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คณิตศาสตร์โดยใช้ Matrix reviews วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเด็น คือ 
กรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ การใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 2) แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระยะ 
(จาก 3 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR)) คือ ระยะที่ 1) การปรับพื้นความรู้ ระยะที่ 2) 
การสร้างและพัฒนาแผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญา และระยะที่ 3) การสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้น ซึ่งทั้ง 3 ระยะมีใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การอ่าน การอภิปราย/วิพากษ์ 
การสังเกต การฝึกอบรม/บรรยาย การลงมือปฏิบัติ การลองผิดลองถูก การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และการสะท้อนคิด 3) อภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์จากการทำแบบวัดอภิปัญญา 
โดยรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญา (ตามแบบมาตราวัดของลิเคิร์ทโดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ) 



ค 

โดยรวมเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนคือ 3.66 และ 4.01 ตามลำดับ ทั้งนีไ้ด้ค่า Effect Size (d) โดย
ภาพรวมเท่ากับ 0.44 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 4) ความสัมพันธ์ของอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson’s correlation coefficient) ระหว ่างอภ ิป ัญญาและผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในช่วงระดับต่ำ – สูง 
(0.33 – 0.77) 
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Research Title The Development of Metacognition of Thai Students  
4.0: The Pilot Study of Mathematics 

Researcher Assoc. Prof. Dr. Duanghathai Katwibun 
Affiliation Faculty of Education, Chiang Mai University 

ABSTRACT 

This research was conducted to 1) study the body of knowledge about 
metacognitive development in teaching and learning mathematics, 2) find 
guidelines in employing action research to support pre-service mathematics 
teachers to develop their students’ metacognition, 3) assess students’ 
metacognition in mathematics classrooms, and 4) explore the relationship 
between students’ metacognition and their mathematics achievement. 

The participants were five volunteered pre-service mathematics teachers 
from the Mathematics Program, Faculty of Education, Chiang Mai University, and 
201 middle school students who were recruited from each pre-service teacher’s 
classroom (about 40 students per class) during the second semester of the 
academic year 2019. 

The findings revealed that 1) the matrix reviews in synthesizing the body of 
knowledge from literature related to metacognitive development in teaching and 
learning mathematics were reported in four aspects: Metacognitive frameworks in 
mathematics classrooms, implementing metacognitive strategies in mathematics 
classrooms, assessment and evaluation of metacognition in mathematics 
classrooms, and the related literature on metacognition in mathematics 
classrooms. 2) The guidelines in employing action research to support pre-service 
mathematics teachers to develop students’ metacognition consisted of three 
phases (from three action research (PAOR) cycles): Phase 1) adjusting background 
knowledge, Phase 2) constructing and developing lesson plans that promoted 
students’ metacognition, and Phase 3) teaching practices that employed the 
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developed lesson plans. In all phases, the involvement in the 
development/ improvement processes; such as, reading, discussion/criticization, 
observation, lecture/workshop, trial and error, feedback, and reflection were 
applied. 3) Students’ mean scores on the Metacognitive Awareness Inventory (MAI) 
(five-point Likert scale) from the pre-test and post-test were 3.66 and 4.01, 
respectively. The effect size (d) was 0.44 that could be interpreted as having a 
medium impact. 4) The relationship between the students’ metacognition and 
mathematics achievement in the pre-service teachers’ classrooms showed that the 
Pearson’s correlation coefficient ranged from low to high levels (0.33-0.77). 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 2 : นักศึกษา B 
- อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 314
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 3 : นักศึกษา C 
- อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 337
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 4 : นักศึกษา D 
- อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 367
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 5 : นักศึกษา E



ฌ 

สารบัญ (ตอ่) 

 หน้า 
- สรุปผลการประเมินอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 410 
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
- อภิปัญญาของนักศึกษาฯ (ข้อมูลเสริม) 413 

4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 417
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

- เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 417 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 418 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 419 
- สรุปผล 431 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 434 
5.1 สรุปผลการวิจัย 435 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 442 
5.3 ข้อเสนอแนะ 444 

บรรณานุกรม 447 

ภาคผนวก 462 
ภาคผนวก ก แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 463 
ภาคผนวก ข แบบนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 467 
ภาคผนวก ค แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 471 
ภาคผนวก ง แบบวัดอภิปัญญา 473 
ภาคผนวก จ แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 479 
ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์นักเรียน 481 
ภาคผนวก ช แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 484 
ภาคผนวก ซ แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนสำหรับ 489 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อมูลคณะผู้วิจัย 494 



ญ 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 3.1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายห้องและภาพรวมจากการนำ  52 

แบบวัดอภิปัญญาไปทดลองใช้กับห้องคู่ขนาน  
ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ 69

ในการวิจัยเกี่ยวข้อง 
ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างการสังเคราะห์กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญา 83 
ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 95 
ตารางท่ี 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน 101

คณิตศาสตร์ในต่างประเทศ 
ตารางท่ี 4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ใน 118

ประเทศไทย 
ตารางท่ี 4.6 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา A, B, และ C ตามลำดับ (ชั้นมัธยม 177

ศึกษาปีที่ 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ตารางท่ี 4.7 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 177 
ตารางท่ี 4.8 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา E (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เรื่อง 178

ความน่าจะเป็น 
ตารางท่ี 4.9 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรม 230

สัมมนาการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิง 
อภิปัญญาให้กับนักศึกษาในวงจรที่ 1 

ตารางท่ี 4.10 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรม 231
สัมมนาและการลงมือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
อภิปัญญาของนักเรียนในวงจรที่ 2 

ตารางท่ี 4.11 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจาก การอบรม 232
สัมมนาในการลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงจรที่ 3 

ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายห้องและภาพรวมจากการ  249
นำแบบวัดอภิปัญญาไปทดลองใช้กับห้องคู่ขนาน  

ตารางท่ี 4.13 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) 252



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 
ตารางท่ี 4.14 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ย 252

สะสม (n = 41) 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 254

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอน 
โดยนักศึกษาคนที่ A (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 256
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา A ครั้งที่ 1 

ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 268
ความหมายข้อมลูจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา A ครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 4.18 ลักษณะของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A โดยการ 285
สัมภาษณ์ 

ตารางท่ี 4.19 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 39) 288 
ตารางท่ี 4.20 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  289 

(n = 39) 
ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 291

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 39) ที่สอน 
โดยนักศึกษาคนที่ B (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 292
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ ของชั้นเรียนนักศึกษา B ครั้งที่ 1 

ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 301
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา B ครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 4.24 ภาพรวมลักษณะของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B  312
โดยการสัมภาษณ์ 

ตารางท่ี 4.25 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 48) 314 
ตารางท่ี 4.26 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  315 

(n = 48)



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 
ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 316

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 48) ที่สอน 
โดยนักศึกษาคนที่ C (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 319
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา C ครั้งที ่1 

ตารางท่ี 4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 326
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา C ครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 4.30 ภาพรวมของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา C โดยการ 334
สัมภาษณ์ 

ตารางท่ี 4.31 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) 337 
ตารางที่ 4.32 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  338 

(n = 41) 
ตารางท่ี 4.33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 339

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอน 
โดยนักศึกษาคนที่ D (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 341
ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา D ครั้งที ่1 

ตารางท่ี 4.35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 350
ความหมายข้อมลูจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา D ครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 4.36 ภาพรวมพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  365
แบ่งตามระดับความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ตารางท่ี 4.37 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 32) 368 
ตารางท่ี 4.38 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  368 

(n = 32) 
ตารางท่ี 4.39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 370

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอน 
โดยนักศึกษาคนที่ E (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน)



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 
ตารางท่ี 4.40 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 372

ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา E ครั้งที ่1 
ตารางท่ี 4.41 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปล 384

ความหมายข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา E ครั้งที ่2 
ตารางท่ี 4.42 ลักษณะของความรู้เชิงอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  402

โดยการสัมภาษณ์โดยสรุป 
ตารางท่ี 4.43 อภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในชั้นเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูล 405

ในภาพรวม 
ตารางท่ี 4.44 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (n = 5) 414 
ตารางที่ 4.45 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำแนกตามเกรด 414

เฉลี่ยสะสม (n = 5) 
ตารางท่ี 4.46 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนน 415

อภิปัญญารายด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (n = 5) 
ตารางท่ี 4.47 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา A  420

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.48 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา B  422

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.49 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา C  424

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.50 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา D  427

เรื่อง สถิติ (2) 
ตารางท่ี 4.51 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา E  429

เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 
 



ฑ 

สารบัญภาพ 

 หน้า 

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Flavell (1979) (Flavell’s model of 14 
metacognition) 

ภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Brown (1987) (Brown’s model of  15 
metacognition) 

ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 15 
ภาพที ่2.4 Metacognitive instruction framework (Ozturk, 2016) 18 
ภาพที่ 2.5 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Rose, Spinks, & Canhoto, 2015) 32 
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 42 
ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา Ozturk (2016) 45 
ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดของการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในแต่ละวงจร 45 
ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 47 
ภาพที่ 2.10 กรอบแนวความคิดของความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทาง 48

การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย 51 
ภาพที่ 3.2 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน (Embedded Design) ในงานวิจัย 62 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 78 
ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของแนวทางและการปฏิบัติการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 134 
ภาพที่ 4.3 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 1 135 
ภาพที่ 4.4 การจัดอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 139

ไทย 4.0 
ภาพที่ 4.5 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญา 143 
ภาพที่ 4.6 การจัดอบรมครั้งที่ 2 เรื่องรายละเอียดของอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 143

ในการจัดการเรียนรู้ 
ภาพที ่4.7 ผลงานนักเรียนที่สะท้อนการมีอภิปัญญาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จาก 147

บทความของ Loh and Lee (2017) 
ภาพที่ 4.8 การอบรมครั้งที่ 3 เรื่องแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาในวิชา 147

คณิตศาสตร์
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ภาพที่ 4.9 การอบรมครั้งที่ 5 เรื่องการฝึกออกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 155

แบบการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
ภาพที่ 4.10 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 2 158 
ภาพที่ 4.11 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 3 158 
ภาพที่ 4.12 ภาพการอบรมเกี่ยวกับหลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และหลักการ 162

สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาพที ่4.13 การจัดอบรมครั้งที่ 2 เรื่องหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที่มีบริบท 166

เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างแบบประเมินสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ปรับมาจาก Kain  168 
(2003) 

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้น 170
มัธยมศึกษาชั้นปีที่  

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการตั้งคำถามของนักศึกษาเพ่ือกระตุ้นการคิดเชิงอภิปัญญาในการจัด 171
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ภาพที่ 4.17 คำถามของนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับมิติของ 172
อภิปัญญาด้านต่าง ๆ 

ภาพที่ 4.18 การอบรมครั้งที่ 3 การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์ 176
แผนฯ ร่วมกัน ครั้งที่ 1 

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D  180
ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที ่1 

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา B  181
ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 1 

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D  182
ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 1 

ภาพที่ 4.22 การอบรมครั้งที่ 4 การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์แผนฯ  186
ร่วมกัน ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 1 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D  188

ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 2 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา B  189

ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 
ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 3 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา E  190

ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 
ภาพที่ 4.26 การอบรมสัมมนาครั้งท่ี 4 เรื่อง เขียนคือคิด 193 
ภาพที่ 4.27 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการ 199

ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 
ภาพที ่4.28 การจัดสัมมนาอบรมครั้งที่ 2 การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 202

ทางการเรียน 
ภาพที่ 4.29 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา A, B, และ C (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  204

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ภาพที ่4.30 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 204 
ภาพที่ 4.31 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา E (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เรื่อง  205

ความน่าจะเป็น 
ภาพที่ 4.32 แบบประเมินความเท่ียงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา A, B,  206

และ C (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ภาพที่ 4.33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของ 207

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A, B, และ C (ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

ภาพที่ 4.34 แบบประเมินความเท่ียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา D (ชั้นมัธยม 208
ศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 

ภาพที่ 4.35 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของ 209
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)  
เรื่อง สถิติ
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ภาพที่ 4.36 แบบประเมินความเท่ียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา E (ชั้นมัธยม 210

ศึกษาปีที่ 3) เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ภาพที่ 4.37 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของ 211

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  
เรื่อง ความน่าจะเป็น 

ภาพที ่4.38 การจัดอบรมสัมมนาครั้งท่ี 3 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และและร่วมกัน 214
สะท้อนคิดจากการนิเทศช่วงแรก 

ภาพที่ 4.39 การอบรมครั้งที่ 4 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการ 220
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

ภาพที ่4.40 การจัดอบรมสัมมนาครัง้ที่ 5 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และและร่วมกัน 223
สะท้อนคิดจากการนิเทศช่วงหลัง และการวิเคราะห์ผลงาน/พฤติกรรมนักเรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางอภิปัญญา 

ภาพที่ 4.41 แผนภาพสรุปแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึก 244
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในด้าน
รูปแบบวิธีการ 

ภาพที่ 4.42 แผนภาพสรุปแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึก 245
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในด้าน
เนื้อหา/สาระ 

ภาพที่ 4.43 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้าน 255
ของอภิปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา A 

ภาพที่ 4.44 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 256 
ภาพที ่4.45 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังตอบคำถาม 259

เกี่ยวกับร้อยละ 
ภาพที่ 4.46 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนอธิบายเงื่อนไขในการ 260

แก้ปัญหาให้ครูฟัง 
ภาพที่ 4.47 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนนำเสนอแนวคิด 260

ของกลุ่ม
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ภาพที่ 4.48 ตัวอย่างการแก้สถานการณ์ปัญหากลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 261

นักศึกษา A 
ภาพที่ 4.49 ตัวอย่างการบันทึกการวางแผนการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 261

นักศึกษา A 
ภาพที่ 4.50 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A  262

ในการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.51 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งจากชั้นเรียนของ 262

นักศึกษา A ในการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.52 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเพื่อเน้นสีข้อความในการ 263

จัดการข้อมูล 
ภาพที่ 4.53 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความ/ข้อมูลที่สำคัญ 263 
ภาพที่ 4.54 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความที่สถานการณ์ 264

กำหนดมาให้กับข้อความที่เป็นปัญหา โดยใช้สีต่างกัน 
ภาพที่ 4.55 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความที่สถานการณ์ 264

กำหนดมาให้และใช้ปากกาขีดเส้นสิ่งที่เป็นปัญหา 
ภาพที่ 4.56 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนทำการตรวจสอบ  265

ติดตามความเข้าใจ 
ภาพที่ 4.57 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียน จากชั้นเรียนของนักศึกษา A เกี่ยวกับ 265

การตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
ภาพที่ 4.58 ตัวอย่างใบกิจกรรมเดี่ยวของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ที่มีการใช้ 266

กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
ภาพที่ 4.59 ตัวอย่างการทำงานกลุ่มและใบงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 266

นักศึกษา A ที่มีการใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
ภาพที่ 4.60 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 267 
ภาพที ่4.61 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังตอบคำถามหรือ 271

อธิบายความรู้ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้อยละ
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ภาพที่ 4.62 ตัวอย่างการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไขของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 271

นักศึกษา A 
ภาพที่ 4.63 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังนำเสนอผลงาน 272 
ภาพที่ 4.64 ตัวอย่างร่องรอยการวางแผนการทำงานกลุ่มโดยรา่งแนวคิดของนักเรียนจาก 273

ชั้นเรียนของนักศึกษา A 
ภาพที ่4.65 บันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A 273 
ภาพที่ 4.66 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A  274

ในการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.67 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับเก่งและปานกลางจากชั้นเรียน 274

ของนักศึกษา A ในการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.68 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับอ่อนจาก 275

ชั้นเรียนของนักศึกษา A 
ภาพที ่4.69 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับ 275

ปานกลางจากชั้นเรียนของนักศึกษา A 
ภาพที่ 4.70 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับเก่งจาก 276

ชั้นเรียนของนักศึกษา A 
ภาพที่ 4.71 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนทำงานกลุ่ม และตัวอย่าง 276

การเขียนสะท้อนคิดเก่ียวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง 
ภาพที่ 4.72 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของ 277

นักศึกษา A ในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
ภาพที่ 4.73 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งจากชั้นเรียน 277

ของนักศึกษา A ในการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง 
ภาพที่ 4.74 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อ 278

บกพร่อง 
ภาพที่ 4.75 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันประเมิน 278

แนวคิด/ข้ันตอนการแก้ปัญหาของตนเอง



ท 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.76 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับ 291

ด้านของอภิปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา B 
ภาพที่ 4.77 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) 292 
ภาพที่ 4.78 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังตอบคำถาม 295

เกี่ยวกบัร้อยละ 
ภาพที่ 4.79 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังอธิบายเงื่อนไข 296

ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาในการนำเสนอ อภิปรายผลและสรุป 
ภาพที่ 4.80 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการทำงาน 296 
ภาพที่ 4.81 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังใช้ปากกาเน้นสี 297

ข้อความในการใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 
ภาพที่ 4.82 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ที่มี 297

การตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
ภาพที่ 4.83 ตัวอย่างใบงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ที่มีการแก้ไข 299

ข้อบกพร่อง 
ภาพที่ 4.84 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะครูกระตุ้นให้นักเรียนประเมิน 300

ผลงานที่ได้ 
ภาพที่ 4.85 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) 301 
ภาพที่ 4.86 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนแสดงถึงความรู้ด้าน 304

เงื่อนไขในการนำเสนอ อภิปราย และสรุป 
ภาพที่ 4.87 ตัวอย่างการวางแผนการคิดโดยการร่างแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียนของ 306

นักศึกษา B 
ภาพที่ 4.88 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B  306

เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.89 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ใช้ปากกาเน้นข้อความในการจัดการ 307

ข้อมูล 
ภาพที่ 4.90 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบติดตาม 307

ความเข้าใจ



ธ 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.91 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังประเมินผลงานของ 308

ตนเอง โดยครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ 
ภาพที ่4.92 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B  308

เกี่ยวกบัการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ภาพที่ 4.93 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับ 317

ด้านของอภิปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา C 
ภาพที่ 4.94 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนตรง 318 
ภาพที่ 4.95 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา C ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการ 322

ทำงานกลุ่ม 
ภาพที่ 4.96 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจาก 323

ชั้นเรียนของนักศึกษา C 
ภาพที่ 4.97 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา C ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบติดตาม 324

ความเข้าใจของตนเองโดยขอให้ครูช่วยชี้แนะ 
ภาพที่ 4.98 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา C ตรวจสอบติดตามความเข้าใจของ 324

ตนเองในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยการทำซ้ำบนโพสต์อิทโน้ต 
ภาพที่ 4.99 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนผกผัน 325 
ภาพที่ 4.100 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจาก 330

ชั้นเรียนของนักศึกษา C 
ภาพที่ 4.101 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับ 304

ด้านของอภิปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา D 
ภาพที่ 4.102 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 341 
ภาพที่ 4.103 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน 344

ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 
ภาพที่ 4.104 ตัวอย่างสะท้อนคิดเก่ียวกับการวางแผนการทำงานของนักเรียนจาก 345

ชั้นเรียนของนักศึกษา D 
ภาพที่ 4.105 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจาก 346

ชั้นเรียนของนักศึกษา D



น 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.106 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  347

เกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้าใจ 
ภาพที่ 4.107 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังปรึกษาเพ่ือนที่มี 348

ความสามารถสูงกว่า 
ภาพที่ 4.108 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  348

เกี่ยวกับการวางแผนทำงานกลุ่ม 
ภาพที่ 4.109 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฐานนิยม 349 
ภาพที่ 4.110 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันอภิปราย 353 
ภาพที่ 4.111 ตัวอย่างการวางแผนแนวคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D 353 
ภาพที่ 4.112 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  354

เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน 
ภาพที่ 4.113 การใช้ปากเน้นสีข้อความของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D 354 
ภาพที่ 4.114 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังใช้เทคนิคการอ่าน 355

ออกเสียงเพ่ือทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 
ภาพที่ 4.115 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  355

เกี่ยวกับวางแผนการทำงานกลุ่ม 
ภาพที่ 4.116 โจทย์ปัญหาในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ (2) จำนวน 2 ข้อ  363

สำหรับใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 
ภาพที่ 4.117 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับ 371

ด้านของอภิปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา E 
ภาพที่ 4.118 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม 372

และเหตุการณ์ 
ภาพที่ 4.119 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังอธิบายขั้นตอน 375

ต่าง ๆ เกีย่วกับสถานการณ์ที่ครูถาม 
ภาพที่ 4.120 สถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมเดี่ยว เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลอง 376

สุ่มและเหตุการณ์



บ 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.121 ตัวอย่างผลงานของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E ในการอธิบาย 376

กระบวนการทีเ่กี่ยวกับการทดลองสุ่ม 
ภาพที่ 4.122 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังพูดคุยวางแผน 378

ร่วมกัน 
ภาพที่ 4.123 การวางแผนการทำงานของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E โดยการ 378

ร่างแนวคิดก่อน 
ภาพที่ 4.124 การใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียน 379

ของนักศึกษา E 
ภาพที่ 4.125 ร่องรอยในการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจาก 380

ชั้นเรียนของนักศึกษา E 
ภาพที่ 4.126 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบ 380

ความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่ม 
ภาพที่ 4.127 ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E ที่มีร่องรอยการ 381

ตรวจสอบความความใจของตนเองโดยการขีดฆ่าส่วนที่คิดผิด 
ภาพที่ 4.128 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังแก้ไขข้อบกพร่อง 382

โดยขอคำแนะนำจากครู 
ภาพที่ 4.129 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  382

เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ภาพที่ 4.130 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  383

เกี่ยวกับการประเมินการทำงาน 
ภาพที่ 4.131 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของ 384

เหตุการณ์ 
ภาพที ่4.132 การถาม – ตอบเกี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริงของนักเรียนในชั้นเรียนของ 387

นักศึกษา E 
ภาพที่ 4.133 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังนำเสนอและ 389

อภิปราย
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สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.134 การวางแผนการทำงานโดยการร่างแนวคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 389

นักศึกษา E 
ภาพที่ 4.135 การใช้ปากกาสีในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E 390 
ภาพที่ 4.136 การใช้ปากกาสีในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E 390 
ภาพที่ 4.137 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  391

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 
ภาพที่ 4.138 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบ 391

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ภาพที่ 4.139 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  392

เกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 
ภาพที่ 4.140 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  392

เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ภาพที่ 4.141 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังประเมินผลงาน 393

ของตนเองกับครู 
ภาพที่ 4.142 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  394

เกี่ยวกับการประเมินตนเอง 
ภาพที่ 4.143 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษา 416

สาขาคณิตศาสตร์ (n = 5) กับด้านของอภิปัญญา เปรียบเทียบ pre-test และ 
post-test 

ภาพที่ 4.144 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอน 420
โดยนักศึกษา A 

ภาพที่ 4.145 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญา 421
โดยเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A 

ภาพที่ 4.146 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอน 423
โดยนักศึกษา B 

ภาพที่ 4.147 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญา 423
โดยเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา B
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โดยนักศึกษา C 
ภาพที่ 4.149 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญา 426

โดยเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา C 
ภาพที ่4.150 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอน 428

โดยนักศึกษา D 
ภาพที่ 4.151 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญา 428

โดยเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D 
ภาพที่ 4.152 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอน 430

โดยนักศึกษา E 
ภาพที่ 4.153 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญา 431

โดยเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา E 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงมากขึ้น 
เนื่องจากได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ดังนั้นวิชา
คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดเป็นระบบมีแบบแผน ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหา ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ.], 2551) ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ที่จะต้องมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถดำรงชีวิตและ
ทำงานได้อย่างมีความสุข (วิจารณ์ พานิช, 2556) 

เมื่อพิจารณาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย พบว่ายังไม่เพียงพอ 
ต่อการดำรงชีว ิตในศตวรรษที่ 21 จากจากรายงานผลของโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศ ึกษาคณ ิตศาสตร ์และว ิทยาศาสตร ์  หร ือ TIMSS (The Trends in International 
Mathematics and Science Study) ในปี ค.ศ. 2015 พบผลการประเมินนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 4 และมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ว่า จำนวนนักเรียนไทยที ่ม ีระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง คือในช่วงระดับ 3 และ 4 มีจำนวนเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น 
ในขณะที่จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ คือในช่วงระดับ 1 และ 2  
มีจำนวนมากถึงประมาณร้อยละ 88 อีกท้ังยังพบว่า แสดงแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
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ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 1999, 2007, 2011, และ 2015 นั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ย 467 , 441, 
427, และ 431 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนไทยยังมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
[สสวท.], 2560) 

อีกทั้งยังมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 
(Programme for International Student Assessment) โดยโครงการดังกล่าวได้เริ ่มต้นขึ้น 
ในปลายทศวรรษที่ 1990 จากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ OECD ได้มีความคิดที่จะหาวิธี
ประเมินว่าเด็กทั ่วโลกที ่มีอายุ 15 ปี ซ่ึงเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตั ้งแต่ปี 2000  
ถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
การศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลระดับนโยบาย ซึ่งในภาพรวมของการประเมิน PISA 2018 พบว่า 
คะแนนของนักเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษานั้นยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ กล่าวคือ นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 
489 คะแนน) ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับรอบการประเมินที่ผ่านมาเมื่อ 3 ปีก่อน คือ PISA 2015 (สสวท., 2562) จึงมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนานักเรียนไทยเพ่ือให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ของนักเรียนคือ อภิปัญญา (Metacognition) ซ่ึง Marzano (1998) พบว่า นักเรียน
ที่มีอภิปัญญาสูง มักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงหรือมักมีความสำเร็จ 
ในการเรียนทางคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

โดยมีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยในช่วงระยะเวลา 40 ปีที ่ผ ่านมา ได้ พบว่าอภิปัญญา 
(Metacognition) หรือการคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about thinking) นั้นมักมีผลกระทบ
ในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาส่วนบุคคลของนักเรียน (Joseph, 2010) 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนจะช่วยเพิ่มการฝึกฝนด้าน
การรู ้คิดให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งในกลยุทธ์การเร ียนรู ้ของตนเอง 
(Lambert, 2000) 

ทั้งนี้พบว่านักเรียนที่ประสบความสำเร็จในทุกระดับชั้นนั้นล้วนเป็นผู้ที่ สามารถกำกับ
ตนเองในการเรียนรู้ โดยพวกเขาจะสามารถประเมินความรู้และตรวจสอบกระบวนการรู้คิดของ
ตนเอง โดยความสามารถดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อนักเรียนในทุกระดับชั้น และจะยิ่งมีมากข้ึน
เมื่อนักเรียนเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่คิดเก่ียวกับการคิดของตนเอง
จะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า 



3 

อภิปัญญามีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-long learning) (Lifford, Byron, 
& Ziemian, 2000) 

โดยอภิปัญญาหรือการคิดเกี่ยวกับการคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือมีมาแต่
กำเนิด หากแต่สามารถส่งเสริมพัฒนาโดยการใช้กลยุทธ์ เช ิงอภิปัญญา (Metacognitive 
strategies) ในการจัดการเรียนรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction) ให้นักเรียนได้เกิด
ความสามารถในการตระหนักในการรู้คิดของตนและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในการคิด
เกี่ยวกับการคิดหรืออภิปัญญานี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคิดขั้นสูงอย่างหนึ่ง (Powerly, Brobst, & 
Morris, 2002) โดยการคิดขั้นสูงมีความสำคัญในการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาคนในประเทศใหม้ี
ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีกรอบแนวคิดที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลกที่นำเสนอ
โดยกลุ่มเครื่อข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills หรือ P21) (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
และขาดการกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผลทำให้พวกเขาเหล่านั้นใช้กลวิธีการเรียนรู้ 
ที่ไม่เหมาะสมในการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ (Hoyt & Sorensen, 2001) ย่อมมีผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาคนในประเทศที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

โดยแนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน มีที่มาจากการขับเคลื่อนของโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่โลกในศตวรรษที่ 21  
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไข และข้อจำกัด 
ชุดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไป 
จากเดิมอย่างสิ้นเชิง 

ทั้งนี้ Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื ่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลไปพร้อม ๆ กับ 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่เป็นผู้นำ เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั ่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที ่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ด้วยการสร้าง  
ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือ
สังคม [สคส.], 2560) คนไทยในยุค Thailand 4.0 หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า คนไทย 4.0 นั้นจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการคิด อันจะนำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
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จะเห็นได้ว่าสังคมไทยในยุค Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการเป็นนักคิด นักพัฒนา
นั ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมพัฒนาอภิปัญญาของคนในสังคมเพื ่อให้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม หากพิจารณาช่วงวัย
ของผ ู ้ เร ียนพบว่าม ีงานว ิจ ัยท ี ่แสดงให้ เห ็นว ่าการสอนเช ิงอภิป ัญญา (Metacognition 
instruction) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มากก็น้อย (Ellis, Bond, & Denton, 2012) ทั ้งนี้ 
ตามกรอบแนวคิดของการสอนเชิงอภิปัญญา ครูผู้สอนจะต้องสะท้อนคิดการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นต้นแบบทางการคิดให้แก่นักเรียนด้วยเทคนิค/วิธีต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
ทั ้งน ี ้กลย ุทธ ์ เช ิงอภ ิป ัญญา (Metacognitive strategies) ที ่ใช ้ในการสอนเช ิงอภิป ัญญา 
(Metacognitive instruction) สามารถใช้สอดแทรกในการจัดการเร ียนรู้ ในแต่ละคาบได้ 
อย ่างหลากหลาย เช ่น การค ิดออกเส ียง (Think aloud) การใช ้คำถาม (Questioning)  
การอภิปราย (Meta-discussion) การคิดคาดการณ์ (Predicting) การนึกภาพ (Visuallizing) 
การสรุป (Summarizing) ฯลฯ เหล่านี ้จะช่วยทำให้นักเรียนได้กำกับติดตามและประเมิน 
การเรียนรู้ของตนเองในทันที (Ozturk, 2016; Scharlach, 2008) 

สำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเร ียนโดยใช้ กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอน 
เชิงอภิปัญญาในงานวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดของ Ozturk (2016) ซ่ึงได้เสนอกรอบคิดในการสอน
เชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) ซึ ่งให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด 
โดยการตั้งคำถามตนเอง (Self-questioning) ในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก 
What to do, When, Why, and How to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และ
การอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด (Meta-discussion) ซึ่งรวมไปถึงการถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/
จุดประสงค์ในการเรียนรู้ การสนับสนุนแนวคิดของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้ตั้งคำถามตนเองและ
คิดออกเสียงเกี่ยวกับการคิดของตนเองและการใช้การประเมินตนเอง (Self-assessment) 

โดยบริบทการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาอภิปัญญาคือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) (Graaff, 2004) ซึ ่งเป็นที ่ยอมรับกันโดยทั ่วไปในศตวรรษนี ้ว ่าการเรียนรู ้ เชิ งรุก 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ทั้งนี้ผู้เรียนต้องร่วมมือกัน
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน โดยครูลดบทบาทจากผู้บอกหรือสอนมาเป็นผู้ชี้แนะ
แก่ผู ้เรียนเมื่อพวกเขาต้องการ เมื่อผู้เรียนมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้ น ก็จะทำให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการจะทํากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื ่อน ๆ กระบวนการเรียนรู ้ Active 
Learning ทําให้ผ ู ้ เร ียนสามารถจดจำสิ ่งที ่ได ้จากการเรียนรู ้ให้อยู ่คงทนได้และนานกว่า
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กระบวนการเรียนรู้ด ั ้งเดิม Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู ้ Active Learning 
สอดคล้องกับการทํางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจดจํา โดยสมองจะสามารถเก็บและจําสิ่งที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการลงมือ
ปฏิบัติจริง จะช่วยให้สามารถเก็บจําในระบบความจําระยะยาว (Long term memory) ทําให้ 
ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในระยะยาวกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำทั้งนี้กลวิธีที่สนับสนุนการเรียนรู้
เชิงรุก คือ กระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ทำและคิดในสิ่งที่ทำ (Bonwell & Eison, 
1991) เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (Inquiry Process: 5Es), การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning), การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL), 
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL), การสอนอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective Teaching) ฯลฯ 

ทั ้งนี ้บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์จำเป็นที ่จะต้องเร่งสร้าง/ผลิตครูที ่มีทั ้งความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมอภิปัญญา เนื่องจากอภิปัญญาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะการคิดขั้นสูงที่มีผล
ต่อการของการเรียนรู ้ของผู้ เรียนโดยตรง อันจะนำไปสู ่การพัฒนาผู้เรียน/ทรัพยากรมนุษย์ 
ให้พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมคนไทย 4.0 ที่เข้มแข็งต่อไป 

ในการสร้างและพัฒนาครูถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปฏิรูปการศึกษา โดยหาก
สถาบันด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการเตรียมและฝึกประสบการณ์ให้กับ 
ครูมือใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่ อนการปฏิรูปทางการศึกษาต่อไป 
ในอนาคต (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2016; 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2016) 

ซึ่งหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก 
มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาในชั ้นเรียนโดยครูผู ้สอน เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบ ด้ วยวิธี 
ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้กระบวนการดำเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัย (สุวิมล  
ว่องวาณิช, 2555) 

จากการศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนพบว่า มีขั้นตอน
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามการวิจัยของ Kemmis and McTaggart 
(1988) ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) 
และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 
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จากปัญหาที่พบจากการประเมินระดับนานาชาติอย่างเช่น PISA ของนักเรียนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับการการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและผลของอภิปัญญา 
ที่มีต่อผู ้เรียนในทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลต่อการเรียนรู ้และผลสั มฤทธิ ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ประกอบกับหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ
อย่างแพร่หลายคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงนำไปสู่ประเด็นคำถามวิจัยคือแนวทางการใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีบริบทการเรียนรู้เชิงรุก นั้นควรเป็น
อย่างไร ทั้งนี้รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3) เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 
1) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จำนวน 5 คน 
2) นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ที่มาจากชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ทั้ง 

5 คน) คนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนละประมาณ 40 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน จาก
โรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 จาก โรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งในภาพรวมแผนงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเร ียนระดับ
มัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูคณิตศาสตร์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ มีจำนวน 5 คน ที่ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
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สอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 5 คน (คนละ 1 ห้องเรียน) จำนวนทั้งสิ ้น 201 คน 
(นักเรียนประมาณ 40 คน/ห้อง) โดยหลังจากที่นักศึกษาฯ แต่ละคนได้จัดจัดเรียนการสอนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้นจำนวนประมาณ 10 แผน ๆ ละ 100 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ได้มีการประเมินทั้งอภิปัญญาของนักเรียน (ก่อนและหลังเรียน) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1.3.2 ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จำนวน 5 คน ผู้ วิจัย 
ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 
3 วงจร คือ 1. การสัมมนา/อบรมปรับพื้นความรู้ 2. การสร้าง/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 3. การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้สร้างขั้น โดย
ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในวงจรที่ 1. การปรับพื้นความรู้ คือ อภิปัญญา การสอนเชิงอภิปัญญา 
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา บริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา สำหรับขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ใน
วงจรที ่ 2. การสร้าง/พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน คือ 
หลักการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญา เขียนคือคิด สำหรับขอบเขต
ด้านเนื้อหาที่ใช้ในวงจรที่ 3. การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้สร้างขึ้น คือ หลักการสร้าง
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินอภิปัญญา 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 2. นักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 5 คน  
(คนละ 1 ห้องเรียน) จำนวนทั้งสิ้น 201 คน ดังนั้นเขตของเนื้อหาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 5 คน ได้ใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2) เรื ่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 



8 

3) เรื ่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สำหรับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่งมี 5 
ขั้น ดังนี้ (1) ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหา (2) ขั้นทำงานเดี ่ยว (3) ขั้นทำงานกลุ่ม (4) ขั้น
นำเสนอ อภิปราย และสรุป และ (5) ขั้นให้งานหรือแบบฝึกหัด เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาในทั้ง 2 
องค์ประกอบหลักคือ คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการ และความรู้ด้านเงื่อนไข และ (2) การกำกับการรู้
คิด ซึ ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล  
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินผล 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู้ในการ
คิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้ว่า
ข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้
ว่ามกีระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้ว่ามี
เงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้ านกระบวนการมาใช้ซึ ่งความรู้
ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการเพ่ือ
ช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่
จะลงมือทำงาน 

2.2) กลย ุทธ ์ในการจ ัดการข ้อม ูล ( Information management strategies) 
หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถเพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) หมายถึง 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง วิธีการที่ใช้
เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของผลงาน
และวิธีการทำงานหลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา หมายถึง วิธีการ รูปแบบ หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งเสริมหรือ
พัฒนาอภิปัญญาของผู้เรียน เช่น การทำเป็นแบบอย่างโดยครู (Teacher’s modelling) การตั้ง
คำถามกับตนเอง (Self-questioning) การตั้งคำถามเกี่ยวกับ WWW&H (What to do, When, 
Why, and How to do so) การคิดออกเสียง (Think aloud) การอภิปรายทางอภิป ัญญา 
(Meta-discussion) การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร์ (Mathematics achievement) หมายถึง 
ความสามารถของผู ้เรียนในด้านความรู ้ความคิด (Cognitive domain) ของการเรียนรู ้ว ิชา
คณิตศาสตร์ โดยแบ่งพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดออกเป็น 4 ระดับ คือ (1) ความรู้ความจำใน
การค ิดคานวณ (Computation) (2) ความเข ้าใจ (Comprehension) (3) การนำไปใช้  
(Application) และ (4) การวิเคราะห์ (Analysis) ซึ ่งผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนวัดได้จากใบกิจกรรมเดี่ยว ใบกิจกรรมกลุ่ม แบบฝึกหัด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ, สถิติ, และความน่าจะเป็น ที่ได้พัฒนาขึ้น
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2) แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3) ข้อมูลอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4) ข้อมูลความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาในวิชาคณิตศาสตร์ 
5) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของ

นักเรียนแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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6) พัฒนานักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดและสามารถเรียนรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
7) เป็นข้อมูลประกอบเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีลำดับ
หัวขอ้ดังนี้ 

2.1 ความหมายของอภิปัญญา 
2.2 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญา 
2.3 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการสอนเชิงอภิปัญญา 

(Metacognitive instruction) 
2.4 บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญา 
2.5 การประเมินอภิปัญญา 
2.6 การพัฒนาแบบวัดหรือแบบประเมินอภิปัญญา 
2.7 การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

- ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก 
-รูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก 
- บทบาทของครูในการเรียนรู้เชิงรุก 

2.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
- ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
- ขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู
2.9 การพัฒนาวิชาชีพ 
2.10 คนไทย 4.0 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
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2.12 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
- กรอบแนวคิดท่ี 1 : กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
+ กรอบแนวคิดเกีย่วกับอภิปัญญา 
+ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

- กรอบแนวคิดที่ 2 : การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครู
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

- กรอบแนวคิดที ่ 3 : การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

สำหรบัรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความหมายของอภิปัญญา 

คำว่า อภิปัญญา หรือ Metacognition เป็นคำที ่เป็นที ่ร ู ้จ ักครั ้งแรกในช่วงปี 1970  
โดย Flavell (1976) ได้ให้ความหมายของอภิปัญญาที่เข้าใจได้โดยง่ายคือ การคิดเกี่ยวกับการคิด 
(Thinking about thinking) กล่าวคือ เป็นความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของ
ตนเอง สามารถที่จะรับรู้ถึงความคิดของตนเอง รู้ว่าตนเองคิดอะไรอยู่ รู้ว่าตนเองรู้อะไร รู้ว่า
ตนเองไม่รู้อะไร และตอบสนองกับสิ่งที่ตนเองคิดได้ โดยผ่านกระบวนการควบคุม กำกับ และการ
ตรวจสอบ ซึ่งต่อมา นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอภิปัญญา ที่คล้ายคลึงกันในภาพ
ใหญ่แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อภิปัญญาเป็นหนึ่งในมิติของการคิด หมายถึง การตระหนักรู้ในกระบวนการเชิงการรู้คิด
และการควบคุมกำกับการรู้คิดของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจ ความตั้งใจและความพยายามต่อ
การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ (Marzano, 1988) 

อภิปัญญาเป็นความสามารถของบุคคลในการสะท้อนความเข้าใจและควบคุมกำกับการ
เรียนรู้ของตนเอง ประกอบด้วยส่วนที่ เป็นความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge of cognition) 
และส่วนที่เป็นการควบคุมกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) (Schraw & Dennison, 
1994) 

อภิปัญญาเป็นการตระหนักรู้ในความคิดของตนเองและสามารถที่จะประเมินและควบคุม
กำกับความคิดของตนเองได้ (Wilson, 2001) 
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อภิปัญญาเป็นการตรวจสอบและการควบคุมความคิด (Control of thought) (Martinez, 
2006) 

อภิปัญญาเป็นความเข้าใจถึงกระบวนการรู้คิด โดยนักเรียนรู้ว่าตนเองคิดอะไรและอย่างไร 
มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของตัวเองให้เหมาะสมได้ 
(สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) 

อภิปัญญาเป็นการควบคุมกำกับและประเมินความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถของ
บุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกำกับกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด ทำให้มี
ความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีทำงานจนสำเร็จสมบูรณ์ (ทิศนา แขมมณี, 2551) 

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในการคิดของตนเองและ
การควบคุมกำกับการรู ้คิดของตนเอง เพื ่อแก้ปัญหาหรืองานให้สำเร็จ ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณา
ความหมายของอภิปัญญาในบริบทชั้นเรียน อาจสรุปได้ว่า อภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการตระหนักรู้ในการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดของตนเองในกระบวนการทำงานหรือ
การเรียนรู้ 

2.2 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญาได้มีนักวิชาการเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 
อภิปัญญาไว้ค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะขอทบทวนสรุปกรอบแนวคิดเกี่วกับ
อภิปัญญาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและได้ถูกกล่าวถึงในหลากหลายสาขาวิชา โดย
สามารถสรุปได้เป็น 3 กลุ่มแนวคิด คือ กรอบแนวคิดของ Flavell (1979), กรอบแนวคิดของ 
Brown (1987), และกรอบแนวคิดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กรอบแนวคิดทางอภิปัญญาของ Flavell (1979) ซึ ่งเป็นโมเดลการกำกับตรวจสอบ 
เชิงอภิปัญญา (Metacognitive monitoring) ประกอบด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ 4 แบบ 
ดังนี้ 

1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อ
ของบคุคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 

- ปัจจัยทางด้านบุคคล (Person) เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจของตนเองและผู้อ่ืน 

- ปัจจัยทางด้านงาน (Task) เป็นการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของบุคคล ซึ่ง
จะทำให้ทราบว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไร 
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- ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการเลือกกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยจะรู้
ว่ากลยุทธ์ใด เป็นกลยุทธ์มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย 

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง ประสบการณ์
ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง 

3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) หมายถึง ผลลัพธ์ที ่ต้องการ หรือ
วัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ในการรู้คิด ความเข้าใจ การจดจำ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) เป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจ
ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เชิงอภิปัญญา ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา เป้าหมายเชิงอภิ
ปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดของ Flavell (1979) สามารถรวมกันระหว่าง
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมของตนเองได้ ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Flavell (1979) (Flavell’s model of metacognition) 

ในขณะที่กรอบแนวคิดของ Brown (1987) มองว่าอภิปัญญาเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

Brown ได้แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้เชิงการรู้คิด (Knowledge of 
cognition) ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และ  
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2) ด้านกลไกการกำกับตนเอง (Self-regulatory of mechanisms) ซึ่งเกี ่ยวข้องกับกลไกการ
กำกับตนเองในการดำเนินการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา 

Brown ได้เสนอแนะกลไกการกำกับควบคุมของอภิปัญญา ที่ประกอบด้วย 1) การวางแผน 
(Planning) 2) การกำกับติดตาม (Monitoring) 3) การตรวจสอบ (Checking) และ 4) การ
ปรับปรุงแก้ไข (Revising) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Brown (1987) (Brown’s model of metacognition) 

สำหรับ Schraw and Dennison (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดย
อธิบายอภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู ้เกี ่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of 
cognition) และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of Cognition) ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงกรอบแนวคิดอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 
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ซึ่งแบ่งแต่ละองค์ประกอบหลักออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ 
1. ความรู ้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (Knowledge of cognition) เป็นความตระหนักรู ้เช ิงอภิ

ปัญญาใน 3 ด้าน คือ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) เกี่ยวกับตนเองในฐานะ

ผู้เรียน  
1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับการ

นำกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
2. การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน

ควบคมุตนเอง ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ 
2.1) การวางแผน (Planning) 
2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) 
2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 
2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) 
2.5) การประเมินผล (Evaluation) 

2.3 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการสอนเชิงอภิปัญญา (Meta- 
cognitive instruction) 

นักการศึกษาได้เสนอแนะการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิ ปัญญาไว้
หลากหลายรูปแบบ/วิธี เช่น Joseph (2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้ในการ
สอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาไว้หลากหลายวิธี เช่น 1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) 
ซ่ึงเทคนิควิธีนี้ครูสามารถใช้เป็นต้นแบบในการคิด (Mental modelling) ได้ตลอดช่วงระยะเวลา
ที่นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการอ่าน หรือการแก้ปัญหา โดยการพิจารณาสะท้อน
คิดในสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือลงมือกระทำ แล้วพูดความคิดนั้นออกมา 2. การใช้ Reciprocal-
teaching activities ซึ ่งเป็นการที ่นักเรียนสนับสนุนการเรียนรู ้ของกันและกันโดยผ่านการ 
Think-aloud ในการตรวจสอบความเข้าใจอย่างมีขั้นตอนคือ การตั้งคำถาม (Questioning) การ
ขยายความให้ชัดเจน (Clarifying) การสรุป (Summarizing) และการคาดการณ์ (Predicting) 3. 
การใช้ Discussions about thinking เป็นการถกอภิปรายแนวคิดระหว่างนักเรียน ดั งนั้น
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ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนได้
ถกอภิปรายร่วมกัน 4. การใช้ Self-assessment ซึ่งเป็นการประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดใน
สิ ่งที ่ตนได้คิดในการทำงานที ่ได้ร ับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที ่วางไว ้ 5. การ ใช้ 
Questioning ซึ่งเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานต่าง ๆ ของนักเรียน 
การตัง้คำถามถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการรู้คิดที่ทรงพลัง เนื่องจากเป็นการทำให้นักเรียนได้ให้ความ
ใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเองในทันทีผ่านการค้นหาคำตอบที่พวกเขาอยากรู้ และการจัดการ
ความคิดของตนเอง ซึ่งอาจให้นักเรียนตั้งคำถาม 5 คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ โดย
เริ่มต้นจากการใช้คำถามแรกคือคำถาม Why (ทำไม) 6. การใช้ Problem-solving activities 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดมากกว่าการท่องจำ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขารู้แล้ว
และสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ 

Kapa (2001) พบว่าการสอนเชิงอภิปัญญาที่มีบริบทการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่ มี
ประสิทธิภาพคือบริบทการเรียนรู้ที่มีการกระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา
มากกว่าบริบทที่กระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งการรู้ว่าควรใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเมื่อไรและอย่างไรนั ้นถือว่ามีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน (Teong, 2003) ทั้งนี้การสอนเชิงอภิปัญญาช่วยให้นักเรียนกำกับติดตาม 
ตรวจสอบความเข้าใจ จัดการการเรียนรู้ และกระบวนการในการแก้ปัญหาของพวกเขา (Brown, 
1982) 

Kapa (2001) ได้เสนอขั้นตอน 5 ขั้นในการสอนเชิงอภิปัญญาที่สอดแทรกในกระบวนการ
แก้ปัญหา ดังนี ้ 1. การระบุปัญหา 2. การนำเสนอปัญหา 3. การวางแผนแก้ปัญหา 4 การ
ดำเนินการแก้ปัญหา และ 5. การประเมิน โดยในแต่ละข้ันจะประกอบด้วยการดำเนินการย่อยคือ 
1. การเก็บข้อมูล การใส่รหัสข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ 2. การอ้างอิง การจิตนาการสร้างภาพ 
การเลือกและเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง 3. การผสมผสาน การสรุปหลักการ การเลือก
ในภาพรวมและการสร้างความสัมพันธ์ 4. การควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินการในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การคิดคำนวณ การใช้ความรู้และกฎทางคณิตศาสตร์ 5. การปรับแต่งผลลัพธ์และ
เสนอแนะแนวทางเลือกในวิธีการแก้ปัญหา 

Schraw, Crippen, and Hartley (2006) เสนอให้ใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาในการสอนเชิง
อภิปัญญา เช่น การสร้างตารางสรุป การใช้กราฟหรือไดอะแกรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
นำมาใช้ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา 
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ในขณะที่ Havenga et al. (2013) เสนอแนวทางในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. การศึกษาปัญหาและประเด็นสำคัญ บันทึกข้อมูลที่จำเป็น และพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ใน
ประเด็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 2. แสดงการดำเนินการแก้ปัญหาและกำกับติดตามปัญหาที่
เกิดขึ้น 3. การวางแผนในระยะที่สอง โดยกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลที่มี กระบวนการที่จะใช้ และ
ผลลัพธ์ที ่คาดหวัง 4. การใส่รหัสข้อมูลของแผนการดำเนินการ 5. การตรวจสอบแผนการ
ดำเนินการและสะท้อนผลที่ได้ 

ซึ่งต่อมา Ozturk (2016) ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive 
instruction framework) ที่มีการผสมผสานรูปแบบการใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยในกรอบคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็น
ต้นแบบทางการคิดโดยการตั้งคำถามในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซ่ึงย่อมาจาก What to 
do, When, Why, and How to do so การร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการ
อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิดซึ่งรวมไปถึงการถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามตนเอง 
(Self-questioning) ร่วมกับการประเมินตนเอง (Self-assessment) ดังภาพที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4 Metacognitive instruction framework (Ozturk, 2016) 

2.4 บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญา 

Schraw (1998) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในชั้นเรียน มีวิธีการสอนที่หลากหลายในการ
ส่งเสริมอภิปัญญา ดังต่อไปนี้ 1) ครูให้เวลากับการพูดคุย อภิปราย และให้ความสำคัญกับความรู้
เชิง  อภิปัญญาและการควบคุมกำกับการรู้คิด 2) ครูสร้างความพยายามร่วมกับนักเรียนในการใช้
อภิปัญญา เป็นที่น่าสังเกตว่า บ่อยครั้งที่ครูคณิตศาสตร์มักพูดคุย อภิปราย และแสดงตัวอย่างใน
การใช้การรู้คิด (เช่น จะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร) แต่ครูกลับไม่ได้แสดงตัวอย่างในการใช้
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อภิปัญญา (เช่น ครูคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตรวจสอบและกำกับติดตามผลของการทำงาน) เช่น 
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนมักจะพบครูที่แสดงถึงวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์มากมาย แต่
ครูแทบจะไม่พูดถึง อธิบายหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการคิดทางอภิปัญญาในการพิสูจน์
เหล่านั้น 3) ครูควรให้เวลาในการอภิปรายและสะท้อนผลในกลุ่มแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ แม้ว่า
จะมีการกดดันอย่างมากจากหลักสูตรและนโยบายที่จะเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ครูสามารถส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ซึ่ง Veenman 
(2013) ได้เสนอหลักการทั่วไปในการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) การสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาควรจะอยู่ในบริบทการเรียนรู้ตามสภาพจริง แม้ว่าอภิ
ปัญญาสามารถสอนได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาใด ๆ แต่จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อนำไปสอน
ร่วมกับเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทั้งยังจะทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เชิง
อภิปัญญาหรือทักษะเข้ากับงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอภิปัญญา
สามารถช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนึ่ง ๆ ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้การใช้อภิปัญญา
ร่วมกับงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ด้านเงื่อนไขหรือทำให้
นักเรียนสามารถปรับยุทธวิธีไปใช้ในหลาย ๆ สถานการณ์ได้ ซึ่งโดยอุดมคติ นักเรียนเหล่านี้จะ
ระลึกได้ทีหลังว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากการใช้ยุทธวิธีและพวกเขาจะมีแรงจูงใจในการใช้
ยุทธวิธีนี้อีกครั้ง 

2) การสอนเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาควรจะให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้อภิ
ปัญญาการเข้าใจถึงประโยชน์จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนใช้อภิปัญญาและเพ่ิมความคาดหวังใน
ความสำเร็จ การให้ข้อมูลเหล่านี้แก่นักเรียน เรียกว่าการสอนประโยชน์ (Teaching benefits) 

3) การสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาใช้เวลาในระยะหนึ่ง การได้มาซึ่งทักษะและความรู้เชิง
อภิปัญญานั้นเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ครูควรให้เวลามากพอในการพยายามส่งเสริมอภิปัญญา 

Koutselini (1995) กล่าวว่า ครูผู้สอนสามารถใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการส่ง เสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียนได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียนและหัวข้อวิชาที่สอน ซึ่ง Du Toit 
and Kotze (2009) ได้แนะนำการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนหลายวิธี ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

1) การระบุสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ โดยเมื่อเริ่มกิจกรรม นักเรียนจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรู้ตัว
เกี่ยวกับความรู้ของตัวเองว่าอะไรบ้างที่รู้และอะไรบ้างที่ไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน 

2) กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ เป็นการยากท่ีนักเรียนจะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง หากไม่วางแผนและตรวจสอบความเข้าใจด้วยตัวเอง ซึ่งครูที่มีประสิทธิภาพจะกระตุ้นให้
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นักเรียนวางแผนและตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยในการวางแผน
นั้น นักเรียนควรจะกำหนดเป้าหมายในประเด็นของเวลาที่ใช้ การจัดการความรู้ที่จำเป็น และ
กระบวนการทำงานที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ โดยการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้
นักเรียนจดจ่อกับงานระหว่างเรียนและช่วยให้นักเรียนประเมินความสำเร็จของงานได้ในท้ายที่สุด 

3) การแสดงบทบาทสมมติสามารถส่งเสริมอภิปัญญาได้เนื่องจากการแสดงในบทบาทของ
ผู้อื ่นทำให้นักเรียนตั ้งสมมติฐานหรือคาดการณ์ว่าผู ้ อ่ื นคิด รู ้สึกหรือตอบสนองอย่างไรใน
สถานการณ์นั ้น ๆ อีกทั ้งการแสดงบทบาทสมมติย ังช ่วยลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
(Egocentric) ของนักเรียนอีกด้วย 

4) การประเมินวิธีการคิดและทำ ครูสามารถส่งเสริมอภิปัญญาโดยการช่วยนัก เรียน
สะท้อนและประเมินงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินนั้นสามารถ
พัฒนาร่วมกับนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และถามคำถามเพื่อประเมินตัวเองในขณะทำ
กิจกรรม เช่น การประเมินว่าควรเพิ่มหรือลดกิจกรรม การประเมินความสำเร็จของงาน การ
ประเมินเวลาที่ใช้ ประสิทธิภาพหรือความสวยงามของงาน เป็นต้น 

5) การเรียบเรียงและขยายแนวคิดของนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการกับ
ความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นจากการเรียบเรียงคำพูดของตัวเอง การขยายแนวคิด การทำให้คำถาม
ชัดเจนขึ้น เช่น ครูถามว่า “นักเรียนต้องการจะบอกว่าอะไร ลองพูดใหม่อีกรอบ” หรือ “ครูได้ยิน
ว่านักเรียนวางแผนจะทำยังไง ลองเล่าให้ครูฟัง” เป็นต้น 

6) การระบุชื ่อเรียก (Labeling) พฤติกรรมของนักเรียน เมื ่อครูให้กระบวนการของ
นักเรียนที่ทำอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น “สิ่งที่นักเรียนทำอยู่คือการทดลอง” หรือ “นักเรียน
กำลังช่วยทำให้งานน่าสนใจมากขึ้นจากการเพิ่มสีสันโดยการระบายสี อย่างนี้เรียกว่า ให้ความ
ร่วมมือกับเพ่ือนในกลุ่ม” 

7) การให้นักเรียนสอนนักเรียนเองในการทำงานร่วมกัน ครูควรเตรียมให้นักเรียนสอน
กันเองด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน โดยนักเรียนที่ทำตัวเป็นผู้สอนจะต้อง
เตรียมตัวที่จะพูดในสิ่งที่จะสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง ส่วนนักเรียนที่ทำตัวเป็นผู้เรียน จะได้ฟังและต้ังคำถามเพ่ือช่วยให้การคิดนั้น ๆ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้จะให้นักเรียนได้แสดงเป็นครู ถามคำถาม อธิบายและสามารถสรุปเนื้อหา
ที่เรียนได ้
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2.5 การประเมินอภิปัญญา 

การประเมินอภิปัญญามีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีหลาย
องค์ประกอบทั้งความรู้เชิงอภิปัญญา (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการ และ
ความรู้ด้านเงื่อนไข) และการควบคุมกำกับการรู้คิด (การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินผล) อีกทั้งอภิ
ปัญญายังมีมิติทางเจตคติ (Affective) และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด
เกี่ยวกับการควบคุมความพยายาม (Effort) และการไตร่ตรอง (Inhibition) นอกจากนี้ อภิปัญญา
ไม่ใช่ทักษะที่ประเมินตามปกติในหลักสูตรของโรงเรียน (Sandi-Urena, 2008) ดังนั ้น การ
ประเมินอภิปัญญาควรจะใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมิน 

การออกแบบโดยใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินหรือใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ 
(Multimethod designs) ในการประเมินอภิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น Veenman (2013) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเครื่องมือที่ใช้ในเวลาที่ต่างกันนั้นควรจะสัมพันธ์กับความสำเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่ง Garner (1988) ได้แนะนำวิธีการในการประเมินอภิปัญญา ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ (Interview techniques) การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู ้ถูก
สัมภาษณ์สามารถย้อนหลังไปถึงสิ่งที่คิดและลงมือทำไปแล้วโดยปัญหาสำคัญของการสัมภาษณ์
คือ ในบางครั ้งการสัมภาษณ์ที ่กระทำภายหลังกิจกรรมการคิดเป็นเวลานานเกินไปทำให้ผู้
สัมภาษณ์ไม่สามารถจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน จำผิดพลาด หรือจำได้น้อยลงจากความ
เป็นจริง บางครั้งคำถามที่ใช้มีลักษณะชี้นำผู้ตอบทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามสมมติฐานของ
ผู้วิจัยและในบางครั้งผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้ตอบกระบวนการตรงตามที่ตนเองคิดจริง ตัวอย่าง
นักวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์เพื่อประเมินอภิปัญญา เช่น Cross and Paris (1988) ได้ออกแบบการ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น 1) การประเมินความยากของงานที่ได้รับมอบหมายและ
ความสามารถของตัวเอง 2) การวางแผนเพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย และ 3) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าจากเป้าหมายท่ีวางไว้ 

2) การคิดออกเสียง (Think-aloud method) การคิดออกเสียงนั้นจะขอให้ผู ้เรียนออก
เสียงในทุกสิ่งที่คิด โดยสิ่งที่นักเรียนคิดออกเสียงนั้นจะถูกบันทึกเสียงไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
พร้อมทัง้มีการสังเกตพฤติกรรม เช่น ท่าทางและสีหน้าประกอบการวิเคราะห์ด้วย ปัญหาของการ
คิดออกเสียงนั้นอาจจะเป็นการรบกวนผู้ที่กำลังนั่งใช้ความคิดอยู่หรือขัดจังหวะการคิด ในบางครั้ง
ขณะที่คิดออกเสียงก็เป็นการขัดจังหวะการคิดของตนเอง  
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นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินอภิปัญญาโดยให้นักเรียนรายงานตนเอง  
(Self-Report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Paris and Jacobs (1984) สร้างเครื่องมือแบบลิเคิร์ต (Likert) เพื่อประเมินระดับความ
เข้มของการใช้อภิปัญญาในการอ่าน โดยแบ่งการประมาณค่า (Rating scale) เป็น 7 ช่วง ซึ่งมี
ตัวอย่างคำถามดังต่อไปนี้ 

1) ในขณะทีท่่านอ่าน ท่านเคยหยุดและพยายามคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือไม่ 
2) ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยจดบันทึกสิ่งที่ท่านอ่าน ขีดเส้นใต้คำที่สำคัญ หรือลอง

จินตนาการว่าตนเองอยู่ในเรื่องหรือไม ่
3) ท่านเคยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่ท่านอ่านไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่ 

Schraw and Dennison (1994) ได้นำเสนอแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory: MAI) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิปัญญา 
โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้านหลัก คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
(Knowledge of cognition) ประกอบด้วยความรู้ใน 3 ด้านย่อยคือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเทจ็จริง 
(Declarative knowledge) 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) และ 1.3) 
ความรู้ด้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of 
cognition) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านย่อย คือ 2.1) การวางแผน (Planning) 2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการข้อมูล (Information management strategies) 2.3) การตรวจสอบติดตามความ
เข ้าใจ (Comprehension monitoring) 2.4) กลยุทธ ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging 
strategies) และ 2.5) การประเมินผล (Evaluation) 

นอกจากนี้ Whitebread et al. (2009) ได้เสนอแนะว่า การประเมินอภิปัญญาโดยการ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนั้นดีกว่าการประเมินโดยให้นักเรียนรายงานตัวเอง 
เนื่องจากการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน สามารถบันทึกกระบวนการทางสังคมที่นักเรียนไม่ได้
รายงานออกมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทักษะเชิงอภิปัญญาของนักเรียน อย่างไรก็
ตาม Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2002) กล่าวว่า อภิปัญญานั้นค่อนข้างยากที่
จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรงได้ และสนับสนุนที่จะให้นักเรียนรายงาน
ตัวเองเพื ่อประเมินอภิปัญญา โดยได้นำแบบประเมินอภิปัญญา MAI มาพัฒนาต่อเป็นแบบ
ประเมิน อภิปัญญาเวอร์ช ันใหม่ เร ียกว่า JR. MAI (Junior MAI) สำหรับผู ้ เร ียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิปัญญา ผู้วิจัยพบว่าอภิปัญญาสามารถ
ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การประเมินตนเองของนักเรียน และการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 

2.6 การพัฒนาแบบวัดหรือแบบประเมินอภิปัญญา 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี ้

Schraw and Dennison (1994) ได้นำเสนอแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory: MAI) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิปัญญา 
โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้านหลัก คือ 1) ความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิด 
(Knowledge of cognition) ประกอบด้วยความรู้ใน 3 ด้านย่อยคือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเทจ็จริง 
(Declarative knowledge) 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) และ 1.3) 
ความรู้ด้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of 
cognition) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านย่อย คือ 2.1) การวางแผน (Planning) 2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการข้อมูล (Information management strategies) 2.3) การตรวจสอบติดตามความ
เข ้าใจ (Comprehension monitoring) 2.4) กลยุทธ ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging 
strategies) และ 2.5) การประเมินผล (Evaluation) 

Yildiz et al. (2009) ได้มุ ่งพัฒนาแบบวัดอภิปัญญาซึ ่งประกอบด้วย 40 ข้อที่ได ้ถูก
พัฒนาขึ้นใหม่โดยมีมาตรวัดแบบ 4-point Likert scale ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนจากนักเรียน 426 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษาในเมือง Izmir ประเทศ Turkey ซึ่งมา
จาก 8 โรงเรียน โดยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างในการกระจายและทดสอบมาตรวัดที่พัฒนาให้แต่ ในแต่
ละกลุ่มตัวอย่าง โดยมีจำนวนเพศชายและหญิง และระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกันเพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบที่มีความเหมาะสม 

Händel, Artelt, and Weinert (2013) ได้รายงานผลการศึกษาโดย German National 
Educational Panel Study (NEPS) ในการพัฒนาและออกแบบมาตรวัด โดยได้ทำการศึกษา 2 
ระยะ ในนักเรียนระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้มีการออกแบบการทดลองศึกษาโดยการ
รวบรวมกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 212 คนจากโรงเรียน Bavarian Secondary School โดย
กลุ่มตัวอย่างได้ถูกคดัแยกแบบสุ่มในการทดสอบที่แตกต่างกัน 
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เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีนักวิชาการหลายกลุ่มได้พยายามพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิ
ปัญญาไว้อย่างหลากหลาย แต่พบว่าแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาที่ได้รับความนิยมและมีการ
นำไปใช ้อย่ างแพร ่หลายค ือแบบว ัด/ประเม ินอภ ิป ัญญา (Metacognitive Awareness 
Inventory: MAI) ของ Schraw and Dennison (1994) ดังในตัวอย่างต่อไปนี ้

Mytkowicz, Goss, Steinberg, and College (2014) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไป
ด้วยคำถาม 52 ข้อในการวัดความรู้เกีย่วกบัการรู้คิด (Knowledge of cognition) และการกำกับ
การรู้คิด (Regulation of cognition) โดยได้ใช้แบบวัดเพื่อประเมินนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
จ ำน วน  2  กล ุ ่ ม  ( Students with Learning Disabilities (LD) and/or Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD)) ในระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 
Strategic Learning โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 

Zulkiply, Kabit, and Ghani (2008) ได้ใช้แบบวัด  MAI  ที่ประกอบไปด้วยคำถาม  52 
ข้อ ในการวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาจำนวน 40 คนโดยมีเพศชายและหญิงเท่ากัน จาก
โรงเรียน Kuching เขต Sunny Hill โดยได้รายงานถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักทางอภิปัญญา (Metacognitive 
awareness) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะนี้ไม่สามารถนำไปสรุปผลในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
เช่นเดียวกับ Tarmizi and Bayat (2010) ที่ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 ข้อ 
ในการวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Putra, Malaysia 
จำนวน 70 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Algebra I โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชาย 15 คนและ
หญิง จำนวน 55 คน โดยมีสัดส่วนค่อนข้างต่างกัน 

สำหรับประเทศไทยพบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาในชว่ง 
10 ที่ผ่านมานั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดอภิ
ปัญญาทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในหลากหลายระดับชั้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญาและเพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้เครื่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ใบงานและแบบประเมิน
ใบงานคณิตศาสตร์ แบบวัดการคิดออกเสียง และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยร่วมมือกับครูผู้สอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือประเมินอภิปัญญา 
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โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ การ
หาค่าความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยนี้ได้สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญาตามขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญา 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 4) นำแผนการจัดการเรียนรู้
และเครื่องมือประเมินอภิปัญญาไปใช้ พบว่าเครื่องมือประเมินอภิปัญญามีคุณภาพทั้งด้านความ
ตรง ความเที่ยง และความเป็นปรนัย สำหรับผลการใช้เครื่องมือมีดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนเกิดอภิปัญญาเพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้อภิปัญญา การกำกับควบคุม และความตระหนัก 2) 
ด้านครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนสามารถนำเครื่อมือประเมินอภิปัญญาที่มีคุณภาพไปใช้ประเมิน
ผู้เรียนได้ตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได ้

จากนั้น ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, บุญเรียง ขจรศิลป์, และพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2558) 
ทำการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การถอดบทเรียน
จากการพัฒนารูปแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบ การสอบถาม 
และการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการประเมินอภิปัญญาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายของการประเมิน สิ่ง
ที่มุ ่งประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินผลการประเมิน และการใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมิน ผลการนำรูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพ่ือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ พบว่า อภิปัญญาของนักเรียนหลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับ
ไปในทิศทางท่ีดีกว่าก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียน 

ในปีเดียวกันนั้น ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, และมนัส  
บุญประกอบ (2558) ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาและเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 2) แบบ
ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบอภิปัญญากับองค์ประกอบของอภิปัญญา สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
และ 3) แบบประเมินความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาของข้อสอบอภิปัญญา 
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สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
อภิปัญญาด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่า
ความเชื่อมั่น ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา สรุปได้ว่า 

1. ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 
3 พบว่า ได้แบบทดสอบอภิปัญญาที่เป็นแบบอัตนัย จำนวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์
วิทยาศาสตร์ 4 สถานการณ์ 2) ข้อคำถามปลายเปิดจำนวนสถานการณ์ละ 6 ข้อ เพื่อประเมิน
ความสามารถด้านอภิปัญญา 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) การตระหนักรู้ในตนเอง (2) การ
ตระหนักรู้ในงาน (3) การตระหนักรู้ในกลวิธี (4) การวางแผน (5) การกำกับติดตาม และ (6) การ
ประเมินผล 3) แนวคำตอบ 24 ข้อ และ 4) เกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิ
ปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของความถูกต้องของเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.44 และค่า
อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
พบว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

ต่อมา สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, และ
ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ (2559) ได้รับทุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพ่ือทำการ
วิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและความตรงเชิงโครงสร้าง
ของเมตาคอกนิชัน (อภิปัญญา) เพื่อใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินเมตาคอกนิช ันนักเร ียนระดับประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้
ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 4,524 คน และมัธยมศึกษา จานวน 5,497 คน 
เครื ่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบวัดเมตาคอกนิชันตามทฤษฎี GAD (Generalized Anxiety 
Disorder) 1 ฉบับ และแบบวัดตามทฤษฎีของ Schraw and Dennison (1994) 2 ฉบับ คือฉบับ
สั้น 1 ฉบับ และฉบับยาว 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโมเดลการตอบข้อสอบสาหรับการตอบหลายค่า 
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) การวัดเมตาคอกนิชันมีความ
หลากหลาย นักวิจัยใช้โมเดลการวัดต่างกัน และองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันมาก 3 
องค์ประกอบ คือ การวางแผน การกำกับตนเอง และการประเมินผลลัพธ์ โมเดลการวัดเมตาคอก
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นิชันที่นิยมใช้กันมาก คือ โมเดล GAD (Generalized Anxiety Disorder) และโมเดลการวัดเม
ตาคอกนิชันของ Schraw and Dennison (1994) 2) เครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยแบบ
วัด 3 ฉบับ คือ แบบวัดเมตาคอกนิชันด้วยโมเดล GAD และแบบวัดเมตาคอกนิชันตามโมเดลการ
วัดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งมีสองฉบับ คือ ฉบับสั้นสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
1 – 2 และฉบับยาวสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที ่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบวัดที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยง ความตรงเชิงลู่เข้า และความตรงตามเกณฑ์ 

โดยสรุป พบว่า การพัฒนารูปแบบการวัด/ประเมินอภิญญาในทางการศึกษาปรากฏใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ประเมินอภิปัญญากับกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุ่มตัวอย่างได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกรอบคิดอภิปัญญา
ที่ใช้โดยส่วนใหญ่คือ กรอบคิดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งขั้นตอนในการสร้างและ
พัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญานั้นมีขั้นตอน 1) ออกแบบและสร้างแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา
ให้สอดคล้องกับวิชาและระดับชั ้นของกลุ ่มเป้าหมาย เช ่น แบบทดสอบประเภทอัตนัย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
ได้แก่ การตรวจสอบความตรง ความเที่ยง ความยากง่าย อำนาจจำแนก และความเป็นปรนัย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของแบบวัด และ 3) ศึกษาผลจากการใช้แบบวัดและประเมินผล 

สำหรับงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจะนำแบบวัดอภิปัญญาฉบับยาวของสังวรณ์ งัดกระโทก และ
คณะ (2559) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตามกรอบคิดอภิ
ปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) มาปรับใช้ 

2.7 การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 แนวการสอนทางหนึ่งที่ครูสามารถใช้ได้ คือ การเรียนเชิงรุก (Active learning) 
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือ
กระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหาอีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบนี้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนกล่าวคือบทบาทผู้เรียนจากการเป็นผู้ฟังเพียงอย่าง 
(Passive listeners) เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น (Active learner) มโนทัศน์สําคัญของการเรยีนรู้
เชิงรุก ได้แก่ ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ความหมาย ลักษณะสําคัญและ
คุณค่า รูปแบบวิธี เทคนิคการสอน และแนวการสอน 
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ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก ไว้ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมี บทบาทในการทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว ในขณะที่ 
มงคล จันทร์ภิบาล (2557) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ ค้นพบ
สาระสําคัญหรือองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเองอันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง รายงาน ฯลฯ 
โดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดย บัญญัติ ชํานาญกิจ 
(2551) กล่าวว่าการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนการสอนที่ผู ้เรียนต้องค้นหาเนื้อเรื่องก่อนเพ่ือ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยการพูดคุยการเขียน การอ่าน หรือการตั้งคําถาม หรือการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหว อาจให้ผู้เรียนทํางานคนเดียวหรือทํางานเป็นกลุ่ม 

ในต่างประเทศ Bonwel (1991) กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุกว่าคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน Meyers and 
Jones (1993) และ Fedler and Brent (1996) กล่าวถึง ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก คือ 
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุก คือ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็น ขณะลงมือทํากิจกรรมอันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 

รูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก 

การจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สามารถสร้างให้ 
เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้เสนอ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active learning ได้ดี 
ได้แก่ 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที ่ให้ผู ้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดคนเดียว 2 – 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3 – 5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้
ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่ม ๆ ละ 3 – 6 คน 3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน 
(Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวน
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ความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณี
ที่มีปัญหา 4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนําเกมเข้า
บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนําเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมาย
งาน และหรือขั้นการประเมินผล 5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to 
videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5 – 20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ
การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นําเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิด
ของตนเองหรือกลุ่ม 7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam 
questions) คือการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกําหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้  วางแผนการเรียน 
เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจ
เรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) หรือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียน
ทั้งหมด 10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื ่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
รวมทั้งเสนอความคิด เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน 11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว 
(Write and produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ผู้ เรียนร่วมกันผลิต
จดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้ว
แจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ 12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือนําเสนอความคิดรวบยอด และความ
เชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทําเป็นรายบุคคลหรืองาน
กลุ่ม แล้วนําเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

บทบาทของครูกับการเรียนรู้เชิงรุก 

ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) กล่าวถึง บทบาทของครูผู ้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม แนวทางของ Active learning ดังนี้ 1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ
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สอนกิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริงของผู้เรียน 2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู้ 4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 5. จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 6. วางแผน
เกีย่วกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 7. ครผูู้สอน
ต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน 

ซึ่ง สิริพร ปานาวงษ์ (2557) กล่าวถึง บทบาทของครูแบบ Active learning ว่า ผู้สอน
จะต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้ชี ้แนะ
วิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ 
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของครูกับ Active learning คือ เป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยาย 
มาเป็นผู้รับฟัง ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แนะแนวทางในการ
แสวงหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ นักเรียน
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังมาเป็นผู้ที่ได้ลงมือทำ ลงมือคิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน มาจากคำภาษาอังกฤษ คือ Classroom Action 
Research เป็นการวิจัยที่ผสมผสานรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ากับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายการวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ไว้ดังนี้ 

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกัน 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่อยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติการอที่มีการ
ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ โดยผลที่ได้จากการทำวิจัย สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (มารุต พัฒผล, 2553) 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การทำวิจัยโดยครูที่มีเป้าหมายเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนถือได้ว่าเป็นการวิจัยประเภท
ปฏิบัติการ (Action research) อย่างหนึ่ง  (พิมพันธุ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2554) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การที่ครูทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนเอง
อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น (สุวิมล ว่องวานิช, 2555) 

ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยในการจัดการเรียนรู้โดยครู  
และครูเองก็เป็นผู้ที่นำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันเป็น
ประโยชน์ต่อท้ังครูผู้สอนและนักเรียนในท้ายที่สุด 

ขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

จากการศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่าขั้นตอน
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนถูกแบ่งเป็นลำดับและวงจร โดยในงานวิจัยนี้  
ปรับใช ้ข ั ้นตอนกระบวนการของการว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการในชั ้นเร ียนจาก Kemmis and 
McTaggard (1988) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขัน้วางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏิบัติ (Act) 3) 
ขั้นเก็บข้อมูลและสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เพื่อนำผลที่ได้
ไปปรับปรุงการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรต่อไป โดยแต่ละข้ันตอนมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน คือ การสำรวจปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งรวมถึงลักษณะปัญหา ปัจจัยหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหา ซึ่งในขั้นการวางแผนจะมีการปรึกษารวมกัน
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในปัญหา และวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัญหาเพ่ือวางโครงสร้างในการแก้ปัญหาซึ่งต้องคำนึงทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
จริง 

2. ขั ้นปฏิบัติ คือ การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับและมีการควบคุม  
ซึ่งการปฏิบัติอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที ่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้นแผนการปฏิบัติงานต้องสามารถยืดยุ่นและปรับปรุงแก้ไขได้ 

3. ขั้นเก็บข้อมูลและสังเกต คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งที่คาดหวั งและไม่คาดหวัง 
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามขั ้นตอนที่วางไว้ ซึ ่งรวมถึงกระบวนการของการปฏิบัติ  
(The action process) ผลของการปฏิบัติ (The effects of action) และสภาพการณ์แวดล้อม
และข้อจำกัดของการปฏิบัติการ (The circumstances and constraints) โดยมีการรวบรวมผล
การปฏิบัติจากการดู การฟัง และการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
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4. ขั ้นสะท้อนผลการปฏิบัติ คือ การตรวจสอบและประเมินกระบวนการและผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่แนวทางของการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานครั้งต่อ ๆ ไป 

ขั ้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียนทั ้ง 4 ขั ้นตอนจะมีการ
ดำเนินการในลักษณะของเกลียวสว่านระหว่างขั้นวางแผน (P) ขั้นปฏิบัติ (A) ขั้นเก็บข้อมูลและ
สังเกต (O) และข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (R) เป็นวงจร ดังภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Rose, Spinks, & Canhoto, 2015) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูได้ทั้งครูมือใหม่และครู
ประจำการ (Ryan, Young, & Kraglund-Gauthier, 2017) โดยในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้กว่า 20 ปีมาแล้วที่
ได้มีหลักฐานงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการนำการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (e.g. Castro Garcés, & Martínez Granada; 2016; Kosnik, 1999; 
Mooi & Mohsin, 2014; Smith & Sela, 2005) 

ประโยชน์ที่เด่ดชัดของการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการศึกษาให้แก่ครูคือ การที่
ครูมือใหม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบค้นและสะท้อนคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง (Cochran-Smith, 2003; Schulz & Mandzuk, 2005) อันจะช่วยส่งผลให้ครูมือใหม่



33 

ได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับครู เช่น การตระหนักถึงการเรียนรู้และการ
ประเมินนักเรียน และการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ (Chant, Heafner, & Bennett, 
2004) การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกับการสอนในชั้นเรียนของตนเอง (Rock 
& Levin, 2002) ยิ่งไปกว่านั้นการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีส่วนร่วมในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในระหว่างช่วงปีที่พวกเขากำลังพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูนั้น 
จะช่วยให้นักศึกษาฯ ได้คิดทบทวนว่าตนเองในฐานะครูนั้นว่าจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในบริบทของชั้นเรียนตนเองได้อย่างไร  ไปพร้อม ๆ กับการ
ได้พัฒนาตัวเองของนักศึกษาไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการสอนที่มีประสบการณ์มากข้ึน (Bullough & 
Gitlin, 1995) ทั้งนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตระหนัก
ถึงความต้องการของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ช่วยลดช่องว่างระหว่างครูมือใหม่กับนักเรียน เนื่องจากครูมือใหม่จะต้องตระหนักถึงความ
หลากหลายของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของพวกเขาเพื่อให้เหมาะสม
กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเพ่ิมพูนความมั่นใจของครูมือใหม่ และการพัฒนาทั้งทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (Goodnough, 2011; 
Rock & Levin, 2002) 

2.9 การพัฒนาวิชาชีพ 

ครูถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง การที่จะพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาครูและเตรียม
ครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถที่รอบด้าน มีสมรรถนะสูง 

การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าครูมีการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หากครูไม่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพให้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลทำให้
นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, 2560) 

สำหรับรูปแบบในการพัฒนาทางวิชาชีพของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนโดยเฉพาะ
คร ูผ ู ้สอนนั ้นม ีหลากหลาย โดยในงานวิจ ัยน ี ้จะปรับใช ้การเร ียนรู ้ ในการมีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการพัฒนา (Involvement in a development/Improvement process) 

ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นมาจากการที่ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ออกแบบโปรแกรม หรือการได้เข้าร่วมกับกระบวนการพัฒนาของ
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โรงเร ียนอย่างเป็นระบบเพื ่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึ ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้าร ่วมใน
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวก็เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการที่ครูผู้สอนจะประสบ
ความสำเร็จในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบดังกล่าวจะต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
แก้ปัญหานั้น โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น อาจได้มาจากการอ่าน (Reading) การอภิปราย 
(Discussion) การสังเกต (Observation) การฝึกอบรม (Workshop/Training) หรือการลองผิด
ลองถูก (Trial and error) (Sparks & Loucks-Horsley, 1989) นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยัง
สนใจใช้การสะท้อนคิดซึ่งสามารถสะท้อนความคิดและมุมมองต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาครูมือใหม่
อย่างเช่นนักศึกษาฝึกประสบกสรณ์วิชาชีพครู (Dewey, 1993) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (Involvement in a development/Improve- 
ment process) 

ในช่วงปี ค.ศ. 1980 การพัฒนาทางวิชาชีพในยุคนั้นได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วม  
การประชุม การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการอ่านบทความ หนังสือ หรือรายงาน  
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามได้มีความสนใจในการศึกษาวิจัยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของ 
การพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่ได้เน้นที่ทัศคติหรือความคิดเห็น แต่มุ่งเน้นไปที่
แนวทางการปฏิบัติ ทำให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาวิชาชีพ  
ที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ 

- การพัฒนาที่ถูกสร้างขึ ้นในบริบทโรงเรียนและเชื ่อมโยงกับความพยายามในระดับ
สถานศึกษา 

- การมีส่วนร่วมของครูในฐานะที่คอยช่วยเหลือกันและกัน ทั้งในการร่ วมกันวางแผน  
ในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร และในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ 

- การเน้นไปท่ีการสอนตนเอง และโอกาสในการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ 
- ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างกระตือรือร้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมาย และการเป็น

ผู้ดำเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
- เน้นการเรียนรู ้จากการสาธิต การฝึกโดยมีพี ่เลี ้ยงหรือที ่ปรึกษาคอยเป็นผู ้ชี ้แนะ  

การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการฝึกอบรมที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- การให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นสามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูจะต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะ โดยการเรียนรู้ของครูในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การอ่าน การอภิปราย/วิพากษ์  
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การสังเกต การฝึกอบรม/บรรยาย และการลองผิดลองถูก ทั้งนี้กระบวนการในการพัฒนาดังกล่าว
นำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เป็นผลมา
จากการทีค่รูมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

ตัวอย่างงานที่ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื ่อพัฒนาโรงเรียน เช่น Loucks-
Horsley and Hergert (1985) โดยใช้แนวทางในกระบวนการพัฒนา โดยใช้การอ่าน  การ
วางแผน การฝีกอบรม การนำไปใช้ และการแก้ ไขปรับปรุง ในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลของทางโรงเรียนต่อผู้ปกครอง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ Garet, Porter, Desimone, Birman, and Yoon (2001) ได้ศึกษาถึงสิ่งที่ทำ
ให้การพัฒนาวิชาชีพมีประสิทธิภาพ จากการสำรวจครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่ว
สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,027 คน โดยมุ่งไปที่ผลของการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของครู ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ Ordinary Square Regression พบว่า 
3 ลักษณะสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีผลในทางบวกต่อการเรียนรู้ของครู ซึ่ง 
3 ลักษณะนี้ช่วยครูในการพัฒนาและประเมินตนเองของครูที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงความรู้
และทักษะของพวกเขาคือ 1. การได้รับความรู้ด้านเนื้อหาที่ทำให้ครูมีความรู้ด้านนี้แม่นขึ้น 2. 
โอกาสที่ครูได้รับการเรียนรู้ อย่างกระตือรือร้นหรือการเรียนรู้เชิงลึก 3. การได้มีส่วนร่วมหรือส่วน
เกี ่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื ่น นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพบว่ารูปแบบของกิจกรรมที่มี
โครงสร้างที่มีลักษณะสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การรวมทีมของครูจากโรงเรียนเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน หรือสอนวิชาเดียวกัน ยิ่งไป
กว่านั้นระยะเวลาในการมีส่วนร่วมในการพัฒนามีผลต่อการพัฒนาของครูเช่นเดียวกัน 

งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาวิชาชีพได้มีถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 – 1990 เช่น 
งานวิจัยของ Guskey (1994) ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นสิ่งสำคัญ
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง โดยเขาพบว่า จากการประเมินโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ 
ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นผลไปที่การส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนนั้น ได้มีแนวทางร่วมกันคือ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและส่วน
ขององค์กร โดยในการวางแผนและการนำสิ่งที่ได้วางแผนไปใช้นั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ การตามผลและให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้กระท้ังความรู้สึกกดดันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ 
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2. การสะท้อนคิด 
การสะท้อนคิด (Reflective practice, reflection) หมายถึง การคิดทบทวนไตร่ตรองสิ่ง

ที ่ผู ้ปฏิบัติสามารถตระหนักถึงจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที ่ผ่านเข้ามาในชีวิต ด้วยการมองดู
ความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ เพื่อการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
กระทำหรือการตอบสนองของตนเองให้ดีขึ ้นทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื ่องต่อไปในอนาคต (Kittiboonthawai, Cheanchum, Srithanya, & Umereweneza, 
2018) 

รูปแบบการสะท้อนคิด มี 3 รูปแบบ (Schön, 1984) 

1) การสะท้อนคิดก่อนลงมือปฏิบัติ (Reflection before action) เป็นการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

2) การสะท้อนคิดขณะปฏิบัติ (Reflection in action) ในขณะปฏิบัติมีการสะท้อนคิดใน
สถานการณ์ท่ีกำลังเกิดขึน้ 

3) การสะท้อนคิดหลังการปฏิบัติ (Reflection on action) เป็นการทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น
และพิจารณาในผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจร่วมถึงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย 

