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บทัคัิดย่อ

 ก�รว์่จััย์ปฏ์ิบััต์ิก�รนี�มีวั่ติถุุประสิงคุเ์พ่�อศึึกษ�แนว่ท�งก�รพฒัน�ทักษะก�รค์ุดำเชิง์คุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ�้ 

และศึึกษ�ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรม 

แบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง ผ้้เข้ี�ร่ว่มว์่จััย์ คุ่อ นักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 โรงเรีย์นขีน�ดำเล็กในจัังหวั่ดำพ์จ์ัติร จัำ�นว่น 18 

คุน โดำย์ทำ�ก�รศึึกษ�ในภ�คุเรีย์นที� 2 ปีก�รศึึกษ� 2563 เคุร่�องม่อที�ใช้ิ คุ่อ แผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ติ�มแนว่ท�ง 

CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง แบับัสิะท้อนก�รเรีย์นร้้ แบับับัันทึกก์จักรรม และแบับั

ประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ ดำำ�เน์นก�รโดำย์ใช้ิกระบัว่นก�รว์่จััย์เช์ิงปฏ์ิบััต์ิก�ร 3 ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�ร ว์่เคุร�ะห์

ข้ีอม้ลโดำย์ใช้ิก�รว์่เคุร�ะห์เช์ิงเน่�อห� และติรว่จัสิอบัคุว่�มน่�เช่ิ�อถุ่อขีองข้ีอม้ลแบับัสิ�มเส้ิ� ด้ำ�นว์่ธีิ์ก�รและแหล่ง

ข้ีอม้ล พบัว่่� แนว่ท�งก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�อง ว่งจัรไฟฟ้� มี 4 ขัี�นติอน คุ่อ 1) แย์กประเด็ำนปัญห�

ต่ิ�ง ๆ จั�กสิถุ�นก�รณ์หลัก เป็นก�รเล่อกใช้ิภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�คุรอบัคุลุมปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�จั�กหล�ย์

สิ�เหตุิสิำ�หรับัก�รว์่เคุร�ะห์ปัญห�จั�กสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง 2) ระบุัคุว่�มคุล้�ย์กันขีองแต่ิละปัญห� เป็นก�รสิร้�ง

คุว่�มเข้ี�ใจัคุว่�มแติกติ่�งขีองปัญห�หลักกับัแนว่โน้มขีองปัญห� เพ่�อใช้ิในก�รระบัุร้ปแบับั แนว่โน้ม และคุว่�ม

คุล้�ย์กันขีองปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ที�กำ�หนดำ 3) ลดำข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีอง เป็นก�รใช้ิก์จักรรมกลุ่มให้ผ้้เรีย์นร่ว่มกันแย์ก

ข้ีอม้ลที�สิำ�คัุญออกจั�กขี้อม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีองกับัสิถุ�นก�รณ์ปัญห�ที�กำ�หนดำ และ 4) ว่�งแผนก�รเรีย์นร้้ทีละขัี�น

ติอน เป็นก�รเติรีย์มคุว่�มพร้อมก�รเขีีย์นผังง�น ก�รออกแบับัผังง�น และเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งด้ำว่ย์ 

Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit เพ่�อสิร้�งช์ิ�นง�นสิำ�หรับัแก้ปัญห�จั�กสิถุ�นก�รณ์ว่งจัรไฟฟ้�ติ�มผัง

ง�นที�ได้ำออกแบับั นอกจั�กนี� พบัว่่� ระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณระหว่่�งจััดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้สิอดำคุล้องกับั

ระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเชิ์งคุำ�นว่ณหลังเรีย์นด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งที�อย์้่ใน

ระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้เช่ินเดีำย์ว่กัน
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Abstract 

 This action research aimed to develop guidelines for the development of computational 

thinking skills on the topic of electric circuits and to study the results of the development 

of computational thinking skills on electrical circuits using the CICP model with block-based 

programming. The study participants were 18 Grade 6 students at a small school in the Phichit 

province, in the second semester of the Academic Year 2020. The research instruments consisted 

of lessons plans, reflective journals, activity sheets of electric circuits and assessment forms 

of computational thinking skills. The research was carried out by using 3-cycle of action 

research processes. This research used content analysis with method triangulation and resource 

triangulation for reliability of findings.The results showed that there were 4 steps: 1) identify 

problematic issues based on the situations, which consisted of the use of simulations from a 

number of problems 2) identify the similarities of each problem to develop an understanding of 

major problems and the following trends to identify patterns, trends and similarities of the given 

electric circuits problem, 3) compress the data by using cooperative learning groups to the data 

to separate relevant data form irrelevant ones. and 4) planning the step-by-step instruction by 

preparation for writing of flowcharts, creating flowcharts, and write a block-based programming 

according to the designed flowchart through the Microsoft MakeCode for micro.bit to create 

work pieces to solve situations of electric circuits problems. In addition, it was found that the 

level of computational thinking skills during the learning activities corresponded to the level 

of computational thinking skills after using the CICP model with block-based programming at 

Level 4 near transfer 

Keywords:   Computational Thinking Skills, Learning Management using CICP model, Block-based 

     Programming, Electric circuits

บทันำา

 ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ (Computational Thinking Skills: CT) เป็นทักษะที�สิำ�คัุญในศึติว่รรษที� 21 

เน่�องจั�กเป็นกระบัว่นก�รค์ุดำที�เกี�ย์ว่ขี้องกับัก�รกำ�หนดำปัญห�และก�รแก้ปัญห�ที�สิ�ม�รถุดำำ�เน์นก�รไดำ้อย์่�ง

มีประส์ิทธ์ิ์ภ�พดำ้ว่ย์ก�รประมว่ลผลขี้อม้ลผ่�นก์จักรรมที�พัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ (Wing, 2010) 

โดำย์พบั ก�รใช้ิทักษะก�รค์ุดำเชิ์งคุำ�นว่ณในชิีว์่ติประจัำ�วั่น ไปจันถุึงมีก�รใช้ิทักษะก�รค์ุดำเชิ์งคุำ�นว่ณในปัญห�

ที�มีคุว่�มซัับัซ้ัอน เช่ิน ก�รใช้ิ App Inventor ที�มีก�รใช้ิทักษะก�รค์ุดำเชิ์งคุำ�นว่ณสิำ�หรับัออกแบับัและนำ�ม�

เขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งติ�มที�ได้ำออกแบับัไว้่ ทำ�ให้สิ�ม�รถุนำ�ไปใช้ิแก้ปัญห�ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นได้ำอย์่�งมี

ประส์ิทธ์ิ์ภ�พ (ชิย์ก�ร คีุรีรัติน์, 2562 ; Patton, Tissenbaum, & Harunani, 2019)

 จัะเห็นได้ำว่่� ประเทศึไทย์ต้ิองเร่งพัฒน�คุว่�มร้้ คุว่�มสิ�ม�รถุด้ำ�นว์่ทย์�ศึ�สิติร์ ก�รค์ุดำว์่เคุร�ะห์อย่์�ง

เป็นระบับั และก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณซึั�งเป็นทักษะที�ทุกคุนต้ิองใช้ิในช่ิว่งก�รเปลี�ย์นแปลงขีองโลก

ย์ุคุด์ำจ์ัทัล (สิำ�นักง�นเลขี�ธ์ิ์ก�รสิภ�ก�รศึึกษ�, 2561, น. 112) ดัำงนั�น ในก�รปรับัปรุงตัิว่ชีิ�วั่ดำสิ�ระก�รเรีย์นร้้แกน

กล�งก�รศึึกษ�ขัี�นพ่�นฐ�น พุทธิ์ศัึกร�ชิ 2551 กลุ่มสิ�ระก�รเรีย์นร้้ว์่ทย์�ศึ�สิติร์และเทคุโนโลย์ี (ฉบัับัปรับัปรุง 

พ.ศึ.2560) จึังมีก�รกำ�หนดำสิ�ระก�รเรีย์นร้้ ได้ำแก่ ว์่ทย์�ศึ�สิติร์ชีิว่ภ�พ  ว์่ทย์�ศึ�สิติร์ก�ย์ภ�พ ว์่ทย์�ศึ�สิติร์โลก

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33
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และอว่ก�ศึ และเพ์�มสิ�ระก�รเรีย์นร้้เทคุโนโลย์ีซึั�งมีก�รประย์ุกต์ิใช้ิคุว่�มร้้ด้ำ�นว์่ทย์�ก�รคุอมพ์ว่เติอร์ เทคุโนโลยี์

สิ�รสินเทศึและก�รส่ิ�อสิ�รในก�รแก้ปัญห�ที�พบัในชีิว์่ติจัร์งด้ำว่ย์ทักษะในศึติว่รรษที� 21 ซึั�งในระดัำบัก�รศึึกษ�ภ�คุ

บัังคัุบัต้ิองออกแบับัก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ เพ่�อพัฒน�นักเรีย์นให้สิ�ม�รถุเล่อกข้ีอม้ลเพ่�อใช้ิเหตุิผลแก้ปัญห�ด้ำว่ย์ทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณซึั�งเป็นร�กฐ�นสิำ�คัุญขีองทุกอ�ชีิพ (กระทรว่งศึึกษ�ธ์ิ์ก�ร, 2560) 

 อย์่�งไรก็ติ�ม พบัว่่� ในผลก�รประเม์นคุว่�มสิ�ม�รถุในก�รแข่ีงขัีนขีองไทย์ในเว่ทีโลก สิถุ�บัันก�ร

จััดำก�รน�น�ชิ�ต์ิ หร่อ IMD ปี2561 จััดำลำ�ดัำบัคุว่�มสิ�ม�รถุในก�รแข่ีงขัีนด้ำ�นก�รศึึกษ�ขีองไทย์ในเว่ทีโลกจั�ก                  

63 เขีติเศึรษฐก์จั จั�กปี 2560 ไทย์ได้ำลำ�ดัำบัที� 54 และปี 2561 ไทย์ได้ำลำ�ดัำบั 56 ซึั�งลดำลง 2 ลำ�ดัำบั สิะท้อนให้เห็น

ถึุงปัญห�ขีองนักเรีย์นที�ไม่สิ�ม�รถุนำ�องค์ุคุว่�มร้้และทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณไปใช้ิในชีิว์่ติประจัำ�วั่นได้ำ (สิำ�นักง�น

