ยนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก พบว่า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลัง เรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทัง้ นีผ้ ลของ
การวิจัยที่อา้ งอิงนัน้ ได้สอดคล้องกันในเรื่องของการส่งเสริมผูเ้ รียนด้านการแก้ไขปั ญหา ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่เป็ นแนวทางที่ใกล้เคียงกันกับการคิดเชิง คานวณที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนได้เกิดการคิดแก้ไ ข
ปั ญ หา ด้ว ยเหตุ นี ้ก ารจั ด การเรี ย นรู ้เ ป็ นฐานทั้ ง 7 ขั้ น ตอน ที่ ผู้วิ จั ย ได้สั ง เคราะห์เ พื่ อ ใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ นัน้ จึงสามารถส่งเสริมการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียนได้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยการใช้ Robotics ซึ่งช่วยให้ผูเ้ รียนนั้นสามารถเรียนรู ้
จากการแก้ไ ขปั ญ หาที่เ ป็ นรู ปธรรมมากขึน้ จากการลงมื อปฏิบัติ ผ่านการเรีย นรู ใ้ นเนือ้ หาของ
การคิดเชิงคานวณทัง้ 4 องค์ประกอบ ช่วยให้ผเู้ รียนนัน้ สามารถถ่ายทอดวิธีการคิดแก้ปัญหาที่เป็ น
นามธรรมสู่การออกแบบอัลกอริทึม ของหุ่นยนต์ และแสดงผลการแก้ไขปั ญหาแบบรู ปธรรมได้
จากการทางานของหุ่นยนต์ในกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้กาหนดขึน้ ทั้ง ในด้านของการเรียนรู ้
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โครงสร้างของหุ่นยนต์ กลไกการทางานของชิน้ ส่วนผ่านกิจกรรม Un-plugged และการเรียนรูก้ าร
ออกแบบอัลกอริทึมของหุ่นยนต์เพื่อแก้ไขปั ญหา จากการสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม พบว่า
ผูเ้ รียนนัน้ เกิดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึน้ มีความสุขกับการใช้ชุด หุ่นยนต์ เข้าใจ
ผลของการแก้ไ ขปั ญ หาจากการสัง เกตการท างานของหุ่น ยนต์ และการพิชิ ตภารกิจ ในแต่ ล ะ
กิจกรรม ซึ่ง ผลการทากิจกรรมด้วย Robotics นั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ยาดัฟและคณะ
(Yadav et al., 2011) ในเรื่องการใช้ Robotics ในการเรียนการสอนนัน้ ช่วยให้ผูเ้ รียนเรียนรู แ้ บบ
รูปธรรม ของแนวคิดที่เป็ นในเชิงลักษณะของนามธรรม จากการที่ได้ลงมือแก้ไขปั ญหาในโลกแห่ง
ความจริง นอกจากนั้น การแสดงผลการทางานของอัลกอริทึม ของหุ่นยนต์ ที่เกิดจากการเขียน
โปรแกรมเชิงจินตภาพจากชุดหุ่นยนต์ Lego Education WeDo 2.0 ยังช่วยให้ผเู้ รียนมีทศั นคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู ้ ด้วยวิธีนผี ้ เู้ รียนได้แสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้ เข้าใจเนือ้ หาผ่านการทางาน
เป็ นกลุ่มได้ดีขึน้ ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดแรงจูง ใจในการเรียนรู ้ เป็ นสื่อที่น่าสนใจที่จ ะต่ อ ยอด
ในการพัฒ นาทัก ษะของผู้เ รี ย นในด้า นอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ปิ น โต ยู เ รนเต้ และคณะ
(Pinto-Llorente et al., 2016) ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดเชิงคานวณ โดยการใช้
วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ Lego Education WeDo และพบว่า สามารถพัฒนาการคิดเชิง
คานวณของผูเ้ รียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดเชิงตรรกะซึ่งเป็ นการใช้เหตุผลในการคิดแก้ปัญหา
การจัดกิจกรรม Robotics เพื่อส่งเสริมกันคิดเชิงคานวณนัน้ ผูว้ ิ จยั ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ตามรู ปแบบฯ ที่ประกอบด้วยการเรียนรู โ้ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ใน
การพัฒนาผูเ้ รียนและพบว่า ผูเ้ รียนสามารถเขียนคิด ตัดสินใจ ระบุสว่ นสาคัญของปัญหาได้ชดั เจน
สามารถออกแบบอัลกอริทมึ การทางานของโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ดีขนึ ้ จากการเรียนในแต่ละ
ครัง้ ผูเ้ รียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาในรู ปแบบของอัลกอริทึมการทางานของหุ่นยนต์
สอดคล้องกับ เชงและเซียง (CHENG และ Xiang, 2016) ที่กล่าวว่า การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานร่วมกับการเขียนโปรแกรมสามารถส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาในการคิดเชิงคานวณได้
เนื่องจากการเขียนโปรแกรมเป็ นส่วนที่สาคัญในการพัฒนาการคิดเชิงคานวณ จากการที่ผเู้ รียนเกิด
การคิด วิเคราะห์ และออกแบบวิธีแก้ปัญหา หรือที่เรียกว่า อั ลกอริทึม (Algorithm) ของโปรแกรม
นอกจากนัน้ การเรียนโดยการใช้ปัญหาเป็ นฐานยังช่วยทาให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจ และช่วยยกระดับ
เพิ่มขีดความสามารถของการคิดเชิงคานวณได้
3. การใช้กระบวนการการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบ ฯ ในการเรียนการสอน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของการเรีย นรู ข้ องผูเ้ รียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีผูว้ ิจัยได้พัฒาขึน้ พบว่า
1) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา (Analyze problem) เมื่อนักเรียนทากิจกรรมมากขึน้
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นักเรียนจะพยายามสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงการสอบถามถึงสมมติฐานที่ตนตัง้ ขึน้
การที่นักเรียนกระตือรือร้นในการสอบถามข้อมูล หรือแนวทางการทางาน จะสามารถออกแบบ
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาที่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ ผู้ อ่ื น และสามารถแ ก้ ปั ญหาได้ ถู ก ต้ อ งมากขึ ้น
อาจเนื่องมาจากผูเ้ รียนได้รบั ข้อมูล ที่ตอ้ งการจากการสอบถาม และการรับรูข้ องปั ญหาที่ชดั เจนทา
ให้สามารถเข้าใจปั ญหาได้ดีขึน้ ส่งผลให้สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาของกลุ่มตนเอง
ได้ สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ เกตุการณ์ (พิมพ์ใจ, 2560) ที่กล่าวว่า การทาความเข้าใจปั ญหาเป็ น
เรื่องส าคัญ เพราะเป็ นตัวขับ เคลื่ อนกระบวนการเรียนรู ท้ ั้งหมด ผู้สอนจึ ง ควรนาเสนอปั ญหาที่
สามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความกระตือรือร้นมากขึน้ และให้คาแนะนานักเรียนเมื่อพบปั ญหา
ส่งผลให้ในขัน้ นีผ้ เู้ รียนจะได้รบั การฝึ กฝนความสามารถของการคิดเชิงคานวณในด้านของการระบุ
สาระสาคัญของปั ญหา (Abstraction) เนื่องจากผูเ้ รียนจาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจปั ญหา จึง
ต้องคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาจริงห เท่านัน้ ส่วนใดที่ไม่เกี่ยวข้องก็ควรนามาคิด เมื่อผูเ้ รียน
เผชิญกับปั ญหาและสามารถระบุได้แล้วว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ตอ้ งการแก้ไข ผูเ้ รียนจะพิจารณาปั ญหา
อย่างถี่ถว้ นอีกครัง้ เพื่อนาสิ่งที่ตวั เองคิดหรือเกิดความสงสัย เป็ นข้อคาถามในการสอบถามข้อมูล
เช่น กิจกรรมการรับส่งผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องรับส่งเพียงครัง้ ละ 1 คนหรือไม่ จาเป็ นต้องใช้รถที่มี 4
ล้อหรือไม่ สามารถใช้ตวั ต่อมากกว่า 15 ชิน้ ได้หรือไม่ หากผูเ้ รียนต้องการเพิ่มเติมอัลกอริทึมการใช้
เสี ย งเข้า มาจะวิ ธี ก ารท าอย่ า งไร เป็ น ต้น ซึ่ ง ข้อ ค าถามเหล่ า นี ้เ กิ ด จากการที่ ผู้เ รี ย นได้ใ ช้
ความสามารถด้านการคิดแยกย่อยปั ญหา (Decomposition) แยกส่วนประกอบของปั ญหาหลัก
ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เพื่อทาความเข้าใจทีละประเด็น จนสามารถเข้าใจปั ญหาและนาไปสู่การ
ตัง้ สมมติฐานด้วยตนเองได้ เนื่องจากการที่ผูเ้ รียนสามารถรับรู แ้ ละเข้าใจปั ญหานัน้ ทาให้ผูเ้ รียน
สามารถมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมได้ชดั เจนมากขึน้
2) ด้า นการออกแบบวิ ธี ก ารและแก้ไ ขปั ญ หา (Design Solution) ในการท า
กิจ กรรมครั้ง แรก ๆ นักเรียนจะยัง ไม่ สามารถระดมความคิ ด แบ่ง หน้า ที่การทางานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอาจจะยังไม่เกิดความคุน้ เคยในการทางาน แต่ในระยะหลัง ๆ นักเรียน
สามารถทางานด้วยกันได้ดีขึน้ กลุ่มที่สามารถแบ่งหน้าที่การทางานได้อย่างชัดเจนมักจะทางาน
ประสบความส าเร็ จ ได้เ ร็ ว กว่ า กลุ่ ม อื่ น ซึ่ ง มี ผู้เ รี ย นบางกลุ่ ม ที่ ส ามารถออกแบบหุ่ น ยนต์
และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้แตกต่างจากกลุ่มอื่น ซึ่งเป็ นแนวคิดใหม่ท่ีไม่เหมือนใคร แต่กลุ่ม
ของผูเ้ รียนส่วนใหญ่นนั้ มักจะมีวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เหมือนกัน จากการศึกษาที่พบนี ้ ผูส้ อนจึง