ท ั ้ ง น ี ้  Kittiboonthawai, Cheanchum, Srithanya, and Umereweneza (2018) 
เสนอแนะการใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคิดใน 2 ประเด็น คือ 1. การใช้คำถามเพ่ือ
สะท้อนคิดตนเอง เป็นการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบให้ตนเองและทำความเข้าใจตนเองให้ชัดเจน
ขึ้น 2. การใช้คำถามเพื่อสะท้อนคิดการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
ความรู้สึกและความคิดของตนเองและผู้อื ่น การประเมินสิ่งที่ได้ทำว่าดีแล้วหรือไม่ และการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระสบการณ์ครั้งนี้ เป็นต้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะผสมผสาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนากับการสะท้อนคิดใน
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพคณิตศาสตร์ในการส่งเสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียน 

2.10 คนไทย 4.0 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คนไทย 4.0 พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุแน่ชัด 
ว่านิยามของคำว่า “คนไทย 4.0” คืออะไร เนื่องจากเป็นคำที่ใหม่ แต่จากการศึกษาบทความทาง
หน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวสารต่าง ๆ ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงคำว่า “ประเทศไทย 
4.0” หรือ “Thailand 4.0” และ “คนไทย 4.0” ปรากฏในเนื้อข่าวต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่ง
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เป็นผลมาจากการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาลไทยในช่วงที ่ผ่านมา ที ่ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

Thailand 4.0 เป็นที่รู้จักว่าเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหรือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งมี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆ กนั 

นักวิชาการได้แบ่งช่วงของประเทศไทยตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน 
ออกเป็น 4 ช่วง (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560) ได้แก่ 

1. Thailand 1.0 ยุคของเกษตรกรรม รัฐบาลเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น 
ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน การเลี้ยงสัตว์พวกหมู เป็ด ไก่ มีการส่งออกสินค้า เช่น ไม่สัก ดีบุก 

2. Thailand 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา รัฐมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานเป็น
จำนวนมากในการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตและขายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังประเภทรองเท้า 
กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องเขียน 

3. Thailand 3.0 ยุคของอุตสาหกรรมหนัก (ยุคปัจจุบัน) รัฐเน้นอุตสาหกรรมหนักและการ
ส่งออกเช่น ผลิตและส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยี
สูงขึ้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า มีการไปลงทุนในต่างประเทศ มีการเร่งพัฒนาปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

4. Thailand 4.0 ยุคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รัฐเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม โดยเอาแนวความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างนวัตกรรมา เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดให้สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” สิ่งที่นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงคนไทย จำนวน 5 ข้อ คือ 

1. คนไทยอยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมี
คนชนชั้นกลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ำอยู่ใน
ระดับต่ำ ม ีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 
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2. คนไทยต้องเป็น คนไทย 4.0 ที ่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพดีและได้รับ
สวัสดิการทางสังคมที่ เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่ บน
เวทีโลกได้อย่าง ภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทำให้โลกดีขึ้น 

3. เกษตรกรไทย เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจาก
เกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart farmers) มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีต้นทุนการ ผลิตต่ำ สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 

4. SME ไทย เป็น SME 4.0 ที ่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึง
ตลาดในประเทศ ตลาด อาเซียน และตลาดโลก ทำให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และ
มีอนาคตที่สดใส 

5. จังหวัด เป็น จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว 
สามารถทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง 
โอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของ Thailand 4.0 นั้นจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีสิ่งสำคัญสู่ความสำเร็จคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนไทย 4.0 
จะต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพ เพ่ิมพูนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ โดยที่พวกเขาจะต้องคิดให้มาก คิดให้จบ คิดให้ขาด และต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจ
กล่าวได้ว่า ทุกอย่างคือการเรียนรู้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เสมือนกับการย้ำอยู่กับที่ (สุคนธ์ สิทธพา
นนท์, 2560) 

2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

สำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พบว่างานวิจัยในประเทศ
ได้ให้ความสนใจในประเด็นนี ้มาอย่างต่อเนื่ องมาไม่น ้อยกว่า 10 ปีในขณะที ่งานวิจ ัยใน
ต่างประเทศได้รับความสนใจมานานแล้วกว่า 20 ปีและกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่ อยมา
อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

อัสมา มือลี (2558) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิดที ่มีต่อความสามารถในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรง เรียนบ้านโคกมือบา  จังหวัด
นราธิวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 26 คน ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 13 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
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ความสามารถในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดำเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีแบบกลุ่มเดียว 
และค่าสถิติทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจยัพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 (2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของนักเรียน
อยู่ในระดับดี (3) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก (4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 (5) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 

ยุทธการ สืบแก้ว (2551) ได้ทำการวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรยีน
มัธยมศึกษาตอนต้น (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอภิปัญญา (3) ประเมินระดับอภิปัญญา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ และเกณฑ์ปกติวิสัยระดับ
ท้องถิน่ของแบบวัดอภิปัญญาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,440 คน โดยใช้เครื่องมือหลัก
คือ แบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีรูปแบบการตอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก โดยทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อคำถาม ค่าพารามิเตอร์ 
Threshold ของแต่ละรายการคำตอบ ค่าความตรงและความเที ่ยง ซึ ่งสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ได้แบบวัด
อภิปัญญาแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ทั้งฉบับจำนวน 29 ข้อ โดยวัด 7 องค์ประกอบของอภิปัญญาคือ 
(1) ความรู้ด้านบุคคล (2) ความรู้ด้านงาน (3) ความรู้ด้านกลวิธี (4) การประเมินเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น (5) การวางแผน (6) การกำกับตนเอง และ (7) การประเมินผลลัพธ์ 

2. ผลวิเคราะห์คุณภาพรายข้อแบบวัดอภิปัญญา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของ
ข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.31 – 5.94  และค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละข้อคำถามเป็น
ค่าท่ีเรียงลำดับ และมีการกระจายครอบคลุมได้พอสมควร กล่าวคือผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง 
จะมีโอกาสที่จะตอบได้คะแนนสูง และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 
.0736 



40 

3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลแบบวัดโดยวิ เคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่า โมเดลแบบวัดอภิปัญญา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ มีค่าไค-
สแควร์ เท่ากับ 18.80 มีองศาอิสระเท่ากับ 14 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.17 ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนและระดับความกลมกลืนที่ปรับตัวแล้ว เท่ากับ 1.00 และ0.99 และดัชนีระดับ
ความกลมกลืนเท่ากับ 0.017 

4. คะแนนปกติวิสัยของแบบวัดอภิปัญญาอยู่ในช่วง T21 – T89 โดยนักเรียนที่มีคะแนน
อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า T65 เป็นคะแนนที่ดีมาก นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า T35 
เป็นคะแนนที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริม 

ชนิสรา เรืองนุ่น (2556) ได้ทำการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยทุธ์
พุทธ ิป ัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเร ียน 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที ่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) 
เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญากับกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ และ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณา
การกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญากับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิ
ปัญญา และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือที ่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์และแบบวัด
ความสามารถในการสื ่อสารทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและ
อภิปัญญามีความสามารถในการสื ่อสารทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
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บูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิ
ปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย (2540) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาอภิปัญญา งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคใ์น
การศึกษาผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาอภิปัญญาที่มีต่ออภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน
ของนักเรียน งานวิจัยนี้ดำเนินการกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มควบคุม 23 คนและกลุ่มทดลอง 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้คือ มาตรวัดเมตา
คอคนิชั่น การสัมภาษณ์ การคิดออกเสียง การสังเกตและการทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองมีอภิปัญญาและคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต (ส.ป.ช.) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 

Du Toit and Kotze (2009) ศ ึกษาการใช ้กลย ุทธ ์ทางอภิป ัญญาโดยนักเร ียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 5 และครูของพวกเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาว่ากลยุทธ์ทางอภิปัญญาใดบ้างที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูของพวกเขาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา
ของนักเรียนอย่างไร ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่าจากการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาโดยทั้งครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การ
วางแผน และกลยุทธ์การประเมินในสิ ่งที ่พวกเขาคิดและลงมือทำ เป็นกลยุทธ์ที่ทั ้ง ครูและ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายนำมาใช้มากที่สุด ในขณะที่การบันทึกอนุทินและการใช้เทคนิค Think-
aloud นั้นถูกนำมาใช้น้อยที่สุด 

Alzahrani (2017) ศึกษาการรับรู ้ของครูและนักเรียนในธรรมชาติของความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือและการพัฒนาของอภิปัญญา ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาของ 1 
ชั้นเรียนในประเทศซาอุดิอาระเบียในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และการสังเกตชั้นเรียนในการเก็บรวมรวบข้อมูล ซึ่งพบว่าอภิปัญญาสามารถถูกกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมได้ด้วยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีลักษณะที่เอื้อต่อบริบทดังกล่าว ในขณะที่การขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ คนนั้นจะ
ขัดขวางการพัฒนาทางอภิปัญญาของนักเรียน ทั้งนี้งานวิจัยนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ
บทบาทนักเรียนในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับอภิปัญญา 
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Schneider and Artelt (2010) ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทของอภิ
ปัญญาในคณิตศาสตรศึกษา จากการวิเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลา 
50 ปีที ่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้ 1. ความหมายและกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับอภิปัญญาที่หลากหลาย 2. บทบาทของอภิปัญญาในคณิตศาสตรศึกษา 3. บทสรุปที่ได้
จากการวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ ของอภิปัญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ข้อค้นพบหลักที่คณะผู้วิจัยพบคือ ความรู้เชิงอภิปัญญาด้านข้อเท็จจริง 
(Declarative metacognition) นั้นมีส่วนเกี ่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ประมาณร้อยละ 15 – 20 ยิ่งไปกว่านั้น คณะผู้วิจัยยังพบว่านักเรียนโดยทั่วไปและนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำนั้นได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสอนเชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive instruction) 

2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย 3 กรอบแนวคิด 
คือ กรอบแนวคิดที่ 1 : แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ กรอบแนวคิดท่ี 2 : การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
นักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญานักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และ กรอบแนวคิดที่ 
3 : การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
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กรอบแนวคิดที่ 1 : กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร ์

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งพิจารณาออกเป็น 2 กรอบแนวคิดย่อยคือ 1. กรอบ
แนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา และ 2. กรอบแนวคิดเก่ียวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่จะนำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นไปตามกรอบคิด
อภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย อีกทั้งได้มีการสร้างแบบวัดอภิปัญญาที่ยึดกรอบแนวคิดนี้ได้ถู กนำไปใช้อย่าง
แพร่หลายเช่นเดียวกัน โดย Schraw and Dennison (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิ
ปัญญา โดยอธิบายอภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู ้ เก ี ่ยวกับการร ู ้คิด 
(Knowledge of cognition) และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ 

1) ความรู้ด้านการรู้คิด เป็นความตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาใน 3 ด้าน คือ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) เกี่ยวกับตนเองว่า

ตนเองรู้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างและไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างในฐานะผู้เรียน 
1.2) ความร ู ้ด ้านกระบวนการ (Procedural knowledge) เป ็นความรู้

เกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการดำเนินการหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับ

เงื่อนไขต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
2) การกำกับการรู้คิด เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง ประกอบ

ไปดว้ย 5 ด้าน คือ 
2.1) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน จัดการทั้งเวลา แหล่งข้อมูล

และวิธีการต่าง ๆ 
2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) 

เป็นการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานหรือแก้ปัญหาให้บรรลุความสำเร็จ 
2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 

เป็นการกำกับติดตาม ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในการทำงานหรือแก้ปัญหา 
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2.4) กลยุทธ ์การแก ้ไขข ้อบกพร ่อง (Debugging strategies) เป ็นการ
พิจารณาถึงข้อบกพร่องต่างที่พบแล้วมีการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้การทำงานหรือการแก้ปัญหา
บรรลุเป้าหมาย 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลทั ้งระหว่างการ
ดำเนินงานและหลังเสร็จสิ้นการทำงานทั้งในประเด็นของกระบวนการและผลลัฑธ์ที่ได้ 

2. กรอบแนวคิดเก่ียวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะปรับใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk 
(2016) เนื่องจากมีความทันสมัยและน่าจะเหมาะกับการนำไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โดย Ozturk (2016) ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction 
framework) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยให้ครู
เป็นต้นแบบทางการคิดโดยการตั้งคำถามในสิ่งที่ เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What 
to do, When, Why, and How to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการ
อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิดซึ่งรวมไปถึงการถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
การสนับสนุนแนวคิดของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามตนเองและคิดออกเสียงเกี่ยวกับการ
คิดของตนเองซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา 

หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้วกำหนดกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิปัญญาซึ่งมีแนวคิดอยู่ที่ 2 ประเด็นหลักคือ (1) การความรู้ เกี ่ยวกับ
การรู้คิด และ (2) การกำกบัการรู้คิด จากการกำหนดคำนิยามและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
อภิปัญญาทำให้ผู้วิจัยสามารถระบุลักษณะของข้อบ่งชี้ของการมีอภิปัญญาในแต่ละองค์ประกอบ 
และกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญาดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่งแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษา
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนมีกรอบการคิด ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา Ozturk (2016) 

กรอบแนวคิดที่ 2 : การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในขั้นตอนนี้ โดยใช้วงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) ดังภาพที่ 
2.8 

 
ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดของการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในแต่ละวงจร 

จากภาพที่ 2.8 เป็นการแสดงกระบวนการวิจัย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั้นตอน (PAOR) 
คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล 
(Reflect) ในแตล่ะวงจรในความสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

การวางแผน (Plan) : วางแผนการดำเนินการอบรม/สัมมานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (n = 5) ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ โดยในวงจรนี้ ผู ้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื ้นความรู้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเก่ียวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนานักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

การวางแผน (Plan) : วางแผนเกี่ยวกับบทบาทของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียน 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการโครงการฯ ลงมือสร้าง และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติการสอนจริง 

การวางแผน (Plan) : วางแผนการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้น 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ 3 : การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 

สำหรับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจะทำการประเมินโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา 
ในช่วงก่อน (Pre-test) และหลังการดำเนินการ (Post-test) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้
พัฒนาขึ้น 1 บทเรียนหรือประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้นั้นคณะผู้วิจัย
จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอภิปัญญาของผู้เรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) จาก
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เช่น จากแบบสังเกตชั ้นเรียน แบบ
สะท้อนคิดของนักเรียน ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน โดยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจะถูกนำมาใช้กับนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู ้ตามแผนที่ได้
พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น ดังภาพที่ 2.9 

 
ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

หลังจากเสร็จสิ้นทั้ง 3 วงจร ผู้วิจัยได้ทำการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดังภาพที่ 2.10 (ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการประเมินอภิปัญญาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริม) 
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ภาพที่ 2.10 กรอบแนวความคิดของความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีบริบทการเรียนรู้เชิงรุกโดยมี
จุดประสงค์งานวิจัยดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3) เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร ์
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จำนวน 5 คน 
2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ที่มาจากชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ทั้ง 

5 คน) คนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนละประมาณ 40 – 45 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน 
จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน 
มัธยมขนาดใหญใ่นเขตจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง 
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ซึ่งในภาพรวมแผนงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเร ียนระดับ
มัธยมศึกษาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูคณิตศาสตร์ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ มีจำนวน 5 คน ที่ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั ้ง 5 คน (คนละ 1 ห้องเรียน) จำนวนทั้งสิ ้น 201 คน 
(นักเรียนประมาณ 40 คนต่อห้อง) โดยหลังจากท่ีนักศึกษาฯ แต่ละคนได้จัดจัดเรียนการสอนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้นจำนวนประมาณ 10 แผน ๆ ละ 100 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ได้มีการประเมินทั้งอภิปัญญาของนักเรียน (ก่อนและหลังเรียน) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา 
3. แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
4. แบบนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ 
5. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
6. แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
7. ผลงานนักเรียน 
8. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 
10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
11. แบบวัดอภิปัญญา 
12. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

3.3 การดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง
เดือนเมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งแบ่ง
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การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 วงจร ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ 4 ขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัยพอสังเขป ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดงันี้ 
1. ดำเนินการคัดกรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้สำหรับการศึกษางานวิจัยซึ่งทบทวนงานอย่าง

เป็นระบบ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิ
ปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่รายงาน
ผลไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2562 (ค.ศ. 2009 – 2019) ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
รายงานวิจัยที่รวบรวมได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น (1) Academic Search Complete, 
(2) EBSCO, (3) ISI Web of Sciences, (4) Pro Quest Dissertation and Thesis, (5) Science 
Direct, (6) Scopus, และ (7) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ประเทศไทย 

โดยคัดเลือกบทความตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เบื้องต้นดังนี้ 
1) เป็นบทความที่เป็นงานวิจัยหรือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวกับอภิปัญญา

ทางด้านการศึกษาโดยเน้นที่คณิตศาสตรศึกษา 
2) เป็นบทความเกี่ยวกับอภิปัญญาที่มีอภิปัญญาเป็นตัวแปรตามในกรณีที่รูปแบบ

งานวิจัยเป็น การวิจัยเชิงทดลอง วิจัยกึ่งทดลอง วิจัยปฏิบัติการ วิจัยเชิงพัฒนาในระดับโรงเรียน 
3) เป็นบทความเกี่ยวกับอภิปัญญาที่เป็นการพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา หรือการ

สร้างแบบวัด หรือแบบประเมินอภิปัญญา 

โดยในการสืบค้นบทความดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
1) กำหนดคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษประกอบด้วย (1.1) กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นักเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary, Middle, and Secondary School 
และ (1.2) ตัวแปรผลลัพธ์ ได้แก่ อภิปัญญา , Metacognition, Metacognitive Awareness, 
Metacognitive Strategy 

2) รูปแบบของบทความ ได้แก่ รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
3) การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบริการสืบค้น

ออนไลน์ จากฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นที่เอกสารและบทความวิชาการ/วิจัยถูกอ้างอิง
บ่อยครั้ง 

2. เมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมและบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยใช้ตารางการสังเคราะห์ (Synthesis 
matrix) ในการอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยแล้วรายงานผลใน 4 ประเด็น คือ (1) กรอบแนวคิดอภิ
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ปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (2) การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (3) การวัด
และประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และ (4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

การดำเนินการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื ่องมือเพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฯ 

การสร้างแผนการจัดการอบรมเพื่อปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาอยู่ในการดำเนินการตาม
วงจรที่ 1 ของการวิจัยเชิงปฏิบัตการ (รายละเอียดของผลการดำเนินการสร้างแแผนการจัดการ
อบรมฯ จะรายงานอยู่ในบทที่ 4 ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัยนี้)) โดยองค์ประกอบหลักที่
ใช้ในการพิจารณาในการสร้างแผนการจัดการอบรมเพื่อปรับความรู้นักศึกษา คือ เนื้อ/สาระ ที่
มุ่งเน้นปรับพื้นความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญา 
การสอนเชิงอภิปัญญา และการใช้กลยุทธ์เชิงภปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง และ
การใช่คำถาม ซึ่งน่าจะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับนักศึกษาเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกั บอภิ
ปัญญา ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางมากนัก กรอบนโยบายทางการศึกษาไทยยังไม่ได้ระบุ
ถึงอภิปัญญาของนักเรียน อย่างเช่นนโยบายทางการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 

จากการพิจารณาถึงเนื้อหา/สาระ ที่จะอบรมปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้
พิจารณาถึงผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นเนื้อหา/สาระที่ต้องการอบรมให้แก่นักศึกษา โดยพบว่า
นอกจากวิทยากรภายในซึ่งเป็นตัวผู้วิจัยเองแล้ว ยังมัวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถที่
จะได้มาอบรม แลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือจากประสบการณ์โดยตรง 
อย่างเช่น รศ. ดร.สุธีระ ประเสิรฐสรรพ์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอภิปัญญาในชุดรายงานการผล
วิจัยของโครงการเพราะพันธ์ปัญญาที่มีการดำเนินการมากว่า 10 ปี 

จากนั้นผู้วิจัย ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่หลากหลายสำหรับการพัฒนา
ทางวิชาชีพ (Professional development) โดยผู้วิจัยเลือกใช้การผสมผสานระหว่างการ การ
บรรยาย การมีส่วนร่วมจากการได้ลงมือปฏิบัติ การชมวิดิท้ศน์ การอ่านหนังสือหรือบทความ การ
ทดลองสอน (Micro teaching) การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการสะท้อนคิด เพื่อให้นักศึกษาได้
เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา 

โดยแผนฯ นี้ถูกสร้างและพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ในชั้นเรียนของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายของ
นักศึกษาแต่ละคน (5 คน) จำนวนคนละประมาณ 10 แผน แผนละ 2 คาบ (100 นาท)ี เป็นเวลา
ประมาณ 4 สัปดาห์ โดยแผนฯ ที่สร้างขึ้นนี้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน 1 บทเรียน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ซึ ่งแผนฯ นี ้ถูกสร้างและพัฒนาคุณภาพในวงจรที ่ 2 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ 
(รายละเอียดของผลการดำเนินการสร้างและพัฒนาแผนฯ จะรายงานอยู ่ในบทที ่ 4 ตาม
จุดประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัยนี้) ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (2 ท่านเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนใน
ระดับมัธยมศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. มาไม่น้อย
กว่า 30 ปี และ 1 ท่านเป็นนักวิชาการทางคณิตศาสตร์ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. มาไม่น้อยกว่า 30 ปี ) เป็นผู้ประเมิน
ความเหมาะสมของแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 

ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจความตรง
เชิงเนื้อหาของแผนจัดการเรียนรู ้ ( IOC) ในด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเร ียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้และด้านการวัด
และประเมินผล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านประเมิน 3 ระดับ คือเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) 
ไม่เหมาะสม (-1) นำความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 

3. แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

แบบประเมินความตรงของแผนฯ นี ้ใช้เพื ่อให้ผู ้เชี ่ยวชาญใช้ประกอบในการประเมิน
คุณภาพของแผนฯ ที ่ได้ถูกสร้างขึ ้น โดยผู ้ว ิจัยได้ปรับใช้แบบประเมินสถานการณ์ปัญหา
คณิตศาสตร์สำหรับ PBL ของ Kain (2003) ร่วมกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยทางการพัฒนาแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่แนะนำองค์ประกอบสำคัญเพื่อการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ คือ สาระสำคัญ 
จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ (เอมิกา สุวรรณหิตาทร และศิริชัย กาญจนวาสี, 2016) ดังรายละเอียดในภาคผนวก 
ก (หน้า 463) 
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4. แบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโครงการส่งเสริมอภิปัญญาฯ สำหรับ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 

เนื่องจากทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มีแบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที ่ใช้
สำหรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอกท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ในคณะที่เป็นกรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้วิจัยจึงได้ปรับแบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโครงการ
ส่งเสริมอภิปัญญาฯ โดยเพิ่มประเด็นของอภิปัญญา (2 องค์ประกอบหลัก) และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเข้าไปในประเด็นของการนิเทศในช่วงของการจัดกิจกรรม โดยแบบนิเทศฯ นี้ใช้ในการนิเทศ
นักศึกษาในโครงการในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยอาจารย์
นิเทศ/ครูพี่เลี้ยง จำนวนคนละ 3 ครั้ง (ประมาณช่วงเริ่มต้น-ช่วงกลาง-ช่วงหลังของการสอนตาม
แผนที่ได้พัฒนาขึ้น) รายละเอียดประเด็นในแบบนิเทศฯ ดังในภาคผนวก ข (หน้า 467) 

5. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อสะท้อนพฤติกรรมมทางอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในการ
สอนช่วงแรกของการสอน 1 ครั้งและช่วงหลังของการสอน 1 ครั้ง ซ่ึงขอ้มูลที่ได้ที่เป็นทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของรอยขีดที่แสดงแทนจำนวนนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมทางอภิปัญญาที่พอจะสังเกตเห็นได้ ส่วนนี้ข้อมูลที่ได้มีลักษณะเป็นความถี่  ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และแปล
ความหมาย สำหรับส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นการบันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของพฤติกรรมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ back up ข้อมูล ได้มีการใช้เครื่องบันทึก
วิดีทัศน์ชั้นเรียนในภาพรวมและเครื่องบันทึกเสียงกลุ่มเจาะลึกโดยเฉพาะ 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 3 – 4 คนที่คละความสามารถ (เก่ง 1 คน กลาง 1 – 2 คน และ
อ่อน 1 คน) โดยเลือกด้วยคำแนะนำของครูพี่เลี ้ยง ตัวอย่างรายการสังเกตในแบบสังเกตอภิ
ปัญญาของนักเรียน ดังในภาคผนวก ช (หน้า 484) 

6. แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 

เป็นเครื่องมือที่ให้ผู ้เชี ่ยวชาญใช้เพื่อประเมินแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนได้ให้
ผู ้เชี ่ยวชาญของทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเครื่องมือแบบ
ประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาฯ ว่ามีความเหมาะสมในประเด็นที่จะใช้ในการสังเกต
พฤติกรรมซึ ่งอิงตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านประเมิน 3 ระดับ คือเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) นำ
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทั้งนี้ผู ้เชี ่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับ 1 
ข้อสังเกตที่สังเกตพฤติกรรมทางการคิดได้ยากออกแล้วปรับรายละเอียดในการสังเกตให้มีความ
ชัดเจนขึ้น ดังในภาคผนวก ช (หน้า 484) 

7. ผลงานนักเรียน 

จากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนจาก
การได้เรียนรู ้ตามแผนฯ ที ่ได้พัฒนาขึ้น ผลงานของนักเรียนสามารถนำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนได้ ไม่มากก็น้อย ตัวอย่างของผลงานนักเรียน 
เช่น ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม 

8. แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาใช้เพ่ือให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้และความรู้สึกจาก
การที่ได้เข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาในแต่ละครั้งของแต่ละวงจร 

โดยแบบสะท้อนคิดนี้จะแจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำในช่วงท้ายของการจัดอบรม
สัมมนาแตล่ะครั้งของแต่ละวงจรเป็นเวลาประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสะท้อน
คิดนี ้จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการอบรมสัมมนานักศึกษาในวงจรต่อ ๆ ไป 
รายละเอียดดังในภาคผนวก ค (หน้า 471) 

9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 

แบบสะท้อนคิดของนักเรียนใช้เพื่อให้นักเรียนสะท้อนอภิปัญญาของตนเองหลังจากที่ได้
เรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในแต่ละแผน โดยใช้กรอบคำถามในแบบสะท้อนคิดอิงตามกรอบ
คิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) โดยเจาะจงไปที่องค์ประกอบของอภิปัญญา
ทางการกำกับการรู้คิด ที่มีด้านย่อย 5 ด้านคือ การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบ
ความเข้าใจ การแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมินผล เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนถึงการ
กำกับตนในการดำเนินการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย โดยแบบสะท้อนคิดนี้จะให้
นักเรียนทำในช่วงท้ายคาบหรือกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วส่งในวันถัดไป รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก จ (หน้า 479) 

10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับนักเรียนกลุ่มเจาะลึกในชั้นเรียน
ของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 6 คน (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน และอ่อน 2 คน) 
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เพื่อให้ได้ข้อมูลเสริมเป็นรายคนเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียน หลังจากเรียนตามแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยประเด็นคำถามหลักในแบบสัมภาษณ์นักเรียนอิงตามกรอบคิดอภิปัญญาของ 
Schraw and Dennison (1994) ซึ ่งเกี ่ยวกับอภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด ซึ่งมี 3 ด้านย่อย และ การกำกับการรู้คิด ซึ่งมี 5 ด้านย่อย ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน (2 ท่านเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่น้อยกว่า 30 ปี และ 1 ท่านเป็นนักวิชาการทางคณิตศาสตร์
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่
น้อยกว่า 30 ปี ) เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โดยจะ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเจาะลึกทั้ง 6 คนหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ทั้ง 10 แผนสิ้นสุด
ลงและได้ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์หลังจากนั้น ซึ่งการสัมภาษณ์ได้
ดำเนินการในคาบว่าง คนละประมาณ 15 – 20 นาที เกี่ยวกับการใช้อภิปัญญาของนักเรียนในชั้น
เรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่การทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ฉ (หน้า 481) 

11. แบบวัดอภิปัญญา 

แบบวัดอภิปัญญาในงานวิจัยนี้ปรับมาจากแบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิปัญญา
ของ Schraw and Dennison (1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเร ียนไทยโดย 
สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) ในการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาที นาที สำหรับแบบสอบถามก่อนและหลังเร ียนนี้
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ และเกรด
เฉลี่ยภาคเรียนที่ผ่านมา ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดเมตาคอคนิชั่นหรือแบบวัดอภิปัญญา สำหรับ
นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 52 ข้อ เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยแบบวัดเมตาคอคนิชั่น หรือแบบวัดอภิปัญญาดังกล่าวปรับมาจาก 
Metacognitive Awareness Inventory (MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and 
Dennison (1994)  โดยงานว ิจ ัยด ังกล ่าวรายงานค่าความเช ื ่อม ั ่น (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของแบบวัดเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเป็น 0.94 ซึ่งแบบวัด
นี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (จำนวน 17 ข้อ) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1.1) ความรู้
ด้านข้อเท็จจริง (จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 10, 12, 16, 17, 20, 32, และ 46) 1.2) ความรู้ด้าน
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กระบวนการ (จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 14, 27, และ 33) และ 1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (จำนวน 
5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15, 18, 26, 29, และ 35) 

(2) การกำกับการรู้คิด (จำนวน  ข้อ) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 2.1) การวางแผน 
(จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 6, 8, 22, 23, 42, และ 45) 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (จำนวน 
10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 47, และ 48) 2.3) การตรวจสอบติดตามความ
เขา้ใจ (จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ขอ้ 1, 2, 11, 21, 28, 34, และ 49) 2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
(จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25, 40, 44, 51, และ 52) และ 2.5) การประเมินผล (จำนวน 6 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 7, 19, 24, 39, 38, และ 50) 

สำหรับการนำแบบสอบถามในส่วนของแบบวัดอภิปัญญาไป try out กับห้องคู่ขนานของ
ห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟาของ  
ครอนบาค) โดยพบว่า มีค่าความเชื่อม่ันในภาพรวม คือ 0.924 ได้ผลดังตารางที่ 3.1 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายห้องและภาพรวมจากการนำแบบวัด  
อภิปัญญาไปทดลองใช้กับห้องคู่ขนาน 

ที ่ ระดับชั้นเรียน n (คน) 
Cronbach’s Alpha 

Coefficient 

รายห้อง ภาพรวม 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องคู่ขนาน

ของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A) 
38 0.978 

0.924 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องคู่ขนาน
ของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา B) 

40 0.880 

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้องคู่ขนาน
ของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา C) 

48 0.934 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (ห้องคู่ขนาน
ของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D) 

35 0.895 

5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ห้องคู่ขนาน
ของชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา E) 

27 0.968 
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ตัวอย่างข้อคำถามในแบบวัดเมตาคอคนิชั่น (อภิปัญญา) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของ สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ที ่นำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี ้ รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ง (หน้า 473) 

สำหรับแบบวัดอภิปัญญาจะใช้กับนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 5 คน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในการดำเนินการในวงจรที่ 2 
และใช้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 คนเพื่อเป็นข้อมูลเสริมก่อนและหลังการเข้าร่วมการ
ดำเนินการของทั้ง 3 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Pre-test/post-test) 

12. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มีจำนวน 18 ข้อ โดยเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 16 ข้อ ๆ 
ละ 1 คะแนน และแบบอัตนัยสำหรับแสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (20 คะแนน) จากตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรพบว่า จุดประสงค์ด้านความเข้าใจ 9 ข้อ ด้าน ด้านการนำไปใช้ 7 ข้อ และด้าน
การวิเคราะห์ 2 ข้อ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ 2 เรื่อง 
สถิติ (2) มีจำนวน 18 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน และแบบอัตนัย
สำหรับแสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (20 คะแนน) จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า 
จุดประสงค์ ด้านความรู้ความจำ 5 ข้อ ด้านความเข้าใจ 8 ข้อ ด้านการนำไปใช้ 5 ข้อ และด้าน
การวิเคราะห์ 2 ข้อ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ 3 เรื่อง 
ความน่าจะเป็น มีจำนวน 18 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 16 ข้อ ๆ ละ 1 ข้อ และแบบอัตนัย
สำหรับแสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (20 คะแนน) จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า 
จุดประสงค์ ด้านความรู้ความจำ 1 ข้อ ด้านความเข้าใจ 7 ข้อ ด้านการนำไปใช้ 7 ข้อ และด้าน
การวิเคราะห์ 1 ขอ้ 

ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นี้ถูกสร้างและพัฒนาคุณภาพในวงจรที่ 2 
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี ้ (รายละเอียดของผลการดำเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งหมดจะรายงานอยู่ในบทที่ 4 ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 ของ
การวิจัยนี้) ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (2 ท่านเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่น้อยกว่า 30 ปี และ 1 ท่านเป็น
นักวิชาการทางคณิตศาสตร์ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่น้อยกว่า 30 ปี ) เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็น
ผู้ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาม
ท่านประเมิน 3 ระดับ คือเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) นำความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ง
พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที ่ได้จากเครื ่องมือวิจัยที ่เป็นการข้อมูลเชิงปริมาณถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เช่น ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าความเชื ่อมั ่น ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) และค่าขนาดอิทธิพล (Effect size: d) 

โดยในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธใชเกณฑที่ได้รับความนิยมของ Hinkle 
(1998) ทีร่ะดับของความสัมพันธ์ 

0.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
0.70 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.50 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.30 – 0.50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 
0.00 – 0.30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 

โดยในการพิจารณาคาขนาดอิทธิพล (Effect size: d) ใช้เกณฑ์ของ Cohen (1998) 
ถ้า d > 0.5 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูง 
ถ้า 0.5 > d > 0.3 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง 
ถ้า d < 0.3 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับต่ำ 

ทั้งนี้ในการใช้แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อบันทึกระดับของพฤติกรรมนักเรียน
เกี่ยวกับอภิปัญญาได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 0 อภิปัญญาของนักเรียนไม่ปรากฏ (ร้อยละ 0) 
ระดับ 1 อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏน้อย (ร้อยละ 1 – 25) 
ระดับ 2 อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏปานกลาง (ร้อยละ 26 – 50) 
ระดับ 3 อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมาก (ร้อยละ 51 – 75) 
ระดับ 4 อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมากที่สุด (ร้อยละ 76 ขึ้นไป) 
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จากการให้คะแนนระดับอภิปัญญาของนักเรียน ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินอภิ
ปัญญาของนักเรียนไว้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนไม่ปรากฏ 
คะแนนเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถงึ อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมากที่สุด 

ทั้งนี ้ในการคำนวณหาความเชื ่อมั ่น (Reliability) รวมทั้งฉบับของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ใช้ว ิธ ีว ิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of 
Variance Procedure) ซึ่งแผนการคำนวณการหาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวนของฮอยท์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

เมื่อ n แทนจำนวนคน และ k แทนจำนวนข้อสอบ โดยหาค่าต่าง ๆ ในตารางการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ดังนี้ 
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สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพถูกวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา/พรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือ

เป็นข้อมูลเสริมให้กับข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการที่งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากหลายหลายเครื่องมือเพ่ือเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) โดยยึดข้อมูลหลักจากข้อมูลเชิงปริมาณแล้วเสริมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มา
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้
รูปแบบ Embedded Design (Creswell & Plano Clark, 2007) ดังภาพที ่3.2 

 
ภาพที่ 3.2 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน (Embedded Design) ในงานวิจัย
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั ้ งนี ้ เป็นการวิจัยเพื ่อศึกษาการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : 
การศึกษานำร่องวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื ่อศึกษาองค์ความรู ้ เก ี ่ ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเร ียนการสอนว ิชา
คณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิ ชา

คณิตศาสตร์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้ เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

ตอนที ่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

วิชาคณิตศาสตร์ 
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4.1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สามารถสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ 4 ประเด็น คือ 1. กรอบแนวคิดอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์, 2. การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์, 3. การวัดและ
ประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน, และ 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานทั้งในวงการจิตวิทยาทางการศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 
พบว่า มีความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจเกี ่ยวกับกรอบแนวคิดอภิปัญญา 
(Metacognition) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการขยายกรอบ
แนวคิด แม้ในปัจจุบันนี ้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี ่ยวกับความหมายของคำว่า “อภิปัญญา” 
(Desote & Craene, 2019) ทั้งนี้ Dinsmore, Alexander, and Loughlin (2008) พบว่า จาก
การทำวิจัยในการทบทวนวรรณกรรมกว่า 400 งานวิจัย มีเพียง 32 เปอร์เซ็นต์ของงานวิจัยที่ได้
ระบุถึงความหมายของคำว่าอภิปัญญาที่ชัดเจน 

ในภาษาไทยคำว่า “อภิปัญญา” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Metacognition” ซึ่ง
นักวิชาการไทยได้ใช้ชื่อเรียกไว้อย่างหลากหลาย เช่น อภิปัญญา (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธ์, 2545) 
เมตาคอกนิชัน (จันทร์ขจร มะลิจันทร์, 2554) ความตระหนักในการคิด (ธรรมนัด โถบำรุง, ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์, และเกียรติ แสงอรุณ, 2551) การควบคุมและประเมินการคิด (ทิศนา แขมมณี, 
2545) และความคิดอภิมาน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) สำหรับรายงานนี้จะ
ใช้คำว่า อภิปัญญา 

สำหรับในภาษาอังกฤษนั้น คำว่า Metacognition ถูกเรียกโดยนักวิชาการบางกลุ่มด้วยคำ
อ ื ่น ๆ อ ีกหลายคำ เช ่น self-management, self-appraised, mentamentation, meta-
component, meta-learning, executive skills, judgement of learning เป ็นต ้น (Akturk 
& Sahin, 2011) จะเห็นได้ว่า การใช้คำเรียก Metacognition มีความหลากหลาย ซึ่งอาจจะทำ
ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของอภิปัญญา (Metacognition) 

แม้ความหมายของคำว่า อภิปัญญา ยังมีความไม่นิ่งและมีความหลากหลายอย่างมากใน
วงการวิชาการ ทั้งนี้ความหมายของอภิปัญญาในภาพรวมนั้นมีประเด็นหลักร่วมกันอยู่บนรากฐาน
ของกรอบแนวค ิดของ Flavell (1979) ซ ึ ่ ง เป ็นน ักว ิชาการท่ านแรกท ี ่ บ ัญญ ัต ิ คำว่ า 
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Metacognition ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 จนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาและเสนอกรอบ
แนวคิดอภิป ัญญาอีกมากมาย เช ่น Brown (1987), Schraw and Dennison (1994), และ 
Schraw and Moshman (2005) เป็นต้น 

สำหรับกรอบแนวคิดอภิปัญญาแรกเริ่มของ Flavell (1979) นั้น เป็นโมเดลการกำกับ
ติดตามเชิงอภิปัญญา (Metacognition monitoring) ประกอบด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ 4 
แบบ ดังนี้ 

1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognition knowledge) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อ
ของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 

- ปัจจัยด้านบุคคล (Person) เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองและผู้อื่น เช่น บุคคลเชื่อว่าเขามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยการฟังได้ดีกว่าการเรียนรู้
ด้วยการอ่าน หรือ บุคคลเชื่อว่าเพื่อนของเขามีความสามารถในการเรียนมากกว่า ซึ่งความเชื่อ
ของบุคคลเหล่านี้จะทำให้แต่ละคนเสาะหาวิธีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ แตกต่างกัน 

- ปัจจัยด้านงาน (Task) เป็นการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของบุคคลซึ่งจะ
ทำให้ทราบว่าตนเองจะดำเนินการได้อย่างไร โดยความเข้าใจเรื่องงานนั้นจะทำให้เรามีข้อมูลรู้ถึง
ความเป็นไปได้ของงาน เพ่ือที่จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จและเป้าหมาย 

- ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategies) เป็นการเลือกกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยจะ
รู้ว่ากลยุทธ์ใดเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนอาจมีกลยุทธ์หลายกล
ยุทธ์ในการแก้โจทย์ปัญหา แต่จะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาให้ถูกต้องและรวดเร็ว
ที่สุด โดยปัจจัยทางด้านกลยุทธ์นี้ยังเกี่ยวข้องกับการระบุเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง และการ
เลือกกระบวนการที่ใช้เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง ประสบการณ์
ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง 

3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) หมายถึง ผลลัพธ์ที ่ต ้องการหรือ
วัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ทางการคิด ครอบคลุมถึงความเข้าใจ 
การจดจำข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 

4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) เป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจ
ใช้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยมาจากการที่บุคคลตรวจสอบทางการรู้คิด และควบคุมกิจกรรม
ทางการรู้คิดของตนเองทั้ง 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ความรู้เชิงอภิปัญญา ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา 
เป้าหมายเชิงอภิปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตามกรอบแนวคิดของ Flavell (1979) 
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ในขณะที่ Brown (1987) มองว่าอภิปัญญาเป็นการสะท้อนคิดของผู ้เรียนที ่เกี ่ยวกับ
ความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยที่ Brown ได้แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้านกว้าง ๆ คือ 

1. ด้านความรู้ด้านการรู้คิด (Knowledge of cognition) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะท้อนคิด
ของผู้เรียน เกี่ยวกับความสามารถด้านการรู้คิดของผู้เรียน และ 

2. ด้านกลไกการกำกับตนเอง (Self-regulatory of mechanisms) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไก
การกำกับตนเองในการดำเนินการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา ซึ่ง 
Brown ได้เสนอกลไกการกำกับควบคุมอภิปัญญาที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การ
กำกับตรวจสอบ (Monitoring) การตรวจสอบ (Checking) และการแก้ไขปรับปรุง (Revising)  

โดยผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแนวคิดนี้นั้น จะต้องมีความ
ตั้งใจในการสะท้อนคิดถึงความสามารถของตนเองทางการรู้คิด และเข้าใจถึงการกำกับควบคุม
การเรียนรู้ของตนเอง 

ในช่วงระยะเวลาใกลเคียงกันนั้น Garner and Alexander (1989) หนึ่งในกลุ่มนักวิชาการ
ที่ใช้คำจำกัดความสั้น ๆ ในการอธิบายความหมายของอภิปัญญา ว่าคือ การรู้เกี ่ยวกับการรู้ 
(Knowing about knowing) ที่พัฒนาผ่านอายุและประสบการณ์ โดยได้อธิบายว่าอภิปัญญานั้น
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. การตระหนักรู้ที่เกี่ยวกับความรู้ทางเนื้อหา (Content knowledge) คือ การรู้ในเนื้อหา
หรือสิ่งที่เรียนรู้ และความรู้ทางกลยุทธ์ (Strategies knowledge) คือ การรู้เกี ่ยวกับกลยุทธ์ 
ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2. การกำกับติดตามหรือการควบคุมการรู้คิด (Monitoring cognition) คือ การกำกับ
ติดตามกระบวนการคิดและการทำงานเพ่ือให้บรรุลเป้าหมาย 

ซ่ึง Schraw and Dennison (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดยอธิบายอภิ
ปัญญาใน 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู้ในการ
คิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การที่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การที่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3) ความรู ้ด้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การที ่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่ามีเงือ่นไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้
ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2. การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการเพ่ือ
ช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี ้

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่
จะลงมือทำงาน 

2.2) กลย ุทธ ์ในการจ ัดการข ้อมู ล ( Information management strategies) 
หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) หมายถึง 
การประเมินตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธการแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้
เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงานและ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

ต ่อมา Schraw and Moshman (2005) ได ้ สร ุปว ่ า  อภ ิป ัญญาประกอบด ้ วย  2 
องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 

1. ความรู ้ด้านการรู ้คิด ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่เรารู ้เกี ่ยวกับการรู ้คิดของตนเอง แบ่งได้เป็น 3 
องค์ประกอบย่อยคือ (1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ และ (13.) 
ความรู้ด้านเงื่อนไข 

2. การกำกับการรู้คิด เป็นการที่เรากำกับติดตามการทำงานของตนเอง แบ่งได้ เป็น 3 
องค์ประกอบย่อยคือ (2.1) การวางแผน (2.2) การกำกับตรวจสอบ และ (2.3) การประเมินผล 

สำหรับกรอบแนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญาทางคณิตศาสตรศึกษาจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน โดย Schoenfeld (1981) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่เจาะลงไปในด้านการ
กำกับควบคุมเชิงอภิปัญญา (Metacognitive regulation) ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน 
ได้แก่ 

1. การอ่าน (Reading) จากการอ่านเพ่ือระบุเงือ่นไขต่าง ๆ ของปัญหา 
2. การวิเคราะห์ (Analysis) จากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
3. การสำรวจ (Exploration) จากการประเมินความรู้และข้อมูลที่ต้องการ 
4. การวางแผน (Planning) จากการทำความเข้าใจในปัญหา 
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5. การนำไปใช้ (Implementation) จากการมองหาความสัมพันธ์ 
6. การยืนยันข้อเท็จจริง (Verification) จากการใช้ข้อมูล 
7. การถ่ายโยงความรู้ (Transition) จากการสร้างแผนขึ้นมาใหม ่

ต่อมา Garofalo and Lester (1985) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่เจาะลงไปในด้านการกำกับ
ควบคุมเชิงอภิปัญญา (Metacognitive regulation) ในการแก้ปัญหาเช่นกัน แต่มีเพียง 4 ด้าน
คือ 

1. การทำความเข้าใจ (Orientation) เป็นกาทำความเข้าใจในกลยุทธ์ต่าง ๆ 
2. การจัดการ (Organization) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ 
3. การดำเนินการ (Execution) เป็นการประเมินความคล้ายคลึงของงาน 
4. การยืนยันข้อเท็จจริง (Verification) เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้และมักพบกับความ

ยากลำบากในการประเมิน 

จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและพยายามปรับ ขยาย และต่อยอด
กรอบแนวคิดอภิปัญญาจากการริเริ่มของ Flavell ไปในทิศทางทั้งที่ลดความซับซ้อนให้น้อยลง
หรือรวมประเด็นที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์พบว่า 
บางส่วนไม่ได้ระบุกรอบแนวคิดอภิปัญญาไว้อย่างชัดเจน บางส่วนได้ระบุไว้ บางส่วนใช้กรอบ
แนวคิดที่สรุปได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง โดยสามารถสรุปเป็นตัวอย่างการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดอภิปัญญาในงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1



 

 

69 

ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวข้อง 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
1 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Flavell (1976) 

อภิปัญญา หมายถึง “Cognition about cognitive phenomena” ซึ่งโมเดล
การกำกับตรวจสอบเชิงอภิปัญญา (Metacognitive monitoring) ประกอบด้วย
การกระทำและปฏิสัมพันธ์ 4 แบบ ดังนี ้
1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้หรือ
ความเชื่อของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน 
ดังนี ้ ปัจจัยทางด้านบุคคล (Person)ปัจจัยทางด้านงาน (Task) และปัจจัย
ทางด้านกลยุทธ์ (Strategy)  
2. ประสบการณ์เช ิงอภิป ัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง 
ประสบการณ์ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง 
3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
หรือวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ในการรู้คิด นั้น
จะรวมถึง ความเข้าใจ การจดจำข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนา
ความรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) เป็นวิธ ีการที ่บุคคล
ตัดสินใจใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย โดยมาจากการที่บุคคลตรวจสอบ
เชงิการรู้คิด และควบคุมกิจกรรมเชิงการรู้คิดของตนเอง 

Grant (2014) A metacognitive-based tutoring program to 
improve mathematical abilities of rural high 
school students: An action research study 

Shaw (2008) The effects of metacognitive awareness on 
the 
development of mathematical problem-
solving skills in fourth-grade homework 
assignments 

Rottier (2003) Metacognition and mathematics during the 5 
to 7 year shift 

Lingel, Lenhart, and 
Schneider (2019) 

Metacognition in mathematics: Do different 
metacognitive monitoring measures make a 
difference? 

Zhao et al. (2019) A path model for metacognition and its 

relation to problem‐solving strategies and 
achievement for different tasks 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
  Shilo and Kramarski 

(2019) 
Mathematical-metacognitive discourse: How 
can it be developed among teachers and 
their students? Empirical evidence from a 
videotaped lesson and two case studies 

Veenman and van 
Cleef (2019) 

Measuring metacognitive skills for 
mathematics: Students’ self-reports versus 
on-line assessment methods 

Goos, Galbraith, and 
Renshaw (2002) 

Socially mediated metacognition: Creating 
collaborative zones of proximal 
development in small group problem solving 

Young (2010) Explorations of metacognition among 
academically talented middle and high 
school mathematics students 

วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ 
สุมาลี ชัยเจรญิ (2558) 

การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
  จันทร์ขจร มะลิจันทร์ 

(2554) 
ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเม
ตาคอกนิชัน ที่มีต่อความสามารถในการ แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด และการกำกบั
ตนเองในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 

2 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Schraw and Moshman (1995) 
อภิปัญญา หมายถึง ความรู้ทางการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ 

o ความรู้ทางการรู ้คิด (Knowledge of cognition) คือ สิ ่งที ่บุคคลรู้
เกี่ยวกับความสามารถในการรู้คิดของตนและความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด
ทั่วไป 

o การกำกับการรู ้คิด (Regulation of cognition) คือ การวางแผน 
(Planning) การกำก ับต ิดตาม  (Monitoring) และการประเมิน 
(Evaluating) 

Heather Coffey (2009) The relationship between metacognition and 
writing in sixth grade mathematics 

3 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ O’Neil and Abedi (1998) 
อภิปัญญา หมายถึง วิธีคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือนำไปสู่เป้าหมายโดยใช้
กระบวนการควบคุมความคิด การวางแผน การใช้กลยุทธ์ และการประเมินการ
คิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามการรับรู้ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การ
ตระหนักรู้ การวางแผน ยุทธวิธีทางความคิดและการตรวจสอบตนเอง  

ศิริญญา กันทะมูล 
(2555) 

การพัฒนาเครื่อองมือประเมินอภิปัญญา กลุ่มสาระ
การ เร ี ยนร ู ้ คณ ิตศาสตร ์ ส ํ าหร ับน ัก เ ร ียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ชลธิดา ดวงงามยิ่ง 
(2553) 

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
 o การตระหนักรู้ หมายถึง การรู้จักตนเองด้วยตนเอง โดยตระหนักถึง

ความรู้ของตนเอง ความจำเป็นของการใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการแก้ปัญหาหรือดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 

o การวางแผน หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือกระบวนการต่าง ๆ 
เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย และวิธีในการดำเนินการแก้ปัยหาหรือ
ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 

o ยุทวิธีทางความคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่จะคิด
หาวิธีการและเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุด ในการดำเนินการแก้ปัญหาหรือ
ดำเนินการเพื่บรรลุเป้าหมายนั้น 

o การตรวจสอบด้วยตนเอง หมายถึง การพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของวิธีการดำเนินการที่นำมาใช้ รวมไปถึงผลการดำเนินการแก้ปัญหา
หรือดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น 

อัสมา มือลี (2559) ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญา
และปัญหาปลายเปิดที่มีต่อความสามารถใน การใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 

4 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Schraw and Dennison (1994) 
อภิปัญญา หมายถึง ความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge of cognition) และ
การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

Pope (2005) Metacognitive development in college-level 
geometry course pre-service elementary 
teachers: A case study  

Cooper (2008) An examination of the impact of multiple 
intelligences and metacognition on the 
achievement of mathematics students 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
 1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู้

ในการคิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 
o ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) 
o ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) 
o ความรู้เชิงเงื่อนไข (Conditional knowledge) 

2. การกำกับการรู ้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ ่งที ่นักเร ียน
ดำเนินการเพื่อช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้าน
ย่อย ดังต่อไปนี ้

o การวางแผน (Planning) 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมลู (Information management 

strategies) 
o การตรวจสอบตดิตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 
o กลยุทธการแกไ้ขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) 
o การประเมินผล (Evaluation) 

Nelson (2012) The effectiveness of metacognitive strategies 
on 8th grade students in mathematical 
achievements and problem solving skills 

Panaoura, Philippou, 
and Christou (2003) 

Young pupils’ metacognitive ability in 
mathematics 

Smith (2013) An exploration of metacognition and its effect 
on mathematical performance in differential 
equations 

Lertchuwongsa and 
Katwibun (2016) 

10th Grade Students’ Metacognition in a 
Mathematics Problem-based Learning (PBL) 
Classroom 

สังวรณ์ งัดกระโทก และ
คณะ (2559) 

รายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเครื่องมอืวัด
และประเม ินเมตาคอคนิช ั ่นของน ักเร ียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ดุษฎี ยอดอ่อน และ 
หล้า ภวภตูานนท์ (2556) 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ โดยใช้
วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน ที่เน้นการคิด
เชิงอภิปัญญาเรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
5 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Garner and Alexander (1989) 

อภิปัญญา หมายถึง การคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง หรือการรู้คิด
เกี่ยวกับการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ การตระหนักรู้และกระบวนการควบคุม
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

Riley (2000) The effect of metacognition and strategic 
training embedded in cooperative settings on 
mathematics performance of at-risk students 

6 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Brown (1987) 
อภิปัญญาเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านการรู้คิด 
(Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการจดจ่อทำงานที ่ได้รับ
มอบหมาย โดยอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้านกว้าง ๆ คือ  

o ด้านความรู้เชิงการรู้คิด (Knowledge of cognition) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี ่ยวกับความสามารถด้านการรู ้คิดของ
ตนเอง และ  

o ด้านกลไกการกำกับตนเอง (Self-regulatory of mechanisms) 
o การวางแผน (Planning) 
o การกำกับตรวจสอบ (Monitoring) 
o การตรวจสอบ (Checking) และ 
o การแก้ไขปรับปรุง (Revising) 

Bonnett, Yuill, and 
Carr (2017) 

Mathematics, mastery and metacognition: 
How adding a creative approach can support 
children in maths 
 

7 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Wiggin and McTighe (2005) 
อภิปัญญา หมายถึง ภาพสะท้อนความรู้ในตนเองของการคิดและการเรียนรู้ของ
แต่ละบคุคลและสามารถพัฒนาไดด้้วยความช่วยเหลือของคร ู

King (2011) Solving out loud: Using discourse as a means 
to promote problem solving, motivation, and 
metacognition in a mathematics classroom 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปญัญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
8 กรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Schneider and Artelt (2010) 

อภิปัญญา หมายถึง การรับรู้และสะท้อนถึงจุดแข็งและจดุอ่อนทางปัญญา การ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรและกลยุทธ์และความเหมาะสมของสถานการณ์ ความรู้
เกี่ยวกับอภิปัญญาประกอบด้วยความเชื่อที่ถูกต้องและเท็จเกีย่วกับหัวเรื่องและ
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะอภิปัญญา หมายถึง 
กิจกรรมที่มุ่งแยกความแตกต่างของแบบฝึกหัดที่ยากจากสิ่งที่ง่าย เพื่อให้
สามารถมีสมาธิและยืนหยดัใน งานท่ีต้องใช้ความพยายามสูง 

Baten and Desoete 
(2019) 

 

Metacognition and motivation in school-aged 
children with and without mathematical 
learning disabilities in Flanders 
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2. การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจในการศึกษาอภิปัญญาและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของอภิปัญญา 
ในการดำเนินการแก้ปัญหาของนักเรียน 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีว่า นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหา
ที่มีความซับซ้อน หรือปัญหาที่ต้องใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหามากกว่า 1 ขั้นตอน โดยครูมักพบความ
ลำบากทั้งในด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อให้
นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา (Schneider & Artelt, 2010) 

โดยกว่า 40 ปีมาแล้วที่นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษาเห็นตรงกันว่า ความสามารถ
ทางการรู ้คิดของนักเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความสามารถทางอภิปัญญา
ควบคู่ไปด้วยจึงจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้ง 
Brophy (1986), Desoete and Craene (2019), Schoenfeld, (1983,1992), Silver (1982), และ 
Verschaffel (1999) 

จากการวิจัยที่ศึกษาอภิปัญญากับการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้นมี 2 ทิศทาง คือ (1) การทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้อภิปัญญาของผู้เรียน เช่น Schoenfeld (1992), Sjuts (2002), และ Veenman 
(2006) เป็นต้น และ (2) ประโยชน์ของรูปแบบ/การจัดการเรียนสอนทางอภิปัญญาที่มีต่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้ เช่น Mevarech and Kramarski (1997,2003) และ Mevarech, Tabuk, and 
Sinai (2006) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของอภิ
ปัญญากันอย่างแพร่หลายในวงการศึกษา แต่กลับพบว่าทั้งครูประถมและมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ทราบว่าทำไมจึงต้องส่งเสริมอภิปัญญาและจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดอภิปัญญาในชั้นเรียนของตนเอง
ได้อย่างไร ครูส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสอนความรู้ มากกว่ากลยุทธ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ครูจะต้องได้รับการฝึกเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมพูนความรู้พิเศษเกี่ยวกับ
อภิปัญญาและวิธ ีการ/แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที ่พัฒนา/ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 
(Desoete & Craene, 2019) ยิ่งไปกว่านั้น Alzahrani (2017) ยืนยันว่าครูจะม่าสามารถพัฒนาหรือ
ส่งเสริมอภิปัญญาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากครูไม่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ใน
ด้านนี้อย่างเพียงพอ 



77 

สำหรับรูปแบบ/การจัดการเรียนรู้ทางอภิปัญญา (Metacognitive interventions) ที ่ครู
สามารถนำมาใช้ในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์นั้นสามารถใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive 
strategies) ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Mevarech and Kramarski (1997) ได้เสนอ
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการตั้งคำถามเชิงอภิปัญญา (Metacognitive questioning) ที่เรียกว่า 
IMPROVE ซ่ึงย่อมาจาก Introducing new material, Metacognitive questioning, Practicing, 
Reviewing, Obtaining mastery on higher and lower cognitive processes, Verification, 
and Enrichment and remedial 

สำหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลายของผู้เรียน (Heterogeneous classrooms) 
โดย Metacognitive questioning หร ือการใช ้คำถามเช ิงอภ ิป ัญญาของว ิธ ี  IMPROVE นั้น 
ประกอบด้วยคำถาม 4 แบบ คือ 

1. คำถามเกี่ยวกับความเข้าใจ (Comprehension questions) เช่น “ปัญหานี้โดยรวมแล้ว
เกี่ยวข้องกับอะไร” 

2. คำถามเก่ียวกับการเชื่อมโยง (Connecting questions) เช่น “ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ที่เคยพบหรือเคยแก้ไขมาก่อนหรือไม่” 

3. คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic questions) เช่น “เทคนิค/วิธีการใดที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหานี้ เพราะเหตุใด” 

4. คำถามเกี ่ยวกับการสะท้อนคิด (Reflection questions) เช่น “แนวทางหรือวิธ ีการ
แก้ปัญหาที่ใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่” หรือ “ปัญหานี้มีแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น ๆ อีก
หรือไม่” 

โดยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา IMPROVE นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบหลัก คือ (1) กิจกรรม
เชิงอภิปัญญา (2) ปฏิสัมพันธ์ก ับเพื ่อน และ (3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ ่ง Mevarech and 
Kramarski (1997) ได้ทำการศึกษากับเด้กอายุ 12 – 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Grade 7) 
โดยใช ้การสอนแบบ IMPROVE ซ ึ ่งพบว ่า น ักเร ียนกลุ ่มที ่ ได ้ร ับการสอนแบบ IMPROVE มี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน
กลุ่มที่ไม่ได้รับการเรียนการสอนแบบ IMPROVE อย่างไรก็ตาม พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนต่ำยังไม่ปรากฏพัฒนาการในการเรียนที่ชัดเจนนัก 

เม ื ่อไม ่นานมาน ี ้  Ozturk (2016) ได ้ เสนอกรอบแนวค ิดในการสอนเช ิ งอภ ิป ัญญา 
(Metacognitive instruction framework) ที่มีการผสมผสานรูปแบบการใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา 
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โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
เร ียนจากการใช้กฎ WWW&H ซึ ่งย ่อมาจาก What to do, When, Why, and How to do so 
ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ซึ่งรวมไปถึงถกอภิปราย
เกี ่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเร ียนรู ้และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-
discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามกับตนเอง (Self-questioning) ร่วมกับการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ไว้ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา Schoenfeld (1992) ได้เสนอแนะหนึ่งในกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ นั่นคือ การใช้คำถามแบบโสเครติส (Socratic questioning) โดย Elder and Paul 
(2007) ได้เสนอประเภทของคำถามแบบโสเครติสไว้ดังนี้ 

1. การใช้คำถามท่ีมีความชัดเจน (Questioning clarity) 
2. การใช้คำถามท่ีมีความเท่ียงตรง (Questioning precision) 
3. การใช้คำถามท่ีแม่นยำ (Questioning accuracy) 
4. การใช้คำถามท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Questioning relevance) 
5. การใช้คำถามเชิงลึก (Questioning depth) 

ทั้งนี้ในช่วงปี 1990 มีการถกประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาอย่างกว้างขวาง (Oxford, 
1990) กล่าวคือ นักวิชาการบางกลุ่มมองว่าสามารถแบ่งกลุ่มกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ (1) กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้ กับ (2) กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่
จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นกระบวนการคิดทางสมอง 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ ่มมองว่า กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ช่วยให้นักเรียนควบคุมดูแล
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกลยุทธ์พื้นฐาน คือ กลุ่มกลยุทธ์
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การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง กลุ่มกล
ยุทธ์การกำกับติดตาม (Monitoring) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ตรวจทานความเข้าใจและผลงานที่
ทำ และกลุ่มกลยุทธ์การประเมิน (Evaluating) เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ประเมินผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลงาน (Oxford, 1990) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า นักการศึกษาได้เสนอแนะการใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้หลากหลายรูปแบบ/วิธี ตัวอย่างเช่น Joseph 
(2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะสำหรับนำไปใช้
เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหลากหลายวิธี เช่น 

1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) เทคนิควิธีนี้ครูสามารถใช้เป็น
ต้นแบบในการคิด (Mental modelling) ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการอ่าน หรือการแก้ปัญหา โดยการสะท้อนคิดในสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือลงมือกระทำ แล้ว
พูดความคิดนั้นออกมา 

2. การใช้กิจกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal-teaching activities) เป็น
การที่นักเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ของกันและกันโดยผ่านการคิดออกเสียงในการตรวจสอบความ
เข้าใจอย่างมีขั้นตอนคือ การตั้งคำถาม (Questioning) การขยายความให้ชัดเจน (Clarifying) การ
สรุป (Summarizing) และการคาดการณ์ (Predicting) 

3. การใช้การอภิปรายแนวคิด (Discussions about thinking) เป็นการถกอภิปรายแนวคิด
ระหว่างนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาและ
กระตุ้นให้นักเรียนได้ถกอภิปรายร่วมกัน 

4. การใช้การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นการประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิด
ในสิ่งที่ตนได้คิดในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การใช้คำถาม (Questioning) เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงาน 
ต่าง ๆ ของนักเรียน การตั้งคำถามถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการรู้คิดที่ทรงพลัง เนื่องจากเป็นการทำให้
นักเรียนได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเองในทันทีผ่านการค้นหาคำตอบที่พวกเขาอยากรู้ และ
การจัดการความคิดของตนเอง ซึ่งอาจทำให้นักเรียนตั้งคำถาม 5 คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลัง
เรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการใช้คำถามแรกคือคำถาม Why (ทำไม) 

6. การใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving activities) เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้
คิดมากกว่าการท่องจำ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขารู้แล้วและสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ 

Kapa (2001) พบว่าการสอนเชิงอภิปัญญาที ่มีบริบทการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมอภิปัญญาที ่มี
ประสิทธิภาพคือบริบทการเรียนรู้ที ่มีการกระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา
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มากกว่าบริบทที่กระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหา  ซึ่งการรู้ว่าควรใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาเมื่อไรและอย่างไรนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน (Teong, 2003) ทั้งนี้การสอนเชิงอภิปัญญาช่วยให้นักเรียนกำกับติดตามและตรวจสอบ
ความเข้าใจและจัดการการเรียนรู้และกระบวนการในการแก้ปัญหาของพวกเขา (Brown, 1982) 

Kapa (2001) ได้เสนอขั้นตอน 5 ขั้นในการสอนเชิงอภิปัญญาที่สอดแทรกในกระบวนการ
แก้ปัญหา ดังนี้ 

1. การระบุปัญหา 
2. การนำเสนอปัญหา 
3. การวางแผนแก้ปัญหา 
4. การดำเนินการแก้ปัญหา และ 
5. การประเมิน 

โดยในแต่ละขั้นจะประกอบด้วยการดำเนินการย่อยคือ (1) การเก็บข้อมูล การใส่รหัสข้อมูล 
และการดึงข้อมูลมาใช้ (2) การอ้างอิง การจิตนาการสร้างภาพ การเลือก และเปรียบเทียบความ
เหมือนความต่าง (3) การผสมผสาน การสรุปหลักการ การเลือกในภาพรวม และการสร้าง
ความสัมพันธ์ (4) การควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การคิดคำนวณ การ
ใช้ความรู้และกฎทางคณิตศาสตร์ และ (5) การปรับแต่งผลลัพธ์และเสนอแนะแนวทางเลือกในวิธีการ
แก้ปัญหา 

Schraw, Crippen, and Hartley (2006) เสนอให้ใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิ
ปัญญา เช่น การสร้างตารางสรุป การใช้กราฟหรือไดอะแกรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ใน
ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา 

ในขณะที่ Havenga et al. (2013) เสนอแนวทางในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การศึกษาปัญหาและประเด็นสำคัญ บันทึกข้อมูลที่จำเป็น และพูดคุยและเปลี่ยนกันใน

ประเด็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 
2. แสดงการดำเนินการแก้ปัญหาและกำกับติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. การวางแผนในระยะที่สอง โดยกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลที่มีกระบวนการที่จะใช้และผลลัพธ์

ที่คาดหวัง 
4. การใส่รหัสข้อมูลของแผนการดำเนินการ 
5. การตรวจสอบแผนการดำเนินการและสะท้อนผลที่ได้ 
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ซึ่ง Toit and Kotze (2009) ได้เสนอแนะกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถนำมาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไว้หลายกลยุทธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การวางแผน (Planning strategy) ซึ ่งสามารถใช้ในช่วงการเริ ่มต้นของการทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน โดยครูจะต้องทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงกลยุทธ์ที่จะเลือกใช้ กฎเกณฑ์
และข้ันตอนต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงท้ังข้อจำกัดในเรื่องเวลา เป้าหมาย ความรู้/
กฎพื้นฐานที่จะต้องเชื่อมโยงไปใช้ในการทำกิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย ซี่งครูจะต้องทำให้
ประเด็นเหล่านี้มีความเด่นชัดเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลทำ
ให้นักเรียนมีสิ่งที่วางแผนและเป้าหมายอยู่ในใจ และนำไปประเมินเทียบกับผลการทำงานของพวก
เขาที ่ได้ในท้ายที ่ส ุด โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ครูสามารถกระตุ ้นให้ผู ้เรียนแลกเปลี ่ยน
ความก้าวหน้าในการทำงาน  กระบวนการคิด และข้อคิดเห็นที่มีต่อผลลัทธ์ที่ได้ เหล่านี้จะส่งผลทำให้
นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง 

2. การถามคำถาม (Generating questions) นักเรียนควรถามคำถามตนเองว่า อะไรคือสิ่งที่
พวกเขารู้แล้ว อะไรคือสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทำกิจกรรม โดยในขณะที่การกำ
กิจกรรมได้ดำเนินไป คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่รู้และไม่รู้ที่พวกเขาได้ตั้งไว้ในตอนแรกเกี่ยวกับความรู้ของ
ตนเองจะได้รับการยืนยัน มีความชัดเจนและถูกขยายประเด็นออกไปมากขึ้น 

3. การตั้งเป้าหมายและการทำให้บรรลุเป้าหมาย (Setting and pursuing goals) เป้าหมาย
คือสิ่งที่คาดหวังว่านักเรียนจะต้องทำให้สำเร็จอันจะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสติปัญญา 
หรือด้านสังคม หรือ อารมณ์ ผู้เรียนที่มีการกำกับตนจะพยายามตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองใน
ขณะที่กำกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้สามารถปรับใช้ในบริบทการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีก
ด้วย 

4. การทำกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem solving) โดยทั ่วไปแล้วนักแก้ปัญหาที่ดีจะ
ตระหนักในการคิดของตนเอง ทั้งนี้คนที่มีความสามารถทางอภิปัญญาสูงจะเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่ง
ด้วย ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของตนเอง และการสะท้อนคิดถึงการ
คิดแก้ปัญหาของตนเอง เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

5. การคิดออกเสียง (Thinking aloud) ครูสามารถกระตุ้นนิสัยการคิดออกเสียงในขณะที่
ผู้เรียนดำเนินการแก้ปัญหา การให้ผู้เรียนพูดเกี่ยวกับการคิดของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
ระบุทักษะการคิดของพวกเขา การคิดออกเสียงจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการควบคุมตนเอง โดย
นักเรียนควรถูกสอนให้ตั้งคำถามตนเอง ดังนี้ “ปัญหาของฉันคืออะไร” “ฉันจะทำได้อย่างไร” “ฉัน
กำลังทำตามแผนที่วางไว้ใช่ไหม” “ฉันได้ทำอะไรไปบ้าง” 
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6. การเข ียนอนุท ิน (Journal-keeping) เป ็นการเข ียนบันทึกรายว ันส ่วนตัวเก ี ่ยวกับ
ประสบการณ์เรียนรู้ที่พวกเขาได้ประสบพบเจอในแต่ละวันทั้งด้านการคิดและการกระทำ นักเรียน
สามารถบันทึกได้ทั้งในประเด็น ความมุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด ความเข้าใจ ข้อผิดพลาด
และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น 

7. การทำงานร่วมกัน (Cooperative learning) พบว่าการทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อย สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ และในการต่อยอดการทำงานกลุ่มรวมกันคือการอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน ซึ่ง
ในการทำงานร่วมกันทั้งในระดับกลุ่มย่อยและระดับชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้ให้คำแนะนำโดยตรง
ในขณะที่สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานร่วมกันยังช่วยสนับสนุนทั้ง
การตระหนักรู้ในการคิดของตนเองและของผู้อื่นอีกด้วย 

8. การทำเป็นแบบอย่าง (Modelling) การทำเป็นแบบอย่างเกิดขึ้นเมื่อครูสาธิตกระบวนการ
ในการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่มีความท้าทาย หรือเมื่อครูบอกนักเรียนเกี่ยวกับความคิดของครูและเหตุจูง
ใจในหารเลือกใช้กลยุทธ์บางกลุยุทธ์ที่คิดว่ามีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา 

สำหรับบริบทที่เอื้อต่อการสอน/ส่งเสริมอภิปัญญาโดยการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานั้น ได้มี
นักวิชาการศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดย Ellis, Bond, and Denton (2012) ได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพวกเขาพบ 5 ลักษณะของบริบทที่เอื้อต่อการสอน/ส่งเสริมกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ครูควรทราบ ได้แก่ 1. บริบทของหลักสูตร/การเรียนรู้เชิงรุก เช่น การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนการสอนความคิดรวบยอด (Concept 
teaching) 2. บริบทที่มีการประเมินสอดแทรก เช่น การประเมินตนเอง (Self-assessment) การใช้
คำถามที่กระตุ้นการคิด (Divergent questioning) 3. บริบทที่มีการฝึกปฏิบัติ/ลงมือทำที่ต่อเนื่อง 
เช่น การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระและที่มีการนำ (Guided and independent practice) 4. บริบทที่ใช้
การสอนกลยุทธ์ที่มีความชัดแจ้ง เช่น การใช้คำถามมุ่งเป้า (Targeted questioning) การทำเป็น
แบบอย่าง/การเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) 5. บริบทที่มีการใช้การพูด เช่น การคิดออกเสียง 
(Think aloud) การใช้คำถาม (Questioning) การพูดกับคู่ทำงาน (Partner talk) 

ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้คัดเลือกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีเทคนิค/
วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยรวมพบว่า 
เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่เป็นที่นิยมหรือถูกนำมาใช้มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมผ่าน
การแก้ปัญหา และการใช้กลยุทธ์การวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง รองลงมาคือ 
วิธี IMPROVE และสำหรับเทคนิค/วิธีอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เช่น การใช้คำถาม 
โสเครติส (Socratic dialogue) การใช้คำถามแบบ QAT และการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-
aloud technique) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างการสังเคราะห์กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญา 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
1 วิธี IMPROVE (IMPROVE method) ซึ่งปรับมาจาก

กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Moore 
(1998) (การวางแผน, การตรวจสอบ, การประเมินผล, 
การคาดการณ์, การกำกับติดตาม, และการสอนกระตุ้น
การรู้คิด) และบูรณาการร่วมกับกรอบแนวคิดทักษะ
ทางสังคมของ Johnson and Johnson (1990) 

o การแนะนำความคิดรวบยอมใหม่ 
(Introducing new concepts) 

o การใช้คำถามเชิงอภิปัญญา (Metacognitive 
questioning) 

o การฝึกฝน (Practicing) 
o การตรวจสอบและลดปัญหา (Reviewing and 

reducing difficulties) 
o การเรียนรู้เชิงลึก (Obtaining mastery) 
o การตรวจสอบผลการเรียนรู้ (Verification) 
o การแก้ไข/พัฒนาให้ดีขึ้น (Enrichment) 

Riley (2000) 
King (2011) 

Nelson (2012) 
 

2 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Kelly 
(2005)  

มุ่งเน้นให้นักเรียนสะท้อนและกำกับติดตามผลการ
เรียนรู้ของตนเองในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วย
วิธีการดังนี้ 
o พิจารณาลักษณะของงาน/ภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย (Considering the nature of the 
task at hand) 

Sullivan (2007) 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ่) 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
  o ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ (Identifying 

learning goals) 
o สร้างแผนในการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ

เรียนรู้ของตนเอง (Setting a plan of action 
based on their goals) 

o คิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เวลา และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่ 
(Thinking about the resources, time, 
and make connections to prior 
knowledge) 

 

3 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Lesh, 
Lester, and Hjalmarson (2003) 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาประกอบด้วย 
o วางแผนในการทำงานอย่างรัดกุม (Planning 

their work carefully) 
o ตวรจสอบและกำกับติดตามผลการดำเนินการ

ตลอดการเรียนรู้ (Monitoring) 

Cooper (2008) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
  o ประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง (Assessing their progress 
continuously) 

o ทำงานอย่างแข็งขัน (Work diligently) 

 

4 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Brown 
(1978) 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
o การวางแผน (Planning) 
o การกำกับติดตาม (Monitoring) 
o การตรวจสอบ (Checking) 
o การแก้ไข (Revising) 

Rottier (2003) 
Shaw (2008) 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) 
อัสมา มือลี (2559) 

5. กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Joseph 
(2009) 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ Joseph ได้เสนอไว้มี 2 วิธี ดังนี้ 
o การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง  (Think-aloud 

technique) 
o การใช้ Problem-solving activities 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) 
Coffey (2009) 

วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ  
สุมาลี ชัยเจริญ (2558) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
6 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ 

Veenman, Prins, and Verheij (2003) และ 
Veenman (2011) 

o การวางแผน (Planning) 
o การกำกับติดตาม (Monitoring) 
o การประเมิน (Evaluating) 
o การทำงานเป็นกระบวนการ (Working 

process) 

Vorhölter (2019) 
 

7 กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ Davidson, 
Deuser, and Sternberg (1994)  

ได้เสนอขั้นตอนของการใช้อภิปัญญาในการแก้ปัญหา 
ดังนี้ 
o การระบุและนิยามปัญหา (Identifying and 

defining the problem) 
o การสร้างตัวแทนปัญหา (Representing the 

problem) 
o การวางแผนดำเนินการแก้ปัญหา (Planning 

how to proceed) 
o การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluating the 

problem) 

Sarver (2006) 
จันทร์ขจร มะลิจันทร์ (2554) 

ดุษฎี ยอดอ่อน และ 
หล้า ภวภูตานนท์ (2556) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
8 กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันของ Yimer (2004) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเมตาคอกนิ

ชันผ่านการแก้ปัญหา ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 
o การเข้าสู่ปัญหา (The engagement phase) 

เป็นขั้นเผชิญปัญหาและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ปัญหา 

o กำหนดโครงสร้างในการ แก้ปัญหา (The 
transformation-formation phase) เป็นขั้น
วางแผนการ แก้ปัญหาโดยวิเคราะห์และ
กำหนดกรอบในการแก้ปัญหา  

o ดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation 
phase) เป็น ขั้นดำเนินการตามแผน 

o ประเมินผล (The evaluation phase) เป็นขั้น 
ประเมินกระบวนการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับ การดำเนินการตามแผน  

อัจฉริยา สีหามาตย์ และ 
ชาญณรงค์ เฮียงราช (2552) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
  o สะท้อนผล (The internalization phase) 

เป็นขั้นที่เก่ียวข้องกับเจตคติ ของนักเรียน
เกี่ยวกับปัญหา 

 

9 กรอบแนวคิดการใช้คำถามแบบโซเครติส (Socratic 
dialogue) ในการส่งเสริมอภิปัญญาของ Wong and 
Quek (2006; 2009; 2010)  

ใช้บัตรคำถาม (The Student Question Cards: SQC) 
ที่ประกอบด้วยคำถามทั้งสิ้น 4 ประเภทดังนี้ 
o การใช้คำถามเพ่ือถามความหมาย (Meaning) 
o การใช้คำถามเพ่ือทราบวิธีการ (Method) 
o การใช้คำถามเพ่ือการให้เหตุผล (Reasoning) 
o การใช้คำถามเพ่ือการนำไปใช้ (Application) 

Wong (2012) 

10 กรอบแนวคิดการใช้คำถาม (Questioning as 
Thinking: OAT) ของ  (Midgley, Anderman & 
Hicks, 1995) 

ใช้คำถามที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
o Think-Aloud  
o Question answer relationships (QAR) 
o Self-questioning 

Wilson and Smetana 
(2009) 
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3. การวัดและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน 

การประเมินอภิปัญญาให้มีประสิทธิภาพนั้นควรใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินหรือใช้
เครื ่องมือมากกว่าหนึ ่งเครื ่องมือ เนื ่องจากโครงสร้ างอภิปัญญามีความซับซ้อนและมีหลาย
องค์ประกอบ 

Boğar (2018) ซึ่งแนะนำว่าสามารถจัดเทคนิควิธีการวัดและประเมินอภิปัญญาออกได้เป็น 2 
กลุ่ม โดยแบ่งตามช่วงขณะที่ดำเนินการวัดประเมินอภิปัญญากับผู้เรียนเช่นเดียวกัน แต่ให้ชื่อเรียกท่ี
แตกต่างออกไป กล่าวคือ 

1. เทคนิควิธีวัดประเมินที่เป็นปัจจุบัน (Concurrent technique) คือ การวัดการประเมินใน
ขณะที่ผู้ถูกประเมินในขณะกำลังดำเนินการการคิดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย เช่น Think-aloud 
โปรโตคอล การสังเกตพฤติกรรม 

2. เทคนิควิธีวัดประเมินที่ไม่เป็นปัจจุบัน (Non-concurrent technique) คือ การวัดการ
ประเมินในขณะที่ผู้ถูกประเมินในขณะที่ผู้ถูกประเมินไม่ได้กำลังดำเนินการการคิดเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย เช่น แบบสอบถาม การเขียนสะท้อนคิด เป็นต้น 

โดย Boğar (2018) มองว่าทั้ง 2 รูปแบบการวัดและประเมินอภิปัญญามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ควรเลือกใช้การวัดและประเมินอภิปัญญาด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อลด
ข้อจำกัดของเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินอภิปัญญาแต่ละตัวอีกทั้งยังเป็นการใช้หลักการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้สะท้อนภาพของอภิปัญญาในตัวผู้เรียนให้ได้ชัดเจนและ
ถูกต้องให้ได้มากที่สุด 

ความยากลำบากในการวัดและประเมินอภิปัญญาคือความเป็นกลางในการประเมินและ
เทคนิค/วิธีที่ใช้วัดประเมินอภิปัญญาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความตรง (Validity) ของการ
รายงานผลการประเมินโดยการใช้วาจา (Verbal reports) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ถูกประเมินที่ขาด
ทักษะหรือความสามารถทางภาษาอาจจะไม่สามารถสื่อสารผ่านคำพูดเพ่ือสะท้อนถึงกระบวนการคิด
ของตนเองได้ นอกจากนี้ในการประเมินแบบรายงานตนเอง (Self-report) มีสิ่งที่พึงระวังคือการทีถูก
ถูกประเมินอาจจะไม่สามารถระลึกนึกถึงกระบวนการคิดของตนเองย้อนหลังจากที่ได้ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ซึ่งถ้าผู้ถูกประเมินไม่ได้รายงานการคิดของตนเองตามที่เกิดขึ้นจริงกจ็ะ
ทำให้การวิเคราะห์ความสามารถทางอภิปัญญาของบุคคลนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปได้ 
(Wilson & Clarke, 2004)  

ซึ ่ง Wilson and Clarke (2004) ได้เสนอแนะว่าเพื ่อลดจุดอ่อนของการประเมินโดยการ
รายงานตนเองด้วยการใช้เทคนิค/วิธีการวัดและประเมินอื่น  ๆ รวมด้วย เช่นการให้ผู้ถูกประเมินดู
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คลิปวิดีโอการแก้ปัญหาของตนเองแล้วอธิบายย้อนกลับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เขากำลังคิดหรือทำ
อะไรเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ Randhawa (1994) ได้เสนอแนะการใช้วีดิทัศน์บันทึก
การคิดออกเสียงของผู้ถูกประเมินร่วมกับการสัมภาษณ์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะประเมินอภิปัญญา
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหา 

Ozturk (2017) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่
เลือกใช้การวัดประเมินอภิปัญญาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากสามารถใช้วัด
ประเมินกลุ่มคนจำนวนมากได้ในเวลาที่จำกัด และสามารถนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณได้ง่าย  

การประเมินอภิปัญญาให้มีประสิทธิภาพนั้นควรใช้วิธีที ่หลากหลายในการประเมินหรือใช้
เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ เนื่องจากโครงสร้างอภิปัญญามีความซับซ้อนและมีหลายมิติ ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทักษะเชิงอภิปัญญาของนักเรียนในต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนา
แบบวัด/ประเมินอภิปัญญามาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ ดังตัวอย่าง
งานวิจัยต่อไปนี้ 

Schraw and Dennison (1994) ได ้นำเสนอแบบประเม ินอภ ิป ัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory: MAI) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิปัญญา โดย
มีข้อคำถามเก่ียวกับประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้านหลักดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) ประกอบด้วยความรู้ใน 3 ด้านย่อย
คือ (1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (2) ความรู้ด้านกระบวนการ และ (3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านย่อยคือ (1) 
การวางแผน (2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (4) กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง และ (5) การประเมิน 

Yildiz, Akpinar, Tatar, and Ergin (2009) ได้มุ่งพัฒนาแบบวัดอภิปัญญาซึ่งประกอบด้วย 40 
ข้อที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยมีมาตรวัดแบบ 4-point Likert scale ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจำนวนจากนักเรียน 426 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษาในเมือง Izmir ประเทศ Turkey ซึ่ง
มาจาก 8 โรงเรียน โดยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างในการกระจายและทดสอบมาตรวัดที่พัฒนาให้แต่ในแต่ละ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีจำนวนเพศชายและหญิง และระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกันเพื ่อให้เกิดก าร
เปรียบเทียบที่มีความเหมาะสม 

Händel, Artelt and Weinert (2013) ได ้รายงานผลการศ ึกษาโดย German National 
Educational Panel Study (NEPS) ในการพัฒนาและออกแบบมาตรวัด โดยได้ทำการศึกษา 2 
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ระยะ ในนักเรียนระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้มีการออกแบบการทดลองศึกษาโดยการรวบรวม
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 212 คนจากโรงเรียน Bavarian Secondary School โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้ถูกคัดแยกแบบสุ่มในการทดสอบที่แตกต่างกัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีนักวิชาการหลายกลุ่มได้พยายามพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา
ไว้อย่างหลากหลาย แต่พบว่าแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาที่ได้รับความนิยมและมีการนำไปใช้อย่าง
แพร่หลายคือแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ของ 
Schraw and Dennison (1994) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ 

Mytkowicz, Goss, and Steinberg (2014) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 
ข ้อ ในการว ัดความรู้ เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด (Knowledge of cognition) และการกำกับการรู ้คิด 
(Regulation of cognition) โดยได้ใช้แบบวัดเพื่อประเมินนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษจำนวน 2 กลุ่ม 
(Students with Learning Disabilities (LD) and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD)) ในระดับชั ้นปีที่ 1 จำนวน 48 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Strategic learning โดยมี
จำนวนกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 

Zulkiply, Kabit, and Ghani (2008) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 ข้อ ใน
การวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาจำนวน 40 คนโดยมีเพศชายและหญิงเท่ากัน จากโรงเรียน 
Kuching เขต Sunny Hill โดยได้รายงานถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักทางอภิปัญญา (Metacognitive awareness) 

เช่นเดียวกับ Tarmizi and Bayat (2010) ที่ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 
ข้อ ในการวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Putra, Malaysia 
จำนวน 70 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Algebra I โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชาย 15 คนและหญิง 
จำนวน 55 คน โดยมีสัดส่วนค่อนข้างต่างกัน 

สำหรับประเทศไทยพบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนา/ประเมินแบบวัดอภิปัญญาในช่วง 10 
ที่ผ่านมานั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดอภิปัญญาทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในหลากหลายระดับชั้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญาและเพื่อศึกษา
ผลของการใช้เครื่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี



92 

การศึกษา 2553 จำนวน 13 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยคือ ใบงานและแบบประเมินใบงาน
คณิตศาสตร์ แบบวัดการคิดออกเสียง และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยร่วมมือ
กับครูผู้สอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือประเมินอภิปัญญา โดยผู้วิจัยเป็นผู้
สังเกตการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยนี้ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิ
ปัญญาตามขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิ
ปัญญา 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 4) นำแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินอภิปัญญา
ไปใช้ พบว่าเครื่องมือประเมินอภิปัญญามีคุณภาพทั้งด้านความตรง ความเที่ยง และความเป็นปรนัย 
สำหรับผลการใช้เครื่องมือมีดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน พบว่าผู้เรียนเกิดอภิปัญญาเพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้อภิ
ปัญญา การกำกับควบคุม และความตระหนัก 2) ด้านครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนสามารถนำ เครื่อมือ
ประเมินอภิปัญญาที่มีคุณภาพไปใช้ประเมินผู้เรียนได้ตามความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 

