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บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  
             ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ พบว่ามีนักเรียนบางคนมีปัญหาในการ
เรียน ตามเพ่ือนไม่ทันและนักเรียนมีความรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนยากเกินไปที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากคลิปการ
สอนและจากหนังสือเรียนแบบฝึกหัด เนื่องจากเนื้อหานักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์เอง 
แก้ปัญหาเอง ไม่สามารถจัดเรียงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง  ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาพิเศษ  ระยะเวลาการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดการเรียนการ
สอนด้วยการส่งคลิปการสอนให้นักเรียนศึกษาและส่งงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการแก้ปัญหาเชิง
ตรรกะต่ า  จึงท าให้นักเรียนในห้องเรียนนี้ขาดความมั่นใจในการเรียนและไม่อยากเรียนวิชานี้ หากไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหานี้จะท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาเนื้อหาต่อไปได้และส่งผลกระทบต่อวิชานี้ ดังนั้นในการพัฒนา
ทักษะครั้งนี้จึงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้โปรแกรมซูม เพ่ือช่วยในการฝึกทักษะการออกแบบอัลกอริทึม      
( การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา )ให้กับนักเรียน 

 
 
 
2.การทบทวนวรรณกรรม 
  1.  ศึกษาการใช้โปรแกรม ‘ZOOM’ ทางเลือกการสอนออนไลน์ในยุคระบาดของไวรัสโคโรนา่ 
2019 (โควิด-19) 



 
 

   ค าว่า Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นค าที่ทุกคนรู้จักกันในปัจจุบันนี้ อัน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน ท าให้รัฐบาลต้องประกาศปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการเรียนของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียน ท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนการสอน เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยใช้การการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์แทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับส านัก
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” 
(PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกท้ังผู้สอนและ
ผู้เรียนคือโปรแกรม ZOOM ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียน
พร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จ ากัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมี
จ านวน License แบบ Pro จ านวนจ ากัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือคณะ 
ส าหรับอาจารย์ทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมในส่วน License แบบ Basic ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกัน
ได้ 100 คน โดย License แบบ Basic สามารถใช้สอนได้ครั้งละ 40 นาที และเมื่อระบบตัดให้อาจารย์สามารถ
เชื่อมต่อใหม่ได้อีกครั้งโดยทันทีโปรแกรม ZOOM  เป็นโปรแกรมการสอนหรือประชุมออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบ
ครันสามารถใช้ได้ทั้ง Window และ IOS สามารถสอนหรือประชุมได้พร้อม ๆ กัน รองรับการเรียนการสอนหรือ
การประชุมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะการโทร การแชร์ หรือการแชท และท่ีส าคัญคือความง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรม!  

 วิธีการใช้โปรแกรมซูม 

1.ส าหรับการใช้งานครั้งแรกให้ท่านเปิด google แล้วพิมพ์ค าว่า zoom meeting เคาะ enter ก็จะ
พบกับหน้า URl หน้าจอที่ปรากฎ แล้วคลิกท่ี Zoom: Video Conferencing, Web Conferencing, 
Webinars …. เลือกเมนู RESOURCES คลิก Download Zoom Client 

 2. เมื่อติดตั้งโปรแกรม ZOOM บนเครื่องเสร็จแล้ว ให้เข้าท่ีโปรแกรมและในการใช้งานครั้งแรกของ 
ZOOM จะปรากฎหน้าจอ (ครั้งแรกท่ีเปิดใช้งาน) คือ Join a Meeting (ใช้ส าหรับการเข้าร่วมเรียนหรือประชุม) 
และ Sign In และการระบุ Version ของโปรแกรม ให้เราเลือกคลิกท่ี Sign In เพ่ือไปสร้างบัญชี ZOOM 