เลขี�ธ์ิ์ก�รสิภ�ก�รศึึกษ�, 2561) สิอดำคุล้องกับั ก�รทดำสิอบัท�งก�รศึึกษ�ระดัำบัขัี�นพ่�นฐ�น (O-NET) ขีองโรงเรีย์น

ขีองผ้ว์้่จััย์ ในเร่�องว่งจัรไฟฟ�้ มีผลคุะแนนเฉลี�ย์ระดำบััโรงเรีย์น 32.43 ติำ��กว่่�คุะแนนเฉลี�ย์ระดำบััประเทศึที�มีคุ่�เฉลี�ย์ 

33.42 สิอดำคุล้องกับัผลก�รศึึกษ�สิภ�พปัญห�เบ่ั�องต้ินขีองผ้้ว์่จััย์ ที�ได้ำสัิงเกติพฤต์ิกรรมเกี�ย์ว่กับัทักษะก�รค์ุดำเช์ิง

คุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 พบัว่่�ก�รเรีย์นว์่ชิ�คุอมพ์ว่เติอร์นักเรีย์นเขีีย์นโปรแกรม Microsoft 

MakeCode    เพ่�อคุว่บัคุุมบัอร์ดำ micro:bit ในเบ่ั�องต้ินได้ำ แต่ินักเรีย์นไม่สิ�ม�รถุบัอกขัี�นติอนขีองก�รติรว่จัสิอบั

ปัญห� และก�รแก้ปัญห�อย่์�งเป็นระบับัได้ำ เน่�องจั�กในก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองผ้้ว์่จััย์ที�ไม่ได้ำ

เช่ิ�อมโย์งกับัปัญห�ที�พบัชีิว์่ติประจัำ�วั่น และก�รฝึึกกระบัว่นก�รค์ุดำแก้ปัญห�อย์่�งเป็นขัี�นติอนจันสิร้�งช์ิ�นง�นให้

ประสิบัคุว่�มสิำ�เร็จั 

 จั�กก�รศึึกษ�ร้ปแบับัขีองก�รจััดำก�รเรีย์นร้้เพ่�อก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณพบัว่่� ก�รจััดำก�ร

เรีย์นร้้ในร้ปแบับั CICP model ขีอง Maryam Syed Azman, Arsat, and Mohamed, (2017) ที�ประกอบั

ด้ำว่ย์ก�รแย์กประเด็ำนปัญห�ต่ิ�ง ๆ จั�กสิถุ�นก�รณ์หลัก (Crack the big issue) ก�รระบุัคุว่�มคุล้�ย์คุลึงกันขีอง

แต่ิละปัญห� (Identify the similarities) ก�รลดำข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีอง (Compress the data) และก�รว่�งแผน

ก�รเรีย์นร้้ทีละขัี�นติอน (Planning the step-by-step instruction) สิ�ม�รถุส่ิงเสิร์มทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

ขีองนักเรีย์นได้ำ สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Rozali, Zaid, Noor, and Ibrahim (2018) ที�พบัว่่� ก�รจััดำก�รเรีย์น

ร้้ในร้ปแบับั CICP model มีขัี�นติอนที�อธ์ิ์บั�ย์ถึุงกระบัว่นก�รก�รแก้ปัญห�ก�รเรีย์นร้้เพ่�อพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำ

เช์ิงคุำ�นว่ณได้ำคุรบัทั�ง 4 องค์ุประกอบั ได้ำแก่ ก�รแย์กย์่อย์ปัญห� (Decomposition) ก�รห�ร้ปแบับั (Pattern 

recognition) ก�รค์ุดำเช์ิงน�มธิ์รรม (Abstraction) และก�รออกแบับัขัี�นติอนว์่ธีิ์ (Algorithms) นอกจั�กนี�ย์งัพบัว่่� 

ก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งเพ่�อสัิ�งก�รบัอร์ดำ micro:bit ในก�ร สิร้�งช์ิ�นง�นทำ�ให้เก์ดำก�รพัฒน�ทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณกับัผ้้ใช้ิง�นได้ำเน่�องจั�กต้ิองใช้ิทักษะกระบัว่นก�รค์ุดำอย์่�งเป็นขัี�นติอนในก�รสิร้�งช์ิ�นง�นจัน

ประสิบัคุว่�มสิำ�เร็จัติ�มที�ไดำ้ออกแบับัไว่้ล่ว่งหน้� (ชัิย์วั่ฒน์ ล์�มพรจ์ัติรว์่ไล ,2561; ม�โนชิญ์ แสิงศ์ึร์ ,2561) 

ดัำงนั�น ผ้้ว์่จััย์จึังศึึกษ�แนว่ท�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งที�

สิ�ม�รถุพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 ได้ำอย์่�งมีประส์ิทธ์ิ์ภ�พ 

นิยามศัึพัท์ัเฉพัาะ

 1.  ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ (Computational Thinking) หม�ย์ถึุง ก�รค์ุดำว์่เคุร�ะห์เพ่�อใช้ิเหตุิผลในก�ร

แก้ปัญห�จั�กสิถุ�นก�รณ์ต่ิ�ง ๆ ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นอย่์�งเป็นระบับัและเป็นลำ�ดัำบัขัี�นติอน ประกอบัไปด้ำว่ย์ 4 องค์ุ

ประกอบั คุ่อ

  1.1)  ก�รแย์กปัญห� (Decomposition) คุ่อ ก�รพ์จั�รณ�และแบ่ังปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ออกเป็น

ส่ิว่นย์่อย์เพ่�อให้สิ�ม�รถุแก้ไขีปัญห� และอธ์ิ์บั�ย์เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�วั่น

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33
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  1.2)  ก�รห�ร้ปแบับัขีองปัญห� (Pattern recognition) คุ่อ ก�รพ์จั�รณ�ร้ปแบับั แนว่โน้ม   

คุว่�มคุล้�ย์กันขีองปัญห�และอธ์ิ์บั�ย์เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�วั่น

  1.3)  ก�รค์ุดำเช์ิงน�มธิ์รรม (Abstraction) คุ่อ ก�รพ์จั�รณ�ร�ย์ละเอีย์ดำที�สิำ�คัุญขีองปัญห�ว่งจัร

ไฟฟ้� แย์กแย์ะสิ�ระสิำ�คัุญออกจั�กส่ิว่นที�ไม่สิำ�คัุญเพ่�อใช้ิอธ์ิ์บั�ย์ปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ในสิถุ�นก�รณ์ที�พบัในชีิว์่ติ

ประจัำ�วั่น

  1.4)  ก�รออกแบับัขัี�นติอน (Algorithm) คุ่อ ก�รออกแบับัขัี�นติอนในก�รแก้ปัญห�เร่�อง ว่งจัร

ไฟฟ้� โดำย์มีลำ�ดัำบัคุำ�สัิ�งที�ชัิดำเจัน สิ�ม�รถุนำ�ม�เขีีย์นบัล็อกคุำ�สัิ�งในโปรแกรม Microsoft MakeCode สิำ�หรับั 

micro:bit  เพ่�อออกแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งคุว่บัคุุมช์ิ�นง�นแบับัจัำ�ลอง ได้ำแก่ หลอดำไฟโรงรถุอัติโนมัต์ิ ไฟต์ิดำผนังอัติโนมัต์ิ 

ไฟประดัำบัรั�ว่โรงเรีย์น และใช้ิอธ์ิ์บั�ย์ก�รนำ�คุว่�มร้้ไปใช้ิเพ่�อสิร้�งช์ิ�นง�นใหม่จั�กช์ิ�นง�นว่งจัรไฟฟ้�เด์ำมที�สิร้�งขึี�น

 2.  โปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง หม�ย์ถึุง ก�รใช้ิโปรแกรมคุอมพ์ว่เติอร์ที�มีภ�ษ�ขีองโปรแกรมเป็น

ลักษณะบัล็อก เขีีย์นโคุ้ดำ (Coding) ด้ำว่ย์ก�รล�กบัล็อกขีองชุิดำคุำ�สัิ�งที�ถุ้กกำ�หนดำตัิว่แปร และจััดำกลุ่มข้ีอม้ล ม�ต่ิอกัน

ติ�มผงัง�นที�ได้ำออกแบับัไว้่เพ่�อให้โปรแกรมที�เขีีย์นโคุ้ดำทำ�ง�นได้ำอย่์�งสิมบ้ัรณ์ โดำย์ง�นว์่จััย์นี� ผ้้ว์่จััย์เล่อกใช้ิโปรแกรม 

Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit ในก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งเพ่�อให้ช์ิ�นง�นทำ�ง�นได้ำอัติโนมัต์ิ

ติ�มที�ได้ำออกแบับัไว้่ และเป็นก�รแก้ปัญห�อย่์�งเป็นระบับัได้ำอย์่�งรว่ดำเร็ว่และมีประส์ิทธ์ิ์ภ�พ

 3.  CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง หม�ย์ถึุง ก�รนำ�ขัี�นติอนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 

CICP model ปรับัปรุงจั�ก Marym et al. (2017) ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งซึั�งประกอบัด้ำว่ย์ 

 ขัี�นที� 1 ค์ุดำออกแบับัระบุัปัญห�ในหล�ย์ประเด็ำน (Crack the big issue) นักเรีย์นระบุัปัญห�ภ�ย์ใน

ว่งจัรไฟฟ้�จั�กสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�ได้ำรับั และแย์กประเด็ำนปัญห�เพ่�อเขีีย์นภ�พว่งจัรไฟฟ้�อธ์ิ์บั�ย์ก�รใช้ิแก้ปัญห�

ในชีิว์่ติประจัำ�วั่น

 ขัี�นที� 2 ระบุัคุว่�มคุล้�ย์คุลึงกันขีองแต่ิละปัญห� (Identify the similarities) นักเรีย์นร่ว่มกันพ์จั�รณ�

ร้ปแบับั แนว่โนม้ คุว่�มคุล�้ย์กันขีองปัญห�ในว่งจัรไฟฟ�้ภ�ย์ในสิถุ�นก�รณที์�ได้ำรับัและสิถุ�นก�รณอ่์�น ๆ  ในชีิว์่ติ