จากนั้น ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, บุญเรียง ขจรศิลป์, และพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2558) ทำ
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรั บนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนที่  3 การถอดบทเรียนจากการพัฒนา
รูปแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาค เรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบ การสอบถาม และการสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประเมินอภิ
ปัญญาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายของการประเมิน สิ่งที่มุ ่งประเมิ น วิธีการ
ประเมิน วิธีการตัดสินผลการประเมิน และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน ผลการนำรูปแบบการ
ประเมินอภิปัญญาเพ่ือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไป
ใช้ พบว่า อภิปัญญาของนักเรียนหลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับไปในทิศทางที่ดีกว่าก่ อนเรียน และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 

ในปีเดียวกันนั้น ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, และมนัส บุญ
ประกอบ (2558) ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาและเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ในภาคเรี ยนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินความ
สอดคล้องของข้อสอบอภิปัญญากับองค์ประกอบของอภิปัญญา สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และ  3) แบบ
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ประเมินความถูกต้องของเนื ้อหาและความเหมาะสมของภาษาของข้อสอบอภิปัญญา สำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญา
ด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ผล
การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา สรุปได้ว่า 

1. ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3  
พบว่า ได้แบบทดสอบอภิปัญญาที่เป็นแบบอัตนัย จำนวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์
วิทยาศาสตร์ 4 สถานการณ์ 2) ข้อคำถามปลายเปิดจำนวนสถานการณ์ละ 6 ข้อ เพื ่อประเมิน
ความสามารถด้านอภิปัญญา 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) การตระหนักรู้ในตนเอง (2) การตระหนัก
รู้ในงาน (3) การตระหนักรู้ในกลวิธี (4) การวางแผน (5) การกำกับติดตาม และ (6) การประเมินผล 
3) แนวคำตอบ 24 ข้อ และ 4) เกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิ
ปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของความถูกต้องของเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.44 และค่า
อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่า 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

เมื่อไม่นานนี้ สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, 
และปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ (2559) ได้รับทุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อทำ
การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและความตรงเชิงโครงสรา้ง
ของเมตาคอกนิชัน (อภิปัญญา) เพ่ือใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินเมตา
คอกนิชันนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 4,524 คน และมัธยมศึกษา จานวน 5,497 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 
แบบวัดเมตาคอกนิชันตามทฤษฎี GAD (Generalized Anxiety Disorder) 1 ฉบับ และแบบวัดตาม
ทฤษฎีของ Schraw and Dennison (1994) 2 ฉบับ คือฉบับสั้น 1 ฉบับ และฉบับยาว 1 ฉบับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโมเดลการตอบข้อสอบสาหรับการตอบหลายค่า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การวัดเมตาคอกนิชันมีความหลากหลาย นักวิจัยใช้โมเดลการวัดต่างกัน และ
องค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันมาก 3 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การกำกับตนเอง และการ
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ประเมินผลลัพธ์ โมเดลการวัดเมตาคอกนิชันที ่นิยมใช้กันมาก คือ โมเดล GAD (Generalized 
Anxiety Disorder) และโมเดลการวัดเมตาคอกนิช ันของ Schraw and Dennison (1994) 2) 
เครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยแบบวัด 3 ฉบับ คือ แบบวัดเมตาคอกนิชันด้วยโมเดล GAD และ
แบบวัดเมตาคอกนิชันตามโมเดลการวัดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งมีสองฉบับ คือ 
ฉบับสั้นสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 – 2 และฉบับยาวสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยง ความตรงเชิงลู่เข้า และความตรง
ตามเกณฑ์ 

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็น
บทความอย่างน้อย 30 บทความโดยรวมพบว่า วิธีการประเมินอภิปัญญาที่เป็นที่นิยมหรือถูกนำมาใช้
มากที ่ส ุด คือ การใช้แบบสอบถาม (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ตามกรอบ
แนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) รองลงมาคือ การเขียนสะท้อนคิด และการ
สัมภาษณ์ และสำหรับวิธีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในการประเมินอภิปัญญา เช่น การใช้แบบสังเกต หรือ
แบบสอบถามลักษณะอ่ืน ๆ 

ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมีการใช้เครื่องมือในการวัด/ประเมินอภิปัญญาที่หลากหลายทั้งนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ/เทคนิควิธีในการวัด/ประเมินอภิปัญญามากกว่า 1 
เครื่องมือกล่าวคือมีการใช้หลักการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยจะมีการใช้เครื่องมือทั้งที่
ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผสมผสานกัน อย่างไรก็ตามพบว่า บางงานวิจัยใช้เครื่องมือวัด/
ประเมินอภิปัญญาที่เน้นไปที่การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิธีวัดประเมินที่เป็นปัจจุบัน (Concurrent 
technique) ในขณะที่บางงานวิจัยเน้นเทคนิควิธีวัดประเมินที่ไม่เป็นปัจจุบัน (Non-concurrent 
technique) ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

ที ่ เคร่ืองมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา อ้างอิงจาก รวม 
1 แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน 
อภิปัญญา 

แบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness 
Inventory: MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and 
Dennison (1994) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อ
ประเมินอภิปัญญา 

Pope (2005) 
Cooper (2008) 
Nelson (2012) 

Lertchuwongsa and Katwibun (2016) 
สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุ

ตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, และปิยนาฏ 
สิทธิฤทธิ์ (2559) 

5 

แบบประเมินอภิปัญญาสำหรับกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นเด็ก (Junior 
Metacognitive Awareness Inventory: Jr. MAI) ที่สร้างขึ้นโดย 
Sperling, Richmond, Ramsay, and Klapp (2012) ซึ่งปรับมา
จากกรอบแนวคิดอภิปญัญาของ Schraw and Dennison (1994) 

Young (2010) 
Nelson (2012) 

2 

แบบประเมินการคดิเกี่ยวกับการคดิสำหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 (Thinking about Thinking Inventory for 
fourth-Grade student: TAT-4) ปรับมาจากกรอบแนวคดิอภิ
ปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) 

Shaw (2008) 1 

แบบวัดเมตาคอกนิชันทฤษฎี GAD (Generalized Anxiety 
Disorder) 

สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุ
ตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, และปิยนาฏ 

สิทธิฤทธิ์ (2559) 

1 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา อ้างอิงจาก รวม 
  แบบสอบถามอภิปญัญา (The Metacognition Questionnaire) 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
Hurme, Merenluoto, and Jarvela (2009) 

Zhao et al. (2019) 
Vorhölter (2019) 

3 

แบบประเมินอภิปัญญาที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้นเอง สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร  
ชุตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, และปิยนาฏ 

สิทธิฤทธิ์ (2559) 
ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์ และสารรตัน ์ภัทรฐิตินันท์ 

(2554) 
อัสมา มือลี (2559) 

จันทร์ขจร มะลิจันทร์ (2554) 

4 

2 
 

แบบสำรวจ แบบสำรวจอภิปัญญา (The Metacognition Survey) ที่ปรับจาก
กรอบแนวคิดของ O’Neil and Abedi (1998) 

Coffey (2009) 
 

1 

แบบสำรวจอภิปัญญาที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นเอง Pope (2005) 
วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และสุมาลี ชัยเจริญ (2558) 

2 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา อ้างอิงจาก รวม 
3 ข้อมูลทีไ่ดจ้ากการคดิออก

เสียง (Think-aloud 
protocal) 

ข้อมูลที่ไดจ้ากการคดิออกเสียง (Think-aloud protocal) ซึ่งใช้
กรอบแนวคิดของ Veenman, Prins, and Verheij (2003) และ 
Veenman (2011) ในการลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
คิดออกเสียง 

Veenman and van Cleef (2019) 
Sarver (2006) 

2 

4 แบบสัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (The Semi-Structured Interview 
Forms) โดยผู้วจิัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง 

Lertchuwongsa and Katwibun (2016) 
Bonnett, Yuill, and Carr (2017) 
ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, บญุเรยีง ขจรศิลป์, 

และพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2558) 

3 

แบบสัมภาษณ์ครูผูส้อน (Instructor Interveiw Forms) Pope (2005) 1 
5 แบบสังเกต แบบสังเกตช้ันเรยีน (The Classroom Observation Forms) Pope (2005) 

Nelson (2012) 
King (2011) 

3 

แบบสังเกตุช้ันเรยีนเกี่ยวกับการตระหนักรูเ้ชิงอภิปัญญา ท่ีปรับมา
จากกรอบแนวคิดของ Lauren (2009) ซึ่งมีตัวบ่งช้ีในการสังเกต
อยู่ 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก ่การใช้อธิบายและขยายความต่าง ๆ ให้
ชัดเจน (Tacit use) การใช้การตระหนักรู้ (Awareness use) การ
ใช้กลยุทธ์ (Strategies use) 

Misu and Masi (2017) 1 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ/วิธปีระเมิน รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา อ้างอิงจาก รวม 
  และ การใช้การสะท้อนคิด (Reflective use) ซึ่งแตล่ะตัวบ่งช้ีจะ

ประเมินใน 3 ด้านย่อย คือ การวางแผน การกำกับติดตาม และ
การประเมิน 

  

แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดุษฎี ยอดอ่อน และหล้า ภวภูตานนท์ (2556) 1 
6 งานเขียนของนักเรียน o การเขียนสะท้อนคิด (Reflection writing) 

o การเขียนอนุทิน (Journal writing) 
o การเขียนรายงานตนเอง (Self-report) 

Sullivan (2007) 
Coffey (2009) 
Grant (2014) 

Lertchuwongsa and Katwibun (2016) 
Martin, Polly, and Kissel (2017) 

อัสมา มือลี (2559) 

6 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

ทั้งนี้เกือบ 50 ปีมาแล้วที่ได้ทีการศึกษาถึงโครงสร้างและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา 
โดยการศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาในปัจจุบันนี้ มีรากฐานมาจากจิตวิทยาการรู้ คิด (Cognitive 
psychology) จิตวิทยาการพัฒนาทางการรู้คิด (Cognitive development psychology) และ
จิตวิทยาการพัฒนาทางสังคม (Social development psychology) (Akturk & Sahin, 2011) 

ตั้งแต่มีการกล่าวถึงอภิปัญญาโดย Flavell เป็นต้นมา ในวงการวิชาการได้มีการศึกษา 
ค้นคว้า และทำการวิจัยในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วสามารถจัดกลุ่มงานวิจัย
ดังกล่าวได้ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การกำกับตรวจสอบการรู้คิด (Cognitive monitoring) ซึ่ง
ศึกษาเพื่อประเมินความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความรู้และกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งความ
แม่นยำในการกำกับติดตามสถานะทางการคิดของตนเองในแต่ละขั้น 

2. กลุ่มการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การกำกับกระบวนการ (คิด) ของตนเอง (Regulation of 
one’s own processes) ในการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้การทำงานที่มีความซับซ้อน
ประสบความสำเร็จ 

3. กลุ่มการศึกษาที่มุ ่งเน้นไปที่การกำกับควบคุม (Regulation) และการกำกับติดตาม 
(Monitoring) ของบุคคลในการกำกับติดตามข้อมูลที่มีอยู่ในระหว่างการคิด แล้วใช้ข้อมูลที่มีอยู่
นั้นกำกับควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจดจำ (Memory processes) 

สำหรับวงการคณิตศาสตรศึกษาได้มีการกล่าวถึงบทบาทของอภิปัญญาที่เป็นเสมือนปัจจัย
สำคัญในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Schoenfeld (1985) 

ซ ึ ่ งม ีงานว ิจ ัยพบว ่า ร ูปแบบ/การจ ัดการเร ียนรู้ ทางอภ ิป ัญญา (Metacognitive 
Interventions) สามารถช่วยทำให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ
แก ้ป ัญหาได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ (Cooper, 2008; King, 2011; Sarver, 2006; Shilo & 
Kramarski, 2019) และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้
ได ้ (Lingel, Lenhart, & Schneider, 2019; Mevarech & Kramarski, 1997, 2003; Nelson, 
2012; Riley, 2000; Sahin & Kendir, 2013) 

ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่พบว่า อภิปัญญาอาจเป็นหนึ่งในตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่สำคัญ (Kuzle, 2018; Ohtani & Hisasaka, 2018) 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรยีน
ทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 30 งานวิจัย พบว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ยกระดับอภิปัญญา
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น อีกท้ังยังมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแสดงแนวคิดรวบยอดของนักเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และแรงจูงใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรีย น แต่
อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยทางการศึกษาจำนวนหนึ่ง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในระดับสูง แต่จะ
ส่งผลในทางบวกต่อความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ในองค์ประกอบย่อยของอภิ
ปัญญา อาทิเช่น การวางแผน การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง และการแก้ปัญหา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แสดง
ให้เห็นถึงความรู้เชิงอภิปัญญาด้านยุทธ์วิธีและด้านเงื่อนไขได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยนักเรียนมีการ
กำกับการรู้คิดของตนเอง ในการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
พวกเขาสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถสะท้อนกระบวนการคิดใน
การเรียนรู้ของตนเองได้ 

นอกจากนีย้ังพบว่าในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูมักให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิปัญญาด้าน
ข้อเท็จจริงและการกำกับควบคุมเชิงอภิปัญญาด้านการตรวจสอบติดตาม และด้านการประเมิน
กับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง และครูมักจะพยายามให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิ
ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเงื่อนไขมากกว่าด้านอื่น ๆ และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับ
ควบคุมเชิงอภิปัญญาโดยเฉพาะด้านการวางแผนเท่าที่ควร โดยสามารถสรุปผลดังตารางที่ 4.4 
และ 4.5 
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ตารางท่ี 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

1. Amin and 
Sukestiyarno (2015) 

Analysis metacognitive 
skills on learning 
mathematics in high 
school 

การตระหนักรูเ้ชิงอภิ
ปัญญา หมายถึง การ
กระทำของแต่ละบุคคลใน
การวางแผน การ
เรียงลำดับ การตรวจสอบ
ติดตามกระบวนการเรียนรู้  

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 34 คน 

1) แบบสอบถาม
การตระหนักรูเ้ชิง
อภิปัญญา (MAI: 
Metacognition 
Awareness 
Inventory)  

1) ความสามารถในการ
ตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาของ
นักเรียนอยู่ในระดับสูงและ
ปานกลาง 
2) การตระหนักรู้เชิงอภิ
ปัญญามคีวามสมัพันธ์เชิง
บวกกับทักษะในการรู้คิด 
3) การตระหนักรู้เชิงอภิ
ปัญญามคีวามสมัพันธ์เชิง
บวกกับทักษะเชิงอภิปัญญา 

2. Sarver (2006) Metacognition and 
mathematical problem 
solving: 
Case studies of six 
seventh grade students 

อภิปัญญา หมายถึงความ
ตระหนักของผูเ้รียนใน
เรื่องการวางแผน การ
ติดตาม และประเมินผล
งานของตนเอง นำไปสู่การ
แก้ปัญหา 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1
จำนวน 6 คน 

1) โปรโตคอล 
think-aloud 

 

1) พฤติกรรมเชิงอภิปัญญา
ของนักเรียนส่งผลต่อ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  
2) นักเรียนกลุ่มเก่งมีการ
ตระหนักรู้และเลือกใช้
วิธีการปัญหาได้เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      3) นักเรียนกลุ่มอ่อนไม่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อมาแก้ปัญหาได้ 4) 
นักเรียนกลุม่เก่งยังสามารถ
นำตนเองไปสู่ปัญหาและ
วางแผนในการแก้ปัญหานั้น 
และแก้ปัญหานั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนนักเรยีน
กลุ่มอ่อนนั้นสามารถนำ
ตนเองสู่ปัญหานั้นได้ยาก
มาก 

3. Shilo and Kramarski 
(2019) 

Mathematical-
metacognitive 
discourse: How can it 
be developed among 
teachers and their 
students? Empirical 
evidence from a  

อภิปัญญา หมายถึง 
ความคิดเกีย่วกับความรู้
เกี่ยวกับความรูห้รือการ
สะท้อนผลเกี่ยวกับการ
กระทำ  

-นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 
5 จำนวน 824 คน 
- การทดลองกึ่งทดลอง 

1) เครื่องบันทึก
วิดีทัศน์ 
2) เครื่องบันทึกเสียง 

1) นักเรียนกลุ่มทดลองพูด
แสดงความคดิรวบยอด
เกี่ยวกับการวางแผน และ
การสะท้อนกระบวนการ 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้
คะแนนสูงสดุในด้านความรู้
ที่เป็นข้ันเป็นตอน  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

  videotaped lesson and 
two case studies 

   2) นักเรียนกลุ่มทดลอง
สามารถแก้ปัญหาและมี
ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่า
นักเรียนกลุม่ควบคุม 

4. Bonnett, Yuill, and 
Carr 
(2017) 

Mathematics, mastery 
and metacognition: 
How adding a creative 
approach can support 
children in maths 
 

อภิปัญญา หมายถึง 
การตระหนักถึงความคิด
ของตนเองและเกี่ยวข้อง
กับการสะท้อนตนเอง 
ความสามารถในการ
ติดตามความก้าวหน้าและ
การปรับใช้กลยุทธ์ 

- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาอายเุฉลีย่ 
8 ปี 9 เดือน 
- ระยะเวลา 11 สัปดาห ์

1) แบบสัมภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้าง 

1) นักเรียนมีการสะท้อนผล
เชิงอภิปัญญาสูงขึ้น  
2) นักเรียนหญิงมีแรงจูงใจ
ในการเรียนคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

5. Smith (2013) An exploration of 
metacognition and its 
effect on mathematical 
performance in 
differential equations 

อภิปัญญา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคล
ในการเข้าใจความคดิของ
ตนเอง, สะท้อนความคดิ 
และควบคมุการเรียนรูโ้ดย
ใช้การเข้าใจและสะท้อน
ความคิดของตนเอง 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่
ลงเรียนวิชาสมการเชิง
อนุพันธ์ จำนวน 175 
คน 

1) แบบสอบถาม 
MAI (Shraw & 
Dennison, 1994) 

1) นักศึกษาท้ังหมดได้
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี ้
2) นักศึกษาร้อยละ 40 อยู่
ในระดับสูงในอภิปัญญาด้าน
ยุทธ์วิธี 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      3) นักศึกษาร้อยละ 40 อยู่
ในระดับสูงในอภิปัญญาด้าน
เงื่อนไข 

6. Lingel, Lenhart, and 
Schneider (2019) 

Metacognition in 
mathematics: Do 
different metacognitive 
monitoring 
measures make a 
difference? 
 

การตรวจสอบเชิงอภิ
ปัญญา เกดิขึ้นได้ในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
ทั้ง 4 ระยะ นั่นคือ 1)  
ระยะเริ่มต้น 2) ระยะ
จัดการอย่างเป็นระบบ 3) 
ระยะกระทำการ 4) ระยะ
ยืนยันผล โดยทั่วไป การ
ตรวจสอบเชิงอภิปัญญา
สามารถวัดได้ทันทีใน
ระยะเริ่มต้น และสามารถ
วัดย้อนหลังได้ในระยะ
ยืนยันผล 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน 109 คน 

1) แบบทดสอบ 
คณิตศาสตร์  
2) แบบวัด
คาดการณ ์

1) นักเรียนในช้ันเรียนที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์
เชิงอภิปัญญามผีลการเรียน
ที่สูงข้ึน และความสามารถ
ในการการตรวจสอบมีความ
แม่นยำมากขึ้น 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

7. Sahin and Kendir 
(2013) 

The effect of using 
metacognitive strategies 
for solving geometry 
problems on students’ 
achievement and 
attitude 

อภิปัญญา เป็น
องค์ประกอบสำคญัของ 
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพเพราะช่วย
ให้บุคคลสามารถติดตาม
และควบคมุประสิทธิภาพ
การรับรู้ของตนเอง  
 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
จำนวน 75 คน 
- เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

1) แบบวัดทักษะอภิ
ปัญญา 
2) แบบวัดทัศนคติที่
มีต่อคณติศาสตร ์

1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
กลยทุธ์เชิงอภปิัญญาในการ
แก้ปัญญาเรขาคณิตมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

8. Nelson (2012) The effectiveness of 
metacognitive strategies 
on 8th grade students 
in mathematical 
achievements and 
problem-solving skills 

อภิปัญญา หมายถึง ความ
เข้าใจในการเรยีนรู้ การรู้
วิธีที่ดีท่ีสุดในการเข้าใกล้
ภารกิจท่ีกำหนด การ
ติดตามความเข้าใจ และ
การประเมินความก้าวหน้า 
 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2
จำนวน 60 คน และ
ครูผูส้อน จำนวน 1 คน 

1) แบบสัมภาษณ ์
2) แบบสังเกต 
3) แบบทดสอบการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์
3) แบบวัดอภิ
ปัญญา Jr. MAI  

1) การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาโดยวิธี 
IMPROVE มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคญัต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

9. King (2011) Solving out loud: Using 
discourse as a means to 
promote problem 
solving, motivation, and 
metacognition in a 
mathematics classroom 

อภิปัญญา เป็นการ
สะท้อนความรู้ในตนเอง
ของการคิดและการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลและ
สามารถพัฒนาไดด้้วย
ความช่วยเหลือของครู  
Solving Out Loud เป็น
แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนได้พดูคุย
แลกเปลีย่นแนวคิด
เกี่ยวกับคณติศาสตร์ใน
ขณะที่มีแก้ปญัหา 

- นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในช้ันเรียนเรขาคณิต 
- เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ 

1) แบบสังเกต 
2) แบบบันทึกหลัง
การสอน 
3) เครื่องบันทึก
วิดีทัศน์ 
4) เครื่องบันทึกเสียง 
5) แบบสำรวจอภิ
ปัญญาของนักเรียน
ก่อนและหลังการ
การจัดการเรยีนรู้
แบบ Solving Out 
Loud 

1) การจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาแบบ 
Solving Out Loud ช่วย
เพิ่มความสามารถในการแก้
ปัญญา แรงจูงใจในการเรียน 
และอภิปญัญาของนักเรยีน 

10. Rottier (2003) อภิปัญญาและคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในช่วง 5 ถึง 7 
ปี 

อภิปัญญา หมายถึงความ
เข้าใจท่ีลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับ
กระบวนการทางความคิด
และผลลัพธ์จากการเรียนรู้  

- นักเรียนช้ันอนุบาล ถึง 
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จำนวน 65 คน 

1) แบบประเมิน
ระดับความรู้ทั่วไป 
2) แบบประเมินอภิ
ปัญญา  

1) ทักษะในการวางแผนมี
ความสัมพันธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
2) รูปแบบการให้เหตผุลต่อ
ผลลัพธ์ของงานท่ีได้รับ 



 

 

107 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      มอบหมายไม่มีความสมัพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3) ระดับพัฒนาการทาง
ปัญญาไม่มีนยัสำคญัระหว่าง
ทักษะการวางแผนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ์

11. Zhao, Teng, Li, Li, 
Wang, Wen, and Yi 
(2019) 

A path model for 
metacognition and its 

relation to problem‐
solving strategies and 
achievement for 
different tasks 

อภิปัญญา หมายถึง
กระบวนการทางความรู้ที่
หลากหลายเกี่ยวกับ 
ความรู้ หรือประสบการณ์
ที่ควบคุมความรู้  
 

- นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (อายุ
ประมาณ 17 ปี)จำนวน 
214 คน  

1) แบบประเมินการ
แก้ปัญหาของ 
Heppner  
2) แบบวัด
ประสิทธิภาพ
ทางการเรียน 

1) อภิปัญญาไม่มีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้ แต่สนับสนุน
ประสิทธิภาพการเรียนรูผ้่าน
การควบคุมและตดิตามกล
ยุทธ์การเรยีนรู ้

12. Grant (2014) A metacognitive-based 
tutoring program to 
improve mathematical 
abilities of rural high  

อภิปัญญา คือ การรับรู้ถึง
ความคิดของตนเองและ
พลวัตที่ส่งเสริม
กระบวนการคดิ 

-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5  
-จำนวน 40 คน 
-ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์  

1) แบบสะท้อนคิด 
2) แบบวัด
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร ์

1) ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญัระหวา่งนักเรียน
กลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบอภิปัญญากับ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

  school students: An 
action research study 

  3) แบบวัดความรู้
ตามหลักสูตร 

นักเรียนกลุม่ที่ไมไ่ดร้ับการ
จัดการเรียนรู้แบบอภิปัญญา
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ์

13. Cooper (2008) An examination of the 
impact of multiple 
intelligences and 
metacognition on the 
achievement of 
mathematics students 

อภิปัญญา เป็น
กระบวนการสำหรับ “คิด
เกี่ยวกับการคดิ” ซึ่ง
รวมถึงการใช้ความรู้และ
กลยุทธ์ระดับสูงเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุม
ประสิทธิภาพระดับล่าง 
 

- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 1 
-  จำนวน 4 คน  
- นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- จำนวน 60 คน รวม
ทั้งสิ้น 64 คน 
- เป็นการวิจัยแบบผสม
วิธีการวิจัย  
- ใช้ระยะเวลา 8 
สัปดาห ์

1) แบบทดสอบ
คณิตศาสตร ์
2) แบบสอบถาม
ความรูส้ึกท่ีมีต่อ
คณิตศาสตร ์
3) แบบสอบถาม
ความรู้ทาง 
อภิปัญญา 
4) แบบสัมภาษณ ์

1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคญัในการ
เรียนรู้พีชคณิตของนักเรยีน
ในช้ันเรียนที่ใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญา  
2) อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่
พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญั แต่ในกลุ่มทีไ่ด้รบั
การจัดการเรยีนรู้เรียนโดย
ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามี
คะแนนจากแบบสอบถาม
เกี่ยวความรูส้ึกท่ีมีต่อ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นและสูง
กว่านักเรียน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      กลุ่มที่ไม่ไดร้ับการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญา 

14. Coffey (2009) The Relationship 
between metacognition 
and writing in sixth 
grade mathematics 

อภิปัญญา หมายถึงสติ
และการตรวจสอบตนเอง
เป็นระยะ ๆ ว่าเป้าหมาย
ของเรานั้นบรรลุผลสำเร็จ
หรือไม่ และเมื่อจำเป็น
สามารถเลือกและใช้กล
ยุทธ์ที่หลากหลาย  
 

-นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
- จำนวน 72 คน 

1) แบบสำรวจอภิ
ปัญญา 
2) แบบประเมินการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  

1) จากการออกแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิ
อภิปัญญา พบว่าการเรยีน
การสอนดังกล่าวไมไ่ดส้่งผล
ต่อการแสดงออกในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
ของนักเรียน เนื่องจากผล
จากท้ังแบบสำรวจและแบบ
ประเมินการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
นักเรียนไม่เขียนเกี่ยวกับการ
ใช้อภิปัญญาขณะที่นักเรียน
ทำการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์



 

 

110 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

15. Shaw (2008) The effects of 
metacognitive 
awareness on the 
development of 
mathematical problem-
solving skills 
in fourth-grade 
homework assignments 
 

อภิปัญญา เป็นการ
ประสานของกระบวนการ
ทางจิต  ความสามารถใน
การประเมินความเข้าใจ
และความเข้าใจของตัวเอง
และใช้การประเมินนั้นเพื่อ
พิจารณาว่าคน ๆ หนึ่ง
ปฏิบัติงานได้ด ี

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
- จำนวน 110 คน 

1) แบบวัดแนวคิด
และทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่จำเป็น 
 

1) ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญัในด้านทักษะใน
การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียน
ที่ได้รับมอบหมายการบ้าน
พร้อมด้วยแบบฝึกการ
ตระหนักรู้ทางอภิปัญญากับ
นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย
การบ้านเพียงอย่างเดยีว 
โดยวัดจากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
2) ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญัในด้านความถี่ของ
การแก้ปัญหาใหส้มบรูณ์
ระหว่างนักเรยีนที่ไดร้ับ
มอบหมายการบ้านพร้อม
ด้วยแบบฝึกการตระหนักรู้
ทางอภิปัญญากับนักเรียนท่ี 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      ได้รับมอบหมายการบ้าน
เพียงอย่างเดียว โดยวัดจาก
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
การบ้าน3) ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญใน
ด้านความถี่ของความถูกต้อง
ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียน
ที่ได้รับมอบหมายการบ้าน
พร้อมด้วยแบบฝึกการ
ตระหนักรู้ทางอภิปัญญากับ
นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย
การบ้านเพียงอย่างเดยีว 
โดยวัดจากงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายเป็นการบ้าน 
4) ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญัในด้านความถี่ของ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      ระหว่างนักเรยีนที่ไดร้ับ
มอบหมายการบ้านพร้อม
ด้วยแบบฝึกการตระหนักรู้
ทางอภิปัญญากับนักเรียนท่ี
ได้รับมอบหมายการบ้าน
เพียงอย่างเดียว โดยวัดจาก
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
การบ้าน5) ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญใน
ด้านคุณภาพของกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนกัเรียน
ที่ได้รับมอบหมายการบ้าน
พร้อมด้วยแบบฝึกการ
ตระหนักรู้ทางอภิปัญญากับ
นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย
การบ้านเพียงอย่างเดยีว  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

16. Young (2010) Explorations of 
metacognition among 
academically talented 
middle and high school 
mathematics students 

อภิปัญญา เป็นโครงสร้าง
ทางจิตวิทยาที่อ้างถึง
ความรู้, การควบคุมตน, 
ความเชื่อ และความ
ตระหนักในกระบวนการ
คิด, การเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา  

- นักเรียนมัธยมต้นและ
ปลาย 
  

1) Jr. MAI  
2) แบบสัมภาษณ์  

1) ผลของการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสำรวจระบคุะแนน
ที่ได้จากแบบสอบถามอภิ
ปัญญา พบว่า แบบสอบถาม
ไม่มีนัยสำคญั และไม่
เกี่ยวข้องกับการวัดผล
สัมฤทธ์ิหรือการแก้ปัญหา
เชิงอภิปัญญา อย่างไรก็ตาม
การแก้ปัญหาเชิงอภิปัญญา
เกี่ยวข้องกับความแม่นยำใน
การแก้ปัญหาและการ
ทดสอบวินิจฉัยของนักเรียน 

17. Riley (2000) The effect of 
metacognition and 
strategic training 
embedded in 
cooperative settings on 
mathematics  

อภิปัญญา หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของตนเอง หรือการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้  
 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีอยู่
ในกลุ่มเสีย่ง  
- จำนวน 60 คน 
- ใช้ระยะเวลา 9 
สัปดาห ์

1) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน  

1) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคญัระหวา่งอภิปัญญา, 
การฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ 
และการสอนโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

  performance of at-risk 
students 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 
หมายถึง  
การวางแผน การ 
ตรวจสอบเชิงรุก การ
ประเมินผล การคาดการณ์ 
และการติดตามและ
ประสานกระบวนการทาง
ความรู้ เช่น  
การตระหนัก การเอาใจใส่ 
และการจดจำ 

  คณิตศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงช้ัน ป.6 
2) โดยคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบก่อนเรยีนสูงสดุ
เป็นนักเรียนกลุ่มทีไ่ด้รับการ
เรียนรู้แบบอภิปัญญา 
(58.71) ตามด้วยกลุ่ม
นักเรียนท่ีได้รับการเรยีนรู้
แบบการสอนโดยตรง 
(51.30) และลำดับสดุท้าย
เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการ
ฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ (51.12) 
3) สำหรับคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรียนสูงสุด 
คือ นักเรียนกลุม่ที่ไดร้ับการ
เรียนรู้แบบอภิปัญญา 
(72.70) ตามด้วยกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศกึษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      นักเรียนท่ีได้รับการเรยีนรู้
แบบการสอนโดยตรง 
(57.75) และลำดับสดุท้าย
เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการ
ฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ (50.17) 

18. Zepeda, Hlutkowsky, 
and Partika (2018) 

Identifying teachers’ 
supports of 
metacognition through 
classroom talk and its 
relation to growth in 
conceptual learning 

กรอบการสนับสนุน 
อภิปัญญา ประกอบด้วย 2 
มิติ ได้แก่ มิติความรู้เชิง
อภิปัญญา 
(Metacognitive 
knowledge) 
ประกอบด้วย ดา้นบุคคล 
ด้านกลยุทธ และด้าน
เงื่อนไข และมติิทักษะเชิง
อภิปัญญา  

- ครูสอนคณติศาสตร ์
- จำนวน 40 คน 

1) โปรโตคอลจาก
การสังเกตทีเ่รียกว่า 
Mathematical 
Quality of 
Instruction  

1) สำหรับมิตคิวามรูเ้ชิงอภิ
ปัญญา ครูในห้องเรียนท่ีมี
คะแนนการเรียนรูเ้ชิง
ความคิดรวบยอดสูงมีการ
สนับสนุนความรู้เชิงอภิ
ปัญญาดา้นบคุคลมากกว่า
ครูในห้องเรียนที่มีคะแนน
การเรยีนรู้เชิงความคดิรวบ
ยอดต่ำ ในขณะที่ครูใน
ห้องเรียนที่มีคะแนนการ
เรียนรูเ้ชิงความคิดรวบยอด
ต่ำมีการสนับสนุน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   (Metacognitive skill) 
ประกอบด้วย ดา้นการ
วางแผน ด้านการ
ตรวจสอบติดตาม และ
ด้านการประเมิน 

  ความรู้เชิงอภิปัญญาด้าน
เงื่อนไขมากกว่าครูใน
ห้องเรียนที่มีคะแนนการ
เรียนรูเ้ชิงความคิดรวบยอด
สูง สำหรับความรูเ้ชิงอภิ
ปัญญาดา้นกลยุทธ์ ครูทั้ง
สองมีการสนบัสนุนไม่
แตกต่างกัน 
2) ทักษะเชิงอภิปัญญาครูใน
ห้องเรียนที่มีคะแนนการ
เรียนรูเ้ชิงความคิดรวบยอด
สูงมีการสนับสนุนทักษะเชิง
อภิปัญญาด้านการ
ตรวจสอบติดตาม และด้าน
การประเมินมากกว่าครูใน
ห้องเรียนที่มีคะแนนการ
เรียนรูเ้ชิงความคิดรวบยอด
ต่ำ ในขณะที่ทักษะเชิงอภ ิ
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      ปัญญาดา้นการวางแผนครู
ทั้งสองห้องไม่มีการ
สนับสนุนเท่าท่ีควร 

19. 
 

Veenman and van 
Cleef (2019) 

Measuring 
metacognitive skills for 
mathematics: students’ 
self-reports versus on-
line assessment 
methods 

ทักษะอภิปัญญา หมายถึง
ฟังก์ชันทางการปฏิบัติของ
อภิปัญญา น่ันคือความรู้ที่
เป็นขั้นตอนซึ่งควบคุม
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ใครคนหนึ่ง  
 

-นักเรียนมัธยมจำนวน 
30 คน  
- การศึกษาแบบหลาย
วิธี 

1) แบบสอบถาม 
MSLQ (Motivated 
Strategies for 
Learning 
Questionnaire)  
2) แบบสอบถาม 
ILS (Inventory 
Learning Styles)  
3) งานทาง
คณิตศาสตร ์
4) การสังเกต 
5) thinking-aloud 
protocols 

1) แบบสอบถามกับการ
สังเกตอย่างเป็นระบบมี
ความสัมพันธ์กันต่ำ  
2) แบบสอบถามมี
ความสัมพันธ์กับการวัดแบบ 
think-aloud โดยมคีวาม
แปรปรวน 16% 
3) คะแนนจากแบบสอบถาม
แบบ MSLQ และแบบ ILS 
มีความสมัพันธ์กัน โดยมี
ความแปรปรวนน้อยกว่า 
8% 



 

 

118 

ตารางท่ี 4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวจิัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

20. Lertchuwongsa and 
Katwibun (2016) 

อภิปัญญาของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในช้ัน
เรียนคณิตศาสตร์ที่จัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

อภิปัญญา 
(Metacognition) 
หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการ
ตระหนักรู้ในการรูค้ิดและ
การควบคุมกากับการรู้คดิ
ในกระบวนการเรียนรู้ อภิ
ปัญญาแบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบหลัก 
ดังต่อไปนี ้
ความรู้เชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive 
Knowledge) หมายถึง 
การตระหนักรู้ในการคิด
ของตัวเองใน 3 ด้านย่อย: 
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 
(Declarative 
Knowledge); 

- กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 จำนวน 47 คน 
(ชาย 10 คน และ หญิง 
37 คน) 
- เป็นการวิจัยเชิง
ผสมผสาน (mixed 
method research) 

1) แผนการจัดการ
เรียนรูจ้ำนวน 8 
แผน 
2) แบบประเมินอภิ
ปัญญา 
(Metacognitive 
Awareness 
Inventory: MAI) 
3) แบบสัมภาษณ์
นักเรียนอย่างไม่เป็น
ทางการ   
4) แบบสะท้อนคิด
ของนักเรียน   
5) แบบบันทึกหลัง
สอน 

1) ผลการวิจัย พบวา่ ในช้ัน
เรียน PBL นักเรียนมีอภิ
ปัญญาในทุกมิตติามกรอบ
แนวคิดของ Schraw & 
Dennison (1994) 
2) นักเรียนในกลุ่มที่มี
ความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์สูงจะมีความรู้
เชิงอภิปัญญาที่ซับซ้อนกว่า
นักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การเรยีนคณติศาสตร์ปาน
กลางและต่ำ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ความรู้ด้านกระบวนการ 
(Procedural 
Knowledge);ความรูด้้าน
เงื่อนไข (Conditional 
Knowledge) 
การควบคุมกำกับการรู้คดิ 
(Metacognitive 
Regulation) หมายถึง สิ่ง
ที่นักเรียนดำเนินการเพื่อ
กำกับการเรยีนรู้ แบ่งเป็น 
5 ด้านย่อย: การวางแผน 
(Planning); กลยุทธ์การ
จัดการขอ้มลู 
(Information 
Management 
Strategies); การ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
(Comprehension  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   Monitoring); กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
(Debugging Strategies); 
การประเมิน 
(Evaluation) 

   

21. ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, 
บุญเรยีง ขจรศิลป์, และ
พงศ์ประพันธ์ พงษ์
โสภณ (2558) 

การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินอภิปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
สําหรับนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อภิปัญญาเป็นมิตหินึ่งของ
การคิดที่ใช้ในการควบคุม
และประเมินการคิดของ
ตนเอง ผู้คิดจะสามารถคดิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถปรับปรุง
กระบวนการคดิของตนเอง 
ให้ดีขึ้นได้เรื่อย ๆ 
เนื่องจากผู้คิดมี
ความสามารถ ในตระหนัก
รู้ในกระบวนการคิดของ
ตนเอง ตลอด จนสามารถ
ควบคุมและประเมินการ  

-นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จำนวน 90 คน 
-การวิจัยนี้ มีลักษณะ
เป็นการวิจัย และพัฒนา 
(Research and 
Development) 
ขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนา
รูปแบบ ข้ันตอนท่ี 2 
การทดลองใช้รูปแบบ 
และขั้นตอนท่ี 3 การ 

1) แบบสอบถาม  
2) แบบสัมภาษณ ์

1) อภิปัญญา ของนักเรียน
หลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับ
ไปในทิศทางที่ดีกว่าก่อน
เรียน และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียน มากกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียน 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   คิดของตนเอง ได้
ตลอดเวลา 

ถอดบทเรียน จากการ
พัฒนารูปแบบ 

  

22. ดุษฎี ยอดอ่อน และหล้า 
ภวภูตานนท์ (2556) 

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ โดยใช้
วิธีการสอน 
แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 5 ขั้น 
ที่เน้นการคิดเชิงอภิปัญญา 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การคิดเชิงอภิปญัญา 
(Metacognition) 
หมายถึง กระบวนการ 
ต่าง ๆ ในการควบคุม และ
ประเมิน 
ความคิดของตนเอง และ
ใช้ความตระหนักรู้ และย
ทุธวิธี 
ช่วยในการแก้ปัญหาใน
การทำงานให้สำเร็จอย่าง
สมบูรณ์ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ การรู้จักวางแผน 
การดำเนินการแก้ปัญหา
ในการกำกับควบคุม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินการคดิ 

-กลุ่มเป้าหมาย เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์
วิทยาคม จำนวน 35 คน 
-วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ของ Kemmis and Mc 
Taggart (1992) 

1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ทีผู่้วิจัยสร้าง
ขึ้น จำนวน 12 แผน  
2) แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้  

จากการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้การสอน
แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 5 
นักเรียนมีคะแนนการคดิเชิง
อภิปัญญา ในการแก้ปญัหา 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 การรู้จัก
วางแผน นักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 93.83
ขั้นที่ 2. นักเรียนแก้ปัญหา
ตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 100 และขั้นท่ี 3 
การประเมินการคิด นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 96.17 ซึ่งทุกขั้นตอน มี
คะแนนเฉลีย่สูงกว่าร้อยละ  



 

 

122 

ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

     ทางการเรียน 
จำนวน 22 ข้อ 

70แสดงว่านักเรียนมี
กระบวนการคดิเชิง อภิ
ปัญญาในการแก้ปญัหา 

23. ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์
และสารรตัน์ ภัทร
ฐิตินันท์ (2554) 

การพัฒนาความคิดอภิ
ปัญญาโดยการจัดกิจกรรม
การเรยีนตามทฤษฎีการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งสรรค์ด้วย
ปัญญา เรื่องวิวัฒนาการของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 

ความคิดอภิปญัญา 
(Metacognition) 
หมายถึงการคดิเกี่ยวกับ
การคิดของตนเองและเป็น
การรู้ในกระบวนการคิด
ของตนเอง ว่าตนเองคิด
อย่างไรโดยมีการวางแผน
และทบทวนความคดิของ
ตนเองอย่างมีขั้นตอน และ
ถ่ายทอดความคิดออกมา
ผ่านการ พูดหรือการ
กระทำ เพื่อให้ตัวเรา
สามารถนำ ไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 
จำนวน 1 ห้องเรียน 49 
คน 
-การวิจัยเชิง 
ทดลอง 

1. แบบวัดความคิด
อภิปัญญา  
2. แบบประเมิน
ตนเองในการสร้าง
ช้ินงาน  
3. แบบบันทึกการ
สร้างช้ินงาน  
4. แบบสรุปผลการ
ประเมินช้ินงาน และ
บันทึกการเรียนรู้
โดยนักเรียน  
5. แบบบันทึกหลัง
แผนการจดัการ
เรียนรู ้

ความคิดอภิปญัญาของ
นักเรียนหลังผ่านกิจกรรม
การเรยีนตามทฤษฏีการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งสรรค์ด้วย
ปัญญา สูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

     6. แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู ้

 

24. ชลธิดา ดวงงามยิ่ง 
(2553) 

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
ของการคิดอภิมานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

การคิดอภมิาน หมายถึง 
วิธีคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา
หรือนำไปสู่เป้าหมายโดย
ใช้กระบวนการควบคุม
ความคิด การวางแผน 
การใช้กลวิธี และการ
ประเมินการคดิเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่วางไว้
ตามการรับรู้ของตนเอง 
ซึ่งประกอบด้วย การ
ตระหนักรู้ การวางแผน 
ยุทธวิธีทางความคิดและ
การตรวจสอบตนเอง 
 

-นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 671 
คน 
-เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Exploratory 
research)  
-ประชากร คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ในสังกัด สพฐ. ทั่ว
ประเทศ 
-กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
840 คน (Probability 
Sampling) 

1. แบบสอบถาม  
2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาของ
นักเรียน 

1. นักเรียน ม.ต้น มรีะดับ
การคิดอภมิานอยู่ในระดับ
มาก ด้านการเรียนรู้ การ
วางแผน และยุทธวิธีทาง
ความคิดอยู่ในระดับมากแต่
ด้านการตรวจสอบด้วย
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
2. โมเดลเชิงสาเหตุของการ
คิดอภิมานของนักเรยีน ม.
ต้น มีตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล
ทางตรง 4 ตัว (ปัจัยด้านการ
รับรู้ความสามารถของตน 
ปัจจัยด้านความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา ปัจจยัด้าน
การอบรมเลี้ยงดูแบบ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศกึษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      ประชาธิปไตย และปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการสอนของ
ครู) และตัวแปรแฝงคือ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
สอน และปัจจัยด้าน
ความสามารถดา้นเชาวน์
ปัญญา 

25.  ศิริญญา กันทะมูล 
(2555) 

การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
อภิปัญญา กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

เครื่องมือประเมินอภิ
ปัญญา หมายถึง แบบ
ประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัด และ
ประเมินความสามารถ
ทางด้านอภิปัญญาของ
ผู้เรยีน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมทางด้าน
อภิปัญญา โดยจะประเมิน
ผู้เรยีน 3 ด้าน คือด้าน
ความรู้อภิปญัญา การ 

-นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
จํานวน 13 คน 

1. ใบงานและแบบ
ประเมินใบงาน
คณิตศาสตร ์
2. แบบวัดการคิด
ออกเสียง  
3. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ด้านผู้เรยีน พบว่า ผู้เรียน
เกิดอภิปัญญาเพิม่ขึ้นท้ังด้าน
ความรู้อภิปญัญา การกํากับ
ควบคุม และความตระหนัก  
2. ด้านครูผูส้อน พบว่า 
ครูผูส้อนสามารถนํา
เครื่องมือประเมินอภิปญัญา
ที่มีคุณภาพไปใช้ประเมิน
ผู้เรยีน การใช้เครื่องมือนั้น
สะท้อนให้ครผูู้สอน ทราบ
จุดเด่น จดุด้อยอีกท้ัง 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   กํากับควบคุม และความ
ตระหนัก 

  ครูผูส้อนพึงพอใจในการใช้
เครื่องมือประเมินอภิปญัญา 
เพราะเครื่องมือสอดคล้อง
กับสิ่งท่ีต้องการประเมิน 
ขั้นตอนการใช้เครื่องมือไม่
ยุ่งยาก มีความชัดเจนในการ
ให้คะแนน และเครื่องมือ
ดังกล่าวสามารถนํามา
ประเมินความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียนได ้

26. อัสมา มือลี (2559) ผลของการจดัการเรียนรู้

ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญา

และปัญหาปลายเปิดทีม่ีต่อ

ความสามารถใน การใช้ 

ความสามารถในการใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญา 
หมายถึง คะแนน
ความสามารถของนักเรียน
ในการทำแบบทดสอบการ
แก้ปัญหาตามวิธีการหรือ
ขัน้ตอนตามกลยุทธ์ทาง
อภิปัญญา 

-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จำนวน 1 
ห้องเรียน นักเรียน 26 
คน 
-การทดลองกลุ่มเดียว

ทดสอบก่อนและหลัง 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู ้
2.แบบวัด
ความสามารถในการ
ใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญา  
3. แบบรายงาน
ตนเอง  

1. นักเรียนท่ีไดร้ับการ
จัดการ เรียนรูด้้วยกลยุทธ์
ทางอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปดิมีคะแนน
ความสามารถในการใช้กล
เชิงยุทธ์อภิปัญญาเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 60  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

  กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี3 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 

ที่ผู้วิจัย สรา้งขึ้น ซึ่งวัด
ความสามารถของผู้เรียน 
3 ด้าน คือ  
1) การวางแผน  
2) การกำกับควบคุม  
3) การประเมิน 

 4. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์

2. ระดับการปฏิบัตเิกี่ยวกับ
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี  
3. ความสามารถในการใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและ
ระดับการปฏิบตัิเกี่ยวกับกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาของ
นักเรียนมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวก  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูง
กว่าก่อน เรียนอย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
5. นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับพอใช้ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

27. จันทร์ขจร มะลิจันทร์ 
(2554) 

ผลของการจดัการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชัน ที่มีต่อ
ความสามารถในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความ
ตระหนักในการรู้คดิ และ
การกำกับตนเองในการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 เรื่อง วิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ่

เมตาคอกนิชัน หมายถึง 
ความสามารถของบุคคล
ในการรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการคดิของ 
ตนเอง และสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบ
ความคิดทั้งหมดของ
ตนเองได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับ กระบวนการในการ
วางแผน การควบคุม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผล 
 

-นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จำนวนนักเรียน 42 คน 
-One-group Pretest-
Posttest Design 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 
ค่าสถิติt-test One 
Sample และค่าสถติิt - 
test for Dependent 
Samples 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
กระบวนการคดิ เชิง
เมตาคอกนิชัน เรื่อง
วิธีเรียงสับเปลี่ยน
และวิธีจัดหมู่  
2. แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
คณิตศาสตร ์
3. แบบวัดความ
ตระหนักในการรู้คดิ  
4. แบบสอบถามการ
กำกับตนเองในการ
เรียน 

1. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ัน ม.5 หลัง ได้รับ
การเรยีนรู้ที่เน้นการคิดเชิง
เมตาคอกนิชัน เรื่อง วิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ผ่าน
เกณฑร์้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 75.67  
2. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ัน ม. 5 หลังได้รับ
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
กระบวนการคดิเชิงเมตา
คอกนิชัน เรื่อง วิธีเรียง
สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการ  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      เรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชัน อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติ ที่ระดับ 
.01  
3. ความตระหนักในการรู้คดิ 
ของนักเรียนช้ัน ม. 5 หลัง
ได้รับการเรียนรู้ทีเ่น้นการ
คิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่อง 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจดั
หมู่ สูงกว่าก่อน ไดร้ับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคดิเชิงเมตา
คอกนิชัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิ ที่ระดับ .01 

28. อัจฉริยา สีหามาตย์ และ
ชาญณรงค์ เฮียงราช 
(2552) 

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชันในการ 
 

เมตาคอกนิชัน หมายถึง 
กระบวนการ 
ที่เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ 

-กลุ่มเป้าหมายเป็น 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนหนอง
หงส์ พิทยาคม  

1) แผนการจัดการ 
เรียนรู้ทีเ่น้น
กระบวนการ 
 

ผลการวิจัย พบว่า การ
พัฒนากิจกรรม การเรยีนรู้ที่
เน้น กระบวนการคิดเชิงเม  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ ผลการศึกษา 

  แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง 
อสมการ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กระบวนการคดิของ 
บุคคลการควบคุมการ
เรียนรู้ และการจัด
ระเบียบกระบวนการทาง
ความคิด 

จำนวน 32 คน 
-ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิง
ปฏิบัติการ มี วงจรการ
ปฏิบัติ 3 วงจร 

คิดเชิงเมตาคอกนิ
ชัน ในการแก้โจทย์
ปัญหา เรื่อง 
อสมการ จำนวน 6 
แผน 
2) แบบบันทึกการ 
สังเกตพฤติกรรม  
3) แบบบันทึกการ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 4) 
แบบทดสอบท้าย
วงจร  
5) แบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการ
แก้ โจทย์ปัญหา 
เรื่อง อสมการ เป็น
แบบ อัตนัยจำนวน 
5 ข้อ 

ตาคอกนิชันในการแก้ โจทย์
ปัญหา เรื่อง อสมการ ดังนี ้
1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) 
ขั้น จัด กิจกรรม การ เรียน 
รู้ ประกอบ ด้วย (1) ขั้น 
เสนอ สถานการณ์ ปญัหา 
(2) ขั้น ไตร่ตรอง ระดับ 
กลุ่ม ย่อย มี ข้ัน ตอน ใน 
การ แก้ ปัญหา ท้ังหมด 5 
ขั้น ตอน นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ75.94 และ
นักเรียน ร้อยละ 78.13 มี
ผล สมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
ผ่านเกณฑ์ และมี คะแนนเม
ตาคอกนิชัน ในการแก้โจทย ์
ปัญหาในด้านการเข้า สู่
ปัญหาการกำหนด 
โครงสร้างในการแก้ ปัญหา 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

      การประเมินผล และการ
สะท้อนผล การแก้ปัญหา 
เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 

29. วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ 
สุมาลี ชัยเจรญิ (2558) 

การออกแบบและพัฒนา
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรยีนรู้
บนเครือข่ายตามแนวคอน
สตรคัติวิสต์  
เพื่อส่งเสริมการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์และเมตา
คอกนิชันของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

เมตาคอกนิชัน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใหญ่ 2 ประการ คือ (1) 
ความรู้ในเมตาคอกนิชัน 
และ (2) ประสบการณ์ใน
เมตาคอกนิชัน สำหรับ
องค์ประกอบแรก คือ 
ความรู้ในเมตาคอกนิชัน
หมายถึง ความรู้หรือความ
เชื่อของบุคคลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมการคิด/กิจกรรม
ทางปัญญาของบุคคล ซึ่ง 

- กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ีเป็น
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(มอดินแดง) จำนวน 33 
คน 
- การวิจัยโมเดล 
(Model research) 

1) แบบบันทึกการ
ตรวจสอบและ
วิเคราะหเ์อกสาร
เพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี  
2) แบบสำรวจ
ความคิดเห็นผู้เรียน
เกี่ยวกับสภาพบริบท
การจัดการเรยีนรู้ 
ซึ่งมี  
ลักษณะเป็นคำถาม
แบบปลายเปิด โดย
มีประเด็นเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอนที่ 

พบว่า ผู้เรียนมีเมตาคอกนิ
ชันในการแก้ปัญหาโดยเมื่อ
ผู้เรยีนเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหา ผู้เรียนจะควบคุม
และประเมินการคิดของ
ตนเอง ประกอบด้วยปจัจัย 
3 อย่างคือ 1) ด้านบุคคล 
ผู้เรยีนไดม้ีการทบทวน
ตรวจสอบความรู้ของตนเอง 
เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
บัญญัตไิตรยางศ์ โจทย์
ปัญหาร้อยละ และโจทย์
ปัญหาร้อยละการซื้อขาย 
ความรู้เดิมที่มี สไตล์การ
เรียนรู้ทีต่นถนัดเมื่อ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ความรู้ในเมตาคอกนิชัน
ประกอบด้วยด้านย่อย 3 
ประการได้แก่ (1) บุคคล 
(Person) (2) ภารกิจ 
(Task) และ (3) กลยุทธ์ 
(Strategy) และ
องค์ประกอบท่ีสองคือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเม
ตาคอกนิชัน 

 ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และเม
ตาคอกนิชัน  
3) แบบบันทึกการ
สังเคราะห์เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ 
(Designing 
framework)  
4) แบบประเมิน
โมเดลสิ่งแวดล้อม
การเรยีนรู ้

เผชิญสถานการณ์ปัญหา 2) 
ด้านภารกจิ ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าตนเองมี
ความรู้ใดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา และวิเคราะห์ว่า
ยังขาดความรู้ใดในการ
แก้ปัญหา 3) ด้านกลยุทธ์ 
ผู้เรยีนสามารถตรวจสอบ
ภารกิจท่ีได้รับและเลือกกล
ยุทธ์ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ โดยในการแก้ปัญหา
นักเรียนจะตรวจสอบการรู้
คิดของตนเองมีความ
ตระหนักในงานและสามารถ
ใช้ยุทธวิธีในการทำงานจน
สำเรจ็ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดของ Flavell 
(1979) 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

30. สังวรณ์ งัดกระโทก, 
นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุ
ตินันทกุล, ปรารถนา 
พลอภิชาต, และ ปิย
นาฏ สิทธิฤทธ์ิ (2559)  
สทศ 

รายการการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ การพัฒนา

เครื่องมือวัดและประเมินเม

ตาคอคนิช่ันของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

เมตาคอกนิชัน หมายถึง 
การรับรู้การรูค้ิดของ
ตนเอง และการควบคุม
และการตรวจสอบการรู้
คิด ของตนเองให้เกิด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์
- การวางแผน หมายถึง 
การคัดเลือกกลยุทธ์และ
ทรัพยากรทีเ่หมาะสม
เพื่อให้การเรียนประสบ
ความสำเร็จ 
- การยุทธ์การจัดการ
ข้อมูล หมายถึง การ
จัดการข้อมลูและใช้กล
ยุทธ์การเรยีน 

-นักเรียนระดับประถม
ศึกษา จำนวน 4,524 
คน และ มัธยมศึกษา 
จำนวน 5,497 คน 
-งานวิจัยนี้เป็นการวิจัย

และพัฒนา 

1. แบบวัดเมตาคอก

นิชันทฤษฎี GAD 

(Generalized 

Anxiety Disorder) 

1 ฉบับ 2. แบบวัด

ตามทฤษฎีของ 

Schraw และ 

Dennison (1994) 

2 ฉบับ คือฉบับสั้น 

1 ฉบับ และฉบับ

ยาว 1 ฉบับ 

1) การวัดเมตาคอกนิชัน 
นักวิจัยใช้โมเดลการวัด
ต่างกัน และองค์ประกอบท่ี
มีความสอดคล้องกันมาก 3 
องค์ประกอบ คือ การ
วางแผน การกำกับตนเอง 
และการประเมินผลลัพธ์ 
โมเดลการวดัเมตาคอกนิชัน
ที่นิยมใช้กันมาก คือ โมเดล 
GAD (Generalized 
Anxiety Disorder) และ
โมเดลการวดัเมตาคอกนิชัน
ของ Schraw และ 
Dennison (1994)  
2) เครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยแบบวดั 3 
ฉบับ คือ แบบวัดเมตาคอกนิ
ชันด้วยโมเดล GAD และ  
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
กรอบแนวคิด / นิยาม

ศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มที่ศึกษา / รูปแบบ

การศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   - การกำกับตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 
หมายถึง การประเมิน 
ความเข้าใจ กลยุทธ์การ
เรียน และผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงาน 
- กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อผิดพลาดหมายถึง การ
จัดการแกไ้ขข้อบกพร้อง
ในการเรียนของตนเอง 
- การประเมินความสำเร็จ
ของงานและกลยุทธ์ที่ใช้ 
หมายถึง การตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของผลการ
เรียน ผลลัพธ์ของงาน 
และประสิทธิภาพของการ
ทำงาน  

  แบบวัดเมตาคอกนิชันตาม
โมเดล การวดัของ Schraw 
และ Dennison (1994) ซึ่ง
มีสองฉบับ คือ ฉบับสั้น
สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 1 – 2 และ
ฉบับยาวสำหรับนักเรยีน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
3) แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพด้าน ความเที่ยง 
ความตรงเชิงลูเ่ข้า และ
ความตรงตามเกณฑ ์
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4.2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-
Reflect ในการพัฒนานักศึกษาฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ เป็นการพัฒนาความรู้เกี ่ยวกับอภิ
ปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวออกแบบหรือสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
ขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา เป็นการสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชา
คณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์ 

วงจรที่ 3 การปฏิบัตกิารสอนจริง เป็นการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ในวงจรที่ 2  

ทั้งนี้ ภาพรวมแนวทางดำเนินการและเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 
แสดงไว้ดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของแนวทางและการปฏิบัติการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 
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สำหรับแนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 1 (PAOR) สามารถพิจารณาได้ 
ดังภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 1 

วงจรที่ 1 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลของนักศึกษาทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคลดังต่อไปนี้ 
- นักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่

กำลังฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ูในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จำนวน 3 คน (ในโรงเรียนเดียวกัน) ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 1 คน ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 1 คน ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- นักศึกษาทั้งหมด 5 คน เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน อายุอยู่ในช่วง 22 – 23 
ป ี

- นักศึกษาทั้ง 5 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 3 โรงเรียนที่รับ
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งหมดได้ผ่านการ
ฝึกประสบการณ์ มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา และอาสามาร่วมงานวิจัยโดยสมัครใจ 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจัยมาจนครบทุกกระบวนวิชาใน
หลักสูตรแล้วจากช่วงที่อยู่ปีที่ 1 – 4 

- นักศึกษาทั ้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ จาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น วิชาคณิตตรรกศาสตร์
เบื้องต้น แนวคิดหลักมูลคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน รากฐานเรขาคณิตเบื ้องต้น สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ วิธีเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรม เป็นต้น 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาในเรื่องที่กำลังฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว เช่น 
การพัฒนาการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบบูรณาการ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัดในคณิตศาสตร์ 
พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติในระดับรงเรียน 

- ผลการเรียนโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 3.00 และวิชาเอก
มากกว่า 3.00 ทุกคน 

ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพ่ือปรับพื้นฐานออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) มาให้ความรู้เกี่ยวกับอภิ
ปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2562 

ครั้งที่ 2 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายใน มาให้ความรู้เกี ่ยวกับอภิ
ปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญาผ่านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา คือ การอภิปราย การลงมือปฏิบัติ เช่น การพับกระดาษ การตัดกระดาษ เมื่อ
วันที่  21 กันยายน 2562 

ครั้งที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์  โดยนำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมก่อนหน้านี้ทั้ง 2 ครั้งมาขยายความและต่อยอดความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การอ่านบทความงานวิจัยการส่งเสริม
อภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 
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ครั้งที่ 4 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยทีมวิทยากรภายในเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้คือ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้
คำถามและบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา คือ การสังเกต/ดูคลิปวิดิทัศน์ และอภิปราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 

ครั้งที่ 5 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในเพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) เป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : การอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐ -
สรรพ์) มาบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการเรียน
การสอน ภายใต้หัวข้อการอบรมสัมมนา เรื่อง “อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน
ไทย 4.0” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนาและการเลือกและการติดต่อวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อมาอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ทัง้นี้
ทางทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เนื่องจากมีผลงานเกี่ยวกับอภิปัญญา
จากภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่โครงการเพาะพันธ์ปัญญาเป็นเวลากว่า 10 ปี และที่เป็นที่รู้ จักกัน
ทั้งประเทศ จึงได้กำหนดหัวข้อการอบรมสัมมนาครั้งมี่ 1 นี้ คือ “อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียนไทย 4.0” 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมสัมมนาคือ การบรรยาย/อภิปราย 

3. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที ่ อาหารและเครื ่องดื ่ม กำหนดการและ
เครื ่องมือ/อุปกรณ์ที ่ต้องใช้ในการอบรมเพื ่อให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื ่น และกา ร
ดำเนินการออกหนังสือเชิญประชุมไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักศึกษา (15 คน) และครูพี่เลี้ยง 
(15 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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4. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 10 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั้งนี้มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรภายนอกเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรในการ
ปรับพื้นความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาให้กับนักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้วิทยากรมีตารางการทำงานที่
ค่อนข้างแน่นจึงต้องปรับโยกเวลาในการจัดอบรมให้มีความเหมาะสมกับเวลาของวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาในภาพรวม 

2. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดย เชิญ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้มา
เป็นวิทยากรจากภายนอก มาให้ความรู้และนำการอภิปรายตามกำหนดโดยการประชุมอบรม
สัมมนาเพื่อปรับพิ้นความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
วันที่ 15 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแคนเทอรีฮิลล์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้ขอ
อนุญาตจากวิทยากรในการถ่ายวิดิทัศน์การอบรมสัมมนาเพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้เพิ ่มเติมต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป 

ทั้งนี้วิทยากรได้เสริมให้ความรู้ในประเด็นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความรู้  ปัญญา การ
เกิดปัญญา อภิปัญญา การส่งเสริมอภิปัญญา การคิดของผู้มีอภิปัญญา การใช้เหตุผล การกระตุ้น
ให้เกิดการคิดออกเสียง การสอนด้วยการถามคำถามเชิงเหตุเชิงผล รวมทั้งผลการศึกษาจาก
ประสบการณ์ในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาครูตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  รูปแบบการอบรมเป็น
บรรยาย โดยมีให้ทำการทดลองง่าย ๆ แล้วอภิปรายผลร่วมกันด้วย 

3. โดยมีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์มาเข้าร่วม จำนวน 5 คน และครูคณิตศาสตร์ที่เป็นครู
พี่เลี้ยงของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 ท่าน ขาด 2 ท่าน เนื่องจาก
ติดภารกิจ 

4. การดำเนินการแจกแบบสะทอ้นคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
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ภาพที่ 4.4 การจัดอบรมครั้งที่ 1 เรื่อง อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางการคิดและอภิปัญญาในการเรียนรู้ของ

คนและอภิปัญญาในการเรียนรู ้สิ ่งต่าง ๆ การคิดเชิงเหตุ – ผล ลักษณะของผู้ที ่มีอภิปัญญา
เชื่อมโยงกับงานวิจัยของโครงการเพาะพันธ์ปัญญาของวิทยากร 

ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้ เช่นการทดลองและ
อภิปราย เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรมให้มากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากการตอบคำถาม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำการทดลองประกอบการอบรมที่วิทยากรได้ดำเนินการ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้ง
สิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งทั่ต้องปรับปรุงในการปรับพื้นความรู้ของนักศึกษาให้ รู้จักกับอภิ
ปัญญาและแนวทางในการส่งเสริมอภิปัญญาให้นักเรียน ดังนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 คือ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการที่ทำให้เกิดอภิปัญญาจากการใช้คำถามที่ทำให้นักเรียนคิดแล้วนำไปสู่เป้าหมาย
ที่ครูต้องการในคาบได้โดยอาศัยความรู้เดิมที่นักเรียนทีอยู่ เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่ครูให้มา
จึงนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาบางคนสะท้อนคิดว่า ได้รับความรู้
เกี่ยวกับอภิปัญญามากขึ้น เขาได้เห็นภาพรวมของกระบวนการคิด การใช้ความรู้เดิมเพื่อ
สร้างความรู้ใหม่ เห็นตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งการกระตุ้นให้คิดโดยการใช้คำถาม 
นักศึกษาบางคนได้สะท้อนคิดว่า ได้เรียนรู้พ้ืนฐานของคำว่า “ความรู้” และ “ปัญญา” โดย
อธิบายไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแนวความคิดไปจากเดิมที่มีอยู่ เมื่อเราเข้าใจว่าความรู้คือกฎ
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ของธรรมชาติ และปัญญาเกิดจากการใช้เหตุผลในการสร้างความรู้ใหม่ จึงทำให้เข้าใจว่า
การเรียนการสอนไม่สามารถบอกเนื้อหาให้แก่นักเรียนไปโดยตรง ผ่านการบรรยาย แต่ควร
ให้นักเรียนเกิดการค้นพบด้วยตนเอง ในขณะที่นักศึกษาเพิ ่ มเติมว่าได้เรียนรู ้ เกี ่ยวกับ
ความหมายของหลายคำที่แปลกใหม่ เช่น อภิปัญญา ความรู้ ปัญญา  และการเกิดปัญญา 
โดยการเข้าใจความหมายของคำว่าอภิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ครูจะต้ องรู้ก่อนที่จะ
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดแบบ “คิดซ้อนคิด” นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางคนได้
ระบุว่า นอกจากได้เรียนรู้ เกี ่ยวกับความหมายของความรู้และปัญญา แล้วยังได้เรียน รู ้
เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้เกิดอภิปัญญา ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนที่จะ
สามารถทำให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ได้  

สำหรับประเด็นที่สองที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ความรู้เดิมของนักศึกษาฯ ที่ตรงกันเป็นส่วนใหญ่คือ 
ความรู้เดิมเกี่ยวกับ Bloom Taxonomy เกี่ยวกับระดับการคิดของผู้เรียนทั้ง 5 ขั้น และ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สำหรับความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้ระบุ
ถึงได้แก่ การนำหลักสุ-จิ-ปุ-ริ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดอภิปัญญา การ
นำสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เจอรอบตัวมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การนำ
ความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ นั้นจะต้องใช้จินตนาการ และใช้ความเป็นเหตุ
เป็นผลในการควบคุมกระบวนการคิด และทักษะการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดที่
ซับซ้อนมากขึ้น การเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย มากกว่าการเรียนแบบบรรยาย 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษามองว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งแรกนี้เป็นประโยชน์มากเพราะนำไปใช้
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา และการเลือกสถานการณ์ปัญหาที่
เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนรับปัญหานั้นเป็นปัญหาของตนเอง แล้วรู ้สึก 
“อ๋อ” เมื่อแก้ปัญหานั้นได้ จะช่วยให้นักเรียนได้สร้างความหมายและสร้างความคิดรวบยอด
เป็นของตนเอง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า สามารถนำคว ามความที ่ ได ้ ไปเล ือก
สถานการณ์ปัญหาที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
และพัฒนาอภิปัญญา อีกทั้งสิ่งที่นักศึกษาเห็นพ้องกันคือ ความสำคัญของการใช้คำถามและ
การได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามของครูในการพัฒนาการคิดแบบเป็นเหตุและผล  
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ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษามองว่าการอบรมครั้งนี้
เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของตนเอง พวกเขารู้สึกเห็น
ภาพว่าจะสามารถพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองอย่างไร ในขณะที่
นักศึกษาบางคนเกิดความตระหนักว่าตนเองต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่านี้ในการจัดการ
เรียนรู้เพราะการสอนให้เกิดอภิปัญญาครูต้องมีความรู้มากกว่าเด็กนักเรียน และจะยังต้อง
พัฒนานักเรียนให้ไปถึงเป้าหมาย ทั้งนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งระบุว่ามีความประทับใจในตัว
วิทยากรมาก และรู้สึกว่าวิทยากรเป็นคนคิดจริงทำจริงและเก่ง สามารถทำให้ผู้เข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ใหม่ รวมถึงทัศนคติที่ดี ต่อการสอนอีกด้วย ในขณะที่นักศึกษา
บางคนระบุว่ารู้สึกสนุกตอนทำการทดลองประกอบการบรรยายของวิทยากร แต่นักศึกษา
บางคนรู้สึกกังวลเพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ตนเองยังไม่ค่อยเข้าใจ โดยเฉพาะในช่วงต้นของ
การอบรม ต่อมาในช่วงกลางของการอบรมรู ้ส ึกตื ่น เต้นกับประสบการณ์ที ่ว ิทยาก ร
แลกเปลี่ยนให้ฟัง ช่วงหลังของการอบรม นักศึกษาสะท้อนว่ารู้สึกงงและมึน เพราะควารู้ที่
ให้ในวันนี้มันมากมายไม่สามารถรับได้หมด 

ซึ่งผลจากการสังเกตการดำเนินการและการสะท้อนคิดในภาพรวมพบว่า ทั้งนักศึกษา
และครูพ่ีเลี้ยงที่เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะได้รับความรู้จากวิทยากร 
ครูพี่เลี้ยงได้สะท้อนกับวิทยากรว่ามีข้อจำกัดในการหาเวลามาอบรม เนื่องจากเป็นวันเสาร์
อาทิตย์ที่บางส่วนติดภาระกิจดูแลครอบครัว วิทยากรมีการจัดกิจกรรมและบร รยายให้
ความรู้ที่ได้จากประสบการ์ตรงและจากภาคปฏิบัติแบบอัดแน่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมได้รับความรู้สูงสุด อย่างไรก็ตามพบว่า การอบรมที่มีช่วงเบรกน้อย ไม่ได้พักเปลี่ยน
บรรยายการ ทำให้ผู้ร่วมอบรมรู้สึกล้าและในช่วงท้ายจึงมีบางคนที่ไม่สามารถรับความรู้ที่อัก
แน่นนี้ได้หมด ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งต่อไป จึงควรมีช่วงระยะเวลาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้
พักเบรกมากขึ้น เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลายและสามารถรับความรู้จากการอบรมได้มากขึ้น  

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดยวิทยากร
ภายนอกจากการประชุมครั ้งที่  1  ผู ้ว ิจัยวิเคราะห์ได้ว่า ความรู ้ เกี ่ยวกับอภิปัญญาของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าอภิปัญญาคืออะไร โดยสามารถ
ระบุได้ว่า อภิปัญญาเป็นการคิดเกี่ยวกับการคิด หรือ คิดซ้อนคิด และมี 2 องค์ประกอบหลัก 
คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด อย่างไรก็ตามนักศึกษายังไม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง และนักศึกษาไม่ได้ระบุ
ถึงกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเลยจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องอบรมให้ความรู้ เกี ่ยวกับหัวข้อนี ้
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เพิ่มเติมในรายละเอียด นอกจากนี้จากการที่นักศึกษาได้ระบุว่ารู้สึกสนุกที่ได้ลงมือทำการ
ทดลอง 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่  1 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง
การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป  

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน ผ่านการบรรยาย ลงมือ
ปฏิบัติและอภิปราย เกี่ยวกับความหมายและกรอบแนวคิดอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและ
กรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาจากการนำผลการสะท้อน

ของนักศึกษามาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือนำมาใช้ประกอบการ
วางแผน โดยวางกรอบความรู้ที่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาที่มีความชัดเจน
มากขึ้น โดยในประเด็นอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2 นี้เจาะลึกลงในของความหมายของอภิปัญญา 
กรอบแนวคิดอภิปัญญาซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบของอภิปัญญา กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและ
การสอนเชิงอภิปัญญา 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรม
โดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบการอบรมคือการบรรยาย ลงมือ
ปฏิบัติและอภิปราย 

3. โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญามากขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไป 

4. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 21 กันยายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับความหมายอภิปัญญา กรอบแนวคิด กลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา และกรอบในการสอนเชิงอภิปัญญา ดังภาพที่ 4.5 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
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4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม โดยได้
แนะนำกรอบคิดการสอนเชิงอภิปัญญาที่ใช้ในของงานวิจัยนี้ ดังภาพที่ 4.6 

 
ภาพที่ 4.5 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญา 

 
ภาพที่ 4.6 การจัดอบรมครั้งที่ 2 เรื่องรายละเอียดของอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ

จัดการเรียนรู้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
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1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับความหมายอภิปัญญา กรอบแนวคิด กลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา และกรอบในการสอนเชิงอภิปัญญา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้นักศึกษาได้
มีส่วนร่วมทั้งการฟังบรรยาย การถาม – ตอบ การลงมือปฏิบ้ติ และการแลกเปลี่ยนอภิปราย 

2. จากการสังเกตการในภาพรวมพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม
ที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ ได้รับการอบรมมากขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมที่ให้นักศึกษา ที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง และการถาม – ตอบ 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิดแบบไม่เร่งรีบ  

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถอธิบายถึงความหมายและ
ลักษณะของของอภิปัญญาได้ชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถสรุปได้เช่น “อภิปัญญา คือ การคิด
พิจารณาเกี่ยวกับความคิดของตนเอง ว่าตนเองรู้หรือไม่รู้อะไร และจะทำอย่างไรให้ตนเองรู้ในสิ่ง
ที่ไม่รู้ โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่เดิมมาเชื่อมโยงเพ่ือหาความรู้ใหม่” “อภิปัญญา คือ การควบคุม
กระบวนการคิดของตนเอง การตรึกตรอง ตรวจสอบวิธีคิดของตนเอง เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด” “อภิปัญญา เป็นการย้ำทำ เพื่อพยายามตรวจสอบว่าสิ่งที่ตนคิดนั้น
ถูกต้องหรือไม่ โดยอาจการหาทฤษฎีเพื ่อมารองรับกับคำตอบที ่ได้ หรือ การถามผู ้รู ้ การ
ตรวจสอบกับสิ่งที่เคยรู้มา...” นอกจากนี้นักศึกษาบางคนได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบของอภิปัญญา 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการคิด 2. การกำกับการรู้คิด โดยแต่ละส่วนมี
รายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกแต่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าคืออะไร 

สำหรับความรู้ใหม่ที่ได้ เช่น “อภิปัญญาอาจได้มาจากการปรึกษาหารือพูดกับคนอื่น การ
พูดสรุปออกมา...ในการทำงานในแต่ละขั้นตอน นักเรียนจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ว่าสิ่งที่ตนทำอยู่
นั้นถูกต้องหรือไม่ เป้าหมายคืออะไร แล้วได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายแล้วหรือยัง” ในขณะที่
นักศึกษาบางคน ได้ให้ความหมายของคำว่า อภิปัญญา ว่าคือ การคิดที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลาย เป็นการคิดท่ีมากกว่า 1 ขั้นตอน เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

สำหรับความรู้ที่ได้ในวันนี้ พวกเขาต่างมองว่าสามารถนำใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผน
ได้ ทั้งนี้นักศึกษายงัได้ระบุว่าสิ่งที่จะนำไปปรับใช้ได้มีมากมาย แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าคืออะไรบ้าง 
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สำหรับสิ่งที่พวกเขารู้สึกกังวลที่คล้ายคลึงกันพบว่า พวกเขากังวลเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาหรือการสอนเชิงอภิปัญญาว่าจะทำให้เกิดอภิปัญญาได้อย่างไร การสร้าง
สถานการณ์ปัญหาในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่จะมีความเหมาะสมในการส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียน และธรรมชาติของนักเรียนของพวกเขาที่พบว่าในภาคเรียนที่ผ่านมา
นักเรียนไม่ชอบคิดเอง ไม่ชอบรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ชอบให้ครูบอก
มากกว่าแล้วตามด้วยการทำแบบฝึกหัด จึงมีความกังวลในเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้ในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในเวลาประมาณ 1 เดือนนั้นเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเขาอยู่ไม่
น้อย 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 2 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้
ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไปโดยซึ ่งในการอบรมครั ้งต่อไปจึงควรเน้นย้ำให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาที่สำคัญ ๆ ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้มากขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษามองเห็นความเป็นไปได้ของการนำกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิ
ปัญญาเข้าไปในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น 

การอบรมสัมมนาครั ้งที ่  3 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชา
คณิตศาสตร์มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์ 
ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การอ่านและอภิปรายบทความวิเคราะห์ผลงานของ
นักเรียนจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมอภิปัญญาจากบทความทางวิชาการของประเทศ
สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2 

ที่ผ่านมานั้น เป็นการอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอน
เชิงอภิปัญญาโดยรวม ดังนั ้นผู ้ว ิจัยจึงวางแผนที่จะอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในครั้งที่ 3 นี้ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มุ่งเน้นเจาะลงประเด็นการส่งเสริมอภิปัญญาในบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การอ่านและ
วิพากษ์บทความทางวิชาการต่างประเทศ เช่น บทความจากงานวิจัยในประเทศสิงคโปร์ที่มีการ
อธิบายและวิเคราะห์ถึงร่องรอยหลักฐานการใช้อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการส่งเสริมอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
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2. การวางแผนในด้านกระบวนการ/วิธีการ/รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการ
อบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาคือ การอ่านและอภิปราย โดยมุ่งหวังให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญาในบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2562 จัดขึ้น ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม 5 คน 

2. การอบรมโดยการบรรยายเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาใน
บริบทชั้นเรียน พร้อมกับใช้กรณีศึกษาการส่งเสริมอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์จากบทความ
ทางวิชาการต่างประเทศ เช่น บทความจากประเทศสิงคโปร์ของ Loh and Lee (2017) ชื่อ
บ ท ค ว า ม  Empowering mathematics learners with metacognitive strategies in 
problem solving ในหนังสือของ Berinderjeet and Hoe (2017) หนังสือชื่อ Empowering 
mathematics learners: Yearbook 2017 ซ ึ ่ งต ีพ ิมพ ์ โดย  Association of mathematics 
educators ประเทศ Singapore สำนักพิมพ์ World Scientific ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียน
จำเป็นต้องได้พัฒนาความรู้เชิงอภิปัญญา และในกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการเรียนรู้ด้วย ทั้งนี้ใน
ส่วนนี้ยังมีข้อเสนอแนะสำหรับครูเพื่อนำไปใช้ในการการเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาให้กับนักเรียนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา ดังนี้ 

(1) ครูควรให้นักเรียนให้เทคนิคการเน้นสีข้อความสำคัญ การขีดเส้นใต้ การวาด
ภาพ หรือการเขียนบันทึกสั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

(2) เพื่อให้เห็นความคิด/แนวคิดของนักเรียนชัดเจนมากยิ่งขึ ้นครูผู ้สอนควรให้
นักเรียนเขียนสะท้อนคิดควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาว่านักเรียนมีแนวคิดอย่างไร และทำไมจึงคิด
เช่นนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการวิเคราะห์อภิปัญญาของนักเรียนต่อไป 

(3) ควรเลือกใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิด 
ได้กำกับตรวจสอบแนวคิด หรือประเมินผลแนวคิดของตนเองจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอภิ
ปัญญาผ่านการแก้ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ในบทความดังกล่าวยังยกตัวอย่างการวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนที่แสดงให้
เห็นถึงร่องรอยการใช้อภิปัญญาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการเขียนบันทึกสั้น  ๆ เพ่ือ
แสดงแนวคิด การจัดการกับข้อมูลเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ การขีดเส้นใต้เพื่อไฮไลน์ข้อมูล
สำคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.7 ผลงานนักเรียนที่สะท้อนการมีอภิปัญญาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

จากบทความของ Loh and Lee (2017) 

 
ภาพที่ 4.8 การอบรมครั้งที่ 3 เรื่องแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรให้ความรู ้เกี ่ยวกับกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในบริบทชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ 

โดยเฉพาะการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง และการใช้คำถาม พร้อมกับใช้กรณีศึกษาการส่งเสริม
อภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์จากบทความทางวิชาการของประเทศสิงคโปร์ให้แก่นักศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมาเข้าร่วม จำนวน 5 คน 

2. ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า พวก
เขาให้ความร่วมมือในการอบรมสัมมนา ซึ่งสังเกตได้จากการถาม – ตอบและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอบรมที่ให้นักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่าการที่ให้นักศึกษาอ่านบทความในช่วงการ
อบรมไปพร้อม ๆ กันนั้น มีนักศึกษาบางส่วนที่ตามไม่ทันในบางประเด็นเนื้อจากเนื้อหาเป็น
ภาษาอังกฤษ จึงให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมากกว่าปกติ ดังนั้นควรให้นักศึกษาได้อ่าน
บทความเป็นการบ้านมาก่อนล่วงหน้า 
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นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างรูปแบบการใช้คำถามที่สามารถนำไปปรับใช้ในชั้เรียนคณิตศาสตร์
ได้คือรูปแบบการใช้คำถามแบบโสเครติส (Socratic questioning) โดย Elder and Paul (2007) 
ได้เสนอประเภทของคำถามแบบโสเครติสไว้ดังนี้ (1) การใช้คำถามท่ีมีความชัดเจน (Questioning 
clarity) (2) การใช้คำถามที ่มีความเที ่ยงตรง (Questioning precision) (3) การใช้คำถามที่
แม่นยำ (Questioning accuracy) (4) การใช้คำถามที ่เก ี ่ยวข้องสัมพันธ์ก ัน (Questioning 
relevance) และ (5) การใช้คำถามเชิงลึก (Questioning depth) 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิดตามปกติ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการวิเคราะห์การสะท้อนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าทั้งมีทั้งสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยพบว่า 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งที่ 3 นี้  คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกิดความเข้าใจ
ในกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการใช้คำถามในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 

ซึ่งความรู้ใหม่ที่ได้รับจากความรู้เดิมคือรูปแบบของคำถามที่ใช้ในการส่งเสริมอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในส่งเสริมอภิปัญญา โดยแต่เดิมนักศึกษาทุกคนรู้จัก
เทคนิคการใช้คำถามที่ใช้ทั่วไปในระดับหนึ่ง เช่นคำถามขั้นต่ำ คำถามขั้นสูง และรูปแบบการใช้
คำถามแบบโซเครติสถือว่าเป็นรูปแบบคำถามแบบใหม่ที่พวกเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยนัก นอกจากนี้
การได้เห็นการวิเคราะห์ร่องรอยการใช้อภิปัญญาในผลงานการแก้ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
สิงคโปร์ ถือได้ว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ช่วยให้มองเห็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานนักเรียนในชั้น
เรียนที่นักศึกษาจะไปพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนตนเองในวงจรต่อ ๆ ไป 

อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกกังวลว่าพวกเขาจะพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
กันได้หรือไม่ในท้ายที่สุด และยังกังวลเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แผนแรกที่จะได้ทำ
ขึ้นเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้พวกเขายังมีความกังวลในการสร้างสถานการณ์ปัญหาหรืองานที่จะ
มอบหมายทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำนั้นว่าจะมีความเหมาะสมเพียงพอ 

การจัดอบรมครั้งที่ 4 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน อภิปรายความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค
การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การ
สังเกต/ดูคลิปวิดีโอและอภิปรายการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง
การใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2562 
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การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาในครั้งที่ 4 นี้ ดำเนินการ

โดยนำผลการสะท้อนของนักศึกษาในครั้งที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน ซึ่งสิ่งที่ประสบความสำเร็จคือนักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของอภิปัญญามากขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้ งนี้สิ่งที่ยังต้อง
ปรับปรุงคือการทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการสอนเชิงอภิปัญญา โดยกำหนดประเด็นความรู้ที ่จะอบรมสัมมนาในครั้งนี้ให้แก่
นักศึกษาคือกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการ
ใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง
การใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช่วยกัน
คัดเลือกเนื้อหาที่คิดว่าจะนำมาทดลองสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง
และเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อนำมาวิพากษ์ร่วมกันเพื่อที่จะได้แนวทางในการใช้เทคนิคการคิด
ออกเสียงและเทคนิคการใช้คำถามที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรมโดยให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบการอบรมสัมมนา คือ การสังเกต/ดูคลิป
วิดีโอและอภิปราย โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางในการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและ
เทคนิคการใช้คำถามท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ คลิปวิดิทัศน์ประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั ้งที ่ 4 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 28 กันยายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทั้ง 5 คน 

2. ซึ่งทีมวิทยากรได้อภิปรายความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการสังเกต/การชมคลิปวิดีโอ
การใช้เทคนิควิธีดังกล่าว รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิ
ปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช่วยกันคัดเลือกเนื้อหาที่คิดว่าจะ
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นำมาทดลองสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและเทคนิค
การใช้คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน 

ซึ่งวิทยากรได้นำคลิปวิดิโอการใช้เทคนิคการ Think aloud ที่น่าสนใจจาก You tube 
ของต่างประเทศทั้งในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาให้นักศึกษาได้ดู พร้อมการ
อธิบายประกอบเป็นระยะ เพื่อให้นักศึกษาตามได้ทันและมองภาพของการใช้เทคนิควิธีนี้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น คลิปต่อไปนี้ 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=PMFyWkTeUkE&t=322s 

 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=HJJL7hQDM8I 
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จาก https://www.youtube.com/watch?v=gyBYbk-gpUA 