3. การท างานของโปรแกรม ZOOM ประกอบด้วยเมนูหลัก ๆ 4 เมนู คือ 
– New Meeting คือการสร้างห้องสอนหรือประชุมใหม่ (ในที่นี้คือ HOST) 
– Join คือผู้เรียนหรือผู้เข้าประชุม (ในท่ีนี้คือ Client) 
– Schedule คือปฏิทินหรือการนัดหมายก าหนดการล่วงหน้าของการสอนหรือการประชุม 
– Share screen คือการแบ่งบันหน้าจอของเครื่อง HOST ที่เปิดอยู่ในขณะที่สอนหรือประชุม 
ในการใช้โปรแกรม ZOOM Schedule คือปฏิทินหรือก าหนดล่วงหน้าของการสอนหรือการประชุม 

เป็นสิ่งส าคัญมากเพราะการสร้างปฏิทินในการสอนหรือการประชุมสิ่งที่ได้คือ Link, ID และรหัสผ่านส าหรับ 
Client ที่เข้าห้องเรียนหรือห้องประชุม 

4. ในการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุมใหม่ทุกครั้งให้คลิกท่ี New Meeting 
หน้าจอส าหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุม 



 
 

หน้าจอที่ปรากฎประกอบด้วยเมนู 
– Join Audio คือเสียงไมโครโพน 
– Start Video คือกล้องวิดีทัศน์ 
– Invite คือการเชิญผู้เรียนหรือผู้ประชุม 
– Manage Participants คือการบริหารจัดการสมาชิกในห้อง 
– Share Screen คือการเตรียมสไลด์หรือกระดาษส าหรับน าเสนอผู้เรียนหรือผู้ประชุม (ซึ่งเปิดไฟล์

หรือหน้าจออยู่ในขณะนั้น) 
– Chat คือการสนทนากับผู้เรียนหรือผู้ประชุมซึ่งเป็นกลุ่มหรือคนเดียวก็ได้ 
– Record คือการบันทึกการสอนหรือการประชุมในแต่ละครั้ง 
– Reaction คือการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศของการสอนหรือประชุม เช่น การปรบมือ, 

การกด Like เป็นต้น 
– End Meeting คือจบการสอนหรือการประชุม 
ส าหรับการใช้เมนูหน้าจอส าหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุมให้ตรวจสอบไมโครโฟน 

กล้อง (ถ้ามี) ว่าพร้อมหรือยังต่อไปจากนั้นก็ให้เชิญผู้เรียนหรือผู้ประชุมเข้าห้อง 
ส าหรับการเชิญให้คลิกที่ Invite (ซึ่งผู้เรียนหรือผู้ประชุมนั้นจะมีวิธีเชิญ 2 อย่างคือเชิญด้วย Contacts 

หรือ Email) 
เนื้อหาในการจดหมายหรือเมล์ที่ส่งไปประกอบด้วยเรื่อง, Link, เลข ID และ Password (ส าหรับน าไป

ใส่เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนหรือห้องประชุม) 
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วท่านก็เริ่มสอนหรือประชุมตามรูปแบบที่เตรียมไว้ได้เลย ซึ่งจะใช้ไลน์หรือ

กระดาษไวท์บอร์ด หรือบรรยายได้ตามที่ต้องการได้เลยครับ ส าหรับโปรแกรม ZOOM นี้ถ้าท่านใช้แบบฟรีอาจ
มีข้อจ ากัดคือการสอนหรือการประชุมจะท าได้ไม่เกิน 40 นาที (ออกและเข้าใหม่ได้) และเชิญผู้เรียนหรือผู้
ประชุมได้ไม่เกิน 100 คน ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ควรสมัครแบบ PRO https://clib.psu.ac.th/km/zoom 
 2.อัลกอริทึม (Algorithm)คือ  กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 
เมื่อน าเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร  กระบวนการนี้ประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องท า
แบบวนซ้ าอีก จนกระท่ังเสร็จสิ้นการท างาน Algorithm ไม่ใช่ค าตอบแต่เป็นชุดค าสั่งที่ท าให้ได้ค าตอบ  

วิธีการในการอธิบาย Algorithm ได้แก่ 
        1. Natural Language อธิบายแบบใช้ภาษาท่ีเราสื่อสารกันทั่วไป 
        2. Pseudo code อธิบายด้วยรหัสจ าลองหรือรหัสเทียม 
        3. Flowchart อธิบายด้วยแผนผัง 
        การน าขั้นตอนวิธีไปใช้แก้ปัญหา ไม่จ ากัดเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้กับ
ปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งจ าเป็นต้องวางแผนอย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องอาศัย Algorithm ด้วย เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และสามารถตัดทอน
ขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง และเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่ เข้าไปได้ ช่วยลดความสับสน
ขณะท างานด้วย 

https://clib.psu.ac.th/km/zoom


 
 