ประจัำ�วั่น 

 ขัี�นที� 3 ลดำข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีอง (Compress the data) นักเรีย์นร่ว่มกันแย์กข้ีอม้ลที�สิำ�คัุญออกจั�ก

ข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีองภ�ย์ในสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นเพ่�อห�คุำ�ติอบัให้อย์้่ในร้ปขีอง

ปัญห�หลัก

 ขัี�นที� 4 ว่�งแผนก�รเรีย์นร้้ทีละขัี�นติอน (Planning the step-by-step instruction) นักเรีย์นออกแบับั

ผังง�นอย์่�งเป็นขัี�นติอน และเขีีย์นโปรแกรมโดำย์ใช้ิโปรแกรม Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit เพ่�อ

คุว่บัคุุมว่งจัรไฟฟ้�ภ�ย์ในช์ิ�นง�นแบับัจัำ�ลองที�นักเรีย์นสิร้�งขึี�นโดำย์ใช้ิบัอร์ดำ micro:bit 

จุดประสั่งค์ิขีองการศึึกษา

 1.  เพ่�อศึึกษ�แนว่ท�งก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับั     

ก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6

 2.  เพ่�อศึึกษ�ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ภ�ย์หลังก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP 

model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33



21  

วิธีีดำาเนินการวิจัย

 ก�รว์่จััย์คุรั�งนี� ผ้้ว์่จััย์ได้ำดำำ�เน์นก�รว์่จััย์เพ่�อศึึกษ�แนว่ท�งก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ  เร่�องว่งจัร

ไฟฟ้� ขีองนักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 และศึึกษ�ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณด้ำว่ย์ CICP model  

ขีอง Sharifah Maryam et al. (2017) ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง ผ้้ว์่จััย์ได้ำดำำ�เน์นก�รดัำงต่ิอไปนี�

 1.  ผู้้้เข้ีาร่วมวิจัย  

 ผ้้เข้ี�ร่ว่มว์่จััย์ คุ่อ นักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 จัำ�นว่น 1 ห้องเรีย์น รว่ม 18 คุน โดำย์ทำ�ก�รศึึกษ�         

ภ�คุเรีย์นที� 2 ปีก�รศึึกษ� 2563 โรงเรีย์นขีน�ดำเล็กในจัังหวั่ดำพ์จ์ัติร โดำย์ก�รเล่อกแบับัเจั�ะจัง จั�กปัญห�             

ในก�รจััดำก�รเรีย์นร้้เร่�องว่งจัรไฟฟ้�ขีองผ้้ว์่จััย์ที�เป็นผ้้สิอนในระดัำบัประถุมศึึกษ�ที�รับัผ์ดำชิอบัสิอนทั�งว์่ทย์�ศึ�สิติร์

และคุอมพ์ว่เติอร์ ได้ำศึึกษ�สิภ�พปัญห�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นในชัิ�นเรีย์นเบ่ั�องต้ิน พบัว่่� นักเรีย์น

สิ�ม�รถุเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งโดำย์ใช้ิโปรแกรม Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit ได้ำ แต่ิไม่

สิ�ม�รถุเช่ิ�อมโย์งคุว่�มร้้เกี�ย์ว่กับัว่งจัรไฟฟ้�ม�อธ์ิ์บั�ย์ก�รแย์กปัญห� และระบุัลำ�ดัำบัขัี�นติอนในก�รต่ิอว่งจัรไฟฟ้�

ในช์ิ�นง�นที�ออกแบับัว่งจัรไฟฟ้�ในช์ิ�นง�นที�สิร้�งขึี�นโดำย์ใช้ิบัอร์ดำ micro:bit ให้ทำ�ง�นเพ่�อแก้ปัญห�ที�กำ�หนดำได้ำ 

 2.  คิร้ผู้้้ร่วมสัั่งเกตการณ์

 คุร้ผ้้ร่ว่มสัิงเกติก�รณ์ คุ่อ คุร้ผ้้เชีิ�ย์ว่ชิ�ญก�รสิอนว์่ทย์�ศึ�สิติร์และเทคุโนโลย์ี มีประสิบัก�รณ์ในก�ร

จััดำก�รเรีย์นร้้ม�กกว่่� 10 ปี ในโรงเรีย์นขีน�ดำเล็กขีองจัังหวั่ดำพ์จ์ัติร เป็นผ้้สัิงเกติก�รณ์ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP 

Model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิะท้อนผลก�รสัิงเกติและบัันทึกแนว่ท�งก�รแก้ปัญห�ขีองแต่ิละว่งจัร

ปฏ์ิบััต์ิก�รร่ว่มกับัผ้้ว์่จััย์ลงในแบับัสิะท้อนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 

 3.  แบบแผู้นการวิจัย

 ก�รว์่จััย์คุรั�งนี�เป็นก�รว์่จััย์เช์ิงปฏ์ิบััต์ิก�ร (Action research) ผ้้ว์่จััย์ได้ำนำ�หลักก�รและขัี�นติอนก�รว์่จััย์ 

ติ�มแนว่ค์ุดำขีอง Kemmis (1988 อ้�งถึุงใน ส์ิร์นภ� ก์จัเก่�อก้ล, 2557, น. 149-152) ม�ใชิ้ในก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 

โดำย์มีร้ปแบับัก�รว์่จััย์ติ�มว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�ร 4 ขัี�นติอน คุ่อ ก�รว่�งแผน ก�รลงม่อปฏ์ิบััต์ิ ก�รสัิงเกติ และก�ร

สิะท้อนผล 

 4.  เคิร่�องม่อทีั�ใช้ิในการวิจัย 

 เคุร่�องม่อที�ใช้ิในง�นว์่จััย์คุรั�งนี�แบ่ังออกเป็น 2 ส่ิว่น คุ่อ

 1)  เคุร่�องม่อที�ใช้ิในก�รศึึกษ�แนว่ท�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP Model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับั

บัล็อกคุำ�สัิ�ง ได้ำแก่

  1.1)  แผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP Model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง เร่�อง ว่งจัร

ไฟฟ้� ประกอบัด้ำว่ย์แผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ย์่อย์ 3 แผน ได้ำแก่ ว่งจัรไฟฟ้�อย์่�งง่�ย์กับัก�รเปิดำไฟโรงรถุอัติโนมัต์ิ 

ว่งจัรไฟฟ้�แบับัอนุกรมกับัไฟต์ิดำผนังตัิ�งเว่ล�อัติโนมัต์ิ และว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�นกับัไฟประดัำบัรั�ว่โรงเรีย์น ใช้ิเว่ล�

ในก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 12 ชัิ�ว่โมง ประเม์นคุว่�มเหม�ะสิมโดำย์ผ้้เชีิ�ย์ว่ชิ�ญจัำ�นว่น 3 ท่�น พบัว่่� มีคุว่�มเหม�ะสิม

ระดัำบัม�ก โดำย์มีคุ่�เฉลี�ย์เท่�กับั 4.12 

  1.2)  แบับัสิะท้อนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ มีก�รสิะท้อนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP Model ร่ว่มกับั

โปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง โดำย์ระบุัปัญห� แนว่ท�งก�รแก้ปัญห�ขีองแต่ิละแผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ มีก�รประเม์น     

คุว่�มเหม�ะสิมโดำย์ผ้้เชีิ�ย์ว่ชิ�ญจัำ�นว่น 3 ท่�น พบัว่่�มีคุว่�มเหม�ะสิมในระดัำบัม�ก โดำย์มีคุ่�เฉลี�ย์เท่�กับั 4.50

 2)  เคุร่�องม่อที�ใช้ิในก�รเก็บัรว่บัรว่มข้ีอม้ลพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ ได้ำแก่

  2.1)  แบับับัันทึกก์จักรรม เป็นแบับับัันทึกที�ผ้้เรีย์นเขีีย์นบัรรย์�ย์ติ�มขีอบัเขีติที�กำ�หนดำไว้่ติ�มขัี�น

ติอนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP Model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับับัลอ็กคุำ�สัิ�งจัำ�นว่น 3 แบับับัันทกึก์จักรรม ผ่�นก�ร

ติรว่จัสิอบัโดำย์ผ้้เชีิ�ย์ว่ชิ�ญ 3 ท่�น พบัว่่� มีคุ่�ดัำชินีคุว่�มสิอดำคุล้อง (Index of Item – Objective Congruence 

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 
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หร่อ IOC) เท่�กับั 0.67 มีคุว่�มสิอดำคุล้องระหว่่�งข้ีอคุำ�ถุ�มแบับับัันทึกก์จักรรมกับัจุัดำประสิงค์ุขีองทักษะก�รค์ุดำ

เช์ิงคุำ�นว่ณ

  2.2)  แบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ เป็นเคุร่�องม่อที�ใช้ิวั่ดำทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�เก์ดำขึี�น 

กับันักเรีย์นโดำย์ประเม์นคุว่�มร้้หลังก�รจััดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ แบ่ังเป็น 2 ติอน ประกอบัด้ำว่ย์ ติอนที� 1 มีลักษณะ

เป็น ข้ีอคุำ�ถุ�มปล�ย์เปิดำ จัำ�นว่น 5 ข้ีอ และติอนที� 2 จัำ�นว่น 2 ข้ีอ เป็นก�รกำ�หนดำสิถุ�นก�รณ์เกี�ย์ว่กับัปัญห�

ว่งจัรไฟฟ้� ให้นักเรีย์นต่ิอว่งจัรไฟฟ้�ในช์ิ�นง�นและเขีีย์นคุำ�สัิ�งโดำย์ใช้ิโปรแกรม Microsoft MakeCode เพ่�อคุว่บัคุุม

บัอร์ดำ micro:bit ผ่�นคุอมพ์ว่เติอร์ โดำย์เว่ล�ในก�รทำ�ข้ีอสิอบั 2 ชัิ�ว่โมง ผ่�นก�รติรว่จัสิอบัโดำย์ผ้้เชีิ�ย์ว่ชิ�ญ 3 ท่�น 

มีคุ่�ดัำชินีคุว่�มสิอดำคุล้อง (Index of Item – Objective Congruence หร่อ IOC) เท่�กับั 0.67 มีคุว่�มสิอดำคุล้อง

ระหว่่�งข้ีอคุำ�ถุ�มกับัจุัดำประสิงค์ุขีองทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