 
ต่อมาวิทยากรได้ขยายประเด็นของบริบทที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้เชิงรุก โดยยกตัวอย่างแนวการเรียนจัดการรู้ที่มีบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา คือ 
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนรู้เชิงรุกที่ได้รับความนิยมในการ
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน เพื่อให้นักศึกษามองเห็นบริบทและกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและการ
สอนเชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกันได้มากข้ึน 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธี
ดังกล่าวประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม รวมไป
ถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบ/สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคนิคการคิดออก
เสียงและเทคนิคการใช้คำถาม 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้
ให้ความสนใจในการได้ชมคลิปวิดิทัศน์การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถาม และให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถาม – ตอบ อภิปราย บรรยายการอบรม
โดยรวมในช่วงแรกที่เป็นการชมคลิปวิดิทัศน์ดูไม่เคร่งเครียด แต่เมื่อเป็นช่วงเวลาของการใช้
ความคิดเพื่อออกแบบ/สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง
และการใช้คำถามนั้นบรรยายกาศการทำงานมีความกังวลและกลัวที่จะไม่ถูกต้อง ซึ่ งวิทยากรได้
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คอยให้กำลังใจและพยายามย้ำเรื่องการมองข้อผิดพลาดในทางบวกคือให้ถือว่าเป็นการเรียนรู้
อย่างหนึ่ง เป็นต้น 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 4 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษากลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการคิด
ออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าว
ประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า 

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรก
คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาเข้าใจว่าการคิดออกเสียงเป็นการพูด
ความคิดของตนเองออกมาดัง ๆ เพื่อช่วยให้ตนเองสามารถกำกับตามคิดความคิดของตนเอง 
นักศึกษาบางส่วนสามารถระบุได้ว่า การคิดออกเสียงเป็นเทคนิคที่น่าจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
กำกับความคิดของตนเองได้ดี โดยมีนักศึกษาบางคนได้อธิบายความหมายของกลยุทธ์การคิดออก
เสียง (Think aloud) ไว้ว่า คือการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองกำลังคิดอยู่ออกมา ทั้งนี้นักศึกษาบาง
คนได้อิบายต่อไปเกี่ยวกับตัวอย่างในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการส่งเสริมอภิปัญญาในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์จากการดูคลิปวีดีโอได้ เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญ เป็นต้น 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมในครั้งนี้ พบว่า ความรู้เดิมที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้สะท้อนคือ ความหมายของอภิปัญญา
ว่าคือการคิดที่ซับซ้อน หรือ Thinking about thinking ทั้งนี้นักศึกษาบางคนยังมีความรู้เดิม
เกี่ยวกับคำว่า เทคนิค Think aloud ด้วย พร้อมทั้งให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าเป็นการพูดในสิ่งที่
คิดออกมา สำหรับความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้ระบุไว้ว่ามี คือเทคนิค Think aloud/เทคนิคการคิด
ออกเสียง นอกจากให้ความหมายของเทคนิค think aloud ว่าเป็นการพูดในสิ่งที่ตนเองคิดแล้ว 
นักศึกษาบางคนยังได้อธิบายว่ามองเห็นภาพของการใช้เทคนิคนี้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 
และอธิบายเพิ่มเติมว่าเทคนิคนี้อาจไม่ใช่แค่การพูดในสิ่งที่ตนเองคิดเพียงอย่างเดียว แต่ครูอาจ
แสดงท่าทางให้เด็กรู้ว่า ครูกำลังพูดสิ่งที่คิดในหัวออกมา โดยในช่วงแรกครูอาจจะต้องทำให้เด็กดู
เป็นตัวอย่างบ่อย ๆ 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าความรู้เกี่ยวกับเทคนิค Think aloud เป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้
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ส่งเสริมอภิปัญญาให้กับนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ได้ ทั้งนี้นักศึกษาบางคนระบุเพิ่มเติมว่ า
ก่อนที่ครูผู้สอนจะนำเทคนิคนี้ไปใช้จริงจะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถ
ส่งเสริมนักเรียนได้ทั้งในด้านความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการ และ ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้ งนี้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่มองว่า การอบรมในครั้งนี้ได้ทำให้พวกเขาได้เห็นภาพของการใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริม
อภิปัญญาอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางคนรู้สึกอ่อนล้าในการอบรม โดยเฮพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงการออกแบบ/สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกเทคนิคการคิดออกเสียง และเทคนิค
การใช้คำถาม โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ เนื่องจากคิดไม่ออก 

อีกทั้งมีนักศึกษาบางส่วนรู้สึกว่ากังวล กดดัน และเกิดความเครียด เพราะรู้สึกว่าหากต้อง
ไปสอนในชั้นเรียนจริง จะต้องมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างและกลัวทำผิดพลาดหรือไม่ได้ผลตรง
ตามท่ีต้องการ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาค่อนข้างมีความเครียดและกังวลทั้งในการสร้างแผนและการสอน
โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนชั้นเรียนจริง ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อไปการให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสได้ทดลองสอนแบบจุลภาค ในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา อย่างเช่น เทคนิควิธีการคิด
ออกเสียง และการใช้คำถามน่าจะช่วยให้นักศึกษาได้คลายความกังวลลงไปบ้างไม่มากก็น้อย 
เนื่องจากพวกเขายังได้รับการวิพากษ์ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใช้เทคนิคดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

การจัดอบรมครั้งที่ 5 : โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ฝึกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดแทรกการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และ
การใช้คำถาม ผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติ (ทดลองสอน
แบบการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching)) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาในครั้งที่ 5 นี้ ดำเนินการ

โดยนำผลการสะท้อนในครั้งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาได้รับคือนักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ



 

154 

เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้คำถามและบริบทที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
อภิปัญญามากขึ้นจากเดิม ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษาคือการได้ม่ประสบการณ์ตรงใน
การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคนิคดังกล่าวมากขึ้นก่อนการ
นำไปใช้จริง 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบการลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติ (ทดลองสอนแบบการสอนแบบจุลภาค 
(Micro teaching)) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ คนละประมาณ 5 – 10 นาที และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยสมมติให้เพื่อนนักศึกษาเป็นนักเรียน แล้ววิทยากรและเพื่อนนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายถึงการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถามของแต่ละคนว่ามีจุดเด่นจุดด้อย
อะไรบ้างพร้อมทั ้งให้ข้อเสนอแนะเพื ่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนนำเทคนิคนี ้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียนของพวกเขา 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ คลิปวิดิทัศน์ประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในจากสาขาคณิตศาสตร์
ดำเนินการอบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

2. นักศึกษาทั้ง 5 คนได้มีโอกาสในการทดลองสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการ
ใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม ที่ได้สร้างขึ้นจากการอบรมครั้งที่
แล้ว  โดยนักศึกษาทุกคนได้ทำการสอนแบบจุลภาค หรือทดลองสอนจริงหน้าห้องเรียนที่ใช้ใน
การอบรม คนละประมาณ 10 – 15 นาที โดยสมมติให้เพื่อนนักศึกษาเป็นนักเรียน แล้ววิทยากร
และเพื่อนนักศึกษาร่วมกันวิพากษ์ถึงการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถามของแต่ละ
คนว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนนำ
เทคนิคนี้ไปปรับประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียนจริง 

3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
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 ภาพที่ 4.9 การอบรมครั้งที่ 5 เรื่องการฝึกออกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบการ

สอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ทีมผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. จากการสังเกตการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ของนักศึกษาทั้ง 5 

คน ในการนำเสนอสถานการ์ปัญหาที่สอดแทรกกับเทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และ
การใช้คำถามที่ได้สร้างขึ้น คนละ 10 – 15 นาที โดยสังเกตทั้งบุคลลิกท่าทางในการนำเสนอ 
ประเด็นการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง และการใช้คำถามที่มีความชัดเจน เหมาะสมมากน้อย
เพียงไร ผ่านการวิพากษ์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน วิทยากร ซึ่งในช่วงแรกของการทดลอง
สอน นักศึกษาแต่ละคนดูจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรนักในการทดลองสอนของตัวเอง ด้วยบุคลิก
ท่าทางการยืนที่แลดูยังไม่ค่อยมีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามเมื่อทดลองสอนแล้วได้รับการวิพากษ์
และข้อเสนอแนะ แล้วนักศึกษาทดลองสอนในกิจกรรมที่สอดแทรกการคิดออกเสียง และการใช้
คำถามแล้วจึงมีความมั่นใจขึ้นมาบ้าง 

2. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 

 



 

156 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งท่ี 3 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้นักศึกษาได้ทดลองสอนแบบจุลภาคการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง และการใช้
คำถาม พบว่า 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งที่ 5 นั้น คือการได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ทดลองสอนจริง หรือการสอนแบบจุลภาค ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสอดแทรกการใช้
เทคนิคการคิดออกเสียง และการใช้คำถามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำหรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า การต่อยอด
ความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงที่มีความเข้าอยู่บ้างแล้วในระดับหนึ่งนั้นก็คือ 
ตำแหน่งในการสอดแทรกเทคนิค think aloud ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาได้ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่าควรสอดแทรกการสาธิตการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงในช่วงนำเสนอสถานการณ์
ปัญหา มากกว่าในช่วงของการทำงานกลุ่มหรือขณะที่นักเรียนกำลังนำเสนอเนื่องจากเป็นช่วงที่
นักเรียนกำลังจดจ่ออยู่กับการการทำงาน ถ้าครูไปสาธิตการคิดออกเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวอาจ
ไปขัดจังหวะในการทำงานหรือเรียนรู้รวมกันของนักเรียน 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think 
aloud) และ เทคนิคการใช้คำถาม ทำให้นักศึกษาเห็นความเป็นไปได้ในการนำเทคนิควิธีดังกล่าว
ไปใช้กับนักเรียนของตนเองได้มากข้ึน ทั้งนี้นักศึกษาบางคนอธิบายเพ่ิมเติมว่า ครูจำเป็นต้องสร้าง
คำถาม คำพูดที่มีประสิทธิภาพไว้ด้วยเพื่อจะได้ทำให้นักเรียนเกิดอภิปัญญาจริง ๆ 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนว่ายังคงรู้สึกเครียด กังวล กลัวว่าจะทำไม่ทันตามที่กำหนดในการสร้าง
แผนอย่างน้อย 10 แผนที่ได้ทันก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 (ซึ่งจะมีเวลาในการสร้างแผนฯ 
ประมาณ 1 เดือน) 

ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ให้กำลังใจแก่นักศึกษาและให้แนะนำให้นักศึกษาว่าในวงจรต่อไปจะเป็นการ
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจะได้ให้ความรู้ วิพากษ์และข้อเสนอแนะในการ
สร้างและพัฒนาแผนฯ รวมไปถึงการกำหนดช่วงเวลาในการสร้างแผนฯ เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจรวมกันเพื่อให้การทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 
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โดยสรุปจากการอบรมทั้ง 5 ครั้งในวงจรแรกนี้ การปรับความรู้พื้นฐานและการต่อยอด
ขยายความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหมายของอภิ
ปัญญา กรอบแนวคิดของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญา เทคนิคการ
คิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม และบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา ทั้งนี้
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาในบางหัวข้อที่มีความซับซ้อนก็จะมีการทวนย้ำ ซ้ำประเด็นมากกว่า 
1 ครั้งในการอบรมต่อเนื่องกัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติ ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นมากขึ้น โดยมีกระบวนการในการให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการใช้การบรรยาย อภิปราย ถาม – ตอบ การลงมือปฏิบัติ การสาธิต
จากคลิปวีดิท้ศน์ และการวิพากษ์ อีกทั้งยังได้ทำการทดลองสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีความหลากหลายทั้งใน
รูปแบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ทั้งนี้แม้นักศึกษาจะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญา กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญา และการสอนเชิงอภิปัญญาที่มากขึ้นตามลำดับจากการอบรมในแต่ละครั้งที่
ผ่านมาแล้วนั้น แต่สิ่งที่นักศึกษายังคงมีอยู่แม้ได้ผ่านการอบรมมาแล้วหลายครั้ง คือความวิตก
กังวล และความรู้สึกเครียด ซึ่งแม้ทีมผู้จัยก็ได้พยายามให้กำลังใจพวกเขาอย่างต่ อเนื่องและ
สม่ำเสมอแล้วก็ตาม ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการที่นักศึกษายังไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นรูปธรรม จึงส่งผลทำให้นักศึกษายังมองไม่เห็น
ว่าจะจัดการเรียนการสอนเพื่อนพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของตนได้
อย่างไร โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าในวงจรต่อไปคือวงจรที่ 2 ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาแผนฯ น่าจะ
ทำให้นักศึกษาลดความวิตกกังวลและความเครียดลงไปได้บ้างในระดับหนึ่ง 

หลังจากการดำเนินการในวงจรที่ 1 แล้วผู้วิจัยได้ดำเนินการในวงจรที่ 2 และ วงจรที่ 3 ซึ่ง
มีความเก่ียวเนื่องกัน ต่อรายละเอียดต่อไปนี้ 

สำหรับแนวทางดำเนินการและเป้าหมาย  (PAOR) ในวงจรที ่  2 และวงจรที ่  3 
สามารถพิจารณาได้ ดังภาพที่ 4.10 และ 4.11 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.10 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 2   

 
ภาพที่ 4.11 แนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 3 
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วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวม
ในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

นักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน ซึ ่งโรงเรียนแห่งที ่หนึ ่ง มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จำนวน 3 คน ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จำนวน 2 คน) 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 1 คน) โรงเรียนแห่งที่สอง มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 
1 คน ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โรงเรียนแห่งที่สาม มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จำนวน 1 คน ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คน ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ทั ้งนี ้สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
(จำนวน 3 คน นามสมมติ นักศึกษา A, B, และ C ตามลำดับ ซึ่งมีนักเรียนในห้องเรียนของแต่ละ
คนที่เก็บข้อมูล จำนวน 41 คน 39 คน และ 48 คน ตามลำดับ ) ทั้ง 3 คนเก็บข้อมูลในเรื่อง
เดียวกันค่ือ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยแต่คนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 1 
คน นามสมมติ นักศึกษา D มีจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่เก็บข้อมูล จำนวน 41 คน) เก็บข้อมูล
ในเรื่อง สถิติ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (จำนวน 1  
คน นามสมมติ นักศึกษา E มีจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่เก็บข้อมูล จำนวน 32 คน) เก็บข้อมูล
ในเรื่อง ความน่าจะเป็น 

ทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้เป็นอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 คนนี้ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
องค์ประกอบของแผน การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่กระตุ ้นการคิดเท่าที่ควร คำถามที่ใช้ใน
ห้องเรียนยังเป็นคำถามระดับต่ำ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่บริบทเอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเขา บางกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
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นักศึกษาไม่เคยได้ยินหรือได้ใช้มาก่อนเลยในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งการวัดและประเมินผลในภาคเรียน
ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่แบบฝึดหัดและคะแนนสอบ การประเมินจากชิ้นงานของนักเรียนหรือการทำ
กิจกรรมกลุ่มยังไม่ปรากฏมากนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูพี่เลี้ยงของพวกเขา
ซึ่งเป็นครูในหมวดคณิตศาสตร์ ซึ่งมักได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ดูแลลรับผิดชอบงาน
หลักต่าง ๆ ของรงเรียน เช่น งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายทะเบียน และงานฝ่ายการเงินเป็นต้น จึง
ทำให้มีเวลาค่อนข้างจำกัดในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการทาง
ผู้วิจัยก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับทั้งหัวหน้าหมวด และครูพี่เลี ้ยงทุกท่านของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการนี้เพื่อให้รับทราบถึงความจำเป็นและความร่วมมือในเบื้องต้นในการนิเทศก์ชั้นเรียนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น การชี้แนะให้คำปรึกษานักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่
ทางโรงเรียนจะสามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ เพือที่จะได้มีความเข้าใจในบทบาทของนักศึกษา
และครูพี่เลี้ยงร่วมกัน 

ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียน ออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินตามสภาพจริงและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 2 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
อบรมให้หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที ่มีบริบทเอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา : การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เมื่อวันที่  
12 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 4 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเขียนคือคิด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นประเด็นการ
ประเมินการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 5 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน บรรยายและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 5 
ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ ไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการอบรมคือการ
บรรยายและอภิปราย 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรมโดยให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบการบรรยายและอภิปราย 

3. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที ่ อาหารและเครื ่องดื ่ม กำหนดการและ
เครื่องมือ/ สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

4. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่น ักศึกษา ในวันที ่ 5 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ เช่น โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนการ
สอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 
ซึ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการ
เรียนรู ้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  โดยในเบื ้องต้น Bloom 
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Taxonomy ได ้ระบุพฤต ิกรรมด ้านสมองเป ็นพฤต ิกรรมเก ี ่ยวก ับสต ิป ัญญา ความคิด 
ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ 
ได้แก่ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 3. การนำความรู้ไปประยุกต์ 
(Application) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6. การประเมิน
ค่า (Evaluation) ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรที่จะคำนึงถึงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น 

สำหรับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ หลักการสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ที ่ดี การทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of specification) ความเที่ยงหรือความ
เชื่อมั่น (Reliability) และความตรง (Validity) ของข้อสอบ อำนาจการจำแนก และค่าความยาก
ง่ายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 

 
ภาพที่ 4.12 ภาพการอบรมเกี่ยวกับหลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และหลักการสร้าง 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และ

หลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา

มีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี มีความพยายามทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม – ตอบและการมีส่วนร่วมในการ
อบรมครั้งนี้ 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้ง
สิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเกี่ยวกับหลักการสำคัญต่าง ๆ ในการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ ่งที ่นักศึกษาได้เรียนรู ้จากการอบรมสัมมนาครั้ งนี ้  คือ การได้ทบทวนเกี ่ยวกับ
โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  เช่น ขั้นตอนต่าง ๆ ใน
แผนการจัดการเรียนรู้  การได้ทราบถึงลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

สำหรับประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียน
รู้อยู่บ้างแล้ว โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งมีบ้างประเด็นที่ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเขา เช่น ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ความ
เที่ยงและความตรงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสำหรับนักเรียนของพวกเขาอย่างมาก นักศึกษามองเห็นแนวทางในการสร้างแผน
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนว่ามี
ความกังวลในการสร้างแผนฯ ให้ทันในช่วงเวลาปิดเทอม เพื่อที่ จะให้ทันในการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนแรกของการเปิดเทอม นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลในขั้นตอนการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ที ่พวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ในขณะที่มีนักศึก ษาคนหนึ่งไม่ได้แสดง
ความรู้สึกกังวลในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ โดยระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ปกติ ไม่
กังวลอะไรเนื่องจากคิดว่าน่าจะพอทำได้ทันในระยะเวลาที่วางแผนไว้  นอกจากนี้นักศึกษา
รู้สึกว่าอยากได้ทบทวนตัวอย่างแผนฯ การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อบริบทที่ส่งเสริมอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยังรู้สึกลังเลไม่แน่ใจว่าควรสร้างแผนฯ เพื่อเก็บข้อมูลใน
เนื้อหาใดในภาคเรียนที่ 2 นี้ 
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สำหรับผู้วิจัยได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้  ผู้วิจัยสะท้อนว่าการให้
ความรู้และหลักการสำคัญในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่
นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้วในช่วงปี 2 – 4 และการเป็นตอกย้ำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความ
สอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การสรุปบทเรียนและการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
สำหรับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นแม้ว่านักศึกษาจะได้เรียนมาบ้างแล้วในชว่งปี 
3 – 4 แต่ก็ยังพบว่านักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเท่าที่ควร ทั้งนี้พบ
ข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้แต่หลักการแต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดของผู้วิจัยที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดย
วิทยากรภายในจากการประชุมครั้งที่ 1 โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เน้น
ภาคทฤษฎีเพื่อทบทวนความรู้ เดิมและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินตามสภาพจริงและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับ
นักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไปในวงจรนี้ควรจะเน้นการได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึง
การอภิปรายและวิพากษ์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งควรเสริมแรง
ให้แก่นักศึกษาไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดกำลังใจในการเรียนรู้ การนำตัวอย่างแผนและ
การพูดคุยหารือเกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาที่จะใช้สอนโดยแผนฯ ที่สร้างขึ้นจึงมีความจำเป้น
ในการประชุมอบรมครั้งต่อไป โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 1 นี้ ถูก
นำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที่มีบริบทเอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญา และ
การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เมื ่อวันที ่ 7 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษา ที่วิเคราะห์จากการสะท้อน

คิดของผู้วิจัยในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในวงจรที่ผ่านมา ซ่ึงพบว่านักศึกษาอยากได้
ทบทวนตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้
บริบทการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมอภิปัญญาในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์   ผู ้วิจัยจึงวางแผนนำตัวอย่าง
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แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในบริบทที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากงานวิจัยของรุ่นพี่ปริญญาโทของสาขาฯ ที่ศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ในการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและมองเห็นแนวทางการสร้างกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัย
จึงวางกรอบความรู้ที่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติมในครั้งที่ 2 นี้เจาะลึกลงในการจัดการ
เรียนการรู้ที่มีบริบทเอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จากนั้นจึง
ให้หลักการเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
แล้วผู้วิจัยและนักศึกษาจึงหารือร่วมกันในการเลือกเนื้อหาและจำนวนแผนที่ จะใช้เก็บข้อมูล
สำหรับเนื้อหานั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นประมาณการไว้ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่
เป็นนามธรรมจนเกินไป และมีจำนวนแผนฯ ที่นักศึกษาควรได้ฝึกสร้างและนำไปสอนจริงไม่มาก
ไม่น้อยจนเกินไป โดยประมาณ 10 แผน 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย/อภิปราย การลงมือปฏิบัติ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ ์และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั ้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่น ักศึกษา ในวันที ่ 7 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที ่มีบริบทเอื้อต่อการ
ส่งเสริมอภิปัญญา : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสร้างสถานการณ์ปัญหาสำหรับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกลวิธีทอล์คมูฟ (Talk moves strategies) 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 
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ภาพที่ 4.13 การจัดอบรมครั้งที่ 2 เรื่องหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที่มีบริบทเอ้ือต่อ

การส่งเสริมอภิปัญญาและการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัต ิ
1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที ่มีบริบทเอื้อต่อการ

ส่งเสริมอภิปัญญา : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสร้างสถานการณ์ปัญหาสำหรับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งการฟังบรรยาย การถาม – 
ตอบ การลงมือปฏิบัติ และการแลกเปลี ่ยนอภิปรายโดยทั้งผู ้วิจัย รุ ่นพี ่ปริญญาโทที่เคยฝึก
ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัยระดับปริญญาโทใน
ชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และเพื่อน ๆ นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรมในครั้งนี ้

โดยได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัว
หลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ จากการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำงานกันเป็นทีม การสื่อสาร
ระหว่างกัน การนำทักษะที่จำเป็นหลาย ๆ อย่างมาใช้อย่างกระตือรือร้น โดยครูผู้สอนทำหน้าที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และแนะนำนักเรียน โดยในงานวิจัยนี้เลือกใช้กรอบแนวคิดของ Othman, 
Salleh, and Sulaiman (2013) ทีไ่ด้เสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning: PBL) ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา เป็นขั้นแรกของการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะ
นำเสนอปัญหา 

ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว เป็นขั้นที่นักเรียนจะทำกิจกรรมที่ได้วางแผนเรียนรู้ไว้ด้วย
ตัวเอง 

ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม เป็นขั้นที่นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในขั้นทำงานเดี่ยวมา
คุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มคละความสามารถประมาณ 5 – 6 คน จนกระทั่งได้ข้อสรุปของกลุ่ม 
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ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้นำเสนอสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ให้แก่เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องฟัง  ซึ่งผู้สอนสามารถให้นักเรียนใช้
รูปแบบในการนำเสนอได้อย่างอิสระ 

ขั้นที่ 5. การให้งานหรือแบบฝึกหัด เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือแบบฝึกหัดอย่างเหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้สอนและตามระยะเวลาที ่เหลือในการทำ
กิจกรรม เพ่ือเป็นการทำให้ความเข้าใจของนักเรียนชัดยิ่งขึ้น 

สำหรับหลักการออกแบบปัญหาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยใช้หลักการตาม
ข้อเสนอแนะของ Kain (2003) ซึ่งแนะนำว่า ครูควรเลือกและพัฒนาปัญหาให้มีความคุ้มค่าที่
นักเรียนจะแก้ปัญหานั้น สิ่งสำคัญในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ปัญหาที่นำมาใช้ การ
เลือกปัญหาที่ใช้ในการเรียนการสอนควรที่จะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริง ครูควรเลือกปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาควรมีความเก่ียวข้องกับนักเรียน เป็นที่สนใจของนักเรียน 
(2) ปัญหาควรมีความเก่ียวข้องกับชีวิตจริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
(3) ปัญหาควรมีความสำคัญพอที่นักเรียนจะแก้ปัญหา 
(4) ปัญหาควรให้ข้อมูลมาพอสมควร แต่ไม่มากเกินไป 
(5) ปัญหาควรมีความยุ่งยาก และสามารถมีแนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลาย 
(6) ปัญหาควรมีเป้าหมายในการเรียนรู้แฝงอยู่ 

ซึ่งทางผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหาสำหรับชั้นเรียน PBL 
ทีป่รับจากกรอบแนวคิดของ Kain (2003) ดังภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างแบบประเมินสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ปรับมาจาก Kain (2003) 

นอกจากนี้ Kim et al. (2018) ได้นำเสนอบทบาทครูในชั้นเรียนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 
โดยจำแนกเป็น 4 แนวทางในช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและ
บรรลุผล ดังนี้ 

(1) การให้คำแนะนำผู้เรียนด้านเนื้อหา ครูผู้สอนมีหน้าที่แนะนำแนวทางในการ
รวบรวมแนวคิดให้แก่ผู้เรียน เช่น แนะนำในนักเรียนสร้างแผงผังความคิด แนะนำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ปัญหาที่ได้รับมอบหมายนั้นคุ้มค่าต่อการลงมือแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงปัญหากับสถานการณ์ใน
โลกแห่งความจริง และแนะนำให้นักเรียนเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับประสบการณ์ของผู้เรียน 
เพ่ือให้นักเรียนรับมือกับปัญหาที่ได้รับตามสภาพจริงของผู้เรียนได้ง่ายขึ้น 
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(2) การให้คำแนะนำผู้เรียนด้านกระบวนการคิด ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการชักชวนให้
ผู ้เรียนสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ทั้งหมด 

(3) การให้คำแนะนำผู้เรียนด้านกลยุทธ์การเรียนรู้ ครูผู ้สอนมีหน้าที่แนะนำให้
ผู ้เรียนให้ความสำคัญกับกระบวนการให้แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหา เช่น ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

(4) การให้คำแนะนำผู ้เรียนด้านความสนใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความสนใจ ความมั่นใจ และความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นของผู้เรียน 

นอกจากนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยยังได้ให้ความรู ้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ กลวิธีทอล์คมูฟ (Talk moves 
strategies) ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ครสูามารถใช้กลวิธี
ทอล์คมูฟ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันในการคิด การฟัง และการ
สนทนาในชั้นเรียน ซึ่งครูสามารถใช้สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยประกอบด้วย 4 วิธี ตามแนวคิดของ Michaels, O’Connor, and Resnick (2008) ดังนี้ 

(1) การแลกเปลี ่ยน ขยาย และทำแนวคิดให้ชัดเจน โดยครูสามารถกระตุ ้นให้
นักเรียน ขยายแนวคิด พูดขยายความในการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา หรือการอภิปรายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

(2) การฟังผู้อื่น โดยครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนฟังครูและ/หรือเพื่อนอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างร่วมกิจกรรม 

(3) การให้เหตุผล โดยครูสามารถกระตุ้นนักเรียนแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของ
ตนเองในระหว่างการอภิปราย หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมเหตุสมผล 

(4) การคิดร่วมกับผู้อ่ืน โดยครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิด ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น อภิปราย หรือนำเสนอแนวคิดเพ่ือให้ได้ข้อสรุป 

จากนั้นผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาช่วยกันทดลองสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 แผน โดยจะต้องออกแบบสถานการณ์
ปัญหาและการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้วิจัยและรุ่นพี่
ปริญญาโทที่เคยฝึกประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และเคยทำวิจัยระดับปริญญาโทในชั้น
เรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) ร่วมอภิปรายและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผนที่สร้างขึ้นนี้ นักศึกษาได้เลือกเนื้อหาเรื่อง อัตราส่วน 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

ทั้งนี ้พบว่าในการตั ้งคำถามของนักศึกษาเพื ่อกระตุ้ นการคิดเชิงอภิปัญญาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนั้นมีบ้างส่วนที่ถูกต้องชัดเจน แต่สถานการณ์ปัญหาที่ใช้ยังไม่
กระตุ้นความเป็นเจ้าของ (Ownership) เท่าที่ควรเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาใช้ตัวครูเป็นผู้
ดำเนินเรื่องราว ทั้งนี้ควรให้นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในเรื่องราวมากข้ึนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
อยากค้นหาคำตอบหรือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาหรือคำถามที่ครูหยิบยกขึ้นมา ดังภาพที่ 
4.16 
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ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการตั้งคำถามของนักศึกษาเพ่ือกระตุ้นการคิดเชิงอภิปัญญา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยพบว่าการตั้งคำถามบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับมิติของอภิปัญญาด้าน
ต่าง ๆ โดยในการวิพากษ์ความเหมาะสมและสอดคล้องของคำถามที่ใช้เพ่ือกระตุ้นอภิปัญญาของ
นักเรียนได้ถูกหยิบยกมาอภิปรายเพื่อที่จะได้แก้ไขในการสร้างสถานการณ์ปัญหาและแผนการ
เรียนการสอนในต่อไป เช่น นักศึกษามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การตั้งคำถามเพ่ือให้นักเรียน
พิจารณาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นความรู้ด้านกระบวนการ ซึ่งไม่ถูกต้อง แต่ที่ถูกต้องคือ
เป็นความรู้ด้านข้อเท็จจริง ดังภาพที่ 4.17 
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ภาพที่ 4.17 คำถามของนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับมิติ 

ของอภิปัญญาด้านต่าง ๆ 

จากนั้นผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกันพิจารณาดำเนินการเลือกเนื้อหาที่น่าจะเหมาะสม
สำหรับการเก็บข้อมูลวิจัยในเบื้องต้น โดยเนื้อหานั้นควรไม่ควรมีความเป็นนามธรรมสูงจนเกินไป
และมีระยะเวลาเรียนไม่มากไม่น้อยจนเกินไป โดยประมาณ 10 แผน ๆ ละ 100 นาที จากนั้นจึง
มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนไปปรึกษากับครูพี ่เลี ้ยงและทางหมวดคณิตศาสตร์ของทาง
โรงเรียนของแต่ละคนถึงความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
เนื้อหาดังกล่าวที่เลือกไว้ในเบื้องต้นพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาดังกล่าว โดยให้แจ้งผลการพิจารณาหารือกับผู้วิจัยและให้
นักศึกษาศึกษาเอกสารที่มีเนื้อหาที่ได้เลือกใช้ในการเก็บข้อมูล สำหรับระดับชั้นที่ได้รับผิดชอบ
สอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ให้นักศึกษาร่วมกับครูพ่ี
เลี้ยงกำหนดสาระสำคัญตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
รวมทั้งศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การ เรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ที่นักศึกษาแต่ละคนรับผิดชอบสอนในโรงเรียนของตนเอง เพื่อกำหนดตัวชี้ วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  นักศึกษาเลือกห้องเรียน 1 ห้องเพ่ือที่จะใช้
ในการเก็บข้อมูลที่นักเรียนมีลักษณะคละความสามารถตามคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง จากนั้น
นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงร่วมกันกำหนดเนื้อหา ลำดับเนื้อหา โดยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระสำคัญ แล้วจึงดำเนินการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใบงานเดี่ยว ใบคำสั่ง กิจกรรม
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กลุ่ม แบบฝึกหัด และแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาแต่ละคน
นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวพร้อมกับนำเสนอแผนที่สร้างขึ ้น 5 แผนฯ แรกเพ่ือ
แลกเปลี่ยน อภิปรายและวิพากษ์ในการอบรมสัมมนาครั้งต่อไปในอีกประมาณ 1 สัปดาห์นับจาก
นี้ 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความสนใจและกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดดำเนินการให้ และพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ/สร้าง
สถานการณ์ปัญหา ซึ่งสังเกตได้จากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ให้นักศึกษา ที่
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการอภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิด หากต้องการเวลา
เขียนมากกว่านี้สามารถเอากลับไปเขียนเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันต่อมา 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 พบว่า นักศึกษาได้เข้าใจในการสร้างสถานการณ์ปัญหาที่
เกี ่ยวกับชีว ิตจริง (Real world problem) มากขึ ้น ได้ตระหนักถึงความสมจริงและความ
เกี่ยวข้องของสถานการณ์ปัญหากับชีวิตจริงของนักเรียนมากขึ้น จากความรู้เดิมที่เข้าใจว่าสถาน
การ์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริงคืออะไรก็ได้ที่พบเห็นทั่วไป แต่ถ้าจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของและอยากค้นหาคำตอบของสถานการณ์ปัญหานั้น สถานการณ์ปัญหานั้นควรเป็น
เรื ่องราวที่เกี ่ยวข้องกับนักเรียนในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน นอกจากนี้มิติของ
สถานการณ์ปัญหาต้องมีความซับซ้อนมากพอที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาคำตอบหรือพยายาม
หาแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย ดังประโยคที่นักศึกษาได้เขียนสะท้อนคิดไว้ดังนี้ 

“การสร้างสถานการณ์ปัญหาที่ real life จะสามารถส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
ได้และทำให้นักเรียนมีความรู้สึกอยากจะทำสถานการ์ปัญหาที่ครูสร้างให้” 

“ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนการสอน PBL ที่กระตุ้นการคิดอภิปัญญา...ที่
ดีมาก” 

“ทำให้รู้ว่า...การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาต้องมีเรื่องราว ชวนให้ดึงดูดความสนใจให้
นักเรียนได้คิด...” 

โดยมีนักศึกษาคนหนึ่งได้ระบุถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เขาได้จากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 
ไว้ดังนี้ 
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“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิพากษ์...การสะท้อนสถานการณ์ปัญหาและแผนฯ ของเพื่อน ๆ ...
และยังได้เห็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย...ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแผนฯ ของตน
กับเพื่อน ๆ และพ่ี ๆ ...” 

สำหรับการนำความรู้ที ่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้นั้น พบว่านักศึกษาทุกคนมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ความรู้ที่ได้ในวันนี้เป็นประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการออกแบบสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป ทำให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้แผนที่จะ
สร้างขึ้นมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อการ
อบรมในครั้งนี้ว่า 

“รู้สึกดีที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ปัญหาและการเขียนแผนฯ PBL มาก
ขึ้น” 

“รู้สึกดีเพราะได้แนวทางในการปรับปรุงแผนฯ” 
“รู้สึกดีและได้ความรู้” 
“รู้สึกตื่นเต้น และได้ share สิ่งที่เรารู้กับเพื่อน ๆ ...ได้มุมมองที่แตกต่าง” 
“รู้สึกดีที่มีพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์มาแนะนำ...พี่ ๆ คอมเมนดีมากเลย...บางเรื่องคิดไม่ถึง

เลยจริง ๆ” 

อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางคนยังรู ้ส ึกกดดันอยู ่บ้างเพราะต้อง ใช้เวลาในการคิด
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนตนเองค่อนข้างมาก กลัวว่าจะเสร็จไม่ส่งผู้เชี่ยวชาญไม่ทันเวลา
ที่คาดไว้” ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ให้กำลังใจและแจ้งว่าจะทะยอยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนฯ ทีละ 5 แผน 
(จากทั้งหมด 10 แผน) แทนที่จะส่งพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด (10 แผน) เพื่อลดความกดดันที่ต้อง
ทำงานในเวลาที่กำจัดลง 

สำหรับตัวผู้วิจัยสะท้อนคืดว่าโดยข้อจำกัดของเวลาส่งผลทำให้การสร้างแผนเป็นช่วงเวลา
ที่ตึงเครียดเนื่องจากในเบื้องต้นนั้นได้วางแผนไว้ว่าจะเป็นช่วงเวลาปิดเทอม ที่นักศึกษาน่าจะมี
เวลาในการสร้างแผนที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลมากกว่าช่วงเปิดเทอมปกติ อย่างไรก็ตามพบว่า
ช่วงเวลาปิดเทอมของแต่ละโรงเรียนในปีการศึกษานี้มีเวลาค่อนข้างสั้นคือประมาณ 1 – 2 
อาทิตย์ ทำให้นักศึกษามีเวลาที่จะสร้างแผนอย่างจริงจังค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหา
ที่ถูกเลือกใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลจากความเหมาะสมของเนื้อหาที่ไม่มีความเป็น
นามธรรมการหารือกับครูพ่ีเลี้ยงและตารางสอนของแต่ละโรงเรียน ต้องเก็บข้อมูล 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 2 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้
ความรู้แก่นักศึกษาใน การอบรมครั้งถัดไป กล่าวคือผู้วิจัยนำกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
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การลงมือปฏิบัติและวิพากษ์ผลงานของนักศึกษาซึ ่งก็คือแผนฯ โดยทั้งเพื ่อนนักศึกษาที ่มี
ประสบการณ์ใกล้เคียงกัน และผู้มีประสบการณ์มากกว่าคือรุ่นพี่ปริญญาโท (ผู้ช่วยวิจัย) และ
ผู้วิจัยตามลำดับ ไปใช้เป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้นักศึกษาได้มีทั้งประสบการณ์ในการออกแบบ
และประเมินแผน PBL ดังนั้นในการอบรมครั้งถัดไปจึงจะเป็นการนำเสนอ แลกเปลี่ยนอภิปราย
และวิพากษ์แผนฯ ที ่จะใช้เก็บข้อมูลจริง โดยในท้ายการประชุมนี้ ได้มอบหมายงานให้
นักศึกษาแต่ละคนเริ่มสร้างแผนฯ ที่1 – 10 เป็นการบ้าน โดยแบ่งนำเสนอครั้งละ 5 แผนฯ ใน
การประชุมครั้งต่อ ๆ ไป 

การอบรมสัมมนาครั ้งที ่  3 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การร่วมแลกเปลี่ยน/อภิปราย 
วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับในการสร้างแผนฯ (แผนที่ 1 – 5)  ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2 

ที่ผ่านมานั้น เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที่มีบริบทเอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญา : 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสร้างสถานการณ์ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน โดยในการอบรมครั้งที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้วางแผนในการอบรมสัมมนาให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คน ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาทั้ง 5 คนนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว และนำเสนอแผนฯ การ
จัดการเรียนรู้ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลที่แต่ละคนสร้างขึ้น (แผนที่ 1 – 5) 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบคือ การแลกเปลี่ยน/อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยทีมที่
ร่วมวิพากษ์แผนฯ ประกอบด้วยผู้วิจัยและ ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นักศึกษา(รุ่นพ่ี)ปริญญาโทที่
เคยฝึกประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และเคยเก็บข้อมูลวิจัยระดับปริญญาโทในชั้นเรียนที่ใช้
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันในชุนชนการเรียนรู้ขนาด
ย่อม 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 3 ในวันที ่ 12 ตุลาคม 2562 จัดขึ ้น ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม 5 คน 

2. โดยการให้นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้นำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์แผนฯ 
ร่วมกันครั้งที่ 1 โดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วยผู้วิจัย รุ่นพี่ปริญญาโทที่เคยฝึกประสบการณ์การ
สอนมาแล้ว 1 ปี และเคยเก็บข้อมูลวิจัยระดับปริญญาโทในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยกัน ดังภาพที่ 4.18 

 
ภาพที่ 4.18 การอบรมครั้งที่ 3 การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย  

และวิพากษ์แผนฯ ร่วมกัน ครั้งที่ 1 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. การให้นักศึกษาทั้ง 5 คน นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวที่จะใช้ในการสอน

จริงหลังจากท่ีได้ข้อสรุปจากการหารือกับครูพี่เลี้ยงและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับทางโรงเรียน 
นักศึกษา 3 คน (นามสมมติ A, B, และ C) ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 เลือกเนื้อหาสาระ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
นักศึกษา 1 คน (นามสมมติ D) ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลือก

เนื้อหาสาระ เรื่อง สถิติ 
นักศึกษา 1 คน (นามสมมติ E) ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือก

เนื้อหาสาระ เรื่อง ความน่าจะเป็น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6 – 4.8 
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ตารางที่ 4.6 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา A, B, และ C ตามลำดับ (ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

แผนที่ เนื้อหา/ความคิดรวบยอด 
จำนวนคาบ 

(คาบละ 100 นาที) 
1 การเขียนอัตราส่วน 1 
2 อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 1 
3 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 1 
4 สัดส่วน 1 
5 สัดส่วนตรง 1 
6 สัดส่วนผกผัน 1 
7 ร้อยละ 1 
8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) 1 
9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) 1 
10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (3) 1 

 รวม 10 

ตารางท่ี 4.7 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 

แผนที่ เนื้อหา/ความคิดรวบยอด 
จำนวนคาบ 

(คาบละ 100 นาที) 
1 แผนภาพจดุ 1 
2 แผนภาพต้น – ใบ ของข้อมูลชุดเดียว 1 
3 แผนภาพต้น – ใบ ของขอ้มูลสองชุด 1 
4 แผนภาพต้น – ใบ ของข้อมูลเป็นทศนิยม 1 
5 ตารางแจกแจงความถี ่ 1 
6 ฮิสโทแกรม 1 
7 ค่าเฉลี่ย 1 
8 มัธยฐาน 1 
9 ฐานนิยม 1 
10 ค่ากลางของข้อมูล 1 

 รวม 10 
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ตารางท่ี 4.8 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา E (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เรื่องความน่าจะเป็น 

แผนที่ เนื้อหา/ความคิดรวบยอด 
จำนวนคาบ 

(คาบละ 100 นาที) 
1 ความหมายของความนา่จะเป็น 1 
2 การทดลองสุม่ 1 
3 การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม 

และเหตุการณ ์
1 

4 การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม 
และเหตุการณ์ (2) 

1 

5 การหาผลลัพธ์ของเหตุการณ ์ 1 
6 การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์ 1 
7 การเปรยีบเทียบความน่าจะเป็น 

ของเหตุการณ์      
1 

8 การหาความน่าจะเป็นของคอมพลีเมนต์
ของเหตุการณ ์

1 

9 ค่าคาดหมาย 1 
10 การเปรยีบเทียบค่าคาดหมาย 1 

 รวม 10 

2. จากนั้นให้นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้นำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์แผนฯ 
ร่วมกัน โดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วยผู้วิจัย รุ่นพี่ปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเคยฝึก
ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และเคยทำวิจัยระดับปริญญาโทในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งในภาพรวมจากการสังเกต
พฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของนักศึกษาพบว่านักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนของตนเองด้วยความกระตือรือร้น จากนั้นได้มีการวางลำดับของ
การแลกเปลี่ยน วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะจากผู้ฟังที่มีประสบการณ์ระดับเดียวกัน คือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกัน จากนั้นตามด้วยการแลกเปลี ่ยน วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะจากรุ ่นพ่ี  
ปริญญาโทฯ ทั้ง 3 คน ท้ายที่สุดจึงวิพากษ์และให้ข้อข้อมูลย้อนกลับ/ข้อเสนอแนะโดยผู้วิจัย โดย
ใช้เวลาในการวิพากษ์แผนละประมาณ 10 – 15 นาทีทั้งนี้พบว่า นักศึกษาสามารถปรับสถานการ์
ปัญหาในแผนในมีความสมจริง สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นจากการประชุมสัมมนาครั้ง
ที่แล้ว นักศึกษาได้ปรับคำถามที่ใช้ส่งเสริมอภิปัญญาให้มีความสอดคล้องและถูกต้องได้มากขึ้น 
รวมถึงการวิเคราะห์ระดับของคำถามที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความรู้ ความจำ 
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ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องมากข้ึน อย่างไรก็ตามยังพบว่านักศึกษาบางคนยัง
ตกหล่นในการวิเคราะห์ระดับของคำถามเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบของบลูมอ
ยู่บ้าง การวิพากษ์ร่วมกันจากทั้งเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน (ดังในตัวอย่างที่ 3) รุ ่นพี่ปริญญาโท 
(ผู้ช่วยวิจัย) และผู้วิจัย ทำให้มีการช่วยกันวิพากษ์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา ความ
ถูกต้องของเนื้อหา การสอดแทรกคำถามที่ส่งเสริมอภิปัญญาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้
พบว่านักศึกษาสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้น่าสนในและสอดคล้องกับชีวิตจริงหรือ
ชีวิตประจำวันของนักเรียนมากขึ้น มีการใช้คำถามส่งเสริมอภิปัญญาที่มีความถูกต้องเหมาะสม
มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ตั ้งข้อสังเกตว่าในแผนฯ ที่พัฒนามา 5 แผนแรกนี้ ยังไม่เห็น
ตำแหน่งของการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรีนการสอนเท่าที่ควร 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษามุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์ปัญหาให้มีความสมจริง และ
น่าสนใจสำหรับนักเรียนจนมองข้ามการวางตำแหน่งของการใช้กลยุทธ์หรือการสอนเชิงอภิปัญญา 
อย่างเช่น think aloud หรือการใช้คำถามให้ชัดเจนมากกว่านี้ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาและการใช้
คำถามจากแผนฯ ทีน่ักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในการวิพากษ์ครั้งที่ 1 ดังภาพที่ 4.19 – 4.21 
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D ได้พัฒนาขึ้น 

สำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา B ได้พัฒนาขึ้น 

สำหรับการวิพากษ์ครั้งที ่1 
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ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D ได้พัฒนาขึ้น 

สำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 1 

สำหรับช่วงท้ายของการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดวันที่ ในการส่ง 
แผนฯ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจจากการที่นักศึกษาไปหารือกับครูพี่เลี้ยงและทางโรงเรียน
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเริ่มเก็บข้อมูลโดยการใช้แผนฯ ที่สร้างขึ้นนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
และต้นเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทะยอยส่งแผนฯ ที่สร้างและพัฒนาขึ้น 
ให้ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาแต่ละคนตรวจสอบในภาพรวมและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบโดยใช้
แบบประเมินแผนฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยปรับจากแบบประเมินแผนฯ ที่มีการนำมาใช้ในงานวิจัย
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 
(จตุรงค์ เลิศชูวงศา, 2559) ทั้งนี้ในการประเมินแผนฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจ
ภายในเวลา 1 สัปดาห์ และขอรับข้อเสนอแนะคืนในสัปดาห์ต่อไปซึ่งจะเอาแผนฯ ที่เหลือไปส่งใน
ขณะเดียวกันทั้งนี้ได้แนบแบบประเมินแผนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแผน (ด้านองค์ประกอบของ



 

183 

แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล) แนบไปด้วยกับทุกแผน (วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส่งแผนที่1 – 5 วันที่ 25 ตุลาคม 
2562 ส่งแผนที่ 6 – 10 และรับข้อเสนอแนะแผนที่ 1 – 5 มาปรับแก้ก่อนใช้จริง) เนื่องจากส่วน
ใหญ่ต้องเริ ่มเก็บข้อมูลโดยการใช้แผนฯ ที่สร้างขึ้นนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรศึกษา 3 
ท่าน 

โดยนักศึกษาในกลุ ่มวิจัยนี ้ที่ ได้วางแผนในการเริ ่มปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่
พัฒนาขึ้นกับทางโรงเรียนไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ดังนั้นจึงได้
ข้อสรุปจากการหารือกับนักศึกษาได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ทำการสอนจริงตามแผนที่ได้ถูก
สร้าง/พัฒนาขึ้น โดยในภาพรวมช่วงระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่สร้าง/พัฒนาขึ้นจึง
จะเป็น 4 – 5 สัปดาห์โดยประมาณ 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการวิเคราะห์การสะท้อนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าทั้งมีทั้งสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยพบว่า 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 นี้ คือ นักศึกษาทุกคนมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่าได้เรียนรู้ที่จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม มีรายละเอียด
และมีความชัดเจนมากข้ึน ดังตัวอย่างข้อความที่พวกเขาได้เขียนไว้ในสะท้อนคิดดังนี้ 

“ได้ความรู้ในการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น” 
“ได้วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้เห็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น” 
“เรียนรู้การจัดลำดับแผน การเขียนข้อคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนไว้ล่วงหน้า ทำให้

แผนชัดเจนยิ่งขั้น” 
“ได้การปรับปรุงการเขียนแผนให้มีความเหมาะสม ละเอียด และชัดเจนมากยิ่งขั้น” 
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ทั้งนี้ความรู้ใหม่ที่ได้นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่าคือการสอดแทรกและกำกับข้อคำถามที่
ทัง้กระตุ้นการคิดในการเรียนรู้และส่งเสริมอภิปัญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยนักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความรู้สึกว่าการอบรมวันนี้ค่อนข้างหนัก รู้สึกมึน เนื่องจาก
เป็นการวิพากษ์แผนทั้งวัน ยังคงรู้สึกกังวล เพราะได้วางแผนที่จะทะยอยส่งแผนฯ ที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจภายในสัปดาห์หน้า 

สำหรับผู้วิจัยได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ว่า ระยะเวลาในการสร้าง
แผนฯ สำหรับนักศึกษาค่อนข้างกระชั้นชิด จึงส่งผลให้นักศึกษารู้สึกเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเริ่มเก็บข้อมูลโดยการใช้แผนฯ ที่สร้างขึ้นนี้ในช่วงปลายเดือน
ตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวันแรกที่นักศึกษาในกลุ่มวิจัยนี้ที่ได้วางแผนเก็บ
ข้อมูลกับทางโรงเรียนคือวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ตามตารางเวลาของโรงเรียนที่ได้วางช่วงระยะเวลา
ของการสอนเนื้อหาที่เลือกไว้ว่ามีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์นั้นไว้ในช่วงต้นเทอมของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งข้อจำกัด
ดังกล่าวเป็นข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับตารางการสอนของแต่ละโรงเรียนในภาพรวม แม้ว่าผู้วิจัยได้
ให้นักศึกษาไปหารือกับทางโรงเรียนถึงความเป็นไปได้ในการขยับเวลาในการเรียนการสอนเนื้อหา
ดังกล่าวออกไปก็พบว่ามีข้อจำกัดในด้านอื่น ๆ ที่ทำให้เนื้อหาที่จะใช้ในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และ
อภิปัญญาของนักเรียนนี้ไม่สามารถขยับหรือเลื่อนออกไปได้ ผู้วิจัยจึงแจ้งข้อจำกัดที่ต้องยอมรับ
และปรับตัวเพื่อให้ทำงานโดยเฉพาะการสร้าง/พัฒนาแผนเพื่อส่งผู้เชียงชาญและนำมาปรับแก้
ตามคำแนะนำก่อนนำไปสอนจริงให้ทันเวลาแม้จะมีภาวะกดดันอยู่บ้างแต่โดยความจำเป็น
ดังกล่าวจึงต้องฝ่าฟันข้อจำกัดนี้ไปด้วยกันให้ได้ ทั้งนี้ผู้จัยเข้าใจถึงความเหนื่อยล้าของนักศึกษาแต่
ก็ได้ให้กำลังใจและขอให้อดทน ให้มีความมุ่งมั่นพยายามทำงานให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่จำกัด
นี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอนัดหมายและดำเนินการสัมนาแลกเปลี่ยน อภิปรายและวิพากษ์
แผนฯ ที่ เหลืออีก 5 แผน (แผนที่ 6 – 10) เพื่อที่จะได้ส่งแผนที่เหลือทั้ง 5 แผนนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้เลือกวันในการวิพากษ์แผนครั้ง
ต่อไปภายใต้เงือนไขของข้อจำกัดในเรื่องเวลาที่ได้พูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันแล้ว นักศึกษา
ได้พูดคุยและตกลงกันที่จะเลือกวันในการวิพากษ์แผนที่เหลือ (แผนที่ 6 – 10) ในวันที่ 14 
ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยทุกคนสามารถมาวิพากษ์แผนได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันดังเช่น
การวิพากษ์แผนฯ ครั้งที่ 1 นี้ 
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การจัดอบรมครั้งที่ 4 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ การร่วมกัน แลกเปลี ่ยน/อภิปราย วิพากษ์/ให้ข้อมูล
ย้อนกลับในการสร้างแผนฯ (แผนที่ 6 – 10) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการอบรมสัมมนาในครั้งที่ 3 

ที่ผ่านมานั้น เป็นการอบรมสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
อภิปัญญาที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นและร่วมกันวิพากษ์แผนฯ ที่สร้างข้ึนนั้นครั้งที่ 1 โดยในการอบรม
ครั ้งที ่ 3 นี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้วางแผนในการอบรมสัมมนาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ทั้ง 5 คน ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทั้ง 5 
คนได้นำเสนอและวิพากษ์แผนฯ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่พวกเขาสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล (แผนที่ 6 – 10) 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรมโดยให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบคือ (การนำเสนอ)การแลกเปลี่ยน/อภิปราย 
วิพากษ์/ให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยโดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วยผู้วิจัย รุ่นพี่ปริญญาโทที่สำเร็จ
การศึกษาแล้วและเคยฝึกประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และเคยเก็บข้อมูลวิจัยระดับปริญญา
โทในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และเพื่อนนักศึกษา
ด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแผนที่ 1 – 
10 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายในจากสาขาคณิตศาสตร์
ดำเนินการอบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

2. โดยการให้นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้นำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์แผนฯ 
ร่วมกันครั้งที่ 1 โดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วยผู้วิจัย รุ่นพี่ปริญญาโทฯ (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และ
เพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน โดยในครั้งนี้มีนักศึกษารุ่นพ่ีปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขา คณิตศาสตรศึกษา 
ที่กำลังฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และกำลังเก็บ
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ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  จำนวน 4 คน 
สนใจเข้ามาร่วมรับฟังและอภิปรายแลกเปลี่ยนด้วย ดังภาพที ่4.22 

3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที และหากต้องการนำไปเขียนเป็นการบ้านสามารถนำกลับไปเขียนได้โดยนำมา
ส่งในวันถัดไป 

 
ภาพที่ 4.22 การอบรมครั้งที่ 4 การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย  

และวิพากษ์แผนฯ ร่วมกัน ครั้งที่ 2 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. การให้นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้นำเสนอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย และวิพากษ์แผนฯ 

ร่วมกัน โดยได้มีการวางลำดับของการแลกเปลี่ยน วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะจากผู้ฟังที ่มี
ประสบการณ์ระดับเดียวกัน คือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน จากนั้นตามด้วยการแลกเปลี่ยน วิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะจากรุ่นพี่ปริญญาโทปี 1 และผู้ช่วยวิจัยฯ ท้ายที่สุดผู้วิจัยวิพากษ์/เสนอแนะ
ประเด็นที่ถูกมองข้ามหรือยังไม่ได้กล่าวถึง โดยใช้เวลาในการวิพากษ์แผนละประมาณ 10 – 15 
นาท ี

2. ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของนักศึกษา
พบว่านักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนของตนเองด้วยความ
กระตือรือร้น และอยากที่จะได้รับคำแนะนำเพื่อไปปรับแก้แผนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่า
เป็นทศันคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้พบว่า นักศึกษาสามารถปรับสถานการ์ปัญหาในแผนใน
มีความสมจริง สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้มากขึ้นกว่า 5 แผนฯ แรกที่นำเสนอใน
การประชุมสัมมนาครั้งที่แล้ว นักศึกษาได้ปรับคำถามที่ใช้ส่งเสริมอภิปัญญาให้มีความสอดคล้อง
และถูกต้องได้มากขึ้น การวิพากษ์ร่วมกันจากทั้งเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน รุ่นพี่ปริญญาโท (ผู้ช่วย
วิจัย) และผู้วิจัย ทำให้มีการช่วยกันวิพากษ์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา ความน่าสนใจ 
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามกรอบการประเมินสถานการ์ปัญหาของ Kain 
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(2003) ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ปัญหาในงานวิจัยนี้ ความถูกต้องของเนื้อหา 
การสอดแทรกคำถามที่ส่งเสริมอภิปัญญาในกิจกรรมการเรียนการสอน การสอดแทรกกลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) การใช้คำถามกระตุ้น ทั้งนี้พบว่า
นักศึกษาสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้น่าสนในและสอดคล้องกับชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวัน
ของนักเรียนมากขึ้น มีการใช้คำถามส่งเสริมอภิปัญญาที่มีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น โดยใน
ครั้งนี้นักศึกษาได้พยายามสอดแทรกการคิดออกเสียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
โดยนักศึกษาจะเลือกที่จะสอดแทรกไว้ในช่วงของการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่นักเรียนพยายามขบคิด วิเคราะห์
เพื ่อหาคำตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ 
นักศึกษาได้ใช้กลยุทธ์การใช้คำถามสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนคิด ซึ่งตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นใน
การวิพากษ์ครั้งที่ 2 ดังภาพที่ 4.23 – 4.25 

 



 

188 

 

 
ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 1 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา D ได้

พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 2 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา B ได้

พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ 3 และการใช้คำถามจากแผนฯ ที่นักศึกษา E ได้

พัฒนาขึ้นสำหรับการวิพากษ์ครั้งที่ 2 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่
ที่เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตน เอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยพบว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งท่ี 5 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้องปรับปรุง
ในการให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ในครั ้งนี้พบว่ายังคงเป็นประเด็นเกี ่ยวกับการพัฒนาแผนฯ 
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาและการใช้คำถามกระตุ้นให้มีความมีความเหมาะสมเพื ่อ
ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ซึ่งประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้แม้ไม่มีประเด็นโดด
เด่น แต่สิ่งที่นักศึกษาตระหนักมากขึ้นคือ การที่จะสร้างสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมและเข้าถึง
เด็กนักเรียนนั้น ครูจะต้องรู้จักตัวเด็กให้มาก เพื่อจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับความสนใจ
ของนักเรียน การใช้คำถามสำหรับทั้งในการทำกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มมีความซับซ้อนมาก
น้อยต่างกันกล่าวคือ คำถามสำหรับกิจกรรมเดี่ยวมักเป็นคำถามที่กระตุ้นหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
ความรู้เชิงอภิปัญญาด้านต่าง ๆ ในขณะที่คำถามที่ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มหรืออภิปรายมักเป็น
คำถามท่ีใช้กระตุ้นนักเรียนทั้งด้านความรู้เชิงอภิปัญญาและการกำกับตนทางการรู้คิดซึ่งมีประเด็น
การวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การตรวจสอบข้อบกพร่อง และการประเมิน 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
เห็นตรงกันว่าการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะจากทั้งเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ และอาจารย์ช่วย
ให้พวกเขาพัฒนาแผนฯ ที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาหนึ่งคน
สะท้อนว่า รู้สึกกล้าคิดกล้าทำมากขึ้น ในขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ รู้สึกกดดัน เครียด กังวลใน
ระยะเวลาอันจำกัดเพ่ือใช้ในการปรับแก้แผนฯ จากที่ได้รับฟังข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะในวันนี้
ให้ทันกับกำหนดการส่งแผนฯ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภายใน 2 อาทติย์โดยประมาณ 

ด้วยความกระชั้นชิดของเวลาที่จะต้องลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่กำลังสร้างขึ้นนี้ 
ผู้วิจัยได้สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ขอการขยายช่วงเวลาลงปฏิบัติสอนจริงออกไป
ของแต่ละโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีเวลาในการสร้างและพัฒนาแผนฯ มากขึ้น แต่ปรากฏว่าเนื้อหาที่
ได้เลือกและปรึกษากับทั้งครูพี่เลี ้ยงว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้บริบทของชั้นเรียนที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญานั้นเป็นพื้นฐานของเนื้อหา
สาระบางเนื้อหาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้เรียนตั้งแต่ช่วงต้นเทอม ประกอบกับช่วงกลางเทอม
จะมีการสอบกลางภาค ช่วงปลายเทอมโรงเรียนมีกิจกรรมที่อาจจะต้องมีการหยุดติดต่อกันหลาย
วัน ซึ่งจะส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงพบว่านักศึกษา 
3 ใน 5 คนจำเป็นที่จะต้องเริ่มลงปฏิบัติใช้แผนฯ ที่พัฒนาขึ้นสอนจริงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
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นี้ ผู้วิจัยจึงได้ให้กำลังใจและขอให้พยายามอย่าท้อถอยและคาดหวังว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไป
แล้ว น่าจะผ่อนคลายลงบ้าง 

การจัดอบรมครั้งที่ 5 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 
ในหัวข้อ “เขียนคือคิด” ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม

สัมมนาและการเลือกและการติดต่อวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการพัฒนาและประเมินอภิปัญญาของนักเรียนเพ่ือมาอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้ทางทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ซ่ึงได้มา
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในวงจรที่ 1 เกี่ยวกับอภิปัญญามาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยง
ประเด็นอภิปัญญาและการเขียนผ่านประสบการณ์ภาคสนามจากการที่อาจารย์ ได้ทำโครงการ
เพาะพันธ์ปัญญานั้นเอง 

ซึ่งในวงจรนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จะได้สร้างแผนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการที่นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนที่สะท้อน
คิดการคิดของนักเรียนจึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือสอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างข้ึนต่อไป 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนา โดยการบรรยาย/อภิปราย โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีความชัดเจนมาก
ขึ้นในการใช้การเขียนเพื่อสะท้อนความรู้หรือการคิดของนักเรียน 

3. การเตรียมสถานที่ กำหนดการและสื่อ/อุปกรณ์ และการดำเนินการออกหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักศึกษา (5 คน) และครูพี่เลี้ยง (5 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์ ดำเนินการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เขียนคอืคดิ” ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทั้ง 5 คน อย่างไรก็ตามพบว่า
ครูพ่ีเลี้ยงทั้ง 5 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกับอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดราชการกับทาง
โรงเรียนต้นสังกัด 
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2. วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เขียนคอืคิด ในหลายประเด็น เช่น เหตุ – ผล เหตุผล และ
ตรรกะในงานเขียน  เขียนคือคิด ของเพาะพันธ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเ คราะห์ – 
สังเคราะห์และจากการคิดอภิปัญญา โดยประเด็นหลักที่ได้จากการอบรม คือ การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี ่ยนแปลง (Transformative learning) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู ้ที่
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์ และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ให้เกิ ด
ความเข้าใจในตนเอง เข้าใจพฤติกรรมผู้อื่น เชื่อมโยงสู่สิ่งแวดล้อม จากนั้นนำข้อมูลความรู้กลับมา
ไตร่ตรองผ่านการสะท้อนคิด (Reflection) โดยขั้นตอนของการสะท้อนคิดเริ่มจากเขียน 1) สิ่งที่
คาดหวังก่อนการเรียนรู้ 2) ประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ความสัมพันธ์กับความรู้ 4) การเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ที่เกิดขึ้น 5) การนำไปใช้ 6) ภาพรวมของการเรียนรู้ทั้งหมด เพื่อตกผลึกความคิดเกิดเป็น
ความรู ้ใหม่ พฤติกรรมใหม่ที ่ต่อยอดมาจากความสนใจหรือประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 
นอกจากนี้วิทยากรยังพูดถึง growth mind set and fixed mind set ที่ส่งผลต่อการพฤติกรรม
ของมนุษย์ทั้งทางลบและทางบวก ดังภาพที่ 4.26 

 
ภาพที่ 4.26 การอบรมสัมมนาครั้งท่ี 4 เรื่อง เขียนคือคิด 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
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1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับเขียนคือคิด เช่น เหตุ – ผล เหตุผล และตรรกะ
ในงานเขียนเขียนคือคิดของเพาะพันธ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์และ
จากการคิดอภิปัญญา 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้
ให้ความสนใจในการ 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้ งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 5 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า 

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรก
คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ คือ การได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเขียนที่สะท้อนให้
เห็นการคิดของนักเรียน การใช้การเขียนสอดแทรกในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรม
ในครั้งนี้ พบว่า ความรู้เดิมคือการเขียนสามารถช่วยในการสะท้อนการคิดของผู้เรียน ความรู้ใหม่
คือ ตรรกะในการคิดที่สามารถสะท้อนในงานเขียนและเขียนคือคิด ของเพาะพันธ์ปัญญาที่
สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการบูรณาการการเขียนเข้าไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสามารถนำการเขียนเพ่ือสะท้อนการคิดไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ของตนเองได้ไม่มากก็น้อย 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่า การอบรมในครั้งนี้ได้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนกับการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นและบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้การเขียนในชั้น เรียนมีข้อจำกัดเรื่อง
เวลา 
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ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม
แม้จะใช้เวลาในการเดินทางมายังสถานที่จัดอบรมตั้งแต่เช้า แต่นักศึกษาก็รู้สึกประทับใจกับ
สถานที่และบรรยากาศในการจัดการอบรม ซึ่งในช่วงแรกวิทยาการได้ทบทวนประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้แก่นักศึกษาในวงจรแรกมาก่อน เช่น การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
ความหมายของอภิปัญญา ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนคือคิด อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวิทยากร
เปลี่ยนรูปแบบการอบรมในช่วงเช้าที่เน้นการบรรยายมาเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบ ทำ
ให้บรรยากาศมีความเป็นกันเองมากขึ้นแต่อาจเนื่องมาจากการที่ต้องตื่นแต่เช้าและเดินทางมา
ในช่วงเช้า ดังนั้นในช่วงบ่ายนักศึกษาบางคนดูเหมือนจะเหนื่อยล้าไปบ้าง แต่ก็พยายามทำ
กิจกรรมที่วิทยากรให้ทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากโครงการเพราะพันธ์ปัญญาที่วิยา
กรยกมาประกอบการอบรมเพ่ือให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

จากการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอกจากการประชุมครั้งนี้ โดยรวมผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
การอบรมครั้งนี้เชื ่อมโยงหลักการเกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือ
สะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นในการ
อบรมครั้งต่อไปในวงจรนี้ควรจะเน้นการได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและวิพากษ์เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้มากขึ้น โดยผล
การสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในการอบรมครั้งถัดไป 
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วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ในวงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

หลังจากที่แผนการจัดการเรียนรู้ PBL ที่สร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการวิพากษ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านในประเด็นของความถูกต้องเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ ก่อนนำไปปฏิบัติการสอนจริง พบว่าโดยรวมผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะไว้หลายประเด็น 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ปรับแก้ไขการใช้ภาษาในสถานการณ์ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากข้ึน 
- จัดรูปแบบคำถาม – คำตอบ ในใบกิจกรรมเดี่ยว และใบกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนอ่าน

เข้าใจง่าย 
- เขียนวิธีการสรุปบทเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ละเอียด และชัดเจนว่าสรุป

โดยใช้วิธีใด 
- ปรับตัวเลขในแบบฝึกหัดเพื่อความเหมาะสมในการคำนวณให้ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไป 
- ปรับรูปแบบแนวคิดให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น เรื่อง กำไร ขาดทุน คิดเปอร์เซ็นต์หรือ

ร้อยละ จะเทียบกับต้นทุนหน่วยเป็น 100 เสมอ 
- ควรเพิ่มการทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนเรียนให้ชัดเจน เช่น เรื่อง ร้อยละ 
- รูปภาพในสถานการณ์ปัญหาแม้มีความน่าสนใจและเป็นภาพที่นำมาจากสถานการณ์

ปัญหาจริง แต่บางภาพ อาจะทำให้นักเรียนสับสน ครูควรเพิ่มประเด็นในการอธิบายสถานการณ์
ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากข้ึน 

- ควรปรับแบบฝึกหัดในบางแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคำถามซับซ้อนมากขึ้น ไม่ง่าย
จนเกินไป และอาจให้แตกแต่งจากงานกลุ่ม เนื่องจากจะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ซึ ่งในบางประเด็นผู้เชี ่ยวชาญได้ให้คำแนะนำและปรับแก้ตามเห็นสมควร ซึ ่งก็มีบาง
ประเด็น เช่น ความถูกต้องด้านเนื ้อหา ผู ้เชี ่ยวชาญได้ขอให้ปรับแก้แล้วนำกลับไปให้ช่วย
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาทั้ง 5 คน (คนละ 10 แผน) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านนั้นมีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้น
ไปในแต่ละองค์ประกอบของแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น 
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สำหรับวงจรที่ 3 ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อให้ให้แนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่ 2 เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ ออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสอนโดยใช้แผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2562 

ครั้งที่ 2 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาอภิปราย/วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี ่ยวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
คณิตศาสตร์ เมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน
การแลกเปลี่ยน/อภิปราย และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนิเทศช่วงแรก เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 4 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายใน เพื่อแลกเปลี่ยน/อภิปราย และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิปัญญา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 5 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน
การแลกเปลี่ยน/อภิปราย และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนิเทศช่วงหลัง เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : การจัดอบรมสัมมนาโดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ในวงจรที่ 3 นี้ไว้ 2 ประเด็นหลัก 
คือ 1.1 การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ คือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลง
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ปฏิบัติการสอนจริงและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 1.2 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

2. สำหรับรูปแบบการอบรมคือการบรรยายและอภิปราย เพื่อใช้ในการชี้แจ้งและการเปิด
โอกาสให้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

3. การวางแผนเกี่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม กำหนดการและเครื่องมือ/ 
สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

4. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่
ที่เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั ้งที ่ 1 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 26 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ลงปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้สร้างข้ึน ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดและมีส่วนร่วม
ถาม – ตอบมากขึ้น 

สำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิ
ปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน กล่าวคือ การใช้แบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาของคาบว่าง ในห้องเรียนที่
ไม่มีสิ่งมารบกวนสมาธิในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน โดยจะใช้เวลาทำ ประมาณ 20 – 
30 นาที โดยก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำแบบประเมิน นักศึกษาจะต้องอ่านคำชี้แจ้งให้นักเรยีน
เข้าใจรูปแบบในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้อง จากนั้นวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและ
การวางตัวที่เหมาะสมการสัมภาษณ์นักเรียนแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ที่่มีการเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการสัมภาษณ์ แต่เปิดโอกาสใหผู้้
ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอื่น แต่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู ้สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้
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เนื้อหาระหว่างการสัมภาษณ์มีเนื้อเสียมากจนเกินไป โดยการไม่ชี้นำและระมัดระวังไม่ลำเอียงต่อ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน การทิ้งช่วงเวลาให้นักเรียนคิดก่อนตอบคำถาม หรือคิดออก
เสียงก็ได้ เป็นต้น ดังภาพที่ 4.27 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการอบรมสัมมนา 

เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

 
ภาพที่ 4.27 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติ

สอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอน

จริงซึ่งรวมไปถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล และการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา
และการสัมภาษณ์นักเรียน 

ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี มีความพยายามทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม – ตอบและการมีส่วนร่วมในการ
อบรมครั้งนี้ 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้ง
สิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการให้อบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมทั้งการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้
แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อมของ
ตัวเองในการในการจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
เช่น การถ่ายวีดิโอ การอัดเสียงการสนทนากลุ่มย่อย และการถ่ายภาพการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

สำหรับประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการประเมินอภิปัญญาอยู่บ้าง
แล้ว โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมที่มีความหลากหลายทั้ง
ในการจัดการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล ความหลากหลายของเทคนิควิธีในการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ข้อพึงระวังในการถ่ายวีดิโอ เช่น ไม่ควรหมุนกล้องถ่ายภาพไป – มาอย่างรวดเร็วจะทำให้ภาพที่
ออกมาสั่นไหว การอัดเสียงการสนทนากลุ่มจะต้องวาง การใช้แบบประเมินอภิปัญญาควรชี้แจ้งให้
นักเรียนเข้ารูปแบบการทำแบบประเมินและมองเห็นความสำคัญของการตอบแบบวัดอภิปัญญา
ตามความเป็นจริงจะทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้ นเรียนของตนเอง พบว่า 
นกัศึกษาทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้
พัฒนาขึน้ 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาบางส่วนสะท้อนว่ามี
ความรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากใกล้เวลาของการสอนจริงแล้วเพราะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอม 2 
แล้วซึ่งการปฏิบัติการการสอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจะเป็นในช่วงเดือนแรกของการ
เปิดเทอม นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่มีนักศึกษาคน
หนึ่งไม่ได้แสดงความรู้สึกกังวลในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ 
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สำหรับการสะท้อนคิดของผู้วิจัยต่อการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้  ผู้วิจัยสะท้อนว่าการให้
ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของทั้งนักศึกษาและนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความ
ผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติการสอนจริง การเริ่มต้นที่ดีถือว่ามีชัย
ไปกว่าครึ่ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึง
สิ่งที่พึงระวังหรือมองข้ามไป 

ดังนั้นการอบรมครั้งนี้ เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาและนักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไปซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบัติการสอนจริงแล้ว ควรมีการอภิปรายและวิพากษ์มากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในสิ่งที่ตนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งควรให้กำลั งใจแก่นักศึกษาไปด้วย
พร้อม ๆ กัน เพื่อลดความวิตกกังวล โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 1 
นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้อบรมสัมมนาแก่นักศึกษาในครั้งถัดไป   

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวชิา
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาจากการนำผลการสะท้อน

ของนักศึกษามาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือนำมาใช้ประกอบการ
วางแผน โดยวางกรอบความรู ้ที ่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเกี ่ยวกับการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น โดยในประเด็นอบรมสัมมนาในครั้งที ่ 2 นี้เจาะลึกไปที่การ
นำเสนอ การอภิปรายและการวิพากษ์ตารางวิเคราะห์หลักสูตรและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่นักศึกษาแต่ละคนได้สร้างขึ้นเพื่อวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก
ที่ได้ลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรม
โดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบ แลกเปลี่ยน (นำเสนอ)/อภิปราย 
การวิพากษ์/ให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย
เพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน รุ่นพ่ีปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเคยฝึกประสบการณ์การสอน
มาแล้ว 1 ปี และเคยเก็บข้อมูลวิจัยระดับปริญญาโทในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
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ฐาน และเคยสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท 
(ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) และผู้วิจัย 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 27 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2. วิทยากรทบทวนหลักการและความรู้เดิมเกี่ยวกับการทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรและ
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนักศึกษาท่ีสอนในแต่ละระดับชั้นนำเสนอตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่พวกเขาได้สร้างขึ้น (ได้รับมอบหมายให้ทำมาก่อนเป็น
การบ้าน) เพ่ือแลกเปลี่ยน อภิปรายและวิพากษ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับ คนละ ประมาณ 25 – 30 
นาที ดังภาพที ่4.28 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม ประมาณ 

10 – 15 นาที ซึ ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ ่งที ่ได้เรียนรู ้ ความรู ้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจา กการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

 
ภาพที่ 4.28 การจัดสัมมนาอบรมครั้งที่ 2 การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
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1. วิทยากรทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการและความรู้เกี่ยวกับการทำตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมทั้งการฟัง
บรรยาย การถาม – ตอบ จากนั้นให้นักศึกษานำเสนอตารางวิเคราะห์หลักสูตรและแบบวัดผล
สัมฤทิ์ทางการเรียนจากการที่ได้ลงมือปฏิบ้ติสร้างด้วยตนเอง (ทำเป็นการบ้านมาก่อน) แล้วนำมา
เสนอ แลกเปลี่ยน อภิปรายและวิพากษ์ร่วมกัน 

2. จากการสังเกตการในภาพรวมพบว่า นักศึกษาท้ัง 5 คนมีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการนำเสนอ อภิปรายและวิพากษ์ตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งสังเกตได้จากการมีส่วนร่วม และการถาม – ตอบ 

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญท่ีพบในการแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรให้ชัดเจน
และถูกต้องคือ การกำหนดสัดส่วนของข้อคำถามในตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่ยึดตามกรอบของ 
Bloom Taxonomy นั้น ไม่ควรเน้นที่ความจำมากจนเกินไป ทั้งนี้ควรพิจารณาจากจุดประสงค์
ในการวัดประเมินในแต่ละเนื้อหาที่แตกย่อยออกมาเป็นข้อคำถามในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ควรมี
ความสอดคล้องกัน 

ในขณะเดียวกันข้อคำถามในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ควรมีความชัดเจน มีสัดส่วนและระดับ
ความยากง่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาบางคนสับสนระหว่างประเภทของข้อ
คำถามท่ีเป็นความเข้าใจกับการนำไปใช้หรือการวิเคราะห์และพบว่านักศึกษาบางคนเฉลยคำตอบ
ในข้อสอบไม่ถูกต้อง ทั้งนี้หลังจากการนำเสนอ อภิปราย และวิพากษ์ข้อสอบที่สร้างขึ้นแล้วจึงให้
นักศึกษาแต่ละคนปรับแก้ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการสัมมนาอบรมครั้งนี้ให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมมากขึ้น 

สำหรับตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่นักศึกษาแต่ละระดับชั ้นได้สร้างและพัฒนาขึ้น ดัง
รายละเอียดในภาพที่ 4.29 – 4.31 
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ภาพที่ 4.29 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา A, B, และ C (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  

เรื่อง อตัราส่วนและร้อยละ 

โดยนักศึกษา A, B, และ C ได้กำหนดจำนวนข้อของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
จำนวน 18 ข้อ โดยเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 16 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน และแบบอัตนัยสำหรับ
แสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (20 คะแนน) จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า จุดประสงค์
ด้านความเข้าใจ 9 ข้อ ด้าน ด้านการนำไปใช้ 7 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ 2 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.30 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 

โดยนักศึกษา D ได้กำหนดจำนวนข้อของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 18 ข้อ 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน และแบบอัตนัยสำหรับแสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ 
ละ 2 คะแนน (20 คะแนน) จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า จุดประสงค์ ด้านความรู้ความจำ 
5 ข้อ ด้านความเข้าใจ 8 ข้อ ด้านการนำไปใช้ 5 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ 2 ข้อ 
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ภาพที่ 4.31 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรของนักศึกษา E (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เรื่อง  

ความน่าจะเป็น 

โดยนักศึกษา E ได้กำหนดจำนวนข้อของแบบวัดฯ เท่ากับ 18 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก 16 ข้อ ๆ ละ 1 ข้อ และแบบอัตนัยสำหรับแสดงวิธีทำ 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (20 
คะแนน) จากตารางวิเคราะห์หลักสูตรพบว่า จุดประสงค์ ด้านความรู้ความจำ 1 ข้อ ด้านความ
เข้าใจ 7 ข้อ ด้านการนำไปใช้ 7 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ 1 ข้อ 

จากนั้นนำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นักศึกษาที่สอนในแต่ละระดับชั้นสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่านประเมินโดยใช้แบบประเมินความเที่ยงตรงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคำนวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ สำหรับรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 4.32 – 4.37 
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ภาพที่ 4.32 แบบประเมินความเท่ียงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา A, B, และ C  

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
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ภาพที่ 4.33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A, B, และ C (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) เรื่อง 

อัตราส่วนและร้อยละ 
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ภาพที่ 4.34 แบบประเมินความเท่ียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 
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ภาพที่ 4.35 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของแบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เรื่อง สถิติ 
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ภาพที่ 4.36 แบบประเมินความเที่ยงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา E (ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3) เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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ภาพที่ 4.37 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เรื่อง ความน่าจะเป็น 

ตัวอย่างข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ต่อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้น เช่น 

- การแก้ไขภาษาที่ใช้ในข้อคำถาม เพ่ือให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- การปรับระดับของคำถามให้ตรงกับระดับความรู้ที่ต้องการวัด (ความรู้ความจำ  ความ

เข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์) 
- แก้ไขตัวเลือกในข้อคำถาม เพ่ือให้ข้อสอบมีความยากง่ายที่เหมาะสม 

ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์และการแปลผลของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านนั้นมีค่า 
(IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปในแต่ละข้อคำถามท่ีได้พัฒนาขึ้น 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 พบว่าความรู้ที ่ได้รับในวันนี ้เกี ่ยวกับ การสร้างตาราง
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วิเคราะห์หลักสูตร เพื ่อกำหนดสัดส่วนของเนื้อหาที ่จะใช้ในการออกข้อสอบ การออกแบบ
ตัวเลือกสำหรับข้อสอบปรนัย การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับข้อสอบอัตนัย ทั้งนี้นักศึกษา
ได้ระบุประเด็นความรู้ใหม่ที่เพิ่มเติมจากความรู้เดิม เช่น ข้อสอบควรมีการวัดประเมินความรู้ใน
ระดับต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้และการวิเคราะห์ การ
สร้างข้อสอบที่มีจำนวนข้อและความยากง่ายที่เหมาะสมกับเวลา การเรียงลำดับความยากง่าย
ของข้อสอบ เป็นต้น 

ทั้งนี้นักศึกษาได้ระบุว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเองได้อย่างมาก โดยมองว่าความรู ้ที่ ได้สามารถนำไปปรับปรุงแบบวัดผลสัมฤทธิ ์สำหรับ
นักเรียนของตนเองให้มีความเหมาะสมมากข้ึนได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถวัดความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนตนเองได้ดีขึ้น ช่วยให้ปรับตัวเลือกในข้อสอบที่เป็นตัวลวงที่ดี 

โดยความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ นักศึกษามีความรู้สึกกังวล ที่เวลาในการลง
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นใกล้เข้ามา นักศึกษายังคงรู้สึกเครียดและเหนื่อยกับสิ่งที่
ต้องทำหลาย ๆ สิ่งภายในเวลาที่จำกัด และสิ่งที่ได้การวิพากษ์ทำให้ตระหนักว่าต้องใส่ใจใน
รายละเอียดทุก ๆ รายละเอียดหากต้องการให้งานออกมาดี 

สำหรับการสะท้อนคิดของผู้วิจัย เนื่องจากในวงจรนี้เป็นวงจรที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น ดังนั้นจึงยังควรที่จะมีการแลกเปลี ่ยน 
อภิปรายประสบการณ์และวิพากษ์ร่วมกันอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตามจากการที ่พบว่า
นักศึกษามีความวิตกกังวลและความเครียดสะสมจากการที่ต้องสร้างและพัฒนาแผนฯ และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ที ่สอดคล้องกับกับเนื ้อหาในแผนฯ ที ่ได้สร้างขึ ้นมา เนื ่องจากระยะเวลาที่ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการสร้างแผนฯ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
จำกัดซึ่งเป็นไปตามกรอบการวางแผนการสอนระยะยาวของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ แม้
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาไปหารือกับทางโรงเรียนเพ่ือเลื่อนเวลาการลงปฏิบัติสอนจริงออกไป แต่ก็
พบว่าแต่ละโรงเรียนต่างมีปฏิทินการจัดการเรียนรู้ระยะยาวที่ค่อนข้างแน่นและเต็มไปด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้ไม่สามารถเลื่อนเวลาในการลงปฏิบัติสอนจริงออกไปได้เลย 
ดังนั้นข้อจำกัดที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากและส่งผลกระทบต่อความกังวลและ
ความเครียดของนักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ให้กำลังใจแก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และอยากให้มองว่าเป็นช่วงที่พวกเขากำลังเรียนรู้และพัฒนาตนเองซึ่งอาจมีความกดดัน
และความยากลำบากในช่วงของการพัฒนาทางวิชาชีพทั ้งนี ้ส ิ ่งที ่คาดหวังว ่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับนักเรียนของตนเองในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งนี้น่าจะเป็นกำลังใจให้หายเหนื่อยและ
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คลายเครียดลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย  โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 2 นี้ 
ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไปโดยซึ่งในการอบรม
ครั้งต่อไป 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด เกี่ยวกับการนิเทศในช่วงแรก เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติสอนจริง
ตามแผนฯ ท ี ่ พ ัฒนาข ึ ้ น  เม ื ่ อว ันท ี ่  10 พฤศจ ิกายน  2562 ณ คณะศ ึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อภิปรายและร่วมกันสะท้อนคิด

สิ่งที่ได้จากการนิเทศชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วงแรก ตามกรอบของแบบนิเทศที่ปรับจากแบบนิเทศ
การสอนของทางสาขาคณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในบทที่ 3 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรม
สัมมนา โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสะท้อนคิดผลจากการนิเทศช่วงแรก 
ผ่านการใช้ผลการนิเทศและบางส่วนของคลิปการปฏิบัติการสอนจริงของนักศึกษาตามแผนฯ ที่
พัฒนาขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้นและปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในการดำเนินการอบรมสัมมนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และและร่วมกันสะท้อนคิดจากการนิเทศ
ช่วงแรก ซึ่งเป็นช่วงต้นของปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังภาพที่ 4.38 

2. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม ใช้เวลา 

10 – 15 นาท ี
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ภาพที่ 4.38 การจัดอบรมสัมมนาครั้งท่ี 3 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และและร่วมกันสะท้อนคิด

จากการนิเทศช่วงแรก 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสะท้อนคิดผลจากการนิเทศ

ช่วงแรก 
2. จากการสังเกตการในภาพรวมพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม

ที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรมสัมมนามากขึ้น 
ซึ่งสังเกตได้จากการถาม – ตอบและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทั้งนี้จากการนิเทศและสะท้อนคิดผลการนิเทศช่วงแรก นี้ร่วมกัน ได้ข้อสังเกตว่านักศึกษา
ทั้ง 5 คนตื่นเต้นในการสอนตามแผนที่พัฒนาขึ้นในช่วงแรก ๆ ทั้งตัวนักศึกษาเองและนักเรียนของ
พวกเขายังไม่คุ้นชินกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน PBL นักเรียนยังไม่
คุ้นเคยกับการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากนัก ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 5 คนพยายาม
สอดแทรกคำถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับความรู้เชิงอภิปัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า 