จาเป็ นที่จะต้องส่งเสริม กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดที่หลากหลาย คิดแก้ปัญหาในสิ่งที่ตวั เองสงสัย
และทดลองให้ผูเ้ รียนเชื่อมโยงจินตนาการของตนเองกับวิธีการแก้ไขปั ญหาที่อยู่บนพืน้ ฐานของ
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เหตุผล และควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้พบเจอกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของ รอสโค และคณะ (Roscoe et al., 2014) ที่ได้กล่าวว่า ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสนาพานักเรียนไป
สัมผัสกับประสบการณ์ของเทคโนโลยีท่ีนกั เรียนยังไม่เคยรูจ้ กั หรือเป็ นสิ่งที่ยงั เป็ นไปไม่ได้ และควร
ศึก ษาช่ อ งทาง เปิ ด โอกาสให้ต นเองในการเรี ย นรู ้เ กี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ห รื อ สิ่ ง ใหม่ ๆ เสมอ
ซึ่งในกระบวนการออกแบบวิธีการและแก้ไขปัญหา (Design Solution) นีจ้ ะช่วยให้นกั เรียนได้เสนอ
ความคิดเห็นร่วมกันมากขึน้ และบางครัง้ นักเรียนเกิดการยอมรับในตัวเพื่อนมากขึน้ จากการที่ได้
เห็นมุมมองที่แตกต่างในการทางานที่หลากหลายกว่าวิชาที่เรียนภายในห้องเรียน นอกจากนั้น
ผูเ้ รียนยังได้รบั การฝึ กฝนการใช้ความสามารถของการคิดเชิงคานวณในด้านและการออกแบบ
อัลกอริทึม (Algorithm) ในการวางแผนขั้นตอนการทางานในแต่ละกิจ กรรม เช่น การวางแผน
ขั้นตอนการหยิบชิน้ ส่วน การออกแบบอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เป็ นต้น
และใช้ความสามารถในการจดจารูปแบบ (Pattern Recognition) จากการที่ผเู้ รียนจะต้องร่วมกัน
ทางานโดยการวางแผน ไม่ว่าจะเป็ น การแบ่งหน้าที่การทางาน การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
การค้นหาวิธีการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ผูเ้ รียนจะต้องนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่คน้ พบไปใช้ในแก้ไขใน
ปั ญหา และเมื่อแก้ปัญหาได้ ก็จะต้องใช้ความสามารถนีใ้ นการเชื่อมโยงการแก้ปัญหาที่มี ความ
เหมือนและสอดคล้องกันต่อไป เพื่อทาให้การแก้ไขปั ญหานัน้ ง่ายขึน้ ตัวอย่างเช่น การทากิจกรรม
การแยกชิน้ ส่วนหุ่นยนต์ของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ ทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ในการแยกชิน้ ส่วน
ล้อได้อย่างคล่องแคล่ว จึงนามาใช้กับการแยกชิน้ ส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกัน
เป็ นต้น ซึ่งกระบวนการเรีย นรู ใ้ นขัน้ นีจ้ ะส่งผลให้ผูเ้ รียนมีการทางานร่วมกันมากขึน้ เกิดการวาง
แผนการทางาน และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบผลของการแก้ไขปัญหาในขัน้ ถัดไป
3) ด้า นการตรวจสอบการแก้ปั ญ หา (Inspect Solution) กระบวนการขั้น นี ้เ ป็ น สิ่ง ที่
สาคัญในด้านของการตรวจสอบสิ่งที่นกั เรียนได้ร่วมกันออกแบบการแก้ไขปั ญหา นักเรียนมักจะใช้
เวลากับส่วนนี เ้ ป็ นหลัก นักเรียนจะต้องทาการทดลองหลายครัง้ จนกว่าจะได้ผลลัพ ธ์ท่ีถูก ต้อง
และเหมาะสมที่สุด ผู้ส อนจ าเป็ นต้องเน้น ยา้ ถึง ความส าคัญ ของกระบวนการ เมื่ อพบปั ญ หา
นัก เรี ย นจ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งแก้ไ ขและปรับ ปรุ ง ร่ว มกัน ในทัน ที ในการเรี ย นการสอนขั้น นี ้ พบว่ า
เป็ นขัน้ ตอนที่จาเป็ นต้องให้เวลากับผูเ้ รียนมากเพื่อให้ผูเ้ รียนได้ทดลอง ผลการออกแบบขั้นตอน
การแก้ไขปั ญหา ซึ่งหากเนือ้ การเรียนรู ห้ รือจุดประสงค์การเรียนรู ม้ ีความซ้อนผูส้ อนผูส้ อนจาเป็ น
ที่จะต้องเพิ่มคาบในการทากิจกรรม หรือ จานวนครัง้ ในการทากิจกรรมมากขึน้ เพื่อให้ผูเ้ รียนได้
แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ท่ีสุด สอดคล้องกับ แอตแมตซีดวู ์ และดีเมียเทียดิส (Atmatzidou
และ Demetriadis, 2014) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องวิธีการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณของผูเ้ รียน โดย
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ผ่านกิจกรรมเรียนรู แ้ บบ Robotics กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมที่มากขึน้ ก็จะมีการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาคิดเชิงคานวณที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ และได้แนะนาว่าหากต้องการที่จะพัฒนาผูเ้ รียนให้มีการ
คิดเชิงคานวณมากยิ่งขึน้ ก็ควร 1.เพิ่มแผนงานการทางานที่สนับสนุนผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมให้มากขึน้
2. เพิ่มจานวนกิจกรรมให้มากขึน้ 3. สร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลให้มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution) นับว่าเป็ นขั้นตอนที่ ท าให้
ผูเ้ รียนมองเห็นการแก้ไขปั ญหาด้วยชุดหุ่นยนต์อย่างเป็ นรูปธรรมที่สดุ ผูส้ อนผูส้ อนจึงควรให้เวลา
ในการทากิจกรรมมากยิ่งขึน้ อย่างน้อย 15 นาที เนื่องจากในขัน้ นีผ้ เู้ รียนจะได้ทาการทบทวนและ
ได้ใช้ความสามารถทางการคิดเชิงคานวณแบบองค์รวมครบทัง้ 4 ด้าน จากการที่ผเู้ รียนพบปัญหา
ขึน้ ใหม่ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องพิจารณา ตรวจสอบ ขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหา หรืออัลกอริทึม
ในแต่ละขัน้ ตอนที่ออกแบบไว้ ว่ามีสิ่งใดที่เป็ นข้อผิดพลาด (Bug) จากนัน้ ระบุปัญหาที่แท้จริงให้ได้
ว่ า เกิ ด จากสิ่ ง ใด ซึ่ ง เป็ น การใช้ค วามสามารถในด้ า นของ การระบุ ส าระส าคัญ ของปั ญ หา
(Abstraction) ผูเ้ รียนจะตรวจสอบปัญหาที่พบโดยการตรวจสอบทีละขัน้ ตอน ทีละส่วน เพื่อระบุให้
ได้ ว่ า ส่ ว นใดที่ ต้ อ งแก้ ไ ข เป็ นการใช้ ค วามสามารถทางด้ า น การคิ ด แยกย่ อ ยปั ญหา
(Decomposition) ภายหลัง จากนีจ้ ะเป็ นการออกแบบขั้นตอนการแก้ไ ขปั ญหาหรือ อัลกอริทึม
ขึน้ มาอีกครัง้ ผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝนความสามารถในการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) และเมื่อ
ผูเ้ รียนแก้ไขปัญหาได้ จะทาให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมโยงวิธีในการแก้ไขปัญหากับปัญหาที่คล้ายคลึง
กันได้ต่อไป เป็ นการใช้ความสามารถในด้านของการจดจารูปแบบ (Pattern Recognition) ซึ่งดังที่
กล่าวมานัน้ จึงเป็ นเหตุผลให้กระบวการในขัน้ ตอนนีค้ วรใช้ระยะเวลามากที่สุดในการทากิจกรรม
ซึ่งผูเ้ รียนจะนาผลที่ได้จากกระบวนการขัน้ นีไ้ ปใช้ในการนาเสนอผลการทากิจกรรมในกระบวนการ
จัดการเรียนรูข้ นั้ สุดท้าย
4) ด้า นการน าเสนอการแก้ปั ญ หา (Present Solution) เป็ น ขั้น ที่ จ าเป็ น ส าหรับ การ
สะท้อนผลป้อนกลับ ของผู้เ รี ยนด้ว ยกัน และจากผู้สอนที่คอยสัง เกตและเป็ น ผู้อ านวยการจัด
กิจกรรม ในระยะแรกผูเ้ รียนไม่กล้าที่จะนาเสนอสิ่งที่ตนเองเกิดปั ญหาขึน้ กลุ่มที่แพ้ในการทา
กิจกรรมจะไม่ตอ้ งการที่จะอธิบายถึงข้อผิดพลาด บางครัง้ เกิดข้อถกเถียงกันสาหรับสาเหตุของการ
ผิ ด พลาด แต่ เ มื่ อ ท ากิ จ กรรมในครั้ง ต่ อ ๆ มา ผู้เ รี ย นสามารถยอมรับ ผลได้ดี ขึ ้น และยิ น ดี
ที่จ ะอธิ บายปั ญ หา สิ่ ง ที่น่าสนใจส าหรับการนาเสนอคือ การเปิ ดโอกาสให้กลุ่ม อื่น ๆ ร่วมกัน
อภิปราย เสนอแนวทางที่ดีขึน้ เพื่อที่จะปรับปรุ งการทางานในครัง้ ต่อไป ซึ่งนักเรียนก็สามารถ
ปรับปรุ ง ข้อผิ ดพลาดในกลุ่ม ของตนเองได้ดีขึน้ ซึ่ง การนาเสนอการแก้ปัญหานั้นเป็ นสิ่ง ที่ช่ วย
สะท้อนผลการทางานทุกอย่างของผูเ้ รียน ช่วยให้ผเู้ รียนรับรูข้ อ้ มูล ข้อผิดพลาด รวมถึงจุดเด่นของ
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ตนเอง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ พิมพ์ใจ เกตุการณ์ (พิมพ์ใจ, 2560) และ เชง และเซียง
(CHENG และ Xiang, 2016) ที่กล่าวว่า ครู ควรที่จะเป็ นผูจ้ ัดการอภิปรายสรุ ปผลภายหลัง การ
เรียนรู ้ เพื่ออธิบายถึงจุดเด่นและจุดด้อยของงาน และควรให้นกั เรียนได้นาเสนอผลงานของตนเอง
เพื่อให้นกั เรียนเห็นถึงข้อดีขอ้ บกพร่องของกลุ่มต่าง ๆ และกลุ่มตนเอง นักเรียนจะมีความตัง้ ใจใน
การพัฒนาผลงานให้ดีขึน้ กว่าเดิม มีความกล้าแสดงออกที่จะนาเสนอผลงาน ซึ่งขัน้ ตอนนีผ้ ูเ้ รียน
จะได้ทบทวนกวนทากิจกรรมและการฝึ กฝนความสามารถของการคิดเชิงคานวณทัง้ หมด จากการ
ที่ไ ด้ทราบผลสะท้อนในประเด็นที่ว่า ปั ญหาที่แท้จ ริง ของกิจ กรรมนีค้ ืออะไร มี วิธี การใดบ้างที่
สามารถแก้ไขได้ ผูเ้ รียนสามารถแก้ไขปั ญหาได้หรือไม่ อย่างไร และมีขนั้ ตอนการแก้ปัญหาแบบใด
ที่น่าสนใจหรือสามารถแก้ปัญหาได้ ที่ผเู้ รียนจะนาไปใช้ในการทากิจกรรมครัง้ ถัดไป เนื่องจากการ
ที่ผูเ้ รียนได้รบั ผลสะท้อนกลับจากการทากิจ กรรมจะช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและสามารถแก้ไ ข