 4.  การเก็บรวบรวมข้ีอม้ล็

 ผ้้ว์่จััย์ได้ำเก็บัรว่บัรว่มข้ีอม้ลกับัผ้้เข้ี�ร่ว่มว์่จััย์ โดำย์เร์�มเก็บัติ�มแผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ จัำ�นว่น 3 แผนรว่ม 

12 ชัิ�ว่โมง โดำย์ได้ำดำำ�เน์นก�รติ�มว่งจัรปฏิ์บััต์ิก�ร 3 ว่งจัรปฏิ์บััต์ิก�ร และทำ�ก�รทดำสิอบัหลังก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 

ดัำงร้ปที� 1

 

ร้ปที� 1 แสิดำงก�รดำำ�เน์นก�รเก็บัรว่บัรว่มข้ีอม้ลง�นว์่จััย์

 5.  วิธีีวิเคิราะห์ข้ีอม้ล็  

  ก�รว์่จััย์คุรั�งนี�ดำำ�เน์นก�รว์่เคุร�ะห์ข้ีอม้ลเช์ิงคุุณภ�พ ซึั�งว์่เคุร�ะห์ข้ีอม้ลติ�มเคุร่�องม่อที�ใช้ิในก�รเก็บั

ข้ีอม้ลได้ำเป็น 3 เคุร่�องม่อ ดัำงนี� 

  1)  แบับัสิะท้อนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ 

ว์่เคุร�ะห์ข้ีอม้ลโดำย์ใช้ิก�รว์่เคุร�ะห์เช์ิงเน่�อห�จั�กแบับัสิะท้อนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ ทำ�ก�รสิรุปข้ีอม้ล และร�ย์ง�น

ผลในลักษณะก�รเขีีย์นบัรรย์�ย์ผลก�รดำำ�เน์นก�รปรับัปรุงและพัฒน�แผนก�รจััดำก�รเรีย์นร้้โดำย์ใช้ิ CICP Model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง จั�กนั�นใช้ิว์่ธีิ์ติรว่จัสิอบัแบับัสิ�มเสิ้�ด้ำ�นแหล่งข้ีอม้ลที�ใช้ิในก�รว์่จััย์ 

(Resource Triangulation)

  2)  แบับับัันทึกก์จักรรม

ว์่เคุร�ะหข้์ีอม้ลโดำย์ใช้ิก�รว์่เคุร�ะหเ์ช์ิงเน่�อห�โดำย์จััดำระเบีัย์บัข้ีอม้ลเพ่�อทำ�ก�รว์่เคุร�ะหแ์ละตีิคุว่�มหม�ย์ขีองขีอ้ม้ล

จั�กแบับับัันทึกก์จักรรมระหว่่�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ ซึั�งข้ีอม้ลที�ได้ำนั�นจัะต้ิองแสิดำงให้เห็นถึุงคุว่�มเกี�ย์ว่ข้ีองต่ิอก�ร

พัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ จััดำกลุ่มระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณติ�มเกณฑ์์ก�รประเม์นระดัำบัก�รถุ่�ย์โอน

ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�ปรับัปรุงจั�ก Peel, Sadler, and Friedrichsen (2019) ดัำงติ�ร�งที� 1

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 
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ตารางทีั� 1 ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ 6 ระดัำบั 

  ปรับัปรุงจั�ก Peel et al. (2019)

ระดับขีองการถ่ายโอน ลั็กษณะ

ระดัำบั 1 : ก�รถุ่�ย์โอนแบับัไม่เจั�ะจัง ก�รใช้ิส์ิ�งที�ได้ำเรีย์นร้้เช่ิ�อมโย์งก�รเรีย์นร้้ที�ผ่�นม�

ระดัำบั 2 : ก�รถุ่�ย์โอนแบับัประย์ุกต์ิ ก�รใช้ิส์ิ�งที�ได้ำเรีย์นร้้กับัสิถุ�นก�รณ์ที�เหม่อนกับัส์ิ�งที�ได้ำเรีย์นร้้เด์ำม

ระดัำบั 3 : ก�รถุ่�ย์โอนส่้ิบัร์บัท ก�รใช้ิส์ิ�งที�ได้ำเรีย์นร้้กับัสิถุ�นก�รณ์ที�แติกต่ิ�งกันเพีย์งเล็กน้อย์

ระดัำบั 4 : ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ ก�รใช้ิคุว่�มร้้ที�ได้ำเรีย์นถุ่�ย์โอนไปย์ังสิถุ�นก�รณ์ที�คุล้�ย์กัน

      แต่ิไม่เหม่อนกันกับัสิถุ�นก�รณ์ก่อนหน้�นี�

ระดัำบั 5 : ก�รถุ่�ย์โอนแบับัไกล ก�รใช้ิก�รเรีย์นร้้กับัสิถุ�นก�รณ์ที�แติกต่ิ�งกันจั�กก�รเรีย์นร้้  

      ดัำ�งเด์ำม มีก�รประย์ุกต์ิใช้ิคุว่�มร้้ในชีิว์่ติประจัำ�วั่น

ระดัำบั 6 : ก�รถุ่�ย์โอนแบับัสิร้�งสิรรค์ุ ก�รใช้ิส์ิ�งที�ได้ำเรีย์นร้้ม�ใช้ิสิร้�งแนว่คุว่�มค์ุดำใหม่ขึี�น

 3)  แบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

    นำ�ข้ีอม้ลม�ว์่เคุร�ะห์โดำย์ใช้ิก�รว์่เคุร�ะห์เช์ิงเน่�อห�โดำย์นำ�คุำ�ติอบัม�จััดำกลุ่มติ�มเกณฑ์์ที�ผ้้ว์่จััย์จััดำ

ทำ�ขึี�นโดำย์ปรับัปรุงจั�ก Peel et al. (2019) จััดำกลุ่มข้ีอม้ลให้อย์้่ในหม่้เดีำย์ว่กัน เพ่�อติรว่จัสิอบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะ  

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�เก์ดำขึี�น และสิรุปข้ีอม้ล โดำย์ร�ย์ง�นผลในลักษณะก�รเขีีย์นบัรรย์�ย์ผลก�รเปลี�ย์นแปลงทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองผ้้เข้ี�ร่ว่มว์่จััย์ หลังจั�กนั�นผ้้ว์่จััย์ใช้ิว์่ธิ์ีก�รติรว่จัสิอบัแบับัสิ�มเส้ิ�ด้ำ�นก�รว์่ธีิ์เก็บัรว่บัรว่ม

ข้ีอม้ล (Method Triangulation)

ผู้ล็การศึึกษา

 ผลก�รว์่จััย์แบ่ังเป็น 2 ติอน โดำย์มีร�ย์ละเอีย์ดำดัำงนี�

ตอนทีั� 1 ผู้ล็การวิจัยแนวทัางการพััฒนาทัักษะการคิิดเชิิงคิำานวณเร่�องวงจรไฟฟ้าด้วย CICP model ร่วมกับ

การเขีียนโปรแกรมแบบบล็็อกคิำาสัั่�ง สั่ำาหรับนักเรียนชัิ�นประถมศึึกษาปีทีั� 6

 จั�กก�รว์่เคุร�ะห์แบับัสิะท้อนผลก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ขีองผ้้ว์่จััย์และคุร้ผ้้ร่ว่มสัิงเกติก�รณ์ในแต่ิละว่งจัร

ปฏ์ิบััต์ิก�รสิ�ม�รถุสิรุปแนว่ท�งก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับั   

ก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 ได้ำดัำงนี�

 ขัี�นทีั� 1 แยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากสั่ถานการณ์หลั็ก (Crack the big issue) 

 เป็นขัี�นติอนที�ต้ิองออกแบับัสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองหลักที�คุรอบัคุลุมปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ไม่ทำ�ง�นจั�กหล�ย์

สิ�เหตุิสิำ�หรับัใช้ิในก�รให้นักเรีย์นได้ำว์่เคุร�ะห์แย์กปัญห�ออกเป็นส่ิว่นย์่อย์จั�กสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองหลักที�กำ�หนดำ 

และเล่อกใช้ิหร่อสิร้�งภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�ใช้ิส่ิ�อคุว่�มหม�ย์ได้ำชัิดำเจันติรงกับัเน่�อห�ว์่ทย์�ศึ�สิติร์ที�ใช้ิจััดำ

ก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ เช่ิน ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 2 เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�แบับัอนุกรม เม่�อมีหลอดำไฟ 1 ดำว่ง เสีิย์ห�ย์ หลอดำไฟ

ดำว่งอ่�นจัะไม่ต์ิดำเช่ินกัน ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�น เม่�อมีหลอดำไฟขี�ดำ 1 ดำว่ง หลอดำอ่�น ๆ 

จัะย์งัคุงต์ิดำส่ิองสิว่่�ง ร่ว่มกับัก�รอธ์ิ์บั�ย์แนว่ท�งก�รแย์กปัญห�ย่์อย์ให้ชัิดำเจัน และสิอบัถุ�มข้ีอสิงสัิย์ภ�ย์ในภ�พ

สิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง รว่มทั�งกระตุ้ินให้นักเรีย์นได้ำว์่เคุร�ะห์ปัญห�และเช่ิ�อมโย์งปัญห�ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นโดำย์ก�รตัิ�งข้ีอ

คุำ�ถุ�มที�ชัิดำเจัน ในขัี�นนี�คุว่รใช้ิเว่ล�ไม่เก์น 60 น�ที

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33
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 ขัี�นทีั� 2 ระบุคิวามคิล้็ายคิลึ็งกันขีองแต่ล็ะปัญหา (Identify the similarities)

 เป็นขัี�นติอนสิร้�งคุว่�มเข้ี�ใจัคุว่�มแติกต่ิ�งขีองปัญห�หลักกับัแนว่โน้มขีองปัญห� และนำ�ม�ส่้ิก�รระบุั

ร้ปแบับั แนว่โน้ม และคุว่�มคุล้�ย์กันขีองปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ที�กำ�หนดำ เช่ิน ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 2 คุร้ใช้ิคุำ�ถุ�มนำ�

ส่้ิก�รระบุัปัญห�หลักขีองสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองเพ่�อใช้ิพ์จั�รณ�แนว่โน้มขีองปัญห� มีก�รย์กตัิว่อย่์�งสิถุ�นก�รณ์อ่�น 

ๆ ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นร่ว่มกันกับันักเรีย์นเพ่�อช่ิว่ย์ให้นักเรีย์นได้ำฝึึกเช่ิ�อมโย์งปัญห�ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�วั่น และอธ์ิ์บั�ย์

คุว่�มหม�ย์ขีองแนว่โน้มขีองปัญห�ว่่� เป็นก�รคุ�ดำก�รณ์เหตุิก�รณ์ล่ว่งหน้� คุว่รใช้ิคุำ�ว่่� เม่�อพบั...  ถุ้�เร�พบั...  