นักศึกษา A สามารถสอนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ สถานการณ์ปัญหาที่
สร้างขึ้นสามารถดึงความสนใจของนักเรียนให้อยากค้นหาคำตอบได้ตามที่วางแผนไว้ แต่พบ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดกลุ่มให้นักเรีนยได้เรียนรู้ร่วมกัน เด็กนักเรียนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้อง
ทำงานกลุ่ม ทำไมต้องคิดแก้ปัญหาเอง ทำไมครูไม่บอกมาเลย เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้ นชินกับ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่นักเรียนต้องเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำงานกลุ่มและการนำเสนอ 
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โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา A สอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนของ
ครูไม่ได้เท่าที่ควร กล่าวคือ ครูสาธิตการคิดออกเสียงได้ไม่คล่องนัก แต่ครูก็ได้พยายามชูประเด็น
การจัดการข้อมูลโดยสาธิตการใช้ปากกาสี highlight ครูยังไม่สามารถใช้กลยุทธ์การใช้คำถามที่
กระตุ้นอภิปัญญานักเรียนได้อย่างชัดเจน ครูยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการถก อภิปรายได้
เท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนก็ยังไม่กล้าพูด กลัวผิด ดังนั้นครูต้องปรับความเข้าใจที่นักเรียนมีต่อ
การทำผิดพลาดว่านั้นคือการเรียนรู้ ไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย และครูจะต้องไม่ลงโทษซ้ำเติมนักเรียนหาก
พวกเขาทำผิด แต่ควรให้กำลังใจและสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความพยายามมากขึ้น โดยรวมจึงยัง
ไม่เห็นร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนมากนัก 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน นักศึกษา A ได้ใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้และการ
วิเคราะห์ แต่ นักเรียนทั้งห้องยังไม่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามเท่าที่ควร และพบว่าเด็กนักเรียน
ไม่สามารถเขียนอธิบายแนวคิดของตนเองลงในชิ้นงานที่มอบหมายเท่าท่ีควร เนื่องจากนักเรียนยัง
ไม่คุ้นชินกับการที่ต้องเขียนอธิบายแนวคิดของตนเอง 

นักศึกษา B สามารถสอนได้ตามแผนที่วางไว้ นักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้ ควบคุมเวลาในการทำกิจกรรมได้ค่อนข้างดี แต่พบปัญหาอุปสรรคในการมอบหมาย
ให้นักเรียนทำงานกลุ่ม นักเรียนไม่ค่อยอยากทำงานกลุ่ม และนักเรียนยังไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการทำงานร่วมกัน และเมื่อให้นำเสนอผลงานหน้าห้อง นักเรียนเขินอายยังไม่กล้าพูด
กล้าอธิบายความคิดของกลุ่มตนเองเท่าที่ควร ทำให้การอภิปรายหลังจากการนำเสนอมีไม่มากนัก 
ซึ่งนักศึกษา B ในฐานะครู ควรที่จะต้องชี้แนะบทบาทของตนเองในการทำงานกลุ่มร่วมกันให้มาก
ขึ้น 

ทั้งนี้พบว่าในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา B สอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
สอนของครูไม่ได้เท่าที่ควร กล่าวคือ ครูใช้การสาธิตการคิดออกเสียงยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ครูยัง
ซักถามหรือตั้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในงานที่ได้รับมอบหมายน้อย จึงยังไม่เห็น
ร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนเท่าที่ควร 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา B ได้พยายามใช้คำถามในระดับ 
ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
และการวิเคราะห์ แต่การถาม – ตอบในชั้นเรียนยังมีลักษณะที่ถามทั้งชั้นเรียน นักเรียนที่ตอบก็
มักจะเป็นคนเดิม นักเรียนทั้งห้องยังไม่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบ
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ประเด็นการเฉลยคำตอบของงานที่มอบหมายให้นักเรียนที่ไม่ควรมองข้ามขั้นตอนในการคิด การ
เขียนสมการของนักเรียนร่วมกับการได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องด้วย 

นักศึกษา C สามารถสอนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั ้งไว้ นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการทำงานกลุ่ม และมีการพูดคุย อภิปรายภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือแนวคิดใน
การแก้ปัญหา แต่พบปัญหาอุปสรรคนักเรียนกลัวการออกมานำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
นักเรียนไม่กล้าพูดหน้าชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่นักเรียนต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีการอภิปรายจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูจึง
อาจต้องให้เวลานักเรียนในการปรับตัวอยู่บ้างและเสริมแรงทางบวกต่อการออกมานำเสนอ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันหน้าชั้นเรียน 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา C ได้พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
การสอนของครูแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร กล่าวคือ ครูพยายามสาธิตการคิดออกเสียงแต่ไม่ได้
เตรียมความพร้อมนักเรียน นักเรียนไม่ได้สนใจดูการสาธิตฯ ของครู ครูพยายามใช้คำถามกระตุ้น
ให้นักเรียนตรวจสอบความคิดของตนเอง แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำตอบของนักเรียน 
เนื่องจากเมื่อไม่มีนักเรียนคนใดตอบคำถาม ครูก็ปล่อยผ่านไป จึงยังไม่เห็นร่องรอยอภิปัญญาของ
นักเรียน 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา C ได้พยายามใช้คำถามในระดับ 
ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
และการวิเคราะห์ มีการตั้งคำถามให้นักเรียนยกตัวอย่าง แต่ครูก็มักปล่อยผ่านคำถามที่ถาม
นักเรียนไป ครูควรเรียกชื่อ/เจาะจงหรือให้อาสาสมัครตอบคำถามครูแทนที่จะปล่อยผ่านไป 
โดยเฉพาะคำถามสำคัญ ๆ 

นักศึกษา D สามารถสอนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ สังเกตได้จากการที่
นักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญได้อย่างถูกต้อง โดยพบปัญหาอุปสรรคคือนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
คุ้นชินกับการทำงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนไม่กล้าพูดทั้งในการทำงานกลุ่มและในการนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบ/ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่มุง่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา D ได้พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
การสอนของครูแต่ยังไม่มากเท่าที่ควร กล่าวคือ ครูยังไม่ได้สาธิตการคิดออกเสียงตามที ่ได้
วางแผนไว้ อย่างไรก็ตามครูได้สาธิตการจัดการข้อมูลโดยการใช้การเขียน/ปากกา Highlight/การ
ขีดเส้นใต ้การใช้คำถามกระตุ้นการคิดเก่ียวกับการคิดของตนเองยังไม่มีมากนัก 
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สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา D ได้ใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ แต่มักเป็นคำถามแต่
มักเป็นคำถามทีม่ีคำตอบสั้น ๆ ไม่ต้องอธิบาย ขยายความหรือให้เหตุผลประกอบมากนัก เป็นการ
ใช้คำถาม What When Where มากกว่าการใช้คำถาม How 

นักศึกษา E สามารถนำเข้าสู่บทเรียนผ่านสถานการณ์ปัญหาที่สร้างขึ้นได้อย่างน่าสนใจ 
สามารถคุมชั ้นเรียนได้ดี แต่พบปัญหาอุปสรรคคือ ครูไม่ได้ระบุเวลาในการทำงานในแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจน จึงทำให้ควบคุมเวลาในการทำกิจกรรมได้ค่อนข้างยาก นักเรียนไม่คุ้นชินกับ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่นักเรียนต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำงานกลุ่ม
และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  ทั้งนี้แม้นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม กล่าวคือ
นักเรียนยินดีที่จะทำงานกลุ่มร่วมกัน แต่นักเรียนไม่รู้บทบาทตนเองในการทำงานกลุ่ม ไม่กล้า
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งครูก็ได้พยายามให้เวลากับการทำงานกลุ่มของนักเรียนส่งผลทำ
ให้การทำกิจกรรมในภาพรวมไม่ทันตามเวลาที่ ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ครูอาจต้องให้เวลานักเรียน
ปรับตัวและเน้นย้ำบทบาทของนักเรียนในการทำงานกลุ่มร่วมกันและในการออกมานำเสนอหน้า
ชั้นเรียน  ให้นักเรียนมองว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญาพบว่า นักศึกษา E ยังไม่ได้สอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
การสอนของครูเท่าที่ควร กล่าวคือ ครูยังไม่ได้ใช้การสาธิตการคิดออกเสียง ครูยังไม่ได้ใช้คำถาม
กระตุ้นการคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเองที่หลากหลายเท่าที่ควร ร่องรอยของอภิปัญญาของ
นักเรียนจึงยังไม่เด่นชัดนัก 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา E พยายามใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ แต่
นักเรียนทั้งห้องยังไม่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามเท่าที่ควร เนื่องจากครูใจร้อน ถามเองตอบ
ตัวเองเสียบ่อยครั้งแทนที่จะรอเวลาให้นักเรียนคิดและตอบคำถามในท้ายที่สุด 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที โดยรวมนักศึกษาทำแบบสะท้อนคิดด้วยความตั้งใจ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 พบว่า สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือความสำคัญของบทบาทครู
ในการเดินการสอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นให้เป็นไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ โดยนักศึกษาได้
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ตระหนักว่าบางอย่างที่พวกเขาได้วางแผนหรือคาดการณ์ไว้นั้นอาจไม่เป็นไปตามคาด นักศึกษา
พบว่าการชี้แจ้งบทบาทของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของ PBL โดยเฉพาะในการทำงานกลุ่มและ
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนั้นมีความสำคัญ ซึ่งต้องให้เวลาและเสริมแรงเพื่อให้นักเรียน
ปรับตัว ซึ่งตัวของนักศึกษาเองก็ต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมของ PBL ด้วย
เช่นกัน สำหรับการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้ได้วางแผนการใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาและการใช้คำถามกระตุ้นไว้ในแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นแต่เมื่อสอนจริงก็มีตกหล่น ไม่ได้ทำ
ตามที่ตั้งใจไว้ จึงต้องตั้งสติและมีความมั่นใจในการสอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นให้มากขึ้ น โดย
ส่วนหนึ่งนักศึกษามองว่าอาจเนื่องจากเวลาในการทำกิจกรรมที่มีจำกัด ทั้งนี้นักศึกษาได้ระบุถึง
ประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

“ใช้การสาธิต Think aloud แต่ทำได้ไม่ดีนัก เพราะยังไม่คล่อง” 
“ต้องใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดให้มากกว่านี้” 
“ยังไม่ได้ใช้ Think aloud ตามที่ตั้งใจไว้ เพราะเด็กยังงงกับคำถาม จึงเสียเวลาไปกับการ

อธิบายคำถาม” 

ซึ่งการสัมมนาและสะท้อนผลจากการนิเทศช่วงแรกนี้ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการ
ดำเนินการสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นในคาบต่อ ๆ ไป 

สำหรับความรู้สึกที่นักศึกษามีต่อการสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นจากการนิเทศครั้งที่ 1 
นี้ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้สึก ตื่นเต้น มีความคาดหวังสูง วิตกกังวล กดดัน และกลัวทำได้ไม่ดี 
เนื่องจากไม่เคยสอนตามขั้นตอน PBL และใช้เทคนิคการใช้คำถามและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 
ในขณะที่มีนักศึกษา 1 คนรู้สึกท้าทายและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

สำหรับการสะท้อนคิดของผู้วิจัยต่อการดำเนินการในครั้งนี้ ผู้วิจัยสะท้อนว่าในการสอนจริง
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นในช่วงแรกนี้ทั้งนักศึกษาและนักเรียนต่างใหม่ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ PBL และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สอดแทรกอยู่ในนั้น ช่วงแรกนี้อาจจะไม่ราบรื่นหรือบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด น่าเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันคือ การควบคุมชั้นเรียน การให้นักเรียนทำกิจกรรม
กลุ่ม และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความพยายามในการใช้คำถาม การสาธิตกระตุ ้นแต่ยังไม่เด่ดชัดเท่าที ่ควร จึงได้เน้นย้ำให้
นักศึกษาไปชี้แจ้งพูดคุยกับนักเรียนทั้งในบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและประโยชน์ที่พวกเขาจะ
ได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ ่มร่วมกันและการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยที่ไม่มองว่า
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ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าอายแต่ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้เรียนรู้มากขึ้น โดยผลการสังเกต
และสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้เป็นประเด็นในการพิจารณาความก้าวหน้าในการ
อบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสะท้อนคิดจากการนิเทศครั้งที่ 2 ต่อไป 

การอบรมสัมมนาครั ้งที ่  4  : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในเกี ่ยวกับปัญหา 
อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาอภิปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม

สัมมนา 
2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรม

โดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนา โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน การอภิปราย และ
สะท้อนคิด เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

3. การเตรียมสถานที่ กำหนดการและสื่อ/อุปกรณ์ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายใน 
2. วิทยากรได้อบรมสัมมนาในประเด็น เกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ ่งที ่ประสบ

ความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียน ดังภาพที ่4.39 

3. นักศึกษาเขา้ร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 
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ภาพที่ 4.39 การอบรมครั้งที่ 4 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ 

สอนจริงตามแผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบ

ความสำเร็จร่วมกัน โดยวิทยากรเป็นผู้ค่อยชี้แนะและเสริมประเด็นที่นักศึกษาเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้
ให้ความสนใจในการ 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้หากใครต้องการ
เวลาในการทำมากกว่านี้ก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำม่ส่งคืนในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 4 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษา พบว่า 

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรก
คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ คือ การได้แลกเปลี่ยน พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่
ประสบความสำเร็จของตนเองและเพื่อน ๆ ร่วมโครงการ ว่ามีทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน
ตามข้อจำกัดหรือบริบทของสถานศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติการสอน 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมในครั้งนี้ พบว่า ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกนั้นดูเหมือนจะ
มีมากกว่าในเวลาต่อมาของการปฏิบัติสอนจริง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว
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ของทั้งนักศึกษาและนักเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาพบว่านักศึกษาสามารถปรับตัวให้การ
ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นลื่นไหลมากขึ้น เช่น การใช้กลยุทธ์ เชิงอภิ
ปัญญา อย่างเช่น เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) การใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด
อย่างเป็นเหตุ – เป็นผลในการแก้ปัญหา สำหรับการปรับตัวของนักเรียนพบว่า พวกเขาสามารถ
ปรับตัวในการทำงานกลุ่มมากขึ้น แม้ในช่วงแรก ๆ ยังมีลักษณะการทำงานยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร 
นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นกันหรือแสดงออกมากนัก ซึ่งร่วมไปถึงการออกไปนำเสนอ
ผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยในเวลาต่อมานักเรียนมีการทำงานกลุ่มที่เป็นระบบมากขึ้น มีการ
แบ่งหน้าที่กันทำงาน ระดมความคิดเห็น และกล้าที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่ า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเสนอข้อแนะจากการ
ประชุมครั้งนี้ เช่นการพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้เวลานักเรียนในการปรับตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตนเองได้ 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกปกติ ไม่ลบไม่บวก นักศึกษาหนึ่งคนยังรู้สึกคลาย
ความรู้สึกกังวลไปบ้างแต่ก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ไม่มากแล้ว และมีนักศึกษาอีกหนึ่งคนท่ี
ระบุว่า รู้สึกดี ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ทัง้นี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยต่อการจัดอบรมในครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้น
ที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จระหว่างกัน ทำให้นักศึกษา
ได้รู้ว่าเพื่อน ๆ ของพวกเขาก็มีปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันไม่
มากก็น้อย โดยเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ทำให้นักศึกษา
มองเห็นทางเลือกที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างหลากหลายมากขึ้น 
การใช้วิธีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเหมาะสมต่อการแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการแชร์ความรู้สึกที่มีต่อปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งช่วยทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายจากความรู้สึกกดดันลง 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการการอบรมสัมมนาครั้งนี้  โดยรวมผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
สิ่งที่ประสบความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างขึ้น ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนั้นทำให้
นักศึกษารู้สึกดี และคลายความกังวลลงไม่มากก็น้อย โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการ



 

222 

อบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ ถูก
นำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

การจัดอบรมครั ้งที ่ 5 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในสาขาคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนช่วงหลังและการวิเคราะห์ผลงาน/
พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางอภิปัญญา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสะท้อนคิดสิ่งที่ได้

จากการนิเทศ ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในช่วงหลัง และแนวทางการวิเคราะห์ผลงาน/พฤติกรรมของ
นักเรียนที่สะท้อนให้เห็นร่องรอยทางอภิปัญญา 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ใช้ในการอบรม
สัมมนา โดยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสะท้อนคิดผลจากการนิเทศช่วงหลัง 
ผ่านการใช้ผลการนิเทศการปฏิบัติการสอนจริงของนักศึกษาตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/พฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นร่องรอยทางอภิปัญญาโดย
มุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ลงมือทำและประสบความสำเร็จและมองเห็นแนวทางในการ
วิเคราะห์การใช้อภิปัญญาของนักเรียนจากผลงานของนักเรียน 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในการดำเนินการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และและร่วมกันสะท้อนคิดจากการนิเทศช่วง
หลัง ซึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการวิเคราะห์ผลงาน/พฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางอภิปัญญา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังภาพที่ 4.40 

2. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 
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ภาพที่ 4.40 การจัดอบรมสัมมนาครั้งท่ี 5 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และและร่วมกันสะท้อนคิด
จากการนิเทศช่วงหลัง และการวิเคราะห์ผลงาน/พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทาง

อภิปัญญา 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสะท้อนคิดผลจากการนิเทศช่วง

หลัง 
2. จากการสังเกตการในภาพรวมพบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรม

ที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรมสัมมนามากขึ้น 
ซึ่งสังเกตได้จากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทั้งนี้จากการนิเทศและสะท้อนคิดผลการนิเทศช่วงหลังนี้ร่วมกันและการวิเคราะห์ผลงาน/
พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางอภิปัญญา ได้ข้อสังเกตว่า 

นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความคุ้นเคยกับการสอนตามแผนที่พัฒนามากขึ้น ทั้งตัวนักศึกษาเอง
และนักเรียนคุเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน PBL นักเรียนสามารถ
ทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ดีขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 5 คนพยายามสอดแทรกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้เด่นชัดขึ้น โดยพบว่ามีร่องรอยจากผลงาน/
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายบุคคล พบว่า 

นักศึกษา A สามารถกระตุ้นให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันได้มากขึ้น นักเรียนกล้าพูดกับ
เพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกันมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังกล้าที่จะนำเสนอผลงานกลุ่มของ
ตนเองหน้าชั้นเรียนมากขึ้น 
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โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา A สอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนของ
ครูหลายรูปแบบ เช่น การคิดออกเสียง (Think aloud) การใช้เทคนิคคำถามแบบ Talk moves 
และการสาธิตการจัดการข้อมูล ซึ่งพบว่านักเรียนมีการจัดการข้อมูลโดยการใช้ปากกา highlight 
ที่เด่ดชัด มีการแยกสีเพื่อแสดงถึงกลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกัน และเมื่อครูสาธิตการคิดออกเสียงของ
ครูซึ่งทำได้ดีและมีความชัดเจนมากขึ้น นักเรียนตั้งใจฟังครูสาธิตการคิดออกเสียงมากขึ้นและคิด
ตามโดยนักเรียนบ้างคนได้มีข้อเสนอแนะกับแนวคิดของครูว่าตนเองมีแนวคิดที่ดีกว่าแนวคิดของ
ครู นักเรียนมีความพึงพอใจในการที่พวกเขาสามารถจัดการกับข้อมูลได้สำเร็จ ครูคอยกระตุ้นการ
ตั้งคำถามกับตนเอง (Self-questioning) และประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยนักเรียนมี
การตรวจสอบในระหว่างและหลังการทำงานของตนเองโดยมีการพูดคุยซักถามกัน และการเดิน
ไปตรวจสอบการทำงานของกลุ่มอ่ืนว่าเหมือนหนือต่างจากงานของกลุ่มตนอย่างไร นอกจากนี้ครู
ได้พยายามกระตุ้นการอภิปรายเชิงอภิปัญญาในช่วงการนำเสนอ อภิปรายและสรุปผล 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน นักศึกษา A ได้ใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้และการ
วิเคราะห์ รวมไปถึงการใช้เทคนิคคำถามแบบ Talk moves พบว่านักเรียนสามารถตอบคำถาม
ขยายแนวคิดและเขียนอธิบายแนวคิดของตนเองมากขึ้น นักเรียนมีความกระตือรืนล้นที่จะมีส่วน
ร่วมในการได้ออกไปนำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนแสดงให้เห็นถึงการอยากที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นของนักเรียน 

นักศึกษา B สามารถนำนักเรียนเข้าสู่สถานการณ์ปัญหาได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น นักเรียน
กล้าที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น นักเรียนสามารถตอบคำถามในการทำกิจกรรมหรือใบงาน
ได้ถูกต้องมากขึ้น นักเรียนรู้บทบาทตัวเองในการทำงานกลุ่มและสามารถทำงานร่วมกันได้มากข้ึน 

ทั้งนี้พบว่าในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา B ได้พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาในการสอนเช่น การสาธิตการคิดออกเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนเริ่มหันมาสนใจและ
ตั้งใจฟังในขณะที่ครูสาธิตการคิดออกเสียงมากขึ้น นอกจากนี้ครูได้สาธิตการจัดการข้อมูลโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างมีความสำคัญ ที่ควรขีดเส้นใต้หรือ highlight 
ครูคอยกระตุ้นนักเรียนให้ตั้งคำถามกับตนเองและประเมินตนเองอยู่บ้าง ครูมีพยายามกระตุ้นการ
อภิปรายเชิงอภิปัญญาในช่วงการนำเสนอ อภิปรายและสรุปผล 

ดังนั้นจึงเห็นร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนมากขึ้น พบนักเรียนมีการพูดคุยเพื่อวางแผน
ในการทำงานกลุ่มมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำ นักเรียนสามารถ highlight ข้อมูลสำคัญได้โดยไม่
ต้องให้ครูสั่งแต่ทำโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับคำสั่งในงานที่มอบหมาย การจัดการข้อมูลของนักเรียนมี
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คุณภาพมากขึ้น กล่าวคือ มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น และเมือมีการนำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้น
เรียน นักเรียนมีการประเมินการทำงานโดยการเปรียบเทียบผลงานของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอื่น ๆ 
ทั้งในประเด็นความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความยากง่ายว่าอันไหนมีความเหมาะสมกว่ากัน 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา B ได้พยายามใช้คำถามในระดับ 
ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
และการวิเคราะห์ และพยายามถามนักเรียนให้ทั่วถึงมากขึ้น มีการเจาะจงเรียกตอบ เปิดโอกาส
ให้อาสาสมัครตอบคำถาม ทำให้การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามที่กระตุ้นการคิดของนักเรียน
ในช่วงหลังนี้มีมากขึ้น 

นักศึกษา C สามารถกระตุ้นให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันได้ดีขึ้น นัดเรียนทำงานกลุ่มได้
ราบรื่นขึ้นรวมทั้งมีความพยายามในการเรียนรู้และทำงานที่มอบหมายมากข้ึน โดยพบว่านักเรียน
มีการแบ่งหน้าที่การทำงานในการทำงานกลุ่ม และมีการระดมความคิดกันมากขึ้นในระหว่างการ
ทำงานกลุ่ม แต่ยังพบว่าบ้างสถานการณ์ปัญหามีความยากสำหรับนักเรียนอยู่บ้าง นักเรียนบาง
คนแสดงความกระตอืรืนล้นและชอบการสอนรูปแบบใหม่นี้ 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา C ได้พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
การสอนของครูซึ่งทำได้ดีขึ้น นักศึกษาได้พยายามสาธิตการคิดออกเสียงร่วมกับการตั้งคำถาม
ตนเองให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับความคิดของตนเองมากขึ้น โดยพบร่องรอยผลงานนักเรียนที่มี
การขีดเส้นใต้หรือ highlight ข้อมูลสำคัญ นักเรียนมีการตรวจสอบการทำงานของตนเอง มีการ
ทบทวนการจัดการข้อมูลของตนเอง ทบทวนในสิ่งที่ตนเองได้คิดได้ทำลงไปและมีการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่งพบจากร่องรอยการทำงาน/แบบฝึกหัด นักเรียนมีการตรวจคำตอบในการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยในช่วงแรกครูคอยกระตุ้นการตั้งคำถามกับตนเองและประเมินตนเองอยู่
บ้าง ครูกระตุ้นการอภิปรายเชิงอภิปัญญาในช่วงการนำเสนอ อภิปรายและสรุปผลได้มามากนัก 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา C ได้พยายามใช้คำถามในระดับ 
ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
และการวิเคราะห์ มีการตั้งคำถามให้นักเรียนตรวจสอบการคิดของตนเอง มีการตามถามนักเรียน
มากขึ้นไม่ปล่อยผ่านเมื่อนักเรียนตอบไม่ได้เหมือนในช่วงแรก ๆ 

นักศึกษา D สามารถทำให้นักเรียนปรับตัวในการทำกิจกรรมกลุ่มได้ดี โดยการเน้นย้ำ
หน้าที่บทบาทของนักเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การ
ทำงานออกมาดีมีประสิทธิภาพ และเมือทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น นักเรียนก็มีความกล้าที่จะออกมา
นำเสนอผลงานกลุ่มที่พวกเขาได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ซึ่งในการนำเสนอแนวคิดของกลุ่มพบว่ามี
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ความหลากหลายในการคิดแก้ปัญหาหรือหาคำตอบงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และยังพบว่า
นักเรียนกล้าที่จะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมากข้ึน 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา D ได้พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาใน
การสอนของครูตามที่ได้วางแผนไว้ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ ใช้การสาธิตการคิดออกเสียงร่วมกับการ
สาธิตการจัดการข้อมูลเช่นการขีดเส้นใต้หรือ highlight ในขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และมี
การเสริมแรงนักเรียนเมื่อพบว่านักเรียนมีการใช้เทคนิคตามที่ครูได้สาธิตให้ดู ส่งผลให้นัก เรียน
สามารถจัดการข้อมูลได้ค่อนข้างชัดเจนมีการแยกใช้สีเพ่ือแสดงความแตกต่างของข้อมูล อีกทั้งยัง
พบการวางแผนก่อนการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบและแก้ไขผลงานของตนเอง
มากขึ้น ในภาพรวมครูคอยกระตุ้นการตั้งคำถามกับตนเองและประเมินตนเองเป็นระยะ อีกทั้งครู
ได้พยายามกระตุ้นการอภิปรายเชิงอภิปัญญาในช่วงการนำเสนอ อภิปรายและสรุปผล 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา D ได้ใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ มีความพยายามใช้
คำถาม How มากขึ้น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดท่ีถูกต้องได้มากขึ้น 

นักศึกษา E สามารถกระตุ้นให้นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันได้มากขึ้น นักเรียนรู้บทบาท
และหน้าที่ของตนเองในการทำงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันในการทำงานกลุ่ม มีการใช้คำถามเชิง
รุกเพ่ือให้นักเรียนได้คิดตามมากขึ้น รอจังหวะให้นักเรียนตอบมากข้ึน นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การตอบคำถาม การนำเสนอของนักเรียนโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่มีความโดดเด่นเช่นกัน 
ดังนั้นส่วนนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก 

โดยในการส่งเสริมอภิปัญญา นักศึกษา E พยายามสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
สอนของครูมากข้ึน กล่าวคือ ครูมีการใช้การสาธิตการคิดออกเสียงมากขึ้น รวมทั้งมีการสาธิตการ
จัดการข้อมูลที ่ชัดเจนขึ้นทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงสิ ่งที่ครูสาธิตให้ดูและทำตาม 
นักเรียนแสดงการขีดเส้นใต้หรือ highlight ข้อความสำคัญ มีการวางแผนการทำงานและ
ตรวจสอบแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมาย ครูได้คอยกระตุ้นการตั้งคำถามกับตนเองและประเมิน
ตนเองของนักเรียน ครูกระตุ้นการอภิปรายเชิงอภิปัญญาในช่วงการนำเสนอ อภิปรายและสรุปผล
อยู่บ้าง 

สำหรับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา E พยายามใช้คำถามในระดับต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ว่าจะเป็นคำถามระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ 
นกัเรียนได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนได้ถูกต้อง นักเรียนสามารถ



 

227 

เขียนอธิบายแนวคิดของตนเองในงานกลุ่มได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงพบว่าผลงานของ
นักเรียนมีแนวคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน 

ช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที โดยรวม
นักศึกษาใช้เวลาพอประมาณในการทำแบบสะท้อนคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งสุดท้ายนี้  พบว่า สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนที่พวกเขาคุ้นเคยสู่รู้แบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนั้น
ต้องใช้เวลา และต้องใช้ความพยายามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ไม่น้อย 

โดยนักศึกษาได้ตระหนักว่าในการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น  การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เช่นการคิดออกเสียง การสาธิตการจัดการข้อมูล และ
การใช้คำถาม นั้นต้องใช้ให้ถูกจังหวะ ถูกช่วงเวลา และต้องให้นักเรียนให้ความสนใจการสาธิตจึง
จะได้ผลดี ซึ่งแม้ช่วงอบรมให้ความรู้ได้เน้นย้ำไปแล้ว แต่นักศึกษาอาจจะยังไม่ตระหนักจนกระทั้ง
ไปลงไปปฏิบัติจริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“การใช้การสาธิต Think aloud ต้องเหมาะสม ไม่ผิดช่วงเวลา หรือผิดตำแหน่งในชั้น
เรียน”  

“ก่อนการสาธิตต่าง ๆ ต้องรอให้นักเรียนพร้อม และให้ความสนใจ” 

สำหรับความรู้สึกที่นักศึกษามีต่อการสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นจากการนิเทศช่วงหลัง
นี้ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาทำงานหนักมากเพื่อที่จะพัฒนาทั้ง
ตนเองและผู้เรียน โดยพบว่าตารางกิจกรรมของโรงเรียนกระทบต่อการปฏิบิติสอนจริงตามแผนที่
พัฒนาขึ้นอยู่ไม่น้อย แม้จะวางแผนไว้แล้วในระดับหนึ่งแต่กิจกรรมบางอย่างมีการจัดขึ้นแบบ
กระทันหันหรือกระชั้นชิดทำให้ต้องมีการทดคาบหรือเลื่อนคาบอยู ่บ้าง นอกจากนี้พบว่ามี
นักศีกษา 1 คนที่มีครูในโรงเรียนย้ายออกไปทำให้ภาระงานสอนเพิ่มขึ้นเป็น 20 คาบต่อสัปดาห์  
โดยทางโรงเรียนได้แจ้งความจำเป็นและขอความอนุเคราะห์มายังทีมวิจัย ทำให้นักศึกษามี
ความรู ้สึกเครียดกับเวลาในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบอยู ่ไม่น้อย ในขณะที่ในช่วงเวลาที่
ดำเนินการสอนตามแผนที่พัฒนาขึ้นนั้นในบางโรงเรียนมีคณะกรรมการที่ประเมินโรงเรียนเข้ามา
ตรวจเยี่ยมทำให้รู ้สึกกดดันอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องดำเนินการสอนตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้นกับการ
บริหารจัดการกับในด้านอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
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สำหรับนักศึกษั้ง 5 คน รู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  และการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนมากขึ้น โดยรวมแล้วนักศึกษารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นการกล้าแสดงออก การมี
แนวคิดที่หลากหลาย การตรวจทานตรวจสอบงานของตนเอง รวมไปถึงการที่นักเรียนสามารถ
ทำงานที่มอบหมายและแบบฝึกหัดได้ถูกต้องมากขึ้น 

โดยนักศึกษาทั้ง 5 คนมองเห็นประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ 
แม้ในช่วงแรก ๆ พวกเขาจะมองว่า “มันเป็นอะไรที่เยอะไปหมด” แต่ในท้ายที่สุด พวกเขารู้สึก 
“ชอบ” “ดีใจ” และ ”รู้สึกท้าทาย” ในการที่จะทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในนักเรียนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ ้น “รู้สึกดี” ที่ได้เห็นนักเรียนใช้ความพยายมในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ใช้ความ
พยายามในการแก้ไขปัญหา/หาคำตอบงานที่มอบหมาย ประทับใจที่ทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อนพยายาม
ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของตนเอง นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และมีความพยายามในการ
ทำงานมากข้ึน นักเรียนมีการอภิปรายแนวคิดที่แตกต่างและท้าทายมากข้ึน เหล่านี้ล้วนเป็นความ
ประทับใจที่พวกเขาได้สะท้อนมา 

สำหรับการสะท้อนคิดของผู้วิจัย ผู้วิจัยสะท้อนว่าการสอนจริงตามแผนที่ ได้พัฒนาขึ้น
ในช่วงหลังนี้ นักศึกษาทั้ง 5 คนสามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะดำเนินการตามขึ้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบ PBL ร่วมไปกับการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเทคนิควิธีต่าง ๆ นักศึกษา
สามารถวางตำแหน่งการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการใช้คำถามเพื่อส่งเสร อมอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสาธิตการคิด
ออกเสียง การจัดการข้อมูลต้องให้นักเรียนพร้อมและใช้คำถามกระตุ้นที่ต่อเนื ่องเพ่ือรุกให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาบางคนกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม
กับตนเองและการอภิปรายเชิงอภิปัญญาของนักเรียนได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบปัญหา
อุปสรรคอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการสอนจริง
ตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้น แต่ก็เป็นความท้าทายที่มาจากบริบทในโรงเรียนที่เป็นไปตามสภาพจริงที่
บางครั้งอาจมีการจัดกิจกรรมหรือความจำเป็นที่ต้องปรับเลื่อนคาบเพื่อให้มีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ของบริบทในแต่ละโรงเรียน 

จากการดำเนินการตามแผนและเป้าหมายของทั้ง 3 วงจร โดยในแต่ละวงจรมีการอบรม
สัมมนาวงจรละ 5 ครั้ง สามารถสรุปโดยใช้กระบวนการ Plan-Act-Observe-Reflect ความ
เชื่อมโยงของการอบรมสัมมนา และผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ทั้งนี้การอบรม
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิ
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ปัญญาให้กับนักศึกษาในวงจรที่ 1 ดังในตารางที่ 4.9 และสรุปการดำเนินการอบรมสัมมนา
ในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 สามารถสรุปการอบรมสัมมนาให้ความรู้และลงมือสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวงจรที่ 2 และการลงมือปฏิบัติสอน
จริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงจรที่ 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10 และ ตารางที่ 4.11 
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิง
อภิปัญญาให้กับนักศึกษาในวงจรที่ 1 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-อภิปญัญาและการส่งเสริมอภิปัญญา
ของนักเรียนไทย 4.0 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-ความหมายของอภิปัญญา กรอบ
แนวคิดของอภิปญัญา กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาและกรอบแนวคิดการสอนเชิง
อภิปัญญา 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิ
ปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์  
-การอ่านและแนวทางการวิเคราะห์
ผลงานของนักเรียนจากชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมอภิปัญญา
จากบทความของประเทศสิงคโปร์ 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา : (การ
สังเกต) เทคนิคการคิดออกเสียง 
(Think aloud) และเทคนิคการใช้
คำถาม  

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-การลองผิดลองถูก/การฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง
และการใช้คำถามในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบการ
สอนแบบจุลภาค (Micro teaching) 
และการให้ขอ้มูลย้อนกลับ 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ

อภิปัญญาและเห็นภาพรวม
ของกระบวนการคิดที่เป็นเหตุ 
– ผล 

o เห็นตัวอย่างของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการคิดและการใช้
คำถามกระตุ้นการคิด 

 

o นักศึกษาเข้าใจความหมาย 
องค์ประกอบ และกรอบ
แนวคิดของอภิปัญญามากขึ้น 

o รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ
ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนรู้มากขึ้น 

o นักศึกษาเห็นตัวอย่างการใช้
คำถามขั้นต่ำ และคำถามขั้นสูง
และรูปแบบการใช้คำถามแบบ 
โซเครติส 

o เห็นร่องรอยการใช้อภิปัญญา
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาของ
ประเทศสิงคโปร์ 

o นักศึกษาอธิบายความหมาย 
และเห็นตัวอย่างของเทคนิค 
Think aloud ว่าเป็นการพูด
ในสิ่งที่ตนเองคิดออกมา 

o รวมทั้งได้สังเกตแนวทางใน
การวางตำแหน่ง think aloud 
ในขั้นตอนการเรียนรู้ 

o นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติวาง
ตำแหน่งของเทคนิค think 
aloud และการใช้คำถาม
กระตุ้นคิดในชั้นเรียนตัวอย่าง 

o แต่มีความกังวลอยู่ว่าจะทำ
แผนฯ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน 
10 แผน ไม่ทำนตาม
กำหนดเวลา 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรมสัมมนาและการลงมือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียนในวงจรที่ 2 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-หลักการการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูแ้ละแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การรู้ที่มีบริบทเอื้อต่อการส่งเสริม
อภิปัญญา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน กลวิธีทอล์คมูฟ และการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-การแลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์
และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับแผน
ฯ ที่พัฒนาขึ้น (ครั้งที่ 1) 
 

หัวข้อการอบรม/สัมมนา : 
-เขียนคือคิด  

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-การแลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์
และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับแผน
ฯ ที่พัฒนาขึ้น (ครั้งที่ 2) 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ

หลักการการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูแ้ละแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

o เห็นตัวอย่างของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

 

o นักศึกษาเข้าใจหลักการการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่
สอดแทรกกลยุทธ์การส่งเสริม
อภิปัญญา  

o นักศึกษาได้ลงมือสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่สอดแทรกกล
ยุทธ์การส่งเสริมอภิปัญญา  

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน/
อภิปราย/วิพากษ์และได้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับแผนฯ ที่
สร้างขึ้น(ครั้งที่ 1) 

o นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
คิดอย่างเป็นเหตุ – ผลการ
เขียนสะท้อนคิด การเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ 
mindset  

 

o นักเรียนได้นำเสนอแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้น 

o นักศึกษาฝึกแลกเปลี่ยน/ 
อภิปราย/วิพากษ์และได้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับแผนฯ ที่
สร้างขึ้น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 4.11 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจาก การอบรมสัมมนาในการลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงจรที่ 3 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-การเตรียมความพร้อมของนักศกึษา
ก่อนลงปฏิบัติการสอนจริง 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-แลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-แลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
นิเทศการสอนช่วงแรก 
 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
-แลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ
สอนจริงตามแผนฯ ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้น 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
แลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
นิเทศการสอนช่วงหลัง 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมก่อนลง
ปฏิบัตการสอนจริง 

o ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมิน
อภิปัญญาโดยใช้แบบประเมิน
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์ 

o นักศึกษาได้สร้างและพัฒนา
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวิพากษ์แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติการ
สอนจริงในช่วงแรก  

o นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การปฏิบัติการ
สอนจริง 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนปัญหา 
อุปสรรคและสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติสอน
จริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 

o นักศึกษาได้แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้ประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติสอน
จริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติการ
สอนจริงในช่วงแรก  

o นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การปฏิบัติการ
สอนจริง 
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สามารถสรุปผลการดำเนินจากท้ัง 3 วงจรได้ดังนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นฐานออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนรู้ โดยการบรรยาย/อภิปราย ซึ่งพบว่า จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จาก
การฟังการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการ
อบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ ่มมากขึ ้นว่าอภิปัญญาคืออะไร และมี 2 องค์ประกอบหลักคืออะไร อย่างไรก็ตาม
นักศึกษายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักของ
อภิปัญญาคืออะไรบ้าง นักศึกษายังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
ในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพิ่มเ ติมเกี่ยวกับความหมาย กรอบ
แนวคิดของอภิปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้งถัดไป ร่วมกับ
เนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไปที่เบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
เชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้  พบว่าผู้เข้าร่วม
อบรม ต้องการเวลาพักเบรกเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถให้มากข้ึนบาง รูปแบบการอบรมที่มีการบรรยาย 
และอภิปราย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความน่าสนใจ ดังนั้น
รูปแบบกิจกรรมที่ยังคงจะต้องมีการบรรยายเนื่องจากเนื้อหาสาระมีความเป็นนามธรรมค่อนข้าง
สูงนั้น ควรสอดแทรกกิจกกรมท่ีผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและอภิปรายใน
การอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 2 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา โดยการบรรยาย ลงมือปฏิบัติ 
และอภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิ
ปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอภิปัญญา
คืออะไร และมี 2 องค์ประกอบหลักคืออะไร อย่างไรก็ตามนั กศึกษายังไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง 
นักศึกษายังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดของอภิปัญญา 
และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้งถัดไป ร่วมกับเนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไป
ที่เบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วจิัย
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ได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตื้อ
ลือร้น  เมื่อได้ลงมือปฏิบัติ และอภิปราย ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมต่อ ๆ ไปควรได้มีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายเท่าที่เป็นไปได้ 

ครั้งที่ 3 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยการอ่าน(บทความ/งานวิจัย) และอภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้าน
เนื้อหา/สาระในการอบรมคือตัวอย่างการวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนที่แสดงร่องรอยอภิ
ปัญญา และตัวอย่างรูปแบบการใช้คำถามที่ส่ งเสริมอภิปัญญา พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลงานนักเรียนที่มีร่องรอยอภิปัญญา
และรูปแบบการใช้คำถามเพื่อสงเสริมอภิปัญญา ทั้งนี้นักศึกษาแสดงความพร้อมที่จ ะได้รับ
การอบรมในหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เชิงอภิ ปัญญาเพื่อที่จะได้มองเห็น
แนวทางในการนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้จริง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้าน
รูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมในการอ่านเอกสารบทความ และอภิปราย
แลกเปลี่ยนแล้วสามารถสะท้อนถึงการได้รับความรู้ใหม่และมองเห็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้
ในการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ จึงถือได้ว่ารูปแบบการอบรมที่ให้นักศึกษาได้ลงมื อปฏิบัติและ
อภิปรายเอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา จึงยังคงควรที่จะสอดแทรกการลง
มือปฏิบัติและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเท่าที่จะทำได้ในการอบรมครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 4 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้
คือ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้คำถาม และบริบทที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสังเกต/ชมวีดีทัศน์ และอภิปราย ผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการ
ใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น 
การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนว่าการที่จะนำเทคนิค เช่น การคิกออกเสียง และการใช้
คำถามท่ีได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้จริงจะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญเสียก่อน เป็นประเด็นสำคัญ
ทีย่้ำแกผู้วิจัยว่า การได้ทดลองสอนการใช้ทคนิคกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา อย่างเช่น การคิดออกเสียง
นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ดังนั้นในหัวข้อการอบรมครั้งต่อไปจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาศฝึกฝนตัวตนเองเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่าการได้รับฟังการบรรยายในส่วนที่เป็นนามธรรม และได้
รับชมคลิปวิดิโอตัวอย่างการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง ร่วมกับการอภิปรายทำให้นักศึกษาได้ใช้
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อายตนะทั้ง 5 ในการเรียนรู้มากขึ้น ช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียน รู้มากขึ้น 
ดังนั ้นในการอบรมที ่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและอภิปรายจึงยังคงมี
ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการอบรมสัมมนาครั้งต่อไปจึงเหมาะสมที่จะให้นักศึกษาได้ลง
มือปฏิบัติทดลองสอนจริงด้วยตนเอง แต่ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลา การทดลองสอนในเวลาอัน
สั้นอย่างเช่น Micro teaching จึงเป็นทางเลือกที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการอบรมครั้งถัดไป ทั้งนี้เพ่ือให้
การทดลองสอนนั้นนักศึกษาสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลองผิดลอง
ถูกในการทดลองสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับจึงมีความสำคัญที่ควรจะใช้ควบคู่ไปกับการทดลอง
สอน 

ครั้งที่ 5 การอบรม/สัมมนาการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง โดยใช้ลงมือปฏิติ ทดลองสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้าน
เนื้อหา/สาระในการอบรม กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เช่น การคิดออกเสียง พบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดออกเสียงมากขึ้น แต่นักศึกษายังไม่ค่อยมี
ความมั่นใจในตนเองมากนัก และมีความกังวลใจกลัวจะทำได้ไม่ดีในการสอนจริง ซึ่งผู้วิจัย
วิเคราะห์ว่าเวลาในการฝึกการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานั้นอาจจะยังไม่มากพอ หากเพิ่มการ
ฝึกของนักศึกษาทุกคนอีกสักครั้งน่าจะเกิดความชำนาญมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องด้วย
ข้อจำกัดขอเวลาที ่จะต้องใช้ในการสร้างแผนที่อยู ่ในช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนให้
ทันเวลาก่อนเกิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งจะเริ่มสอนตามเนื้อหาที่ได้วางแผนไว้คือเนื้อหาแรกของ
เทอม 2 ผู้วิจัยจึงจำเป็นที่จะต้องขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างแผนการเรียนรู้ในครั้งถัดไป อย่างไรก็
ตามนักศึกษาทุกคนก็ได้มีโอกาสทดลองสอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาคนละ 1 ครั้ง ซึ่งน่าจะ
ช่วยให้พวกเขามองภาพแนวการจัดกิจกรรมและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนฯ ได้มาก
ขึ้นมามากก็น้อย สำหรับรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่ามาถูกทาง
กล่าวคือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูกและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงการลงมือปฏิบัตินั้น 

ในภาพรวมจากการดำเนินการวงจรที ่ 1 ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี ่ยวกับ 
ความหมาย กรอบแนวคิด การสอนเชิงอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีมากขึ้นหลังจากการเข้า
ร่วมการอบรมทั้ง 5 ครั้ง โดยรูปแบบวิธรการอบรมทั้งการบรรยาย การลงมือปฏิบัติ อภิปราย 
การอ่านเอกสาร/บทความ การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ การทดลอง และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีส่วน
ช่วยให้บรรยายกาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่า
นักศึกษามีความกังวล และความเครียดกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ยังไม่คุ้นเคย กลัวว่าจะทำได้
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ไม่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความกังวลนี้และได้พยายามให้กำลังใจ และเสริมแรงทางบวกเป็น
ระยะเพ่ือผ่อนคลายความกังวล และความเครียดของนักศึกษาเท่าท่ีจะทำได้ 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื ่อส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียน 

มีการแบ่งการอบรม/สัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู ้ความรู้เกี ่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินตามสภาพจริงและหลักการการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยการบรรยายและอภิปราย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม พบว่า เนื้อหาที่อบรมให้แก่
นักศึกษาครั้งนี้มีทั้งส่วนของการทบทวนความรู้เดิมคือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ส่วนของความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้ระบุไว้ในสะท้อนคิดคือ รายละเอียดในการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมานักศึกษาบางส่วนได้สะท้อนว่าพวกเขาได้
เรียนรู้แต่หลักการแต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย 
จึงจะต้องมีการให้นักศึกษาได้ ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองในวงจร
ต่อ ๆ ไปก่อนที่จะนำไปใช้จริงในชั้นเรียนของพวกเขาเอง 

ครั้งที่ 2 การอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้ที่มีบริบทเอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา : 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
การบรรยาย/อภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระใน
การอบรม พบว่า เนื้อหาที่อบรมให้แก่นักศึกษาครั้งนี้ทำให้นักศึกษาเห็นขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งหนึ่งในบริบทการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญาเป็นครั้ง
แรก การให้นักศึกษาได้ทราบว่า สิ่งสำคัญในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  คือ ปัญหาที่
นำมาใช้ การเลือกปัญหาที่ใช้ในการเรียนการสอนควรที่จะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริง ครูควร
เลือกปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอย่างไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
โดยผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาช่วยกันทดลองสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริม
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 แผน โดยจะต้องออกแบบสถานการณ์ปัญหาและการใช้
คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้วิจัยและรุ่นพี่ปริญญาโทที่เคย
ฝึกประสบการณ์การสอนมาแล้ว 1 ปี และเคยทำวิจัยระดับปริญญาโทในชั้นเรียนที่ใช้การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ผู้ช่วยวิจัยทั้ง 3 คน) ร่วมอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนกลับ จากการสังเกต
ประเด็นในการร่วมกันอภิปรายและวิพากษ์แผนของนักศึกษาได้ช่วยทำให้มองเห็นจุดเด่ดและจุด
ด้อยของแผนที่กำลังพัฒนาขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษาไปสร้างแผนฯ ด้วยตนเอง
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เป็นการบ้านแล้วนำมาแลกเปลี่ยน/อภิปราย/วิพากษ์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ น่าจะช่วย
ขัดเกลาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อไปจึงเป็น
แลกเปลี่ยน/อภิปราย วิพากษ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับในการสร้างแผนฯ (แผนที่1 – 5) ครั้ง
ที่ 1 

ครั้งที่ 3 การแลกเปลี่ยน/อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ (แผนที่ 1 – 5) ครั้งที่ 1 เป็นการนำเสนอ/อภิปราย วิพากษ์แผนฯ การจัดการ
เรียนรู้ที่จะใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนที่นักศึกษาแต่ละคนสร้างขึ้น (แผนที่ 1 – 5) ซึ่ง
ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของนักศึกษาพบว่านักศึกษา
แต่ละคนได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนของตนเองด้วยความกระตือรือร้น และอยาก
ที่จะได้รับคำแนะนำเพื่อไปปรับแก้แผนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเอง ทั ้งนี ้พบว่า นักศึกษาสามารถปรับสถานการ์ปัญหาในแผนในมีความสมจริง 
สอดคล้องกับชีว ิตประจำวันของนักเรียนได้มากขึ้ นกว่า 5 แผนฯ แรกที ่นำเสนอในการ
ประชุมสัมมนาครั้งที่แล้ว นักศึกษาได้ปรับคำถามที่ใช้ส่งเสริมอภิปัญญาให้มีความสอดคล้องและ
ถูกต้องได้มากขึ้น การวิพากษ์ร่วมกันจากทั้งเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน รุ่นพี่ปริญญาโท (ผู้ช่วยวิจัย) 
และผู้วิจัย ในประเด็นความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา ความน่าสนใจ ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามกรอบการประเมินสถานการ์ปัญหาของ Kain (2003) ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินสถานการณ์ปัญหาในงานวิจัยนี้ นักศึกษาสามารถสร้างสถานการณ์ปัญหาได้น่าสน
ในและสอดคล้องกับชีวิตจริงหรือชีวิตประจำวันของนักเรียนมากขึ้น มีการใช้คำถามส่งเสริมอภิ
ปัญญาที่มีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น โดยในครั้งนี้นักศึกษาได้พยายามสอดแทรกการคิดออก
เสียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาจะเลือกที่จะสอดแทรกไว้ในช่วงของการ
นำเสนอสถานการณ์ปัญหาเพื่อเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ สถานการ์ปัญหาซึง่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การที่นักเรียนพยายามขบคิด วิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ นักศึกษาได้ใช้กลยุทธ์การใช้คำถามสอดแทรกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด ผู้วิจัยสะท้อนว่าทั้งเนื้อหา/สาระ และรูปแบบการ
อบรมในครั้งนี้ สามารถทำต่อเนื่องไปกับการนำเสนอและวิพากษ์แผนฯ ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งในการ
อบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 4 การแลกเปลี่ยน/อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ (แผนที่ 6 – 10) ครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอ/อภิปราย วิพากษ์แผนฯ การจัดการ
เรียนรู้ที่จะใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนที่นักศึกษาแต่ละคนสร้างขึ้น (แผนที่ 6 – 10) ซึ่ง
ในการนำเสนอ/อภิปรายและวิพากษ์ในครั้งนี้ สิ่งนักศึกษาตระหนักมากขึ้นคือ การที่จะสร้าง
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สถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมและเข้าถึงเด็กนักเรียนนั้น ครูจะต้องรู้จักตัวเด็กให้มาก เพื่อจัด
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน การใช้คำถามสำหรับทั้งในการทำกิจกรรม
เดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มมีความซับซ้อนมากน้อยต่างกันกล่าวคือ คำถามสำหรับกิจกรรมเดี่ยวมัก
เป็นคำถามที่กระตุ้นหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับความรู้เชิงอภิปัญญาด้านต่าง ๆ ในขณะที่คำถามที่ใช้ใน
การทำกิจกรรมกลุ่มหรืออภิปรายมักเป็นคำถามที่ใช้กระตุ้นนักเรียนทั้งด้านความรู้เชิงอภิปัญญา
และการกำกับตนทางการรู้คิดซึ่งมีประเด็นการวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง และการประเมิน ซึ่งเมื่อได้มีการดำเนินการนำเสนอ อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูล
ย้อนกลับครบทั้ง 10 แผนแล้ว จึงดำเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ ที่ได้พัฒนาฯ ขึ้น
ต่อไปก่อนที่จะนำแผนฯ ไปใช้สอนจริง 

ทั้งนี้จากหัวข้อที่อบรมให้นักศึกษาในครั้งที่ 1 ของวงจรนี้ที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพ
จริงซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนอภิปัญญาของผู้เรียนได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วาง
หัวข้อ การเขียนคือคิด เป็นหัวข้อในการอบรมครั้งสุดท้ายของวงจรนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่วงจรที่ 3 คือ
การปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป 

ครั้งที่ 5 การอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับเขียนคือคิด โดยการบรรยาย/อภิปราย ผู้วิจัยได้
วิ เคราะห์ว่า ด้านเนื ้อหา/สาระในการอบรมนั้น เนื ้ อหาที ่อบรมให้แก่นักศึกษาครั ้งนี้มี
บางส่วนที่คล้ายคลึงกับการอบรมในครั้งแรกของวงจรที่ 1 ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้
ของนักศึกษาก่อนลงสอนจริง การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการเกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียน
อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สำหรับรูปแบบการอบรม/สัมมนา กิจกรรมที่ใช้มีการบรรยายค่อนข้างมากเนื่องจาก
เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์จากโครงการที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในภาคสนามมาประกอบการ
อบรมเพื่อให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักศึกษาบางคนดูเหมือนจะ
เหนื่อยล้าไปบ้าง ดังนั้นในการอบรมในวงจรต่อไปอาจให้ได้มีการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น การลง
มือปฏิบัติ หรือการอภิปราย เป็นต้น 

ในภาพรวมของวงจรที่ 2 นี้ นักศึกษาได้พัฒนาแผนฯ ได้ครบทั้ง 10 แผนตามที่คาดการณ์
ไว้ อย่างไรก็ตามพบว่าเป็นการพัฒนาแผนที่ค่อนข้างกระชั้นชิดมากการช่วงเวลาที่ต้องสอนจริง 
เนื่องจากช่วงเวลาพัฒนาแผนฯ นี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 แล้ว แผนฯ 
ของนักศึกษาเกือบทั้ง 5 คนเป็นหัวข้อที่ทางโรงเรียนได้วางแผนระยะยาวไว้ว่าจะสอนเป็นแผน
แรกของภาคเรียนที่ 2 แม้จะได้พยายามให้นักศึกษาได้ลองประสานกับทางโรงเรียนในการปรับ
เลื่อนเวลาสอนจริงแต่ด้วยข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านทำให้ไม่สามารถปรับเลื่อนเวลาสอนจริง
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ออกไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลทำให้นักศึกษามีความกดดันและเคร่งเครียดพอสมควร
เนื่องจากมีความกังวลในข้อจำกัดต่าง ๆ รวมไปถึงการกังวลว่าจะทำได้ไม่ดี ซึ่งทางผู้วิจัยก็ได้
พยายามสอบถามถึงความกังวลและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพยายามช่วยกันแก้ไขต่าง ๆ ให้
คลี่คลายลง และพยายามให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยพบว่าช่วงระยะเวลา
ที่วางแผนไว้ในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตารางกิจกรรมของทางโรงเรียน ผู้วิจัยควรวาง
ระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ เพื่อให้มีช่องเวลาในปรับเลื่อนกิจกรรมบางอย่างได้มากขึ้นเมื่อมี
ความจำเป็น 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

มีการแบ่งการอบรม/สัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการประเมินอภิ
ปัญญา โดยการบรรยายและอภิปราย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ด้านเนื้อหา/สาระในการอบรมนั้น 
เนื้อหาที่อบรมให้แก่นักศึกษาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการลงปฏิบัติสอนจริง ซ่ึง
รวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่พวกเขาอาจจะไม่
คุ้นเคย นอกจากนี้ยังเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้
แบบวัดอภิปัญญา และการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพบว่า การ
เตรียมความพร้อมนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวของพวกเขามาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองว่าหัวข้อ/
ประเด็นในการอบรมครั้งนี้มีความเหมาะสม สำหรับรูปแบบการอบรมสัมมนาพบว่าการอธิบาย – 
บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ในการเตรียมตัวประกอบกับการเปิดโอกาศให้สอบถาม/อภิปรายนั้น 
นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอบรมค่อนข้างมาก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาจึงยังคงเป็นส่วนผสมที่คงตัวในการอบรมสัมมนาแต่ละครั้ง 

ครั้งที่ 2 การพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่นักศึกษาแต่ละคนสร้าง
ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ด้านเนื้อหา/สาระในการอบรมพบว่า หลักจากที่นักศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอบรมครั้งที่ 1 ของวงจรที่ 3 
นี้ แล้วมอบหมายให้นักศึกษาใช้หลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นการบ้าน แล้วนำมาแลกเปลี่ยน/อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับ
ร่วมกันเพื่อช่วยกันพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักศึกษาแต่ละคนสร้างขึ้นให้มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยนักศึกษาได้สะท้อนคิดว่ า 
ช่วยให้พวกเขาสามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตนเองได้ดีขึ้น ช่วยให้ปรับตัวเลือกใน
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ข้อสอบที่เป็นตัวลวงที่ดี เป็นต้น โดนรูปแบบการอบรมสัมมนา ที่เป็นสูตรผสมที่ลงตัวของการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยพบว่าใช้ได้ผลค่อนข้างดีในการระดมความคิดร่ วมกัน
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือหนึ่ง ๆ คือ นำเสนอ อภิปราย วิพากษ์และให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ครั้งที่ 3 การแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดร่วมกันจากการนิเทศช่วงแรก ทั้งนี้จากการนิเทศ
และสะท้อนคิดผลการนิเทศช่วงแรกนี้ร่วมกัน ผู้วิจัยได้ข้อสังเกตว่านักศึกษาทั้ง 5 คนตื่นเต้นใน
การสอนตามแผนที่พัฒนาขึ้นในช่วงแรก ๆ ทั้งตัวนักศึกษาเองและนักเรียนของพวกเขายังไม่คุ้น
ชินกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน PBL นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการ
ทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากนัก ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 5 คนพยายามสอดแทรก
คำถามที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับความรู้เชิงอภิปัญญาแต่ยังไม่มั่นใจในตนเองเท่าที่ควร 
ช่วงแรกนี้อาจจะไม่ราบรื่นหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด น่าเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันคือ การควบคุมชั้น
เรียน การให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งการส่งเสริมอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความพยายามในการใช้คำถาม การสาธิตกระตุ้นแต่ยังไม่เด่ด
ชัดเท่าที่ควร จึงได้เน้นย้ำให้นักศึกษาไปชี้แจ้งพูดคุยกับนักเรียนทั้งในบทบาทหน้าที่ของนักเรียน
และประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันและการนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน โดยที่ไม่มองว่าข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าอายแต่ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้เรียนรู้มาก
ขึ้น โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้เป็นประเด็นในการพิจารณา
ความก้าวหน้าในการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน/อภิปราย และสะท้อนคิดจากการนิเทศข่วง
หลังต่อไป 

ครั้งที่ 4 การแลกเปลี่ยน/อภิปราย และสะท้อนคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในครั ้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และสิ ่งที่ประสบ
ความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู ้อื ่น เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างขึ้น ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนั้นทำให้
นักศึกษารู้สึกดี และคลายความกังวลลงไม่มากก็น้อย โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการ
อบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งผล
การสะท้อนของนักศึกษานี้คล้ายคลึงกับการอบรมสัมมนาในหลาย ๆ ครั้งก่อนหน้านี้ที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการอบรมสัมมนาครั้งถัดไปซึ่งเป็นสุดท้ายของวงจรที่ 3 นี้ผู้วิจัย
จึงยังคงยึดรูปแบบการอบรมสัมมนาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน/อภิปรายและสะท้อน
คิด เป็นรูปแบบการอบรมปิดท้ายวงจรสุดท้ายนี้ 
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ครั้งที่ 5 การแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดจากการนิเทศช่วงหลัง ซึ่งสังเกตได้จากการตอบ
คำถามและการมีส่วนร่วมในอบรมสัมมนาครั้งสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยตั้งได้ข้อสังเกตว่านักศึกษาท้ัง 5 คน
มีความคุ้นเคยกับการสอนตามแผนที่พัฒนามากขึ้น ทั้งตัวนักศึกษาเองและนักเรียนเข้าใจขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน PBL มากขึ้น นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มร่วมกัน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ดีขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 5 คนพยายามสอดแทรกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเพ่ือ
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้เด่นชัดขึ้น โดยพบว่ามีร่องรอยจากผลงาน/พฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยสิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนคิด
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนที่พวกเขา
คุ้นเคยสู่รู ้แบบใหม่ที่ไม่คุ ้นเคยนั้นต้องใช้เวลา และต้องใช้ความพยายามในการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนอยู่ไม่น้อย นักศึกษาได้ตระหนักว่าในการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั้น  การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เช่นการคิดออกเสียง การสาธิตการ
จัดการข้อมูล และการใช้คำถาม นั้นต้องใช้ให้ถูกจังหวะ ถูกช่วงเวลา และต้องให้นักเรียนให้ความ
สนใจการสาธิตจึงจะได้ผลดี ซึ่งแม้ช่วงอบรมให้ความรู้ได้เน้นย้ำไปแล้ว แต่นักศึกษาอาจจะยังไม่
ตระหนักจนกระทั้งไปลงไปปฏิบัติจริง ซึ่งพวกเขาก็ได้พยายามปรับปรุงข้อบกพร่ องที่พบ โดย
นักศึกษาทั้ง 5 คนมองเห็นประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ แม้ในช่วง 
แรก ๆ พวกเขาจะมองว่า “มันเป็นอะไรที่เยอะไปหมด” แต่ในท้ายที่สุด พวกเขารู้สึก “ชอบ” “ดี
ใจ” และ  ”รู้สึกท้าทาย” ในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
“รู้สึกด”ี ที่ได้เห็นนักเรียนใช้ความพยายมในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ใช้ความพยายามในการแก้ไข
ปัญหา/หาคำตอบงานที่มอบหมาย ประทับใจที่ทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อนพยายามตรวจสอบและแก้ไข
การทำงานของตนเอง นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และมีความพยายามในการทำงานมากขึ้น 
นักเรียนมีการอภิปรายแนวคิดที่แตกต่างและท้าทายมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นความประทับใจที่
พวกเขาได้สะท้อนมา 

สำหรับการสะท้อนคิดของผู้วิจัย ผู้วิจัยสะท้อนว่าการสอนจริงตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้น
ในช่วงหลังนี้ นักศึกษาทั้ง 5 คนสามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะดำเนินการตามขึ้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบ PBL ร่วมไปกับการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเทคนิควิธีต่าง ๆ นักศึกษา
สามารถวางตำแหน่งการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการใช้คำถามเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสาธิตการคิดออก
เสียง การจัดการข้อมูลต้องให้นักเรียนพร้อมและใช้คำถามกระตุ้นที่ต่อเนื่องเพื่อรุกให้นักเรียนได้
ใช้ความคิดมากขึ้น ยังแม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรคอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้น แต่ก็เป็นความท้าทายที่มาจาก
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บริบทในโรงเรียนที่เป็นไปตามสภาพจริงที่บางครั้งอาจมีการจัดกิจกรรมหรือความจำเป็นที่ต้อง
ปรับเลื่อนคาบเพ่ือให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของบริบทในแต่ละโรงเรียน 

ทั้งนี้ทั้งนั้นจากเสียงสะท้อนจากนักศึกษาจากการพูดคุยเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 3 ที่พวกเขารู้สึก
ดี มีกำลังใจและหายเหนื่อยจากการทุ่มเทการทำงานภายใต้ความกังวลและแรงกดดันจาก
ข้อจำกัดต่าง ๆ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนของพวกเขา ทำให้ผู้วิจัยสะท้อน
ว่ากระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาและความอดทน การสื่อสาร
และการให้กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูมือใหม่ผู้ที่จะต้องฟันผ่าปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงต้น ๆ นั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ 

โดยสรุปหลังจากการสิ้นสุดการดำเนินการครบทั้ง 3 วงจร พบว่ารูปแบบการอบรมสัมมนา
ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทางวิชาชีพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายโดยเริ่มตั้งแต่จาก
การเป็นผู้ฟังการบรรยาย แล้วเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมสัมมนามากขึ้น ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การชมคลิปวิดิโอ การลองผิดลองถูก การนำเสนอ แลกเปลี่ยน 
อภิปราย วิพากษ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ และสะท้อนคิด ล้วนช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้รับการหล่อหลอม ขัดเกลาทั้งความคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนในที่สุด อีกทั้งประเด็นเนื้อหา/สาระที่อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
ประเด็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยากและมีความ
ซับซ้อน การอบรมจึงต้องมีการย่อยแยกสาระเนื้อหาออกเป้นประเด็นย่อยแล้วค่อย ๆ เติมเต็ม
หลักที่มีความซับซ้อนให้สมบูรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงต้นนั้นผู้วิจัยพยายาม
สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาวิชาชีพครูเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญา การสอนเชิง
อภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาไว้ให้มากพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากในวงจรที่2 นักศึกษาต้อง
สร้างและพัฒนาแผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาผู้เรียนภายใต้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด หากนักศึกษา
ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญาและองค์ประกอบในแต่ละด้านไม่มากพออาจส่งผลทำให้การ
สร้างแผนฯ เพ่ือต้องใช้เวลาในการปรับแก้มากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการนำแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น
ไปสอนจริงในวงจรที่ 3 ดังนั้นเนื้อหา/สาระในการอบรมในวงจรที่ 2 และ 3 จึงลดความเป็น
หลักการ/ทฤษฎีลงเท่าที ่จำเป็นแต่ไปเน้นที ่การลงมือปฏิบัติ แล้วนำมาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
อภิปราย วิพากษ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับและสะท้อนคิดมากข้ึน 

จากการดำเน ินการทั ้ง 3 วงจร สามารถเสนอแนวทางการส ่งเสร ิมน ักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนได้ออกเป็น 3 ระยะ 
(จาก 3 วงจร) โดยได้มีการผสมผสานกระบวนการพัฒนาดำเนินการ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา 
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การบรรยาย การอ่าน การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ การทดลองปฏิบัติ การลองผิดลองถูก การ
อภิปราย/วิพากษ์ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสะท้อนคิด ตามแผนภาพสรุปโมเดลแนว
ทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในด้านรูปแบบวิธีการ ดังภาพที่ 4.41 – 4.42
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ภาพที่ 4.41 แผนภาพสรุปแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญา 

ของนักเรียนในด้านรูปแบบวิธีการ
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ภาพที่ 4.42 แผนภาพสรุปแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญา 

ของนักเรียนในด้านเนื้อหา/สาระ
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โดยเมื่อนักวิจัยได้สะท้อนคิดในภาพรวม พบว่าก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้วิจัยได้รู้จัก
และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมาก่อนแล้วใน
ระดับหนึ่ง โดยได้ทำวิจัยกับนักศึกษาหรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยข้อสังเกตที่ผู้วิจัยพบ
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ มีนักเรียนบางส่วนที่ให้ความสำคัญกับคำตอบมากกว่ากระบวนการ
แก้ปัญหา เมื่อนักเรียนไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่กระตุ้นให้พวก
เขาได้คิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง นักเรียนส่วนนี้ได้พยายามไปขอความช่วยเหลือจากติวเตอร์ที่
นักเรียนไปเรียนพิเศษแทนที่จะพยายามเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาอภิปัญญาไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั ้นการทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ตระหนักถึง
ความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนั้นเป็นประโยชน์ต่ อนักเรียนในระยะยาว
มากกว่าการให้ได้มากเพียงแค่คำตอบ เพื่อที่นักเรียนจะได้รับผลในการพัฒนาอภิปัญญาของพวก
เขาได้อย่างเต็มที ่

สิ่งที่นักวิจัยคิดว่าตระหนักรู้เพ่ิมข้ึนหลังได้เข้าร่วมโครงการนี้คือ กระบวนการขอการพิทักษ์
สิทธิ์ในคนของสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงจากการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ในคนในการเก็บรวมรวบข้อมูลวิจัยในทั ้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยในประเทศไทยนั้นผู้วิจัยเคยขอการพิทักษ์สิทธิของ
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจากสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีระบบและการกำกับติดตามความก้าวหน้าที่
ชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการการเก็บข้อมูลได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดาย
ว่าในงานวิจัยนี้ไม่สามารถได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ ได้ทันตามที่วางแผนไว้แม้ว่าได้ดำเนินการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนเก็บข้อมูลประมาณ 2 เดือนและคอยติดตามความก้าวหน้าของการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ได้รับคิดว่าการขอพิทักษ์สิทธิ์ของ
สายสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์จะต้องเผื่อเวลาในการดำเนินการให้มากกว่านี้เท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างที่งานวิจัยนี้ได้รับผลกระทบ 

สิ่งที่นักวิจัยรู้สึกประทับใจคือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทั้ง 5 คนที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ แม้ในช่วงต้น ๆ นักศึกษาฯ จะมีความรู้สึกกดดัน กังวล
และมี่ความเครียดในการทำงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ค่อนข้างจำกัด นักศึกษาทุกคนได้
ใช้ความพยายาม พากเพียร ที่จะเรียนรู้และพัฒนาทั้งตนเองและชั้นเรียนของตนเองอย่างไม่ย่อ
ท้อ จนสามารถผลักดันให้ชั้นเรียนของพวกเขาได้รับการพัฒนาไม่มากก็น้อย จนสามารถทำให้การ
ทำงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยการทำความเข้าใจกับทุก ๆ ฝ่ายในการ
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ขับเคลื่อนงานวิจัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ล้วนถือว่ามีความจำเป็น
และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากโครงการวิจัยนี้เป็นการนำร่องในการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน และการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นความรู้ที่ได้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาฯ ในการพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการหรือหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการผลิตครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้โดยอาจทำเป็นโครงการระยะสั้น
หรือโครงการระยะยาวที่ต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มของเนื้อหาสาระในลักษณะที่เป็นบันไดเวียน 
(Spiral curriculum) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนใน
การเรียนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น
กระบวนวิชาเพ่ือเป็นการปูความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานให้แก่นักศึกษาในการส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับทั้งความหมาย กรอบแนวคิด 
และการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในบริบทการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน เป็น
ต้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการต่อขยายพันธมิตรในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนออกไปสู ่ครู
ประจำการที่มีความสนใจและอยากท่ีจะพัฒนาทั้งทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและ
อภิปัญญาของนักเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยท้ายที่สุดอาจต่อยอดมามุง่เป้าไปที่การพัฒนาอภิปัญญาของครูทั้งครูฝึกสอนและ
ครูประจำการอันจะนำไปสู่การศึกษาผลและความสัมพันธ์ของอภิปัญญาของครูและนักเ รียนที่
อาจเปิดประเด็นการค้นพบใหม่ ๆ ที่น่าจะนำไปสู่การพัฒนาอภิปัญญาของคนไทย 4.0 แบบองค์
รวมได้ต่อไปในอนาคต 

การถอดบทเรียนจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนออกมา 
เช่น ในรูปแบบของ Booklet ช่วยสะท้อนแนวทางและบริบทของชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุกออกมาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ Booklet นี้ช่วยถ่ายทอดสิ่งที่
เกิดขึ้นและร่องรอยพฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในชั้นเรียนอย่างจับต้องได้  
การสังเกต หลักฐานชิ้นงานต่าง ๆ ของนักเรียนและการสัมภาษณ์ช่วยค้ำยันข้อมูลเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาของนักเรียน ทั้งนี้สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้แบบกระชับได้ว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรสะท้อนให้เห็นระยะของการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ตั้งแต่แรกคือ
วงจรที่ 1 (ระยะที่ 1) การเตรียมความพร้อม/ปรับพื้นความรู้ของนักศึกษาฯ เกี่ยวกับอภิปัญญา
และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเป็นสำคัญ ต่อมาวงจรที่ 2 (ระยะที่ 2) เป็นการสร้าง/พัฒนาแผนการ



 

248 

จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญา ซึ่งตรงนี้ต้องเผื่อเวลาในการทำงานเพื่อให้แผนฯ ที่
พัฒนาขึ้นเสร็จทันกำหนดการในการใช้แผนฯ ในวงจรที่ 3 (ระยะที่ 3) การลงปฏิบัติการสอนจริง 
ซึ่งถ้ามีเวลาในการนำแผนฯที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นก่อนนำไปใช้จริงจะช่วยทั้งการได้แผนฯ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการสอนด้านต่าง ๆ ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นก่อนการนำไปสอนจริงมาก
ยิ่งขึน้ 

4.3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

สำหรับอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งด้านเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยรายงานผลตามเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1. แบบวัดอภิปัญญา 2. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 3. 
ผลงานนักเรียนและแบบสะท้อนคิดของนักเรียน 4. แบบสัมภาษณ์นักเรียน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. แบบวัดอภิปัญญา : ผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนเรียน (pre-
test) และหลังเรียน (post-test) ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกันในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาที สำหรับแบบสอบถามก่อนและหลังเรียนนี้ประกอบด้วย 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่
ผ่านมา ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดเมตาคอคนิชั่นหรือแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนไทยระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 52 ข้อ เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย สังวรณ์ 
งัดสะโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
โดยแบบวัดเมตาคอคนิช ั ่น หรือแบบวัดอภิปัญญาดังกล่าวปรับมาจาก Metacognitive 
Awareness Inventory (MAI) ตามกรอบแนวค ิดอภ ิป ัญญาของ Schraw and Dennison 
(1994)  โดยงานวิจัยดังกล่าวรายงานค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบวัดเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเป็น 0.94 ซึ่งแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 
2 ด้านหลัก คือ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (จำนวน 17 ข้อ) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้
ด้านข้อเท็จจริง (จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 10, 12, 16, 17, 20, 32, และ 46) (2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ (จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 14, 27, และ 33) และ (3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (จำนวน 
5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15, 18, 26, 29, และ 35) 
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(2) การกำกับการรู้คิด (จำนวน 35 ข้อ) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การวางแผน 
(จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 6, 8, 22, 23, 42, และ 45) (2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (จำนวน 
10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43,  47, และ 48) (3) การตรวจสอบติดตามความ
เข้าใจ (จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 11, 21, 28, 34, และ 49) (4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
(จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25, 40, 44, 51, และ 52) และ (5) การประเมินผล (จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 
ข้อ 7, 19, 24, 39, 38, และ 50) 

สำหรับการนำแบบสอบถามในส่วนของแบบวัดอภิปัญญาไปทดลองใช้ ( try out) กับ
ห้องคู่ขนานของห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นครอนบาค
แอลฟ่า ซึ่งค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม เท่ากับ 0.924 ผลดังในตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายห้องและภาพรวมจากการนำแบบ

วัดอภิปัญญาไปทดลองใช้กับห้องคู่ขนาน 

ที ่ ระดับชั้นเรียน n (คน) 
Cronbach’s alpha coefficient 

รายห้อง ภาพรวม 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้อง

คู่ขนานของชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ของนักศีกษา A) 

38 0.978 0.924 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้อง
คู่ขนานของชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ของนักศีกษา B) 

40 0.880 

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ห้อง
คู่ขนานของชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ของนักศีกษา C) 

48 0.934 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (ห้อง
คู่ขนานของชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ของนักศีกษา D) 

35 0.895 

5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ห้อง
คูข่นานของชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ของนักศีกษา E) 

27 0.968 
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ตัวอย่างข้อคำถามในแบบวัดเมตาคอคนิชั่น (อภิปัญญา) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของ สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ที่นำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งรายละเอียดตัวอย่างข้อ
คำถามในแบบวัดอภิปัญญาได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได ้ซ ึ ่งเป็นข้อมูลเช ิงปริมาณ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยนำผลการตอบ
แบบสอบถามก่อนและหลังเรียนตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ 
จากนั้นวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามตอนที่  2 ซึ่งเป็นแบบวัดอภิปัญญา โดยการพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าขนาดอิทธิพลหรือค่า  Effect Size (d) เพื่อ
พิจารณาว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการทำแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้สูตรและเกณฑ์การแปลความของ Cohen (1998) ดังรายละเอียดในบทที่ 3 

2. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน : แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนมีลักษณะการ
เก็บข้อมูลที่เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของรอยขีดที่แสดง
แทนจำนวนนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาที่พอจะสังเกตเห็นได้ ส่วนนี้ข้อมูลที่ได้มี
ลักษณะเป็นความถี ่ ซึ ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และแปลความหมาย สำหรับส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นการบันทึก
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของพฤติกรรมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ back up ข้อมูล 
ได้มีการใช้เครื่องบันทึกวิดีทัศน์ชั้นเรียนในภาพรวมและเครื่องบันทึกเสียงกลุ่มเจาะลึกโดยเฉพาะ 
2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 3 คนที่คละความสามารถ (เก่ง 1 คน กลาง 1 
คน และอ่อน 1 คน) โดยเลือกด้วยคำแนะนำของครูพ่ีเลี้ยง 

โดยผลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater 
Agreement Index: RAI) โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย 3 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ร่วมกันสังเกตโดยใช้
แบบสังเกตอภิปัญญานักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาทั้ง 5 คน ๆ ละ 2 แผน (แผนละ 100 นาที) 
ที่ผู้เชี่ยวชาญ (3 ท่าน) ได้ประเมินแผนฯ แล้วว่ามีความเหมาะสมและน่าจะสามารถส่งเสริมอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ในช่วงกลางหรือช่วงท้ายของการจัดการเรียนรู้
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาได้ชัดเจนกว่า
ช่วงแรก 

ทั้งนี้แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความตรงของ
เครื่องมือว่ามีความเหมาะสม โดยมีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปในแต่ละประเด็นในการสังเกตอภิ
ปัญญาของนักเรียน ตัวอย่างรายการสังเกตในแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน  ตัวอย่าง
รายละเอียดของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 
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3. ผลงานนักเรียนและแบบสะทอ้นคิดของนักเรียน : จากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลแสดงร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนจากการได้เรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใบ
งานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคืดของนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม/งานที่มอบหมายให้
นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ตรวจสอบความเที่ยงและ
ความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนฯ ที่ส่งให้ผู้เชียวชาญ
ประเมิน 

4. แบบสัมภาษณ์นักเรียน : แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการกับนักเรียน
กลุ่มเจาะลึกในชั้นเรียนของนักศึกษาแต่ละคน (5 คน) ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 6 คน (เก่ง 2 คน 
กลาง 2 คน และอ่อน 2 คน)  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียน หลังจาก
เรียนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรายคน ในคาบว่าง คนละประมาณ 15 – 20 นาที โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นการค้ำยันข้อมูล (Triangulation) ที่ได้
จากแบบสอบถาม แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ใบงานกลุ่ม ใบงานเดี่ยว และสะท้อนคิด
ของนักเรียน ทั้งนี้ข้อมูลจากนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาทั้ง 5 คน จะรายงานผลที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้นามสมมติท้ังหมด 

จากนี้จะเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที ่เก็บรวบรวมมาได้จากเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่ใช้ในวิจัยกับชั ้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ทั้ง 5 คน โดยใช้นามสมมติ นักศึกษา A นักศึกษา B นักศึกษา C นักศึกษา D และ 
นักศึกษา E ตามลำดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.1 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 1 : นักศึกษา A  

โดยแบ่งรายงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิ
ปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-test) ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากจากแบบสังเกตอภิ
ปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิดของนักเรียน และ ประเด็นที่ 3. ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-
test) 

สำหรับประเด็นนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณจากการนำแบบสอบถามไปใช้ พบว่าในส่วนของ
แบบวัดอภิปัญญานั้น มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
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coefficient) ของ pre-test คือ 0.864 และ post-test คือ 0.975 ตามลำดับ โดยการรายงาน
ผลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของ
นักศึกษา A และ ตอนที่ 2. อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา A ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา A 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 41  คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 65.85 และ 34.15 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที ่4.13 

ตารางท่ี 4.13 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 

ชาย 27 65.85 

หญิง 14 34.15 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบวัดอภิปัญญาทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
3.01 – 3.50คิดเป็นร้อยละ 31.71 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อย
ละ 26.83 รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 

ตารางที ่ 4.14 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม   

(n = 41) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 2.00 9 21.95 

2.01 – 2.50  6 14.63 

2.51 – 3.00  11 26.83 

3.01 – 3.50 13 31.71 

3.51 ขึ้นไป 2 4.88 

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา A 

แบบวัดอภิปัญญา เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 
52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและ 2.การกำกับการรู้คิด โดยที่ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ 1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ 
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2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ ส่วน 2. ด้าน
การกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) การวางแผน จำนวน 7 ข้อ 2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ จำนวน 7 ข้อ 4) กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน 5 ข้อ และ 5) การประเมินผล จำนวน 6 ข้อ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยหลังเรียนคือ 
4.06คิดเป็นร้อยละ 81.20 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้
คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.59 ถือว ่าคะแนนเพิ ่มขึ ้นในระดับสู ง เมื ่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้ เกี ่ยวกับการรู้คิด (d = 0.65) และด้านการกำกับการรู้คิด (d = 
0.50) ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญาในด้าน 
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.15 และภาพที่ 4.43 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ A  
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.72 0.75 4.18 0.75 0.61 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.41 0.54 3.87 0.70 0.74 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.46 0.60 3.94 0.68 0.75 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.53 0.65 4.00 0.77 0.65 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.86 0.57 4.33 0.69 0.74 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.95 0.60 4.32 0.66 0.59 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.68 0.56 3.84 0.69 0.25 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.79 0.54 4.14 0.64 0.59 

5) การประเมินผล 3.67 0.65 3.98 0.65 0.48 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.79 0.72 4.13 0.65 0.50 

รวมทั้งหมด 3.66 0.67 4.06 0.70 0.59 
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ภาพที่ 4.43 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้านของอภิ

ปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา A 

ประเด็นที่ 2 ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิด
ของนักเรียน 

ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหลังจากการจัดการเรียนรู้ ตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา A ได้ค่อนข้างเด่ดชัดเพื่อเป็นตัวแทนในการรายงานผล คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ และแผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อย
ละ โดยในลำดับแรกนี้ จะเป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา A 
จากการจัดกิจกรรมตามแผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ร้อยละ ที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดในภาพที ่4.44 
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ภาพที่ 4.44 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ และส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้ โดยใช้แบบสังเกตอภิ
ปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินทั้ง 4 คน (ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 3 คน) 
(Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนีความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement 
Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.921 ซึ่งในส่วนนี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตาม
รายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการสังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย 
ได้ดังตารางที่ 4.16 

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา A ครั้งที่ 1 

องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

เกี่ยวกับหลักการหรือความรู ้
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.40 0.55 ปรากฏน้อย 

1.3) ความรู้ด้านเง่ือนไข นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขัน้ตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

2.80 0.45 ปรากฏมาก 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

1.40 0.55 ปรากฏน้อย 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

1.80 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

1.40 0.55 ปรากฏน้อย 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

0.40 0.55 ไม่ปรากฏ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพรายงานผลในประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ 
1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 1.3) 
ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) การ
วางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) กล
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ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และขั้น
ที่ 5. การให้งาน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริงได้ เช่น ความหมาย
ของร้อยละ และสามารถอธิบายความรู้ด้านกระบวนการโดยสามารถบอกขั้นตอนการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในขณะที่ครูกำลังทบทวนความรู้เดิมได้ ใน PBL ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา 
โดยครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดและตอบคำถามหรืออธิบายเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างดังภาพที่ 
4.45 

 
ภาพที่ 4.45 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังตอบคำถามเกี่ยวกับ 

ร้อยละ 

ทั้งนี้มีนักเรียนส่วนน้อยสามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านเงื่อนไข เช่น ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนหรือสัดส่วนได้เม่ือครูใช้คำถามช่วย ตัวอย่างดังภาพที่ 4.46 
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ภาพที่ 4.46 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนอธิบายเงื่อนไข 

ในการแก้ปัญหาให้ครูฟัง 

โดยในขั้น PBL ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม พบว่ามีนักเรียนบางส่วนสามารถอธิบาย/เสนอ
แนวคิดของได้อย่างชัดเจน ว่ามีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและเงื่อนไขใดบ้างในการแก้
สถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบให้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ด้านกระบวนการและเงื่อนไข อย่างไรก็
ตามปรากฏว่านักเรียนตั้งคำถามหรือมีการอภิปรายไม่มากนัก โดยบทบาทการอภิปรายครูเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญ ตัวอย่างดังภาพที่ 4.47 

 
ภาพที่ 4.47 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนนำเสนอแนวคดิของกลุ่ม 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนที่สังเกตได้ชัดเจนใน PBL ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม โดย
นักเรียนร่างแนวคิดของตนเอง/กลุ่ม แล้วพูดคุยเพื่อวางแผนร่วมกันกับเพื่อน หรือใช้ดินสอเขียน
งานก่อนทีจ่ะใช้ปากกาเขียนจริงภายหลัง ซึ่งการวางแผนจะมุ่งเน้นไปที่ข้ันตอนของการแก้ปัญหา 
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แต่ไม่มีการคำนึงถึงเป้าหมาย เวลา หรือปัจจัยอื่น ๆ ในด้านการจัดการกับข้อมูลนั้น ซึ่งสังเกตได้
จากกระดาษใบคำสั่งกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตจากแบบบันทึกการวางแผนทำงานกลุ่ม
ร่วมกัน ตัวอย่างดังภาพที่ 4.48 นักเรียนมีการร่างแนวคิดของกลุ่มลงในกระดาษคำถาม จะเห็นได้
ว่านักเรียนสามารถแก้สถานการณ์ปัญหาได้หลากหลายวิธี โดยมีทั้งวิธีการคำนวณร้อยละ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และการใช้วิธีสัดส่วนในการคำนวณ  
ร้อยละ 

 
ภาพที่ 4.48 ตัวอย่างการแก้สถานการณ์ปัญหากลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A 

จากการแบบบันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการแบ่ง
หน้าที่ในการทำงานกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างดังภาพที่ 4.49 

 
ภาพที่ 4.49 ตัวอย่างการบันทึกการวางแผนการทำงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของ

นักศึกษา A 

นอกจากนี้ จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน ยังพบว่า นักเรียนมีการกำกับการรู้คิด ใน
ด้านการวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา หน้าที่ของแต่ละคน และการเขียนให้งานมีความ
สะอาดเรียบร้อย โดยเป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อนมักวางแผนการ
ทำงานในด้านความสะอาดเร ียบร้อยของชิ้ นงาน ดังภาพที ่ 4.50 ในขณะที ่น ักเร ียนที ่มี
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ความสามารถในระดับกลาง และเก่ง จะวางแผนในด้านการแก้สถานการณ์ปัญหา โดยนักเรียนที่
มีความสามารถในระดับกลางจะเลือกทำข้อที่นักเรียนสามารถทำได้ก่อน แต่นักเรียนในระดับเก่ง
จะเป็นผู้วางแผนในภาพรวมของกลุ่มว่าจะแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน นักเรียนส่วนใหญ่
จะคิดและเขียนในกระดาษคำถามก่อนนำมาเขียนในกระดาษปรู๊พ ตัวอย่างดังภาพที่ 4.51 

 
ภาพที่ 4.50 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A  

ในการวางแผนการทำงาน 

 
ภาพที่ 4.51 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งจากชั้นเรียนของ

นักศึกษา A ในการวางแผนการทำงาน 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนมีการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว โดยใช้สีเน้นข้อความที่มีความสำคัญจากสถานการณ์
ปัญหา ตัวอย่างดังภาพที่ 4.52 
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ภาพที่ 4.52 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเพ่ือเน้นสีข้อความในการจัดการ

ข้อมูล 

ซ่ึงจากผลงานของนักเรียนในใบกิจกรรมเดี่ยวจะเห็นได้ว่า นักเรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ นักเรียนมีการใช้ปากกาเน้นข้อความที่สำคัญ จากภาพที่ 4.53 

นักเรียนมีการใช้ปากกาเน้นข้อความที่เป็นปัญหา และเน้นข้อมูลที่สำคัญของภาพรวมสารพิษ
ตกค้าง เช่น ตัวเลข และแหล่งจำหน่ายผักและผลไม้ ในภาพที่ 4.54 นักเรียนมีการใช้ปากกาเน้น
ข้อความเน้นข้อความที่สถานการณ์กำหนดมาให้ และเน้นข้อความที่เป็นปัญหา โดยใช้สีต่างกัน 
และมีการเน้นข้อความในภาพที่แสดงถึงสารพิษตกค้างเกิน ภาพที่ 4.55 นักเรียนใช้ปากกาเน้น
ข้อความในการเน้นข้อความที่สถานการณ์กำหนดมาให้ และใช้ปากกาขีดเส้นสิ่งที่เป็นปัญหา นั่น
คือ การเลือกซื้อของที่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า จากนั้นนักเรียนยังเน้นข้อความในภาพที่เป็น
ตัวเลขสารพิษตกค้างเกิน สารพิษตกค้างไม่เกินอีกด้วย แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีกลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูลเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อการนำไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหา 

 
ภาพที่ 4.53 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความ/ข้อมูลที่สำคัญ 
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ภาพที่ 4.54 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความที่สถานการณ์กำหนด

มาให้กับข้อความท่ีเป็นปัญหา โดยใช้สีต่างกัน 

 
ภาพที่ 4.55 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใช้ปากกาเน้นสีข้อความที่สถานการณ์กำหนด

มาให้และใช้ปากกาขีดเส้นสิ่งที่เป็นปัญหา 

ทั้งนี้ยังพบว่า นักเรียนมี การตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง ที่เด่ดชัดใน PBL 
ในหลาย ๆ ขั้น เช่น ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว พบว่า นักเรียนมีการเขียนอธิบายที่มาของตัวเลข 
เป็นภาษาของตนเองในใบงานเดี่ยว ในทำนองเดียวกันใน ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ก็พบว่า มี
นักเรียนบางส่วนเมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมักจะพยายามทำการตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา เช่น อ่านทวนซ้ำ พูดกับตัวเอง หรือตั้งคำถาม เป็นต้น มีการ
ถามตัวเอง ถามเพื ่อนหรือครูอยู ่เสมอว่าทำงานบรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือยัง และมีการ
ตรวจสอบการทำงานและความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานในชั้นเรียน ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ ดังบทสนทนากับตัวเองของนักเรียน (นาม
สมมต)ิ ต่อไปนี้ 
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[บทสนทนา] 
อาร์ : (นักเรียนพูดกับตัวเอง) “เอา 118 หาร 58 ได้ 0.49 เอาไปคูณ 100 ได้ 49 

เปอร์เซนต์ อีกอันเอา 168 หาร 66 คูณ 100 ได้ 39 เปอร์เซนต์...” 
เอฟ : (นักเรียนพูดกับตัวเอง) “แตงโมมีสารพิษ 15.4 เปอร์เซนต์ จะกิน 3 ลูก ก็ต้องเอา...

