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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการ

ค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และเพ่ือ	 2)	 น�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ใช้การวิจัยเชิงบรรยาย	 เก็บข้อมูลโดยการส�ารวจและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 จากกลุ่ม

ตัวอย่างคือครูผู้สอนวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	518	คน	และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	15	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ

แบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวิจัยได้ดังนี้	1)สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้น	 ครูผู้สอนส่วนใหญ่พบปัญหาในการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดเชิงค�านวณเพื่อใช้

ในการแก้ปัญหาได้จริง	 การก�าหนดและจัดล�าดับเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	 การจัดการเรียน

การสอนวิทยาการค�านวณที่ไม่เชื่อมโยงกับวิชาอื่น	ทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนด้านการ	Coding	

และประเมินผู้เรียนได้ไม่ครบตามตัวช้ีวัด	 2)	 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	ครูผู้สอนก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนออกแบบอัลกอริทึมจากเรื่องราวใกล้ตัวตามบริบทของผู้

เรียนหรือตามความสนใจ	 ครูผู้สอนควรก�าหนดเนื้อหาโดยค�านึงถึงความสนใจของผู้เรียนตามยุคสมัย	 ยืดหยุ่น	 และ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้	 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และน�าทักษะจากวิทยาการ

ค�านวณไปสู่วิชาอื่น	ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนควรมากกว่า	1	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ครูผู้สอนควรใช้สื่อแบบ	

unplugged	 ในการฝึกทักษะการคิดเบื้องต้น	 ครูผู้สอนควรมีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เน้นการ

ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน	รูปแบบในการวัดและประเมินผลควรมีรูบริค	(rubrics)	ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท

ของผู้เรียน	มีการประเมินในหลายมิติและมุมมอง	
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Abstract
	 The	objectives	of	this	 research	are	as	follows:	1)	to	study	the	problems	of	computing	

science	 instruction	 for	 lower	secondary	school	and	2)	 to	present	 the	guidelines	on	computing	

science	instruction	for	lower	secondary	school.	The	research	was	conducted	in	the	form	of	de-

scriptive	research	and	data	were	collected	by	using	survey	research	and	qualitative	research	with	

the	sample	group	consisted	of	518	teachers	who	taught	computing	science	in	lower	secondary	

school	and	15	specialists	related	to	computing	science	instruction	for	lower	secondary	school.The	

research	tools	were	questionnaire	and	interview	form.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	

statistics and content analysis. 

	 The	findings	could	be	concluded	as	follows:	1)	For	problems	on	computing	science	in-

struction	for	lower	secondary	school,	most	teachers	encountered	with	the	problems	on	setting	

the	objective	to	enable	students	to	have	computational	thinking	abilities	for	solving	actual	prob-

lems,	designating	and	ordering	content	to	suit	with	basic	knowledge	of	students,	computing	sci-

ence	instruction	that	failed	to	be	consistent	with	other	subjects,	basic	skills	on	the	use	of	techno-

logical	media	on	coding	of	students,	and	failure	to	evaluate	students	based	on	all	indicators;	2)	

For	the	guidelines	on	computing	science	instruction	for	lower	secondary	school,	teachers	had	to	

set	the	objective	for	assigning	students	to	design	algorithm	from	their	surrounding	things	based	on	

their	context	or	interest.	Teachers	should	designate	content	by	considering	on	interest	of	students	

that	was	updated,	flexible,	and	changeable	based	on	situations.	Teachers	should	provide	some	

learning	activities	that	integrated	knowledge	and	skills	of	computing	science	with	other	subjects.	

The	duration	of	learning	management	should	be	over	than	1	hour	per	week	and	teachers	should	

utilize	unplugged	media	to	practice	basic	thinking	skills.	Teachers	should	create	tool	for	measuring	

and	evaluating	results	with	focus	on	practical	actions	of	students.	Measurement	and	evaluation	

should	 consist	 of	 explicit	 and	 appropriate	 rubrics	 for	 students’	 context.	 Evaluation	 should	be	

conducted	in	multiple	dimensions	and	perspectives.	

Keyword : computing	science,	instruction

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 รัฐบาลได้ก�าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พ.ศ.	2554	–	2563	ของประเทศไทย	

โดยประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2563	จะมี	การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และ

ปัญญา	 โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค	น�าไปสู่การเจริญเติบโต

อย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยก�าหนดเป้าหมายหลักข้อที่	 2	 ในกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาคการศึกษาและบุคลากรไว้ว่า	มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ	ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่

เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (NITC,	 2554	 )	 หน่วยงานการศึกษาจึงมี

การพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย	 สอดคล้องกับนโยบาย	 ไทยแลนด์	 4.0	 ตามค�าสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อวันที่	 7	สิงหาคม	2560	 เรื่อง	 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	กลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และสาระภูมิศาสตร์	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 (ฉบับ

ปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ในหลักสูตรแกนกลาง	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2560)	 ได้ปรับปรุง

มาตรฐานและตัวชี้วัดข้ึนมาใหม่	 และเพิ่มสาระเทคโนโลยีซ่ึงประกอบด้วย	 การออกแบบและเทคโนโลยี	 และ

วิทยาการค�านวณ	 ทั้งน้ี	 เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 มุ่งหวังให้สถานศึกษาได้

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	และนโยบายในการพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล	 ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการผนวกความรู้ด้านการรู้ดิจิทัล	 เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่การเรียนการ

สอนเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลได้รวมเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนในอเมริกาทุกแห่ง	 เยาวชนจะต้องมีทักษะของผู้เรียนใน	

ศตวรรษท่ี	 21	 ซึ่งครูผู ้สอนมีบทบาทที่ส�าคัญในการพัฒนาทักษะการรู ้ดิจิทัลของผู ้เรียน	 ที่ถูกจัดข้ึนเป็นวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ที่มีชื่อว่า	วิชาวิทยาการค�านวณ	เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ปีที่	4	

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และปีที่	4	ในปีการศึกษา	2561	และเรียนครบชั้นในปีการศึกษา	2563	มีการเน้นการเรียน

รู้ในเร่ืองการคิดเชิงค�านวณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	 โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้	การท�างาน	และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการ

รู้เท่าทันและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี	

	 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 งานวิจัยข้างต้นพบว่า	 หลักสูตรที่มีพัฒนาปรับปรุงใหม่นั้นมักมีปัญหาด้าน

การน�าไปสู่การปฏิบัติ	 ในการจัดการเรียนการสอนของครู	 เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดท่ีเปลี่ยนแปลงและท่ีปรับปรุงขึ้น	 ในรายวิชาวิทยาการค�านวณ	 ที่นับเป็นวิชาใหม่

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	มีเนื้อหาที่เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์	มีทักษะใหม่เกิดขึ้นในตัวชี้วัดที่ต้องการ

น�ามาเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาร่วมกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ซ่ึงเน้นการใช้เทคโนโลยีมา

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	 และจากงานวิจัยศึกษาสภาพและปัญหาการเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2544	 ไปสู่การสอน	 ของครูในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	

ประสบปัญหาจากการมีความรู้	ความเข้าใจในการ	เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2544	ไป

สู่การสอนและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างน้อย	 นอกจากนี้ยังไม่สามารถจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เท่าที่ควร	 (Tammapaktarakul	

P.	 2003)	 สอดคล้องกับ	 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 ของ

โรงเรียนต้นแบบ	ด้านการจัดการเรียนการสอน	พบว่าครูผู้สอน	สอนโดยไม่อิงหลักสูตรสถานศึกษา	ขาดความหลาก

หลายสอนไม่ตรงกับมาตรฐานตัวช้ีวัด	 ส่วนสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันจะขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างกัน	สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจะมี	บุคลากรด้านนี้โดยตรง	แต่สถานศึกษาขนาดกลาง	

และขนาดเล็ก	ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(Jinda	A.	2016)	

จึงเป็นมีความจ�าเป็นในการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 เพื่อเป็นใช้เป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่รับผิดชอบสอนในสาระวิทยาการค�านวณ	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรก�าหนดได้อย่างมี

ทิศทาง	มีจุดหมาย	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนJaiteang	A.	(2007).	กล่าวถึง

องค์ประกอบของการสอนไว้ว่า	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ด้าน	คือ	
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	 1.	ด้านองค์ประกอบรวม	หมายถึง	องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่จะมาประกอบกันเป็น	การสอนประกอบ

ด้วย	ผู้สอนหรือวิทยากร	นักเรียนหรือผู้เรียน	และ	หลักสูตรหรือสิ่งที่จะสอน	

	 2.	ด้านองค์ประกอบย่อย	หมายถึง	องค์ประกอบในเรื่องของรายละเอียดการจัดการเรียน	การสอน	ที่ต้อง

ประกอบด้วยกระบวนการที่จะท�าให้เป็นการสอนที่สมบูรณ์	

	 	 2.1	การตั้งจุดประสงค์การสอน	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งในการจัดการ

เรียนการ	สอน	ที่จะให้ผู้สอนทราบวัตถุประสงค์ในการสอนว่าสอนเพื่ออะไรสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ	ผู้เรียนใน

ด้านใดบ้าง	 ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด	 เพื่อเป็นการสอนที่มี	 จุดมุ่งหมาย	 ดังนั้นการตั้งจุด

ประสงค์การสอนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการวางแผนเตรียมเนื้อหา	การสอน	สามารถเลือกวิธีการสอน	สื่อการ

สอนและการวัดประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ	วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน	

		 	 	 2.2	 การก�าหนดเนื้อหา	 รวมถึงการเลือกและการจัดล�าดับเน้ือหาที่จะสอนด้วยการ	 ก�าหนด