เม่�อเห็น...  ถุ้�...แล้ว่... อย์้ด้่ำ�นหน้�ขีองประโย์คุ ซึั�งทำ�ให้นักเรีย์นเขีีย์นแนว่โน้มขีองปัญห�เพ่�อระบุัคุว่�มคุล้�ย์กัน

ขีองปัญห�ที�พบั  พร้อมย์กตัิว่อย์่�งสิถุ�นก�รณ์อ่�น ๆ  ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�วั่นได้ำ ในขัี�นนี�คุว่รใช้ิเว่ล�ไม่เก์น 30 น�ที

 ขัี�นทีั� 3 ล็ดข้ีอม้ล็ทีั�ไม่เกี�ยวข้ีอง (Compress the data)

 เป็นก�รใช้ิก์จักรรมกลุ่มเพ่�อส่ิงเสิร์มให้นักเรีย์นร่ว่มกันว์่เคุร�ะห์แย์กข้ีอม้ลที�สิำ�คัุญออกจั�กข้ีอม้ลที�ไม่

เกี�ย์ว่ข้ีองขีองปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�จั�กสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง มีก�รใช้ิคุำ�ถุ�มปล�ย์เปิดำสิำ�หรับัให้นักเรีย์นเขีีย์นตัิว่อย์่�ง

ข้ีอม้ลสิำ�คัุญที�ทำ�ให้ว่งจัรไฟฟ้�สิ�ม�รถุทำ�ง�นไดำ้ในชีิว์่ติประจัำ�วั่น เพ่�อให้นักเรีย์นใช้ิคุว่�มร้้เร่�องว่งจัรไฟฟ้�ที�ได้ำ

เรีย์นร้้ออกแบับัช์ิ�นง�นสิำ�หรับัแก้ปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ที�กำ�หนดำร่ว่มกัน ในขัี�นนี�คุว่รใช้ิเว่ล�ไม่เก์น 30 น�ที

 ขัี�นทีั� 4 วางแผู้นการเรียนร้้ทีัล็ะขัี�นตอน (Planning the step-by-step instruction)

 เป็นก�รเติรีย์มคุว่�มพร้อมในก�รเขีีย์นผังง�นโดำย์ก�รจััดำเติรีย์มภ�พผังง�นให้คุรบัถุ้ว่นสิมบ้ัรณ์ ไม่

คุลุมเคุร่อ เติรีย์มตัิว่อย่์�งคุำ�ศัึพท์ที�ใช้ิในผังง�น ล้กศึรแสิดำงท์ศึท�งลำ�ดัำบัก�รเขีีย์นผังง�นให้คุรบัถุ้ว่น และก�รเขีีย์น

ผังง�นสิำ�หรับัแก้ปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�ที�กำ�หนดำ เช่ิน ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 1 คุร้สิร้�งคุว่�มร้้พ่�นฐ�นเร่�องก�รเขีีย์น

โปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง มีก�รอธ์ิ์บั�ย์สัิญลักษณ์ขีองผังง�นแก่นักเรีย์นก่อนจััดำก์จักรรม และในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�ร

ที� 2 คุร้เน้นย์ำ��คุว่�มถุ้กต้ิองขีองผังง�นเพ่�อให้ผังง�นสิอดำคุล้องกับัก�รออกแบับัช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์น มีก�รทบัทว่น

คุำ�สัิ�ง และเซ็ันเซัอร์ (sensor) ที�เกี�ย์ว่ข้ีองกับัก�รแก้ปัญห�ในสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองติ�มสิถุ�นก�รณ์ที�ออกแบับัโดำย์

ก�รย์กตัิว่อย์่�งคุำ�สัิ�ง และทบัทว่นคุำ�สัิ�งเซ็ันเซัอร์ที�เกี�ย์ว่ข้ีองกับัก�รแก้ปัญห�ติ�มสิถุ�นก�รณ์ที�ออกแบับั จั�กนั�น

ต้ิองจััดำเติรีย์มอุปกรณ์ micro:bit  พร้อมอุปกรณ์เสิร์มคุว่�มสิ�ม�รถุขีอง micro:bit สิำ�หรับัให้นักเรีย์นแต่ิละคุน

ได้ำบ้ัรณ�ก�รก�รเรีย์นร้้ว์่ทย์�ศึ�สิติร์ เร่�องว่งจัรไฟฟ้�กับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งคุว่บัคุุมก�รทำ�ง�น

ขีองช์ิ�นง�นทำ�ง�นได้ำถุ้กต้ิองติ�มผังง�นที�ได้ำออกแบับั ในขัี�นนี�คุว่รใช้ิเว่ล�ไม่เก์น 120 น�ที

ตอนทีั� 2 ผู้ล็การวิจัยการจัดการเรียนร้้ด้วย CICP model ร่วมกับการเขีียนโปรแกรมแบบบล็็อกคิำาสัั่�ง  เร่�อง 

วงจรไฟฟ้า เพ่ั�อพััฒนาทัักษะการคิิดเชิิงคิำานวณ สั่ำาหรับนักเรียนชัิ�นประถมศึึกษาปีทีั� 6

 ผ้้ว์่จััย์ได้ำศึึกษ�ผลก�รจััดำก�รเรีย์นร้้เพ่�อพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณดำ้ว่ย์ CICP model ร่ว่มกับั          

ก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้� ขีองนักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 โดำย์รว่บัรว่มข้ีอม้ลจั�ก 

แบับับัันทึกก์จักรรมขีองนักเรีย์นที�ทำ�ง�นร่ว่มกันเป็นกลุ่มและบัันทึกผลง�นขีองตินเองลงในแบับับัันทึกก์จักรรม

เพ่�อเป็นร่องรอย์ในก�รแสิดำงทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นในแต่ิละองค์ุประกอบัขีองทักษะก�รค์ุดำเช์ิง

คุำ�นว่ณระหว่่�งว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�ร 3 ว่งจัร และแบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�เก็บัภ�ย์หลังก์จักรรมก�ร

จััดำก�รเรีย์นร้้โดำย์ใช้ิ CICP Model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง และนำ�ผลก�รว์่เคุร�ะห์ม�จััดำกลุ่ม

ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้� ติ�มเกณฑ์์ที�ปรับัปรุงจั�ก Peel et al. (2019) สิ�ม�รถุแสิดำงผล

ดัำงร้ปที� 2 
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ร้ปที� 2 แสิดำงระดัำบัทักษะก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณจั�กก�รดำำ�เน์นก�รว์่จััย์

 จั�กร้ปที� 2 พบัว่่� นักเรีย์นมีก�รพัฒน�ระดัำบัขีองทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเพ์�มส้ิงขึี�นทุกองค์ุประกอบั        

ในแต่ิละว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�ร โดำย์เม่�อพ์จั�รณ�ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณแต่ิละองค์ุประกอบัขีองนักเรีย์น

พบัว่่�

 องค์ุประกอบัที� 1 ก�รแย์กปัญห� พบัว่่� นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณโดำย์เฉลี�ย์

ส้ิงขึี�น โดำย์มีระดัำบัส้ิงสุิดำในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 2, 3 และแบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�ระดัำบั 3 ก�รถุ่�ย์โอน

ส่้ิบัร์บัท 

 องค์ุประกอบัที� 2 ก�รห�ร้ปแบับัขีองปัญห� พบัว่่� นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ   

โดำย์เฉลี�ย์ส้ิงขึี�นอย์่�งต่ิอเน่�อง โดำย์มีระดัำบัส้ิงสุิดำในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 ที�ระดัำบั 5 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัไกล แต่ิในแบับั

ประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณมีระดัำบัส้ิงสุิดำที�ระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ 

 องค์ุประกอบัที� 3 ก�รค์ุดำเช์ิงน�มธิ์รรม พบัว่่� นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

โดำย์เฉลี�ย์ส้ิงขึี�นอย์่�งต่ิอเน่�อง โดำย์มีระดัำบัส้ิงสุิดำในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 ที�ระดัำบั 5 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัไกล แต่ิในแบับั

ประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณมีระดัำบัส้ิงสุิดำที�ระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้

 องค์ุประกอบัที� 4 ก�รออกแบับัขัี�นติอน พบัว่่� นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

โดำย์เฉลี�ย์ส้ิงขึี�นอย่์�งต่ิอเน่�อง โดำย์มีระดัำบัส้ิงสุิดำในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 2 และ 3 รว่มถึุงแบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิง

คุำ�นว่ณที�ระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ ซึั�งในองค์ุประกอบันี� นักเรีย์นได้ำออกแบับัช์ิ�นง�นและเขีีย์นผังง�นสิำ�หรับั

แก้ปัญห�สิถุ�นก�รณ์ว่งจัรไฟฟ้�ที�กำ�หนดำโดำย์มีตัิว่อย์่�งก�รเขีีย์นผังง�นขีองนักเรีย์นดัำงร้ปที� 3
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ร้ปที� 3 ตัิว่อย์่�งผลง�นก�รออกแบับัผังง�นในว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�นขีองนักเรีย์น

 นักเรีย์นนำ�ผังง�นที�ได้ำออกแบับัม�เขีีย์นโปรแกรมด้ำว่ย์ Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit ผ่�น

ก�รลงม่อปฏ์ิบััต์ิติ�มโจัทย์์จันเก์ดำกระบัว่นก�รค์ุดำเพ่�อสิร้�งช์ิ�นง�นใหม่อย์่�งมีเหตุิผล ดัำงตัิว่อย์่�งผลง�นก�รเขีีย์น