        อัลกอริทึม เป็นวิธีการแสดงล าดับขั้นตอนในการท างานหรือแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการ
ก าหนดขั้นตอนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดเรียงเอกสารในแฟ้มข้อมูล หรือการก าหนดอัลกอริทึมในการค้นหาข้อมูล
ในแฟ้มข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 
        อัลกอริทึมที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                1. มีล าดับขั้นตอนท างาน ก่อน-หลัง ชัดเจน 
                2. เข้าใจง่ายและไม่ก ากวม 
                3. สามารถประมวลผลการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 
                4. การท างานของอัลกอริทึมจะต้องสิ้นสุด หลังจากด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
องค์ประกอบของการจัดท าอัลกอริทึม 
        1) การวิเคราะห์ (Analysis) 
            – พิจารณาสิ่งที่โจทย์ต้องการ 
            – พิจารณารูปแบบของผลลัพธ์ที่โจทย์ต้องการ 
            – พิจารณาข้อมูลน าเข้า 
            – พิจารณาหาวิธีการ หรือสูตรในการแก้ปัญหาที่ต้องการ 
            – เลือกโปรแกรมภาษาท่ีจะใช้เขียนโปรแกรม 
            – ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้แทนข้อมูลในโปรแกรม 
            – จัดล าดับขั้นตอนการด าเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาของโจทย์ 
        

 2) การออกแบบ (Design) 
            – ผังงาน (Flowchart) เป็นการอธิบายขั้นตอนการท างานโดยการใช้สัญลักษณ์รูปภาพแสดง
ความหมาย หรือก าหนดล าดับการท างาน ดูเป็นระเบียบชัดเจน เข้าใจง่าย แต่อาจใช้เนือที่มาก และยุ่งยาก 
            – รหัสเทียม (Pseudo Code) เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใช้วลีภาษาอังกฤษ ใช้ค า
สั้น ใช้เนื้อที่อธิบายท างานน้อย แต่อาจเข้าใจยากส าหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม 
        3) การเขียนโปรแกรม (Coding/Programming) 
            – ภาษาเครื่อง เป็นเลขฐานสอง 0 และ 1 
            – ภาษาแอสเซมบลี เป็นเลขฐานสิบหก 
            – ภาษาระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน เช่น ปาสคาล ภาษาซี เป็นต้น 
            – ภาษา GUI การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
        4) การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) 
            เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมท่ีเขียนว่าท างานถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ 
            – ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax Error) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนค าสั่งที่ผิด
ไวยากรณ์ของภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมนั้น ๆ 
            – ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม (Run-Time Error) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนขณะท าการ 
รันโปรแกรม ส่วนใหญ่เกิดจากการค านวณตัวเลข 
        5) การจัดท าเอกสารและบ ารุงรักษา (Documentation and Maintenance) 



 
 