เนื้อหาจะท�าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนอะไร	ผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์ใดบ้าง	ประสบการณ์ใดควรได้รับก่อนและ

ขอบเขตมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม	การก�าหนดเนื้อหาไว้	ล่วงหน้าจะท�าให้การสอนมีสาระ	คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่าน

ไปและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน	

		 	 2.3	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญซึ่งจะท�าให้ผู้สอน	ทราบว่าควร

ใช้วิธีการสอนอย่างไร	 ที่จะสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่เหมาะ

สมกับการสอนในแต่ละครั้ง	 รวมทั้งเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา	 รายวิชา	 ผู้เรียน	 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้	

	 	 2.4	การใช้สื่อการสอน	เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้	ได้อย่าง

ชัดเจน	 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 การใช้สื่อการสอนจะเป็นส่ิงที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจ	 ของผู้เรียนได้เป็น

อย่างดี	 สื่อการสอนท่ีดีจะช่วยให้การเรียนการสอนด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกกับตัวผู้เรียน	การเตรียมส่ือ

การเรียนการสอนจะท�าให้ผู้สอนสามารถทราบว่าควรจะใช้ส่ิงใด	 เป็นส่ือในการช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้

เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด	

	 	 2.5	 การวัดและประเมินผล	 เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้สอนทราบถึงการสอนที่ผ่านมา	 ว่าผู้

เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	มีวัตถุประสงค์ใดที่ยังไม่บรรลุ	ดังนั้นการวัดและประเมินผลจะมี	ประโยชน์กับผู้สอน

และผู้เรียน	เพื่อทราบว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาบรรลุผลหรือไม่

	 Ornstein	 and	Hunkins.	 (2004)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ	 จัดการเรียนการสอน	 (Teaching)	 ไว้ว่าเป็น

กิจกรรมในภาระงานของครู	 ซ่ึงประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้บรรลุผลที่ต้องการ	 ภาย

ใต้เงื่อนไขบริบทของผู้เรียน	โดยเป็นการปฏิบัติกิจกรรมให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามกรอบหลักสูตร

	 Tyler	(1950)	ได้ก�าหนดองค์ประกอบของการเรียนการสอนที่เรียกว่าไทเลอร์ลูฟ	(Tyler	Loop)	ไว้	3	ส่วน

ด้วยกันคือ	1)	จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน	2)	กิจกรรมการเรียนการสอน	และ	3)	การประเมินผลการเรียนการ

สอน	 ข้อมูลการประเมินผลจะสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนการสอนและจุดมุ่งหมายของ

การเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง	

	 จากการศึกษาองค์ประกอบการเรียนการสอนจากงานวิจัยและนักการศึกษาสรุปได้ว่า	 องค์ประกอบการ

จัดการเรียนการสอนแบ่งตามโครงสร้าง	ประกอบไปด้วย	

	 1)	วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน	ที่จะให้

ผู้สอนทราบวัตถุประสงค์ในการสอน	สามารถให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ก�าหนดไว้

	 2)	 การก�าหนดเน้ือหาและการจัดล�าดับเน้ือหาในการสอน	 การก�าหนดเนื้อหาจะท�าให้ผู้สอนทราบว่าจะ
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สอนอะไร	ผู้เรียนควรได้รับความรู้หรือประสบการณ์ใดบ้าง	จะท�าให้การสอนมีประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปและ

มีคุณค่าแก่ผู้เรียน	

	 3)	 กิจกรรมการเรียนการสอน	 เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้วิธีการ

สอน	 เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการสอน	 เหมาะสมกับลักษณะเน้ือหารายวิชา	 เหมาะสมกับผู้เรียนและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

	 4)	 แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน	 แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนที่ดีจะช่วยให้การเรียนการสอนด�าเนินไปได้

อย่างราบรื่นและสะดวกกับตัวผู้เรียน	 การเลือกแหล่งเรียนรู้และเตรียมส่ือการเรียนการสอนจะท�าให้ผู้สอนสามารถ

ทราบว่า	ควรจะใช้สิ่งใดเป็นแหล่งเรียนรู้	หรือเป็นสื่อในการช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถ

เรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด	

	 5)	การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้สอนทราบถึงการสอนที่ผ่านมา	

ว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	 มีวัตถุประสงค์ใดท่ียังไม่บรรลุ	 ดังนั้นการวัดและประเมินผลจะมีประโยชน์กับผู้

สอนและผู ้เรียน	 เพ่ือทราบว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ	 ผู ้เรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์เพียงใด

แนวคิดวิชาวิทยาการค�านวณ

	 วิชาวิทยาการค�านวณ	 (Computing	 science)	 เป็นวิชาที่มาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางด้าน

เทคโนโลยี	 ที่มีสอนอยู่ในปัจจุบันซ่ึงมีการย้ายจากวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	

มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีเป้าหมายในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง	2560	)	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด	

เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต	การส�ารวจตรวจสอบ	การทดลอง	แล้วน�าผลที่ได้	มาจัดระบบ

เป็นหลักการ	แนวคิด	และองค์ความรู้	การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส�าคัญ	ดังนี้	1.	 เพื่อให้

เข้าใจหลักการ	 ทฤษฎีและกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์	 2.	 เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชา

วิทยาศาสตร์และข้อจ�ากัดในการศึกษา	 วิชาวิทยาศาสตร์	 3.	 เพื่อให้มีทักษะท่ีส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้น

ทางเทคโนโลยี	 4.	 เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีมวลมนุษย์	 และสภาพ

แวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน	 5.	 เพื่อน�าความรู้ความเข้าใจ	 ในวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 ต่อสังคมและการด�ารงชีวิต	 6.	 เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ	 ความ

สามารถในการแก้ปัญหา	และ	การจัดการ	ทักษะในการสื่อสาร	และความสามารถในการตัดสินใจ	7.	เพื่อให้เป็นผู้ที่

มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมในการใช้	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	 (IPST,	

2561	และ	Wing,	J.	M.	,2006)	

	 Royal	 Society	 (2012)	 ได้ระบุว่า	 หลักการของวิชาวิทยาการค�านวณส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา	

ประกอบด้วย	3	ส่วนดังนี้	1)	วิทยาการคอมพิวเตอร์(CS)	2)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(	IT)	และ	3)	การรู้ดิจิทัล	(DL)	ซึ่ง

แต่ละองค์ประกอบมีความส�าคัญในการตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนให้เติบโตเตรียมพร้อมอยู่ในโลกยุคดิจิทัล	 1)

วิทยาการคอมพิวเตอร์(CS)	 วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติที่เรียนเกี่ยวกับค�านวณ	อะไรที่

สามารถน�ามาค�านวณ	จะมีวิธีการค�านวณอย่างไร	และการประยุกต์สิ่งที่ได้จากการค�าไปใช้แก้ปัญหา	2)	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(IT)	เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารในการท�างาน	เป็นเครื่องมือ

ที่จัดเก็บ	สืบค้น	ประมวลผล	การส่งและการจัดการข้อมูล	3)	การรู้ดิจิทัล	(DL)	คือความสามารถในการใช้	ประเมิน	

และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	โดยทั้ง	3	องค์ประกอบมีความส�า

พันธ์กันดังแผนภาพที่	3	องค์ประกอบของ	Computing	science
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของ	Computing	science

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 2.	เพื่อน�าเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอบเขตของงานวิจัย
	 ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 โดยมี

ประชากร	คือ	ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค�านวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 โดยสุ่มจังหวัดจากทุกภูมิภาคมา	 ร้อยละ	 80	 ได้ทั้งหมด	 61	 จังหวัด	 ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	โดยพิจารณาตารางการเลือกกลุ่มตัวอย่างของ	(Yamane	1973)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	

เมื่อไม่ทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างและคาดว่ามีไม่จ�ากัด	จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	และใช้การเลือก

แบบโควต้าเพื่อสุ่มเลือกโรงเรียนในแต่ละจังหวัดละ	 10	 โรงเรียน	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ข้อมูกลับมา	จ�านวน	518	ท่านที่

ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 15	 ท่าน	 น�ามาสนทนาก

ลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 5	 ท่าน	 ท่ีได้จากการสุ่มแบบเจาะจง	 เพ่ือน�าข้อเสนอแนะมาสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยตั้งแต่	มกราคม	2563	-	กันยายน	

2563	
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	แนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เป็นการ

วิจัยเชิงบรรยาย	 (	 descriptive	 research	 )	 โดยใช้วิธีการส�ารวจ	 ในเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามสภาพ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร	

ต�ารา	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	และผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่านที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	จากนั้นน�าไปเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างคือ	 ครูผู้สอนวิชา

วิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	 518	 ท่าน	 ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เม่ือได้สภาพ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จึงน�าไปสังเคราะห์ประเด็นค�าถาม	เพื่อ

สร้างแบบสัมภาษณ์	 และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่านท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ

ตรวจสอบ	 จากนั้นน�าไปเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการ
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ค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	15	ท่าน	น�าข้อมูลที่ได้มาร่างแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จากจึงน�าร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระ

วิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเข้าการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

และรับรองแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	 และค่าสถิติต่างๆ	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์	 (SPSS	 for	

Windows	 Version	 22)	 หาค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 ความถี่	 ตามลักษณะของเครื่องมือ	 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ	

วิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)	โดยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้ง	3	แหล่งข้อมูล	ได้แก่	1)	ผล

การวิเคราะห์เอกสาร	 และสภาพปัญหาจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 2)	

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และ	 3)	 ผลการ

สนทนากลุ่ม(Focus	group)	ระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการ

ค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เพื่อน�าผลที่	ได้มาสรุปข้อมูล	จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นต่างๆ	สร้างข้อสรุปแบบ

อุปนัย	 (analytic	 induction)	 ว่ามี	 ประเด็นใดท่ีมีคล้ายคลึงและตรงกันมากที่สุด	 แล้วจึงน�าเสนอเป็นแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิจัย
	 จากการวิจัย	เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ที่ได้

จากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอนวิทยาการค�านวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญใน

การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และการสนทนากลุ่ม	ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย

แบ่งเป็น	2	ข้อตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้	

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

	 ผู้วิจัยสรุปสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้ดังนี้	

ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ครูสอน

วิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส่วนใหญ่เป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์	 ครูผู้ตอบแบบสอบถามมาจาก

โรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด	 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 โรงเรียนขนาดใหญ่	 และ	 ขนาดใหญ่พิเศษตามล�าดับ	

ส่วนใหญ่	 มีอายุงาน	 6-10	 ปี	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	พบปัญหาการจัดการเรียนการทั้ง	5	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	ด้านการก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	พบว่าครูผู้สอนมีสภาพปัญหา	ในการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	 ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถใน

การคิดเชิงค�านวณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง	 ยังมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆที่ไม่เป็นไปตามหลักสูตรท้อง

ถิ่นของโรงเรียนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนส่งเสริม	 และก�าหนดวัตถุประสงค์โดยไม่เชื่อมโยงความรู้จาก

หลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	ด้านการก�าหนดเนื้อหาและการจัดล�าดับเนื้อหาสาระวิทยาการค�านวณ	พบว่า	ครูผู้สอนมีสภาพปัญหา

ใน	 ด้านการก�าหนดเนื้อหาและการจัดล�าดับเนื้อหาสาระวิทยาการค�านวณ	 โดยพบปัญหาในการก�าหนดเน้ือหาที่ยัง

ไม่เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	 ครูผู้สอนยังไม่สามารถก�าหนดและจัดล�าดับเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการคิดเชิงค�านวณและสามารถน�ามาใช้ออกแบบอัลกอริทึมได้	 และไม่สามารถก�าหนดและจัดล�าดับเนื้อหาที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 3.	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 พบว่าครูผู้สอนพบสภาพปัญหาในด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เชื่อมโยงสาระ

วิทยาการค�านวณกับวิชาอื่นเช่น	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาต่างประเทศ	ภาษาไทย	เป็นต้น	พบปัญหาอุปสรรค

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรม

เพื่อการแก้ปัญหา	

	 4.	ด้านแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	พบว่า	ครูผู้สอนพบสภาพปัญหาใน	ด้านแหล่ง

เรียนรู้และสื่อการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ในเรื่องทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนในการเรียนรู้

สาระวิทยาการค�านวณ	 การจัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเชื่อมโยงกับการใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการคิดแก้

ปัญหาในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน	 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ให้ผู ้เรียนรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อให้

ปลอดภัย	มีความรับผิดชอบ	และมีจริยธรรม	

	 5.	ด้านการวัดและประเมินผลสาระวิทยาการค�านวณ	ค�านวณ	พบว่า	ครูผู้สอนพบสภาพปัญหาในด้านวัด

และประเมินผลสาระวิทยาการค�านวณ	ในการประเมินผู้เรียนได้ไม่ครบตามตัวชี้วัดในสาระวิทยาการค�านวณ	ในการ

สร้างเครื่องมือเพื่อวัดผลการเรียนรู้แนวคิดเชิงค�านวณที่มีเกณฑ์การวัดผลเหมาะสมกับผู้เรียน	 และ	 การประเมิน

ความสามารถของผู้เรียนในการบูรณาการทักษะต่างๆในสาระวิทยาการค�านวณมาใช้เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�าวัน

2. น�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้

ดังนี้

	 2.1	ด้านการก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ

	 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ครูผู้สอนควรศึกษาตัวช้ีวัดและ

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานด้านการเรียนวิทยาการค�านวณและบริบทของผู้

เรียน	จากนั้นด�าเนินการก�าหนดวัตถุประสงค์โดยค�านึงถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับบริบทของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากพ้ืนฐานด้านการคิดวิเคราะห์	 ด้านการคิดแก้ปัญหา	 และด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน	 เมื่อ

พบปัญหาด้านการคิดเชิงค�านวณของผู้เรียน	 ครูผู้สอนควรก�าหนดวัตถุประสงค์ที่เน้นเชิงพฤติกรรม(KPA)	 โดยให้ผู้

เรียนท�าความเข้าใจ	คุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีกับเทคโนโลยี	แล้วจึงก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนฝึกทักษะพื้นฐานใน

การคิดเชิงนามธรรมอย่างง่าย	จากนั้นให้ผู้เรียนออกแบบอัลกอริทึม	โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เรียนออกแบบอัล

