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งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) (แผนงานคนไทย 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.
มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด ในฐานะหัวหน้าแผนงานคนไทย 4.0 และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านซึ่งได้แก่ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ที่ได้ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือ พร้อมทั้ง
ให้คำแนะนำเพื่อให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมผู้ช่วยวิจัยทุกคน 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ทั้ง 15 
คน รวมทั้งนักเรียนและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่นักศึกษาทั้ง 15 คนที่เข้าร่วมโครงการได้ไป 
ฝึกประสบการณ ์คณะผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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แบบสรุปผู้บริหาร 
…………………………………………… 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

1.1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่องวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

1.2 ชื่อคณะผู้รับผิดชอบการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา  ศุภพิทยาภรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  โชติวชิรา 
หน่วยงานที่สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 94 1220 โทรสาร - 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบประมาณที่ได้รับ 2,995,245 
บาท ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 

2. สรุปแผนกิจกรรม (เขียนภาพรวมโครงการในลักษณะย่อและกะทัดรัดที่สามารถใช้ในการ
เผยแพร่ได้) 

2.1 ความสำคัญและท่ีมาของปัญหาในการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย 

การขับเคลื่อนประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินการไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนไทยในยุค Thailand 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษายุค 4.0 จะต้องมีการ
จัดการศึกษาให้แก่คนในทุกช่วงวัย ในทกุระดับชั้น จากการสนับสนุนของทั้งองค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนี้การที่
ทุกคนเข้าใจถึงลักษณะสำคัญของการศึกษา 4.0 จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในดำเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ ที่แต่ละคน/แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง เหล่านี้ย่อมส่งผลให้เกิด
การศึกษา 4.0 ที่นำไปสู่การเป็นคนไทย 4.0 ได้อย่างราบรื่น 

อย่างไรก็ตามในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายนี้ 
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พบว่าปัญหาวิกฤตทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นได้ถูกกล่าวถึงอย่าง
แพร่หลาย เมื่อมีการประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา โดยองค์กรที่มีชื่อว่า Organization 
for the Economic Cooperation and Development หรือ OECD โดยองค์กรนี้ได้มีโครงการ
การประเมินผู้เรียนที่ชื่อว่า Programme for International Student Assessment หรือ PISA 
โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1990 จากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ 
OECD ได้มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่าเด็กที่มีอายุ 15 ปีทั่วโลก ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ว่ามีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมยุคนี้ มากน้อยเพียงใด โดย PISA เน้นการ
ประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในระดับนานาชาติทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ สำหรับการประเมิน PISA เริ่มขึ้นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 2000 และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา PISA 
ประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในท่ีนี้จะใช้คำว่า “การรู้เรื่อง” และ PISA เลือกประเมิน
การรู้เรื่องใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ซึ่งข้อมูลสรุปผลการ
ดำเน ินการโครงการประเม ินผลน ักเร ียนระด ับนานาชาต ิของ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบันในภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษา ล้วน
ต่างมีแนวโน้มลดลง (สสวท., 2560) 

จากการศึกษาพบว่ามีหลักฐานงานวิจัย (Abdellah, 2014; Nongtodo & Bhutia, 2017; 
Yong, Fry, & Jane, 2008) ที่แสดงว่า อภิปัญญา (Metacognition) หรือการคิดเกี่ยวกับการคิด 
(Thinking about thinking) มีผลต่อทั ้งการเรียนรู ้และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาแกน อย่างเช่น วิทยาศาสตร์ (Javapraba, 2013; Topcu & Yilmaz-
Tuzun, 2009) ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์  (Hidayat, 2018; Laistner, 2016) แ ล ะ ภ า ษ า ศ า ส ต ร์  
(Kraayenoord, 2010; Karbalaei, 2011) ซึ่งนักเรียนที่มีอภิปัญญา ที่มีการคิดเกี่ยวกับการคิด
ของตนเองจะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง จะเห็น
ได้ว่าอภิปัญญามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-Long Learning) ของผู้เรียน 
(Lifford, Byron, & Ziemian, 2000) 

การเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีพนั้นยอมเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในหน่วยงานของการผลิตครู
จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้าง/ผลิตครูที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพ  (Organisation for Economic Co-operation and Development 
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[OECD], 2016; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่เป็นหนึ่งใน
ทักษะการคิดขั้นสูงที่มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีพของผู้เรียนดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 

