
 

Coaching Coding 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

Coaching Coding 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

Coaching Coding 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
 
พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์  สิงหาคม 2562  
แหล่งเผยแพร่         ศูนย์ผู้น านวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ 
                 www.curriculumandlearning.com   
พิมพ์ที่         ศูนย์ผู้น านวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร 
หนังสือเล่มนี้ไม่มีลิขสทิธ์ิ จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมสังคมแหง่การเรยีนรู้และการแบ่งปนั 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ค าน า 

 
 หนังสือ “Coaching Coding”  เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการโค้ชเพ่ือพัฒนาทักษะ Coding 
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเน้นของการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์             
การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนในยุคที่
เทคโนโลยีสามารถท างานแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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Coaching Coding 
 

1. บทน ำ 
 
 Coding หรือกำรเขียนโค๊ด คือการเขียนสื่อสำรภำษำมนุษย์
กับภำษำคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายในสิ่งที่มนุษย์
สั่ ง ง า น แ ล ะ ท า ง า น ต า ม ค า สั่ ง ที่ โ ค๊ ด ไ ว้  ผู้ เ รี ย น ยุ ค  Digital 
Transformation ควรเรียนรู้ Coding เพ่ือพัฒนาการคิดวิเครำะห์ 
การคิดอย่ำงเป็นระบบ และการคิดสร้ำงสรรค์ ผ่านการ Coach              
ของผู้สอน 
 
 

2. Coding 
 

 Coding เป็นพื้นฐำนของกำรเขียนโปรแกรม (Programming) 
คอมพิวเตอร์ โลกยุคดิจิทัลในอนาคตจะมีงำนที่ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Coding จ านวนมาก ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการเขียนโค๊ด จะมีทักษะการคิดวิเครำะห์ การคิดอย่ำงเป็นระบบ                
มีตรรกะทำงควำมคิด (Logic) คิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและการประกอบอาชีพต่างๆ  
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 ลักษณะของ Coding  
 
 1. Coding เป็นการแปลงภำษำหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง 
หรือแปลงจำกภำษำมนุษย์ ไปยั งภำษำคอมพิวเตอร์ที่ท า ให้
คอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายที่มนุษย์สั่งการ 
 

 2. Coding เป็นการเขียนโค๊ดให้เป็นภำษำคอมพิวเตอร์
ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง ซึ่งจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ            
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 3. ผู้เขียนโค๊ด (Coder) ใช้กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
เป็นระบบ และตรรกะทำงควำมคิด (Logic) ของตน แล้วแปลงไปเป็น
รหัสภำษำคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโค๊ด 
 

 4. Coding เป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ Software 
หรือ Application ต่างๆ ดังนั้น Coding จึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ                
ไม่ซับซ้อน ไม่เหมือนกับการเขียนโปรแกรมท่ีมีความซับซ้อนสูง 
 

 5. ภารกิจของ Coder คือ การแปลงภำษำมนุษย์ให้เป็น
ภำษำคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้ำใจควำมหมำยได้ ซึ่งอาจจะ             
ไม่ต้องใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์   
แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมท่ีต้องให้ความส าคัญกับทุกรายละเอียด  
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 6. Coding มีจุดเน้นส าคัญ คือ การใช้ภำษำคอมพิวเตอร์
ให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของแต่ละภาษาของระบบคอมพิวเตอร์             
ไม่จ ำเป็นต้องมี in-depth understanding มากเท่ากับการเขียน
โปรแกรม 
 

 7. Coding เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม  ในขณะที่
โปรแกรมประกอบด้วยชุดของ Coding จ ำนวนมำก (superset of 
Coding) ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง 
 
 8. หน้าที่ของ Coder คือ การแปลงภำษำของมนุษย์             
ไปเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกับมนุษย์ได้ 
 
 9. การเขียนโค๊ดได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และหลากหลาย              
เป็นพ้ืนฐานของการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
 
 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า Coding ไม่ใช่เรื่องยำก 
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตำมระดับควำมสำมำรถของแต่ละคน 
และจุดเน้นอยู่ที่กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงเป็นระบบ            
คิดสร้ำงสรรค์ อาจจะใช้โปรแกรม Coding ส ำเร็จรูปมาใช้เป็นสื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าสนใจ และท้าทาย  
หรืออาจจะฝึกทักษะ Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน  
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 Coding อธิบายง่ายๆ ด้วยสถานการณ์ต่อไปนี้ คือสถานการณ์ 
ต้องการสั่งให้คอมพิวเตอร์แล่นรถยนต์จากจุด Start ไปยังจุด Finish 
ผ่านไปตามช่องว่างในตาราง จะมีวิธีกำร Coding ให้รถแล่นไปโดยใช้
ระยะทำงน้อยที่สุดอย่ำงไร เมื่อก าหนดให้ทิศทางการเลี้ยวรถแทนด้วย
Code ดังต่อไปนี้ 
   