15.4 คูณ 3 แล้วเอา 100 มาหาร...” 

และดังจะเห็นได้จากภาพกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบบันทึกการทำงานกลุ่มร่วมกัน 
ตัวอย่างดังภาพที่ 4.56 

 
ภาพที่ 4.56 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนทำการตรวจสอบติดตาม

ความเข้าใจ 

อีกทั้งจากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน ยังพบข้อมูลยืนยันว่านักเรียนบางคนตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจโดยตรวจสอบกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ในขณะที่นักเรียนบางส่วนจะตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยตนเอง มีการทวนซ้ำและถามตนเองว่าเข้าใจกับบทเรียนนั้นหรือไม่ ดังภาพที่ 4.57 

 
ภาพที่ 4.57 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียน จากชั้นเรียนของนักศึกษา A  

เกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
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นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีการใช้กลยุทธ์แก้ไขข้อบกพร่อง ในขั้น PBL ขั้นที่ 2. การ
ทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และขั้นที่ 5. การ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย/แบบฝึกหัด ตัวอย่าง เช่น ในใบงานเดี่ยวพบว่า นักเรียนเขียน 66 – 
168 แล้วพบว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั้นลบกันไม่ได้ จึงเขียนทดในมุมบนซ้ายจึงได้คำตอบเป็น 
102 อีกทั้งเห็นว่านักเรียนมีการสร้างเงื่อนไขให้ตนเองจากคำว่า “ดังนั้น ถ้าอยากรู้ต้องเอามาลบ
กันจึงจะได้จำนวนของสารตกค้างทั้งหมด” ตัวอย่างดังภาพที่ 4.58 และ ร่องรอยการแก้ไขงานที่
เห็นได้จากใบงานกลุ่มของนักเรียน ดังภาพที่ 4.59 

 
ภาพที่ 4.58 ตัวอย่างใบกิจกรรมเดี่ยวของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ที่มีการใช้กลยุทธ์

การแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
ภาพที่ 4.59 ตัวอย่างการทำงานกลุ่มและใบงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ที่

มีการใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 

สำหรับการประเมินผล พบว่า นักเรียนบางคนที่จะมีการประเมินงานของตนเองว่าถูกต้อง
หรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ด้วยการพิจารณาแนวคิดของตนเองซ้ำไปมา ในขณะที่นักเรียน
ส่วนใหญ่จะไม่ประเมินตนเองเท่าที่ควร โดยจะส่งผลงานของตนเองให้กับครูทันทีเมื่อทำเสร็จ ใน
แต่ละข้ันของกิจกรรมการเรียนการสอน 

จากที่ได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้วว่า หลังจากที่ได้สังเกตชั้นเรียนของนักศึกษา A ที่การ
จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา A ได้ค่อนข้างเด่ดชัด คือแผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ร้อยละ และ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งลำดับต่อไปนี้ 
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จะเป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา A ในแผนที่ 2. แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยไดย้กตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหา เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหา เรื่อง ร้อยละที่ใช้ในการทำกิจกรรม PBL  ดังรายละเอียดในภาพที ่4.60 

 
ภาพที่ 4.60 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้นี ้ โดยแบบสังเกตอภิ
ปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินทั้ง 4 คน (ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย) (Inter-
Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนีความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: 
RAI) มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ 0.886 ซึ่งในส่วนนี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียน
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ตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการสังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปล
ความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.17 

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา A ครั้งที่ 2 

องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู ้
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปราย 
ในช้ันเรียน 

3.60 0.55 ปรากฏ 
มากที่สุด 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

1.3) ความรู้ด้านเง่ือนไข นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2.60 0.55 ปรากฏมาก 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขัน้ตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

3.00 0.55 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

2.40 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.40 0.00 ปรากฏ 
มากที่สุด 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

3.20 0.45 ปรากฏมาก 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

2.20 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

3.20 1.10 ปรากฏมาก 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

1.80 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพรายงานผลในประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ 
1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 1.3) 
ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) การ
วางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และขั้น
ที่ 5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึง ความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับร้อยละได้ 
โดยสามารถตอบคำถามหรืออธิบายความรู้เกี ่ยวกับร้อยละได้ เมื่อครูถามในช่วงทบทวนหรือ
ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ๆ ในขณะที่ครูกำลังทบทวนความรู้เดิมได้ ในPBL ขั้นที่ 1. การ
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา และข้ันที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป ทั้งนีน้ักเรียนยังสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างง่ายเกี่ยวกับร้อยละได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 4.61 
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ภาพที่ 4.61 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังตอบคำถาม 

หรืออธิบายความรู้ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้อยละ 

อีกทั้งนักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องดำเนินการในการทำกิจกรรมในชั้น
เรียนจากการพูดคุย ถาม – ตอบ ในชั้นเรียน ซึ่งแสดง ความรู้ด้านกระบวนการ ดังบทสนทนาใน
ขั้นที่ 3. ของ PBL ช่วงทำงานกลุ่มกับเพื่อนนักเรียน (นามสมมติ) ต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 
แอม : “ตุ๊กตาหมีราคา 470 บาท ลด 30% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 7%” 
อ๋ิง : “ต้องหาราคาลดก่อน...เอา 470 คูณกับ 30 ส่วน 100” 
อาร์ : “ได้ 141 บาท” 
แอม : “ต้องบวกภาษีอีก 7 เปอร์เซนต์ นะ เอาคูณกับ 7 ส่วน 100 อีก” 
อาร์ : “มันได้ 9.87...” 

ทั้งนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไข โดยสามารถอธิบาย
เงื่อนไขในการเปรียบเทียบร้อยละ หรือเงื่อนไขของการได้กำไรและขาดทุนได้ และยังสามารถ
อธิบายเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในงานกลุ่มได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 4.62 

 
ภาพที่ 4.62 ตัวอย่างการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไขของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา 

A 
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โดยขั้นที่ 4. ของ PBL ซึ่งเป็นช่วงการนำเสนอ อภิปราย และสรุป พบว่านักเรียนบางส่วน
สามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างชัดเจนแม้ในบางครั้งครูช่ว ยเสริม
ประเด็นบ้าง ดังภาพที่ 4.63 

 
ภาพที่ 4.63 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะที่นักเรียนกำลังนำเสนอผลงาน 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทั้งนีพ้บว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน ทั้งงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม ซึ่งเป็นขั้นที่ 2. และ ขั้นที่ 3. ของ PBL สังเกตได้จากการที่นักเรียนมีการร่างแนวคิด
ก่อนที่จะเขียนลงใบกิจกรรมหรือกระดาษปรู๊พ ดังภาพที่ 4.64 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่านักเรียน
สามารถแก้สถานการณ์ปัญหาได้หลากหลายวิธี โดยมีทั ้งวิธีการคำนวณร้อยละในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และการใช้วิธีสัดส่วนในการคำนวณร้อยละ 
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ภาพที่ 4.64 ตัวอย่างร่องรอยการวางแผนการทำงานกลุ่มโดยร่างแนวคิดของนักเรียนจากชั้น

เรียนของนักศึกษา A 
 

จากแบบบันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกัน จะเห็นว่านักเรียนระบุว่าได้วางแผนการ
ทำงานตามเพศ ทั้งนี้ในการวางแผนของนักเรียนนั้นได้ครอบคลุมตั้งแต่การคิด การเขียน การ
ตกแต่ง จนไปถึงการประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง อย่างไรก็ตามครูควรเดินสำรวจและทันสังเกต
เพ่ือให้คำชี้แนะการวางแผนที่เหมาะสมและมีปะรสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างภาพที ่4.65  

 
ภาพที่ 4.65 บันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A 

จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน พบว่านักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนจะวางแผน
หน้าที่การทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และมีการวางแผนในด้านเวลาเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4.66 
นักเรียนที่มีความสามารถในระดับกลางและเก่ง จะวางแผนในด้านการวิธีการดำเนินการเพื่อแก้
สถานการณ์ปัญหา นักเรียนที่มีความสามารถในระดับกลางจะมีการค้นคว้าข้อมูลที่ครูกำลังจะ
สอนมาก่อน เพ่ือให้ง่ายต่อการแก้สถานการณ์ปัญหาในชั้นเรียน ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับเก่งจะเป็นผู้นำในการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคน โดยแบ่งตามความสามารถของแต่ละคนเป็น
หลัก ตัวอย่างดังภาพที่ 4.67 
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ภาพที่ 4.66 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A  

ในการวางแผนการทำงาน 

 
ภาพที่ 4.67 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับเก่งและปานกลางจากชั้นเรียนของ

นักศึกษา A ในการวางแผนการทำงาน 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนมีการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ โดยพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ ใช้ปากกาสีหรือปากการเน้นสีข้อความขีดเส้นใต้ วงกลม หรือเน้นสีข้อความที่
สำคัญเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหามากขึ้น จากผลงานของนักเรียนจากใบ
กิจกรรมเดี่ยว จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนที่ยังไม่มีกลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อมูล เนื่องจากมีการใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นข้อความทั้งหมดในใบกิจกรรม ดังภาพที่ 4.68 
นักเรียนที่มีความสามารถระดับกลางยังมีกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล นั่นคือนักเรียนมีการเน้น
ข้อความที่สำคัญในสถานการณ์ปัญหา โดยจะเน้นข้อความที่สถานการณ์ให้มาที่เป็นตัวเลข และ
ปัญหาของสถานการณ์ปัญหา ดังภาพที่ 4.69 นอกจากนี้ภาพที่ 4.70 ได้แสดงให้เห็นถึง นักเรียน
ที่มีความสามารถระดับเก่งมี กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล นักเรียนมีการใช้ปากกาเน้นข้อความ
เน้นข้อความที่สำคัญ คือ “1,990 บาท” “ลดราคา 80% จากราคาป้าย” “ลดราคากี่บาท” และ 
“จ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด” โดยใช้ปากกาเน้นข้อความสีเดียวกันทั้งหมด จะเห็นไ ด้ว่านักเรียนที่มี
ความสามารถในระดับเก่งนี้มีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง จากที่ที่นักเรียนใช้ปากกา
ลากเส้นจากคำว่า “จากราคาป้าย” แล้วเขียนว่า “1,990” 
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ภาพที่ 4.68 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียน

ของนักศึกษา A 

 
ภาพที่ 4.69 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับปานกลาง 

จากชั้นเรียนของนักศึกษา A 
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ภาพที่ 4.70 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับเก่งจากชั้นเรียน

ของนักศึกษา A 

ทั้งนี้ยังพบว่า นักเรียนมี การตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งสังเกตได้ใน 
PBL ชั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว พบว่า นักเรียนมีการใช้สี Highlight คำสำคัญในใบงานเดี่ยว ใน
ทำนองเดียวกันในขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม  ในขณะที่นักเรียนกำลังทำงานกลุ่ม โดยที่นักเรียน
ส่วนใหญ่พยายามที่จะพิจารณาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยการ
อ่านซ้ำ อ่านออกเสียงพรึมพรำ หรือร่วมกันทำความเข้าใจกับเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ ตัวอย่างดังภาพที่ 
4.71 

 
ภาพที่ 4.71 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนทำงานกลุ่ม และตัวอย่างการ

เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง 

จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน นักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนจะตรวจสอบ
ความเข้าใจโดยการถามตนเองว่าเข้าใจหรือไม่ ดังภาพที่ 4.72 ต่างจากนักเรียนที่มีความสามารถ
ในระดับกลางและเก่งมักจะตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเอง โดยการทวนงานของตนเองซ้ำและ
ถามตนเองว่าเข้าใจกับบทเรียนนั้นหรือไม่ จากนั้นจึงตรวจสอบกับคนอื่นว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
รายละเอียดดังภาพที่ 4.73 
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ภาพที่ 4.72 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A ใน

การตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 

 
ภาพที่ 4.73 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งจากชั้นเรียนของ

นักศึกษา A ในการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง 

สำหรับการใช้กลยุทธ์แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนนั้นพบในขั้น PBL ขั้นที่ 2. การ
ทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปรายและสรุป และขั้นที่ 5. การ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย/แบบฝึกหัด ตัวอย่าง เช่น ในการทำงานกลุ่มที่นักเรียนพยายามที่จะ
แก้ปัญหา และพยายามหาแนวทางที่หลากหลาย/วิธีการที่ง่ายและสะดวกนั้น เมื่อนักเรียนพบ
ข้อผิดพลาด พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบจากการ
สอบถามครูในทันที ในขณะที่นักเรียนบางส่วนเลือกที่จะหารือกับเพื่อนร่วมกลุ่ม และมีนักเรียน
บางส่วนได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง ดังภาพที่ 4.74 
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ภาพที่ 4.74 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 

สำหรับการประเมินผล พบว่า ในขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม และขั้นที่ 5. การให้งาน/
แบบฝึกหัด เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วได้มีการประเมินแนวคิด/ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ
ตนเองว่าถูกต้องและบรรลุป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนประเมินงาน
ของตนเองก่อนส่งงานครู ตัวอย่างดังภาพที่ 4.75 

 
ภาพที่ 4.75 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา A ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันประเมินแนวคิด/

ขั้นตอนการแก้ปัญหาของตนเอง 

ประเด็นที่ 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

โดยกลุ่มที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ นักเรียนจำนวน 6 คนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ที่มี
การคละความสามารถ 3 ระดับ (เก่ง กลาง อ่อน) โดยมีนักเรียนที่มีความสามารถระดับเก่ง 2 คน 
(นามสมมติ คือ เก่งและกุ๊ก) นักเรียนที่มีความสามารถระดับกลาง 2 คน (นามสมมติ คือ กล้าและ
กลอย) และนักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อน 2 คน (นามสมมติ คือ อู่และอิน) ซึ่งนักเรียนได้
ถูกสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วนตามประเด็นทางอภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด ซึ่งได้ผลสรุปโดยรวมดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิดของนักเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับเก่งมี
กล่าวถึงการตระหนักหรือคิดถึงความรู้เดิมได้ชัดเจน นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและเงื่อนที่
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ใช้ได้อย่างละเอียด เช่น เศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร การแก้สมการ ร้อยละ และกำไร ขาดทุน 
ที่เคยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ในขั้นตอนของการวางแผนการทำงานกลุ่ม กลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถระดับเก่งเป็นผู้แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และส่วนใหญ่และเป็นแกนนำใน
การแก้โจทย์ปัญหา และกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับกลางจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล และช่วย
คิดได้บางโอกาส ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อน ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตกแต่ง
กระดาษท่ีใช้เขียนแสดงวิธีการแก้สถานการณ์ปัญหา 

ด้านการกำกับการรู้คิดของนักเรียน จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับเก่ง
ส่วนใหญ่มีการตระหนักถึงการวางแผน เรื่อง เวลา และหน้าที่ได้ชัดเจนในการจัดการข้อมูลกลุ่ม
นักเรียนที่มีความสามารถระดับเก่งและกลางสามารถบอกได้ว่ามีการจัดการข้อมูล และข้อความ
ใดคือข้อความสำคัญในสถานการณ์ปัญหา มีเทคนิคในการใช้สีปากกาเน้นข้อความที่แตกต่างกัน 
กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับกลางสามารถบอกได้ว่าข้อความสำคัญในสถานการณ์ปัญหา
คือสิ่งที่โจทย์ถาม ในการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับ
เก่งและกลางมีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง โดยการทวนซ้ำ และตรวจสอบวิธีการทำจาก
เพื่อนต่างกลุ่ม แต่กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อนยังไม่ได้มีการตรวจสอบความเข้าใจ 
เช่นเดียวกับกับการพบข้อผิดพลาด กลุ ่มนักเรียนที ่มีความสามารถระดับเก่งและกลางพบ
ข้อผิดพลาดของตนเอง เนื่องจากมีการพูดคุยและโต้เถียงกันในกลุ่ม มีการเปรียบเทียบวิธีการทำ
ของงานเดี่ยวแต่ละคนในกลุ ่ม แล้วพูดคุยกันว่าข้อสรุปของกลุ ่มคืออะไร มีการหาข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต และถามครู ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถระดับอ่อนพบข้อผิดพลาดในด้านการ
คำนวณหรือการเขียน เช่น ลอกโจทย์ผิด กดเครื่องคิดเลขผิด เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในส่วนของการประเมินความถูกต้องของงานมีเฉพาะกลุ ่มนักเรียนที ่มี
ความสามารถระดับเก่งที่ประเมินความถูกต้องของการแก้สถานการณ์ปัญหา เช่น การทำความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหา หรือการคำนวณอีกครั ้ง ต่างจากกลุ ่มนักเรียนที ่มีความสามารถ
ระดับกลางและอ่อนที่จะประเมินความสวยงามของชิ้นงาน การจัดพื้นที่ในการเขียนและการ
ตกแต่งชิ้นงาน เนื่องจากทำไม่ทันเวลา 

ทั้งนี้เมื ่อนักเรียนทั้ง 6 คน ได้กลับไปทบทวนการทำโจทย์ปัญหาในแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ต่อไปนี้ 

“ฟูจิต้องการซื้อโทรศัพท์จึงเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พบ
โทรศัพท์รุ่นที่ถูกใจติดราคาขายไว้เครื่องละ 3,500 บาท แต่ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 
7% อยากทราบว่าราคาโทรศัพท์เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วจะคิดเป็นราคาทั้งหมดกี่บาท” 
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เมื่อให้นักเรียนอธิบายพฤติกรรมในการทำโจทย์ปัญหา พบว่า ในการทำโจทย์ข้อนี้นักเรียน
ได้พิจารณาความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ (ความรู้เดิม) คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนตระหนักรู้ว่าต้องใช้ความรู้เรื่องใด และอธิบายเรื่องนั้นได้แต่ไม่
ละเอียด ยังสับสนระหว่างคำว่า อัตราส่วน มาตราส่วน และสัดส่วน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “โจทย์ปัญหาในข้อนี้ นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมมาแก้โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างไร” 
เก่ง : “ความรู้เรื่องอัตราส่วนหรือมาตราส่วน อัตราส่วนมี 2 เงื่อนไข มีสัดส่วนตรงและ

ผกผัน แล้วก็ได้ใช้เรื่องการคูณร้อยละ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนตระหนักรู้ว่าใช้ความรู้เรื่องใด และอธิบายเรื่องนั้นได้แต่ไม่
ละเอียด เช่น เรื่องการแก้สมการ การบวก ลบ คูณ หาร ร้อยละ และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนนึกถึงหรือเอ่ยชื่อ/หัวข้อของความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องได้ แต่ยังไม่
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ตอนที่หนูได้ทำโจทย์นี้ หนูได้นึกถึงความรู้เดิมอะไรบ้างคะ” 
อู่ : “ก็นึกถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์ ก็อ่า...การหาร เพราะโจทย์มันมีเปอร์เซ็นต์มาให้ เราเลยต้อง

คิดว่าหารหรือคูณก็ได้” 
ครู : “แล้วมีเรื่องอ่ืนอีกไหมคะ” 
อู่ : “อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.......ภาษี อ่า.....จำไม่ได้ครับครู แต่คุ้น ๆ อยู่ครับ” 

ในการทำโจทย์ข้อนี้นักเรียนได้พิจารณาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนได้ใกล้เคียงกับที่นำไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหา เช่น ขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน ขั้นตอนการแก้สมการ และข้ันตอนการหาร้อยละ 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนกลุ่มที่ให้สัมภาษณ์นี้ไม่สามารถตั้งสมการจากสถานการณ์
ปัญหาในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับฟูจิต้องการซื้อโทรศัพท์ได้ ดังนั้นผู้สัมภาษณ์จึงให้นักเรียน
ลองสมมติว่าถ้าสามารถตั้งสมการจากสถานการณ์ปัญหาได้แล้ว นักเรียนจะดำเนินการตาม
ขั้นตอนของการแก้สมการหรือไม่ อย่างไร เพ่ือตรวจสอบร่องรอยความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของพวก
เขา ดังนั้นนักเรียนจึงต้ังสมการขึ้นมาเอง คือ 2A+10 = 40 แล้วอธิบายขั้นตอนการแก้สมการนั้น 
ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้ด้านขั้นตอนต่าง ๆ ล่ะ หนูได้นึกถึงหรือเปล่า” 
กลอย : “ขั้นตอนการแก้สมการ เช่น 2A + 10 = 40 คือขั้นตอนแรกเอา 10 ไปลบ แล้ว

เอา 2 ไปหาร จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ A = 15” 
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กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนกลุ่มนีไ้ม่สามารถบอกข้ันตอนในการแก้โจทย์ปัญหาใด ๆ ได ้จึง
ไมมี่ตัวอย่างบทสนทนาเก่ียวกับการรู้คิดเก่ียวกับข้ันตอนของพวกเขา 

ในการทำโจทย์ข้อนี้นักเรียนได้พิจารณาความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไข เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ แต่ยังไม่เกี่ยวกับ
การทำโจทย์ปัญหาข้อนี้ และยังมีการสับสนคำว่าอัตราส่วนและสัดส่วน ดั งตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้ด้านเงื่อนไขต่าง ๆ ล่ะ หนูได้นึกถึงหรือเปล่า” 
กุ๊ก: “การหาเงื่อนไขอัตราส่วนมี 2 เงื่อนไข มีสัดส่วนตรงและผกผัน เงื่อนไขการใช้สูตร 

ต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหา และ เงื่อนไขการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไข เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ และสามารถ
ยกตัวอย่างเพื ่ออธิบายได้ เช่น การหาอัตราส่วนที ่เท่ากัน การคูณไขว้ของเศษส่วน เพ่ือหา
อัตราส่วนว่าอัตราส่วนใดเท่ากันบ้าง และร้อยละต้องมีส่วนเป็นร้อย เช่น ร้อยละ 8 คือ 8/100 ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้ด้านเงื่อนไขต่าง ๆ ล่ะ หนูได้นึกถึงหรือเปล่า” 
กล้า : “นึกครับ เช่นเรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น 2 : 40 และ 6 : 8 แล้วกท็ำเป็นเศษส่วน 

แล้วนำมาคูณไขว้ ถ้าคูณไขว้แล้วเท่ากัน จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนไม่สามารถบอกความรู้ด้านเงื่อนไขได้ 

ในการทำโจทย์ปัญหาข้อนี้ นักเรียนได้ตระหนักถึงการวางแผน คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการวางแผนที่ชัดเจน สามารถอธิบายได้ว่ามีการวางแผน
อย่างไร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนได้มีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร” 
กุ๊ก : “วางแผน คือ เน้นความความที่เป็นข้อมูลที ่สำคัญเพื ่อให้เข้าใจง่ายขึ ้น ต่อมา

วิเคราะห์โจทย์ให้ออกมาเป็นตัวเลข และแก้โจทย์ปัญหาคำนวณ และตรวจสอบคำตอบเพ่ือความ
ถูกต้อง” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนบอกได้ว่ามีการวางแผน แต่ยังอธิบายไม่ชัดเจน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี ้

ครู : “นักเรียนได้มีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร” 
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กลอย : “วางแผนค่ะ หนึ่งขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ สองอ่านโจทย์ให้เข้าใจ สามทำการ
เขียนวิธีทำ แล้วก็ทำการตรวจคำตอบ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนบอกได้ว่ามีการวางแผน แต่ยังอธิบายไม่ชัดเจน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนได้มีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร” 
อู่ : “อ่านโจทย์ จับใจความ อืมมม..แล้วก็นำมาคำนวณ เอาคำว่า 3,000 บาท เอ่ออ...ภาษี 

ครับ” 
ครู : “นักเรียนได้มีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร” 
อิน : “หาจุดสำคัญที่โจทย์ที่ต้องแก้ หาได้ว่าต้องเอา 3,500 มารวมกับ 7% ครับ แล้วหา

ผลลัพธ์” 

นักเรียนคิดว่าได้มีการใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจัดการข้อมูลอย่างไร และจัดการข้อมูลเพ่ือ
อะไร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำโจทย์ข้อนี้ เห็นไหมว่าโจทย์เรามีตั ้งสามบรรทัด นักเรียนมีการจัดการ
ข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างไรบ้าง” 

เก่ง : “ขีดเส้นใต้โจทย์หรือเนื้อหาที่สำคัญ สิ่งที่โจทย์ให้มา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจัดการข้อมูลอย่างไร และจัดการข้อมูลเพ่ือ
อะไร และบอกสิ่งที่ผิดพลาดของตนเองได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำโจทย์ข้อนี้ เห็นไหมว่าโจทย์เรามีตั ้งสามบรรทัด นักเรียนมีการจัดการ
ข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างไรบ้าง” 

กล้า : “มี ก็ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ จะทำให้ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม” 
ครู : “ในการทำโจทย์ข้อนี้ เห็นไหมว่าโจทย์เรามีตั ้งสามบรรทัด นักเรียนมีการจัดการ

ข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างไรบ้าง” 
กลอย : “มี การเขียนสรุปข้อมูลสำคัญ โดยการจดสิ่งที่ครูสอน ตอนทำข้อสอบลืมขีดเส้น

ใต้เพ่ือให้เข้าใจมากข้ึนค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนไม่มีการจัดการข้อมูล ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำโจทย์ข้อนี้ เห็นไหมว่าโจทย์เรามีตั ้งสามบรรทัด นักเรียนมีการจัดการ
ข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาอย่างไรบ้าง” 
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อู่ : “ก็คือ.....ก็ลืม แต่ว่าจะยืมปากกาเน้นข้อความเพ่ือนมาขีดอยู่ครับ” 
ครู : “ถ้าครูให้ทำใหม่หนูจะยืมปากกาเน้นข้อความเพ่ือนมาขีดตรงไหน” 
อู่ : “อืมมม.......  (เงียบ) อ่า... ตรงคำว่าราคาของโทรศัพท์ 3,500 บาทและภาษี 7 

เปอร์เซนต”์ 

นักเรียนมกีารตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการตรวจสอบทั้งระหว่างการทำโจทย์ปัญหาโดยตรวจสอบกับ
ความคิดตนเอง และได้ตรวจสอบหลังการทำโจทย์ปัญหาโดยการตรวจสอบคำตอบและวิธีทำกับ
เพ่ือน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
กุ๊ก : “อ่านโจทย์ทวนซ้ำ เพื่อให้เข้าใจความหมายมากขึ้น และตีโจทย์ให้แตกคล้าย ๆ การ

เน้นข้อมูลค่ะ” 
ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
เก่ง : “หลังจากการสอบได้มีการพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจครับ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการตรวจสอบทั้งระหว่างการทำโจทย์ปัญหาโดยตรวจสอบ
กับความคิดตนเอง มีการทวนซ้ำหลายรอบ และได้ตรวจสอบหลังการทำโจทย์ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบคำตอบและวิธีทำกับเพื่อน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
กล้า : “ทวนซ้ำในโจทย์ ตรวจสอบคำตอบกับเพ่ือนหลังสอบเสร็จ” 
ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
กลอย: “มี ทวนคำตอบ คือ คิดใหม่ ทำไปเรื่อย ๆ คิดวนไปเรื่อย ๆ ค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการตรวจสอบโดยการอ่านโจทย์ซ้ำเพียงอย่างเดียว และมีการ
ประเมินตนเองร่วมด้วยหลังจากการทำโจทย์ปัญหา ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
อู่ : “คือ....ทำเสร็จแล้วอ่านโจทย์ดูอีกรอบ ถ้าคิดว่าถูกก็เอาไปส่ง ถ้าผิดก็ลองเสี่ยงดูเพราะ

ไม่รู้เหมือนกันครับ” 
ครู : “หนูได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองอย่างไรบ้าง” 
อิน : “ลองถามตัวเองว่าถูกไหม คำตอบที่ได้ คือ ผิดค่ะ (หัวเราะ)” 

ในการทำโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง คือ 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง เมื่อนักเรียนพบข้อผิดพลาด สามารถอธิบายอย่างละเอียดได้ว่าผิด
อย่างไร และสามารถบอกได้ว่าจะแก้ไขด้วยตนเองอย่างไร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนคิดว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ ตนเองพบข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง” 
เก่ง : “มีครับ คิดการหาภาษีไม่ค่อยได้ หรืออาจจะงงโจทย์บ้าง อาจจะดูตัวเองผิด แล้วก็

ตัด 0 เกิน หารผิดครับ แก้ไขโดยไปอ่านซ้ำอีกรอบ กลับไปทบทวนเนื้อหา” 
ครู : “นักเรียนคิดว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ ตนเองพบข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง” 
กุ๊ก : “พบข้อผิดพลาด คือคูณและหารเลขผิดทำให้ได้คำตอบที่ผิด แก้ไขโดยตรวจสอบ

ความถูกต้อง อ่านโจทย์หลาย ๆ รอบ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง เมื่อนักเรียนพบข้อผิดพลาด สามารถอธิบายอย่างละเอียดได้ว่าผิด
อย่างไร และสามารถบอกได้ว่าจะแก้ไขอย่างไร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนคิดว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ ตนเองพบข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง” 
กล้า : “พบข้อผิดพลาด เพราะคำนวณเลขผิด แก้ไขด้วยเมื่อสอบเสร็จเอาไปถามครูจนกว่า

จะเข้าใจหรือกลับไปอ่านทวนอีกครั้ง” 
ครู : “นักเรียนคิดว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ ตนเองพบข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง” 
กลอย : “พบข้อผิดพลาด เพราะนึกว่าโจทย์ถามเฉพาะภาษีพอคิดได้ 245 เลยตอบเลย 

หนูลืมเอาภาษีไปบวกกับราคา” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนพบข้อผิดพลาด แต่ยังไม่สามารถอธิบายอย่างละเอียดว่าผิด
อย่างไร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนคิดว่าในการทำโจทย์ข้อนี้ ตนเองพบข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง” 
อิน : “เข้าใจผิด คำนวณผิดค่ะ” 

นักเรียนมีการประเมิน เช่น ความถูกต้อง หรือ ความสำเร็จของงาน หลังการทำโจทย์
ปัญหาข้อนี้ คือ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถบอกได้ว่ามีการประเมินความถูกต้องของงาน โดยตรวจ
ความถูกต้องของงาน ระหว่างทำงานหรือทำข้อสอบเสร็จ จะทบทวน ทำความเข้าใจอีกรอบ เพ่ือ
ความถูกต้องของงาน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนได้มีการประเมินหลังจากการทำโจทย์ข้อนี้เสร็จ หรือไม่” 
เก่ง : “มีตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดครับ ประเมินดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และ

ลองคิดดูอีกครั้ง” 
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กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนบอกว่ามีการประเมินความถูกต้องของงาน เช่น ตรวจสอบ
ความถูกต้องกับเพื่อนหลังสอบเสร็จ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนไม่ได้มีการประเมินตนเอง ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนได้มีการประเมินในการทำโจทย์นี้ หรือไม่” 
อู่ :  “(ส่ายหัว) อืมมม..ไม่ได้คิด ตอนแรกทำหารยาว แล้วก็ตอบ ตอนนั้นเวลาใกล้พอดี

หมดเลยรีบส่งครู ก็เลยผิด” 
ครู : “นักเรียนได้มีการประเมินในการทำโจทย์นี้ หรือไม่” 
อิน : “ถามตัวเองครับ แล้วตัวเองก็ลองให้คะแนน โดยให้ตัวเอง 0 คะแนนค่ะ (หัวเราะ)” 

จากนั ้นว ิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดย สรุปจากนักเร ียนทั้ ง 6 คนในแต่ละระดับ
ความสามารถของนักเรียน (เก่ง 2 กลาง 2 อ่อน 2) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอภิปัญญา ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของนักเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการกำกับการรู้คิด
ของนักเรียน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.18 

ตารางท่ี 4.18 ลักษณะของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา A โดยการสัมภาษณ์ 

ระดับความสามารถ 
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

กลุ่มนักเรียนเก่ง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรยีนสามารถบอกได้ว่าใช้ความรู้เรื่องใดใน

การแก้สถานการณ์ปญัหา และอธบิายความรูเ้รื่องนั้นได้ แต่ไม่ละเอยีด 
อีกทั้งยังมีความสับสนระหว่างคำวา่ อัตราส่วน มาตราส่วน และสัดสว่น 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการแก้
สถานการณ์ปัญหาได้ ซึ่งใกลเ้คียงกับท่ีขั้นตอนนำไปใช้ในการแก้
สถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ เชน่ ขั้นตอนการหาอัตราส่วนท่ีเท่ากนั 
ขั้นตอนการแก้สมการ และขั้นตอนการหาร้อยละ 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไข เกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน
ได้ แต่ยังไม่เกี่ยวกับการแก้สถานการณ์ปญัหาข้อนี้ และยังมีการสับสน
คำว่าอัตราส่วนและสัดส่วน 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนมีการวางแผนในการแก้สถานการณ์ปัญหาที่

ชัดเจน สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดว่ามีการวางแผนอย่างไร 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล: นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจัดการข้อมูล

อย่างไร และจัดการข้อมูลเพื่ออะไร 
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o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบทั้งระหว่าง
การแก้สถานการณ์ปัญหาปัญหาโดยตรวจสอบกับความคิดของตนเอง 
อีกทั้งยังมีการตรวจสอบหลังการแก้สถานการณ์ปัญหาโดยมีการพดูคุย
ตรวจสอบคำตอบและวิธีทำกับเพื่อน 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนพบข้อผิดพลาด สามารถอธิบาย
อย่างละเอียดได้ว่าผิดอย่างไร และสามารถบอกได้ว่าจะแก้ไขด้วย
ตนเองอย่างไร 

o การประเมินผล : นักเรียนสามารถบอกได้ว่ามีการประเมินความถูกต้อง
ของงาน โดยตรวจความถูกต้องของงาน ระหว่างหรือหลังการทำงาน
และทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ โดยนักเร ียนจะทบทวนวิธ ีการแก้
สถานการณ์ปัญหา และทำความเข้าใจอีกครั้ง 

กลุ่มนักเรียนกลาง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าใช้ความรู้เรื่องใด

การแก้สถานการณ์ปัญหานี้ และนักเรียนยังสามารถอธิบายความรู้เรื่อง
นั้นได้ แต่ยังไม่ละเอียดมากนัก เช่น การแก้สมการ การบวก ลบ คูณ 
หาร ร้อยละ และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการแก้
สถานการณ์ปัญหาได้ แต่ม ีความรู ้บางเร ื ่องที ่ไม ่ได ้ใช้ในการแก้
สถานการณ์ปัญหาข้อนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหานี้เกี่ยวกับการหา
ร้อยละ แต่นักเรียนได้กล่าวถึงขั้นตอนการแก้สมการ และขั้นตอนการ
หาสัดส่วน 

o ความรู้ด้านเง่ือนไข : นักเรียนยังไม่สามารถบอกความรู้ด้านเงื่อนไขของ
เรื่อง ร้อยละ ได้ แต่สามารถบอกเงื่อนไขของการคำนวณในเรื่อง ร้อย
ละ ได้ เช่น การหาอัตราส่วนท่ีเท่ากัน การคูณไขว้ของเศษส่วน เพื่อหา
อัตราส่วนว่าอัตราส่วนใดเท่ากันบ้าง และ ร้อยละต้องมีส่วนเป็นร้อย 

เช่น ร้อยละ 8 คือ 
8

100
 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนสามารถบอกได้ว่ามีการวางแผนในการแก้

สถานการณ์ปัญหา แต่ยังอธิบายไม่ชัดเจน 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจัดการข้อมูล

อย่างไร และจัดการข้อมูลเพื่ออะไร และบอกสิ่งที่ผิดพลาดของตนเอง
ได้ 
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o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบทั้งระหว่าง
การแก้สถานการณ์ปัญหาโดยตรวจสอบกับความคิดตนเอง โดยมีการ
ทวนซ้ำและพูดกับตนเองหลายครั้ง อีกทั้งยังได้ตรวจสอบหลังการทำ
โจทย์ปัญหาโดยการพูดคุยเพื่อตรวจสอบคำตอบและวิธีทำกับเพื่อน 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนพบข้อผิดพลาดในการแก้
สถานการณ์ปัญหา นักเรียนสามารถอธิบายอย่างละเอียดได้ว่ามีความ
ผิดพลาดอย่างไร และสามารถบอกวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ 

o การประเมินผล : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนเองมีการประเมินความ
ถูกต้องของงาน เช่น ตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อนโดยการพูดคุย
เพื่อตรวจสอบคำตอบกันหลังสอบเสร็จ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนนึกถึงความรู้เดิมได้ ระบุได้เพียงหัวข้อ

ในเรื่องที่เคยเรียน แต่ยังไม่สามารถอธิบายอย่างละเอียดได้ 
o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนไม่สามารถบอกขั้นตอนในการแก้

โจทย์ปัญหาได้ 
o ความรู้ด้านเง่ือนไข : นักเรียนไม่สามารถบอกความรู้ด้านเงื่อนไขได้ 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนสามารถบอกไดว้่าตนเองมีการวางแผนในการแก้

สถานการณ์ปัญหา แต่ยังอธิบายไม่ชัดเจน 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนบอกได้ว่าจะใช้ปากกาเน้น

ข้อความเน้นข้อความที่สำคัญ แต่ไม่ได้ทำ เนื่องจากนักเรียนไม่มีปากกา
เน้นข้อความ และนักเรียนยึดติดว่าต้องใช้ปากกาเน้นข้อความในการ
จัดการข้อมูลเท่านั้น 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเองโดยการอ่านสถานการณ์นั้นซ้ำ และมีการประเมินตนเองรว่ม
ด้วยหลังจากการแก้สถานการณ์ปัญหา 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนเองพบ
ข้อผิดพลาด แต่นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายอย่างละเอียดว่าผิด
อย่างไร 

o การประเมินผล : นักเรียนไม่ได้มีการประเมินตนเอง 
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4.3.2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวชิาคณิตศาสตร์คนที่ 2 : นักศึกษา B 

โดยแบ่งรายงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิ
ปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-test) ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิ
ปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิดของนักเรียน และประเด็นที่ 3. ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1. ข้อมูลจากวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-test)  

ส่วนนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณจากการนำแบบสอบถามไปใช้ พบว่าในส่วนของแบบวัดอภิ
ป ัญญาน ั ้น ม ีค ่าความเช ื ่อม ั ่นส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของ pre-test คือ 0.803 และ post-test คือ 0.880 ตามลำดับ โดยการรายงาน
ผลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของ
นักศึกษา B และตอนที่ 2. อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา B ดังนี้ 

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา B 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 39 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 58.97 และ 41.03 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.19 

ตารางท่ี 4.19 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 39) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 
ชาย 23 58.97 
หญิง 16 41.03 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบวัดอภิปัญญาทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
ไม่เกิน 2.00คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 30.77 รายละเอียดดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที ่ 4.20 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม  
(n = 39) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 15 38.46 
2.01 – 2.50  4 10.26 
2.51 – 3.00  5 12.82 
3.01 – 3.50 3 7.69 
3.51 ขึ้นไป 12 30.77 

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา B 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.02 คิด
เป็นร้อยละ 80.40 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู ้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
(d = 0.48) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.42) ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางใน
ทุกมิติ โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังตารางที ่4.21 และภาพท่ี 4.76 
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 39) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ B  
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.77 0.79 4.35 0.97 0.66 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.68 0.6 3.78 0.86 0.13 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.56 0.66 3.92 0.89 0.46 

รวมด้านความรู้ด้านการรู้คิด 3.67 0.67 4.08 1.02 0.48 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.53 0.69 3.89 0.91 0.45 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.63 0.63 4.12 0.90 0.63 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.78 0.64 3.95 0.88 0.22 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.68 0.77 4.02 0.91 0.40 

5) การประเมินผล 3.35 0.65 3.82 0.86 0.62 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.59 0.77 3.96 0.96 0.42 

รวมทั้งหมด 3.63 0.78 4.02 0.99 0.44 
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ภาพที่ 4.76 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้านของอภิ

ปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา B 

ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิด
ของนักเรียน 

ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ โดยหลังจากจัดการเรียนรู้ตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา B ได้ค่อนข้างชัดเจน เพื่อเป็นตัวแทนในการรายงานผล คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) และ แผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) โดยในลำดับแรก จะเป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา B จากการจัดกิจกรรมตามแผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) ผู้วิจัยได้
ยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละที่ใช้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน PBL 
ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.77 
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ภาพที่ 4.77 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.84 ซึ่งในส่วนนี้
ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการสังเกต
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ ของชั้นเรียนนักศึกษา B ครั้งที่ 1 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู ้
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ

1.20 0.45 ปรากฏน้อย 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

1.3) ความรู้ด้านเง่ือนไข นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

1.80 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน

1.80 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

2.80 0.45 ปรากฏมาก 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

1.20 0.45 ปรากฏน้อย 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยแบ่งรายงานออกเป็น 2 ส่วนย่อย โดยส่วนย่อยที่ 1 เป็น
ส่วนที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบงาน และสะท้อนคิดของ
นักเรียน สำหรับส่วนย่อยที่ 2 เป็นส่วนที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
โดยทั้ง 2 ส่วนย่อยจะรายงานผลในประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1. 
ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที ่ 1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 1.3) 
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ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) การ
วางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และขั้น
ที ่5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา สามารถสังเกตเห็นอภิปัญญา
ของนักเรียนเกีย่วกับความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการได้ค่อนข้างชัดเจน โดย
นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับร้อยละและตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง 
ในขณะที่ครูกำลังทบทวนความรู้เดิมได้ โดยครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดและตอบคำถาม
หรืออธิบายเรื่องตา่ง ๆ ดังภาพที่ 4.78 

 
ภาพที่ 4.78 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังตอบคำถามเกี่ยวกับ 

ร้อยละ 

อีกทั้งยังพบว่าใน PBL ขั้นที่ 4 การนำเสนอ อภิปรายและสรุป สามารถสังเกตเห็นอภิ
ปัญญาของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้านเงื่อนไข โดยนักเรียนสามารถอธิบายเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน หรือร้อยละที่เก่ียวข้องกับการแก้สถานการณ์ปัญหาที่ครู
มอบหมายได้ในขณะนำเสนอแนวคิดและตอบคำถามที่ครูถามเพ่ือขยายแนวคิดของพวกเขา ดัง
ภาพที่ 4.79 
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ภาพที่ 4.79 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังอธิบายเงื่อนไขต่าง ๆ ใน

การแก้ปัญหาในการนำเสนอ อภิปรายผลและสรุป 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนใน PBL ทั้งในขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การ
ทำงานกลุ่ม โดยในการวางแผนการทำงานของนักเรีนรนั้น พบว่า นักเรียนมักวางแผนการทำงาน
โดยนักเรียนมักวางแผนร่วมกันกับเพื่อนแล้วเขียนร่างแผนการคิดหรือแนวคิดลงในกระดาษเปล่า 
หรือกระดาษพรู๊ฟที่ครูแจ้งให้ ซ่ึงการวางแผนจะมุ่งเน้นไปที่ข้ันตอนของการแก้ปัญหาเสียมากกว่า 
โดยยังไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมาย เวลา หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทำงานนัก ดัง
ภาพที ่4.80 

 
ภาพที่ 4.80 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการทำงาน 

ในด้านการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลนั้น พบว่า สังเกตเห็นได้เด่ดชัดใน PBL ขั้นที่ 2. 
การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนมีการเน้นสีข้อความที่มีความสำคัญ



 

297 

จากสถานการณ์ปัญหาที่มีข้อความยาว ๆ แต่สำหรับบางคนจะใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้หรือ
วงกลมข้อความแทนทั้งในการทำงานกลุ่มและงานเดี่ยว อย่างไรก็ตามพบว่านักเรียนเลือกใช้สียัง
ไม่มีประสิทธิภาพนักเนื่องจากมีบางคนเลือกใช้สีขีดเน้นข้อความสำคัญที่เข้มจนเกินไปทำให้
ข้อความทีต่้องการเน้นกลับอ่านได้ยากมากข้ึนกว่าเดิม ดังภาพที่ 4.81 

 
ภาพที่ 4.81 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังใช้ปากกาเน้นสีข้อความ 

ในการใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 

ทั้งนี้ในการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของนักเรียน ที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนใน 
PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวและ ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยพบว่านักเรียนพยายามอ่าน
สถานการณ์ปัญหาหรือข้อมูลที่ครูให้มาด้วยความตั้งใจเพื่อทำความเข้าใจ เช่น การอ่านซ้ำ หรือ
อ่านดัง ๆ ร่วมกับเพื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ยังพบว่ามีนักเรียนที่ตรวจสอบการทำงานของตนเองและ
กลุม่อยู่บ่อยครั้ง 

 
ภาพที่ 4.82 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ที่มีการ

ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่า ที่สังเกตเห็นได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงาน
เดี่ยวและ ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนได้ขอให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครูได้ใช้คำถามเพ่ือให้นักเรียนพบข้อสังเกตและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง 
ดังเช่นในตัวอย่างบทสนทนาระหว่างครูและนักเรียน (นามสมมติ) ต่อไปนี้ 
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[บทสนทนา] 

ก๊ิก : “ครูคะ...ข้อนี้หนูคิดถูกม้ัยคะ” 
ครู : “(ครูพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน) ข้อนี้..กลุ่มเรามีวิธีคิดยังไงบ้าง” 
ก๊อก : “พวกผมเอา 750 คูณกับ 20 ส่วน 100 ก่อน แล้วได้เท่าไรก็เอามาคูณกับ 20 ส่วน 

100 อีกรอบ” 
ครู : “แล้วพวกเรามีปัญหาตรงไหน” 
กล้า : “มันได้เท่ากับ 30 บาทครับ พวกผมเลยคิดว่าน่าจะผิดครับ” 
ก้อง : “เพราะเม่ือกี้ลด 40% ยังลดตั้ง 300” 
ครู : “แล้ววิธีคิดเราเหมือนตอนที่คิดส่วนลด 40% หรือเปล่า” 
ก้อง : “เหมือนครับ แค่เราเอามาคิดสองครั้ง” 
ครู : “ไหน...ลองอธิบายวิธีคิดส่วนลด 40% ของกลุ่มเราซิ” 
ก้อง : “ก็เอา 750 คูณ 40 ส่วน 100 ได้เท่ากับ 300” 
ครู : “แล้วคิดยังไงต่อหรือเปล่า” 
กล้า : “แล้วก็เอา 750 มาลบ 300 เพราะ 300 เป็นราคาที่ลด แต่โจทย์ต้องการรู้ราคา

กระทะ” 
ครู : “อะ...งั้นลองกลับมาดูวิธีคิดข้อนี้ของเรานะ เหมือนหรือต่างกับข้อที่แล้วยังไง” 
ก้อง : “มันก็ไม่ต่าง...” 
ก๊อก : “อ้อ...รู้แล้ว...นี่ไง ข้อนี้เราไม่ได้เอาไปลบ เราเอาราคาที่ลดไปคิดต่อเลย...เลขมัน

เลยน้อย” 
กิ๊ก : “จริงด้วย...เราต้องเอาราคากระทะมาคิด...อันที่เราคิดรอบแรกมันเป็นส่วนลด เรา

ต้องเอาไปลบก่อน” 

นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการแก้ไขข้อบกพร่องในใบงานกลุ ่มของนักเรียนหลังจากที่
นักเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบแนวคิดแล้วพบข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 4.83 
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ภาพที่ 4.83 ตัวอย่างใบงานกลุ่มของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ที่มีการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 

สำหรับการประเมินผล พบว่า มักสังเกตได้ชัดเจนใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดย
เมื่อนักเรียนทำงานที่ได้รีบมอบหมายเสร็จแล้ว นักเรียนได้ประเมินว่า งานที่ทำเสร็จนั้นถูกต้อง
หรือไม่ จากการพูดคุยกัน โดยเมื่อนักเรียนแสดงวิธีคิดของกลุ่มตนลงในกระดาษบรู๊ฟที่ได้รับ
เรียบร้อย นักเรียนมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของชิ้นงาน ดังบทสนทนา
ระหว่างนักเรียน (นามสมมติ) ดังต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กบ : “ตรวจงานก่อนนะ...เราเขียนผิดตรงไหนมั้ย...” 
ไก่ : “ไม่ผิดตรงไหนแล้วนะ” 
กล้วย : “คำถามก็ถูกแล้วนะ” 

ทั้งนี้นักเรียนบางคนเท่านั้นที่จะมีการประเมินงานของตนเองว่าถูกต้องหรือบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ด้วยการพิจารณาแนวคิดของตนเองซ้ำไปมา ทั้งนี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ประเมินผลงานของตนเอง โดยจะส่งผลงานของตนเองให้กับครูทันทีเมื่อทำเสร็จ ครูจึงต้องค่อย
กระตุน่ให้นักเรียนตรวจสอบผลงานอีกครั้งก่อนที่จะส่งครู ดังภาพที่ 4.84 
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ภาพที่ 4.84 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะครูกระตุ้นให้นักเรียนประเมินผลงาน 

ที่ได้ 

ดังที่ได้เกริ่นนำในมาก่อนหน้านี้แล้วว่า หลังจากท่ีได้สังเกตชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ที่การจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่ถูกเลือกขึ้นเพ่ือ
สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา B คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (1) และแผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
เกีย่วกับร้อยละ (2) ซ่ึงลำดับต่อไป จะเป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา B ในแผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญญาเรื่อง ร้อยละ (2) ที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดใน 
ภาพที ่4.85 
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ภาพที่ 4.85 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (2) 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ประเมินทั้ง 4 คน (ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนีความเห็น
พ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ 0.891 ซึ่งใน
ส่วนนี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.23 

ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา B ครั้งที่ 2 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู ้
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำ

3.40 0.45 ปรากฏ 
มากที่สุด 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

กิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

1.3) ความรู้ด้านเง่ือนไข นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี
ในการทำกจิกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

3.20 1.10 ปรากฏมาก 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

3.00 0.45 ปรากฏมาก 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.40 0.55 ปรากฏ 
มากที่สุด 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกบัตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

3.20 0.45 ปรากฏมาก 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

2.20 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

2.80 0.45 ปรากฏมาก 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

2.00 1.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) 
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การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู ้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู ้ด้านข้อเท็จจริง ความรู ้ด้าน
กระบวนการ และความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนสามารถตอบคำถาม
หรืออธิบายความรู ้เกี ่ยวกับร้อยละได้ ซึ ่งเป็นการสะท้อนถึงการตระหนักรู ้ถึงความรู ้ด ้าน
ข้อเท็จจริง อีกทั้งยังสามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างง่ายเกี่ยวกับร้อยละได้ ซึ่งเป็น
การสะท้อนถึงการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านกระบวนการ เมื่อครทูบทวนความรู้เดิม 

นอกจากนี้ยังพบว่าใน PBL ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปรายและสรุปผล นักเรียนสามารถ
อธิบายเงื่อนไขในการเปรียบเทียบร้อยละหรือเงื่อนไขของการได้กำไรและขาดทุนได้ โดยครูเป็น
เพียงผู้ที่ค่อยชี้แนะ ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงือนไข ดังภาพที่ 4.86 

 
ภาพที่ 4.86 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนแสดงถึงความรู้ด้านเงื่อนไขใน

การนำเสนอ อภิปราย และสรุป 

ในขณะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา พบว่า นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค / วิธีในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน จากการพูดคุย การเขียน ถาม – 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายในชั้นเรียน ซึ่งแสดงความรู้ด้านเงื่อนไข ดังบทสนทนาระหว่างผู้เรียน
ดังนี้ 
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[ในช่วงนำเสนอสถานการณ์ปัญหา] 

ครู : “คะแนนเต็ม 180 คะแนน เงินสอบได้  90 คะแนน กับอีกคน คะแนนเต็ม 120 
คะแนน เข็มสอบได้ 80 คะแนน สองคนนี้ใครเก่งกว่ากัน” 

ก้อง : “เข็ม...” 
ครู : “ทำไมละ” 
ก้อง : “ก็คะแนนเต็มมันน้อยกว่า” 
ครู : “คะแนนเต็มมันน้อยกว่าเหรอ (พูดทวนซ้ำ) แต่เงินสอบได้ 90 คะแนนนะ มากกว่า

เข็มที่ได้ 80 อีก” 
ก้อง : “แต่ 80 มันใกล้ 120 มากกว่า” 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนในการทำงาน ที่สังเกตเห็นได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงาน
เดี่ยวและขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนมีการร่างวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาก่อนที่จะ
เขียนลงใบงาน/ใบกิจกรรมหรือกระดาษปรู๊พ ซึ่งจากใบสะท้อนคิดของนักเรียนก็ได้ยืนยันถึง
พฤตกิรรมดังกล่าว ดังภาพที่ 4.87 – 4.88 
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ภาพที่ 4.87 ตัวอย่างการวางแผนการคิดโดยการร่างแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา 

B 

 
ภาพที่ 4.88 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B เกี่ยวกับ 

การวางแผนการทำงาน 

ในดา้นการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลนั้น พบว่า สังเกตเห็นได้เด่ดชัดใน PBL ขั้นที่ 2. 
การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ใช้ปากกาสีหรือปาก
การเน้นสีข้อความขีดเส้นใต้ วงกลม หรือเน้นสีข้อความที่สำคัญเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหามากขึ้น ดังภาพที ่4.89 
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ภาพที่ 4.89 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B ใช้ปากกาเน้นข้อความในการจัดการข้อมูล 

ทั้งนี้ในการตรวจสอบติดตามความเข้าใจของนักเรียน ที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนใน 
PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวและ ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะคอย
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในการทำงานเดี่ยว และการทำงานกลุ่มเพื่อให้ได้แนวคิดหรือ
คำตอบที่ถูกต้อง โดยที่นักเรียนส่วนใหญ่ พยายามที่จะพิจารณาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมาย
อย่างถี่ถ้วน โดยการอ่านซ้ำ อ่านออกเสียงพรึมพรำ หรือร่วมกันทำความเข้าใจกับเพื่อนที่นั่ง  
ข้าง ๆ ดังภาพที่ 4.90 

 
ภาพที่ 4.90 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่า ที่สังเกตเห็นได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงาน
เดี่ยวและ ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนมักขอให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครูก็เลือกที่จะใช้วิธีตั้งคำถามให้นักเรียนมองเห็นข้อผิดพลาดและ
ตระหนักรู้ถึงการแก้ไขข้อพร่องด้วยตนเองมากกว่าการบอกคำตอบหรือบอกใหนักเรียนว่าต้องทำ
อะไรในทันท ี



 

308 

สำหรับการประเมินผล พบว่าในขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนบางส่วนได้ทำการ
ประเมินผลการทงานของตนเองหลังจากทำงานเสร็จสิ้นลง โดยมีการการประเมินแนวคิด/ขั้นตอน
การแก้ปัญหาของตนเองว่าถูกต้องและบรรลุป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนประเมินงานของตนเองก่อนส่งงานให้ครู ดังภาพที่ 4.91 – 4.92 

 
ภาพที่ 4.91 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา B ขณะนักเรียนกำลังประเมินผลงานของตนเอง 

โดยครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ 

 
ภาพที่ 4.92 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B เกี่ยวกับการ

แก้ไขข้อผิดพลาด 

3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการสอนตามแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้นและหลังจากดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยกลุ่มเจาะลึกที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ นักเรียนจำนวน 6 คน ที่มีการคละ
ความสามารถ 3 ระดับ (ระดับเก่ง 2 คน ระดับกลาง 2 คน และระดับอ่อน 2 คน) ที่ครูพี่เลี้ยง
แนะนำ โดยได้สัมภาษณ์นักเรียนใน 2 ประเด็นหลักตามองค์ประกอบของอภิปัญญาทั้ง 2 ด้าน 
คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2) การกำกับการรู้คิด โดยสรุปผลตามองค์ประกอบของอภิ
ปัญญาได้ดังต่อไปนี้ 
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1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมในหัวข้อที่เรียนมากกว่า 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ เศษส่วน ทศนิยม การคำนวณ 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมในหัวข้อที่เรียนได้ใน
ระดับหนึ่ง ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การคำนวณ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมในหัวข้อที่เรียนที่แคบ
กว่า ได้แก่ความรู้เกีย่วกับการคำนวณ 

1.2 ความรู้ด ้านกระบวนการ ในการทำกิจกรรมของนักเร ียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เกี ่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดมากกว่า เช่น ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นจะกำหนดสิ่งที่โจทย์ถาม โดยทำตาม
ขัน้ตอนที่วางไว้ โดยดำเนินการตามขั้นที่ละขั้น 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดพอ ๆ กับกลุ่มนักเรียนเก่ง เช่น ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้
ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนที่วางไว้ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ตามที่
พวกเขาพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่นการแก้ปัญหา พวกเขาจะคิดเหมือนกับการคิดอก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

1.3 ความรู้ด้านเงื่อนไข ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่
สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ ่มนักเร ียนเก่ง ตระหนักรู ้เก ี ่ยวกับเงื ่อนไขต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดพอสมควร เช่น ร้อยละตัวส่วนจะต้องเป็น 100 เสมอ การเปรียบเทียบร้อยละจะ
เปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้อง 100 
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กลุ ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับเงื ่อนไขต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดพอสมควรเช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนเก่ง เช่น การตรวจสอบการคูณไขว้ ตัวเลขที่คูณ
ได้ต้องเท่ากัน และการใช้สัดส่วนตรง ข้อมูลทั้งสองปริมาณจะต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 

กลุ ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับเงื ่อนไขต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดไม่มากนัก เช่น เงื่อนไขในการหาค่าของตัวแปรจากเรื่องร้อยละ 

2. ด้านการกำกับการรู้คิด 

2.1 การวางแผน ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนทั้งในการทำงานเป็นทีมและการ
ลำดับขั้นตอนการทำงาน กล่าวคือ ตระหนักถึงการวางแผนทำงานร่วมกันกับเพ่ือนเพ่ือช่วยกันคิด 
ช่วยกันตาม โดยตั้งสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วทำไปทีละข้ันตอน 

กลุ ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับการวางแผนทั ้งในการทำงานร่วมกัน 
กล่าวคือ การวางแผนโดยการแบ่งงานกันทำ และช่วยกันคิด 

กลุ ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับการวางแผนทั ้งในการทำงานร่วมกัน
เช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มกลาง กล่าวคือ การวางแผนโดยให้เพื่อนไปหาข้อมูลแล้วมาช่วยกันคิด 

2.2 กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ที่มีความ
หลากหลายมากกว่า เช่น การแบ่งข้อความที่สำคัญกับไม่สำคัญออกจากกัน การใช้ไฮไลท์หรือ
ปากกาแดงขีดข้อความที่สำคัญ หรือการจดโน้ตที่สำคัญ 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ที่มีความ
หลากหลายไม่มากนัก เช่น การขีดเส้นใต้หรือ ไฮไลท์ข้อความที่สำคัญ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ที่มีความ
หลากหลายไม่มากนัก เช่น การขีดเส้นใต้ หรือไฮไลท์เฉพาะข้อมูลที่สำคัญ 

2.3 การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักถึงการตรวจสอบความเข้าใจในรูปแบบการตรวจสอบที่
หลากหลาย เช่นถามคำตอบจากครูหรือเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ ทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ และอ่านทบทวน 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักถึงการตรวจสอบความเข้าใจในรูปแบบการตรวจสอบ
กับคนรอบข้าง เช่น การพูดคุยกับเพื่อน 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักถึงการตรวจสอบความเข้าใจในรูปแบบการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง เช่น อ่านซ้ำเมื่อทำเสร็จ ถ้าผิดก็แก้ไข 

2.4 กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั ้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักถึงกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องที่หลากหลายทั้งที่เป็น
แบบพึงพาตนเองและผู้อื ่น เช่น การแก้ไขการคำนวณที่ผิดพลาดโดยการคำนวณใหม่ การหา
แนวทางในการแก้ไขโดยการถามเพ่ือนหรือครู 

กลุ ่มนักเรียนกลาง ตระหนักถึงกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องที่หลากหลาย
เช่นเดียวกับเด็กเก่ง เช่น การแก้ไขการคำนวณที่ผิดพลาดโดยการคำนวณใหม่ การหาแนวทางใน
การแก้ไขโดยการถามเพ่ือนหรือครู 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักถึงกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องที่พึงพาผู้อื่น เช่น การ
ให้ครูบอกหรืออธิบายให้ฟังอีกรอบ การถามเพ่ือน 

2.5 การประเมินผล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอน
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักถึงการประเมินทั้งที่เป็นผลงานและกระบวนการทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น การตรวจสอบความสำเร็จของงานหรือคุณภาพของชิ้นงาน 
โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยเปรียบเทียบกับของกลุ่มเพื่อน 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักถึงการประเมินที่เน้นไปที่ผลงานและปริมาณงานที่ได้ 
เช่น ประเมินว่าทำสำเร็จแล้วหรือยัง ถ้าไม่สำเร็จถามเพ่ือนกลุ่มข้าง ๆ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักถึงการประเมินที่เน้นไปที่ผลงานและคุณภาพของงานที่
ได ้เช่น เมื่อทำเสร็จแล้วประเมินความถูกต้องและความเข้าใจของตนเอง 

จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับภาพรวมของลักษณะของอภิปัญญาได้ดัง
ตารางที่ 4.24 
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ตารางที่ 4.24 ภาพรวมลักษณะของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา B โดยการ
สัมภาษณ์ 

ระดับความสามารถ 
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

กลุ่มนักเรียนเก่ง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนสามารถบอกความรู้ที่จำเป็นต้อง

ใช้ในการหาคำตอบได้อย่างครบถ้วน และชัดเจน เช่น เปอร์เซ็นต์ 
การคำนวณ การแสดงวิธีทำ การคูณไขว้ 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนของวิธีทำ
ได้ถูกต้อง และสามารถหาคำตอบตามขั้นตอนท่ีบอกไว้ได้ 

o ความรู ้ด้านเงื ่อนไข : มีความรู ้ด้านเงื ่อนไข เรื ่อง ร้อยละ โดย
สามารถบอกได้ว่าร้อยละ ตัวส่วนต้องเป็น 100 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : เริ ่มต้นลงมือทำโดยการอ่านโจทย์ให้เข้าใจ จับ

ใจความสำคัญ ตีความให้ได้ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง มีอะไรที่จำเป็น
ในการแก้โจทย์ แล้วค่อยมาคิดวิธีทำ หาวิธีการคำนวณ 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : จัดการข้อมูลโดยสรุปจับใจความ
สำคัญ เอาปากกาแดงหรือปากกาเน้นข้อความมาขีดเส้นใต้ข้อมูลที่
สำคัญ หรือวาดภาพให้ตนเองเข้าใจ 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : มีการตรวจสอบความเข้าใจโดย
การอ่านซ้ำ ทบทวนวิธีทำตั้งแต่เริ่มต้น ถามคำตอบจากเพื่อนและ
ครู 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : ส่วนใหญ่เป็นการคำนวณที่ผิดพลาด 
แก้ไขโดยการคำนวณใหม่ หรือถามครูและเพื่อน 

o การประเมินผล : ตรวจสอบความสำเร็จของงานหรือคุณภาพของ
ช้ินงาน โดยเปรียบเทียบกับของกลุ่มเพื่อน  

กลุ่มนักเรียนกลาง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : บอกความรู้ที ่จำเป็นต้องใช้ในภาพรวม 

กว้าง ๆ ไม่ได้เจาะไปที่เนื้อหาหลักที่กำลังเรียนอยู่ เช่น เศษส่วน 
ทศนิยม การคำนวณ 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : บอกขั้นตอนของวิธีทำได้ถูกต้อง แต่ใน
แต่ละขั้นตอนที่วางไว้มีข้อผิดพลาดทำให้มีบางส่วนได้คำตอบที่ไม่
ถูกต้อง 
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ระดับความสามารถ 
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : ไม่สามารถบอกความรู้ด้านเงื่อนไขของเรื่อง 
ร้อยละ ได้ แต่สามารถบอกเงื่อนไขของการคำนวณในเรื่อง ร้อยละ 
ได้ 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : เริ่มจากอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อน แล้วลงมือทำ 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : ใช้ปากกาเน้นข้อความขีดข้อความที่

สำคัญ 
o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : มีการตรวจสอบโดยพูดคุยกับ

เพื่อน 
o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : ส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดจากการ

คำนวณ แก้ไขข้อบกพร่องโดยการคำนวณใหม่ หรือถามครูและ
เพื่อน 

o การประเมินผล : ประเมินโดยไปดูคำตอบของเพื ่อนว่าถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็นำมาแก้ไข 

กลุ่มนักเรียนอ่อน 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : บอกความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ได้แค่พื้นฐานซึ่ง

ก็คือ การคำนวณ ไม่สามาถบอกรายละเอียดของความรู้ของเนื้อหา
ที่กำลังเรียนได้ 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : บอกขั้นตอนของวิธีทำได้ถูกต้อง แต่ไม่
สามารถหาคำตอบตามขั้นตอนท่ีบอกไว้ได้ 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : ไม่สามารถบอกความรู้ด้านเงื่อนไขของเรื่อง 
ร้อยละ ได้ 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : ลองทำในเศษกระดาษก่อน 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : หาข้อมูลที่สำคัญก่อน แล้วค่อยมา

วิเคราะห์ 
o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : ตรวจสอบโดยการทำซ้ำอีก 1 

ครั้ง 
o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : แก้ไขข้อผิดพลาดโดยการให้ครูเป็น

ผู้อธิบายให้ฟัง 
o การประเมินผล : ประเมินความถูกต้องของคำตอบ ถ้าไม่ถูกต้องก็

แก้ไข 
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4.3.3 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 3 : นักศึกษา C 

โดยแบ่งรายงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและ
หลังเรียน (Pre-test and post-test) ประเด็นที ่2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว 
ใบงานกลุ ่ม และสะท้อนคิดของนักเรียน และประเด็นที ่ 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ประเดนที่ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-
test) 

สำหรับประเด็นนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากการนำแบบสอบถามไปใช้ พบว่าในส่วนของ
แบบวัดอภิปัญญานั้น มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของ pre-test คือ 0.812 และ post-test คือ 0.934 ตามลำดับ โดยการรายงาน
ผลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา C 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 48 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 45.83 และ 54.17 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.25 

ตารางท่ี 4.25 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 48) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 
ชาย 22 45.83 
หญิง 26 54.17 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบวัดอภิปัญญา ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
ไม่เกิน 2.00 คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 29.17 รายละเอียดดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที ่ 4.26 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม   

(n = 48) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 15 31.25 
2.01 – 2.50  6 12.50 
2.51 – 3.00  7 14.58 
3.01 – 3.50 6 12.50 
3.51 ขึ้นไป 14 29.17 

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา C 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคือ 3.99 คิด
เป็นร้อยละ 79.80 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู ้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.35 ซึ่งถือว่าคะแนนเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.43) ซึ่งถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปาน
กลางและการกำกับการรู้คิด (d = 0.27) ซึ่งถือว่าคะแนนเพิ ่มขึ้นในระดับต่ำ โดยแสดง
รายละเอียดของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.27 และภาพท่ี 4.93 
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ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 48) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ C  
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.72 1.10 4.17 0.79 0.47 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.57 0.93 3.96 0.83 0.44 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.64 1.11 4.09 0.82 0.46 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.64 1.10 4.07 0.88 0.43 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.72 1.07 4.05 0.81 0.35 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.54 1.09 3.94 0.76 0.43 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.57 1.08 3.68 0.74 0.12 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.71 1.18 3.88 0.91 0.16 

5) การประเมินผล 3.55 1.19 3.97 0.83 0.41 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.62 1.10 3.90 1.01 0.27 

รวมทั้งหมด 3.63 1.10 3.99 0.97 0.35 
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ภาพที่ 4.93 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้านของอภิ

ปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา C 

ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิด
ของนักเรียน 

ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหลังจากที่ได้จัดการเรียนรู้
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนของนักศึกษา C ได้ค่อนข้างเด่ดชัด คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสัดส่วนตรง 
และ แผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสัดส่วนผกผัน โดยในลำดับแรกนี้ จะเป็นรายละเอียด
ในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา C จากการจัดกิจกรรมตามแผนที ่1. แผนการ
จัดการเรียนการรู้ เรื่องสัดส่วนตรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัดส่วนตรง 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สัดส่วนตรง ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดในภาพที ่4.94 
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ภาพที่ 4.94 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนตรง 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.914 ซึ่งในสว่น
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา C ครั้งที่ 1 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ตา่ง ๆ 
ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน จากการพูดคุย การเขียน 
ถาม – ตอบ อธิบาย หรืออภิปราย
ในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

1.80 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้นอย่าง
ใจจดใจจ่อ 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 
 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่านทวนซำ้ 
การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม 
เป็นต้น 

1.80 0.84 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

1.20 0.45 ปรากฏน้อย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.20 0.45 ปรากฏน้อย 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลาย 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อพบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
ในช้ันเรียน 

1.20 0.45 ปรากฏน้อย 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมินวา่ 
งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการ
พูดคุยกัน หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว 

0.80 0.45 ปรากฏน้อย 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านีอ้ีกหรือไม ่

0.00 0.00 ไม่ปรากฏ 

 



 

321 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) การ
วางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

โดยพบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหานักเรียนพยายามที่จะตอบ
คำถามทีเ่กี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริง โดยในคาบนี้เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนและสัดส่วน ซึ่งแสดง
พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริง ดังบทสนทนาต่อไปนี้ (ชื่อ
นักเรียนทั้งหมดในรายงานวิจัยเล่มนี้เป็นนามสมมต)ิ 

[ในช่วงนำเสนอสถานการณ์ปัญหา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่าทำไมการที่เราเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจึงใช้เวลาในการเดินทาง
น้อยกว่าการเดินทางปกติ” 

กล้า : “เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วตั้ง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วมาก ๆ” 
อัน : “จริงค่ะครู ปกติพ่อหนูขับรถประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” 
ก้อง : “ผมเห็นด้วยกับเพื่อน ๆ นะครับ เพราะรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วมีความเร็วที่

มากกว่ารถปกติเลยทำให้ใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าครับ” 

นอกจากนี้ยังพบว่าในขณะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาใน PBL ขั้นที่ 1. การ
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนแสดงถึงการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไข ดังตัวอย่างใน
บทสนทนาต่อไปนี้ (นักเรียนใช้นามสมมติ) 
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[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่าต้องมีเงื่อนไขอะไร ที่ทำให้การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงร่นเวลา
การเดินทางได้มาก” 

กล้า : “ความเร็วมากข้ึนครับ” 
อ้อย : “ระยะทางเท่าเดิม” 
แก้ว : “ใช่แล้วค่ะครู ระยะทางเท่าเดิม ความเร็วมากขึ้นครับ ทำให้ร่นเวลาการเดินทาง

ได้มาก” 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผน ใน PBL ทั้งขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวและขั้นที่ 3. 
การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนมีการวางแผนด้านขั้นตอนในการทำงานทั้งในการงานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม และวางแผนด้านเวลาการทำงานในการทำงานกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ค่อยกระตุ้นเรื่องข้อจำกัด
ในเวลาในการทำงานที่มอบหมาย ดังภาพที่ 4.95 

 
ภาพที่ 4.95 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา C ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการทำงานกลุ่ม 

ซึ่งแสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาในการกำกับการรู้คิดด้านการวางแผนของนักเรียนใน
การ ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กลาง : “ทุกคนเราจะทำอะไรกันก่อนดี” 
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ไก่ : “ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไร ทำลงในกระดาษทดก่อนนะ” 
อุ่น : “โจทย์ให้เราหา... (อ่านโจทย์จากใบกิจกรรม) ให้เราแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ระยะทางกับจำนวนชั่วโมงในการเดินทางอย่างละเอียด” 
กลาง : “เดี๋ยวเราเป็นคนร่างใส่กระดาษให้ก่อนนะ (แล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอร่างแนวคิดใน

สมุดก่อนทำลงใบกิจกรรม)” 

สำหรับกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล พบว่า นักเรียนบางส่วนใช้ปากกาเน้นสีข้อความที่
สำคัญเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจสถานกาณ์ปัญหา ในขณะที่บางคนอาจใช้ปากกาขีดเส้นใต้
หรือวงกลมข้อความสำคัญแทนในกรณีที่สถานการณ์ปัญหาเป็นข้อความยาวซับซ้อน ในขั้นที่ 2. 
การทำงานเดี่ยว และข้ันที่ 3. การทำงานกลุ่ม ดังภาพที่ 4.96 

 
ภาพที่ 4.96 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียน

ของนักศึกษา C 

สำหรับ การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พยายามพิจารณา
สถานการณ์ปัญหาอย่างจดจ่อ และเก็บรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจ (กรณีที่ไม่เข้าใจนักเรียน
มักจะถามเพ่ือนที่เก่งกว่าหรือถามครู) ดังภาพที่ 4.97 



 

324 

 
ภาพที่ 4.97 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา C ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจของตนเองโดยขอให้ครูช่วยชี้แนะ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วน เลือกที่จะตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้อ่านโจทย์ซ้ำหลาย ๆ รอบ โดยใช้อ่านออกเสียง และการทำซ้ำ ใน PBL ขั้นที่ 3. การ
ทำงานกลุ่มดังภาพที่ 4.98 

 
ภาพที่ 4.98 นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา C ตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเองใน

การแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยการทำซ้ำบนโพสต์อิทโน้ต 

ทั้งนี้เมื่อทำงานเสร็จพบว่า ใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนได้ประเมินเกี่ยวกับ
งานที่ทำเสร็จนั้นว่าถูกต้องหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการพูดคุยกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรม
การประเมินผล ดังตัวอย่างในบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กะลา : “ก่อนส่งครูลองตรวจดูอีกรอบนึงไหม เผื่อมีบางจุดผิด” 
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เก๋ : “ได้ ๆ ...(นักเรียนช่วยกันอ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและจดจ่อประมาณ 
2 – 3 นาที)” 

อ้อ : “เราตอบตรงคำถามก็โอเคแล้ว...แล้วเราตอบครบทุกคำถามแล้วใช่ไหม”  
เก๋ : “อึม…ครบหละ...ไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วหล่ะ” 

ดังที่ได้เกริ่นนำในมาก่อนหน้านี้แล้วว่า หลังจากท่ีได้สังเกตชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ที่การจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่ถูกเลือกขึ้นเพ่ือ
สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา C คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสัดส่วนตรง 
และ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื ่องสัดส่วนผกผัน ซึ่งลำดับต่อไป จะเป็นรายละเอียดในการ
สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา C ใน 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสัดส่วนผกผัน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัดส่วนผกผัน 

สำหรับการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สัดส่วนผกผัน ที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดในภาพที ่4.99 

 
ภาพที่ 4.99 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนผกผัน 
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ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.886 ซึ่งในสว่น
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.29 

ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา C ครั้งที่ 2 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ตา่ง ๆ 
ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน จากการพูดคุย การเขียน 
ถาม – ตอบ อธิบาย หรืออภิปราย
ในช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.20 0.84 ปรากฏมาก 

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 
 
 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

2.60 0.55 ปรากฏมาก 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้นอย่าง
ใจจดใจจ่อ 

2.60 0.45 ปรากฏมาก 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่านทวนซำ้ 
การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม 
เป็นต้น 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

2.80 0.45 ปรากฏมาก 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลาย 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อพบ

4.00 0.00 ปรากฏ 
มากที่สุด 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
ในช้ันเรียน 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมินวา่ 
งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการ
พูดคุยกัน หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นทีง่่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

2.20 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) การ
วางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข)  

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และในขั้นที่ 4. การนำเสนอ 
อภิปรายผล และสรุป นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ด้านข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวกับเนื้อหาข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ที่ครูถามหรือทบทวนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถอธิบายขั้นตอน/วิธีการ ซึ่งเป็น
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ความรู้ด้านกระบวนการได้ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นและชี้แนะ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมทางอภิปัญญา
ของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้านเงื่อนไข ดังตัวอย่างในบทสนทนาต่อไปนี้  

[ขั้นที่1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่ามีเงื ่อนไขอะไร ที่จะนักเรียนจะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของ
ความเร็วเฉลี่ยและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง” 

ก้อง : “ถ้าขับรถเร็วน่าจะใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง” 
อ้อ : “ต้องขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยนี้ตลอดนะครับครู” 
กิ๊บ : “ถ้าความเร็วลดลง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าความเร็วเพ่ิม

มากขึ้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องน้อยลง” 

[ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป] 

ครู : “นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของความเร็วเฉลี่ยและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เป็น
อย่างไร” 

กล้า : “ถ้าความเร็วลดลง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าความเร็วเพ่ิม
มากขึ้น เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องน้อยลง” 

ออย : “ใช่ค่ะ หนูเห็นด้วย” 
ก้อย : “ถ้าความเร็วลดลงเป็น 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องเพ่ิม

มากขึ้น เลยนำ 10 มาคูณ 4 เนื่องจาก 20 มาจาก 80 หาร 4 แต่ถ้าความเร็วเพ่ิมมากข้ึนเป็น 160 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการเดินทางจะต้องน้อยลง เลยนำ 10 มาหาร 2 เนื่องจาก 160 
มาจาก 80 คูณ 2” 

ก้อง : “มันกลับกันอะครับครู” 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน ใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ซึ่งเป็นการ
วางแผนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานและเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่ครู
กำหนดเนื่องจากครูได้เน้นย้ำการทำงานให้เสร็จทันในเวลาที่ครูกำหนดให้ ทั้งนี้พบว่าการวางแผน
ของนักเรียนดังกล่าวครูมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความจำเป็นในการ
วางแผนในการทำงานกลุ่มเพ่ือให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 
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สำหรับกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล พบว่า นักเรียนมีการใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล ใน 
PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และข้ันที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนใช้ปากกาเน้นสีข้อความ
ที่สำคัญเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาเช่นเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
หน้านี้ ดังภาพที่ 4.100 

 
ภาพที่ 4.100 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียน

ของนักศึกษา C 

สำหรับ การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมการ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจของนักเรียนได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การ
ทำงานกลุ่ม โดยมีนักเรียนบางส่วนมีการตรวจสอบติดตามความเข้าใจด้วยตนเอง ในขณะที่
นักเรียนอีกบางส่วนเลือกตรวจสอบติดตามความเข้าใจกับเพ่ือนหรือครู 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนมักปรากกฏใน PBL 
ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ทั้งนี้เมื่อนักเรียนพบข้อผิดพลาดในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนส่วนหนึ่งเลือกที่จะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง จาก
การทำซ้ำเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการทำงาน ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะขอความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือครู 

สำหรับการประเมินผล สังเกตเห็นได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การ
ทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะขอคำแนะนำจากครู ในขณะที่นักเรียนบางส่วนเลือก
ที่จะประเมินโดยการเปรียบเทียบงานของตนกับเพ่ือนเพ่ือประเมินซึ่งกันและกัน ดังตัวอย่างในบท
สนทนาต่อไปนี้ (นักเรียนใช้นามสมมติ) 
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[บทสนทนา] 

ก้อย : “มา ๆ ขอดูหน่อย ก่อนส่งครูลองเอางานมาเทียบกันสิ” 
ก้อง : “ได้ ๆ ...” 
ก้อย : “ตรงนี้อะไร...เอ้อ...ตรงนี้ลืมดู..” 
ก้อง : “อะ…อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วย” 

3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการสอนตามแผนฯ ที่ ได้
พัฒนาขึ้นและหลังจากดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยกลุ่มเจาะลึกที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ นักเรียนจำนวน 6 คน ที่มีการคละ
ความสามารถ 3 ระดับ (ระดับเก่ง 2 คน ระดับกลาง 2 คน และระดับอ่อน 2 คน) ตามที่ครูพ่ี
เลี้ยงแนะนำ 

โดยได้สัมภาษณ์นักเรียนใน 2 ประเด็นหลักตามองค์ประกอบของอภิปัญญาทั้ง 2 ด้าน คือ 
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด จากนั้นวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยสรุปผลได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักถึงความรู้และประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องที่มีความ
หลากหลาย เช่น “(หน)ู คิดถึงบทเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ประถมค่ะ เช่น การใช้เศษส่วน ทศนิยมแล้วก็
การใช้สมการในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักถึงความรู้ที่เก่ียวข้องที่มาจากสิ่งที่เคยเรียนมาก่อนหน้า
นี้ เช่น “(หน)ู…เอาความรู้จากคาบก่อนมาใช้ในคาบนี้ค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักได้ว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า
ถึงรายละเอียดของสิ่งที่เก่ียวข้อง เช่น “ได้ค่ะ เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องสมการ ถ้าสมมติเราแก้ไม่ได้
ก็เอาที่ครูสอนคราวที่แล้วมาทำ” (นักเรียนตอบรายละเอียดของขั้นความรู้ต่าง ๆ ไม่ได้เลย) 

1.2 ความรู้ด ้านกระบวนการ ในการทำกิจกรรมของนักเร ียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เกี ่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดที่ค่อนข้างมาก เช่น ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นทราบถึงกำหนดสิ่งที่โจทย์ถาม และรู้
ขั้นตอนก่อนหลัง 

กลุ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อน
เช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนเก่ง เช่น ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้นหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อน ที่จะ
ดำเนินการแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้เป็นลำดับต่อไป 

กลุ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู้เก่ียวกับกระบวนต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม โดยไม่ได้
ตระหนักถึงลำดับการดำเนินการมากนัก 

1.3 ความรู้ด้านเงื่อนไข ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่
สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง ตระหนักรู้เก่ียวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน 

กลุ ่มนักเรียนกลาง ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับเงื ่อนไขต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดเช่นเดียวกับกลุ่มนักเรียนเก่ง 

กลุ ่มนักเรียนอ่อน ตระหนักรู ้เกี ่ยวกับเงื ่อนไขต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนหรือ
รายละเอียดไม่มากนัก 

2. ด้านการกำกับการรู้คิด 

2.1 การวางแผน ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนเพื่อหา วิธีคิดที่ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย และแก้ปัญหาได้รวดเร็วที่สุด โดย นักเรียนมีการวางแผนในการทํางานกลุ่มโดยการคิด
แก้ปัญหา หลากหลายวิธี เพื่อเลือกวิธีที่คิดว่าสามารถอธิบายให้คนอื่น เข้าใจได้ในการนําเสนอ 
และเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองคิด 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้ เข้าใจในเรื่องที่
เรียนมากยิ่งขึ้น โดยนักเรียนมีความพยายามนํา ความรู้เดิมที่เคยเรียนมาก่อน มาใช้ในการทํางาน
กลุ่ม 
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กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนโดย พยายามทํางานกลุ่ม
ให้เสร็จทันเวลา โดยนักเรียนมีการ วางแผนในการทํางานกลุ่มโดยการใช้ความรู้พื้นฐานในการ คิด 
และพยายามทํางานกลุ่มให้เร็วที่สุด เพ่ือให้เสร็จทันเวลา 