https://sites.google.com/site/computerbcyschool/home/com_m_3/algorithm 

 3 การแก้ปัญหา 
          หลักการแก้และวิธีการแก้ปัญหา       
         ในชีวิตประจ าวัน ทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน การเงิน การงาน 
หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบปัญหาแต่ละคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์
ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลนั้น อย่างไร
ก็ตาม หากเราน าวิธีการแก้ปัญหาต่างวิธีเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้ดี จะพบว่า สามารถสรุป วิธีการเหล่านั้นเป็น
ทฤษฎี ซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนได้ดังนี้ 
       1) การลองผิด-ลองถูก   เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบพ้ืนฐานที่สุด คือ สิ่งใดผิดก็จะละเว้นไม่กระท า สิ่งใด
ถูกก็จะเก็บเป็นฐานความรู้ ไว้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป 
        2) การใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา ในบางกรณีผู้เรียนสามารถให้เหตุผลได้ว่า ท าไมจึงคิด หรือท า
เช่นนั้น  ซึ่งรูปแบบของการให้ เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาของแต่ละคน อาจแตกต่างกัน แต่มีวิธีหนึ่งที่พบ
บ่อยคือ วิธีขจัด (Method of elimination) กล่าวคือ เราจะเลือก เฉพาะข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ไว้ แล้วค่อย
พิจารณาขจัดกรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ทิ้งไปเรื่อย ๆ จนเหลือกรณีท่ีเป็นไปได้ 
       3) การใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งบางปัญหาไม่สามารถขจัดให้เหลือกรณีเดียว ได้  แต่อาจ
ท าให้เหลือน้อยกรณีท่ีสุด แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละกรณี โดยใช้ตารางหาความ สัมพันธ์ของข้อมูล 
    กระบวนการที่จ าเป็นในการแก้ปัญหามี 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
         1)  การท าความเข้าใจปัญหา 
              - ท าความเข้าใจถ้อยค าต่าง ๆ ในปัญหา 
              - แยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่ต้องการหาคืออะไร 
              - ข้อมูลและเงื่อนไขก าหนดให้มีอะไรบ้าง เพียงพอที่จะหาค าตอบได้หรือไม่          
         2) การวางแผนในการแก้ปัญหา แบ่งได้ 2 กรณีคือ 
              2.1  มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในลักษณะนั้น ๆ มาก่อน 
                    - พิจารณาสิ่งที่ต้องการหา 
                    - เลือกปัญหาเก่าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาที่จะแก้ ท าให้ได้แนวทาง 
                    - ปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาเก่าให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาใหม่ 
                    - วางแผนแก้ปัญหา 
              2.2  ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาลักษณะนี้มาก่อน 
                    - พิจารณาสิ่งที่ต้องการหา 
                    - หาวิธีการเพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับข้อมูลที่มีอยู่ 
                    - พิจารณาดูว่า ความสัมพันธ์นั้นสามารถหาค าตอบได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
หรือหาความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น 
                    - วางแผนแก้ปัญหา 
               2.3  ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็ด าเนินการแก้ปัญหา ตามแผน
ที่วางไว้ ระหว่างการด าเนินการ 
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ถ้าเห็นแนวทางอ่ืนที่ดีกว่า ก็สามารถน ามาปรับเปลี่ยนได้ 
               2.4  ตรวจสอบการแก้ปัญหา เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้ว จ าเป็นต้องตรวจสอบว่า วิธีการที่ใช้
ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่          
      (3) ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้   
          เมื่อได้มีการวางแผนแล้วก็ด าเนินการแก้ปัญหา ระหว่างการด าเนินการแก้ปัญหา อาจท าให้เห็น
แนวทางท่ีดีกว่าที่คิดไว้ก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ 
      (4)  การตรวจสอบ  เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ว่า ได้ด าเนินการ แก้ปัญหา
ตามแผนที่วางไว้ถูกต้องหรือไม่ กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) การจดัการเรียนรู้ออนไลน์: วีถีท่ีเป็นไปทางการศึกษา ด้วยการ เติบโต

อย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เว็บไซต์ถือเป็น เครื่องมือที่มีพลังและมี
ประสิทธิภาพด้วยเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น แพร่หลายไปท่ัวโลก มี  ่ ความคล่องตัวในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Taylor, 2014) การ เรียนการสอนออนไลน์เหมือนกบการเรียน
การสอนในชั้นเรียนตรงที่ครูผู้สอนจะต้องจัดเตรียม กิจกรรมและประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียน โดยค านึงถึง 
และการเรียนการสอนที่ดีนั้น ผู้เรียนและ ผู้สอนควรต้องปฏิสัมพันธ์กันโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