กอริทึมจากเรื่องราวใกล้ตัวหรือตามบริบทของผู้เรียนหรือตามความสนใจ	เพื่อต่อยอดไปถึงทักษะการคิดเชิงค�านวณ

และสามารถน�ามาแก้ปัญหาในชีวิตได้จริง	ควรก�าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันมากกว่า	2	วิชาขึ้นไป

	 2.2	ด้านการก�าหนดเนื้อหาและการจัดล�าดับเนื้อหาสาระวิทยาการค�านวณ

	 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ความรู้พื้น

ฐานที่เก่ียวข้องกับวิทยาการค�านวณ	ความสนใจของผู้เรียน	 สภาพแวดล้อมและบริบทความเป็นอยู่ของผู้เรียน	 เพื่อ

ให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานด้านทักษะเทคโนโลยี	 ทักษะความสามารถด้านการคิด	 จากนั้นก�าหนดเนื้อหาที่เริ่มจาก

การปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 และคัดเลือกเน้ือหาโดยค�านึงถึงความสนใจของผู้เรียนตามยุคสมัย	 ยืดหยุ่น	 และ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้	ซึ่งควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนให้ความสนใจในขณะนั้น	โดยสามารถก�าหนดเนื้อหาและ

จัดล�าดับเนื้อหาเป็นเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับบริบทของผู้เรียน	 น�ามาประยุกต์เป็นเนื้อหาที่ฝึกการคิดแก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�าวันของผู้เรียน

	 2.3	ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	
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	 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้กับ

วิชาอื่น	 ครูผู้สอนควรสร้างชุมชนทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เรื่องการสอนวิทยาการค�านวณ	 เพื่อระดมความคิดจากหลาก

หลายวิชาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และน�าทักษะจากวิชาวิทยาการค�านวณไปสู่วิชาอื่น	 หรือ

บูรณาการความรู้ทักษะวิชาอื่นมาสู่วิชาวิทยาการค�านวณ	อาทิ	เช่น	การค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์	โดยใช้ความ

รู้เรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากวิทยาการค�านวณ	การสร้างอัลกอริทึมจากการแต่งบทกลอนในภาษาไทย	

การหาสรุปข้อมูลค่านิยมการแสดงออกทางโซเชียลของนักเรียน	เป็นต้น	ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

โจทย์ปัญหา	 บอร์ดเกมส์	 หรือจ�าลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพื่อน�าเข้าสู่การคิดเชิงนามธรรม	การคิดเชิง

ค�านวณ	สามารถออกแบบอัลกอริทึม	 เพื่อกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน	 โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ฝึกการแก้ปัญหาจากเนื้อหาและสื่อแบบ	 Unplugged	 เพื่อน�าทักษะการแก้ปัญหา	 ไปแก้ปัญหาด้วยวิธี	 Plugged	

และพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาโดยการสร้าง	Application

	 2.4	ด้านแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนสาระวิทยาการค�านวณ

	 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ครูผู้สอนควรศึกษาเรื่องความความ

หลากหลายของสื่อ	 และท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด	 โดยอาจเลือกใช้ส่ือแบบ	 Unplugged	 ในการฝึก

ทักษะการคิดเบื้องต้นของผู้เรียน	 เพื่อทดแทนส่ือคอมพิวเตอร์หรือสื่อด้าน	 ICT	 ที่ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอในบาง

โรงเรียน	มีการมอบหมายงานผ่านกระบวนการกลุ่ม	หรือเตรียมสื่อแบบบทความ	ข่าวทันสมัย	ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมี

การปรับพื้นฐานเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน	อาทิ	ส่งเสริมการน�า	Smart	Phone	มาใช้เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อม

โยงการเรียนเข้ากับวิถีชีวิตประจ�าวัน

	 ด้านการวัดและประเมินผลสาระวิทยาการค�านวณ	

	 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ครูผู้สอนควรมีการทบทวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดย	อภิปรายร่วมกับนักเรียนว่าเกิดปัญหาใดที่ท�าให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สามารถ

ประเมินได้ครบตามตัวชี้วัด	 และร่วมกันวางแผนการประเมินผู้เรียนที่สามารถประเมินได้จริง	 โดยครูผู้สอนควรสร้าง

เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลด้วยตนเองหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ของตนเอง	ในการประเมินผลการคิดเชิงนามธรรม	การคิดเชิงค�านวณ	การออกแบบอัลกอริทึม	การ	Coding	รวมถึง

การรู้เท่าทันสื่อ	 โดยเน้นการวัดและประเมินผลจากลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน	 วัดและประเมินผลจากการที่ผู้เรียน

ได้แสดงวิธีการคิดและวิธีแก้ปัญหาผ่านการออกแบบอัลกอริทึม	 การ	 Coding	 การจัดการข้อมูล	 และการอภิปราย