คุำ�สัิ�งขีองนักเรีย์น ดัำงร้ปที� 4 

ระหว่างการจัดการเรียนร้้ ภายหลั็งการจัดการเรียนร้้

ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 1 

ผลง�นระดัำบั 2 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัประย์ุกต์ิ

ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 

ผลง�นระดัำบั 4 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้

แบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

ผลง�นระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้

ร้ปที� 4 ตัิว่อย์่�งผลง�นก�รเขีีย์นคุำ�สัิ�งขีองนักเรีย์นจั�กก�รดำำ�เน์นก�รว์่จััย์

 จั�กร้ปที� 4 พบัว่่� ในระหว่่�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้นักเรีย์นมีพัฒน�ก�รดำ้�นก�รเขีีย์นคุำ�สัิ�งทำ�ให้มีระดัำบั         

ก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณจั�กระดัำบั 2 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัประย์ุกต์ิ ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 1 ไปส่้ิระดัำบั 4      

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 แสิดำงถึุงก�รพัฒน�ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�ดีำขึี�น 

 จั�กนั�นนักเรีย์นนำ�ผลก�รเขีีย์นโปรแกรมคุำ�สัิ�งใน Microsoft MakeCode สิำ�หรับั micro:bit ม�สิร้�ง

ช์ิ�นง�นเพ่�อแสิดำงก�รทำ�ง�นขีองโปรแกรมและติรว่จัสิอบัคุว่�มผ์ดำพล�ดำขีองโปรแกรมที�นักเรีย์นสิร้�งขึี�นดัำงร้ปที� 5

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33
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ร้ปที� 5  ตัิว่อย์่�งก�รสิร้�งช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์นจั�กก�รดำำ�เน์นก�รว์่จััย์

 จั�กร้ปที� 5 ก�รสิร้�งช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์นในระหว่่�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ พบัว่่� นักเรีย์นมีพัฒน�ก�รขีอง

ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเฉลี�ย์จั�กระดัำบั 2 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัประย์ุกต์ิ ไปถึุงระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์

โอนแบับัใกล้ สิอดำคุล้องกับัก�รสิร้�งช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์นภ�ย์หลังก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ที�มีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเฉลี�ย์ในระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ เช่ินเดีำย์ว่กัน

 ดัำงนั�น สิ�ม�รถุสิรุปผลภ�พรว่มระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณหลังก์จักรรมก�รเรีย์นร้้จั�กแบับัประเม์น

ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณและผลระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองแบับับัันทึกก์จักรรมขีองนักเรีย์นระหว่่�งก�ร

จััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งได้ำว่่� ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�ร

ค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนกัเรีย์นอย์้่ในระดำบัั 4 ก�รถุ�่ย์โอนแบับัใกลเ้ช่ินเดีำย์ว่กัน แสิดำงใหเ้ห็นว่่� ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ 

CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งสิ�ม�รถุพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นชัิ�น

ประถุมศึึกษ�ปีที� 6 เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�ได้ำ

อภิปรายผู้ล็การศึึกษา

 จั�กผลก�รว์่จััย์พบัว่่� ก�รจััดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรม              

แบับับัล็อกคุำ�สัิ�งสิ�ม�รถุพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 เร่�อง ว่งจัรไฟฟ้�ให้

เพ์�มส้ิงขึี�นได้ำโดำย์แต่ิละขัี�นติอนมีลักษณะ ดัำงนี�

 ขัี�นที� 1 แย์กประเด็ำนปัญห�ต่ิ�ง ๆ  จั�กสิถุ�นก�รณ์หลัก เป็นขัี�นติอนที�ต้ิองออกแบับัสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง    

เพ่�อแย์กปัญห� โดำย์ใช้ิสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�เกี�ย์ว่ข้ีองอย่์�งน้อย์ 4 สิถุ�นก�รณ์ซึั�งคุรอบัคุลุมกับัสิถุ�นก�รณ์ปัญห�

ว่งจัรไฟฟ้�ไม่ทำ�ง�น เพ่�อให้นักเรีย์นได้ำว์่เคุร�ะห์ปัญห�ออกเป็นส่ิว่นย่์อย์จั�กภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�ส่ิ�อคุว่�มหม�ย์ 

ได้ำชัิดำเจันติรงกับัเน่�อห�ว์่ทย์�ศึ�สิติร์ที�ใช้ิจััดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ เช่ิน ว่งจัรไฟฟ้�แบับัอนุกรมมีก�รใช้ิภ�พหลอดำ

ไฟฟ้�ที�ต่ิอด้ำว่ย์ว่งจัรไฟฟ้�แบับัอนุกรมสิถุ�นก�รณ์ละ 2 หลอดำ ซึั�งแต่ิละภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองจัะพบัปัญห�

ที�ทำ�ให้ไฟฟ้�ไหลผ่�นไม่คุรบัว่งจัร ได้ำแก่ หลอดำไฟเสีิย์ สิ�ย์ไฟขี�ดำ ไม่ได้ำเปิดำสิว์่ติช์ิไฟฟ้� ซึั�งภ�ย์ในภ�พจัะแสิดำง

ปัญห�หลักและปัญห�อ่�น ๆ  ที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีองในแต่ิละภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Maryam 

Syed Azman, et al (2017) ที�พบัว่่� คุร้คุว่รให้นักเรีย์นห�สิ�เหติุที�แท้จัร์งจั�กปัญห�ที�หล�กหล�ย์และติรง

วั่ติถุุประสิงค์ุก�รเรีย์นร้้ ก�รใช้ิภ�พสิถุ�นก�รณ์ตัิว่อย์�่ง คุร้ต้ิองอธ์ิ์บั�ย์เพ์�มเต์ิมเม่�อแจักภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองเพ่�อ

สิร้�งคุว่�มเข้ี�ใจัและสิอบัถุ�มข้ีอสิงสัิย์ภ�ย์ในภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองก่อนทำ�ก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ซึั�งสิอดำคุล้องกับั

ระหว่างการจัดการเรียนร้้ ภายหลั็งการจัดการเรียนร้้

ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 1 

ผลง�นระดัำบั 2

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัประย์ุกต์ิ

ว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 

ผลง�นระดัำบั 4 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้

แบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

ผลง�นระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 

ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิำ�หรับันักเรีย์นชัิ�นประถุมศึึกษ�ปีที� 6 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),17-33
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ง�นว์่จััย์ขีอง ชิย์ก�ร คีุรีรัติน์ (2562) ที�พบัว่่� ก�รอธ์ิ์บั�ย์เพ่�อไขีข้ีอข้ีองใจัก่อนทำ�ก์จักรรมช่ิว่ย์ให้นักเรีย์นสิ�ม�รถุ

แย์กปัญห�ได้ำดีำขึี�น รว่มทั�งก�รกระตุ้ินให้นักเรีย์นได้ำว์่เคุร�ะห์ปัญห�ในระหว่่�งก�รทำ�ก์จักรรมจัะช่ิว่ย์ให้นักเรีย์น

สิ�ม�รถุเช่ิ�อมโย์งสิถุ�นก�รณ์ว่งจัรไฟฟ้�ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นได้ำ นอกจั�กนี�  ย์ังสิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง ศึร�ย์ุทธิ์ 

ดำว่งจัันทร์ (2561) ที�พบัว่่� คุร้คุว่รมีก�รกระตุ้ินให้ผ้้เรีย์นพร้อมที�จัะเรีย์นร้้เพ่�อแก้ปัญห�ต่ิ�งๆ ในชีิว์่ติประจัำ�วั่น

ในระหว่่�งก�รทำ�ก์จักรรมติลอดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้

 ขัี�นที� 2 ระบัคุุว่�มคุล�้ย์คุลึงกันขีองแต่ิละปัญห� เป็นก�รใช้ิคุำ�ถุ�มปล�ย์เปิดำเพ่�อให้นักเรีย์นได้ำว์่เคุร�ะห์  

คุว่�มคุล้�ย์คุลึงขีองแต่ิละปัญห� เช่ิน จั�กภ�พสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองที�ได้ำรับั นักเรีย์นค์ุดำว่่�สิ�เหตุิหลักที�ทำ�ให้หลอดำไฟ 

ในภ�พไม่ต์ิดำเก์ดำจั�กอะไร ทำ�ให้นักเรีย์นระบุัปัญห�หลักขีองสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองได้ำ สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง               

ชิย์ก�ร คีุรีรัติน์ (2562) ที�พบัว่่� ก�รเรีย์นก�รสิอนแบับัโต้ิติอบั มีก�รถุ�มและติอบัสินองต่ิอคุำ�ถุ�มระหว่่�งคุร้กับั

นักเรีย์นจัะชิ่ว่ย์ให้นักเรีย์นไดำ้ห�ร้ปแบับัแนว่โน้มขีองปัญห�ไดำ้ อีกทั�งก�รสิร้�งคุว่�มเขี้�ใจัคุว่�มแติกติ่�งขีอง

ปัญห�หลัก กับัแนว่โน้มขีองปัญห�โดำย์ก�รอธ์ิ์บั�ย์คุว่�มหม�ย์แนว่โน้มขีองปัญห�ให้นักเรีย์นได้ำเข้ี�ใจัว่่�เป็นก�ร

คุ�ดำก�รณ์เหตุิก�รณ์ ซึั�งทำ�ให้นักเรีย์นเขีีย์นแนว่โน้มขีองปัญห�ได้ำ เช่ิน ในเร่�องว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�น คุร้อธ์ิ์บั�ย์

คุว่�มหม�ย์แนว่โน้มขีองปัญห� และให้นักเรีย์นย์กตัิว่อย่์�งก�รเขีีย์นแนว่โน้มขีองปัญห�จั�กสิถุ�นก�รณ์ปัญห�ว่งจัร

ไฟฟ้�ที�ได้ำรับัให้สิม�ช์ิกในกลุ่ม ได้ำรับัฟังและแสิดำงคุว่�มค์ุดำเห็นร่ว่มกัน สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Bati, Yetişir, 

Çalişkan, Güneş and Gül Saçan (2018) ซึั�งพบัว่่� ก�รสิร้�งคุว่�มเข้ี�ใจัโดำย์ก�รส่ิ�อสิ�รกับัผ้้เรีย์นระหว่่�งทำ�

ก์จักรรมเพ่�ออธ์ิ์บั�ย์คุว่�มหม�ย์คุำ�สิำ�คัุญสิ�ม�รถุทำ�ให้ผ้้เรีย์นระบุัแนว่โน้มขีองปัญห�ได้ำ ติลอดำจันก�รย์กตัิว่อย่์�ง

สิถุ�นก�รณ์อ่�น ๆ ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นร่ว่มกันกับันักเรีย์นทำ�ให้นักเรีย์นสิ�ม�รถุเช่ิ�อมโย์งปัญห�ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�

วั่นและระบัุคุว่�มคุล้�ย์กันขีองปัญห�ที�พบัได้ำ สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Maryam et al. (2017) ที�ใช้ิปัญห�           

ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นเช่ิ�อมโย์งกับัก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ในชัิ�นเรีย์นเพ่�อย์กตัิว่อย์่�งก�รระบุัคุว่�มคุล้�ย์กันขีองปัญห�

 ขัี�นที� 3 ลดำข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีอง เป็นก�รใช้ิก์จักรรมกลุ่มเพ่�อส่ิงเสิร์มให้นักเรีย์นร่ว่มกันว์่เคุร�ะห์ปัญห�      

เพ่�อแย์กข้ีอม้ลที�สิำ�คัุญออกจั�กข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีอง โดำย์ก�รให้นักเรีย์นร่ว่มกันแย์กข้ีอม้ลขีองปัญห�ว่งจัรไฟฟ้�         

จั�กสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง เช่ิน ในเร่�องว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�น นักเรีย์นไดำ้แสิดำงคุว่�มค์ุดำเห็นขีองตินเองเพ่�อร่ว่มกัน

แย์กข้ีอม้ลที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีองออก รว่มทั�งเสินอสิถุ�นก�รณ์ตัิว่อย่์�งในชีิว์่ติประจัำ�วั่นให้เพ่�อน ๆ  ได้ำรับัฟัง สิอดำคุล้องกับั

ง�นว์่จััย์ขีองชิย์ก�ร คีุรีรัติน์ (2562) ที�กำ�หนดำให้ผ้้เรีย์นได้ำทำ�ง�นเป็นกลุ่มที�มีก�รบ้ัรณ�ก�รคุว่�มร้้ในชีิว์่ติประจัำ�

วั่นกับัก์จักรรมที�ใช้ิ โดำย์ตัิ�งข้ีอคุำ�ถุ�มชัิดำเจัน มีก�รระบุัคุำ�สัิ�งให้นกัเรีย์นเขีีย์นระบุัติวั่อย์�่งสิถุ�นก�รณ์ในชีิว์่ติประจัำ�

วั่นซึั�งเป็นข้ีอม้ลสิำ�คัุญ ที�ทำ�ให้ว่งจัรไฟฟ้�สิ�ม�รถุทำ�ง�นได้ำ มีก�รใช้ิคุำ�ถุ�มปล�ย์เปิดำเพ่�อให้นักเรีย์นออกแบับัช์ิ�น

ง�นรว่่มกนั เช่ิน นักเรีย์นจัะออกแบับัว่งจัรไฟฟ�้แบับัขีน�นและเขีีย์นโปรแกรมแบับับัลอ็กคุำ�สัิ�งอย์�่งไรใหช์้ิ�นง�น

ทำ�ง�นอัติโนมัต์ิด้ำว่ย์บัอร์ดำ micro: bit เพ่�อใช้ิไฟฟ้�ในชีิว์่ติประจัำ�วั่นได้ำสิะดำว่กม�กขึี�น สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง 

Bati et al. (2018) ซึั�งได้ำใช้ิคุำ�ถุ�มปล�ย์เปิดำเพ่�อให้นักเรีย์นได้ำติอบัคุำ�ถุ�มในก�รทำ�ก์จักรรมแย์กข้ีอม้ลขีองปัญห�

เพ่�อนำ�ไปส่้ิก�รสิร้�งช์ิ�นง�นร่ว่มกัน 

 ขัี�นที� 4 ว่�งแผนก�รเรีย์นร้้ทีละขัี�นติอน เป็นก�รเติรีย์มคุว่�มพร้อมในก�รเขีีย์นผังง�นโดำย์ก�รจััดำเติรีย์ม

ภ�พผังง�นให้คุรบัถุ้ว่นสิมบ้ัรณ์ไม่คุลุมเคุร่อ เติรีย์มตัิว่อย่์�งคุำ�ที�ใช้ิในผังง�น ล้กศึรแสิดำงท์ศึท�งลำ�ดัำบัก�รเขีีย์นผังง�น 

ให้คุรบัถุ้ว่น มีก�รอธ์ิ์บั�ย์สัิญลักษณ์ขีองผังง�น และเน้นย์ำ��คุว่�มถุ้กต้ิองขีองผังง�นเพ่�อให้ผังง�นสิอดำคุล้องกับั          

ก�รออกแบับัช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์น มีก�รทบัทว่นคุำ�สัิ�งที�เกี�ย์ว่ข้ีองกับัสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลอง และเซ็ันเซัอร์(sensor) ที�

เกี�ย์ว่ข้ีองกับัก�รแก้ปัญห�ในสิถุ�นก�รณ์จัำ�ลองติ�มสิถุ�นก�รณ์ที�นักเรีย์นได้ำออกแบับั สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง                    

วี่ระพงษ์ จัันทรเสิน� และม�น์ติย์ ์อ�ษ�นอก (2563) ที�พบัว่่� คุร้คุว่รมีก�รศึึกษ�และทำ�คุว่�มเข้ี�ใจัก�รจััดำก�รเรีย์น

ร้้ด้ำว่ย์โปรแกรมแบับับัลอ็กคุำ�สัิ�งให้มีคุว่�มสิอดำคุลอ้ง และคุำ�นึงถึุงคุว่�มเหม�ะสิมระหว่่�งเน่�อห�กบััผ้้เรีย์น และมี

ก�รใช้ิคุว่�มร้้พ่�นฐ�นเร่�องก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งขีองนักเรีย์นโดำย์จััดำเติรีย์มอุปกรณ์เพ่�อให้นักเรีย์นต่ิอ

ดำำ�รงฤทธ์ิ์� คุุณส์ิน* และสุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ (2566) ก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเร่�องว่งจัรไฟฟ้�ด้ำว่ย์ CICP model 
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ว่งจัรไฟฟ้�เพ่�อก�รบ้ัรณ�ก�รก�รเรีย์นร้้กับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งได้ำอย์่�งร�บัร่�น มีก�รย์กตัิว่อย์่�ง

คุำ�สัิ�ง และทบัทว่นคุำ�สัิ�งเซ็ันเซัอร์ (senser) ที�เกี�ย์ว่ข้ีองกับัก�รแก้ปัญห�ติ�มสิถุ�นก�รณ์ที�ออกแบับั เพ่�อให้นักเรีย์น

แต่ิละคุนเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�งให้ช์ิ�นง�นทำ�ง�นได้ำถุ้กต้ิองติ�มผังง�นที�ได้ำออกแบับั สิอดำคุล้องกับัง�น

ว์่จััย์ขีอง ชิย์ก�ร คีุรีรัติน์ (2562)  ที�ได้ำเติรีย์มคุว่�มร้้พ่�นฐ�นให้นักเรีย์น และมีก�รบ้ัรณ�ก�รคุว่�มร้้กับัก�รเขีีย์น

โปรแกรมเพ่�อใช้ิสิร้�งช์ิ�นง�นเพ่�อแก้ปัญห�ได้ำถุ้กต้ิองติ�มผังง�นที�ออกแบับัไว้่ล่ว่งหน้�

 ดัำงนั�น ภ�ย์หลังก�รจััดำก�รเรีย์นร้้พบัว่่� องคุป์ระกอบัขีองทกัษะก�รค์ุดำเชิง์คุำ�นว่ณที�มีระดัำบัก�รถุ�่ย์โอน

ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณน้อย์ที�สุิดำคุ่อ องค์ุประกอบัที� 1 ก�รแย์กปัญห� ซึั�งนักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�ร

ค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณโดำย์เฉลี�ย์ในระดัำบั 3 ก�รถุ่�ย์โอนส่้ิบัร์บัท แต่ิพบัว่่� ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 คุร้กระตุ้ินให้นักเรีย์น 

ได้ำว์่เคุร�ะห์ปัญห�จั�กภ�พสิถุ�นก�รณ์และเช่ิ�อมโย์งปัญห�ที�พบัในชีิว์่ติประจัำ�วั่นเพ์�มม�กขึี�น ส่ิงผลให้นักเรีย์นมี

ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณส้ิงสุิดำระดัำบั 4 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัใกล้ และในแบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำ

เช์ิงคุำ�นว่ณนักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณส้ิงสุิดำระดัำบั 5 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัไกล ซึั�งแสิดำงให้

เห็นว่่� นักเรีย์นมีก�รพัฒน�ในองคุ์ประกอบัที� 1 ก�รแย์กปัญห�ไดำ้ดีำขึี�น สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง ศึร�ย์ุทธิ์ 

ดำว่งจัันทร์ (2561) ที�พบัว่่� คุร้คุว่รกระตุ้ินผ้้เรีย์นให้พร้อมที�จัะเก์ดำก�รเรีย์นร้้เพ่�อแก้ปัญห�ต่ิ�ง ๆ ในชีิว์่ติประจัำ�

วั่นในระหว่่�งก�รทำ�ก์จักรรมติลอดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ 

 นอกจั�กนี� เม่�อพ์จั�รณ�ผลเป็นร�ย์บุัคุคุลพบัว่่� มีนักเรีย์นร้อย์ละ 5.56 ที�มีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณในระดัำบัส้ิงสุิดำ คุ่อ ระดัำบั 6 ก�รถุ่�ย์โอนแบับัสิร้�งสิรรค์ุ ในระหว่่�งก�รทำ�ก์จักรรมและภ�ย์

หลังก�รทำ�ก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ดัำงร้ปที� 6

ภายหลั็งการจัดการเรียนร้้ระหว่างการจัดการเรียนร้้

ก�รเขีีย์นคุำ�สัิ�งขีองนักเรีย์นและช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์น ระดัำบั 6 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัสิร้�งสิรรค์ุ ในว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3
ก�รเขีีย์นคุำ�สัิ�งขีองนักเรีย์นและช์ิ�นง�นขีองนักเรีย์น ระดัำบั 6 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัสิร้�งสิรรค์ุ ในแบับัประเม์นทักษะ