2.2 กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการ ข้อมูลโดยการขีดเส้นใต้ ไฮไลท์ 
การจดบันทึกเป็นภาษาของตัวเองโดยเฉพาะความรู้ หรือข้อมูลที่ไม่เคยทราบมาก่อน 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลโดยการนึกถึงความรู้เดิมที่
เคยเรียนมาและพยายามวาดภาพประกอบเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีกลยุทธ์การจัดการ ข้อมูลโดยการบันทึกตามที่ตัวเอง
เข้าใจและพยายาม ตรวจสอบความถูกต้องจากการถามเพ่ือนหรือครู 

2.3 การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองจากการอธิบายให้เพื่อน
ฟังภายในกลุ่มและพยายาม มีส่วนร่วมในการนําเสนอและอภิปรายร่วมกับเพื่อน 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ จากการทบทวนวิธีคิดของตัวเอง
และพยายามพิจารณา ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหา 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยการเปรียบเทียบคําตอบของ
ตัวเองกับเพื ่อน นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดทำไม่ถูกต้อง และมีกลยุทธ์การ แก้ไข
ข้อบกพร่องโดยการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

2.4 กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั ้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดจากการสับสนในสิ่งที่ทํา และมี
กลยุทธ์การแก้ไข ข้อบกพร่องโดยทบทวนวิธีคิดของตัวเองใหม่อีกครั้ง 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดจากการคํานวณ ไม่ถูกต้อง 
และมีกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องโดยการทบทวนหรือทําใหม่อีกครั้ง 
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กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดทำไม่ถูกต้อง และมีกลยุทธ์
การ แก้ไขข้อบกพร่องโดยการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 

2.5 การประเมินผล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอน
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากความ เข้าใจในสิ่งที่เพื่อน
นําเสนอ และเพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เรา นําเสนอ อีกทั้งนักเรียนมีการประเมินผลงานของกลุ่มว่า 
สามารถเขียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ยังขาดการนําเสนอให้ เพ่ือนเข้าใจ 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากการได้ ช่วยเพื่อนในกลุ่ม
คิดและอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง อีกทั้งนักเรียนมีการประเมินผลงานของกลุ่ม โดยเปรียบเทียบ
จาก การนําเสนอของกลุ่มอื่น 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากความ ความร่วมมือและ
อภิปรายกันภายในกลุ่ม นักเรียนมีการ ประเมินผลงานของกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับงานของกลุ่ม
เพ่ือนว่ามีรายละเอียดมากน้อยต่างกันอย่างไร 

ทั้งนี้สามารถสรุปภาพรวมของอภิปัญญาของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ได้ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.30 

ตารางที ่ 4.30 ภาพรวมของอภิปัญญาของนักเรียนจากชั ้นเรียนของนักศึกษา C โดยการ
สัมภาษณ์ 

ระดับความสามารถ 
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

นักเรียนกลุม่เก่ง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนแสดงความรู้ด้านข้อเท็จจริง โดย

นักเรียน สามารถยกตัวอย่าง ความรู้ที่นำเอามาใช้แก้ปัญหา เช่น เรื่อง
การแก้สมการ และ สามารถบอกหลักการการแก้สมการ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและ ชัดเจน 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนแสดงความรู้ด้านกระบวนการ จาก
การ แก้สมการได้อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนการหา
คำตอบของสมการได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 

o ความรู้ด้านเงื ่อนไข : นักเรียนแสดงความรู้ด้านเงื ่อนไข โดยเมื่อครู
กําหนดสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียน นักเรียนสามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดได้ 
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2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนเพื่อหา วิธีคิดที่

ถูกต้อง เข้าใจง่าย และแก้ปัญหาได้รวดเร็วที่สุด โดย นักเรียนมีการ
วางแผนในการทํางานกลุ่มโดยการคิดแก้ปัญหา หลากหลายวิธี เพื่อ
เลือกวิธีที่คิดว่าสามารถอธิบายให้คนอื่น เข้าใจได้ในการนําเสนอ และ
เข้าใจในสิ่งท่ีตัวเองคิด  

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีกลยุทธ์การข้อมูลในการขีดเส้น
ใต้ ไฮไลท์ การจดบันทึกเป็นภาษาของตัวเองโดยเฉพาะความรู้ หรือ
ข้อมูลทีไ่ม่เคยทราบมาก่อน 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของ
ตัวเองจากการอธิบายให้เพื่อนฟังภายในกลุ่มและพยายาม มีส่วนร่วม
ในการนําเสนอและอภิปรายร่วมกับเพื่อน  

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดจาก
การสับสนในสิ่งท่ีทํา และมีกลยุทธ์การแก้ไข ข้อบกพร่องโดยทบทวนวิธี
คิดของตัวเองใหม่อีกครั้ง  

o การประเมินผล : นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากความ เข้าใจใน
สิ่งที่เพื่อนนําเสนอ และเพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เรา นําเสนอ อีกทั้งนักเรียน
มีการประเมินผลงานของกลุ่มว่า สามารถเขียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่
ยังขาดการนําเสนอให้ เพื่อนเข้าใจ 

นักเรียนกลุม่กลาง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนแสดงความรู้ด้านข้อเท็จจริง โดย

นักเรียน สามารถยกตัวอย่างความรู้จากคาบเรียนก่อนหน้า (เรื ่อง
สัดส่วน) มาใช้ในการปก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้สมการ
ได้ 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนแสดงความรู้ด้านกระบวนการ จาก
การ แก้สมการได้อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนการหา
คำตอบของสมการได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่เป็นระบบ 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนมีความรู้ด้านเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ 

2. การกำกับการรู้คิด 
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o การวางแผน : นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้ เข้าใจใน
เรื่องที่เรียนมากยิ่งข้ึน โดยนักเรียนมีความพยายามนํา ความรู้เดิมที่เคย
เรียนมาก่อน มาใช้ในการทํางานกลุ่ม 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลโดย
การนึกถึงความรู้เดิมที ่เคยเรียนมาและพยายามวาดภาพประกอบ
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ จาก
การทบทวนวิธีคิดของตัวเองและพยายามพิจารณา ทางเลือกอื่น ๆ ใน
การแก้ปัญหา 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดจาก
การคํานวณ ไม่ถูกต้อง และมีกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องโดยการ
ทบทวนหรือทําใหม่อีกครั้ง  

o การประเมินผล : นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากการได้ ช่วย
เพื่อนในกลุ่มคิดและอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง อีกทั้งนักเรียนมีการ
ประเมินผลงานของกลุ่ม โดยเปรียบเทียบจาก การนําเสนอของกลุ่มอื่น 

นักเรียนกลุม่อ่อน 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนไม่สามารถแสดงความรู้ดา้นข้อเท็จจรงิ 

มากเท่าที่ควร โดยนักเรียนไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองนำมาใช้ได้ 
หรือ ตอบไม่ตรงกับเรื่องท่ีจะได้นำมาใช้ 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนตระหนักถึงความรู้ด้านกระบวนการ
น้อย 

o ความรู้ด้านเง่ือนไข : นักเรียนตระหนักถึงความรู้ด้านเง่ือนไขน้อย 
2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนกําหนดเป้าหมายในการเรียนโดย พยายาม

ทํางานกลุ่มให้เสร็จทันเวลา โดยนักเรียนมีการ วางแผนในการทํางาน
กลุ่มโดยการใช้ความรู้พื้นฐานในการ คิด และพยายามทํางานกลุ่มให้
เร็วท่ีสุด เพื่อให้เสร็จทันเวลา 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีกลยุทธ์การจัดการ ข้อมูลโดย
การบันทึกตามที่ตัวเองเข้าใจและพยายาม ตรวจสอบความถูกต้องจาก
การถามเพื่อนหรือครู 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดย
การเปรียบเทียบคําตอบของตัวเองกับเพื่อน 
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o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนพบว่าตัวเองมัก ผิดพลาดทำไม่
ถูกต้อง และมีกลยุทธ์การ แก้ไขข้อบกพร่องโดยการขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อน 

o การประเมินผล : นักเรียนมีการประเมินการทํางานจากความ ความ
ร่วมมือและอภิปรายกันภายในกลุ่ม นักเรียนมีการ ประเมินผลงานของ
กลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับงานของกลุ่มเพื่อนว่ามีรายละเอียดมากน้อย
ต่างกันอย่างไร 

4.3.4 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 4 : นักศึกษา D 

โดยแบ่งรายงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและ
หลังเรียน (Pre-test and post-test) 2. ข้อมูลจากจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงาน
กลุ่ม และสะท้อนคิดของนักเรียน และ 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1.ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-
test) 

สำหรับประเด็นนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากการนำแบบสอบถามไปใช้ พบว่าในส่วนของ
แบบวัดอภิปัญญานั้น มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของ pre-test คือ 0.812 และ post-test คือ 0.934 ตามลำดับ โดยการรายงาน
ผลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของ
นักศึกษา D และตอนที่ 2. อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 41 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 65.85 และ 34.15 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.31 

ตารางท่ี 4.31 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 26 63.41 
หญิง 15 36.59 
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จากการนักเรียนได้ตอบแบบวัดอภิปัญญา ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
3.01 – 3.50คิดเป็นร้อยละ 34.15 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อย
ละ 26.83 รายละเอียดดังตารางที่ 4.32 

ตารางที ่ 4.32 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม  

(n = 41) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 9 21.95 
2.01 – 2.50  5 12.19 
2.51 – 3.00  11 26.83 
3.01 – 3.50 14 34.15 
3.51 ขึ้นไป 2 4.88 

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคือ 3.97 คิด
เป็นร้อยละ 79.40 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู ้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
(d = 0.56) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.47) ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับสูงในทุกด้าน 
โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.33 และภาพท่ี 4.101 
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ตารางที่ 4.33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ D  
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.78 0.94 4.25 0.75 0.55 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.46 0.73 3.81 0.60 0.52 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.36 1.15 4.01 0.70 0.68 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.53 1.10 4.07 0.81 0.56 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.61 0.76 4.05 0.54 0.67 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.45 0.93 3.93 0.65 0.60 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.25 0.88 3.43 0.56 0.24 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.69 0.86 3.97 0.83 0.33 

5) การประเมินผล 3.20 0.77 3.66 0.72 0.62 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.41 1.10 3.86 0.80 0.47 

รวมทั้งหมด 3.47 1.12 3.97 0.80 0.51 
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ภาพที่ 4.101 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้านของอภิ

ปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา D 

ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิด
ของนักเรียน 

ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหลังจากที่ได้จัดการเรียนรู้ตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา D ได้ค่อนข้างชัดเจนเป็นตัวแทนในการายงานผล คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และแผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฐานนิยม ซึ่งในลำดับแรกนี้ จะ
เป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D จากการจัด
กิจกรรม ตาม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื ่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดในภาพที่ 
4.102 
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ภาพที่ 4.102 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.943 ซึ่งในสว่น
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที ่4.34 

ตารางที่ 4.34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย

ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา D ครั้งที่ 1 

องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ตา่ง ๆ 
ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน จากการพูดคุย การเขียน 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ถาม – ตอบ อธิบาย หรืออภิปราย
ในช้ันเรียน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีนจากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี 
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียนจาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การ
วางแผน 

นักเรียนมีการวางแผนในการ
ทำงาน เช่น กำหนด 

- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

0.80 0.45 ปรากฏน้อย 

2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการ
ข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียน ใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้นอย่าง
ใจจดใจจ่อ 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

2.3) การ
ตรวจสอบ
ติดตามความ
เข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่านทวนซำ้ 
การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม 
เป็นต้น 

2.80 0.45 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.4) กลยุทธ์การ
แก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลาย 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อพบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
ในช้ันเรียน 

2.60 0.55 ปรากฏมาก 

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมินวา่ 
งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการ
พูดคยุกัน หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว 

0.60 0.55 ปรากฏน้อย 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

0.00 0.00 ไม่ปรากฏ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) 
การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
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2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที ่5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข)  

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยนักเรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่ครูเปิดประเด็นเพ่ือนำเข้าสถานการณ์ปัญหา ดังภาพที่ 4.103 

 
ภาพที่ 4.103 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

ข้อเท็จจริง 

ทั ้งนี้ย ังพบว่า นักเรียนตระหนักรู ้ว ่ามีขั ้นตอนบางอย่างที ่ต ้องดำเนินการ เกี ่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา ซึ่งแสดงพฤติกรรมการมีความรู้ด้านกระบวนการ ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้  

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรในการจัดการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของทั้งสามคนนี้ เพ่ือให้
ได้ข้อสรุปที่ยุติธรรม” 

กล้วย : “...ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันครับ...ต้องดูว่าแต่ละคนจ่ายไปเท่าไหร่ แล้วนำมา
เฉลี่ยกันครับ” 

ครู : “จะเฉลี่ยอย่างไรหรอครับ อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม” 
กุ้ง : “หาค่าเฉลี่ยค่ะ...เอาค่าใช้จ่ายของ 3 คน มารวมกันแล้วหาร 3” 
ไก่ : “ไม่ยากค่ะครู เอาเงินของ 3 คน รวมกันหาร 3” 
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ในช่วงที่ครูทบทวนบทเรียนหรือนำเสนอเสนอผลการแก้ปัญหาของตนเอง ทั้งนี้พบว่ามี
นักเรียนส่วนน้อยที ่สามารถอธิบายเงื ่อนไขในการแก้ปัญหาได้ว่าทำไมต้องนำเสนอข้อมูลที่
กำหนดให้ในรูปแบบของแผนภาพจุด หรือแผนภาพต้น – ใบ เป็นต้น 

โดยขณะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในขั้นที่ 1. ของ PBL นั้นพบว่า นักเรียน
ตระหนักรู้ว่ามีเงื ่อนไขบางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหา ซึ่งแสดงพฤติกรรมการมีความรู้ด้านเงื่อนไข ดังตัวอย่างในบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่าข้อเสนอจะต้องมีเงื่อนไขอะไร จึงจะทำให้ทั้งสามคนพอใจในข้อเสนอ
นั้น” 

กล้า : “ทุกคนต้องจ่ายเงินเท่ากันครับ” 
อาม : “ต้องไม่มีใครได้จ่ายเงินมากกว่าคนอ่ืนครับ เพราะเป็นงานกลุ่ม” 
ไก่ : “ใช่แล้วค่ะครู ต้องได้ข้อสรุปว่าต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่ และยอดเงินนั้นต้องเป็น

จำนวนเดียวกันด้วยจึงจะยุติธรรม” 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน ใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยนักเรียนมี
การวางแผนในการแบ่งหน้าที ่การทำงานในกลุ ่มและแนวทางในการเขียน/บันทึกงานลงใน
กระดาษคำตอบ ดังในสะท้อนคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผน 

 
ภาพที่ 4.104 ตัวอย่างสะท้อนคิดเก่ียวกับการวางแผนการทำงานของนักเรียนจากชั้นเรียนของ 

นักศึกษา D 

สำหรับ กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล พบว่าเมื่อนักเรียนเจอข้อมูลที่สำคัญจากโจทย์ที่ครู
มอบให้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะเน้นสีข้อความ หรือใช้ปากกาสีทำเครื่องหมาย ตีกรอบ หรือ  ทำ
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สัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ ทั้งในขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และข้ันที่ 3. การทำงานกลุ่ม ดัง
ภาพที่ 4.105 

 
ภาพที่ 4.105 ตัวอย่างการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียน

ของนักศึกษา D 

สำหรับ การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าหลังจากที่นักเรียนได้รับใบกิจกรรมทั้ง
ในขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนส่วนใหญ่พยายามทำความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการอ่านในใจหรือไม่ก็อ่านออกเสียงเพื่อทำความเข้าใจกับ
ตนเองและกับเพื่อน ในระหว่างที่มีการทำงานนั้น นักเรียนบางส่วนจะคอยตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหาของตนเองตลอดเพื ่อกำกับความเข้าใจของตนเองผ่านการพิจารณาด้วยตนเอง 
เปรียบเทียบกับเพ่ือน หรือถามครูในบางครั้ง ดังภาพที่ 4.106 
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ภาพที่ 4.106 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  

เกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้าใจ 

จะเห็นได้ว่า นักเรียนมีความพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา เช่น การอ่านทวนซ้ำ 
การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม เป็นต้น มีการถามตัวเอง ถามเพื่อนหรือครูอยู่เสมอว่าทำงาน
บรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือยัง และมีการตรวจสอบการทำงานและความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานในชั้นเรียน ซึ่งแสดงพฤติกรรมการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ ดัง
บทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

อิม : “เราทำแบบนี้ถูกไปอ่ะกล้า” 
กล้า : “แบบนี้แหละแต่ต้องนำ 120 บวก 120 แล้วหารด้วย 3 ไม่ใช่ 2 เพราะจริง ๆ แล้ว

มีคนสามคนไง” 
ไก่ : “ต้องหาร 3 ต้องหาร 3” 
อาม : “โอเคงั้นก็น่าจะถูกล่ะ” 

สำหรับ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่า เมื่อเกิดปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ 
ระหว่างที่กำลังแก้ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะถามครูทันทีเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของตนเอง
และกลุ่ม ซึ่งมีนักเรียนบางส่วนที่จะถามเพ่ือนที่มีความสามารถสูงกว่าแทนในขั้นที่ 3. การทำงาน
กลุ่ม และ ขั้นที่ 5. การให้งาน/แบบฝึกหัด ดังภาพที่ 4.107 – 4.108 
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ภาพที่ 4.107 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังปรึกษาเพ่ือนที่มี 

ความสามารถสูงกว่า 

 
ภาพที่ 4.108 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  

เกี่ยวกับการวางแผนทำงานกลุ่ม 

สำหรับ การประเมินผล พบว่าหลังจากที่นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนไม่ค่อยประเมินผลงาน ทั้งในประเด็นความถูกต้องและความเหมาะสม โดยนักเรียนสว่น
ใหญม่ักจะรีบส่งงานครูเพ่ือให้ทันเวลา 

ดังที่ได้เกริ่นนำในมาก่อนหน้านี้แล้วว่า หลังจากท่ีการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 
2 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ถูกเลือกขึ้นเพื่อสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา D คือ
แผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต และแผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื ่องฐานนิยม ซึ่งลำดับต่อไป จะเป็นรายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา D ในแผนที ่2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องฐานนิยม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฐานนิยม 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้  ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฐานนิยม ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดังรายละเอียดในภาพที ่4.109 

 
ภาพที่ 4.109 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฐานนิยม 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.850 ซ่ึงในส่วน
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.35 
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ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย

ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา D ครั้งที่ 2 

องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ตา่ง ๆ 
ที่จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน จากการพูดคุย การเขียน 
ถาม – ตอบ อธิบาย หรืออภิปราย
ในช้ันเรียน 

3.80 0.45 ปรากฏ 
มากที่สุด 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีนจากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเง่ือนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี 
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียนจาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การ
วางแผน 

นักเรียนมีการวางแผน ในการ
ทำงาน เช่น กำหนด 

- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

2.80 0.89 ปรากฏมาก 

2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการ
ข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้นอย่าง
ใจจดใจจ่อ 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบ 
ของอภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

3.60 0.55 ปรากฏ 
มากที่สุด 

2.3) การ
ตรวจสอบ
ติดตามความ
เข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับ
ข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่านทวนซำ้ 
การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม 
เป็นต้น 

4.00 0.00 ปรากฏ 
มากที่สุด 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2.4) กลยุทธ์การ
แก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.80 0.84 ปรากฏ 
ปานกลาง 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลาย 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อพบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
ในช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมินวา่ 
งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการ
พูดคุยกัน หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว 

2.40 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

2.00 1.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) 
การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้าน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู ้เกี่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู ้ด้านข้อเท็จจริง ความรู ้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1 การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และขั้นที่ 4. การนำเสนอ 
อภิปรายผล และสรุป โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพยายามในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูและเพ่ือนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ครูเปิดประเด็นเพ่ือนำเข้าสถานการณ์ปัญหา 
ซึ่งปรากฏว่านักเรียนได้มีการอธิบายและถามคำถามต่าง ๆ แต่มีนักเรียนเพียงบางส่วน ที่สามารถ
อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา (การเขียนฮิสโทแกรม การหามัธยฐาน หรือฐานนิยม เป็นต้น) 
ในช่วงที่ครูทบทวนบทเรียนหรือนำเสนอเสนอผลการแก้ปัญหาของตนเอง ทั้งนี้นักเรียนบางส่วน 
ที่สามารถอธิบายเงื่อนไขในการแก้ปัญหาได้ว่าทำไมต้องนำเสนอข้อมูลค่ากลางของข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน หรือฐานนิยม เป็นต้น ในขณะที่มีการอภิปราย พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ได้
ร่วมอภิปรายผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิดของกันและกัน ทั้งนี้ปรากฏว่านักเรียนร่วมกันตั้งคำถาม 
เปรียบเทียบแนวคิดของกันและกัน โดยครูเป็นเพียงผู้เปิดประเด็นสำคัญในการอภิปรายและคอย
กำกับแนวคิดเท่านั้น ดังภาพที่ 4.110 
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ภาพที่ 4.110 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันอภิปราย 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่า นักเรียนมีการวางแผนก่อนเริ่มการทำงานใน PBL ขัน้ที่ 2. การทำงานเดี่ยวและขั้น
ที่ 3. การทำงานกลุ่ม เช่น ออกแบบการเขียน   ฮิสโทแกรม วิธีการหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งสังเกต
ได้จากการที่นักเรียนร่างแบบก่อนที่จะลงมือเขียนจริง โดยมีร่องรอยการวางแผนจากใบงานและ
ใบสะท้อนคิดของนักเรียน ดังภาพที่ 4.111 – 4.112 

 
ภาพที่ 4.111 ตัวอย่างการวางแผนแนวคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D 
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ภาพที่ 4.112 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D  

เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน 

สำหรับกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล  พบว่าใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวและขั้นที่ 3. 
การทำงานกลุ่ม ในขณะที่ครูแจกใบกิจกรรมที่สถานการณ์ปัญหา มีความยาวมากและมีข้อมูลมาก 
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ปากเน้นสีข้อความ ดังภาพที่ 4.113 

 
ภาพที่ 4.113 การใช้ปากเน้นสีข้อความของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D 

และยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ โดยใช้ตาราง และขีดฆ่า
ข้อมูลที่พิจารณาไปแล้ว โดยมีตัวอย่างบทสนทนาในการทำงานกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กล้า : “ทุกคนเราจะนับอย่างไรดีไม่ให้นับผิดพลาด” 
ไก่ : “ทำตารางดีไหม... (พยายามวางแผนการแก้ปัญหา) หรือทำแผนภูมิเหมือนที่เราเรียน

ไป” 
อาม : “ทำตารางง่ายกว่าไหมเธอ ประหยัดเวลามากกว่านะ” 
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ก้อย : “เรานับอาหารใส่ตารางไว้นะ แล้วเธอดูว่านับอันไหนไปแล้วให้ขีดฆ่าอันั้นทิ้งไปนะ 
จะได้ไม่งง (นับความถี่)” 

กล้า : “โอเค เดี๋ยวเราขีดฆ่าให้ (กากบาทรายการที่นับแล้ว)” 

สำหรับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าเมื่อนักเรียนได้รับใบกิจกรรมใน PBL ขั้น
ที่ 2. การทำงานเดี่ยวและขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนมีความพยายามในการทำความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาที่มอบหมายให้ โดยใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้นอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยการ
อ่านทบทวนอย่างละเอียด การอ่านในใจหรืออ่านออกเสียง รวมไปถึงการอ่านซ้ำ ๆ เพื่อทำความ
เข้าใจ โดยพิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงในชั้นเรียนและการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียน ดัง
ภาพที่ 4.114 – 4.115 

 
ภาพที่ 4.114 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา D ขณะนักเรียนกำลังใช้เทคนิคการอ่านออก

เสียงเพ่ือทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 

 

 

 
ภาพที่ 4.115 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D 

เกี่ยวกับวางแผนการทำงานกลุ่ม 
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ซึ่งการที่นักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มากับตนเองหรือกับเพื่อน ๆ แสดง
ถึงพฤติกรรมการตรวจสอบติดตามความเข้าใจเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

อ้อย : “ข้าวมันไก่ 9 ก๋วยเตี๋ยว 9 เท่ากัน เรานับถูกไหมนะ” 
กล้วย : “ถูกแล้ว งั้นเราสรุปว่าควรสั่งข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม...” 
ก้อย : “ไม่น่าจะใช้ เพราะเราต้องสรุปเป็นเมนูเดียว” 
อ้อย : “ใช่ เราต้องสรุปเป็นเมนูเดียวไม่ใช่หรอ” 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่าเมื่อเกิดปัญหาพบข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด 
ใด ๆ ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวและขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ระหว่างที่กำลังแก้ปัญหา 
นักเรียนมักจะถามครูทันทีเพื ่อแก้ไขข้อสงสัยของตนเองและกลุ ่ม โดยไม่ค่อยพยายามที ่จะ
แก้ปัญหาด้วยตนเองในเบื้องต้นเท่าที่ควร 

สำหรับการประเมินผล พบว่านักเรียนบางส่วนประเมินงาน ความถูกต้อง หรือตรวจสอบ
ว่าตอบตรงกับที่โจทย์ถามหรือไม่ หลังจากที่นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม และขั้นที่ 5. การให้งาน/แบบฝึกหัด โดยมีนักเรียนบางส่วนใช้
การประเมินผลงานที่ตนเองทำกับเพื่อนร่วมกลุ่ม หรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า อย่างไรก็
ตามพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังคงพึงครูให้ช่วยดูความถูกต้องของชิ้นงาน 

ประเด็นที่ 3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมเชิงอภิปัญญาของนักเรียน โดยเลือกนักเรียนจำนวน 6 คน 
ตามคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง แบ่งตามระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับ เก่ง
จำนวน 2 คน (นามสมมติ แก้ว และกุ๊ก) ระดับกลางจำนวน 2 คน (นามสมมติ กลาย และกลอง) 
และระดับอ่อนจำนวน 2 คน (นามสมมติ อ้อม และอาย) โดยได้สัมภาษณ์นักเรียนใน 2 ประเด็น
หลักตามองค์ประกอบของอภิปัญญาทั้ง 2 ด้าน คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และการกำกับการรู้
คิดซ่ึงผลการสัมภาษณ์โดยสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนนึกถึงการบวกเลข การหารเลข แผนภูมิแท่ง แผนภาพต้น 
– ใบ ฮิสโทแกรม และฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถ่ีมากท่ีสุด ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำกิจกรรมในวิชานี้ นักเรียนได้มีโอกาสนึกถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่ อน 
หรือไม่ อย่างไร” 

แก้ว : “มีค่ะ ที่เรียนมามันเหมือนกัน เลยคิดถึงสิ่งที่เรียนมาค่ะ” 
ครู : “คิดถึงอะไรลองยกตัวอย่างหน่อย” 
แก้ว : “การหารเลข แผนภูมิแท่ง แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนนึกถึงกราฟ แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ และการ
หาค่ามัธยฐาน คือให้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก แล้วหาข้อมูลตัวสที่อยู่ตรงกลาง หากข้อมูลที่อยู่
ตรงกลางมี 2 ตัว ให้นำมาหาค่าเฉลี่ย ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ นักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง”  
กลาย : “มัธยฐานค่ะ คือใช้สูตรค่ะ” 
ครู : “ไหนลองยกตัวอย่าง” 
กลาย : “มัธยฐาน ใช้สูตรคือ เรียงจากน้อยไปมากค่ะ แล้วก็หาเลขที่อยู่ตรงกลาง 

ถ้ามีเลขคู่กันให้นำมาบวกแล้วหารสองค่ะ”  

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนนึกถึงกราฟ แผนภูมิแท่ง การหาฐานนิยม แผนภาพต้น 
– ใบ (มีลำต้น ใบ และสัญลักษณ์) ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ลองยกตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ครูฟังหน่อย” 
อาย : “นึกถึงต้นค่ะ”  
ครู : “แผนภาพต้น – ใบเหรอ” 
อาย : “ใช่ค่ะครู” 
ครู : “มันเป็นอย่างไรไหนลองอธิบายหน่อย” 
อาย : “มีต้นและใบ” 
ครู : “มีอะไรอีกไหม” 
อาย : “มีสัญลักษณ์ค่ะ” 

1.2 ความรู้ด้านกระบวนการ ในการทำกิจกรรมของนักเร ียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนนนึกถึงขั้นตอนการเขียนแผนภาพต้น – ใบ และขั้นตอน
การเขียนแผนภาพจุด ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วถ้านึกถึงสิ่งที่เป็นขั้นตอนล่ะ” 
แก้ว : “เอาค่าเฉลี่ยหรือเอาลำต้นคะ” 
ครู : “อะไรก็ได้ ลองยกตัวอย่าง” 
แก้ว : “แผนภาพต้นใบค่ะ เขียนลำดับลำต้นก่อน แล้วตามด้วยใบค่ะ เช่น ดูเลขว่า

อยู่ลำต้นไหน แล้วค่อยมาเขียนค่ะ” 
ครู : “เขียนไว้ตรงไหน” 
แก้ว : “เขียนไว้ตรงส่วนใบค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนนึกถึงขั้นตอนการหามัธยฐาน ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้ที่เป็นขั้นตอน ลองยกตัวอย่างจากการเรียนที่ผ่านมา” 
กลาย : “มีค่ะ คือหนึ่งเรียงจากน้อยไปมาก สองก็หาเลขท่ีอยู่ตรงกลาง ถ้าเป็นเลขคี่

ก็เอาเลขตรงกลางเลย แต่ถ้าเป็นเลขคู่ก็ให้นำเลขคู่ทั้งสองมาบวกกันแล้วหารสองค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนนึกถึงขั้นตอนการเขียนแผนภาพต้น – ใบ โดยเขียนลำ
ต้นก่อน แล้วจึงเขียนส่วนใบ และขั้นตอนการเขียนแผนภาพจุด โดยเขียนสเกลในแนวนอน แล้ว
เขียนจุดแทนข้อมูล ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ล่ะ” 
อ้อม : “แผนภาพต้นใบค่ะ ขั้นตอนคือเขียนส่วนที่เรียกว่าลำต้นก่อน แล้วเขียนส่วน

ใบตามมาค่ะ” 

1.3 ความรู้ด้านเงื่อนไข ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่
สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนนึกถึงเงื่อนไขของการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ สามารถ
ใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพได้ และเงื่อนไข
ของฐานนิยมคือ จะสามารถหาฐานนิยมได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่มีความถ่ีมากที่สุดเพียงตัวเดียว หาก
ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันจะถือว่าไม่มีฐานนิยม ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วถ้าเป็นเงื่อนไขของค่าเฉลี่ยที่พูดมาเมื่อกี้ ลองเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหม” 
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แก้ว : “เงื่อนไขของค่าเฉลี่ยคือ ถ้าข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หาไม่ได้ แต่ถ้าข้อมูลเป็น
ตัวเลขจะหาได้ค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนนึกถึงการหามัธยฐานของข้อมูลที่มีจำนวนคู่และข้อมูล
ที่มีจำนวนคี่ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขล่ะ” 
กลาย : “ถ้าเป็นเลขคู่ก็บวกกันแล้วหารสอง แต่ถ้าเป็นเลขค่ีก็เอาตัวนั้นเลยค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนนึกถึงการหาฐานนิยม ต้องมีข้อมูลที่ซ้ำกันจึงจะสามารถ
หาได้ และการเขียนแผนภาพต้น – ใบ ถ้ามีข้อมูลสองชุด จะเขียนแผนภาพส่วนใบแยกกัน  ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข นักเรียนจะนึกถึงอะไร” 
อาย : “แผนภาพต้น – ใบค่ะ” 
ครู : “นึกถึงอย่างไร ลองอธิบายหน่อย” 
อาย : “ถ้ามีข้อมูลหนึ่งชุดให้เขียนหนึ่งฝั่ง ถ้ามีข้อมูลสองชุดให้เขียนข้อมูลสองฝั่ง” 

2. ด้านการควบคุมกำกับการรู้คิด 

2.1 การวางแผน ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหา การเขียนแผนภาพ วางแผน
ด้านการตกแต่งและเวลา ช่วยกันออกความคิดเห็น และแบ่งหน้าที่การทำงาน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วในการทำกิจกรรมของนักเรียนในวิชานี้ นักเรียนได้มีการวางแผนการ
ทำงานบ้างหรือไม”่ 

แก้ว : “มีค่ะ คือวางแผนว่าจะวาดแผนภาพต่าง ๆ อย่างไร แล้วก็จำกัดเวลาการ
ตกแต่ง” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการแบ่งงานตามความถนัด แบ่งเวลาให้ทำงาน
ทันเวลา วางแผนการแก้ปัญหา และวางแผนการเลือกแนวคิดของกลุ่ม  ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “ในการเรียน การทำกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนมีการวางแผนบ้างหรือไม่” 
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กลาย : “มีค่ะ คือหนึ่งแบ่งงานตามความถนัดเหมาะสม ให้เพ่ือนได้ทำทุกคน สองก็
ตรวจสอบข้อมูลด้วยกันอย่างละเอียดแล้วก็คิดให้ได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ”  

ครู : “มีอะไรอีกไหม” 
กลาย : “ตรวจสอบข้อมูลค่ะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ช่วยกันแก้ไข” 
ครู : “มีด้านอื่นอีกไหม เช่น การใช้สี เวลา”  
กลาย : “จัดการเวลาให้ส่งทันตามที่ครูกำหนดค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน การออกความคิดเห็น และ
วางแผนด้านเวลา ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

คร ู: “แล้วในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนมีการวางแผนบ้างหรือไม่ อย่างไร” 
อาย : “มีค่ะ ช่วยกันคิด ออกความคิดเห็น เวลา” 
ครู : “วางแผนเรื่องเวลาอย่างไร” 
อาย : “ให้ทันเวลาก่อนครูกำหนด”  

2.2 กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการขีดเส้นใต้คำสำคัญในสถานการณ์ปัญหา ใช้ไฮไลท์ 
ใช้สีในการแยกประเภทข้อมูล โดยสิ่งที่เหมือนกันใช้สีเดียวกัน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วสมมติเราได้ใบกิจกรรม ใบงาน ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในนั้น เราได้มีการจัดการ
ข้อมูลบ้างไหม เช่น ขีดเส้นใต้ ไฮไลท์” 

แก้ว : “มีค่ะ ขีดเส้นใตคำท่ีสำคัญ แล้วก็ไฮไลท์ค่ะ” 
ครู : “สีล่ะได้ใช้ไหม” 
แก้ว : “ใช้ค่ะ ใช้โดยการนำมาไฮไลท์สิ่งที่เหมือนกันค่ะ โดยใช้สีเดียวกันค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญ วาดรูปประกอบ เช่น 
แผนภูมิ ฮิสโทแกรม ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วถ้านักเรียนได้ใบงานหรือใบกิจกรรม นักเรียนได้มีการจัดการข้อมูล
อย่างไรบ้าง” 

กลาย : “ขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญ และวาดรูปประกอบบ้างบางเรื่องเพื่อให้เข้าใจ
ง่ายค่ะ” 

ครู : “ลองยกตัวอย่างการวาดรูปประกอบหน่อย” 
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กลาย : “ก็มีแผนภูมิแท่ง ฮิสโทแกรมต่าง ๆ ที่ครูให้ทำค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการวาดภาพ และขีดเส้นใต้คำสำคัญ ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “สมมตินักเรียนได้ใบกิจกรรมไปแล้ว ในนั้นมีข้อมูล นักเรียนได้มีการจัดการ
ข้อมูลบ้างหรือไม่ เช่น การขีดเส้น วาดภาพ” 

อาย : “ขีดเส้นข้อมูลที่สำคัญ ไฮไลท์ที่สำคัญ” 

2.3 การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีกการอ่านทวนซ้ำ และการปรึกษาเพ่ีอน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วเราได้มีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองไหม เวลาเราไม่เข้าใจ” 
แก้ว : “มีค่ะ คือการอ่านสถานการณ์ที่ครูให้มาซ้ำ ๆ ค่ะ แล้วถ้า ไม่เข้าใจก็จะไป

ถามเพ่ือนเป็นบางครั้งค่ะ แต่บางครั้งเพื่อนก็ไม่เข้าใจค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการอ่านทวนซ้ำ และปรึกษาเพื่อน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วในการเรียนนักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองหรือไม่ 
อย่างไร”  

กลาย : “มีค่ะ คือการอ่านทบทวน ถามเพื่อน แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนค่ะ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการอ่านทวนซ้ำ และปรึกษาเพื่อน ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจหรือไม่ อย่างไร” 
อ้อม : “มีค่ะ คือการอ่านทบทวนซ้ำ หรือพูดคุยกับเพื่อน ๆ ค่ะ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดกัน” 

2.4 กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 
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กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการคำนวณผิด วาดแผนภาพผิด ทำกิจกรรมไม่ทันเวลา
ที่กำหนดและได้แก้ไขให้เรียบร้อย ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หลังจากเราทำกิจกรรม ทำใบงาน เราเคยพบข้อผิดพลาด จุดผิดพลาด ที่เรา
ทำผิดหรือเราเข้าใจผิด” 

แก้ว : “มีค่ะ คือเวลาไม่พอ และวาดแผนภาพผิดค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนทำงานเสร็จไม่ทันในเวลาที่กำหนด คำนวณผิด เขียน
ข้อมูลในแผนภาพไม่ครบ จะแก้ไขเม่ือมีเวลาเพียงพอ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียนพบข้อผิดพลาดหรือไม่” 
กลอง : “มี การเขียนแผนภาพต้น – ใบครับ มีการเขียนเลขผิด เขียนเลขไม่ครบ

ครับ แก้โดยการเติมเลขที่เหลืออยู่เติมไว้ข้างหลังครับ มันก็จะไม่เรียง” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการคำนวณผิด วาดแผนภาพผิด และนับข้อมูลผิด ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนที่ผ่านมา นักเรียนพบข้อผิดพลาดหรือความ
เข้าใจผิดอย่างไรบ้าง” 

อ้อม : “เจอค่ะ บางครั้งวาดแผนภาพผิด เช่น วาดแผนภาพจุดผิด และแก้ไขคือวาด
ใหม่อีกรอบค่ะ แต่ทำให้ใช้เวลาเยอะ” 

2.5 การประเมินผล ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่สอน
ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการประเมินความถูกต้อง และประเมินด้านเวลา  ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วถ้าทำเสร็จเราได้ประเมินงานของเราไหม” 
แก้ว : “ได้ค่ะ ได้ประเมินว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหน แล้วค่อยนำมาแก้ไขค่ะ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการประเมินความถูกต้อง ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “แล้วนักเรียนมีการประเมินงานของตนเองบ้างหรือไม่” 
กลาย : “มีค่ะ ตรวจสอบว่าทำถูกไหม มีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า แล้วนำมาแก้ไข

ค่ะ” 



 

363 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการประเมินความถูกต้อง ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “หลังทำงานเสร็จหรือระหว่างการทำงาน นักเรียนมีการประเมินหรือไม่ 
อย่างไร” 

อ้อม : “มีค่ะ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งว่า งานมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือ
เปล่า” 

ทั้งนี้เมื่อให้นักเรียนทั้ง 6 คน ได้กลับไปทบทวนการทำโจทย์ปัญหาในแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สถิติ (2) ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.116 โจทย์ปัญหาในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ (2) จำนวน 2 ข้อ  

สำหรับใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 

โดยตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนตระหนักรู้ในการทำโจทย์ปัญหาข้อนี้ เช่น 

ครู : “…ตอนที่เจอโจทย์ข้อนี้ ลองนึกดูสิว่าตอนนั้นทำอย่างไรบ้าง” 

นักเรียนกลุ่มเก่ง 
เกม : “ก็อ่านโจทย์อย่างแรกเลย...แหละครู ก็ตารางแสดงน้ำหนักของนักเรียน 40 คน 

แล้วก็ได้ตารางมา ก็มาดู แล้วก็คิด เขาให้จำนวนมา และเป็นสมการเลขที่หายไป มี 40 คน และมี
จำนวนที่หายไป ก็เลยเอาเลขทุกตัวมาบวกกัน เพราะยังไงก็ได้ 40 ก็เลยย้ายข้างเลขที่ไม่ใช่สมการ
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มาจากบวกเป็นลบ แล้วก็เอาสมการมาบวกกัน ก็ได้ 3a แล้วก็เอามาหารกันได้ 3 = a แล้วก็ตอบ
นักเรียนที่มีน้ำหนัก 41 – 50 กิโลกรัม มี 3 คน” 

นักเรียนกลุ่มกลาง 
กลาย : “ก็หาเลขมาหาแทน a แล้วก็ได้เลข 3 ค่ะ เขาก็ถามว่า นักเรียนที่มีน้ำหนัก 41 – 

50 มีจำนวนกี่คน ก็เอา 3 มาบวกกับจำนวนข้างล่าง ก็เป็น 11 + 3 เท่ากับ 14 คนค่ะ” 
ครู : “หาตัวเลขที่แทน a ใช่ไหม หาอย่างไรนะ” 
กลาย : “หาเลข ได้เลข 3 แล้วก็เอามาคูณกับ 2 ก็ได้ 6”  
ครู : “หาอย่างไรให้ได้เลข 3” 
กลาย : “ก็หาไปเรื่อย ๆ ครู ก็เอามาแทน แล้วคูณให้ได้ลงตัวพอดี”  

นักเรียนกลุ่มอ่อน 
อ้อม : “จากตารางแสดงน้ำหนักของนักเรียน ครูได้กำหนดตารางมาให้ ก็จะมีถึงน้ำหนัก 

65 จำนวนคนต้องหาให้ได้ 40 คน หนูก็ลองแทน a ให้ 3 แล้วก็มี 11 7 13 วิธีคิดนะคะ ให้บวก
กันแล้วได้ 29 แล้วก็ 2 ส่วน 2a ก็เอา 2 มาคูณ 3 เท่ากับ 6 a ก็คือที่แทน มาบวกกันก็จะได้ 16” 

ครู : “ที่นี้นักเรียนลองนึกถึงตอนที่ทำข้อสอบนี้ ลองอธิบายว่าตอนนั้นมีขั้นตอนคิดยังไง
บ้าง” 

นักเรียนกลุ่มเก่ง 
เกม : “...ผมก็อ่านโจทย์แล้วก็มาคิด แล้วก็ดูโจทย์ที่ให้ว่ามันให้อะไรบ้าง ก็ได้นักเรียนชาย

มาเยอะแยะมาก แล้วก็ผู้หญิง แล้วก็เอามาเรียงลำดับเพื่อทำแผนภาพต้น – ใบตามที่โจทย์บอก 
แล้วก็เขียนตรงกลาง 14 จนถึง 17 ในแนวนอน เพื่อเขียนแผนภาพต้น – ใบ และแบ่งข้างซ้าย
และข้างขวาเป็นชายและหญิง และใส่จำนวนที่เขียนไว้มาเรียง นี่แหละวิธีคิดของผม” 

นักเรียนกลุ่มกลาง 
กลาย : “อย่างแรกนะคะก็ทำเป็นแผนภาพต้น – ใบ วาดต้นก่อนแล้วก็เขียนเลข 2 หลัก 

แล้วก็แยกหญิงอยู่ซ้าย ชายอยู่ขวาค่ะ แล้วก็เขียนสัญลักษณ์ อย่างเช่น 15 ทับ 9  หมายถึง 159 
เซนติเมตรค่ะ แค่นี้ก็เสร็จ” 

นักเรียนกลุ่มอ่อน 
อ้อม : “...จากที่ครูจะให้ทำเป็นแผนภาพต้น – ใบ จะมีตารางทั้งชายหญิงให้นะคะ ส่วน

แรกเลยนะคะเราจะเขียนลำต้นก่อน 14 – 20 ค่ะ ขวาจะเป็นหญิง ซ้ายจะเป็นชายนะคะ ดูจาก
ตารางนะคะ แล้วก็นำมาเขียน” 
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ครู : “เขียนอย่างไรบ้าง” 
อ้อม : “ก็ดูจากตัวเลขของผู้หญิงนะคะ มีเท่าไหร่ ฝั่งชายมีเท่าไหรค่ะ” 

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาของนักเรียนในภาพรวมหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการสัมภาษณ์พฤติกรรมเชิงอภิปัญญาในการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ (2) สามารถสรุปพฤติกรรมของนักเรียนโดยแบ่งตาม
ระดับความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ระดับเก่ง ระดับกลาง และระดับอ่อน) สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 4.36 

ตารางที่ 4.36 ภาพรวมพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา D แบ่ง
ตามระดับความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ระดับความสามารถ 
ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ภาพรวมของพฤติกรรมเชิงอภิปญัญา 

ระดับเก่ง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนสามารถนำความรู้ในบทเรียนก่อน

หน้ามาใช้ในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น แผนภูมิ
แท่ง แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และยังมีการนำความรู้เรื่อง
สมการมาใช้ในการหาความถี่ของข้อมูลตารางแจกแจงความถี่ 

o ความรู ้ด ้านกระบวนการ : นักเร ียนสามารถบอกขั ้นตอนการ
นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ เช่น การเขียนแผนภาพจุด และ
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพต้น – ใบ โดยสามารถระบุขั้นตอนได้
อย่างชัดเจน และครบถ้วน 

o ความรู้ด้านเง่ือนไข : นักเรียนตระหนักถึงเงื่อนไขของการใช้ค่ากลาง
ของข้อมูล(ค่าเฉลี่ย เลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) ได้อย่าง
ละเอียด สามารถบอกเงื่อนไขของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ
ต่าง ๆ  และบอกได้ว่าผลรวมของความถี่ทั้งหมดในตารางแจกแจง
ความถี่ต้องเท่ากับจำนวนข้อมูล 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนตระหนักถึงการวางแผนในการนำความรู้มา

ใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน วางแผนการออกแบบและเขียน
แผนภาพ วางแผนด้านการใช้เวลา และวางแผนด้านการใช้พื ้นที่ 
เช่น การตกแต่งช้ินงาน 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีการขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกา
ไฮไลท์ข้อมูลที่สำคัญในสถานการณ์ปัญหา และมีการใช้สีในแยก
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ระดับความสามารถ 
ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ภาพรวมของพฤติกรรมเชิงอภิปญัญา 

ประเภทของข้อมูล โดยใช้สีที่เหมือนกันระบายหรือทำสัญลักษณ์
เชื่อมโยงข้อมูลประเภทเดียวกัน สามารถเขียนข้อมูลในตารางแจก
แจงความถี่ให้อยู่ในรูปของสมการได้ 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการอ่านสถานการณ์
ปัญหาทวนซ้ำอีกครั้ง ปรึกษาเพื่อน และ  มีการรื้อฟื้นความรู้เดิม
ของตนเอง 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนตระหนักถึงการคำนวณ
เลขที่ผิดพลาด การวาดแผนภาพที่ไม่ถูกต้อง การทำงานไม่ทันใน
เวลาที่กำหนด หาคำตอบไม่ตรงกับที่โจทย์ถาม แล้วดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

o การประเมินผล : นักเรียนมีการประเมินความถูกต้องของงาน และ
ประเมินการใช้เวลาของกลุ่มตนเอง 

ระดับปานกลาง 1. ความรูเ้กี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนนึกถึงความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ

ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น กราฟ แผนภาพจุด แผนภาพต้น – 
ใบ และการหาค่ากลางของข้อมูล สามารถอธิบายรายละเอียดได้ไม่
มากนัก 

o ความรู ้ด ้านกระบวนการ : นักเร ียนสามารถบอกขั ้นตอนการ
นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ เช่น ขั้นตอนการเขียนแผนภาพต้น – 
ใบได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดมากนัก 

o ความรู้ด้านเง่ือนไข : นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไขบางส่วนของการ
ใช้ค่ากลางของข้อมูล และสามารถบอกเงื ่อนไขของการนำเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภาพต้น – ใบได้ แต่ไม่ละเอียดมากนัก 

2. การควบคุมกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนมีการวางแผนในการแก้ปัญหา การเลือก

แนวคิดของกลุ่ม 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีการขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญ

ในสถานการณ์ปัญหา และมีการวาดรูปประกอบ เช่น แผนภูมิ ฮิส
โทแกรม 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการอ่านสถานการณ์
ปัญหาทวนซ้ำ และปรึกษาเพื่อน 
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ระดับความสามารถ 
ในการเรียนคณิตศาสตร์ 

ภาพรวมของพฤติกรรมเชิงอภิปญัญา 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนมีการคำนวณผิด เขียน
ข้อมูลลงในแผนภาพไม่ครบ และทำงานไม่ทันในเวลาที่กำหนด 

o การประเมินผล : นักเรียนตระหนักถึงการประเมินความถูกต้องของ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดับอ่อน 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนนึกถึงความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ

ข้อมูล เช่น กราฟ แผนภูมิแท่ง แผนภาพต้น – ใบ แต่ไม่สามารถ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

o ความรู ้ด ้านกระบวนการ : นักเร ียนสามารถบอกขั ้นตอนการ
นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ เช่น การเขียนแผนภาพต้น – ใบได้
แบบคร่าว ๆ ได้ 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไขของการใช้ค่า
กลางของข้อมูลในบางกรณีได้ แต่ไม่ครบถ้วน (นักเรียนกล่าวถึงใน
กรณีที่ข้อมูลชุดนั้นสามารถหาฐานนิยมได้) 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนมีการเลือกแนวคิดของกลุ่ม และวางแผน

การใช้เวลา 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีการขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกา

ไฮไลท์ข้อความที่สำคัญ และวาดภาพประกอบ 
o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการอ่านสถานการณ์

ปัญหาทวนซ้ำ และปรึกษาเพื่อน 
o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนมีการคำนวณผิด วาด

แผนภาพผิด  
o การประเมินผล : นักเรียนตระหนักถึงการประเมินด้านความถูกต้อง

ของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.3.5 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์คนที่ 5 : นักศึกษา E 

โดยแบ่งรายงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิ
ปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-test) ประเด็นที ่2. ข้อมูลจากจากแบบสังเกตอภิ
ปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิดของนักเรียน และประเด็นที่ 3. ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1. ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-
test) 

สำหรับประเด็นนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากการนำแบบสอบถามไปใช้ พบว่าในส่วนของ
แบบวัดอภิปัญญานั้น มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของ pre-test คือ 0.884 และ post-test คือ 0.968 ตามลำดับ โดยการรายงาน
ผลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของ
นักศึกษา D และตอนที่ 2. อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 32 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 18.75 และ 81.25 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.37 

ตารางท่ี 4.37 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 32) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ชาย 6 18.75 
หญิง 26 81.25 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบวัดอภิปัญญา ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.51 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.500 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 
31.250 รายละเอียดดังตารางที่ 4.38 

ตารางที ่ 4.38 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม  
(n = 32) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 0 0.000 
2.01 – 2.50  3 9.375 
2.51 – 3.00  7 21.875 
3.01 – 3.50 10 31.250 
3.51 ขึ้นไป 12 37.500 
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ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.01 คิด
เป็นร้อยละ 80.20 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู ้คิ ด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.51 ถือว ่าคะแนนเพิ ่มขึ ้นในระดับสู ง เมื ่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.50) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.52) ก็
พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 
4.39 และภาพท่ี 4.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

370 

ตารางที่ 4.39 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 41) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ E  
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.72 0.75 4.13 0.75 0.55 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.58 0.54 3.96 0.70 0.61 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.79 0.60 4.01 0.68 0.34 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.70 0.65 4.03 0.70 0.50 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.76 0.57 4.18 0.69 0.66 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.83 0.60 4.21 0.66 0.60 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.48 0.56 3.72 0.69 0.38 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.58 0.54 3.97 0.64 0.66 

5) การประเมินผล 3.47 0.65 3.82 0.65 0.54 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.62 0.72 3.98 0.65 0.52 

รวมทั้งหมด 3.66 0.67 4.01 0.70 0.51 
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ภาพที่ 4.117 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยกับด้านของอภิ

ปัญญาของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา E 

ประเด็นที่ 2. ข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญา ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคิด
ของนักเรียน 

ส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหลังจากที่ได้จัดการเรียนรู้ตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้เลือก 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา E ไดค้่อนข้างเด่ดชัดเป็นตัวแทนในการรายงานผล คือ แผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ และ แผนที่ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยในลำดับแรกนี้ จะเป็นรายละเอียดในการ
สะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา E จากการจัดกิจกรรมตาม 1. การหาผลลัพธ์ของ
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดัง
รายละเอียดในภาพที ่4.118 
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ภาพที่ 4.118 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณและ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.824 ซึ่งในสว่น
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที ่4.40 

ตารางที่ 4.40 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา E ครั้งที่ 1 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริง
บางอย่าง เช่น เกี่ยวกับตนเอง 
เกี่ยวกับหลักการหรือความรู ้
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำ

2.40 0.89 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

กิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการในการ
ทำกิจกรรมในช้ันเรยีน จากการ
พูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

1.3) ความรู้ด้านเง่ือนไข นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธี
ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – ตอบ 
อธิบาย หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

1.60 0.55 ปรากฏ 
ปานกลาง 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

3.20 1.10 ปรากฏมาก 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

2.80 1.10 ปรากฏมาก 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

2.80 1.10 ปรากฏมาก 

นักเรียนตรวจสอบการทำงานและ
ความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ 
ในระหว่างที่ทำงานในช้ันเรียน 

3.20 1.10 ปรากฏมาก 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

1.00 0.00 ปรากฏน้อย 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

0.40 0.55 ไม่ปรากฏ 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

2.80 1.10 ปรากฏมาก 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

0.40 0.55 ไม่ปรากฏ 

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

0.00 0.00 ไม่ปรากฏ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) 
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การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้านที่ได้รับมอบหมาย/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว
โดยนักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความรู้ด้านข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนักเรียนสามารถ
อธิบายข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ครูถามในช่วงต้นของคาบเรียนได้ เช่น ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเกณฑ์
ทหาร การเล่นเกมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น 

โดยพบว่า มีนักเรียนบางส่วนตระหนักถึงความรู้ด้านกระบวนการ โดยสามารถอธิบาย
ขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครูถาม เช่น ขั้นตอนในการเกณฑ์ทหาร ขั้นตอนในการเล่น
เกมโยนลูกเต๋า เป็นต้น และมีนักเรียนบางส่วน ตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไข โดยสามารถ
อธิบายและตอบคำถามของครูเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น เงื่อนไขของการชนะเกมต่าง ๆ ดัง
ภาพที่ 4.119 

 
ภาพที่ 4.119 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ  

เกีย่วกับสถานการณ์ที่ครูถาม 

โดยพบว่า ความรู้ด้านกระบวนการยังสามารถสังเกตได้จากการทำใบกิจกรรมเดี่ยวของ
นักเรียนในคาบเรียนที ่เกิดร่องร่อยอภิปัญญาชัดเจนที ่ส ุด ซึ ่งนักเรียนจะได้แก้ปัญหาใน
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สถานการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันจับสลากของผู้เล่น 2 คนเพ่ือหาผู้ชนะ โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะ
มีผู้เล่นคนหนึ่งที่จะเป็นคนจับสลากในกล่องคนแรกเสมอ แล้วให้นักเรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
เพ่ือที่จะอธิบายว่าผู้เล่นที่ได้จับสลากก่อนมีโอกาสในการชนะที่มากกว่าหรือไม่ ดังภาพที่ 4.120 

 
ภาพที่ 4.120 สถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมเดี่ยว เรื่อง การหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ 

ผลการทำใบกิจกรรมเดี่ยว พบว่านักเรียนบางส่วนมีขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณา
โอกาสในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด โดยการ
พิจารณาจากผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มนั้น ๆ ก่อน ซึ่งนักเรียนสามารถ
บอกได้ว่าจะต้องนำความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพต้นไม้ มาใช้ในการหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้จากการทดลองสุ่มที่กำหนดให้ ดังภาพที่ 4.121 

 
ภาพที่ 4.121 ตัวอย่างผลงานของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E ในการอธิบาย

กระบวนการที่เกี่ยวกับการทดลองสุ่ม 
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นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาด้านความรู้เชิงเงื่อนไขที่สังเกต
ไดจ้าก ตัวอย่างบทสนทนาของนักเรียนกับครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนคิดเห็นอย่างไรที่เกมนี้มีกติกาเพิ่มเติมให้ครูเป็นคนได้จับสลากเป็นคนแรก 
การได้จับสลากก่อนของครูส่งผลต่อรูปแบบของเกมอย่างไรบ้าง” 

กลาง : “มีผลครับ จับก่อนได้เปรียบครับ” 
อัน : “หนูก็คิดว่าคนจับก่อนก็น่าจะได้เลือกมากกว่า น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าค่ะ” 
ก้อง : “ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าโอกาสชนะน่าจะพอ ๆ กัน” 

โดยในขณะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา พบว่า นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน จากการพูดคุย การเขียน ถาม – 
ตอบ ซึ่งแสดงพฤติกรรมการมีความรู้ด้านเงื่อนไข เช่นเดียวกัน ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่าต้องมีเงื่อนไขอะไร ในการหาว่าอธิวัฒน์กับโอฬาร ใครมีโอกาสชนะได้
มากกว่ากัน” 

กลาง : “จำนวนสลากสีน้ำเงินและสลากสีแดง” 
อุ่น : “ใครจับก่อนจับหลัง” 
ไก่ : “ผมเห็นด้วยกับกลางนะครับ” 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่านักเรียนมีการวางแผนล่วงหน้าว่ากลุ่มของตนเองอยากจะให้งานออกมาเป็นแบบ
ไหน รวมถึงมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงการแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน ซึ่งสังเกตได้อย่างเด่ดชัดใน 
PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ดังภาพที่ 4.122 
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ภาพที่ 4.122 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรยีนกำลังพูดคุยวางแผนร่วมกัน 

ทั้งยังพบว่า นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานที่มอบหมาย มีการวางแผนการคิด/การ
คำนวณ โดยใช้ดินสอร่างก่อนที่จะเขียนจริง ดังภาพที่ 4.123 แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรากฏว่า
นักเรียนวางแผนเรื่องเวลา เพราะตลอดชั้นเรียนครูเป็นผู้กำหนดและกำกับเวลาตลอด เมื่อ
นักเรียนได้รับมอบหมายงาน 

 
ภาพที่ 4.123 การวางแผนการทำงานของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E โดยการร่าง

แนวคิดก่อน 

นอกจากนี้ยังพบว่า ในขณะที่นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย 
นักเรียนมีการวางแผนในการทำงาน เช่น กำหนดเป้าหมาย เวลา ขั้นตอนการทำงาน/แก้ปัญหา 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน  ซึ่งแสดงพฤติกรรมการวางแผน ดังบท
สนทนาในการทำงานกลุ่มต่อไปนี้ 
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[บทสนทนา] 

กลาง : “ทุกคนเราจำทำอะไรกันกอ่นดี ฉันขอเป็นนเขียนลงกระดาษนะวันนี้” 
ไก่ : “ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไร ทำลงในกระดาษทดก่อนนะ” 
อุ่น : “โจทย์ให้เราหา... (อ่านโจทย์จากใบกิจกรรม) ให้เราหาว่าอธิวัฒน์กับโอฬาร ใครมี

โอกาสชนะได้มากกว่ากัน” 
กลาง : “เดี๋ยวเราเป็นคนร่างให้นะ (แล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอร่างแนวคิดในสมุดก่อนทำลงใบ

กิจกรรม)” 

สำหรับการใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล พบว่าใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และขั้นที่ 
3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากใบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างใจจดใจจ่อ และปรากฏว่า
มีนักเรียนบางส่วนที่ใช้ปากกาเน้นสีข้อความหรือขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในการทำงานเดี่ยวและการทำงานกลุ่ม ดังภาพที่ 4.124 – 4.125 

 
ภาพที่ 4.124 การใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียนของ

นักศึกษา E 
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ภาพที่ 4.125 ร่องรอยในการใช้ปากกาเน้นสีข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้น

เรียนของนักศึกษา E 

สำหรับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และ
ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อ
ไม่แน่ใจว่าตนเข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยมีทั้งท่ีดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองและ จากการพูดคุย
เพ่ือทำความเข้าใจและตรวจสอบร่วมกันระหว่างการทำงานกลุ่ม ดังภาพที่ 4.126 

 
ภาพที่ 4.126 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบความเข้าใจซึ่ง

กันและกันในการทำงานกลุ่ม 

สำหรับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มาของนักเรียน เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม เป็นต้น มีการถามตัวเอง ถามเพื่อนหรือครูอยู่เสมอว่า
ทำงานบรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือยัง และมีการตรวจสอบการทำงานและความเข้าใจของตนเอง
เป็นระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานในชั้นเรียน ซึ่งแสดงพฤติกรรมการตรวจสอบติดตามความ
เข้าใจ ดังบทสนทนาในการทำงานกลุ่ม ต่อไปนี้ 
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[บทสนทนา] 

อุ่น : “ทำไมต้องต้องเริ่มจะอธิวัฒน์แล้วแตกกิ่งไปหาโอฬารหล่ะ” 
กลาง : “เพราะเราจะได้เห็นชัด แล้วเขียนผลลัพธ์ง่าย” 
ไก่ : “แล้วของอธิวัฒน์ก็ต้องใช้สลากให้ครบทั้ง 5 ใบเลยนะ เพื่อดูว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่

เป็นไปได้เป็นอย่างไร” 
อุ่น : “อ๋อ เห็นหละ!” 

นอกจากนี้มีนักเรียนมีการตรวจสอบผลงานของตนเองในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
สังเกตได้จากการที่นักเรียนขีดฆ่าคำตอบหรืองานที่เกิดข้อผิดพลาด หรือมีร่องรอยการลบ ดังภาพ
ที่ 4.127 

 
ภาพที่ 4.127 ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E ที่มีร่องรอยการตรวจสอบ

ความความใจของตนเองโดยการขีดฆ่าส่วนที่คิดผิด 

จากการสังเกตปรากฏว่านักเรียนมีการใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง มักปรากฏใน 
PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
นักเรียนก็จะปรึกษาเพื่อนที่เก่งกว่าหรือครูทันทีเพื่อรีบแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยของตนเอง 
ดังภาพที่ 4.128 
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ภาพที่ 4.128 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังแก้ไขข้อบกพร่องโดยขอ

คำแนะนำจากครู 

ซึ่งในภาพรวมพบว่านักเรียนตระหนักรู้ว่าตนเองมีข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และสามารถบอกวิธีการที่ตนเองได้ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจ
ใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดในเรื่องนั้น ๆ ได้ ในที่สุด 
ซึ่งสามารถเห็นร่องรอยได้จากสะท้อนคิดของนักเรียนเช่นกัน ดังภาพที่ 4.129 

 
ภาพที่ 4.129 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E เกี่ยวกับการ

แก้ไขข้อบกพร่อง 

สำหรับการประเมินผลที่ปรากฏใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และข้ันที่ 3. การทำงาน
กลุ่ม โดยพบว่านักเรียนบางส่วนตระหนักถึงการประเมินผลงานของตนเองเมื่อทำงานเสร็จโดย
เทียบกับเพื่อนหรือพิจารณาตรวจทานงานของตนเองซ้ำอีกครั้ง ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อ
ทำงานเสร็จแล้วจะส่งให้กับครูทันทีโดยไม่มีการประเมินงานของตนเอง 

โดยร่องรอยจากแบบสะท้อนคิดของนักเรียนพบว่าในการประเมินผลงานเดี่ยวหรือผลงาน
กลุ่มของตนเอง นักเรียนมีการประเมิน โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน รวมถึงเรียบร้อยของงาน  
ที่ตนเองได้ทำ ดังภาพที่ 4.130 
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ภาพที่ 4.130 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  

เกี่ยวกับการประเมินการทำงาน 

ทั้งนี้เมื่อทำงานเสร็จนักเรียนประเมินว่า งานที่ทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ โดยอาจมีการพูดคุยกัน หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และหลังจากทำงานเสร็จ
แล้วนักเรียนพิจารณาว่ามีวิธีการอ่ืนที่ง่ายหรือดีกว่านี้อีกหรือไม่ ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กลาง : “ก่อนส่งครูลองตรวจดูอีกรอบนึงไหม อาจจะมีบางจุดผิดพลาด” 
ไก่ : “ได้ ๆ มาเพื่อน ๆ มาช่วยกันดูหน่อย (นักเรียนช่วยกันตรวจสอบผลลัพธ์จากการ

แก้ปัญหาประมาณ 2 – 3 นาที)” 
อุ่น : “เราตอบตรงคำถามก็โอเคแล้ว” 
ไก่ : “ต้องตรวจดูวิธีทำด้วยนะด้วย” 

ดังที่ได้เกริ่นนำในมาก่อนหน้านี้แล้วว่า หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่
พัฒนาขึ้น 2 แผนการจัดการเรียนรู้  ได้ถูกเลือกขึ ้นเพื่อสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของ
นักศึกษา E คือแผนที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื ่องการหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ และ แผนที ่ 2. แผนการจัดการเรียนรู ้ เร ื ่องฐานนิยม ซึ ่งลำดับต่อไป จะเป็น
รายละเอียดในการสะท้อนถึงอภิปัญญาในชั้นเรียนของนักศึกษา E ในแผนที่ 2. แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน PBL ดัง
รายละเอียดในภาพที ่4.131 
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ภาพที่ 4.131 สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

ซึ่งมีทั้งข้อมูลในการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ และ ส่วนที่ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการสังเกตชั้นเรียนโดยแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้
ส ังเกตทั ้ง 4 คน (ผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช ่วยวิจัย 3 คน) (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ดัชนี
ความเห็นพ้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) มีค่าเท่ากับ 0.931 ซึ่งในสว่น
นี้ผลการสังเกตเป็นระดับของอภิปัญญานักเรียนตามรายการสังเกต โดยสามารถสรุ ปผลการ
สังเกตจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมาย ได้ดังตารางที่ 4.41 

ตารางที่ 4.41 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอภิปัญญาและการแปลความหมาย
ข้อมูลจากแบบสังเกตฯ จากชั้นเรียนของนักศึกษา E ครั้งที่ 2 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเทจ็จริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่า
ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น 
เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับ
หลักการหรือความรู้ต่าง ๆ ท่ี

3.20 0.84 ปรากฏมาก 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมใน
ช้ันเรียน จากการพูดคุย การ
เขียน ถาม – ตอบ อธิบาย หรือ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม – 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
จากการพูดคุย การเขียน ถาม 
– ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 

3.60 0.55 ปรากฏ 
มากที่สุด 

2) การกำกับการรู้คิด 
2.1) การวางแผน นักเรียนมีการวางแผนในการ

ทำงาน เช่น กำหนด 
- เป้าหมาย 
- เวลา 
- ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

ในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

3.40 0.55 ปรากฏมาก 

2.2) กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมลู 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

3.60 0.45 ปรากฏ 
มากที่สุด 

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ 
ใช้ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรปู 

4.00 0.00 ปรากฏ 
มากที่สุด 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

2.3) การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การ
ตั้งคำถาม เป็นต้น 

2.20 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานใน
ช้ันเรียน 

3.60 0.55 ปรากฏ 
มากที่สุด 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ 
เมื่อวิธีการเดิมที่เคยใช้ไม่ได้ผล 

2.60 0.55 ปรากฏมาก 

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวธิีการที่
หลากหลาย 

2.60 0.55 ปรากฏมาก 

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

3.00 0.00 ปรากฏมาก 

2.5) การประเมินผล เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีน
ประเมินวา่ งานที่ทำเสร็จนั้น
ถูกต้องหรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ โดยอาจมีการพูดคยุกัน 
หรือตั้งคำถามเกีย่วกับประเด็น
ดังกล่าว 

2.00 0.00 ปรากฏ 
ปานกลาง 

หลังจากทำงานเสร็จแล้ว
นักเรียนพิจารณาว่ามีวิธีการอื่น
ที่ง่ายหรือดีกว่านี้อีกหรือไม ่

2.20 0.45 ปรากฏ 
ปานกลาง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบ
งาน และสะท้อนคิดของนักเรียนนั้นรายงานผลตามประเด็นของอภิปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2. การกำกับการรู้คิด โดยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อย คือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วน 2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) 
การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 2.4) 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5) การประเมินผล โดยผู้วิจัยนำเสนอรายละเอียดตาม
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 
2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และข้ัน
ที่ 5. การใหง้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด (มี 3 ด้านย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

พบว่า ในขั้น PBL ขั้นที่ 1. การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว 
โดยนักเรียนได้พยายามตอบคำถาม อธิบาย หรือร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเดน็ที่
เกี่ยวกับความรู้เดิม ซึ่งเป็นความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่ครูตั้งไว้ในขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ดัง
ภาพที่ 4.132 

 
ภาพที่ 4.132 การถาม – ตอบเกี่ยวกับความรู้ด้านข้อเท็จจริงของนักเรียนในชั้นเรียนของ

นักศึกษา E 

โดยใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยวนั้น พบว่านักเรียนตระหนักความรู้ด้านกระบวนการ 
ที่เก่ียวกับขั้นตอน/กระบวนการในการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่
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แตกต่างกัน โดยการหาความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ก่อน จากนั้นจึงนำค่าความน่าจะเป็น
ของแต่ละเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกันเพ่ืออธิบายว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า โดย
นักเรียนสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผู้เล่นจะในแต่ละเกมโดยอาศัยความรู้เดิมใน
เรื่องความน่าจะเป็นได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้เดิมนอกเหนือจากเรื่องความน่าจะ
เป็นคือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การสนทนาของ
นักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องดำเนินการในการทำกิจกรรม
ในชั้นเรียน จากการพูดคุย ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรในการหาว่าเกมไหนมีโอกาสชนะมากกว่ากัน” 
กลิ้ง : “อาจใช้การโยงเส้นเหมือนคาบก่อน” 
ครู : “จะทำอย่างไรกับข้อมูลครับ อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม” 
ไก่ : “ผมคิดว่านะจะใช้การโยงเส้น หรือไม่ก็เขียนเป็นคู่อันดับครับ” 

โดยในขณะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหานั้น ยังพบว่า นักเรียนตระหนักรู้ถึง
ความรู้ด้านเงื่อนไข โดยนักเรียนบอกได้ว่ามีเงื่อนไขบางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีในการทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน จากการพูดคุย ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

ครู : “นักเรียนคิดว่ามีเงื่อนไขอะไร ที่จะนักเรียนจะใช้ในเลือกเกมหนึ่งอันในสองอันนี้” 
กล้อง : “โอกาสที่จะชนะสิครับครู” 
อุ่น : “ใช่ค่ะ เกมที่หนึ่งดูจะหาง่ายนะคะมีแค่เหรียญเดียว แต่เกมที่สองมีหลายแบบมาก

ค่ะ” 
ไก่ : “หาโอกาสชนะของทั้งสองเกมครับ แล้วถึงนำมาเปรียบเทียบกัน” 

นอกจากนี้ยังพบว่า ในขณะที่มีการนำเสนอและอภิปรายสังเกต พบว่า นักเรียนสามารถ
อธิบายแนวคิดของตนเอง/กลุ่มของตนเองให้เพ่ือนฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเสริม
แนวคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 4.133 ทั้งนี้มีนักเรียนบางคนสามารถตั้งคำถามต่อชั้นเรียน
ว่าแนวคิดของเพื่อนที่นำเสนอเหมือนหรือต่างอย่างไรกับแนวคิดของตนเอง และเป็นประเด็นให้
เพ่ือนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าควรใช้วิธีการใด 
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ภาพที่ 4.133 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังนำเสนอและอภิปราย 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พบว่าใน PBL ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานโดยจะร่าง
แนวคิดของกลุ่ม ในกระดาษ A4 ก่อนที่จะเขียนลงกระดาษปรู๊ฟเพ่ือป้องกันการผิดพลาด ดังภาพ
ที่ 4.134 และนักเรียนบางส่วนมีการให้ความสำคัญกับเวลามากขึ้น โดยสังเกตได้จากการที่
นักเรียนบางคนในกลุ่มเป็นคนจับเวลาและกำกับเวลาในการทำงานต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 4.134 การวางแผนการทำงานโดยการร่างแนวคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา 

E 

สำหรับกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลของนักเรียน สามารถสังเกตได้ใน PBL ขั้นที่ 2. การ
ทำงมานเดี่ยว และ ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม โดยเมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายงานแล้ว นักเรียนมี
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การอ่านโจทย์อย่างตั้งใจและพิจารณาข้อมูลอย่างจดจ่อ ดังภาพที่ 4.135 โดยพบว่านักเรียน
ตระหนักถึงการจัดการข้อมูลโดยใช้ปากกาสีเน้นข้อความ ใช้ปากกาแดงหรือดินสอขีดเส้นใต้/
วงกลมข้อความสำคัญจากสถานการณ์ปัญหา 

 
ภาพที่ 4.135 การใช้ปากกาสีในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E 

จากใบกิจกรรมเดี่ยวและแบบสะท้อนคิดของนักเรียนพบว่านักเรียนในกลุ่มเก่งจะมีกลยุทธ์
การจัดการข้อมูลในสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้การเน้นหรือขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ 
โดยให้ความสำคัญกับสีที่แตกต่างกันของปากกาเน้นข้อความ ดังภาพที่ 4.136 โดยนักเรียนยังได้
ระบุถึงการจัดการข้อมูลในสะท้อนคิดของพวกเขา ดังภาพที่ 4.137 ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 4.136 การใช้ปากกาสีในการจัดการข้อมูลของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E 
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ภาพที่ 4.137 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E เกี่ยวกับการ

จัดการข้อมูล 

สำหรับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว และ 
ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่มนั้น นักเรียนมีความพยายามอ่านโจทย์ปัญหาซ้ำ ๆ เพื่อทบทวนความ
เข้าใจของตนเอง ทั้งยังปรากฏว่านักเรียนภายในกลุ่มเดียวกันจะอธิบายความเข้าใจของตนเอง
ให้กับเพ่ือนฟังเพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของกันและกัน ดังภาพที่ 4.138 

 
ภาพที่ 4.138 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังตรวจสอบความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน 

จากแบบสะท้อนคิดพบว่านักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเมื่อไม่แน่ใจว่าตน
เข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยใช้การถามตนเองว่าเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากน้ อยแค่ไหน ดังภาพที่ 
4.139 
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ภาพที่ 4.139 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E  

เกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 

นักเรียนพยายามกำกับการทำงานของตนเองผ่านการตรวจสอบติดตามความเข้าใจในการ
ทำงาน และจะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมชั้น หรือครูผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ดัง
บทสนทนาต่อไปนี้ 

[บทสนทนา] 

กล้ิง : “ไก่ลองตรวจคำตอบอีกรอบนึงไหม” 
ไก่ : “เดี๋ยวให้ครูช่วยเราตรวจ ครูช่วยดูตรงนี้หน่อยค่ะ” 
ครู : “สงสัยตรงไหนหรอ หรือให้ครูตรวจ” 
กล้ิง : “พวกเราหาโอกาสชนะของเกมที่หนึ่งได้แล้วเกมที่สองนี้จะทำอย่างไรครับครู” 
ครู : “เม่ือหาของเกมทีห่นึ่งใด เกมที่สองก็ทำคล้ายกัน” 
อัน : “อ่อค่ะ” 
ไก่ : “แต่แค่เยอะกว่าใช่ไหมครับครู เพราะผลลัพธ์มีเยอะกว่ามาก” 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียนพบว่านักเรียน
ตระหนักถึงการแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น ดังภาพที่ 4.140 โดยนักเรียนสามารถบอกวิธีการที่
ตนเองได้ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือทำความเข้าใจใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยการกลับไปทำใหม่เมื่อพบว่าตนเองทำผิด 
หรือการใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบเมื่อคิดว่าตนเองได้คำนวณผิด โดยมักสังเกตได้ใน PBL ขัน้ที่ 2. 
การทำงานเดี่ยวและข้ันที่ 3. การทำงานกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4.140 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E เกี่ยวกับการ

แก้ไขข้อบกพร่อง 
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นอกจากนี้ ยังพบว่า มีนักเรียนเพียงบางส่วนที่ตระหนักถึงการประเมินผลในการทำงาน
ของตนเองเมื่อทำงานเสร็จโดยเทียบกับเพื่อนหรือถามครู ซึ่งพบใน PBL ขั้นที่ 5. การให้งาน/
แบบฝึกหัด ดังภาพที่ 4.141 หรือตรวจทานงานของตนเองซ้ำอีกครั้ง เมื่อทำงานเสร็จแล้ว อย่างไร
ก็ตามพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักส่งงานครูทันทีโดยไม่มีการประเมินงานหรือหาวิธีการแก้ปัญหา
อ่ืน ๆ ที่ดีกว่า 

 
ภาพที่ 4.141 บรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา E ขณะนักเรียนกำลังประเมินผลงานของ

ตนเองกับครู 

จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียนพบว่านักเรียนเก่งมักมีการประเมินการทำงานของตนเอง 
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน เรียบร้อยของงานที่ตนเองได้ทำ โดยมีการตั้งเป้าหมายความสำเร็จ
ของงานไว้ก่อนล่วงหน้า จากนั้นจึงประเมินการทำงานของตนเองกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงมี
การประเมินการเรียนรู้ของตนเองในคาบนั้น ๆ ว่าตนเองเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้คาบนั้น
หรือไม่ และอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าไม่ถ้าเข้าใจก็สามารถให้ครูอธิบายให้ฟัง และนักเรียนที ่มี
ความสามารถปานกลางมักมีการประเมินการทำงานของตนเอง โดยพิจารณาตรวจสอบถึงความ
เรียบร้อยของงานที่ตนเองได้ทำ รวมถึงการประเมินการเรียนรู้ของตนเองในคาบนั้น ๆ ว่าตนเอง
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้คาบนั้นหรือไม่ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถระดับต่ำมักมีการ
ประเมินการทำงานของตนเอง โดยการพิจารณาตรวจสอบถึงความถูกต้องของงานที่ตนเองได้ทำ 
ตัวอย่างการสะท้อนคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินของตนเอง ดังภาพที่ 4.142 
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ภาพที่ 4.142 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E เกี่ยวกับการ

ประเมินตนเอง 

ประเด็นที่ 3. ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E ทีค่ละความสามารถ โดยมีนักเรียน
ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเก่ง 2 คน กลาง 2 คนอ่อน 2 คนรวมทั้งสิ้น 6 คน 
(นามสมมติ คือ ก้อย ไก่ กล้า กล้วย อ่ำ และอ๋อย) ที่ถูกเลือกมาสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของครูพ่ี
เลี้ยง ซึ่งนักเรียนได้ถูกสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วนตามประเด็นทางอภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด ซึ่งได้ผลสรุปโดยรวมดังต่อไปนี้ 

นักเรียนกลุ่มเก่งตระหนักถึงความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้เชิงกระบวนการและความรู้เชิงเงื่อนไข โดยนักเรียนกลุ่มนี้ได้
ตระหนักถึงความรู้เดิมได้อย่างถูกต้อง และอธิบายความรู้ที ่เป็นขั้นตอนและเงื่อนไขได้อย่าง
ละเอียด ทั้งเป็นความรู้ก่อนหน้าที่จะเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นและหลังจากเรียนรู้เรื่องความ
น่าจะเป็น เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน ความหมายของความ
น่าจะเป็น ขั้นตอนการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การพิจารณาเปรียบเทียบความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ ์

ในขณะที่นักเรียนกลุ่มกลางแม้จะตระหนักรู้ถึงความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด ด้านต่าง ๆ แต่ก็
สามารถอธิบายได้ในระดับหนึ่งที่ยังขาดความชัดเจนเท่าที่ควร 

ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนตระหนักรู้ถึงความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด ในด้านข้อเท็จจริง และด้าน
กระบวนการ แต่ขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านเงื่อนไข 

สำหรับการกำกับทางการรู้คิด ในด้านการวางแผน พบว่า นักเรียนตระหนักรู้ถึงการ
ร่วมกันวางแผนในการทำงานกลุ่มโดยแบ่งเป็นหน้าที่หลัก ๆ คือนักเรียนกลุ่มที่เป็นคนคิด คน
เขียนลงกระดาษ และคนตกแต่งหลังจากเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาเสร็จ โดยส่วนใหญ่นักเรียน
กลุ่มเก่งจะมีหน้าที่หลักในการคิดและแก้ปัญหา ส่วนนักเรียนกลุ่มกลางจะมีหน้าที่หลักในการลง
มือเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาลงไปในกระดาษ รวมถึงมีการช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาบ้างใน
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บางสถานการณ์ ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อน จะมีหน้าที่หลักในการเขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษ
เช่นกัน ซึ่งนักเรียนมักจะแบ่งหน้าที่กันโดยการแบ่งกันเขียนคนละข้อในกรณีที่สถานการณ์ปัญหา
มีคำถามหลายข้อ เสร็จแล้วนักเรียนทุกคนก็จะร่วมกันตกแต่ง ในด้านการจัดการข้อมูล 

ด้านกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมักจะใช้การเน้นข้อความ โดย
สามารถบอกได้ว่าข้อความไหนเป็นข้อความที่สำคัญและต้องนำมาเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ และ
ข้อความใดเป็นข้อความที่โจทย์ปัญหาต้องการให้แก้ปัญหาเพ่ือหาคำตอบ นอกจากนี้ยังมีการใช้สี
ที่แตกต่างกันในการเน้นข้อความเพ่ือสามารถแยกแยะประเภทข้อมูลได้ 

ส่วนนักเรียนในกลุ่มกลางตระหนักถึงการจัดการข้อมูลโดยสามารถบอกข้อความสำคัญ
และข้อความที่โจทย์ปัญหาต้องการให้แก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบได้เช่นเดียวกัน และมีการเน้น
ข้อความโดยใช้สีเดียวกันทั้งหมด 

ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนตระหนักถึงการเน้นข้อความเป็นบางครั้ง โดยนักเรียนสามารถบอก
ข้อความที่โจทย์ปัญหาต้องการให้แก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบได้ในเบื้องต้น 

ในการตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน พบว่ากลุ่มเก่งมักจะใช้การอ่านทวนซ้ำเฉพาะจุดที่
ไม่เข้าใจ รวมถึงนำไปพูดคุยกับเพื่อนเช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มกลางที่จะมีการอ่านทวนซ้ำแต่จะ
เป็นการอ่านทวนซ้ำข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดอีกครั้ง รวมถึงนำไปพูดคุยกับเพื่อน แต่นักเรียนกลุ่ม
อ่อนจะนำข้อมูลที่สงสัยไปพูดคุยกับเพ่ือนโดยที่ยังไม่ได้อ่านทวนซ้ำ 

สำหรับกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องพบว่า นักเรียนกลุ ่มเก่งและกลางสามารถพบ
ข้อผิดพลาดของตนเอง และสาเหตุในการเกิดข้อผิดพลาดรวมถึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ โดย
นักเรียนกลุ่มเก่งจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ดีกว่านักเรียนกลุ่มกลาง ส่วนนักเรยีน
กลุ่มอ่อนสามารถพบข้อผิดพลาดของตนเอง แต่ยังไม่สามารถเข้าใจสาเหตุในการเกิดข้อผิดพลาด
และแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ 

ในด้านการประเมินผล นักเรียนกลุ่มเก่งและกลางจะมีการประเมินความสำเร็จของงาน
โดยการกลับไปดูที่โจทย์ปัญหาอีกครั้งว่าได้ตอบคำถามที่โจทย์ปัญหาต้องการแล้วหรือยัง โดย
นักเรียนกลุ่มเก่งจะกลับไปดูเฉพาะข้อความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้แก้ปัญหาที่ได้เน้น
ข้อความไว้เท่านั้น แต่นักเรียนกลุ่มกลางจะกลับไปดูโจทย์ปัญหาใหม่ตั้งแต่ต้น ส่วนนักเรียนกลุ่ม
อ่อนจะไม่มีการประเมินความสำเร็จของงานที่ตนเองได้ทำ 

นอกจากนี้เมื่อให้นักเรียนทั้ง 6 คน ได้กลับไปทบทวนถึงการทำโจทย์ปัญหาในแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ต่อไปนี้  



 

396 

“เกมการแข่งขันโยนเหรียญระหว่างพรศักดิ์และยอดรัก แข่งขันโดยการผลัดกันเป็นผู้โยนเหรียญ
บาท 1 เหรียญ จำนวน 2 ครั้ง เงื่อนไขในการชนะของแต่ละคนคือ ถ้าผลลัพธ์การโยนเหรียญออก
หัวอย่างน้อย 1 ครั้ง พรศักดิ์จะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างอื่นยอดรักจะเป็นผู้ชนะ ให้
นักเรียนแสดงวิธีการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ียอดรักจะชนะเกมนี้”  

ผู้วิจัยได้ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียนจำแนกตามองค์ประกอบของอภิ
ปัญญา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนตระหนักถึงความรู้เดิมในเรื่องความน่าจะเป็นมาใช้ในการ
แก้ปัญหา โดยเริ่มจากการหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มก่อน ซึ่งนักเรียนสามารถหาได้
อย่างถูกต้องและสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดว่ามีขั้นตอนในการหาอย่างไร ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “โจทย์ในข้อนี้เราเริ่มต้นทำอย่างไร” 
ก้อย : “…หาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการโยนเหรียญครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้ งที่สองว่าจะ

เกิดอะไรบ้าง แล้วก็สรุปได้เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการโยนเหรียญสองครั้ง ได้ 4 
รูปแบบคือ (หัว,หัว), (หัว,ก้อย), (ก้อย,หัว) , (ก้อย,ก้อย)…” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนเข้าใจวิธีการนำความรู้เดิมในเรื่องความน่าจะเป็นมาใช้
ในการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มก่อน ซึ่งนักเรียนสามารถหา
ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มเก่ง แต่ยังอธิบายได้ไม่ค่อยชัดเจนมากนัก ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “โจทย์ในข้อนี้เราเริ่มต้นทำอย่างไร” 
กล้วย : “…แล้วมาวาดแผนภาพต้นไม้ รอบที่หนึ่งก็อาจจะออกหัวหรือก้อยก็ได้  