ข้อบกพร่องในกระบวนการทางานของตนเองได้ ทาให้การทากิจกรรมในครัง้ ถัดไปมีแนวโน้มที่ดีขึน้
เรื่อย ๆ
ผลการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
จากผลการทากิจกรรมของผูเ้ รียนทั้ง 6 กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70
พบว่า กิจกรรมทัง้ 6 กิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รียน ระหว่าง (𝑋̅=12.80-19.10) จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน จาแนกรายกิจกรรม ดังนี ้ 1.เจ้าปั ญหาและเจ้าปั ญญา (𝑋̅=12.80) ไม่ผ่านเกณฑ์
2.กิจกรรมนายช่างตัวน้อย (𝑋̅=15.80) ผ่านเกณฑ์ 3.กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย1 ( 𝑋̅=16.10)
ผ่านเกณฑ์ 4.กิจกรรมโปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2 (𝑋̅=16.90) ผ่านเกณฑ์ 5.กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม 1 (𝑋̅=18.60) ผ่ านเกณฑ์ 6.กิจ กรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2 มี (𝑋̅=19.10)
ผ่านเกณฑ์ และสรุปผลคะแนนทัง้ 6 กิจกรรม คือ (𝑋̅=16.45) ผ่าเกณฑ์ ซึ่งกิจกรรมที่ผเู้ รียนได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดและไม่สามารถผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ที่ตงั้ ไว้ คือ กิจกรรมที่ 1.เจ้าปั ญหา
และเจ้าปั ญ ญา (𝑋̅=12.80) ทั้ง นีอ้ าจเกิดจากการเรียนรู ข้ ั้นต้นจากการจัดกิจ กรรม Robotics
ผูเ้ รียนเกิดประสบปั ญหาในการทากิจกรรม เนื่องจากผูเ้ รียนยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
จึงไม่สามารถระดมความคิดและร่วมกันออกแบบวิธี การแก้ไขปั ญหาร่วมกันจากกระบวนการ
เรียนรู ข้ ั้น การออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา (Design Solution) ได้ ส่งผลให้ในกระบวนการ
เรียนรูข้ นั้ การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution) นัน้ ไม่ประสบผลสาเร็จ อีกทัง้ อาจจะยัง
ไม่เข้าใจตัวกิจกรรมและในเรื่องแนวคิดของการคิดเชิงคานวณ เพราะผูเ้ รียนในวัยนีย้ งั ไม่มีพนื ้ ฐาน
ในการเรียนเรื่องนีม้ าก่ อน และในกระบวนการเรียนรู ข้ ั้น การนาเสนอการแก้ปัญ หา (Present
Solution) นั้น เมื่ อผู้เ รียนไม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาและไม่ เ ข้า ใจแนวคิ ดของการคิ ดเชิ ง ค านวณ
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ในขัน้ ต้นจึงนาเสนอผลการแก้ไขปั ญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้คะแนนของการทากิจ กรรม
โดยใช้ Robotics ในขัน้ ต้นของผูเ้ รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่รอ้ ยละ 70 ซึ่งภายหลังจากผูเ้ รียน
ได้เรียนรู แ้ ละทากิจกรรมบ่อยครัง้ ขึน้ นักเรียนสามารถทาความเข้าใจเรื่องแนวคิดของการคิดเชิง
คานวณได้ดีขึน้ และสามารถพัฒนาการคิดเชิงคานวณได้ดีขึน้ เรื่อย ๆ ตรงกับผลคะแนนการทา
กิจกรรมของผูว้ ิจยั ซึ่งสังเกตได้จากคะแนนการทากิจกรรมของผูเ้ รียนในแต่ละกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้
อย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทุกกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมนายช่างตัวน้อย
(𝑋̅=15.80) กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมโปรแกรมเมอร์น้อ ย1 ( 𝑋̅=16.10) กิ จ กรรมที่ 4 กิ จ กรรม
โปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2 (𝑋̅=16.90) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 (𝑋̅=18.60)
และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2 มี (𝑋̅=19.10) ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูเ้ รียนเริ่มมี
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนที่ดีขึน้ เรียนรูแ้ ละเข้าใจแนวคิดของการคิดเชิงคานวณได้ดีจากการเรียนรู ท้ ่ี
บ่ อ ยขึ น้ ส่ ง ผลให้ค ะแนนการท ากิ จ กรรมนั้น พัฒ นาขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ล าดั บ สอดคล้อ ง
ผลการวิจัยของ แอตแมตซีดูว์ และดีเมียเทียดิส (Atmatzidou และ Demetriadis, 2014)ซึ่งในขัน้
แรกของการจัดกิจกรรมผูเ้ รียนประสบปั ญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในด้านแนวคิดของการคิดเชิง
คานวณ อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านกิจกรรมต่อไปเรื่อย ๆ ผูเ้ รียนจะเกิดความเข้าใจที่ดีขนึ ้ มีความสนใจ
ในกิจกรรมที่จดั ขึน้ รวมถึงการทางานภายในทีม ที่เป็ นไปในเชิงบวก ในการจัดกิจกรรมที่มากขึน้ จะ
เกิดการแก้ปัญหาและการคิดเชิงคานวณที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ แสดงให้เห็นว่าการทากิจกรรมการคิดเชิง
คานวณของผูเ้ รียน ที่มีระยะเวลายาวนานมากขึน้ ช่วยส่งผลให้การรับรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ รียน
เพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย การคิดเชิงคานวณจึงเป็ นสิ่งที่ตอ้ งได้รบั การฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ ภายใต้
รู ปแบบของกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม องค์ประกอบการคิดเชิงคานวณทั้ง 4 ด้าน นอกจากนั้นการ
เสริมสร้างทักษะการทางานเป็ นทีม อาจเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการคิดเชิง
คานวณได้ดีมากยิ่งขึน้ จากการทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เนื่องจากผูเ้ รียนแต่ละคนมี
ความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ที่สามารถเติมเต็มและช่วยเหลือกันในการแก้ไขปั ญหา
และสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อถึงจุดที่ผูเ้ รียนมีการพัฒนาการคิดเชิงคานวณจนสามารถทากิจกรรมได้
อย่างดีเยี่ยมแล้ว ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมโดยใช้ลาดับขัน้ การเรียนรูป้ ระเภทสร้างสรรค์กบั ผูเ้ รียนมาก
ขึน้ ให้ผูเ้ รียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู ท้ ่ีได้ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนที่เกิดได้
ง่ายที่สดุ จากวัยที่ยงั อยู่ในระดับประถมศึกษา
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบรู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
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โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) ครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย
มีขอ้ เสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้ใ ช้ค วรจัด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การละลายพฤติ ก รรม การท างานร่ ว มกั น
ของผูเ้ รียน ก่อนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู ฯ้ ไปใช้ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
ได้อย่างดีท่สี ดุ
2. ผู้ ใ ช้ ค วรสอนเนื ้ อ หาหรื อ แนวคิ ด พื ้ น ฐานให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเบื ้ อ งต้ น
ก่อนนารู ปแบบรู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ฯ ไปใช้ และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู ข้ องรู ปแบบฯ
ในการพัฒนาทักษะที่เกิดขึน้ จากการทากิจกรรม
3. ผูใ้ ช้ควรจัดทาแบบวัดแบบอัตนัยเพื่อใช้ในการวัดการคิดเชิงคานวณประกอบ
กับการวัดแบบปรนัย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงการคิดแก้ไขปัญหาจากการออกแบบ
อัลกอริทมึ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ ด้วยการจัดการเรียนรู ้
ออนไลน์ท่ีประกอบไปด้วย กิจกรรมจาลองประเภท Unplugged และ Plugged และใช้โปรแกรม
เชิงจินตภาพที่แสดงผลลัพธ์การทางานของอัลกอริทึมได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางใน
การพัฒนาผูเ้ รียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และแก้ปัญหาการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์ท่ีไม่
สะดวกในการใช้ Robotics เช่น สถานการณ์จากไวรัส Covid-19
2. ควรศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจั ย ของการท างานเป็ นที ม ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดเชิงคานวณ จากการใช้กิจกรรม Robotics
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
3. ตัวอย่างแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
4. ตัวอย่างแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
5. ตัวอย่างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบ
6. ตัวอย่างแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
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1. ตัวอย่างรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
คู่มือกการใช้งาน
รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)