ก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ

ร้ปที� 6 ตัิว่อย์่�งผลง�นขีองนักเรีย์นที�มีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ ระดัำบั 6 

ก�รถุ่�ย์โอนแบับัสิร้�งสิรรค์ุ
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 จั�กร้ปที� 6 ห�กพ์จั�รณ�ผลก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นเป็นร�ย์บุัคุคุลพบัว่่� 

นักเรีย์นมีก�รพัฒน�ช์ิ�นง�นขีองตินเองจันสิ�ม�รถุมีระดัำบัทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณในระดัำบั 6 ก�รถุ่�ย์โอนแบับั

สิร้�งสิรรค์ุได้ำ เน่�องจั�กนักเรีย์นมีก�รเพ์�มก�รปรับัปรุงช์ิ�นง�นที�สิร้�งขึี�น ทำ�ให้นักเรีย์นได้ำต่ิอย์อดำหร่อใช้ิส์ิ�งที�เรีย์น

ร้้ม�ในก�รสิร้�งแนว่ท�งก�รแก้ปัญห�ที�มีร้ปแบับัใหม่ได้ำ สิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง ชิย์ก�ร คีุรีรัติน์ (2562) ที�มี

ก�รบ้ัรณ�ก�รคุว่�มร้้กับัก�รเขีีย์นโปรแกรมเพ่�อใช้ิสิร้�งช์ิ�นง�นเพ่�อแก้ปัญห�ได้ำถุ้กต้ิองติ�มผังง�นที�ออกแบับัไว้่ล่ว่ง

หน้�และก�รปรับัปรุงช์ิ�นง�น และสิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Bati et al. (2018) ที�มีก�รให้นักเรีย์นได้ำปรับัปรุง

ช์ิ�นง�นหร่อแบับัจัำ�ลองที�สิร้�งขึี�นทำ�ให้ช์ิ�นง�นมีประส์ิทธ์ิ์ภ�พเพ์�มม�กขึี�น

 นอกจั�กนี� พบัว่่� ผลก�รว์่เคุร�ะห์จั�กแบับับัันทึกก์จักรรมระหว่่�งว่งจัรปฏ์ิบััต์ิก�รที� 3 พบัว่่� นักเรีย์น 

มีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเฉลี�ย์อย์้่ในระดัำบั 5 ในองค์ุประกอบัที� 2 ก�รห�ร้ปแบับัขีองปัญห�

และองค์ุประกอบัที� 3 ก�รค์ุดำเช์ิงน�มธิ์รรม ซึั�งมีคุ่�ม�กกว่่�ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเฉลี�ย์จั�ก

แบับัประเม์นทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณที�มีคุ่�อย่้์ในระดัำบั 4 ซึั�งจั�กก�รทำ�แบับับัันทึกก์จักรรมก�รเรีย์นร้้ภ�ย์ใน

ห้องเรีย์นมีก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มแล้ว่พบัว่่� นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณเพ์�มขึี�นติลอดำทุกว่งจัร

ปฏ์ิบััต์ิก�ร ซึั�งสิะท้อนให้เห็นว่่�นักเรีย์นมีคุว่�มสิ�ม�รถุในก�รห�ร้ปแบับัปัญห�และก�รค์ุดำเช์ิงน�มธิ์รรมที�เก์ดำจั�ก

ก�รร่ว่มม่อกับัสิม�ช์ิกภ�ย์ในกลุ่มที�มีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณในระหว่่�งก�รจััดำก�รเรีย์นร้้

จั�กก�รระดำมคุว่�มค์ุดำ และก�รตัิดำส์ินใจัเล่อก แนว่ท�งก�รห�ร้ปแบับั แนว่โน้ม คุว่�มคุล้�ย์คุลึงกันขีองปัญห� 

และก�รแย์กส่ิว่นสิำ�คัุญจั�กปัญห�ที�ไม่เกี�ย์ว่ข้ีองร่ว่มกันได้ำดีำ ซึั�งสิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Bati et al. (2018) ที�

พบัว่่� ก�รจััดำก์จักรรมก�รเรีย์นร้้แบับับ้ัรณ�ก�รคุว่�มร้ ้โดำย์ใช้ิก�รทำ�ก์จักรรมกลุ่มช่ิว่ย์ให้นักเรีย์นใช้ิทักษะก�รค์ุดำ

เช์ิงคุำ�นว่ณเพ่�อสิร้�งแบับัจัำ�ลองได้ำดีำกว่่�ก�รเรีย์นโดำย์ปกต์ิ

 ดัำงนั�น ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง สิ�ม�รถุส่ิงเสิร์ม   

ให้นักเรีย์นเก์ดำก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณไดำ้ โดำย์นักเรีย์นสิ�ม�รถุบ้ัรณ�ก�รคุว่�มร้้เร่�องว่งจัรไฟฟ้�กับั          

ก�รเขีีย์นโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง ซึั�งสิอดำคุล้องกับัง�นว์่จััย์ขีอง Maryam Syed Azman et al. (2017) ที�พบั

ว่่� ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model สิ�ม�รถุพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณขีองนักเรีย์นเพ่�อใช้ิในก�รประยุ์กต์ิ

ใช้ิแก้ปัญห�และสิร้�งนวั่ติกรรมได้ำ 

ข้ีอเสั่นอแนะจากการวิจัย

 จั�กก�รว์่จััย์คุรั�งนี� ผ้้ว์่จััย์มีข้ีอเสินอแนะซึั�งอ�จัเป็นประโย์ชิน์ต่ิอก�รจััดำก�รเรีย์นร้้และก�รว์่จััย์ต่ิอไป 

ดัำงนี�

 ข้ีอเสั่นอแนะทัั�วไป

 ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับับัลอ็กคุำ�สัิ�ง เป็นก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ที�ใช้ิปัญห� 

หร่อสิถุ�นก�รณ์เป็นส์ิ�งกระตุ้ินให้นักเรีย์นเก์ดำคุว่�มอย์�กร้้ และสินใจัที�จัะศึึกษ�ปัญห�จั�กสิถุ�นก�รณ์ที�ได้ำรับั ผ้้ว์่จััย์

เล่อกใช้ิปัญห�เร่�องว่งจัรไฟฟ้�โดำย์ส่ิ�อสิ�รปัญห�ผ่�นภ�พสิถุ�นก�รณ์ปัญห�หลอดำไฟฟ้�ไม่ทำ�ง�นในว่งจัรไฟฟ้� 

อย่์�งง่�ย์ ว่งจัรไฟฟ้�แบับัอนุกรม และว่งจัรไฟฟ้�แบับัขีน�น คุร้คุว่รอธ์ิ์บั�ย์ภ�พสิถุ�นก�รณ์ให้นักเรีย์นได้ำฟังเพ์�มเต์ิม 

และให้นักเรีย์นได้ำร่ว่มม่อกันว์่เคุร�ะห์ปัญห�ด้ำว่ย์กระบัว่นก�รกลุ่ม 

 ข้ีอเสั่นอแนะสั่ำาหรับการทัำาการวิจัยคิรั�งต่อไป

 ก�รจััดำก�รเรีย์นร้้ด้ำว่ย์ CICP model ร่ว่มกับัโปรแกรมแบับับัล็อกคุำ�สัิ�ง คุว่รศึึกษ�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิง

คุำ�นว่ณโดำย์เน้นองค์ุประกอบัที� 1 ก�รแย์กปัญห� ซึั�งเป็นองค์ุประกอบัที�นักเรีย์นมีระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�ร

ค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณน้อย์กว่่�องค์ุประกอบัอ่�น และองค์ุประกอบัที� 4 ก�รออกแบับัขัี�นติอน โดำย์ก�รเพ์�มก�รปรับัปรุง

ช์ิ�นง�นหร่อคุว่�มค์ุดำใหม่เพ่�อนำ�ไปส่้ิก�รพัฒน�ระดัำบัก�รถุ่�ย์โอนทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณในระดัำบั 6 ก�รถุ่�ย์
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โอนแบับัสิร้�งสิรรคุ์ม�กย์์�งขึี�น นอกจั�กนี� คุว่รศึึกษ�เพ์�มเว่ล�เติ์มเกี�ย์ว่กับัก�รเพ์�มให้นักเรีย์นร่ว่มกันว์่เคุร�ะห์

ปัญห�และปัจัจััย์ขีองก�รทำ�ง�นแบับัร่ว่มม่อขีองนักเรีย์นที�ส่ิงผลต่ิอก�รพัฒน�ทักษะก�รค์ุดำเช์ิงคุำ�นว่ณ  

กิตติกรรมประกาศึ

 ผ้้ว์่จััย์ขีอขีอบัพระคุุณอย่์�งส้ิงในคุว่�มกรุณ�ขีอง ผ้้ช่ิว่ย์ศึ�สิติร�จั�รย์์ ดำร.สุิรีย์์พร สิว่่�งเมฆ ที�ปรึกษ�

ก�รคุ้นคุว้่�อ์สิระในก�รให้คุำ�แนะนำ� ต์ิดำติ�ม ด้ำแลติลอดำระย์ะเว่ล�ก�รทำ�ว์่จััย์ในคุรั�งนี� ขีอขีอบัพระคุุณคุณ�จั�รย์์ 

ภ�คุว์่ชิ�ก�รศึึกษ� คุณะศึึกษ�ศึ�สิติร์ มห�ว์่ทย์�ลัย์นเรศึว่รที�ให้คุำ�แนะนำ�ได้ำก�รทำ�ว์่จััย์ในคุรั�งนี� และขีอขีอบัคุุณ

มห�ว์่ทย์�ลัย์รังส์ิติที�ให้โอก�สิตีิพ์มพ์เผย์แพร่ผลง�นว์่จััย์ฉบัับันี�ในว่�รสิ�รพัฒน�ก�รเรีย์นก�รสิอน เพ่�อเป็น

ประโย์ชิน์ต่ิอคุร้และผ้้สินใจัก�รพัฒน�ก�รเรีย์นก�รสิอนภ�ย์ในประเทศึไทย์ต่ิอไป
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