สถานการณ์ต่างๆเป็นรายบุคคล	 และแบบรายกลุ่ม	 โดยรูปแบบในการวัดและประเมินผลควรมี	 รูบริค	 (rubrics)	 ที่

ชัดเจน	ในทุกกระบวนการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของผู้เรียน	โดยครูผู้สอนและผู้เรียนควรก�าหนดรูบริค	(rubrics)	ร่วมกัน

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน

อภิปรายผลการวิจัย
	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 และเพื่อน�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัย	ดังนี้

	 1)	ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 ครูผู้สอนเกิดปัญหาในการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดเชิงค�านวณเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาได้จริง	 ผลวิจัยพบว่า	 ครูผู้สอนส่วนใหญ่เกิดปัญหาในการก�าหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความ

สามารถในการคิดเชิงค�านวณ	 เนื่องมากจาก	 การคิดเชิงค�านวณเป็นทักษะใหม่ที่ถูกก�าหนดขึ้น	 ผู้เรียนต้องได้รับการ
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ฝึกฝนและมีพื้นฐานด้านการคิดอย่างเป็นระบบมาก่อน	 จึงท�าให้สามารถต่อยอดไปถึงการใช้การคิดเชิงค�านวณเพื่อ

แก้ปัญหาได้	สอดคล้องกับ	(Bruner	and	other,	1971:	201)	ที่กล่าวว่า	การคิดแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการ

ใช้ประสบการณ์	 เดิมจากการเรียนรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 เพราะเช่นนี้การที่ครูผู้สอนเกิดปัญหาในการก�าหนด

วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดเชิง	 ค�านวณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง	 อาจเนื่องมาจากผู้เรียน

มีพื้นฐานการคิดและประสบการณ์เดิมน้อย	 และครูผู้สอนอาจยังไม่เข้าใจแนวคิดของการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิง

ค�านวณ	 ท�าให้การก�าหนดวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผลตามที่วางไว้	 ในด้านแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน	 ครูผู้สอนพบ

ปัญหาเรื่องทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียน	 เน่ืองจากการเรียนวิทยาการค�านวณต้องอาศัยทักษะ

การคิดและทักษะการใช้เทคโนโลยี	สาเหตุที่ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อเทคโนโลยีน้อย	อาจเพราะขาดความ

สนใจในการใช้สื่อและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียน	 สอดคล้องกับ	 กับผลการศึกษาของ	 (Buanuan,	 A.	

2008).	พบว่า	ในการฝึกทักษะต่างๆจะมีปัญหามากที่สุด	หาก	ขาดสื่อ	อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการสอน	

ซึ่งการที่ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อที่ส่งเสริมการคิด	 ครูผู้สอนมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาการค�านวณกับวิชาอื่น	 เนื่องจากวิชาวิทยาการค�านวณเป็นวิชาใหม่ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ครูผู้สอนและครูในสาขาวิชาอื่นมีภาระงานสอนมาก	 ท�าให้ไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการกันได้	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	(Wachirawin	A.	2020).	ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้

สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาการค�านวณ	ที่พบว่า	ครู้ผู้สอนมีภาระมากท�าให้สอนไม่เต็มศักยภาพอยู่ใน

ระดับมาก	 อีกทั้งครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบตามตัวชี้วัดก�าหนดอยู่ในระดับปานกลาง	 ท�าให้โอกาสใน

การเชื่อมโยงความรู้บูรณาการความรู้กับวิชาอื่นท�าได้ยากขึ้น	 และสอดคล้องกับ	 สภาพปัญหาปัจจุบันที่การคิดเชิง

ค�านวณ	การเขียนโปรแกรมหรือการ	Coding	นั้นเป็น	เรื่องใหม่ที่สสวท.	(The	Institute	for	the	Promotion	of	

Teaching	Science	and	Technology	(	IPST)	,	2019,	online)	ได้ด�าเนินการอบรมครูในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อให้ครู

สามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องใหม่นี้ได้	

	 2)	น�าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้

น�าเสนอ	แนวทางดังนี้	ครูผู้สอนควรก�าหนดวัตถุประสงค์เน้นเชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถฝึกทักษะพื้นฐาน

ในการคิดเชิงนามธรรมอย่างง่ายสามารถออกแบบอัลกอริทึมได้	 เพื่อต่อยอดไปถึงทักษะการคิดเชิงค�านวณและ

สามารถน�ามาแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้	เนื่องจากวิทยาการค�านวณมีแนวคิดที่เน้นการลงมือปฎิบัติและฝึกการคิด	และ

การแก้ปัญหามากกว่าเน้นเนื้อหาและการท่องจ�าต�ารา	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	(Suwanvapee	P.	2020)	

ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้เกมมิฟิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนวิทยาการค�านวณระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	

พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และครูผู้สอนควรมีการสร้างชุมชน

ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เพื่อระดมความคิดจากกลุ่มครูวิทยาการค�านวณ	 และจากครูหลากหลายวิชาในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และน�าทักษะจากวิชาวิทยาการค�านวณไปสู่วิชาอื่น	 อาทิ	 การค้นคว้าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์	 โดยใช้ความรู้เรื่องการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากวิทยาการค�านวณ	การสร้างอัลกอริทึมจากการ

แต่งบทกลอนในภาษาไทย	 ใช้โจทย์ปัญหา	 บอร์ดเกมส์	 และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนมากที่สุดเพื่อกระตุ้น

การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน	 เนื่องจาก	 การเรียนรู้ในบริบทของตนเองจะท�าให้ความรู้ถูกท�าไปใช้ได้จริงมากที่สุด	 ผู้

เรียนสามารถทักษะการคิด	การแก้ปัญหา	และน�าไปสู่การออกแบบอัลกอริทึมและแก้ปัญหาโดยใช้	Coding	ได้	อาจ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบริบท

สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ	นักเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัย	ของ	(Panphum	T,	&	Cheausu-

wantavee.	C	,2014)	ที่ใช้วิธีการ	สอนโดยใช้บริบทเป็นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์	ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
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ผู้เรียน	และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์	สามารถท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น	เพราะการเรียนรู้โดยใช้เกมส์

เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนั้น	 ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด	 วิเคราะห์	 และทบทวนเน้ือหาได้เป็นอย่างดีและที่ส�าคัญผู้

เรียนรู้สึก	 สนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนอีกด้วย	 และ	 เน่ืองจากวิทยาการค�านวณมีแนวคิดที่เน้นการลงมือ

ปฎิบัติและฝึกการคิดและการแก้ปัญหา	เป็นหลัก	มากกว่าเน้นเนื้อหาและการท่องจ�าต�ารา	และครูผู้สอนควรใช้สื่อใน

เรื่องการ	การรู้เท่าทันสื่อจากสื่อโซเชี่ยล	อาทิเช่น	เฟซบุ๊ก	ติ๊ก-ต็อก	อินสตาแกรม	หรือสื่อตามยุคสมัย	ที่ผู้เรียนใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	เนื่องจากเป็นสื่อที่ใกล้ตัวผู้เรียนที่สุด	จึงเป็นสิ่งที่ควรน�ามาเป็นสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่ดีและ

เข้ากับบริบทของผู้เรียนในปัจจุบันได้	 สอดคล้องกับ	 (Tanhikon	B.	2012)	ที่กล่าวว่า	การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น	จะ

เป็นการเชื่อมโยงความรู้กับภายนอก	ผ่านระบบ	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เช่น	Google,	Wikipedia,	Blogger,	Word-

press,	Facebook,	Twitter,	Youtube	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาการค�านวณ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้ง

นี้	เริ่มต้นเก็บข้อมูลในปี	2562	ซึ่งยังมีการจัดการเรียนการสอนไม่ครบชั้น	ท�าให้ต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสม	ในการ

เก็บข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด	 ดังน้ันการรวบรวมข้อมูลเชิงส�ารวจและเชิงคุณภาพจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดระยะเวลาที่

เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด	ข้อมูลยังคงมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย	

	 2.	ครูผู้สอนมีบทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณ	ควรน�าแนวทางการจัดการเรียน

การสอนสาระวิทยาการค�านวณ	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง	5	ด้าน	หรือด้านที่ตรงกับสภาพปัญหาที่พบเจอไปเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

	 3.ครูผู ้สอนในวิชาวิทยาการค�านวณไม่จ�าเป็นต้องเป็นเพียงครูสาขาคอมพิวเตอร์เท่านั้น	 เพราะวิชา

วิทยาการค�านวณเน้นในเรื่องของการคิดและการแก้ปัญหา	 ครูผู้สนใจและมีความสามารถด้านการการ	 Coding	

สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณได้เช่นเดียวกัน

	 4.	 วิทยาการค�านวณเป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีการฝึกทักษะใหม่ๆที่สามารถ

น�าไปเชื่อมโยงกับทุกสาขาวิชาได้จริง	และสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการวิจัยเชิงลึกในประเด็นสภาพปัญหาที่พบมากที่สุด	 เพ่ือสามารถหาแนวทางการจัดการเรียน

การสอนที่เฉพาะเจาะจงและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

	 2.	ควรมีการวิจัยด้านความสามารถในการคิดเชิงค�านวณของนักเรียนทุกระดับชั้น	เนื่องจากเป็นทักษะใหม่

และมีความส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต

	 3.	 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�านวณท่ีบูรณาการกับวิชาอื่นๆ	นอกเหนือ	 วิชา

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	มากขึ้น

	 4.	 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับครูผู้สอนท่ีไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์	 เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงค�านวณท่ีมาจาก

หลากหลายวิชา
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