คานา
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เป็ นเอกสารการอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ ที่มา องค์ประกอบ และแนวทางการนารูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผทู้ ่ตี อ้ งการนาไปใช้ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่ตอ้ งศึกษาก่อน โดยรูปแบบการจัดการ
เรียนรูฯ้ ประกอบไปด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังนี ้
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1. ที่มาของรูปแบบฯ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
3. องค์ประกอบของรูปแบบฯ
4. แนวทางการนารูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้
5. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. สื่อที่ใข้ในการจัดการเรียนรู ้
1. ทีม่ าของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ แนวทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้า วหน้า และเป็ นการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยมุ่งพัฒนาในส่วนต่าง ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
นามาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 หมวด 9 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา
66 กล่าวว่า ผูเ้ รียนมีสิทธิได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มี ความรู แ้ ละทักษะเพียงพอที่จ ะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู ้ด้ว ยตนเองได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : 2560) ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับนโยบายข้างต้นในปี การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดทาหลักสูตร
รายวิชาวิทยาการคานวณที่ม่งุ พัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดความรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รูเ้ ท่า
ทันสารสนเทศ และสิ่งที่สาคัญคือการมุ่งเน้นที่การคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างเป็ นระบบ
โดยการอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเป็ นตัวช่วยอานวยความสะดวก
วิ ท ยาการค านวณ ประกอบไปด้ว ยเสาหลัก 3 ประการคื อ 1) การคิ ด เชิ ง ค านวณ
(Computational Thinking) 2) พืน้ ฐานความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และ 3)
พืน้ ฐานการรูเ้ ท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :สสวท., 2561) ส่วนที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาหรือเติมเต็มการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบดังที่กล่าวมานัน้ คือ การคิดเชิงคานวณ
(Computational Thinking) ซึ่งเป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายอย่างเป็ น
ระบบ สิ่งที่สาคัญของทักษะการคิดเชิงคานวณ คือ ความสามารถในการคิด วางแผน แก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ ที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ เนื่องด้วยปั ญหาที่เกิ ดขึน้ ในชีวิตจริง
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ไม่สามารถใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ในการแก้ไขปั ญหาได้ จาเป็ นต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
ร่วมกับการใช้ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบในการแก้ไข โดยอาศัยเทคโนโลยี
เป็ นตัวช่วยอานวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 มีพืน้ ฐานที่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปั ญหาในชีวิตจริง นาไปสู่การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม จนสามารถพัฒนาเป็ นนวัตกรรมที่
สามารถขับเคลื่อนประเทศต่อไปได้ การจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคิดเชิงคานวณจึง
เป็ นแนวคิดที่สาคัญและมีความจาเป็ นอย่างสูงต่อผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 (Wing. 2011; บัญญ
พนต์ พูลสวัสดิ.์ 2559)
การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณมี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี
หลากหลาย โดยวิธีท่มี ีความน่าสนใจคือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมจินตภาพกับการจัดกิจกรรมด้วย
ชุดหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณ เนื่องจากการจัด กิจกรรมด้วยชุด
หุ่น ยนต์นั้น เป็ น การจัด กิ จ กรรมให้ผู้เ รี ย นได้เ รี ย นรู ้โ ครงสร้า ง หลัก การท างาน การออกแบบ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จึงทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ ารแก้ปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้
ผูเ้ รียนจะได้รบั การพัฒนาทักษะต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรม เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
คิดแก้ปัญ หา รวมถึง การคิดเชิ ง คานวณด้วยเช่ นกัน (Yadav. 2011; Chambers. 2008) การ
จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรมชุดหุ่นยนต์ (Robotics) ให้มีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยรู ปแบบ
การจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของทักษะ กิจกรรม มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เรียนรูต้ ่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับจดมุ่งหมาย และมีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะ
ปั จจุบนั มีการนาแนวคิด วิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ค านวณ ส่ว นใหญ่ นั้น พบว่ า มี ก ารน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้โ ดยใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน (Project BasedLearning) และ การเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based-Learning) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรูม้ ากที่สดุ (Castledine, 2011; Atmatzidou, 2014; Pinto-Llorente, A. M, 2016)
ซึ่งทัง้ สองวิธีลว้ นเอือ้ อานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณ แต่ มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ของความเหมาะสมของระดับช่วงวัยของผูเ้ รียน ประเภทสื่อที่นาไปใช้ และรู ปแบบของการจัด
กิจกรรม ซึ่งวิธีการเรียนรู ท้ ่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics เพื่อ
ส่ง เสริม การคิ ด เชิ ง ค านวณคื อ การจัด การเรี ย นรู ้โ ดยการใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Project BasedLearning) เนื่องจากจัดเป็ นการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมให้ผเู้ รียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค้นพบองค์ความรู ้
ใหม่ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจากการทางานเป็ นทีม และไม่ตอ้ งอาศัยภูมิความรู เ้ ดิมระดับสูง
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เมื่อเทียบกับการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เพราะเป็ นวิธีการที่เป็ นการเรียนรูท้ ่ีม่งุ แก้ปัญหา มี
ขัน้ ตอนการเรียนรูท้ ่ยี ืดหยุ่น มีรูปแบบการเรียนรูท้ ่ใี ช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ มี
การสร้างความรูข้ ึน้ ใหม่จากปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง เพื่อให้ผเู้ รียนนัน้ เกิดทักษะการคิดในหลากหลาย
รูปแบบจากการมุ่งแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทัง้ ได้รบั ความรูใ้ นศาสตร์ท่ีศึกษาไปพร้อม ๆ กัน และ
นอกจากนัน้ ยังเป็ นวิธีท่ีทาให้ผเู้ รียนได้เกิดการทางานเป็ นทีม ร่วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เกิดวิธี
แก้ปัญหาที่หลากหลายและสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ (ไพศาล สุวรรณน้อย. 2558; นนทกร อรุณพฤษา
กุล. 2559)
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) เป็ น
สถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งเน้นในการเป็ นต้นแบบของการจัดการศึกษา สูม่ าตรฐานระดับสากล
ส่งเสริมการวิจยั ทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย ส่งเสริม
การสร้างครูมืออาชีพ ซึ่งในด้านของการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) นัน้ มีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ สื่อ เทคโนโลยี
ที่ มี ค วามหลากหลาย ทัน สมัย เหมาะส าหรับ การสร้า งสรรค์น วัต กรรมทางการศึ ก ษา ก าร
พัฒ นาการจัดการเรีย นรู ท้ ่ีเ ป็ น ต้นแบบ มี คุณภาพ และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ในการเป็ น
ต้นแบบทางการจัดการการศึกษาได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีผ้ ูว้ ิจัยจึงให้ความสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ้วย
กิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงคานวณ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู ท้ ่ีมีประสิทธิภาพ เกิดแบบแผน ลาดับขัน้ ตอนในการ
พัฒนาทักษะที่ชัดเจน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดทักษะการคิดเชิง คานวณที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนานวัตกรรม จากการเป็ นผูเ้ รียนรูส้ กู่ ารเป็ นนวัตกรในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบฯ
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นัก เรี ย นระดั บ ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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3. องค์ประกอบของรู ปแบบฯ
รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) องค์ประกอบของรูปแบบฯ ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
3.1 องค์ประกอบของการคิดเชิงคานวณ
การคิ ด เชิ ง ค านวณ (Computational thinking) เป็ น ความสามารถในการคิ ด
ออกแบบ วางแผน แนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ มีลาดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่
ชัดเจน เรียกว่า อัลกอริทึม ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่เพียงการแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่มี
จุดประสงค์หลักคือการมุ่งเน้นแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เป็ นตัวช่วยในการจาลองสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และช่วยอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหา มีองค์ประกอบ ดังนี ้
1) การคิดแยกย่อยปั ญหา (Decomposition) คือ การแยกส่วนประกอบของปั ญ หาที่มี
ความแตกต่างกัน ออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการคิดแก้ปัญหา
2) การจดจารูปแบบ (Pattern Recognition) คือ การนาส่วนประกอบของปัญหาที่มีความ
ซา้ หรือคล้ายคลึงกัน มาช่วยในการแก้ไขปัญหา
3) การระบุสาระสาคัญของปัญหา (Abstraction) คือ การระบุความสาคัญของปั ญหาโดย
การแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากส่วนสาคัญของปัญหา
4) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) คือ การออกแบบขั้นตอนของการแก้ไขปั ญหา
เป็ นรู ปแบบ ขัน้ ตอน คาสั่ง ที่มีความชัดเจน สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ และนาไปสู่ปัญหาที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้
3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ การเรียนรูท้ ่ใี ช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียนให้
เกิดพฤติกรรมความต้องการที่จ ะแสวงหาความรู ด้ ้วยตนเอง ซึ่ง ผู้เรียนจะมี การพัฒ นาการคิด
แก้ปัญหาควบคู่ไปกับความรูอ้ ่ืน ๆ ผูส้ อนจะเป็ นผูส้ นับสนุนหรืออานวยการจัดประสบการณ์เรียนรู ้
ให้ ผูเ้ รียน ผ่านกระบวนการระดมความคิดของผูเ้ รียน มีการทางานร่วมกันกับผูอ้ ่ืน มีปฏิสมั พันธ์
มุ่งเน้นในกระบวนการแก้ไขปั ญหา โดยปั ญหาที่ถูกนามาใช้นนั้ จะเป็ นปั ญหาที่เกิดในชีวิตประจา
วันหรือเกิดจากการจาลองสถานการณ์ก็ได้ การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics เพื่อพัฒนา
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ทักษะการคิดเชิงคานวณ ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดของขัน้ ตอน ดังนี ้
1) การเผชิญปั ญหา คือ การที่ผสู้ อนทาการกาหนด หรือ ชีแ้ จงประเด็นปั ญหาให้
ผูเ้ รียนทราบว่าอะไรคือปั ญหา มีรายละเอียด กติ กา กฎเกณฑ์อย่างไร และผูเ้ รียนได้เผชิญกับ
ปัญหาด้วยตนเอง รับรูถ้ ึงรายละเอียดของปัญหาที่จะต้องทาการแก้ไข
2) การทาความเข้าใจปั ญหา คือ ผูเ้ รียนทาความเข้าใจกับข้อมูล สถานการณ์
ปั ญ หา วิเ คราะห์ข้อมูล ตั้ง คาถามหรือข้อสงสัยที่ ต้องการทราบเพื่อ นาไปสู่การออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
3) การแบ่งกลุ่ม คือ การที่ผูเ้ รียนแบ่งกลุ่มการแก้ไขปั ญหาออกเป็ นกลุ่มละ 3-5
คน อย่างมีเงื่อนไข คือ จะต้องแบ่งหน้าที่การทางานหรือด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหา
4) การระดมความคิด คือ ผูเ้ รียนร่วมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์ ทาความ
เข้าใจกับปั ญ หาร่วมกันอีกครัง้ ออกแบบวิธี การแก้ไ ขปั ญหาและแบ่งหน้าที่การทางาน ใช้การ
ตัดสินใจร่วมกันเป็ นกลุม่
5) การแก้ปัญหาร่วมกัน คือ ผูเ้ รียนร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้
6) การทดสอบการแก้ปัญหา คือ ผูเ้ รียนทดสอบวิธีแก้ไขปั ญหาของกลุ่มตนเอง
หากพบข้อผิ ดพลาดจะทาการระดมความคิ ดในการร่วมกัน เพื่อแก้ไ ขปั ญหาใหม่ อีก ครั้ง และ
ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสาเร็จ
7) การนาเสนอการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนนาเสนอปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการ
ทางาน วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการแก้ไขปัญหา และรับฟั งข้อเสนอแนะจากผูอ้ ่นื
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ เป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปญหาเป็ นฐานทัง้ 7 ขัน้ ตอน และนามาพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกิจกรรม Robotics ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี ้
3.3.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze problem)
การกระตุน้ ผูเ้ รียนโดยการใช้ปัญหาที่กาหนดขึน้ โดยปั ญหานั้นจะเป็ น
ปั ญหาที่ใกล้เคียงกับปั ญหาในชีวิตจริงเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเชื่อมโยงความคิด นอกจากนัน้ ผูส้ อน
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สามารถสอบถามปั ญหาจากผูเ้ รียนหากผูเ้ รียนต้องการที่จะแก้ไขปั ญหาที่พบเจอด้วยตนเองซึ่งจะ
ช่วยกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ท้ ่ีดี จากนัน้ ดาเนินการกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความ
กระตือรือร้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนรูจ้ ากการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ การใช้ห่นุ ยนต์
เกมการเรียนรู ้ เป็ นต้น ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผเู้ รียนเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการแก้ไขปั ญหา ใน
ส่วนของผูเ้ รียนนัน้ จะทาหน้าที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูล ทาความเข้าใจ และเผชิญกับปั ญหาที่ถูกกาหนดขึน้
โดยผูส้ อน หลังจากนั้นผูเ้ รียนจะแบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่ มละ 3-5 คน ในแต่ละกิจกรรมที่ถูกจัดขึน้
เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเต็มที่จากการร่วมกันทางานของผูเ้ รียน
3.3.2 การออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา (Design Solution)
การที่ผเู้ รียนภายในกลุม่ จะทาการระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน
อีกครัง้ และเสนอวิธีในการแก้ปั ญหาร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม จากนัน้ ร่วมกันตัดสินใจเลือก
วิธีแก้ปัญหาที่ดีท่สี ดุ เพื่อลงมือแก้ปัญหาร่วมกัน ผูส้ อนจะทาหน้าที่ในการสังเกตการทางานร่วมกัน
ของผูเ้ รียน ตอบคาถาม ให้คาแนะนาและเอือ้ อานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รียนทางานร่วมกัน
อย่างดีท่สี ดุ
3.3.3 การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Inspect Solution)
การทดสอบวิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รียนภายในกลุ่ม หากผูเ้ รียนพบว่า
กลุม่ ของตนเองทาการแก้ปัญหาไม่สาเร็จ จะต้องระดมความคิด ร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหา หรือ
เป็ นการดาเนินการในกระบวนการในขัน้ ที่ 2 ใหม่อีกครัง้ เพื่อทบทวนความผิ ดพลาดที่เกิดขึน้ และ
หาวิธีแก้ปัญหาที่ดีท่สี ดุ ผูส้ อนจะทาหน้าที่รว่ มตรวจสอบ ประเมิน การแก้ไขปัญหาของผูเ้ รียน และ
ชีแ้ จงให้ผเู้ รียนคิด วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อผิดพลาดของกลุม่ ตนเอง เพื่อนาข้อผิดพลาดนัน้ ไป
แก้ไขร่วมกัน
3.3..4 การนาเสนอการแก้ปัญหา (Present Solution)
การนาเสนอแนวคิด เทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหา ปั ญหาที่พบในการ
ท างาน และวิ ธี ใ นการแก้ปั ญ หาเหล่า นั้น ผู้ส อนจะท าหน้า ที่ เ ป็ น ผู้ส อบถาม ประเมิ น และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รียน ด้านผูเ้ รียนเองก็จะเป็ นผูส้ อบถาม ประเมิน และ
ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในกลุม่ เพื่อนของและกลุม่ ของตนเองเช่นเดียวกัน
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4. แนวทางการนารู ปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
แนวทางการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่อ ส่ง เสริม ทักษะการคิ ด เชิ ง ค านวณ ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) มีรายละเอียด ดังนี ้
แนวทางการนารู ปแบบฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม Robotics
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
ขัน้ ที่ 1
1. การเผชิญ
การวิเคราะห์ ปั ญหา
ปั ญหา
2. การทาความ
เข้าใจปั ญหา
3. การแบ่งกลุ่ม
กระบวนการ
จัดการ
เรียนรู้