Worathan Technology (2563) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) 
จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูป แบบเดิม ๆ ให้เป็นการ
เรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกใน หนึ่ง หมายถึง การเรียนทางไกล,
การเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือการเรียนรู้แบบเปิด คือการเรียนรู้ตาม เวลา ตามความต้องการ และสถานที่ของ
ตนเองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ใน
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รูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยี 11 สมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษา
ที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่ จ าเป็นต้องเดินทางเกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ทุก
เวลา เป็นการสร้าง การศึกษาตลอดชีวิตให้กบประชากรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่าน
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของ 
เรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง ,VDO และMultimedia อ่ืน ๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรง ไปยัง
ผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกบการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป  โดยการใช้  ่ E-mail, Chat, Social Network 
เป็นต้น รูปการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จึงเหมาะส าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ลักษณะส าคัญของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)  ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยูท่ี่ใดก็ได้ เรียน เวลาก็ใด เอาตามความ
สะดวกของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสื่อทุก
ประเภทที่น าเสนอในเว็บไซต์  ไม่ว่าจะทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง VDO ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างด ี  ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ เอกสารบน
เว็บไซต์ที่มี Links ต่อไปยังแหล่ง ความรู้อื่น ๆ  ท าให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมาก
ขึ้นประโยชน์ของการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรียน การ
สอน เนื่องจากไม่ได้จ ากัดอยู่  ในสถานที่เดียวเท่านั้น เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล  เน้นการเรียน แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ช่วยลดช่องวางระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น  

สรุปการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูง เป็นการ
เตรียมการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนที่มีความใฝ่ เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่ต้องเข้าเรียนตามหลักสูตร
ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2021/04/MBA-2020-IS-Online-
Teaching-Challenges-among-Primary-School.pdf 

ธนวรรณ เจริญนาน, สิริ ยุพิน  ศุภธนัชภัคชนา, ปริญญา ทองสอน (2562) ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการทดสอบพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google 
Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 
มี ประสิทธิภาพ81.79/89.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80 2) คะแนนการเรียน ด้วยการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์ เพาเวอร์
พ้อย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์
พ้อยอยูใ่นระดับมาก 

กนกวรรณ สุภาราญ (2564) ได้น าเสนอบทความเรื่อง “ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุค
ใหม่” ไว้ว่า ครูผู้สอน ในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต้องมีการปรับตัวและเตรียมทักษะการ
จดัการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันทว่งที ได้แก่ 

1) การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการสร้างสรรค์ ซึ่งครูต้องมีความพร้อมและทักษะ
การใช้เทคโนโลยี การเลือกใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันให้เหมาะสมกับกระบวนการสอน และความสะดวก



 
 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเข้าใช้และการแก้ปัญหาระบบ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญาในการคัดลอกข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้ ซึ่งการออกแบบเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารที่
ด้องสอดคล้องกับแอพพลิเคชัน รวมถึงการถ่ายทอดทักษะการใช้งานเทคโนโลยีให้กับนักเรียน เพ่ือให้ใช้เป็น
และแก ้ปัญหาที่เกดิระหว่างการสอนได ้

2) ทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย โดยการใช้ภาพ VDO  ตวัอย่าง
สื่อออนไลน์  เพ่ิมความถี่ในการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง  ปรับการสื่อสารเป็นทั้งแบบทางการและกึ่ง 
ทางการ  เพ่ือสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองให้พัฒนาไปพร้อม
กน ก าหนดแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ครู
ยังต้องบริหารและจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพถ่ายทอดสาระส าคัญของบทเรียน และการ
ประยุกต์ใช้เป็นหลัก  ตลอดจนปรับแนวทางประเมินผล และให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพและเหมาะสม ดังนั้น จึง
ควรมีการเตรียมการและการฝึกฝนทักษะของครู ให้มีความพร้อมในประเด็นดังกล่าว ไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้าน 
เทคโนโลยี การสื่อสาร และการถ่ายทอด การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหาร
จัดการปัจจัยที่เก่ียวข้องกบการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน โดย กาวข้ามข้อจ ากัดจากเรื่อง
สถานที่และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุด  

https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2021/04/MBA-2020-IS-Online-Teaching-
Challenges-among-Primary-School.pdf 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.    เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านการออกแบบอัลกอริทึมด้วยการสอนด้วยคลิปกับการสอนด้วยซูม 

2.    เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องแก้ปัญหาต่่า 

 