รอบท่ีสองก็อาจจะออกหัวหรือก้อยก็ได้…” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการหาผลลัพธ์ทั้งหมด
ของการทดลองสุ่มโดยใช้แผนภาพต้นไม้ โดยนักเรียนเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงผลลัพธ์ทั้งหมดที่
เป็นไปได้ของผู้เล่นแต่ละคนแยกออกจากกัน แสดงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำแผนภาพ 
ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 
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ครู : “โจทย์ในข้อนี้เราเริ่มต้นทำอย่างไร” 
อ่ำ : “...แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วนคือ เขียนของพรศักดิ์ได้ผลลัพธ์อันแรก (H, 

H) ส่วนอันสองได้ (H, T) ส่วนที่สองเป็นของยอดรัก ครั้งที่ 1 ก็จะได้ (T, H) กับ (T, T)…” 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนในการหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ชี้ให้เห็นกระบวนการดำเนินการแก้ปัญหาก่อน – หลัง
อย่างชัดเจน  

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนในการหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณท์ี่กำหนดให้ได้อย่างได้ถูกต้อง แต่ยังอธิบายได้ไม่ค่อยละเอียด 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนในการหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างได้ แต่ขั้นตอนการหาความน่าจะเป็นของนักเรียนยังไม่ ครบ
ขั้นตอน โดยนักเรียนเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ และหาจำนวนเหตุการณ์ที่กำหนดให้
ได้แล้ว แต่ไม่ได้นำมาแทนค่าในสูตรการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ นักเรียนนำมาตอบ
เพียงจำนวนเหตุการณ์ที่กำหนดให้เท่านั้น 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไขการชนะของผู้เล่นแต่ละคนในโจทย์
ปัญหาได้ และอธิบายได้อย่างถูกต้องว่าผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มแต่ละรูปแบบตรงกับเงื่อนไข
การชนะของใคร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หลังจากหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มแล้ว นักเรียน
มีวิธีการแก้ปัญหาต่ออย่างไร” 

ก้อย : “เรากลับมาดูที่เงื่อนไข มันจะมีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไข โดยเงื่อนไขในการ
ชนะของพรศักดิ์คือเหรียญต้องออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้ง และเงื ่อนไขการชนะของยอดรักคือ
เหรียญจะต้องเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากเงื ่อนไขของพรศักดิ์ ตอนนี้มันมีผลลัพธ์ ทั้งหมด 4 
รูปแบบ แล้ว 3 รูปแบบมีอย่างน้อย 1 ครั้งที่ออกหัว คือ (หัว,หัว), (หัว,ก้อย), (ก้อย,หัว) ก็จะเหลือ 
1 เหตุการณ์จากผลลัพธ์ทั้งหมด 4 รูปแบบ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนสามารถบอกเงื่อนไขการชนะของผู้เล่นแต่ละคนใน
โจทย์ปัญหาได้ และอธิบายได้อย่างถูกต้องว่าผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มแต่ละรูปแบบตรงกับ
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เงื่อนไขการชนะของใคร แต่มีการใช้ภาษาในการอธิบายที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก ดังตัวอย่างบท
สนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “หลังจากหาผลลัพธ์ทั ้งหมดที ่อาจจะเกิดขึ ้นได้จากการทดลองสุ ่มแล้ว 
นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาต่ออย่างไร” 

กล้วย : “จากนั้นเอามาเปรียบเทียบกับเงื ่อนไขในการชนะ โดยดูจากเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน เงื่อนที่พรศักดิ์จะชนะคือเหรียญออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เงื่อนไขการชนะของยอด
รักคือเหรียญเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากของพรศักดิ์ อย่างอันแรกออกหัวกับหัว พรศักดิ์ชนะ  
อย่างที่สองออกหัวกับก้อย พรศักดิ์ชนะ อย่างที่สามออกก้อยกับหัว พรศักดิ์ชนะอีก อันสุดท้าย
ออกก้อยกับก้อย มีแค่อันเดียวที่ยอดรักจะชนะ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนสามารถบอกเง่ือนไขการชนะของผู้เล่นแต่ละคนในโจทย์
ปัญหาได้ และยังอธิบายได้อย่างไม่ถูกต้องว่าผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มแต่ละรูปแบบตรงกั บ
เงื่อนไขการชนะของใคร ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

อ๋อย : “เรารู้เงื่อนไขของการชนะว่าพรศักดิ์เหรียญต้องออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ถึงจะชนะ ส่วนเงื่อนไขการชนะของยอดรักคือเหรียญต้องออกนอกเหนือเงื่อนไขของพรศักดิ์ 
จากนั้นก็มาเช็คเงื ่อนไข ต้องเป็นตัวเดียวกันยอดรักถึงจะชนะ แล้วหนูนับได้ 2 เพราะคิดว่า
เหรียญต้องออกเหมือนกันยอดรักถึงจะชนะ” 

2) ด้านการกำกับการรู้คิด 

2.1) การวางแผน 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการวางแผนการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน 
สามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของตนเองได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเวลาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ ได้มีการวางแผน
หรือไม่ และวางแผนอย่างไร” 

ก้อย : “วางแผน คือตอนแรกอ่านโจทย์เสร็จก็ขีดเส้น แล้วคิดว่าจะเขียนผลลัพธ์
ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกลับไปดูเงื่อนไขการชนะเพื่อเอามาขีดว่ายอดรักชนะกี่เหตุการณ์แล้วค่อย
ตอบ” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน แต่ยังอธิบายวิธีการวางแผนที่
ตนเองใช้ได้ไม่ละเอียด ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 



 

399 

ครู : “นักเรียนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเวลาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ ได้มีการวางแผน
หรือไม่ และวางแผนอย่างไร” 

กล้า : “วางแผนโดยอ่านโจทย์ก่อนแล้วขีดเส้นใต้ เสร็จแล้วก็มาเขียนแผนภาพ
ต้นไม้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตอบ” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน แต่ยังอธิบายวิธีการวางแผนที่
ตนเองใช้ได้ไม่ละเอียด ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “นักเรียนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเวลาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ ได้มีการวางแผน
หรือไม่ และวางแผนอย่างไร” 

อ่ำ : “วางแผนการทำงานเริ่มจากอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แล้วขีดเส้นก่อนหาคำตอบ” 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลของตนเอง พร้อมทั้ง
บอกจุดประสงค์ในการจัดการข้อมูลได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “เนื่องจากข้อนี้มันเป็นโจทย์ปัญหา ซึ่งโจทย์มันค่อนข้างจะยาว นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาอย่างไร และทำเพ่ืออะไร” 

ไก่ : “ใช้ปากกาขีดตรงโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ จำนวน 2 ครั้ง แล้วก็ขีดตรง
เงื่อนไขการชนะของสองคน จะได้รู้ว่าต้องเขียนแผนภาพต้นไม้ยังไง” 

ครู : “ครูเห็นเราใช้ปากกาเช็คตรงผลลัพธ์ที่เหรียญออกก้อยทั้งสองรอบ ทำไมหนู
ถึงใช้ปากกาเช็ค” 

ก้อย : “มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ยอดรักชนะ เช็คไว้นับจำนวนเหตุการณ์” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลของตนเอง พร้อม
ทั้งบอกจุดประสงค์ในการจัดการข้อมูลได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “เนื่องจากข้อนี้มันเป็นโจทย์ปัญหา ซึ่งโจทย์มันค่อนข้างจะยาว นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาอย่างไร และทำเพ่ืออะไร” 

กล้า : “ใช้ปากกาแดงขีดตรงโยนเหรียญ 2 ครั้ง เพราะจะเอาไว้เขียนแผนภาพ
ต้นไม้ได้ถูก” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนไม่ได้จัดการข้อมูล ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “เนื่องจากข้อนี้มันเป็นโจทย์ปัญหา ซึ่งโจทย์มันค่อนข้างจะยาว นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับข้อมูลที่โจทย์ให้มาอย่างไร และทำเพ่ืออะไร” 
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อ๋อย : “ไม่มี อ่านโจทย์แล้วก็เริ่มทำแผนภาพต้นไม้ไปเลย” 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจทั้งระหว่างการทำโจทย์และ
หลังจากการทำโจทย์เสร็จแล้ว โดยการอ่านทวนซ้ำเฉพาะจุดที่สงสัย และนำไปตรวจสอบความ
เข้าใจกับเพ่ือนหลังจากหมดเวลาสอบ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตัวเองว่าเข้าใจถูกต้องแล้วหรือไม่ และทำอย่างไรบ้าง” 

ก้อย : “ตอนอ่านโจทย์ตอนแรกงงนิดหน่อยตรงเงื่อนไขการชนะ ก็เลยอ่านซ้ำที่เดิม
อีกแล้วถึงเข้าใจ พอหมดเวลาส่งข้อสอบครูก็เอาไปถามเพ่ือนว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่า” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจระหว่างการทำโจทย์โดย
การอ่านทวนซ้ำข้อความทั้งหมดอีกหนึ่งรอบ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตัวเองว่าเข้าใจถูกต้องแล้วหรือไม่ และทำอย่างไรบ้าง” 

กล้วย : “อ่านโจทย์ใหม่หมดดี ๆ อีกรอบเพราะตอนแรกงงตรงเงื่อนไขพรศักดิ์” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนไม่มีการตรวจสอบความเข้าใจในระหว่างการทำโจทย์ 
และหลังจากการทำโจทย์เสร็จแล้วได้มีการตรวจสอบความเข้าใจโดยการพูดคุยกับเพื่อน ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตัวเองเข้าใจถูกต้องแล้วหรือไม่ และทำอย่างไรบ้าง” 

อ่ำ : “ตอนทำไม่ได้อ่านซ้ำ จนส่งข้อสอบแล้วมาถามเพื่อนดูว่าเข้าใจเหมือนกัน
ไหม” 

2.4) กลยุทธ์แก้ไขข้อบกพร่อง 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนพบข้อผิดพลาดของตนเอง และอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า
ผิดพลาดอย่างไร และบอกวิธีการแก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้พลาดหรือทำผิด
ตรงไหนไหม แล้วเราทันได้แก้ไขหรือไม่ อย่างไร” 
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ไก่ : “ทำผิดตรงดูเงื่อนไขของพรศักดิ์ ตอนแรกคิดว่าเหรียญออกหัวอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งคือต้องออกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าออกทั้งสองครั้งถือว่าไม่ได้ แต่พออ่านและคิดใหม่ก็เลย
ลบแล้วแก้” 

กลุ่มนักเรียนกลาง นักเรียนพบข้อผิดพลาดของตนเอง และบอกวิธีการแก้ไขความ
ผิดพลาดของตนเองได้ แต่ยังอธิบายได้อย่างไม่ชัดเจนว่าผิดพลาดอย่างไร ดังตัวอย่างบทสนทนา
ต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้พลาดหรือทำผิด
ตรงไหนไหม แล้วเราทันได้แก้ไขหรือไม่ อย่างไร” 

กล้วย : “ตอนแรกเข้าใจผิดว่าต้องทำแผนภาพต้นไม้สองรอบแยกกันทีละคน ก็มาดู
อีกทีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแยก” 

กลุ่มนักเรียนอ่อน นักเรียนรู้ว่าตนเองมีข้อผิดพลาด แต่อธิบายไม่ได้ว่าผิดพลาด
อย่างไร จึงไม่ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู : “ในระหว่างการทำโจทย์ข้อนี้หรือตอนทำเสร็จแล้ว เราได้พลาดหรือทำผิด
ตรงไหนไหม แล้วเราทันได้แก้ไขหรือไม่ อย่างไร” 

อ๋อย : “หนูรู้ว่าทำผิด แต่จำไม่ได้ว่าแบบที่ถูกเป็นยังไง แต่จำได้ว่าแบบนี้มันผิด” 

2.5) การประเมินผล 

กลุ่มนักเรียนเก่ง นักเรียนมีการประเมินความถูกต้องและความสำเร็จของงาน โดย
พิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคำตอบ ซึ่งนักเรียนได้ทำการเน้นข้อความไว้แล้ว 

กลุ่มนักเรียนกลาง : นักเรียนมีการประเมินความสำเร็จของงาน โดยอ่านโจทย์ทวน
อีกครั้งว่าได้ตอบคำถามท่ีโจทย์ถามครบถ้วนแล้วหรือยัง 

กลุ่มนักเรียนอ่อน : มีการตรวจความถูกต้องของงาน โดยการใช้ความรู้สึกในการ
พิจารณาว่าคำตอบที่หาได้นั้นน่าจะเป็นคำตอบได้หรือไม่ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยสรุปจากนักเรียน 2 คนในแต่ละระดับความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์เกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียนทั้งใน
ด้านความรู้เชิงอภิปัญญา และด้านการควบคุมกำกับการรู้คิด ดังที่แสดงในตารางที่ 4.42 
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ตารางที่ 4.42 ลักษณะของความรู้เชิงอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษา E โดย
การสัมภาษณ์โดยสรุป 

ระดับความสามารถทาง
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

กลุ่มนักเรียนเก่ง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนตระหนักรู้ได้อย่างชัดเจนว่าตนเอง

จะใช้ความรู้เดิมที่เคยเรียนมาในเรื ่องใด มาใช้ในการแก้ไขโจทย์
ปัญหา เช่น การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่ม และ
สามารถอธิบายรายละเอียดของความรู้นั้นได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนตระหนักรู้ถึงลำดับขั้นตอนในการ
แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้ อย่างชัดเจนชี้ ให้เห็นกระบวนการ
ดำเนินการแก้ปัญหาก่อน – หลังที่นักเรียนใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่
กำหนดให ้

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนตระหนักรู้ถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายได้ชัดเจน ว่า
เงื่อนไขในโจทย์ปัญหาสอดคล้องกับผลลัพธ์ใดบ้างจากการทดลองสุ่ม 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนตระหนักว่าตนเองมีการวางแผนการแก้โจทย์

ปัญหาที่กำหนดให้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถอธิบายได้ว่า
ตนเองมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนตระหนักวว่าตนเองมีวิธีการ
จัดการข้อมูลอย่างไร และใช้การจัดการข้อมูลแบบนั ้น ๆ เพื่อ
จุดประสงค์ใด 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบความ
เข้าใจทั้งการตรวจสอบกับความคิดของตนเองโดยการอ่านทานซ้ำ
เฉพาะจุดที่ตนเองไม่เข้าใจ และการตรวจสอบโดยการแลกเปลี่ยน
ร่วมกันกับเพื่อนหลังจากสอบเสร็จ 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเร ียนตระหนักว่าตนเองพบ
ข้อผิดพลาดอะไร และอธิบายได้ว่าตนเองผิดพลาดอย่างไรรวมถึงใช้
วิธีการใดในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 

o การประเมินผล: นักเรียนตระหนักถึงการประเมินความถูกต้องและ
ความสำเร็จของงาน โดยการพิจารณาว่าตนเองตอบสิ่งที่โจทย์ปญัหา
ต้องการให้แก้เพื่อหาคำตอบได้เหมาะสมแล้วหรือไม่ 

 



 

403 

ระดับความสามารถทาง
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

กลุ่มนักเรียนกลาง 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนตระหนักรู้ว่าตนเองใช้ความรู้เดิมที่

เคยเรียนมาในเรื่องใด มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ปัญหา เช่น การ
หาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่ม แต่ยังมีการอธิบาย
ถึงรายละเอียดของความรู้เดิมนั้นได้ไม่ชัดเจนมากนัก 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนตระหนักรู้ถึงลำดับขั้นตอนในการ
แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนหรืออธิบายวนไปวนมา 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนตระหนักรู้ถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง แต่ใช้ภาษาอธิบายได้ไม่ค่อย
ชัดเจน ว่าเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาสอดคล้องกับผลลัพธ์ใดบ้างจากการ
ทดลองสุ่ม 

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนตระหนักว่าตนเองมีการวางแผนแก้โจทย์

ปัญหาที่กำหนดให้อย่างไรบ้าง แต่อธิบายขั้นตอนในการดำเนินการได้
ไม่ชัดเจน 

o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนตระหนักว่าตนเองมีวิธีการ
จัดการข้อมูลอย่างไร และใช้การจัดการข้อมูลแบบนั ้น ๆ เพื่อ
จุดประสงค์ใด 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบความ
เข้าใจทั้งการตรวจสอบกับความคิดของตนเองโดยการอ่านโจทย์
ปัญหาที่กำหนดให้ใหม่หมดอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำความเข้าใจ 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเร ียนตระหนักว่าตนเองพบ
ข้อผิดพลาดอะไร แต่ยังอธิบายได้ไม่ละเอียดว่าตนเองผิดพลาด
อย่างไร 

o การประเมินผล : นักเรียนตระหนักถึงการประเมินความสำเร็จของ
งาน โดยการอ่านโจทย์ใหม่อีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าตนเองได้ตอบสิ่งที่
โจทย์ปัญหาต้องการให้แก้เพื่อหาคำตอบแล้วหรือไม่ 

กลุ่มนักเรียนอ่อน 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 
o ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนตระหนักรู้ได้ว่าตนเองใช้ความรู้เดิม

ที่เคยเรียนมาในเรื ่องใด มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา เช่น การหา
ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่ม แต่ยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของความรู้เดิมนั้น 
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ระดับความสามารถทาง
ของนักเรียน 

ภาพรวมของอภิปัญญา 

o ความรู้ด้านกระบวนการ : นักเรียนยังขาดการตระหนักรู ้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ไปบ้าง 
โดยบอกขั้นตอนที่ใช้แก้โจทย์ปัญหาได้เพียงบางส่วนจากทั้งหมด
เท่านั้น 

o ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนตระหนักรู้เฃเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ป ัญหาที ่กำหนดให้ได ้อย ่างถูกต ้อง แต่ ย ังม ีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในรายละเอียดของเงื่อนไขโจทย์ปัญหาที่
กำหนดให ้

2. การกำกับการรู้คิด 
o การวางแผน : นักเรียนตระหนักว่าตนเองได้มีการวางแผนในการแก้

โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ แต่อธิบายได้ไม่ละเอียด 
o กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนไม่ได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การ

จัดการข้อมูล โดยหลังจากนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาเข้าใจแล้วก็เริ่ม
แก้โจทย์ปัญหาเลย 

o การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : นักเรียนมีการตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองโดยการแลกเปลี่ยนร่วมกันกับเพื่อนหลังจากสอบ
เสร็จ 

o กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเร ียนตระหนักว่าตนเองพบ
ข้อผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหา แต่ไม่สามารถอธิบายว่าตนเอง
ผิดพลาดอย่างไร รวมถึงไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ 

o การประเมินผล : นักเรียนตระหนักในการประเมินความถูกต้องของ
งาน โดยการใช้ความรู้สึกว่าคำตอบของตนเองมีโอกาสเป็นคำตอบท่ี
ถูกหรือไม่ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รายงานมาดังกล่าวข้างต้นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากการเข้าไปสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาฯ ทั้ง 5 คน ๆ ละ 2 ครั้งเพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ ่งผู ้วิจัยได้สรุปอภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในชั้นเรียนของ
นักศึกษาฯ แต่ละคนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.43 
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ตารางท่ี 4.43 อภิปัญญาของนักเรียนที่ปรากฏในชั้นเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 

นักศึกษา 
ขั้นตอนของกจิกรรม 

การเรียนรู้ 

อภิปัญญาของนกัเรียนที่ปรากฏในชัน้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวม 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด 

ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

การวางแผน 
กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล 

การตรวจสอบ
ติดตามความ

เข้าใจ 

กลยุทธ์การ
แก้ไข

ข้อบกพร่อง 

การประเมินผล 

A PBL  คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓       

ขั้นที่ 2 การทำงานเดี่ยว ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓   

ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 4 การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป 

 ✓  ✓  ✓       ✓ ✓   

ขั้นที่ 5 การให้งาน/
แบบฝึกหัด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓         ✓  ✓ 



 

 

406 

ตารางท่ี 4.43 (ต่อ) 

นักศึกษา 
ขั้นตอนของกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

อภิปัญญาของนกัเรียนที่ปรากฏในชัน้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวม 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด 

ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

การวางแผน 
กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล 

การตรวจสอบ
ติดตามความ

เข้าใจ 

กลยุทธ์การ
แก้ไข

ข้อบกพร่อง 
การประเมินผล 

B PBL คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 

✓ ✓ ✓ ✓             

ขั้นที่ 2 การทำงานเดี่ยว ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 4 การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป 

    ✓ ✓           

ขั้นที่ 5 ขั้นให้งาน/
แบบฝึกหัด 

✓ ✓ ✓ ✓             
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ตารางท่ี 4.43 (ต่อ) 

นักศึกษา 
ขั้นตอนของกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

อภิปัญญาของนกัเรียนที่ปรากฏในชัน้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวม 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด 

ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

การวางแผน 
กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล 

การตรวจสอบ
ติดตามความ

เข้าใจ 

กลยุทธ์การ
แก้ไข

ข้อบกพร่อง 
การประเมินผล 

C 

 

PBL 

 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 

✓ ✓  ✓ ✓            

ขั้นที่ 2 การทำงานเดี่ยว ✓ ✓     ✓  ✓ ✓  ✓  ✓   

ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 4 การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป 

 ✓               

ขั้นที่ 5 การให้งาน/
แบบฝึกหัด 

✓ ✓  ✓ ✓            
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ตารางท่ี 4.43 (ต่อ) 

นักศึกษา 
ขั้นตอนของกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

อภิปัญญาของนกัเรียนที่ปรากฏในชัน้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวม 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด 

ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

การวางแผน 
กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล 

การตรวจสอบ
ติดตามความ

เข้าใจ 

กลยุทธ์การ
แก้ไข

ข้อบกพร่อง 
การประเมินผล 

D PBL คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓           

ขั้นที่ 2 การทำงานเดี่ยว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

ขั้นที่ 4 การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป 

 ✓  ✓             

ขั้นที่ 5 การให้งาน/
แบบฝึกหัด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       ✓   ✓ 
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ตารางท่ี 4.43 (ต่อ) 

นักศึกษา 
ขั้นตอนของกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

อภิปัญญาของนกัเรียนที่ปรากฏในชัน้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวม 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด 

ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

การวางแผน 
กลยุทธ์ในการ
จัดการข้อมูล 

การตรวจสอบ
ติดตามความ

เข้าใจ 

กลยุทธ์การ
แก้ไข

ข้อบกพร่อง 
การประเมินผล 

E PBL คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓           

ขั้นที่ 2 การทำงานเดี่ยว ✓ ✓  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ขั้นที่ 3 การทำงานกลุ่ม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ขั้นที่ 4 การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป 

 ✓    ✓           

ขั้นที่ 5 การให้งาน/
แบบฝึกหัด 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓          ✓ 
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4.3.6 สรุปผลการประเมินอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดยทำการประเมินก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญา จากผลการวิจัยในตอนที่ 3 สรุปได้ว่า อภิปัญญาของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สรุปผลอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนนักศึกษา A นักเรียน
ของนักศึกษา A ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียน A ที่ผ่านการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเผื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ ากับ 
3.66 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.06  คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.59 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา (d = 0.65) และการกำกับการรู้คิด (d = 
0.50) ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่า
การกำกับการรู้คิดด้านการวางแผนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงมากซึ่งทำให้ค่า Effect Size มีค่า
สูงกว่าองค์ประกอบอื่น และผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยยืนยันว่าการ
ปรากฏของพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนกลุ่มเจาะลึกที ่คละ
ความสามารถ (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน อ่อน 2 คน) พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีแนวโน้มที่จะมี
อภิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมและโดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู ้ด ้าน
เงื่อนไข) และการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ 
การแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมิน) มากกว่านักเรียนกลุ่มกลางและอ่อน 

สรุปผลอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนนักศึกษา B นักเรียน
ของนักศึกษา B ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียน B ที่ผ่านการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเผื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.63 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.02  คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) 
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โดยภาพรวมเท่าก ับ 0.44 ถ ือว ่ าคะแนนเพิ ่มข ึ ้น ในระดับปานกลาง เม ื ่ อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา (d = 0.48) และการ
กำกับการรู้คิด (d = 0.42) ก็พบว่าเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณา
รายองค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงมาก ซึ่งทำให้ค่า  
Effect Size มีค่าสูงกว่าองค์ประกอบอ่ืน และผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพช่วย
ยืนยันว่าการปรากฏของพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร ์ ไม ่มากก็น ้อย นอกจากนี ้ ข ้อม ูลที ่ ได ้จากนักเร ียนกลุ ่ ม เจาะล ึกที ่ คละ
ความสามารถ (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน อ่อน 2 คน) พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีแนวโน้มที่จะมี
อภิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมและโดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู ้ด ้าน
เงื่อนไข) และการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ 
การแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมิน) มากกว่านักเรียนกลุ่มกลางและอ่อน 

สรุปผลอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนนักศึกษา C นักเรียน
ของนักศึกษา C ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียน C ที่ผ่านการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเผื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.63 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.99 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.35 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา (d = 0.43) และการกำกับการรู้คิด (d = 
0.27)  ก็พบว่าเพิ ่มขึ ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช ่นกัน  และเมื ่อพิจารณาราย
องค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้ เชิงข้อเท็จจริ งที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากเห็นได้จากค่า 
Effect Size มีค่าสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ และผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยยืนยัน
ว่าการปรากฏของพฤติกรรมเชิ งอภิป ัญญาในด้านต่าง ๆ ของนักเร ียนในชั ้นเร ียน
คณิตศาสตร ์ ไม ่มากก็น ้อย นอกจากนี ้ ข ้อม ูลที ่ ได ้จากนักเร ียนกลุ ่ ม เ จาะล ึกที ่ คละ
ความสามารถ (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน อ่อน 2 คน) พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีแนวโน้มที่จะมี
อภิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมและโดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู ้ด ้าน
เงื่อนไข) และการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ 
การแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมิน) มากกว่านักเรียนกลุ่มกลางและอ่อน 
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สรุปผลอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนนักศึกษา D นักเรียน
ของนักศึกษา D ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียน D ที่ผ่านการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเผื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
สถิติ (2) พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.47 คะแนน หลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.97 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 
0.51 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา (d = 0.56) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.47) ก็พบว่าเพ่ิมขึ้น
ในระดับสูงเช่นกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้เชิงเงื่อนไขและการ
ประเมินผลเท่านั ้นที ่มีคะแนนเฉลี ่ยเพิ ่มสูงกว่าซึ ่ งทำให้ค่า  Effect Size มีค่าสูงกว่า
องค์ประกอบอ่ืน และผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยยืนยันว่าการปรากฏของ
พฤติกรรมเชิงอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อย 
นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนกลุ่มเจาะลึกที่คละความสามารถ (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน 
อ่อน 2 คน ) พบว่า นักเรียนกลุ ่มเก่งมีแนวโน้มที ่จะมีอภิปัญญาด้านต่าง ๆ ที ่มีความ
ครอบคลุมและโดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการรู้คิด (ความรู้
ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู้ด้านเงื่อนไข) และการกำกับการรู้คิด 
(การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ การแก้ไขข้อบกพร่องและการ
ประเมิน) มากกว่านักเรียนกลุ่มกลางและอ่อน 

สรุปผลอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนนักศึกษา E นักเรียน
ของนักศึกษา E ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียน E ที่ผ่านการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเผื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ความน่าจะเป็น พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66 คะแนน 
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.01 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวม
เท่ากับ 0.51 ถือว่าคะแนนเพิ ่มขึ ้นในระดับสูง เมื ่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู ้
เกี่ยวกับการรู้คิดหรือความรู้เชิงอภิปัญญา (d = 0.50) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.52) 
ก็พบว่าเพ่ิมขึ้นในระดับสูงเช่นกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าการวางแผน
และกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงมากเห็นได้จากค่า  Effect Size มีค่า
สูงกว่าองค์ประกอบอื่น และผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพช่วยยืนยันว่าการ
ปรากฏของพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนกลุ่มเจาะลึกที ่คละ
ความสามารถ (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน อ่อน 2 คน) พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งมีแนวโน้มที่จะมี
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อภิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมและโดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาตระหนักรู้ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู ้ด ้าน
เงื่อนไข) และการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ 
การแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมิน) มากกว่านักเรียนกลุ่มกลางและอ่อน 

4.3.7 อภิปัญญาของนักศึกษา (ข้อมูลเสริม) 

ผู้วิจัยได้ทำการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบวัดอภิปัญญาที่ปรับมาจาก
ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยสะสม ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามประเมินค่า
ประกอบด้วยข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการ
กำกับการรู ้คิด โดยที่ความรู ้เกี ่ยวกับการรู ้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ (1) ความรู ้ด้าน
ข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ (2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ (3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 
จำนวน 5ข้อ ส่วนการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ (1) การวางแผน จำนวน 7 ข้อ 
(2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ (3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ จำนวน 7 
ข้อ (4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน 5 ข้อ และ (5) การประเมินผล จำนวน 6 ข้อ โดย
วัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับดังนี้ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2 
หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามลำดับ) โดยนักศึกษาอายุ 23 
ปี มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 60.00, อายุเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.60 ปี) สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตาม เพศ และอายุ ได้ดังตารางที่ 4.44 
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ตารางท่ี 4.44 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (n = 5) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 3 60.00 
หญิง 2 40.00 

อายุ (ปี)   
22 2 40.00 
23 3 60.00 

จากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมอยู่ระหว่าง 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 
3.50 คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดดังตารางที่ 4.45 

ตารางท่ี 4.45 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
(n = 5) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 2.00 0  
2.01 – 2.50 0  
2.51 – 3.00 0  
3.01 – 3.50 1 20.00 
3.51 ขึ้นไป 4 80.00 

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.79 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.15 คะแนน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
4.46 และภาพท่ี 4.143 
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ตารางที่ 4.46 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนนอภิปัญญาราย
ด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (n = 5) 

องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.68 0.66 4.15 0.62 0.74 
ความรู้ด้านกระบวนการ 3.65 0.75 3.95 0.60 0.44 
ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.68 0.69 3.96 0.61 0.43 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.67 0.68 4.05 0.62 0.58 
การกำกับการรู้คิด      

การวางแผน 3.77 0.77 4.23 0.65 0.64 
กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 4.00 0.57 4.28 0.67 0.45 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.80 0.53 4.17 0.62 0.64 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.92 0.70 4.00 0.50 0.13 
การประเมนิผล 3.70 0.60 4.20 0.71 0.76 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.85 0.63 4.19 0.64 0.54 
รวมทั้งหมด 3.79 0.65 4.15 0.64 0.55 
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ภาพที่ 4.143 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขา

คณิตศาสตร์ (n = 5) กับด้านของอภิปัญญา เปรียบเทียบ pre-test และ post-test 

โดยสรุปพบว่าอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์หลังจากเข้าร่วมโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของทั้ง 3 วงจรแล้วคะแนนเฉลี่ยนอภิปัญญาในทุก ๆ ด้านมีคะแนนสูงขึ้นค่อนข้าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินผลและความรู้ด้านข้อเท็จจริง 
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4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที ่ 4 คือ เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยแบ่งการรายงานผล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้คือ 4.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 4.4.2 การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 4.4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ 4.4.4 สรุปผล 

4.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ข้อนี้ ประกอบไปด้วย  

1) แผนการจัดการเร ียนรู ้ เพื ่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
คณิตศาสตร์ จำนวน 10 แผนโดยประมาณต่อหนึ่งห้องเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่
เข้าร่วมโครงการแต่ละคน โดยกระบวนการสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ 
ได้รายงานไว้ในวงจรที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

2) แบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบวัดอภิ
ปัญญาก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ซึ ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกันใน
ช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ซึ่งใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาที สำหรับแบบสอบถามก่อนและหลัง
เรียนนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ และ
เกรดเฉลี่ยภาคเรียนที่ผ่านมา ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามจากแบบวัดเมตาคอคนิชั่นหรือแบบวัดอภิ
ปัญญา สำหรับนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 52 ข้อ  เป็นแบบประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยแบบวัดเมตาคอคนิชั่น หรือแบบวัดอภิปัญญาดังกล่าว
ปรับมาจาก Metacognitive Awareness Inventory (MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ 
Schraw and Dennison (1994)  โดยงานวิจัยดังกล่าวรายงานค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ของแบบวัดเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเป็น 0.94 
ซึ่งแบบวัดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ความรู้ด้านการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด 

โดยการรายงานผลการนำแบบวัดอภิปัญญาไป try out ได้รายงานไว้ในวงจรที่ 2 
แล้ว ซึ่ง ในภาพรวมของ ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดอภิปัญญาที่ไป try out กับห้องเรียน
คู่ขนาน ได้ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า เท่ากับ 0.924  
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3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้อธิบายขั้นตอนการสร้าง พัฒนา 
การทำตารางวิ เคราะห์หลักสูตร และการตรวจสอบความตรง เชิง เนื ้อหา (Content 
validity) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแต่ละห้องเรียนไว้ในวงจร
ที่ 2 แล้วเช่นเดียวกัน 

4.4.2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญา (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 5 ห้อง ซึ่งทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และรายงานผล
ไว้ในการตอบจุดประสงค์ข้อที่ 3 ก่อนหน้านี้แล้ว 

2) ดำเนินการสอนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2562 เป็นเวลา
ประมาณ 5 สัปดาห์ 

3) แจกแบบแบบวัดอภิปัญญา (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 ห้อง ซึ่งทำการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และรายงานผลไว้ในวงจรที่ 3 แล้ว 

4) ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ออกแบบไว้
สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละห้อง (5 ห้อง) มีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ ๆ ละ 1 
คะแนน และแบบอัตนยั จำนวน 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 18 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ใช้
กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ A, B, และ C 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 
รวม 18 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ D 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื ่อง ความน่าจะเป็น สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  3 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ และแบบอัตนัย 
จำนวน 2 ข้อ รวม 18 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ ์E 

สำหรับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แต่ละระดับชั้นใช้เวลาประมาณ 50 
นาที โดยรายงานผลการวิเคราะห์ค่าความยาก – ง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นครอนบาค
แอลฟ่าและผลของคะแนนสอบของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาแต่ละคนหลังจากการใช้แบบวัดฯ และเมื่อได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของอภิปัญญาของนักศึกษาและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วจึงนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลระดับความสัมพันธ์
ของ Hinkle (1998) ดังรายละเอียดในบทที่ 3 

4.4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

นักศึกษา A : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื ่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความ
เชื ่อมั ่น (Reliability) รวมทั ้งฉบับ โดยใช้ว ิธ ีว ิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s 

Analysis of Variance Procedure) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ( ttr ) เท่ากับ 0.902 อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลามาก
พอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการปรัเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้ค่าความสอดคล้อง IOC ในแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบวัดฯ หลังจากใช้จริง ของค่าความยากง่าย (Difficulty: P) 
และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination: r) (n = 41) ในภาพรวมพบว่า จำนวนข้อสอบใน 
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ มีข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 
0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป) จำนวน 13 ข้อ  มีข้อที่มีระดับ
ความยาก – ง่าย ไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มี
ค่าต่ำกว่า 0.40 ) จำนวน 5 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 2 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่าย
มาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.47 
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ตารางที่ 4.47 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา A เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 

50% 

ความเข้าใจ (9 ข้อ) 9 5.39 59.89 2.14 25 (60.98%) 

การนำไปใช้ (7 ข้อ) 9 4.84 53.79 2.54 25 (60.98%) 

การวิเคราะห์ (2 ข้อ) 2 0.78 39.02 0.69 26 (63.41%) 

รวม (18 ข้อ) 20 11.01 55.06 4.53 26 (63.41%) 

จากตารางข้างต้น ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดย
ใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 59.89 และร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าต่ำที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39.02 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 11.01 คะแนน (คิดเป็น 55.06%) จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.53 

โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนที่เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ (มากกว่า 60%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.144 

 
ภาพที่ 4.144 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอน 

โดยนักศึกษา A 
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จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.77 (R2 = 0.5914) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.145 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
ภาพที่ 4.145 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A 

นักศึกษา B : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื ่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความ
เชื ่อมั ่น (Reliability) รวมทั ้งฉบับ โดยใช้ว ิธ ีว ิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s 

Analysis of Variance Procedure) ทั้งนี้พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ( ttr ) เท่ากับ 0.925 

ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลา
มากพอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้ค่าความสอดคล้อง IOC ในแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 
1.00 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบวัดฯ หลังจากใช้จริง ของค่าความยากง่าย (Difficulty: P) 
และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination: r) (n = 38) ในภาพรวมพบว่า มีผลการวิเคราะห์

y = 6.8095x - 14.421
R² = 0.5914
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คุณภาพของแบบวัดไปในทิศทางเดียวกับนักเรียนของนักศึกษา B กล่าวคือ จำนวนข้อสอบใน
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ มีข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 
0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป) จำนวน 13 ข้อ  มีข้อที่มีระดับ
ความยาก – ง่ายไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มี
ค่าต่ำกว่า 0.40 ) จำนวน 5 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 2 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่าย
มาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.48 

ตารางที ่ 4.48 ข้อมูลที ่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนที ่สอนโดยนักศึกษา B  
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คิดร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 

50% 

ความเข้าใจ (9 ข้อ) 9 5.97 66.33 2.26 28 (73.68%) 

การนำไปใช้ (7 ข้อ) 9 5.07 56.33 2.22 25 (65.79%) 

การวิเคราะห์ (2 ข้อ) 2 0.97 48.5 0.75 27 (71.05%) 

รวม (18 ข้อ) 20 12.01 60.05 4.38 28 (73.68%) 

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 12.01 คะแนน (คิดเป็น 60.05%) จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน และมีส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 4.38 นอกจากนี ้ ร ้อยละของคะแนนเฉลี ่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 66.33 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าต่ำ
ที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ
โรงเรียนที่เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 70%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.146 
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ภาพที่ 4.146 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย 

นักศึกษา B 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า เท่ากับ 
0.50 (R2 = 0.251) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.147 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.147 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา B 
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y = 5.3279x - 6.5333
R² = 0.251
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นักศึกษา C : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) รวมทั้งฉบับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of 

Variance Procedure) ทั้งนีพ้บว่ามีค่าความเชื่อมัน่ ( ttr ) เท่ากับ 0.955 

ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลา
มากพอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้ค่าความสอดคล้อง IOC ในแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 
1.00 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบวัดฯ หลังจากใช้จริง ของค่าความยากง่าย (Difficulty: P) 
และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination: r) (n = 48) ในภาพรวมพบว่า มีผลการวิเคราะห์
คุณภาพของแบบวัดไปในทิศทางเดียวกับนักเรียนของนักศึกษา C กล่าวคือ จำนวนข้อสอบใน
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งมี 13 ข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 
– 0.80) และมีอำนาจการจำแนกสูง (r มีค่าตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป) มี 7 ข้อที่มีระดับความยาก – ง่าย
ไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกต่ำ (r มีค่าต่ำกว่า 0.40 ) 
โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 4 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.49 

ตารางที่ 4.49 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา C เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คิดร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 

50% 

ความเข้าใจ (9 ข้อ) 9 5.33 68.75 2.00 33 (68.75%) 

การนำไปใช้ (7 ข้อ) 9 5.36 70.83 1.76 34 (70.83%) 

การวิเคราะห์ (2 ข้อ) 2 0.90 72.92 0.66 35 (72.92%) 

รวม (18 ข้อ) 20 11.59 68.75 3.59 33 (68.75%) 



 

 

425 

จากตาราง ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 11.59 คะแนน (คิดเป็น 57.95%) 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.59 นอกจากนี้ ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านการวิ เคราะห์ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.92 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีค่าต่ำที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.75 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียนที่เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 65%) มี
คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.148 

 
ภาพที่ 4.148 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย 

นักศึกษา C 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.33 
(R2 = 0.1084) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.149 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนน
อภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
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ภาพที่ 4.149 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา C 

นักศึกษา D : ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 
(2) 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื ่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) รวมทั้ง
ฉบับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of Variance Procedure) 

ทั้งนี้พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ( ttr ) เท่ากับ 0.845 

ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลา
มากพอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้ค่าความสอดคล้อง IOC ในแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 
1.00 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบวัดฯ หลังจากใช้จริง ของค่าความยากง่าย (Difficulty: P) 
และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination: r) (n = 41) ในภาพรวมพบว่า มีผลการวิเคราะห์
คุณภาพของแบบวัดไปในทิศทางเดียวกับนักเรียนของนักศึกษา D กล่าวคือ จำนวนข้อสอบใน
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ มี 13 ข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 
0.80) และมีอำนาจการจำแนกสูง (r มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป) มี 7 ข้อ ที่มีระดับความยาก – ง่าย
ไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกต่ำ (r มีค่าต่ำกว่า 0.40 ) 
จำนวน 7 ข้อ โดยมีขอ้ที่อยู่ในระดับยากมาก 4 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

y = 3.0268x + 0.6726
R² = 0.1084
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ข้อมูลที ่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ เร ื ่อง สถิติ (2)  หลังจาก
ดำเนินการสอนเรื่อง สถิติ (2) โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัย
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สถิติ (2) ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.50 

ตารางที่ 4.50 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา D เรื่อง 
สถิติ (2) 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คิดร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 

50% 

ความเข้าใจ (9 ข้อ) 5  3.41 68.29 0.97 34 (82.93%) 

การนำไปใช้ (7 ข้อ) 8 5.31 66.46 1.89 35 (85.37%) 

การวิเคราะห์ (2 ข้อ) 5 2.63 52.68 1.11 20 (48.78%) 

รวม (18 ข้อ) 2 1.20 59.76 0.75 16 (39.02%) 

จากตารางข้างต้น ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สถิติ (2) หลัง
ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า โดยคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
12.55 คะแนน (คิดเป็น 62.80%) จากคะแนนเต็ม 20คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.90 นอกจากนี้ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุดคือ ด้านความรู้
ความจำ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.29 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าต่ำที่สุดคือ ด้านการนำไปใช้  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 52.68 
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 80%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% 
ดังแสดงในภาพที่ 4.150 
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ภาพที่ 4.150 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย 

นักศึกษา D 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.69 (R2 = 0.4798) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.151 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
ภาพที่ 4.151 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D 
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y = 6.1158x - 8.6965
R² = 0.4798
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นักศึกษา E : ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น 

นำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) รวมทั้งฉบับ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of Variance Procedure) ทั้งนี้พบว่ามี

ค่าความเชื่อม่ัน ( ttr ) เท่ากับ 0.938 

ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลา
มากพอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้ค่าความสอดคล้อง IOC ในแต่ละข้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 
1.00 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบวัดฯ หลังจากใช้จริง ของค่าความยากง่าย (Difficulty: P) 
และค่าอำนาจจำแนก (Discrimination: r) (n = 32) ในภาพรวมพบว่า มีผลการวิเคราะห์
คุณภาพของแบบวัดไปในทิศทางเดียวกับนักเรียนของนักศึกษา E กล่าวคือ จำนวนข้อสอบใน
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ มี 12 ข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 
0.80) และมีอำนาจการจำแนกสูง (r มีค่าตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป) มี 6 ข้อที่มีระดับความยาก – ง่ายไม่
เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกต่ำ (r มีค่าต่ำกว่า 0.40 ) 
จำนวน 6 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 4 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับงา่ยมาก 2 ข้อ 

ข้อสรุปที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น หลังจาก
ดำเนินการสอนโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.51 

ตารางที่ 4.51 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา E เรื่อง 
ความน่าจะเป็น 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คิดร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์ 

50% 

ความเข้าใจ (9 ข้อ) 2 0.97 48.44 0.73 23 (71.88%) 

การนำไปใช้ (7 ข้อ) 7 4.81 68.75 1.69 24 (75.00%) 

การวิเคราะห์ (2 ข้อ) 9 5.77 64.06 1.58 27 (84.34%) 

รวม (18 ข้อ) 2 1.25 62.5 0.80 25 (78.13%) 
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จากตาราง ซึ่งผลการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังจาก
ดำเนินการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน 10 คาบ  
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 12.80 คะแนน (คิดเป็น 63.99%) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.02 นอกจากนี้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.75 ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% 
ดังแสดงในภาพที ่4.152 

 
ภาพที่ 4.152 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย 

นักศึกษา E 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า เท่ากับ 
0.52 (R2 = 0.2686) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.153 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
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ภาพที่ 4.153 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา E 

4.4.4 สรุปผล 

สรุปความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา A 

ค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77 (R2 = 0.5914) 
สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนเฉลี่ยอภิปัญญา
ของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา A อยู่ในระดับสูง และจากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
พบว่าในนักเรียนของนักศึกษา A แสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สรุปความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา B 

ค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า เท่ากับ 0.50 (R2 = 
0.251) สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนเฉลี่ยอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา B อยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพ พบว่าในห้องเรียนของนักศึกษา B มีร่องรอยของการใช้อภิปัญญาที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

y = 5.2697x - 6.6994
R² = 0.2686
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สรุปความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา C 

ค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.33 (R2 = 
0.1084) สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนเฉลี่ยอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา C อยู่ในระดับต่ำ และจากการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพ พบว่าในห้องเรียนของนักศึกษา C มีร่องรอยของการใช้อภิปัญญาที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

สรุปความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา D 

ค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า เท่ากับ 0.69 (R2 = 
0.4798) สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนเฉลี่ยอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา D อยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพ พบว่าในห้องเรียนของนักศึกษา D มีร่องรอยของการใช้อภิปัญญาที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สรุปความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา E 

ค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s correlation coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า เท่ากับ 0.52 (R2 = 
0.2686) สรุปได้ว่าความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนเฉลี่ยอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา E อยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม พบว่าในห้องเรียนของนักศึกษา E มีร่องรอยของการใช้อภิปัญญาที่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์มีทั้งท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูง ได้แก่ชั้น
เรียนของนักศึกษา A และ D ในขณะที่ในบางชั้นเรียน ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์อยู ่ในระดับปานกลาง ได้แก่ชั ้นเรียนของ
นักศึกษา B และ E โดยมีเพียงหนึ่งชั้นเรียนที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่ำ ได้แก่ชั้นเรียนของ
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นักศึกษา C ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในชั้นเรียนของนักศึกษา C มีขนาดของผลในการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเพื่อนนักศึกษาอีก 4 คนที่เข้าร่วม
โครงการ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ที่มบีริบทการเรียนรู้เชิงรุก) โดยมี
จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อ 

1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3) เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาจากชั้น
เรียนที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (คนละ 1 ห้องเรียน) ประมาณห้องเรียนละ 40 – 45 คน รวม
ทั้งสิ ้น 201 คน จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 
2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร๋ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นกัเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สามารถสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ 4 ประเด็น คือ 1. กรอบแนวคิดอภิปัญญาใน
ชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ 2. การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3. การวัดและ
ประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และ 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

มีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและพยายามปรับ ขยาย และต่อยอดกรอบ
แนวคิดอภิปัญญาซึ่งริเริ่มโดย Flavell (1979) ไปในทิศทางทั้งที่ลดความซับซ้อนให้น้อยลงหรือ
รวมประเด็นที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ทั้งนี้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร์พบว่า บางส่วนไม่ได้ระบุกรอบแนวคิดอภิปัญญาไว้อย่างชัดเจน บางส่วนได้
ระบุไว้ บางส่วนใช้กรอบแนวคิดท่ีสรุปได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ซึ่งกรอบแนวคิดอภิปัญญาแม้จะมีความหลากหลาย แต่ก็พบว่ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาหลัก ๆ ที่งานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษามักกล่าวถึงหรือเลือกใช้ในการศึกษาอภิปัญญาใน
บริบทชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ได้แก่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Flavell (1979) กรอบแนวคิดอภิ
ปัญญาของ Brown (1987) และกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) 
โดยรายละเอียดของแต่ละกรอบแนวคิด สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ทั้งนี้กรอบแนวคิดของ Flavell (1979) เป็นกรอบแนวคิดแรกเริ่มของอภิปัญญา เป็น
โมเดลการกำกับติดตามเชิงอภิปัญญา (Metacognition monitoring) ประกอบด้วยการกระทำ
และปฏิสัมพันธ์ 4 แบบ ดังนี้ 

1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognition knowledge) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อ
ของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล 
(Person) ปัจจัยด้านงาน (Task) และปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategies) 

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) 
3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) 
4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) 

สำหรับกรอบแนวคิดของ Brown (1987) ได้เสนอว่าอภิปัญญาเป็นการสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนที่เกี่ยวกับความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ Brown ได้แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้านกว้าง ๆ คือ 

1. ด้านความรู้ด้านการรู้คิด (Knowledge of cognition) 
2. ด้านกลไกการกำกับตนเอง (Self-regulatory of mechanisms) ประกอบด้วย การ

วางแผน (Planning) การกำกับตรวจสอบ (Monitoring) การตรวจสอบ (Checking) และการ
แก้ไขปรับปรุง (Revising) 

สำหรับกรอบแนวอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) เป็นกรอบแนวคิดที่
ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการคณิตศาสตรศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรอบ
แนวคิดนี้ได้อธิบายอภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) 
1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) 

2. การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) 
2.1) การวางแผน (Planning) 
2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) 
2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 
2.4) กลยุทธการแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) 
2.5) การประเมินผล (Evaluation) 
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2. การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้คัดเลือกมาท้ังในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีเทคนิค/
วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยรวมพบว่า 
เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่เป็นที่นิยมหรือถูกนำมาใช้มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
ผ่านการแก้ปัญหา และการใช้กลยุทธ์การวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 
รองลงมาคือ วิธี IMPROVE และสำหรับเทคนิค/วิธีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เช่น 
การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique)การใช้คำถาม เช่น การใช้คำถามโส
เครติส (Socratic dialogue) และการใช้คำถามแบบ QAT 

สำหรับกลุ่มนักวิชาการที่แนะนำกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ เช่น Du Toit and Kotze (2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ไว้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การวางแผน (Planning strategy) 
2. การต้ังคำถาม (Generating questions) 
3. การตั้งเป้าหมายและการทำให้บรรลุเป้าหมาย (Setting and pursuing goals) 
4. การทำกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem solving) 
5. การคิดออกเสียง (Thinking aloud) 
6. การเขียนอนุทิน (Journal-keeping) 
7. การทำงานร่วมกัน (Cooperative learning) 
8. การทำเป็นแบบอย่าง (Modelling) 

Joseph (2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่
เหมาะสำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหลากหลายวิธี 
เช่น 

1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) 
2. การใช้กิจกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal-teaching activities) 
3. การใช้การอภิปรายแนวคิด (Discussions about thinking) 
4. การใช้การประเมินตนเอง (Self-assessment) 
5. การใช้คำถาม (Questioning) 
6. การใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving activities) 
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3. การวัดและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน 

ทั ้งนี ้จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับอภิปัญญาในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่เป็นบทความอย่างน้อย 30 บทความโดยรวมพบว่า วิธีการประเมินอภิปัญญาที่เป็น
ที ่น ิยมหร ือถูกนำมาใช ้มากที ่สุด ค ือ การใช ้แบบสอบถาม (Metacognitive Awareness 
Inventory: MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) รองลงมา
คือ การเขียนสะท้อนคิด และการสัมภาษณ์ และสำหรับวิธีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในการประเมินอภิ
ปัญญา เช่น การใช้แบบสังเกต หรือแบบสอบถามลักษณะอ่ืน ๆ  ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมีการ
ใช้เครื่องมือในการวัด/ประเมินอภิปัญญาที่หลากหลายทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะ
ใช้เครื่องมือ/เทคนิควิธีในการวัด/ประเมินอภิปัญญามากกว่า 1 เครื่องมือกล่าวคือมีการใช้
หลักการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยจะมีการใช้เครื่องมือทั้งที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณผสมผสานกัน อย่างไรก็ตามพบว่า บางงานวิจัยใช้เครื่องมือวัด/ประเมินอภิปัญญา
ที่เน้นไปที่การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิธีวัดประเมินที่เป็นปัจจุบัน (Concurrent technique) 
ในขณะที่บางงานวิจัยเน้นเทคนิควิธีวัดประเมินที่ไม่เป็นปัจจุบัน (Non-concurrent technique) 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียนทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 30 งานวิจัย พบว่า จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ สามารถ
ยกระดับอภิปัญญาของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สูงขึ้น 
อีกทั้งยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแสดงแนวคิด
รวบยอดของนักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และแรงจูงใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
พบว่าการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยทางการศึกษาจำนวนหนึ่ง พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนในระดับสูง แต่จะส่งผลในทางบวกต่อความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้
ในองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญา เช่น การวางแผน การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง 
และการแก้ปัญหา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แสดง
ให้เห็นถึงความรู้เชิงอภิปัญญาด้านยุทธ์วิธีและด้านเงื่อนไขได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยนักเรียนมีการ



 

 

439 

กำกับการรู้คิดของตนเอง ในการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
พวกเขาสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถสะท้อนกระบวนการคิดใน
การเรียนรู้ของตนเองได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูมักให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิปัญญาด้าน
ข้อเท็จจริงและการกำกับควบคุมเชิงอภิปัญญาด้านการตรวจสอบติดตาม และด้านการประเมิน
กับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง และครูมักจะพยายามให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิ
ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเงื่อนไขมากกว่าด้านอื่น ๆ และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับ
ควบคุมเชิงอภิปัญญาโดยเฉพาะด้านการวางแผนเท่าที่ควร 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

การศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action Research เพ่ือส่งเสริม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไปในข้อเสนอการวิจัย 
คือ การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนานักศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของ
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในวงจร
ที่ 2 เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

ในภาพรวมจากการดำเนินการวงจรที ่ 1 ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี ่ยวกับ 
ความหมาย กรอบแนวคิด การสอนเชิงอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีมากขึ้นหลังจากการเข้า
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ร่วมการอบรมทั้ง 5 ครั้ง โดยรูปแบบวิธรการอบรมทั้งการบรรยาย การลงมือปฏิบัติ อภิปราย 
การอ่านเอกสาร/บทความ การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ การทดลอง และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีส่วน
ช่วยให้บรรยายกาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่า
นักศึกษามีความกังวล และความเครียดกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ยังไม่คุ้นเคย กลัวว่าจะทำได้
ไม่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความกังวลนี้และได้พยายามให้กำลังใจ และเสริมแรงทางบวกเป็น
ระยะเพ่ือผ่อนคลายความกังวล และความเครียดของนักศึกษาเท่าท่ีจะทำได้ 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

ในภาพรวมของวงจรที่ 2 นี้ นักศึกษาได้พัฒนาแผนฯ ได้ครบทั้ง 10 แผนตามที่คาดการณ์
ไว้ อย่างไรก็ตามพบว่าเป็นการพัฒนาแผนที่ค่อนข้างกระชั้นชิดมากการช่วงเวลาที่ต้องสอนจริง 
เนื่องจากช่วงเวลาพัฒนาแผนฯ นี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 แล้ว แผนฯ 
ของนักศึกษาเกือบทั้ง 5 คนเป็นหัวข้อที่ทางโรงเรียนได้วางแผนระยะยาวไว้ ว่าจะสอนเป็นแผน
แรกของภาคเรียนที่ 2 แม้จะได้พยายามให้นักศึกษาได้ลองประสานกับทางโรงเรียนในการปรับ
เลื่อนเวลาสอนจริงแต่ด้วยข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านทำให้ไม่สามารถปรับเลื่อนเวลาสอนจริง
ออกไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลทำให้นักศึกษามีความกดดันและเคร่งเครียดพอสมควร
เนื่องจากมีความกังวลในข้อจำกัดต่าง ๆ รวมไปถึงการกังวลว่าจะทำได้ไม่ดี ซึ่งทางผู้วิจัยก็ได้
พยายามสอบถามถึงความกังวลและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพยายามช่วยกันแก้ไขต่าง  ๆ ให้
คลี่คลายลง และพยายามให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยพบว่าช่วงระยะเวลา
ที่วางแผนไว้ในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตารางกิจกรรมของทางโรงเรียน ผู้วิจัยควรวาง
ระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ เพื่อให้มีช่องเวลาในปรับเลื่อนกิจกรรมบางอย่างได้มากขึ้นเมื่อมี
ความจำเป็น 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

โดยสรุปหลังจากการสิ้นสุดการดำเนินการครบทั้ง 3 วงจร พบว่ารูปแบบการอบรมสัมมนา
ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทางวิชาชีพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายโดยเริ่มตั้งแต่จาก
การเป็นผู้ฟังการบรรยาย แล้วเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมสัมมนามากขึ้น ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การชมคลิปวิดิโอ การลองผิดลองถูก การนำเสนอ แลกเปลี่ยน 
อภิปราย วิพากษ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ และสะท้อนคิด ล้วนช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้รับการหล่อหลอม ขัดเกลาทั้งความคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนในที่สุด อีกทั้งประเด็นเนื้อหา/สาระที่อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
ประเด็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยากและมีความ
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ซับซ้อน การอบรมจึงต้องมีการย่อยแยกสาระเนื้อหาออกเป็นประเด็นย่อยแล้วค่อย ๆ เติมเต็ม
หลักที่มีความซับซ้อนให้สมบูรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงต้นนั้นผู้วิจัยพยายาม
สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาวิชาชีพครูเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญา การสอนเชิง
อภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาไว้ให้มากพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากในวงจรที่2 นักศึกษาต้อง
สร้างและพัฒนาแผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาผู้เรียนภายใต้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด หากนักศึกษา
ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญาและองค์ประกอบในแต่ละด้านไม่มากพออาจส่งผลทำให้การ
สร้างแผนฯ เพ่ือต้องใช้เวลาในการปรับแก้มากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการนำแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น
ไปสอนจริงในวงจรที่ 3 ดังนั้นเนื้อหา/สาระในการอบรมในวงจรที่ 2 และ 3 จึงลดความเป็น
หลักการ/ทฤษฎีลงเท่าที ่จำเป็นแต่ไปเน้นที ่การลงมือปฏิบัติ แล้วนำมาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
อภิปราย วิพากษ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับและสะท้อนคิดมากข้ึน 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อมูลจากแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน (Pre-test and post-test) ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ พบว่าในส่วนของแบบวัดอภิปัญญานั้น มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของ pre-test และ post-test อยู่ในช่วง 0.864 ถึง 
0.975 

โดยรวมสรุปได้ว่า นักเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคนมีคะแนนอภิปัญญา
สูงขึ้นหลังจากการเรียนรู้ด้วยแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนคือ นักเรียนของนักศึกษา A, D และ 
E 

นักเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคนมีคะแนนอภิปัญญาสูงขึ้นหลังจากการ
เรียนรู้ด้วยแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นในระดับปานกลางคือ นักเรียนของนักศึกษา B 

และนักเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคนมีคะแนนอภิปัญญาสูงขึ้นหลังจาก
การเรียนรู้ด้วยแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นในระดับต่ำคือ นักเรียนของนักศึกษา C 

โดยเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาพบว่าในชั้นเรียนของนักศึกษา 
A นั้นการกำกับการรู้คิดด้านการวางแผนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่ใน
ชั้นเรียนของนักศึกษา B นั้นพบว่าความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงอย่างเด่ดชัด  
สำหรับชั้นเรียนของนักศึกษา C พบว่าความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจน
เช่นเดียวกันส่วนในชั้นเรียนของนักศึกษา D พบว่าความรู้เชิงเงื่อนไขและการประเมินผลที่มี
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คะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขั้นชัดเจน โดยในชั้นเรียนของนักศึกษา E พบว่าพบว่าการวางแผนและ
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ว่า 

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์มีทั ้งที่ที่มีสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูง ได้แก่ชั ้นเรียนของนักศึกษา A 
(Pearson’s correlation coefficient มีค ่าเป ็น 0.77, R2 = 0.117) และที ่ เป ็นไปในทิศทาง
เดียวกันคือ ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์อยู ่ในระดับปานกลาง ได้แก่ช ั ้นเร ียนของนักศึกษา B, D และ E (Pearson’s 
correlation coefficient มีค่าเป็น 0.50; R2 = 0.251; 0.69, R 2= 0.4798; 0.52, R2 = 0.2686 
ตามลำดับ) โดยมีเพียงหนึ่งชั ้นเรียนที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าต่ำ ได้แก่ชั ้นเรียนของ
นักศึกษา C (Pearson’s correlation coefficient มีค่าเป็น 0.33; R2 = 0.1084) 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลตามจุดประสงค์ของงานวิจัยใน 3 ประเด็นคือ 1. แนว
ทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ใน
การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 2. ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
และ 3. ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้ นเรียน
คณิตศาสตร์ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนที่พบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เช่น การอ่าน การลงมือปฏิบัติ การลองผิดลองถูก การอภิปราย การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการ
สะท้อนคิด ช ่วยทำให้น ักศึกษาสามารถพัฒนาความรู ้และทักษะจากการมีส ่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวในทั ้ง 3 ทุกวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ ่งสอดคล้องกับ 
Feiman-Nemser (2001) ทีม่องว่าครูเป็นผู้เรียน (Teachers as leaners) ในการมีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การอ่าน การอภิปราย/วิพากษ์ 
(Manasia, Ianos, & Chicioreanu, 2019) การสังเกต การฝึกอบรม/บรรยาย การลองผิดลองถูก 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Manasia, Ianos, & Chicioreanu, 2019) และการสะท้อนคิด (Day, 
1999) ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ในการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

สำหรับผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่พบว่าหลังการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกอย่างเช่น PBL นั้นช่วยพัฒนาให้อภิปัญญาของนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลายงานวิจัยที่พบผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ อภิปัญญาของนักเรียนสามารถ
พัฒนาขึ้นได้ภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Downing, Kwong, Chan, Lam, & 
Downing, 2009; Tan, 2004) ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐานมีลักษณะ
ของบริบทการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการพัฒนาอภิปัญญาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเอง (Ellis, Bond, & Denton, 2012) อีกทั้งในขั้นตอนการเรียนรู้ของ PBL ที่มีทั้ง
การทำงานเดี่ยว การทำงานกลุ่ม และการอภิปรายผล ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาและกำกับการ
คิดของตนเอง (Massa, Dischino, Donnelly, & Hanes, 2012) นอกจากนี้ยังพบว่ามีงานวิจัย
ในประเทศไทยที่พบว่าอภิปัญญาของนักเรียนไทยได้รับการส่งเสริมในชั้นเรียนที่มีบริบทเชิงรุก 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Lertchuwongsa, & Katwibun, 2016) การเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และสุมาลี ชัยเจริญ, 2560) 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาทั ้ง 5 คนที ่เข้าร่วมโครงการ โดยพบว่ามีทั ้งกลุ ่มที่
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  ปานกลาง 
และต่ำนั้น นั้นพบว่างานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น ยังไม่มีข้อสรุปในทิศทางความสัมพันธ์ที่แน่นอนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้พบว่าบางงานวิจัย
พบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ระดับสูง 
(Mevarech, & Fridkin; 2006; Özsoy; 2011; TOPÇU & YILMAZ-TÜZÜN; 2009; Zulkiply, 
2009) ในขณะทีมี่งานวิจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเลย (Hashmi, Khalid, & Shoaib, 2019; Kaur & Kaur, 2017) อย่างไรก็ตาม
พบว่าส่วนใหญ่ของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นมักพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ระดับสูง 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11409-006-6584-x#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11409-006-6584-x#auth-2
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทั้งที่เป็นหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ในการกำหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ
ในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้เรียน สามารถส่งเสริมให้มีการพัฒนาอภิปัญญาของทั้ง
นักเรียนและนักศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันจะนำไปสู่การเป็นคนไทย 4.0 ที่มีความ
ทันสมัยในยุคแห่งนวัตกรรมดังนี้ 

- ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

(1) การปรับใช้แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในการพัฒนาความรู้และทกัษะในการจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างครูมือใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้สามารถ
สอดแทรกในการจัดทำหลักสูตรคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

(2) การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

(1) การถอดบทเรียนที่ได้จากการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อให้เห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่
เข้าใจหรือเข้าถึงได้ง่าย เช่นหนังสือเล่มเล็ก หรือคลิปวีดิโอสั้น  ๆ ที่สะท้อนถึงทั้งสิ ่งที่ประสบ
ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและข้อพึงระวังสำหรับครู
มือใหม่หรือนักวิชาการท่ัวไปที่มีความสนใจในเส้นทางของการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนที่ต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควร 

(2) การทำความเข้าใจของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ครูมือใหม่) และ
นักเรียนในการปรับตัวกับบริบทการจัดการเรียนรู้ที่พวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะกับชั้น
เรียนที่ครูมักเป็นศูนย์กลางหรือใช้การสอนแบบบอก โดยตัวครูเองจะต้องพัฒนาทั้งการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และทักษะในการใช้คำถามและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่จะต้องใช้สถานการณ์
ปัญหาหรืองานที่มอบหมายทางคณิตศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงของ
นักเรียนที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เป็นผู้คิด 
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วิเคราะห์ อันจะนำไปสู่การใช้อภิปัญญาในการแก้ปัญหาหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 
ซ่ึงหากนักเรียนไม่เคยได้ฝึกคิดหรือค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหรือคำตอบตัวตนเองที่ต้องใช้อภิ
ปัญญาหรือการตระหนักรู้มาก่อน นักเรียนบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกท้าทาย อย่างไรก็ตามยอมมี
นักเรียนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกกลัว ต่อต้านและไม่อยากคิด โดยเลือกที่จะรอคำตอบจากครูเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากกลัวการทำผิด ดังนั้นครูจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการคิด 
เช่น การทำให้นักเรียนตระหนักว่าข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนคือโอกาสในการเรียนรู้ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษา/พัฒนาอภิปัญญาของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น อภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ
ครู อภิปัญญาของครูประจำการ แล้วอาจเชื่อมโยงสู่การศึกษาอภิปัญญาของนักเรียน โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาของครูกับสมรรภาพครูของในการจัดการเรียนการสอน 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาของครูกับสมรรภาพของนักเรียน เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษา/พัฒนาอภิปัญญาโดยเน้นในส่วนขององค์ประกอบหลักท่ีเป็นการกับกับ
การรู้คิดซึ่งมีองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือ
การทำงานที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากเป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนยังแสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญา
ในส่วนองค์ประกอบนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

3. ควรมีการศึกษา/พัฒนาอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือครู
ประจำการกับอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 
อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาอภิปัญญาที่มีมิติของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อภิปัญญามากขึ้น 

4. อาจมีการศึกษาการเติบโตทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา
และฝึกทักษะในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนเมื่อได้ทำงานเป็นครูประจำการอันจะนำไปสู่
การได้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาเส้นทางทางวิชาชีพครู 

5. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมครูประจำการในการพัฒนาอภิปัญญานักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อขยายขอบเขตในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนโดยครู
ประจำการ 

6. อาจศึกษาปัญหาและอุปสรรคของครูและนักเร ียนในการปรับเปลี ่ยนชั ้นเรียน
คณิตศาสตร์จากชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ ่งข้อมูลสำหรับการออกแบบหรือวางแผนอภิปัญญาของนักเรียนที ่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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7. อาจศึกษาหรือวิเคราะห์อภิปัญญาของนักเรียนที่หลากหลาย (เช่น ความสามารถ/เพศ/
ลีลาการเรียนรู้) เชิงลึกโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น จากบทสนทนาในชั้น
เรียนโดยวิธีการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์โปรโตคอล (protocol analysis) การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) อันจะนำไปสู่ร่องรอยและรูปแบบ/พฤติกรรมทางอภิปัญญาของ
นักเรียนมีความหลากหลายในองค์ประกอบหลักและด้านย่อยต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนทีม่ีความหลากหลายต่อไป
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แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
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แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

คำชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียน โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ไว้ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับแผน 
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความความสอดคล้องกับแผนหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคล้องกับแผน 

โปรดเขียนเครื ่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เพียงใด 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้
1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

    

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอียด
ขององค์ประกอบของแผนครบถ้วน 

    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความเหมาะสมในด้านความรู้      
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ      
3. มีความเหมาะสมในด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

    

4. มีความถูกต้องและชัดเจน     
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรียน     
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา     
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
สถานการณ์ปัญหา 
1. ปัญหาเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความเกี่ยวข้อง
กับนักเรียน 

    

2. ปัญหามีความสมจริงและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของนักเรียน 

    

3. ปัญหามีความสำคัญมากพอที่นักเรียนจะ
ลงมือแก้ปัญหา 

    

4. ปัญหาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด และ
แก้ปัญหา 

    

5. ปัญหามีความซับซ้อนมากพอที่จะทำให้
นักเรียนใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา 

    

6. ปัญหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

2. เรียงลำดับกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสม 

    

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ 

    

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

    

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผู้เรียน 

    

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา     
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการ
คิด (Knowledge of cognition) ของ
นักเรียน 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้
คิด (Regulation of cognition) ของ
นักเรียน 

    

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

2. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
สาระการเรยีนรู้ 

    

3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่
หลากหลาย 

    

4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง     
5. การวัดที่ระบุสามารถประเมินได้     
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม     

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................... ..................................................  
......................................................................................................................................... ................  

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 

           (.................................................................)
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ภาคผนวก ข 
แบบนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโครงการส่งเสริมอภิปัญญาฯ 
สำหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 

ชื่อนักศึกษา............................................................................สาขาวิชา..........................................  
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติวิชาชีพครู................................................................................................ ......... 
ระดับชั้น..............................................วิชา.............................................................. ........................ 
วันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ......................เวลา................................. 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง.............................................กิจกรรมเรื่อง............................................. ........ 
อาจารย์นิเทศก์/ครูพ่ีเลี้ยง............................................................ .................................................... 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็น 

ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานการสอน 

งานสอนที่ปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง 

1. การเตรยีมแผนการจดัการเรียนรู้    

• กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้   

• กำหนดเนื้อหาและเวลา   

• สื่อการสอนและการจัดการ
เรียนรู ้

  

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการเรยีนรู้    

• การนำเข้าสู่บทเรียน   

• การส่งเสริมอภิปัญญา   

o ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด   
o การกำกับการรู้คิด   

• การส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
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งานสอนที่ปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง 

o ความรู้ความจำ   
o ความเข้าใจ   
o การนำไปใช้   
o การวิเคราะห ์   

• การสรุปบทเรียน   

3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้    

• วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   

• เครื่องมือวัดและประเมินผล   

• เกณฑ์การวัดและประเมินผล   

• การบันทึกหลังสอน และ
สะท้อนคิด 

  

ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

งานอื่นที่ปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 3 การปฏิบัติตนในหน้าที่ครู 

การปฏิบัติตน 
ระดับความคิดเห็น 

        ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. การแต่งกาย ความประพฤติ การวาง
ตน 

   

2. ความกระตือรือร้นและอุทิศตนใน 
หน้าท่ีคร ู

   

3. การมีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานกับ
ผู้อื่น 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                          อาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง
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ภาคผนวก ค 
แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบสะท้อนคิด คร้ังที่ ………… 

ชื่อ-สกุล.....................................................................วิชาเอก................วันที่.......................... 

1. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ 
 
 
 
 
2. ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเก่ียวกับการอบรมเกี่ยวกับอภิปัญญาในวันนี้ 
 
 
 
 
3. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของท่านได้มาก/น้อย

เพียงไร เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
4. ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมในวันนี้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบวัดอภิปัญญา 
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แบบวัดอภิปัญญา 
คำชี้แจง  

1. แบบประเมินฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับอภิปัญญาของนักเรียน  
2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อ

นักเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของการศึกษาในประเทศ
ไทยต่อไป  

3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
o ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
o ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

______________________________________________________________________ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ - นามสกุล.................................................................ชั้น.............เลขที่............ 
2. เพศ  ชาย        หญิง 
3. เกรดเฉลี่ยเทอมที่ผ่านมา ........................... 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและตอบว่าเห็นด้วยกับรายการต่อไปนี้ระดับใด คือ ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างมาก โดยให้นักเรียนทำเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

1 ฉันถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำงานเสร็จ
ตามเป้าหมายหรือยัง 

     

2 ในการแก้ไขปัญหาฉันคิดหาวิธีการ
หลากหลาย 

     

3 ฉันพยายามใช้วิธีการทำงานที่เคยใช้
สำเร็จในอดีต 

     

4 ในขณะเรยีน ฉันวางจังหวะการเรยีน
เรื่องต่าง ๆ ให้มีเวลามากพอ ไม่รบี
ร้อน  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

5 ฉันรู้ว่าฉนัเรียนเก่งเรื่องใด อ่อนเรือ่ง
ใด  

     

6 ก่อนลงมือทำงาน ฉันคิดว่าจะต้องรู้
อะไรก่อนบ้าง จึงจะทำงานนั้นได้
สำเรจ็  

     

7 ฉันรู้คุณภาพของงานท่ีฉันทำเสร็จ
แล้ว  

     

8 ก่อนลงมือทำงาน ฉันจะตั้งเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ก่อน  

     

9 ฉันใช้เวลามากขึ้นเมื่อเจอข้อมูล
บางอย่างที่สำคัญ  

     

10 ฉันรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคญัที่สุดที่ควร
เรียนรู้  

     

11 ในระหว่างทำงาน เมื่อมีทางเลือก
หลายทางฉันถามตัวเองว่าจะเลือก
ทางไหนดี  

     

12 ฉันจัดวางระบบข้อมลูให้ค้นหาได้งา่ย       
13 เมื่อเจอข้อมูลสำคญั ฉันจะพิจารณา

อย่างใจจดใจจ่อ  
     

14 ในการแกปั้ญหา ฉันรู้ว่าวิธีการที่ฉนั
ใช้จะเกิดผลลัพธ์เฉพาะ ๆ ใดบ้าง  

     

15 ฉันเรียนได้ดเีมื่อฉันรู้อะไรบางอย่าง
ของ 
สิ่งนั้นแล้ว  

     

16 ในการเรียนแต่ละครั้ง ฉันรู้ว่าครู
คาดหวังให้ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง  

     

17 ฉันจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี       
18 ฉันใช้วิธีการเรียนหลากหลายวิธี 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์
     

19 หลังจากทำงานเสร็จแล้วฉันถาม
ตัวเองว่ามีวิธีการอื่นท่ีง่ายกว่านี้อีก
ไหม 
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

20 ฉันสามารถควบคุมตัวเองให้เรียนรู้ได้       
21 ฉันชอบใช้เวลาทบทวนเรื่องราว 

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น  
     

22 ก่อนทำงาน ฉนัตั้งคำถามตัวเองก่อน
ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไร ใช้
อย่างไร  

     

23 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันคิดหาวิธี 
หลาย ๆ วิธี แล้วเลือกวิธีที่ดีท่ีสดุ  

     

24 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันจดสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำงานนั้น  

     

25 ฉันขอให้คนอ่ืนช่วย เมื่อไม่เข้าใจ
เรื่องที่เรียน  

     

26 เมื่อไมม่ีอารมณ์ที่จะเรียน ฉัน
สามารถกระตุ้นให้ตัวเองเรยีนได ้

     

27 ในระหว่างเรียน ฉันรู้ตัวว่าตัวเอง
กำลังเรียนด้วยวิธีการใด  

     

28 ฉันประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีที่
ฉันใช้เรียน  

     

29 ฉันใช้จุดแข็งชดเชยจุดอ่อนทางการ
เรียนของฉัน  

     

30 เมื่อเจอข้อมูลใหม่ ๆ ฉันจะใช้เวลา
ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร มี
ประโยชน์อะไร  

     

31 ขณะอ่านหนังสือ ฉันพยายามคิดหา
ตัวอย่างที่เป็นของฉันเองเพื่อให้
เข้าใจมากข้ึน  

     

32 ฉันสามารถประเมินตัวฉันเองได้ว่า
เรียนรูไ้ดด้ีแค่ใหน  

     

33 ฉันเป็นคนท่ีเลือกใช้วิธีการเรียนท่ี
เหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีใครบอก  

     

34 ในระหว่างเรียน ฉันหาเวลาทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของฉัน  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

35 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันรู้ว่า
วิธีการแก้ปัญหาที่ฉันใช้จะสำเรจ็มาก
ที่สุดเมื่อใด  

     

36 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันถามตัวเองว่างาน
ทีท่ำเสร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

     

37 ในระหว่างเรียน ฉันจด วาดภาพ 
หรือทำแผนผังของเนื้อหา เพื่อให้
เข้าใจมากข้ึน  

     

38 ในการทำงาน ฉันถามตัวเองว่าได้
ลองใช้วิธีการที่เป็นไปได้ครบถ้วน
แล้วหรือยัง  

     

39 ในการอ่านเรื่องใหม่ ฉันพยายามทำ
ความเข้าใจเนื้อหาด้วยภาษาของฉนั
เอง  

     

40 ในการพยายามแก้ปญัหา ฉันหา
วิธีการใหม่ เมื่อวิธีการที่ฉันใช้ไม่
สำเรจ็  

     

41 เวลาอ่านหนังสือ ฉันดูช่ือบท ช่ือ
ตอนของหนังสือเพื่อช่วยให้เข้าใจ
มากขึ้น  

     

42 ฉันอ่านคำสั่งอย่างละเอียดก่อนเริม่
ทำงานท่ีครูมอบหมาย  

     

43 ฉันถามตัวเองว่าสิ่งท่ีกำลังอ่านมี
ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันรู้แล้ว 
หรือไม่  

     

44 ฉันคิดทบทวนกลับไปกลับมา เมื่อ
อ่านหนังสือไม่เข้าใจ  

     

45 ฉันแบ่งเวลาทำงานเพื่อให้ทางานให้
ดีที่สุด  

     

46 ฉันเรียนบางเรื่องได้ดเีมื่อฉันสนใจใน
สิ่งนั้น  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

47 ในขณะเรยีน ฉันพยายามทำความ
เข้าใจอย่างช้า ๆ ไปทีละขั้น  

     

48 ฉันพยายามเน้นทำความเข้าใจ
เรื่องราวอย่างกว้าง ๆ มากกว่าลง
รายละเอียดเฉพาะ 

     

49 ในการเรียนเรื่องใหม่ ๆ ฉันถาม
ตัวเองว่าเรียนได้ดแีค่ไหน  

     

50 เมื่อทำงานท่ีครูสั่งเสร็จแล้ว ฉันถาม
ตัวเองว่าฉันเกิดการเรียนรู้จากงานได้
เท่ากับท่ีคาดหวังไว้หรือยัง  

     

51 เมื่อพบเห็นข้อมลูที่ยังไม่ชัดเจน  
ฉันพยายามหยดุแล้วศึกษามันใหม ่ 

     

52 เมื่ออ่านหนังสือไม่เข้าใจ ฉันหยดุพัก  
แล้วอ่านใหม่  
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ภาคผนวก จ 
แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 
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แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 

ชื่อ-สกุล................................................................เลขท่ี............................ชั้น......................... 
วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .............. ครั้งที่....... เรียนเรื่อง.............................................. 

คำชี้แจง : ขอให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองในวันนี้ ดังประเด็นต่อไปนี้ 

1. การทำงานของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนได้มีการวางแผนร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. นักเรียนมีการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. การเรียนในวันนี้ นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. สิ่งที่ได้เรียนวันนี้ นักเรียนพบข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดอะไรบ้าง และนักเรียนได้แก้ไข
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. นักเรียนมีการประเมินการทำงานหรือการเรียนรู้ของตนเองในวันนี้หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

ชื่อ-สกุล............................................................................เลขท่ี......................ชั้น................... 

คำชี้แจง : ขอให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ตามวิธีการทำงานหรือการเรียนรู้ในชั้นเรียนของท่าน
ตามความเป็นจริง ไม่มีคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิด  

1. ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้ นักเรียน ได้มีโอกาสคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน หรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

จงยกตัวอย่างพอสังเขป  
1.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ (ความรู้เดิม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.2 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.3 ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนวิชานี้ นักเรียน ได้มีการวางแผนการทำงานบ้าง
หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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3. นักเรียน คิดว่าได้มีการจัดการข้อมูล เช่น การขีดเส้นใต้ วาดภาพหรือเขียนสรุปข้อมูลสำคัญ 
ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. นักเรียน มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง เช่น การอ่านทวนซ้ำ การพูดคุยกับเพ่ือน ใน
ระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน นักเรียน พบข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดบ้าง อย่างไร และ 
นักเรียน ได้ทำการแก้ไข หรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
6. นักเรียนมีการประเมิน เช่น ความถูกต้อง หรือ ความสำเร็จของงาน หลังการทำกิจกรรมในชั้น
เรียนหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
7. ความรู้สึกในภาพรวมที่มีต่อการเรียนวิชานี้ในบทเรียนที่ผ่านมา เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
8. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก ช 
แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
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แบบสังเกตอภิปญัญาของนักเรียน 

รายวิชา .......................................... หน่วยการเรียนรู้ที่ ....... เรื่อง ..............................................  
ภาคเรียนที่ 2/2562 คาบที่ ..........กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง....................................... ชั้น ม......... 
โรงเรียน .............................. ครั้งที.่.......... เวลา………………… ประจำวันที่......................... 
ชื่อครูผู้สอน ........................................................ 

คำชี้แจง ผู้สังเกตโปรดทำความเข้าใจนิยามศัพท์เฉพาะและองค์ประกอบของอภิปัญญา จากนั้น
ทำเครื่องหมายขีดในช่อง “รอยขีด” เมื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนปรากฏพฤติกรรมของ
นักเรียนตามรายการสังเกต พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ

การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1) ความรู ้เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ในการคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู ้ด ้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้าน

กระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการ

เพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั ้งเป ้าหมายและการ

เตรียมการก่อนที่จะลงมอืทำงาน 
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2.2)  กลย ุทธ ์ ในการจ ัดการข ้อม ูล  ( Information management 

strategies) หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพื่อจัดการข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 

หมายถึง การตรวจสอบติดตามตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง 

วิธีการที่ใช้เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จ

ของงานและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

 
องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 

1)
 ค

วา
มรู้

เก
ี่ยว

กับ
กา

รรู้
คิด

 

1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่า
ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น 
เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับ
หลักการหรือความรู้ต่าง ๆ ท่ี
จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมใน
ช้ันเรียน จากการพูดคุย การ
เขียน ถาม - ตอบ อธิบาย หรือ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

  

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 

  

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
จากการพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 

2)
 ก

าร
กำ

กับ
กา

รรู้
คิด

 

2.1) การวางแผน 

นักเรียนมีการวางแผนในการ
ทำงาน เช่น กำหนด เป้าหมาย
เวลา ข้ันตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา อุปกรณ ์
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

  

2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

  

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

  

2.3) การ
ตรวจสอบติดตาม
ความเข้าใจ 

นักเรียนถามตัวเองอยู่เสมอว่า
ทำงานบรรลตุามเปา้หมายแล้ว
หรือยัง 

  

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

  

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างทีท่ำงานใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 

2)
 ก

าร
กำ

กับ
กา

รรู้
คิด

 

2.4) กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

  

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

  

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

  

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

  

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

  

บันทึกเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................ ...........ผูส้ังเกต 
วันที่สังเกต..........................................................................



 

 

489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภปิัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เช่ียวชาญ 

คำชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียน โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ไว้ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับแผน 
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความความสอดคล้องกับแผนหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคล้องกับแผน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
       อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการ

กำกับการรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1) ความรู ้เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ในการคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่ามีข้ันตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู ้ด ้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้าน

กระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการ

เพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั ้งเป ้าหมายและการ

เตรียมการก่อนที่จะลงมอืทำงาน 

2.2)  กลย ุทธ ์ ในการจ ัดการข ้อม ูล  ( Information management 

strategies) หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพื่อจัดการข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 

หมายถึง การตรวจสอบติดตามตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง 

วิธีการที่ใช้เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จ

ของงานและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่ารายการสังเกตมีความ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะเพียงใด 

องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 

1)
 ค

วา
มรู้

เก
ี่ยว

กับ
กา

รรู้
คิด

 

1.1) ความรู้
ด้าน
ข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่า
ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น 
เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับ
หลักการหรือความรู้ต่าง ๆ ท่ี
จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมใน
ช้ันเรียน จากการพูดคุย การ
เขียน ถาม - ตอบ อธิบาย หรือ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

    

1.2) ความรู้
ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 

    

1.3) ความรู้
ด้านเง่ือนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
จากการพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 

2)
 ก

าร
กำ

กับ
กา

รรู้
คิด

 

2.1) การ
วางแผน 

นักเรียนมีการวางแผนในการ
ทำงาน เช่น กำหนด เป้าหมาย
เวลา ข้ันตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา อุปกรณ ์
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

    

2.2) กลยุทธ์
ในการ
จัดการ
ข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียน
ใช้เวลาในการพิจารณาข้อมลู
นั้นอย่างใจจดใจจ่อ 

    

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลู
ที่ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ 
ใช้ปากกาเน้นสีข้อความ วาด
รูป เขียนระบุข้อมูลสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

    

2.3) การ
ตรวจสอบ
ติดตาม
ความเข้าใจ 

นักเรียนถามตัวเองอยู่เสมอว่า
ทำงานบรรลตุามเปา้หมายแล้ว
หรือยัง 

    

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การ
ตั้งคำถาม เป็นต้น 

    

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของ 
อภิปัญญา 

รายการสังเกต 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 
เหมาะสม 

+1 

2)
 ก

าร
กำ

กับ
กา

รรู้
คิด

 

2.4) กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายาม
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
การหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไม่
ได้ผล 

    

ในการแก้ไขปัญหา
นักเรียนพยายามคิดหา
วิธีการที่หลากหลาย 

    

นักเรียนขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วม
ช้ัน หรือครูผูส้อนเมื่อพบ
ปัญหาหรืออุปสรรคใน
การทำงานในช้ันเรียน 

    

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีน
ประเมินวา่ งานท่ีทำเสร็จ
นั้นถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจ
มีการพูดคุยกัน หรือตั้ง
คำถามเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว 

    

หลังจากทำงานเสร็จแล้ว
นักเรียนพิจารณาว่ามี
วิธีการอื่นท่ีง่ายหรือดีกว่า
นี้อีกหรือไม ่

    

บันทึกเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ประเมิน  
       (.................................................................)
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ข้อมูลผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล รองศาสตรจารย์ ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ 

หน่วยงานสังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานทีต่ิดต่อ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

เบอร์โทรศัพท์ 053941220, 053941207 

E-mail duanghathai.k@cmu.ac.th 