บริบทของผู้สอน

บริบทของผู้เรียน

ผลลัพธ์
ทีค่ าดหวัง
ของผู้เรียน

ทาหน้าที่กระตุน้
ผูเ้ รียนด้วยปั ญหา
และให้ความรู ้
เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา
มากที่สดุ
ขัน้ ที่ 2
4. การระดม
ทาหน้าที่
การออกแบบ ความคิด
อานวยความสะดวก
วิธีการและ
5. การแก้ปัญหา ให้ผเู้ รียนร่วมกัน
การแก้ไข
ร่วมกัน
ทางานอย่างเต็มที่
ปั ญหา
ขัน้ ที่ 3
6. การทดสอบ ทาหน้าที่ชีแ้ จง
การ
การแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดให้ผเู้ รียน
ตรวจสอบ
คิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา
หาสาเหตุการเกิด
ข้อผิดพลาด และ
ค้นพบวิธีแก้ปัญหา

รับรู ้ ทาความเข้าใจ
ปั ญหา
และแบ่งกลุ่ม
การเรียนรู ้
กลุ่มละ 3-5 คน

เข้าใจปั ญหารับรูข้ อ้ มูลที่ใข้ในการ
แก้ปัญหา แบ่งกลุ่มการเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง

ระดมความคิด
ตัดสินใจ
แก้ไขปั ญหาร่วมกัน

สามารถร่วมกันตัดสินใจ
แบ่งหน้าที่การทางาน แก้ไขปั ญหา
ร่วมกันได้

ลงมือแก้ไขปั ญหา
ร่วมกัน ตรวจสอบวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
คิดวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด
และปรับปรุง
วิธีแก้ไขปั ญหา
อธิบายหลักการ
แนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดที่พบ
รวมถึงวิธีการแก้ไข

สามารถ คิด วิเคราะห์ แก้ไข
ข้อผิดพลาด หรือปั ญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดขึน้ ร่วมกันได้

ขัน้ ที่ 4
การนาเสนอ
การแก้ไข
ปั ญหา

7. การนาเสนอ
การแก้ปัญหา

สอบถาม ประเมิน ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การแก้ไขปั ญหา

สามารถอธิบายวิธีการทางาน
ร่วมกัน วิธีการแก้ปัญหา
เสนอแนะความคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ได้

133
ผังงานกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
เริ่มต้น

1.การวิเคราะห์ปัญหา
(Analyze problem)

2.การออกแบบวิธีการ
และแก้ไขปัญหา
(Design Solution)

แก้ปัญหาไม่สำเร็จ

3.การตรวจสอบการแก้ปัญหา
(Inspect Solution)

แก้ปัญหาสำเร็จ

4.การนำเสนอการแก้ปัญหา
(Present Solution)

สิน้ สุด
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รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อส่งเสริม การคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
5. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
5.1 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นแบบแผนที่ใข้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนดารสอนด้วย
กิ จ กรรม Robotics ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม Un-plugged และกิ จ กรรมแบบ Plugged
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โครงสร้างวิชาวิทยาการคานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
ครั้งที่
1

เรื่อง

กิจกรรม

2

เจ้าปัญหาและเจ้า
ปัญญา
นายช่างตัวน้อย

3

โปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1

การวิเคราะห์และระบุส่วนสาคัญ
ของปัญหา
1. การวิเคราะห์สว่ นประกอบ
รถยนต์
2. การแยกส่วนประกอบหุ่นยนต์
การเขียนโปรแกรมแบบวนซา้

4

โปรแกรมเมอร์นอ้ ย 2

การใช้งานเซ็นเซอร์และโปรแกรม

5

การแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม 1

การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

6

การแก้ปัญหาด้วย
โปรแกรม 2

การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

องค์ประกอบของ
การคิดเชิงคานวณ
การระบุสว่ นสาคัญ
ของปัญหา
การแยกย่อยปัญหา
และการจดจารูปแบบ
อัลกอริทมึ
การจดจารูปแบบ
อัลกอริทมึ
การแยกย่อยปัญหา
อัลกอริทมึ
การระบุสว่ นสาคัญ
ของปัญหา
การระบุสว่ นสาคัญ
ของปัญหา
การจดจารูปแบบ
การแยกย่อยปัญหา
อัลกอริทมึ
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2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
แผนการจัดการเรียนรู ้ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาตร์
รายวิชา วิทยาการคานวณ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 4 เรื่อง โปรแกรมเมอร์นอ้ ย 1

เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู ้ ว 4.2

ตัวชีว้ ดั ว 4.2 ป.

3/1 ป.3/2
1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
นักเรียนมีความรู ค้ วามเข้าใจในการออกแบบอัลกอริทึม สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้
เทคโนโลยี แบ่งกลุม่ การทางานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการทางานจนสาเร็จลุลว่ ง
2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)
อัลกอริทึมเป็ นการออกแบบวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างขั้นตอน มีรูปแบบ คาสั่ง ที่มีความ
ชัดเจน สามารถนาไปใช้เป็ นแบบแผนการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ และนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดเชิงคานวณ
การเขียนโปรแกรมแบบวนซา้ เป็ นวิธีการที่ ช่วยให้ประหยัดขัน้ ตอนการทางาน ใช้เวลาใน
การแก้ปัญ หาได้เ ร็วขึน้ กระชับ และสะดวกต่อการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมื อการทาซ า้
(Repeat) เป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานของการเขียนโปรแกรม
3. หัวข้อสาระการเรียนรู้ (Sub Concept / Topic)
1) อัลกอริทมึ
2) การเขียนโปรแกรมแบบวนซา้

137
4. สมรรถนะ
1) ความสามารถในการเรียนรู ้ การสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
1) ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่างถูกต้อง
2) เขียนโปรแกรมแบบวนซา้ ได้
3) มุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหา
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) มุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหา
7. ค่านิยมหลักของคนไทย
1) ใฝ่ หาความรู ้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
8. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)
ด้านความรู ้ (knowledge)
- ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ (skill)
- เขียนโปรแกรมแบบวนซา้ ได้
ด้านคุณลักษณะ (characteristic)
- มุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหา
9.การออกแบบกิจกรรม
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ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (15 นาที)
1.1 การเผชิญปั ญหา
1.1.1 ครูอธิบายเรื่องอัลกอริทมึ ว่าเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการออกแบบวิธีการที่จะช่วยให้
การแก้ปัญหาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นั่นคือ การออกแบบอัลกอริทมึ หรือการออกแบบ
ขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหา และอธิบายถึงวิธีการออกแบบอัลกอริทมึ อย่างง่าย
1.1.2 ครูอธิบายภารกิจของนักเรียนในวันนีว้ ่า “ ครัง้ นีน้ กั เรียนจะได้สร้างทีม และเมื่อ
นักเรียนสร้างทีมได้แล้ว ต่อไปจะเป็ นการร่วมมือกันสร้างทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ ภารกิจในครัง้ นีค้ ือ
การเดินทางไปยังจุดหมายที่กาหนดโดยใช้คาสั่งการทาซา้ นักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมให้กบั
หุ่นยนต์เพื่อทาภารกิจให้สาเร็จ”
1.2 การทาความเข้าใจปั ญหา
1.2.1 ครูสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมแบบวนซา้ และอธิบายถึงข้อดีและเหตุผลที่ควรใช้
เครื่องมือการทาซา้ (Repeat)
1.2.2 นักเรียนทาความเข้าใจปัญหาจากข้อมูลที่กาหนดให้ และสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่ตนอยากทราบจากครูได้
1.3 การแบ่งกลุ่ม
1.3.1 นักเรียนแบ่งเป็ นกลุม่ ละ 3 คน จานวนทัง้ หมด 10 กลุม่
ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบวิธีการและแก้ไขปั ญหา (10 นาที)
2.1 การระดมความคิด
2.1.1 ครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนปรึกษา ระดมความคิด ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันก่อน
ทาภารกิจ
2.1.2 นักเรียนร่วมกันออกแบบการเขียนอัลกอริทมึ และการทาภารกิจภายในกลุม่ ของ
ตนเองโดยการปรึกษาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2.2 การแก้ปัญหาร่วมกัน
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2.2.1 นักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามที่ได้วางแผนไว้
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบวิธีแก้ปัญหา (10 นาที)
3.1 ทดสอบการแก้ไขปั ญหา
3.1.1 นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
3.1.2 หากไม่สาเร็จ นักเรียนจะต้องย้อนกลับไปร่วมกันระดมความคิด เพื่อออกแบบ
วิธีการและร่วมกันแก้ไขปัญหาจนกว่าจาสามารถแก้ไขปั ญหาจนสาเร็จลุลว่ ง
3.1.3 ครูรว่ มสังเกตผลการแก้ไขปัญหของผูเ้ รียน เพื่ออธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดย
เน้นให้ผเู้ รียนได้คน้ พบ ร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หากพบข้อผิดพลาดที่ซา้ ซ้อนกัน
หลายกลุม่ จะต้องหยุดการทากิจกรรมชั่วคราวเพื่อชีแ้ จงอีกครัง้ เพื่อกระตุน้ การคิดของผูเ้ รียนและ
อธิบายเพิ่มเติมข้อมูล
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอการแก้ไขปั ญหา (10 นาที)
4.1 การนาเสนอการแก้ปญหา
4.1.1 เมื่อนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจนสาเร็จลุลว่ งแล้ว ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะนาเสนอ
สรุปผลการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่พบในการทางาน วิธีแก้ไขปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการ
ทางานครัง้ ต่อไป
4.1.2 ครูแนะนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และร่วมสรุปผลร่วมกับนักเรียนอีกครัง้
4.1.3 ครูชแี ้ จงกิจกรรมและนัดหมายเกี่ยวกับการเรียนในครัง้ ต่อไป
10. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
1. แอปพลิเคชั่น Wedo2.0
2. Tablet
3. ชุดหุ่นยนต์ Lego Education Wedo2.0
11. การประเมินผล
1. การประเมินชิน้ งาน
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2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้
12. การออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผล
ตัวชีว้ ัด