 
 
 
 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Code ส าหรับสั่งงานตามสถานการณ์นี้ คือ  

แล่นขึ้นไปข้างบน    แทนด้วยโค๊ด  
แล่นลงมาข้างล่าง    แทนด้วยโค๊ด  
เลี้ยวขวา     แทนด้วยโค๊ด  

เลี้ยวซ้าย     แทนด้วยโค๊ด  

ตรงไป     แทนด้วยโค๊ด  

Start 
Finish  
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3. Coaching 
 
 ผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะ Coding ให้กับ
ผู้เรียน จ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ ในกรณีที่ผู้เรียนจะต้องเขียนโค๊ดตามสถานการณ์
เงื่อนไขที่ก าหนด และจะต้องกระตุ้นกำรคิดสร้ำงสรรค์ ในกรณีที่
ผู้เรียนออกแบบการเขียนโค๊ดด้วยตนเอง  
 
 บทบำทผู้สอนจึงต้องเป็นโค้ชที่ท าหน้าที่ดึงศักยภำพของ
ผู้เรียนออกมาใช้ในการ Coding อย่างมีประสิทธิภาพ มี Passion และ
มีควำมสุขในการเรียนรู้ 
 
 กำรโค้ช (Coaching) เป็นการกระตุ้นศักยภำพของผู้เรียน
รำยบุคคล ด้วยการสร้าง Passion แรงจูงใจภายใน จินตนาการ 
กระบวนการคิด ชี้แนะ แนะน า ใช้พลังค าถาม อ านวยความสะดวก          
ในการเรียนรู้ ตลอดจนประเมินเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (assessment 
for learning) และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 
 เปิดพื้นท่ีการสร้างสรรค์ (Creation space) ในกระบวนการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเอง                       
เต็มความสามารถ และท าให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อม่ันในตนเอง  
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 Coaching Coding หมายถึง บทบำทกำรโค้ชของผู้สอน
อย่ำงสอดคล้องกับธรรมชำติ ระดับควำมสำมำรถ ควำมต้องกำร 
ควำมสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนท ำกำร Coding ได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีทักษะพ้ืนฐานในการ Coding เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
และมี Passion ในการพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป 
 
 

4. แนวทำงกำร Coaching Coding 
 

 1. ปูพื้นฐำนกำรคิดวิเครำะห์ให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเริ่ม         
ลงมือ Coding เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของ Coding 
 

 2. มุ่งสร้ำงกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systematic thinking) 
ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแปลงความคิดของตนเองไปสู่              
การ Coding ได้ถูกต้อง 
 

 3. กระตุ้นกำรคิดสร้ำงสรรค์ควบคู่กับการคิดอย่างเป็น
ระบบให้กับผู้เรียน ในกรณีที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน Coding ในสิ่งที่
ผู้เรียนต้องการ  
 

 4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนว่าควำมผิดพลำดของกำร 
Coding (Coding error) เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้  ซึ่ งควรน า Error           
มาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
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 5. ใจเย็น เฝ้ารอให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพการ Coding ออกมา
ด้วยใจจดจ่อ ยึดหลักการ “ท ำตัวอย่ำงให้ดไูด้ แต่ต้องไม่ท ำแทน” 
 
 6. ให้ค าชี้แนะหรือค าแนะน า และประคับประคองผู้เรียน
ด้วยจิตที่เมตตำ เมื่อผู้เรียนประสบปัญหาในการ Coding  
 
 7. ให้ก าลังใจ เสริมแรง เมื่อผู้เรียนใช้ความ มุ่งม่ันพยำยำม
ในกำร Coding ไม่ว่าผู้เรียนจะ Coding ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
 
 8. ประเมินกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และ
กำรคิดสร้ำงสรรค์ในการ Coding ของผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสรร้างสรรค์  
 
 

5. บทสรุป 
 

 Coding เน้นที่กระบวนการคิดวิเครำะห์ การคิดอย่ำงเป็น
ระบบ และการคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนในการเขียนโค๊ดให้บรรลุ               
ตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ องการ เป็นทักษะของผู้ เ รี ยนในโลกยุค                
Digital Transformation ผู้สอนพัฒนากระบวนการคิดและทักษะ 
Coding ของผู้เรียนผ่ำนกำรโค้ชที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
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จุดเน้นของ Coding คือ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 