ขอบเขตการวิจัย (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง) 
ตัวแปรต้น 

วิธีการฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยการสอนด้วยคลิปกับใช้โปรแกรมซูม    โดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2  

ตัวแปรตาม 

เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรยีนที่ 1 กับ ภาคเรยีนที่ 2 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในรายวชิาวทิยาการค่านวณ โดยการสอนใช้โปรแกรมซูม 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน และสามารถเรียนเนื้อหาต่อไปได้ 

ขอบเขตของการวิจัย 

https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2021/04/MBA-2020-IS-Online-Teaching-Challenges-among-Primary-School.pdf
https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2021/04/MBA-2020-IS-Online-Teaching-Challenges-among-Primary-School.pdf


 
 

กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาพิเศษจ านวน 8 คน โดยการทดสอบทักษะการ

แก้ปัญหาของนักเรียน และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในภาคเรียนที ่1 และ ภาคเรียนที่ 2 แต่ละครั้งไว้ 

และจัดให้นักเรียนมีการฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้การสอนโปรแกรมซูม  

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- คลิปการสอนออนไลน์ 

- ตารางบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 

-ผลงานนักเรียน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ภาคเรียนที่ 1 ด่าเนินการสอนโดยใช้การส่งคลิปการสอนประกอบการเรียนแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามก่าหนดการเรียนรู้ 

2.ตรวจการบ้านนักเรียนจากแบบฝึกหัดที่ส่งทางโปรแกรมไลน์  

3.ทดสอบออนไลน์และบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 

4.สรุปผลการเรียน พบว่านักเรียนท ี่มีทักษะการแก้ปัญหา ทั้งหมด 8 คน คือ เรียนไม่ทัน ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบแก้ปัญหาไม่ได้ ครูจึงได้หาข้อมูลและวางแผนการเรียนรู้ โดยการสอนโปรแกรมซูมในภาคเรียนที่ 2 

5.ภาคเรียนที่ 2 ด่าเนินการสอนโดยผ่านโปรแกรมซูม 

6.ตรวจการบ้านนักเรียนจากแบบฝึกหัดที่ส่งทางโปรแกรมไลน์  

7.ทดสอบออนไลน์และบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2  

ที ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ 

1 13 18 สูงขึ้น 
2 12 18 สูงขึ้น 



 
 

ที ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ 

3 13 19 สูงขึ้น 
4 13 20 สูงขึ้น 
5 13 18 สูงขึ้น 
6 12 19 สูงขึ้น 
7 13 20 สูงขึ้น 
8 14 18 สูงขึ้น 

 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลการเรียน
สูงขึ้นทุกคน 
 

อภิปรายผล 

1.ภาคเรียนที่ 1 ด าเนินการสอนโดยส่งคลิปให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งคลิปการสอนผู้วิจัยได้จัดท าเอง 
เนื้อหาการสอนตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด และสอดแทรกคลิปจากที่อ่ืน ๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เมื่อ
จบปลายภาคเรียนที่ 1 ด าเนินการสอบออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า 

2.ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากที่ส่งคลิป เป็นการสอนผ่านโปรแกรมซูม โดยเนื้อหาการสอนตรงตามหลักสูตร
และตัวชี้วัด และสอดแทรกคลิปจากที่อ่ืน ๆ เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ระหว่างการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บรรณานุกรม 

https://sites.google.com/site/computerbcyschool/home/com_m_3/algorithm 

http://www.kbyala.ac.th/CAI 

https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2021/04/MBA-2020-IS-Online-Teaching-
Challenges-among-Primary-School.pdf 
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ภาคผนวก 

การสอนด้วยคลิป 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

การสอนผ่านโปรแกรมซูม 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 

 

ที ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 
( 20 คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ 

1 13 18 สูงขึ้น 
2 12 18 สูงขึ้น 
3 13 19 สูงขึ้น 
4 13 20 สูงขึ้น 
5 13 18 สูงขึ้น 
6 12 19 สูงขึ้น 
7 13 20 สูงขึ้น 
8 14 18 สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลงานนักเรียน 

 

 



 
 

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 

ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2564 

     

 
 

 