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์

ด้านความรู ้ (knowledge)

การประเมิน

แบบประเมิน

ชิน้ งาน

ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ

ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่าง

ชิน้ งาน

ชิน้ งาน

การประเมิน
กิจกรรม

แบบประเมิน
กิจกรรม

นักเรียน

ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ในระดับดีขนึ ้ ไป

การสังเกต

แบบสังเกต

นักเรียน

ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ในระดับดีขนึ ้ ไป

ถูกต้อง
ด้านทักษะ (skill)
เขียนโปรแกรมแบบวนซา้ ได้
ด้านคุณลักษณะ
(characteristic)
มุ่งมั่นในการทางานและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา

พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

ในระดับดีขนึ ้ ไป
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แบบประเมินชิน้ งาน
เรื่องการออกแบบอัลกอริทมึ
รายการประเมิน
1. ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คาสั่งเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. ใช้คาสั่งในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน

คะแนน

5

1. ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คาสั่งเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. ใช้คาสั่งในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย

4

1. ออกแบบอัลกอริทมึ ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้คาสั่งเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

3

1. ออกแบบอัลกอริทมึ ถูกต้องบางส่วน
2. ใช้คาสั่งเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

2

1. ออกแบบอัลกอริทมึ ถูกต้องบางส่วน

1

เกณฑ์การประเมินตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

5

การออกแบบอัลกอริทมึ อยู่ในระดับดีมาก

4

การออกแบบอัลกอริทมึ อยู่ในระดับดี

3

การออกแบบอัลกอริทมึ อยู่ในระดับปานกลาง

2

การออกแบบอัลกอริทมึ อยู่ในระดับควรพัฒนา

1

การออกแบบอัลกอริทมึ อยู่ในระดับควรได้รบั การช่วยเหลือ
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรม เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซา้
ลาดับ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5

ใช้คาสั่งการทาซา้ อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบวนซา้ ได้อย่างเหมาะสม
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ อย่างมีเหตุผล
แก้ไขปัญหาได้ทนั เวลาที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
2
1

เกณฑ์การประเมินกิจกรรม เรื่องการจัดหมวดหมู่ชิน้ ส่วนหุ่นยนต์
รายการประเมิน
ใช้คาสั่งการทาซา้ อย่างถูกต้อง
1. ใช้คาสั่งการทาซา้ ได้ถกู ต้องทัง้ หมด
2. ใช้คาสั่งการทาซา้ ได้ถกู ต้องแต่ไม่ทงั้ หมด
3. ใช้คาสั่งการทาซา้ ไม่ถกู ต้อง
ประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบวนซา้ ได้อย่างเหมาะสม
1. ใช้โปรแกรมได้ตรงกับจุดประสงค์ และมีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
2. ใช้โปรแกรมได้ตรงกับจุดประสงค์ แต่ไม่มีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
3. ใช้โปรแกรมไม่ตรงกับจุดประสงค์ ไม่มีการประยุกต์ใช้กบั คาสั่งอื่น ๆ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
1. มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครัง้ ขึน้ ไป
2. มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดไม่เกิน 1 ครัง้
3. ไม่มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ อย่างมีเหตุผล
1. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลได้ชดั เจน
2. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลได้ไม่ชดั เจน
3. อธิบายการออกแบบอัลกอริทมึ จากการใช้เหตุผลไม่ได้

คะแนน
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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รายการประเมิน
แก้ไขปั ญหาได้ทันเวลาทีก่ าหนด
1. ทากิจกรรมสาเร็จได้ตามเวลาที่กาหนด
2. ทากิจกรรมสาเร็จแต่เกินเวลาที่กาหนด
3. ไม่สามารถทากิจกรรมให้สาเร็จได้
ระดับเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

14 – 15

การจัดหมวดหมู่ของส่วนประกอบอยู่ในระดับดีมาก

11 – 13

การจัดหมวดหมู่ของส่วนประกอบอยู่ในระดับดี

7 – 10

การจัดหมวดหมู่ของส่วนประกอบอยู่ในระดับปานกลาง

5–6

การจัดหมวดหมู่ของส่วนประกอบอยู่ในระดับควรพัฒนา

คะแนน
3
2
1
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แบบสังเกตพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปั ญหา
ลาดับ

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3
2
1

ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
1
มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานที่ได้รบั
มอบหมาย
2
มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้
งานสาเร็จ
ด้านการร่วมกันแก้ไขปั ญหา
1
มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
2
มีการระดมความคิดก่อนการลงมือแก้ไขปัญหา
3
มีการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
4
มีสว่ นร่วมกับการนาเสนอ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปั ญหา
ประเด็น
การประเมิน
3
ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
1. มีความตัง้ ใจ มีสมาธิจดจ่อ ตัง้ ใจ
และพยายามใน ทางานที่ได้รบั
การทางานที่
มอบหมายด้วยตนเอง
ได้รบั มอบหมาย ทุกครัง้ ไม่รบกวนผูอ้ ่นื
2. มีความอดทน พยายามทางานจน
และไม่ย่อท้อต่อ สาเร็จ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคเพื่อให้ เพื่อให้งานเสร็จ
งานสาเร็จ
ทันเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
2
มีสมาธิจดจ่อ ตัง้ ใจ
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายด้วยตนเอง
บางครัง้ ไม่รบกวนผูอ้ ่นื
พยายามทางานจน
สาเร็จ แก้ไขปัญหา
เพื่อให้งานเสร็จแต่ไม่
ทันเวลา

1
ไม่มีสมาธิจดจ่อ ไม่
ตัง้ ใจทางานที่ได้รบั
มอบหมายด้วยตนเอง
ทุกครัง้ รบกวนผูอ้ ่นื
ไม่พยายามทางานจน
สาเร็จ ไม่แก้ไขปัญหา
เพื่อให้งานเสร็จ
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ประเด็น
การประเมิน
3
ด้านการร่วมกันแก้ไขปั ญหา
1. มีสว่ นร่วมใน มีความพยายามในการ
การวิเคราะห์
ถามและตอบคาถาม
ปัญหา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

เกณฑ์การให้คะแนน
2

1

มีการระดมสมอง แบ่ง
หน้าที่การทางาน
ตัดสินใจร่วมกัน

มีความพยายามในการ
ถามและตอบคาถาม
ไม่รว่ มกันวิเคราะห์
ปัญหา
มีการระดมสมอง แต่ไม่
แบ่งหน้าที่การทางาน
ไม่ตดั สินใจร่วมกัน

ไม่มีความพยายามใน
การถามและตอบ
คาถาม ไม่รว่ มกัน
วิเคราะห์ปัญหา
ไม่มีการระดมสมอง ไม่
แบ่งหน้าที่การทางาน
ไม่ตดั สินใจร่วมกัน

ร่วมกันตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ออกแบบ
วิธีแก้ปัญหาใหม่
ร่วมกัน แก้ปัญหา
ร่วมกัน
4. มีสว่ นร่วมกับ มีสว่ นร่วมกับการเป็ นผู้
การนาเสนอ
นาเสนอทุกคน มีสว่ น
ร่วมกับการเป็ นผูต้ งั้
คาถามบ่อยครัง้

ร่วมกันตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ไม่
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ใหม่รว่ มกัน
ไม่แก้ปัญหาร่วมกัน
มีสว่ นร่วมกับการเป็ นผู้
นาเสนอทุกคน มีสว่ น
ร่วมกับการเป็ นผูต้ งั้
คาถามบางครัง้

ไม่รว่ มกันตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ไม่
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ใหม่รว่ มกัน
ไม่แก้ปัญหาร่วมกัน
มีสว่ นร่วมกับการเป็ นผู้
นาเสนอเป็ นบางคน มี
ส่วนร่วมกับการเป็ นผู้
ตัง้ คาถามน้อยครัง้

2. มีการระดม
ความคิดก่อน
การลงมือแก้ไข
ปัญหา
3. มีการ
ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

ระดับเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

16 – 18

การมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับดีมาก

13 – 15

การมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับดี

9 – 12

การมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง

6–8

การมุ่งมั่นในการทางานและร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับควรพัฒนา
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5.2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงคานวณ
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงคานวณมีจุดประสงค์ในการวัดทัง้ หมด 4 องค์ประกอบหลัก ของการคิด
เชิ ง คานวณ ได้แก่ 1. การคิดแยกย่อยปั ญหา (Decomposition) 2.การจดจารู ปแบบ (Pattern
Recognition) 3. การระบุ ส าระส าคัญ ของปั ญ หา (Abstraction) 4. การออกแบบอัล กอริ ทึ ม
(Algorithm) ประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยทัง้ หมด 16 ข้อ ดังนี ้
3. แบบทดสอบการคิดเชิงคานวณ
ชื่อ.......................................นามสกุล................................ชัน้ ......................เลขที่..................
การแยกย่อยปั ญหา
ข้อใดใช้วิธีการแยกย่อยปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1. ปิ งปองต้องการจัดของในห้องเรียน จึงแยกประเภทสิ่งของ เพื่อให้เก็บง่ายขึน้
2. เป้แบ่งของเล่นให้นอ้ งเพื่อแสดงความมีนา้ ใจต่อกันและกัน
3. ปอนเขียนผังงานการแยกขยะขจากขัน้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย
4. ปกป้องต้องการระบายสีแดง จึงแยกสีอ่นื ออกไปให้หมด ใช้เพียงสีแดง
การจดจารู ปแบบ
รถ เครื่องบิน และเรือ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
1. มีขนาดเท่ากัน
2. มีลอ้ เหมือนกัน
3. สามารถรับผูโ้ ดยสารได้เท่ากัน
4. สามารถรับผูโ้ ดยสารได้เหมือนกัน
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การระบุสาระสาคัญของปั ญหา
นักเรียนจะต้องเดินทางไปทัศนศึกษาที่ภาคเหนือในเดือนธันวาคม ที่มีอากาศหนาวเย็นมาก และ
ต้องทากิจกรรมออกกาลังกายเป็ นทีม 7 คนขึน้ ไป ด้วยการเล่นกีฬา นักเรียนจะจัดเตรียมอุปกรณ์
ในข้อใด เพื่อทาภารกิจให้ถกู ต้อง
1. ชุดว่ายนา้ เสือ้ กล้าม กางเกงขาสัน้
2. เสือ้ กันหนาว เสือ้ แขนยาว กางเกงขายาว ลูกฟุตบอล
3. เสือ้ กันหนาว กางเกงขายาว ฮูลาฮูป
4. เสือ้ แขนสัน้ กางเกงขาสัน้ ลูกปิ งปอง
การออกแบบอัลกออริทมึ
15. หากต้องการให้หนุ ่ยนต์เคลื่อนที่ไปด้านหน้า ด้วยความเร็ว 8 เป็ นเวลา 5 วินาที จะต้องใช้
อัลกอริทมึ ในข้อใด
1.
2.
3.
4.
6. สื่อทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
6.1 ชุดหุ่นยนต์ Lego Education Wedo 2.0
ชุดหุ่นยนต์ lego Education Wedo 2.0 เป็ นชุดหุ่นยนต์สาหรับการเรียนรู ใ้ นเรื่องของ
การเขียนโปรแกรม โดยคาสั่งที่ใช้จัดอยู่ในรู ปแบบของ Block-Based Coding ที่เหมาะสาหรับ
ผู้เ รี ย นที่ มี อ ายุ 7 ปี ขึ น้ ไป มี ร ะบบซอฟต์แ วร์ท่ี ร องรับ ทั้ง ในระบบของแท็ บ เล็ ต และระบบของ
คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กบั อุปกรณ์ดว้ ยสัญญาณ Bluetooth มีรายละเอียด ดังนี ้

148
6.1.1 การจัดเรียงชิน้ ส่วน
ชุดหุ่นยนต์ lego Education Wedo 2.0 ประกอบไปด้วยส่วนที่สาคัญ 3 ประเภท
คือ 1.ชิน้ ส่วนสาหรับต่อ 2. ตัวควบคุมหุ่นยนต์ 3. เซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ โดยชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของ
หุ่นยนต์นนั้ จะถูกจัดเรียงตามช่องที่ระบุไว้จากแผ่นรายการที่อยู่ในกล่องชุดหุ่นยนต์ และชิน้ ส่วนที่
อยู่ภายนอกกรอบนัน้ จะถูกบรรจุไว้ท่ชี นั้ ล่างของกล่อง

6.1.2 การเชื่อมต่อหุ่นยนต์
ชุดหุ่นยนต์ lego Education Wedo 2.0 เชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Bluetooth จาก
อุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตและประเภทคอมพิวเตอร์ มีขนั้ ตอนการเชื่มอต่อ ดังนี ้
1) เปิ ดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Wedo2.0 จากอุปกรณ์
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2) เลือกคาสั่งเพิ่มโครงการด้วยปุ่ ม (New Project)

3) เลือกคาสั่งเชื่อมต่อหุ่นยนต์ดา้ นบนมุมขวา

4) เปิ ดสวิตซ์ท่ีตัวควบคุม หุ่นยนต์โดยการกดปุ่ มค้างไว้ 1 วินาที จากนั้นเลือก
เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ตามลาดับ
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6.1.3 คาสั่งของโปรแกรม
ชุดหุ่นยนต์ lego Education Wedo 2.0 มุง้ เน้นในการเรียนรู เ้ รื่องของการเขียน
โปรแกรม โดยคาสั่งที่ใช้จดั อยู่ในรู ปแบบของ Block-Based Coding แบ่งประเภทตามการใช้งาน
ดังนี ้
1) คาสั่งการทางานของมอเตอร์และตัวควบคุมหุ่นยนต์ เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการสั่ง
การมอเตอร์แต่ตวั ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทางานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. ความเร็วของมอเตอร์ เป็ นการเลือกใช้ความเร็วของมอเตอร์
สามารถเลือกใข้ได้สงู สุดในระดับ 9 โดยการกาหนดค่าที่ตวั เลข
2. เวลาในการทางานของมอเตอร์ เป็ นการกาหนดระยะเวลา
การทางานของมอเตอร์
3. การหยุดการทางานของมอเตอร์ เป็ นการหยุดการกระทาหรือ
หยุดการทางานของเมอเตอร์ทนั ที
4. การหมุนมอเตอร์รูปแบบที่ 1 เป็ นการหมุนมอเตอร์แบบตาม
เข็มของนาฬิกา
5. การหมุนมอเตอร์รูปแบบที่ 2 เป็ นการหมุนมอเตอร์แบบตาม
เข็มของนาฬิกา
6. การแสดงสีของตัวควบคุม เป็ นการแสดงสีต่ าง ๆ จากตัว
ควบคุมหุ่นยนต์ มีสีให้เลือกแสดงทัง้ หมด 10 แบบ

2) คาสั่งการแสดงผลจากอุปกรณ์ เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการแสดงผลของข้อ มูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
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รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. คาสั่ง แสดงเสียง เป็ นการแสดงเสียงต่าง ๆ จากอุปกรณ์มี
รูปแบบของเสียงให้เลือกแสดงสูงสุด 28 เสียง
2. คาสั่งการแสดงภาพ เป็ นการแสดงภาพต่าง ๆ จากอุปกรณ์มี
รูปแบบของภาพให้เลือกแสดงสูงสุด 28 ภาพ
3. คาสั่งแสดงผลตัวเลข เป็ นการแสดงผลตัวเลขตามที่ผูใ้ ช้งาน
ออกแบบไว้
4. คาสั่งการแสดงผลลัพธ์ เป็ นการแสดงผลลัพธ์ของตัวเลขที่เคย
แสดงไว้ในแต่ละครัง้ ทัง้ หมด 4 รูปแบบคือ การบวก การลบ การ
คูณ การหาร
5. คาสั่งการจัดการหน้าจอ เป็ นการเลือกประเภทของหน้าจอใน
รูปแบบต่าง ๆ 3 รูปแบบ

3) คาสั่งการทางานรูปแบบต่าง ๆ เป็ นคาสั่งที่ใข้ในการวางเงื่อนไขการทางานใน
การเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยให้แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่แี ตกต่างได้ ดังนี ้
รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. คาสั่งเริ่มต้นการทางาน เป็ นการเริ่มต้นการทางานตามลาดับ
ขัน้ ตอนที่ได้เขียนโปรแกรมไว้
2. คาสั่ง การหยุดการทางานของโปรแกรม เป็ นการหยุดการ
ทางานของโปรแกรมทัง้ หมดทันที
3. คาสั่งการทางานพร้อมกันของโปรแกรม เป็ นการทางานพร้อม
กันของโปรแกรมที่ถกู ออกแบบไว้มากกว่า 1 ชุด
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รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
4. ค าสั่ง การรับ ข้อ ความโปรแกรม เป็ น การรับ ข้อ ความของ
โปรแกรมที่ถูกกาหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อความที่ถูกส่ง กับ
ส่วนที่รบั ต้องเป็ นค่ากัน โปรแกรมนัน้ จึงจะทางาน
5. ค าสั่ง การส่ง ข้อ ความโปรแกรม เป็ น การส่ง ข้อ ความของ
โปรแกรม โดยมีเงื่อนไขว่าข้อความที่ถูกส่งกับส่วนที่รบั ต้องเป็ น
ค่าเดียวกัน โปรแกรมนัน้ จึงจะทางาน
6. คาสั่งการหยุดรอ เป็ นคาสั่งของการหน่วงเวลาให้กับคาสั่ง
ก่อนหน้า โดยสามารถกาหนดระยะเวลาได้ หน่วยเป็ นวินาที
7. คาสั่งการทาซ า้ เป็ นคาสั่งที่ใช้กาหนดจานวนรอบของการ
ทาซา้ ของโปรแกรม

4) คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขการทางานจากการรับ
ข้อมูลของเซ็นเซอร์ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี ้
รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. คาสั่งการทางานประเทภ Tilt sensor เป็ นกาหนดเงื่อนไขจาก
ข้อมูลที่ได้ของเซ็นเซอร์ประเภทการวัดค่าองศส มีรูปแบบการ
ทางานที่แตกต่างกันทัง้ หมด 4 รูปแบบ
2. คาสั่งการทางานประเทภ Motion sensor เป็ นกาหนดเงื่อนไข
จากข้อมูลที่ได้ของเซ็นเซอร์ประเภทการวัดระยะ มีรูปแบบการ
ทางานที่แตกต่างกันทัง้ หมด 4 รู ปแบบ

5) คาสั่งการกาหนดค่า เป็ นการกาหนดค่าให้กบั คาสั่งหลักต่าง ๆ ให้ทางานตาม
จานวน หรือตามข้อมูลที่ได้รบั ดังนี ้
รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. คาสั่งการรับค่าจากไมค์ เป็ นการรับค่าความดังของเสียงเพื่อ
เปลี่ยนเป็ นค่าตัวเลข ให้กบั การกาหนดค่าของของโปรแกรมต่าง
หลักๆ
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รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
2. คาสั่งการกาหนดค่าชนิดตัวเลข เป็ นการกาหนดค่าตัวเลข
ให้กับโปรแกรมหลักต่าง ๆ เช่ น การกาหนดค่าความเร็ว ของ
มอเตอร์
3. ค าสั่ ง การก าหนดค่ า ชนิ ด ตั ว อั ก ษร เป็ นการก าหนดค่ า
ตัวอักษรให้กับโปรแกรมหลักต่าง ๆ เช่นการแสดงตัวอักษรใน
ชุดคาสั่งแสดงผล
4. ค าสั่ง การก าหนดค่ า การแสดงผลตัว เลข เป็ น การก าหนด
ตัวเลขการแสดงผลในคาสั่งการแสดงผล
5. คาสั่งการสุ่มค่า เป็ นการสุ่มค่าตัวเลขในการใช้งานคาสั่งต่าง
ๆ

6.1.4 การเรียนรู้เพิ่มเติม
ผูใ้ ช้งานสามารถค้าหาข้อมูลเพื่มเติมในด้านต่าง ๆ ได้ท่ีแถบ Menu bar ด้านบน
ดังนี ้
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รู ปแบบของคาสั่ง

หน้าทีก่ ารทางาน
1. การกลับไปที่หน้าหลักของโครงการ (Home)
2. การค้นหากิจกรรมการเรียนของ Lego Education Wedo2.0
ที่ไ ด้รวบรวมไว้ เช่ นโมเดลการต่อ และกิจ กรรมวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการคิดเชิงคานวณ เป็ นต้น
3. โมเดการต่อในรู ปแบบต่าง ๆ และรู ปแบบของโปรแกรมที่ใช้
งาน
4. การบัน ทึ ก ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว และการบัน ทึ ก ภาพ
หน้าจอ
5. การจัดการเอกสาร เช่น การพิมพ์ การเพิ่มรูปภาพ เป็ นต้น
6. โหมดการช่ ว ยเหลื อ ผู้ใ ช้ง าน เป็ น การอธิ บ ายเครื่ อ งมื อ
รายละเอียดต่าง ๆ ทัง้ หมดของซอฟต์แวร์ Wedo2.0
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4. ตัวอย่างแบบประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
ตอนที่1 ภาพรวมของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
ประถม)
หัวข้อการประเมิน
+1

ความคิดเห็น
0

ข้อเสนอแนะ
-1

1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
2. องค์ประกอบของรูปแบบฯ
3. แนวทางการนารูปแบบฯ ไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
4. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
5. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics ร่วมกับ
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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จากการประเมินตามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถนาไปใช้ทดลองได้
รูปแบบมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
รูปแบบยังไม่มีความเหมาะสม

ลงชื่อ.............................................
(.....................................................)
วันที่...............................................

ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบคุณท่านเป็ นอย่างสูง
ที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่างมาก
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5. ตัวอย่างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคิดเชิงคานวณ
งานวิจัยเรื่อง รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
รายการหัวข้อ
การประเมิน

1. แผนมีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนและสัมพันธ์
กัน
2. เนือ้ หา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์
3. กิจกรรมสอดคล้องกับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์
4. กิจกรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสามารถ
และวัยของผูเ้ รียน
5. กิจกรรมการเรียนรูม้ ่งุ เน้นการแก้ไขปั ญหา
6. กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้เกิดการคิดเชิง
คานวณ
7. กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้
8. สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ อดคล้องกับกิจกรรมและ
จุดประสงค์
9. สื่อ/แหล่งเรียนรูส้ ง่ เสริมให้เกิดการคิดเชิง
คานวณ
10. วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรม

ความคิดเห็น
สอดคล้อง ไม่
ไม่เสอด
+1
แน่ใจ
คล้อง
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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คาชีแ้ จง ขอให้ท่านผูเ้ ชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ รื่อง การคิดเชิงคานวณ โดยระบุเครื่องหมาย (/) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อม
เขียนข้อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
+1 หมายถึง สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
ลงชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
.................................................................
(...........................................................)
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6. ตัวอย่างแบบประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
แบบประเมินดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดการคิดเชิงคานวณ
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านผูเ้ ชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนาแบบทดสอบวัด
การคิดเชิงคานวณ โดยระบุเครื่องหมาย (/) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

จัดประสงค์การเรียนรู้

ลาดับข้อ
คาถาม
1
2

การแยกย่อยปั ญหา
(Decomposition)

3
4
5
6
7
8
1
2
3

การจดจารู ปแบบ
(Pattern recognition)

4
5
6
7
8

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะส ไม่
ไม่
ม
แน่ใจ เหมาะสม
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ค
ผลการประเมินเครื่องมือและการศึกษาผลการวิจยั
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ผลการประเมินรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
ตาราง 13 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
หัวข้อการประเมิน

ข้อที่

ภาพรวมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูฯ้

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อ
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบฯ
เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบฯ
สื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรูต้ ามรูปแบบ

ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เฉลี่ย

IOC

แปลผล

1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
0.96

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบฯ
ตาราง 14 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบฯ
รายการประเมิน
หัวข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความคิดเห็น
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
เฉลี่ย

IOC

แปลผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.96

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผลการประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IOC

ข้อที่

แปลผล

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

คนที่ คน คน
คนที่ คนที่ คนที
1 ที่ 2 ที 3
1
2
3
0
0
1 0.33 ไม่สอดคล้อง 17 1
1
1
1
1
0
0 0.33 ไม่สอดคล้อง 18 1
1
1
1
1
1
1
1
สอดคล้อง 19 1
0
0 0.3
3
1
1
1
1
สอดคล้อง 20 1
1
1
1
1
1
1
1
สอดคล้อง 21 1
1
1
1
1
1
1
1
สอดคล้อง 22 1
1
1
1
1
1
0 0.67 สอดคล้อง 23 1
0
0 0.3
3
1
1
1
1
สอดคล้อง 24 1
1
1
1
1
0
0 0.33 ไม่สอดคล้อง 25 1
1
1
1
1
0
1 0.67 สอดคล้อง 26 1
1
0 0.6
7
1
1
1
1
สอดคล้อง 27 1
1
1
1
1
0
0 0.33 ไม่สอดคล้อง 28 1
1
1
1
1
1
1
1
สอดคล้อง 29 1
0
0 0.3
3
1
1
1
1
สอดคล้อง 30 1
0
0 0.3
3
1
1
1
1
สอดคล้อง 31 1
1
1
1
0
1
1
1
สอดคล้อง 32 1
1
1
1

IOC

ข้อที่

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

แปลผล

ตาราง 15 ผลการประเมินแบบวัดการคิดเชิงคานวณ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ดัชนีความยาก
ของข้อสอบ
0.90
0.57
0.53
0.50
0.73
0.67
0.47
0.93
0.43
0.57
0.47
0.60

แปลผล

ข้อที่

ข้อที่

ผลการประเมินค่าความยากง่ายของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
ตาราง 16 แสดงผลการประเมินค่าความยากง่ายของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ 24 ข้อ

ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ดัชนีความยาก
ของข้อสอบ
0.50
0.53
0.50
0.50
0.50
0.57
0.53
0.47
0.63
0.53
0.50
0.57

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ดัชนีค่าอานาจ
จาแนก
0.097
0.434
0.531
0.514
0.408
0.574
0.489
0.141
0.490
0.527
0.536
0.539

แปลผล
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้อที่

ข้อที่

ผลการประเมินค่าอานาจจาแนกของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ
ตาราง 17 แสดงผลการประเมินค่าอานาจจาแนกของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ 24 ข้อ
ดัชนีค่าอานาจจาแนก

แปลผล

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.585
0.590
0.620
0.399
0.491
0.492
0.590
0.443
0.470
0.590
0.445
0.434

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตาราง 18 แสดงผลผลการหาความเชื่อมั่นของแบบวัดการคิดเชิงคานวณ

ผลคะแนนการคิดเชิงคานวณก่อนเรียนและหลังเรียน

166
ตาราง 19 แสดงผลคะแนนการคิดเชิงคานวณก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนเต็ม 16 คะแนน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ก่อนเรียน
7
10
10
7
8
7
7
8
7
6
7
9
7
8
8
7
9
8
9
6
8
8
9
6
9
8

หลังเรียน
11
16
16
10
11
15
14
13
13
14
11
15
13
16
10
10
15
15
15
10
13
13
12
12
15
14
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ตาราง 19 (ต่อ)
คนที่
27
28
29
30
เฉลี่ย
S.D.

ก่อนเรียน
7
7
8
9
7.80
1.09

หลังเรียน
14
11
11
11
12.96
2.00

ผลการวิเคราะห์สถิติการคิดเชิงคานวณก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์สถิติการคิดเชิงคานวณก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์สถิติ t-test
dependent ด้วยโปรแกรม SPSS

Pair 1 pre
post

Paired Samples Statistics
Std.
Std. Error
Mean
N
Deviation
Mean
7.80
30
1.095
.200
12.97
30
2.008
.367
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ผลคะแนนการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
ตาราง 21 แสดงผลคะแนนการคิดเชิงคานวณก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนเต็ม 16 คะแนน
คนที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่
1
2
3
1
12
16
16
2
15
15
17
3
12
14
16
4
15
17
17
5
12
14
16
6
15
17
17
7
12
15
16
8
13
15
16
9
12
15
16
10
14
17
17
11
12
14
16
12
14
17
17
13
12
15
16
14
14
17
17
15
12
16
16
16
12
14
16
17
14
16
16
18
13
16
16
19
14
16
16
20
13
15
16
21
12
14
16
22
13
16
16
23
12
16
16
24
14
16
16

กิจกรรมที่
4
16
17
16
19
16
19
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
16
17
17
17
16
16

กิจกรรมที่ กิจกรรมที่
5
6
17
17
19
20
19
20
20
20
19
20
20
20
18
18
20
20
18
18
19
19
19
20
19
19
18
18
19
19
17
17
18
19
19
20
19
19
19
20
20
20
18
19
19
19
17
17
19
20
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ตาราง 21 (ต่อ)
คนที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่
1
2
3
4
25
12
14
16
17
26
11
12
15
18
27
13
15
16
17
28
13
16
16
17
29
13
16
16
17
30
11
12
15
18
เฉลี่ย 12.80
15.20
16.10
16.90
S.D.
1.186
1.494
0.547
0.959

กิจกรรมที่ กิจกรรมที่
5
6
18
19
17
19
20
20
19
19
19
19
17
19
18.60
19.10
1.037
0.959

ผลการวิเคราะห์สถิติการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ
ตาราง 22 การวิเคราะห์สถิติการทากิจกรรมการคิดเชิงคานวณ วิเคราะห์สถิติ One Sample T-test
ด้วยโปรแกรม SPSS

170

ภาคผนวก ง
ประมวลภาพการทดลอง

171
ประมวลภาพตัวอย่าง การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Robotics
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคานวณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม)

การแบ่งกลุม่ ระดมความคิดก่อนการแก้ไขปัญหา

การวางแผนเลือกชิน้ ส่วน แบ่งหน้าที่การทางาน ก่อนแก้ไขปัญหา

172

การทากิจกรรมประเภท Un-Plugged เรื่องการแยกชิน้ ส่วนหุ่นยนต์

การทาภารกิจแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เซ็นเซอร์

173

การออกแบบหุ่นยนต์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาตามแผนที่รว่ มกันวางไว้ของผูเ้ รียน

การออกแบบอัลกอริทมึ การทางานของหุ่นยนต์

174

การนาเสนอกระบวนการทางาน วิธีการแก้ไขปัญหา
และการเสนอแนวทางการทางานจากเพื่อนร่วมห้อง

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ชัยภัทร ลูกบัว
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