โดยในกระบวนการพัฒนาครู รูปแบบการพัฒนาครูที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่ว
โลกมาอย่างต่อเนื ่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที ่ผ่านมาคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดย
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้กระบวนการ
ดำเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2555) การวิจัยเชิงปฏิบัติการชั้นเรียน
พบว่า มีขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามการวิจัยของ Kemmis 
and Mctaggart (1988) ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้น
สังเกต (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

จากปัญหาที่พบจากการประเมินระดับนานาชาติอย่างเช่น PISA ของนักเรียนไทยในใน
ระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการรู้เรื ่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่าน ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นและการผลของอภิปัญญาที่มีต่อผู้เรียนในทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่เป็นที่
รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงนำไปสู่ประเด็นคำถามวิจัยหลักคือ
การศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
(ครูก่อนประจำการ) ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2.2 วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

3) เพื่อประเมินอภิปัญญาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
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2.3 วิธีการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 15) ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา (n = 485) จากชั้นเรียนของ
นักศึกษาฯ แต่ละคน (คนละ 1 ห้องเรียน) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการ
ประเมินทั้งอภิปัญญาของนักเรียน (ก่อนและหลังเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในทั้ง 3 วิชา หลังจากที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้ถูกสร้าง/
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไปใช้เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ โดยใน
ท้ายที่สุดคณะผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนว่าเป็นอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะทั้งในระดับปฏิบัติและระดับ
นโยบายในการพัฒนานักเรียนในพร้อมสู่การเป็นคนไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต 

2.4 ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ได้แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระยะ (จาก 3 วงจรจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ) คือ ระยะที่ 1 การปรับพ้ืนความรู้ ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ ที่
ส่งเสริมอภิปัญญา และระยะที่ 3 การสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งในทั้ง 3 ระยะ ผ่าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น อบรม/สัมมนา ลงมือปฏิบัติ อภิปราย และ สะท้อนคิด อีกทั้งยัง
ได้พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2.5 ผลสำเร็จและความคุ้มค่า 

- ได้แนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ท้ัง 15 คนจากท้ัง 3 สาขาวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในห้องเรียนของพวก
เขารวมทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นเป็นนักเรียนจำนวน 485 คน โดยนักศึกษาทั้ง 15 คนได้
ทำหนังสือ Booklet เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 15 เล่ม
ซึ่งจะนำออกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อประโยชน์ต่อทั้งครูมือใหม่ ครูประจำการ และผู้ที่สนใจ
ทั่วไปต่อไป 
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- นักเรียนจากชั้นเรียนทั้ง 15 ชั้นเรียนจำนวน 485 คนนั้นได้รับการพัฒนาอภิปัญญาให้
สูงขึ้น/เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยจากการได้เรียนรู้ในชั้นเรียนที่ถูกจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้
พัฒนาขึ้นเพือ่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

2.6 กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 15 คนจากทั้ง 3 สาขาวิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในห้องเรียนของพวก
เขารวมทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นเป็นนักเรียนจำนวน 485 คนซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้รับการ
พัฒนาอภิปัญญาไปด้วยพร้อม ๆ กัน 

2.7 การนำไปใช้ประโยชน์ (ให้อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ด้วย) 

- ได้โมเดลในการส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรศึกษาศาสตร์หรือคุรุศาสตร์ 

- ได้แนวทางในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน (โดยได้ถอดบทเรียนออกมาเป็น Booklets รวมทั้งสิ้น
จำนวน 15 เล่มที่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ และตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม คณิตศาสตร์ จำนวน 
5 เล่ม และภาษาไทย จำนวน 15 เล่ม) ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

2.8 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ในปีต่อไป) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทั้งที่เป็นหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา  ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้เรียน สามารถ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอภิปัญญาของทั้งนักเรียนและนักศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันจะ
นำไปสู่การเป็นคนไทย 4.0 ที่มีความทันสมัยในยุคแห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบดังนี้ 

- ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1) การนำแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนอย่างเป็น
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รูปธรรมอันจะนำไปสู ่การสร้างครูมือใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพต่อไปในอนาคต ทั ้งนี ้สามารถ
สอดแทรกในการจัดทำหลักสูตรคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยอาจขยายเวลาในทั้ง 3 ระยะมาปรับใช้ในช่วงเวลาในการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียนให้มากขึ้น เช่น เป็นระยะเวลาละ 1 ภาคเรียน (ระยะที่ 1 ปรับพื้นความรู้ 
ระยะที่ 2 การสร้าง/พัฒนาแผนฯ ระยะที่ 3. การลงปฏิบัติสอนจริง ) โดยอาจเพิ่มระยะเวลาใน
การนำแผนฯ ที่ได้สร้างและพัฒนาฯ ขึ้นไปทดลองใช้เพ่ือทำมาปรับปรุงก่อนการนำไปใช้จริงแทรก
เข้าไปในระยะที่ 2 

2) การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกต่าง ๆ ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งในประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยอาจวางแนวทางในการสอดแทรกอภิปัญญาใน
หลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางรากฐานและปลูกฝังให้
นักเรียนมีอภิปัญญาตั้งแต่วัยเรียน โดยสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจทั้งบริบทที่เอ้ื อต่อการ
ส่งเสริม/พัฒนาอภิปัญญา และบทบาทของครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน เพื่อที่จะได้
ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียนให้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) การถอดบทเรียนที่ได้จากการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนเพ่ือให้เห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เข้าใจ
หรือเข้าถึงได้ง่าย เช่นหนังสือเล่มเล็ก หรือคลิปวีดิโอสั้น ๆ ที่สะท้อนถึงท้ังสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
และปัญหาอุปสรรค อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและข้อพึงระวังสำหรับครูมือใหม่หรือ
นักวิชาการทั่วไปที่มีความสนใจในเส้นทางของการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนที่ต้องใช้ความ
ทุ่มเทในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนอย่างคงทน นั้นหมายถึงการทำให้นักเรียนได้ตระหนักคิดถึงการเรียนรู้ของ
ตนเองจนเป็นอัติโนมัติ จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควร 

2) การทำความเข้าใจของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนในการ
ปรับตัวกับบริบทการจัดการเรียนรู้ที่พวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะกับชั้นเรียนที่ครูมัก
เป็นศูนย์กลางหรือใช้การสอนแบบบอก โดยตัวครูเองจะต้องพัฒนาทั้งการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และทักษะในการใช้คำถามและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่จะต้องใช้สถานการณ์ปัญหาหรืองาน
ที่มอบหมายที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เป็นผู้คิด 
วิเคราะห์ อันจะนำไปสู่การใช้อภิปัญญาในการแก้ปัญหาหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 
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ซึ่งหากนักเรียนไม่เคยได้ฝึกคิดหรือค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหรือคำตอบตัวตนเองที่ต้องใช้อภิ
ปัญญาหรือการตระหนักรู้มาก่อน นักเรียนบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกท้าทาย อย่างไรก็ตามยอมมี
นักเรียนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกกลัว ต่อต้านและไม่อยากคิด โดยเลือกที่จะรอคำตอบจากครู เพียง
อย่างเดียว เนื่องจากกลัวการทำผิด ดังนั้นครูจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการคิด 
เช่น การทำให้นักเรียนตระหนักว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ทั้งตัวครูและนักเรียนเองจะต้องเข้าใจในบทบาท
ของตนเองในชั้นเรียน เพ่ือให้การพัฒนาอภิปัญญานั้นประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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ชื่องานวิจัย การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่องวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ศุภพิทยาภรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  โชติวชิรา 

สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 2) ศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 3) เพื ่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที ่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ ้น 15 คน (วิทยาศาสตร์ 5 คน 
คณิตศาสตร์ 5 คน ภาษาไทย 5 คน) โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มาจาก
ชั้นเรียนของนักศึกษาฯ คนละ 1 ห้องเรียน (ประมาณห้องเรียนละ 40 คน) รวมทั้งสิ้น 485 คน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเด็นหลักคือ 1.1 ความหมาย 
กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 1.2 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญา 
1.3 การพัฒนาอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1.4 การพัฒนาอภิปัญญาในทางคณิตศาสตร
ศึกษา 1.5 การพัฒนาอภิปัญญาในทางภาษา : การอ่าน และ 1.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิ
ปัญญา 

2) แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระยะ (จาก 3 วงจรของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR))  คือ ระยะที่ 1 การปรับพื้นความรู้ ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนา
แผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน และระยะที่ 3 การสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่ง
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ในทั้ง 3 ระยะมีใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น บรรยาย การอ่าน การอภิปราย การสังเกต 
การลงมือปฏิบัติ การวิพากษ์ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสะท้อนคิด 

3) อภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์จากการทำแบบวัดอภิปัญญา โดยรวมพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี ่ยก่อนและหลังเรียนคือ 3.66 และ 3.81 ทั ้งนี้ได้ค่า Effect Size (d) 
เท่ากับ 0.35 อภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์จากการทำแบบวัดอภิปัญญา โดยรวม
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนคือ 3.61 และ4.01 ทั้งนีไ้ด้ค่า Effect Size (d) 
เท่ากับ 0.44 อภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทยจากการทำแบบวัดอภิปัญญา โดยรวมพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนคือ 3.74 และ 3.99 ทั ้งนี้ได้ค่า Effect Size (d) 
เท่ากับ 0.31 

4) ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในชั้นเรียนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 
correlation coefficient) อยู่ในช่วง 0.31 – 0.62 ของนักศึกษาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คน พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในช่วง 0.33 – 0.77 ของนักศึกษาภาษาไทยทั้ง 5 คน พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในช่วง 0.25 – 0.68 ซึ่งภาพรวมของทั้ง 3 สาขาวิชา ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.25 – 0.77
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ABSTRACT 

This research was conducted to 1) study the body of knowledge on 
metacognitive development in teaching and learning science, mathematics, and 
Thai language; 2) find guidelines in implementing action research to support pre-
service teachers to promote students’ metacognition in the three aforementioned 
subjects; 3) assess students’ metacognition in the three subjects, and 4) determine 
the relationship between students’ metacognition and academic achievement in 
science, mathematics, and Thai language. 

The participants were 15 voluntary pre-service teachers (five science, five 
mathematics, and five Thai language) from the Faculty of Education, Chiang Mai 
University, including, secondary school students who were recruited from each pre-
service teacher’s classrooms (about 40 students per class) totaling 485  students 
during the second semester of the academic year 2019. 

The results were as follows: 1. The body of knowledge on metacognitive 
development in teaching and learning science, mathematics, and Thai language 
was summarized into six aspects: 1) Definition and components of metacognition, 
2) metacognitive strategies, and metacognitive teaching, 3) developing 
metacognition in science education, 4) developing metacognition in mathematics 
education, 5) developing metacognition in language: reading, and 6) research 
related to metacognition. 
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2. The guidelines of implementing action research to support mathematics 
pre-service teachers to promote 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 
developed lesson plans. In all phases, the involvement in the 
development/ improvement processes; such as, lecture, reading, 
discussion/criticization, observation, feedback, and reflection were applied. 

3. In the science classrooms, students’ mean scores on the Metacognitive 
Awareness Inventory (MAI) (five-point Likert scale) from the pre-test and post-test 
were 3.66 and 3. 8 1, respectively, and the effect size (d) was 0.3 5 . In the 
mathematics classrooms, the students’ mean scores were 3.61 and 4.01, 
respectively, and the effect size (d) was 0.44. In the Thai language classrooms, the 
students’ mean scores were 3.74 and 3.95, respectively, and the effect size (d) was 
0.31. 

4. For the relationship between the students’ metacognition and academic 
achievement for each class, the Pearson’s correlation coefficient ranged from 0.31-
0.62 for science; 0.33-0.77 for mathematics, and 0.25-0.68 for Thai language, 
respectively. Overall, the Pearson’s correlation coefficient ranged from 0.25-0.77. 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 182

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 201) ที่สอนโดย
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.12 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ภาษาไทย) 192
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 
ตารางท่ี 4.13 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  193 

(n = 133) (ภาษาไทย) 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนน 194

อภิปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 133) ที่สอนโดย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ตารางท่ี 4.15 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 203 
ตารางท่ี 4.16 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม (n = 15) 204 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนน 204

อภิปัญญารายด้านและคะแนนรวมของนักศึกษา (n = 15) 
ตารางท่ี 4.18 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 206 
ตารางท่ี 4.19 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จำแนกตามเกรด 206

เฉลี่ยสะสม (n = 5) 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนน 207

อภิปัญญารายด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (n = 5) 
ตารางท่ี 4.21 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 209 
ตารางท่ี 4.22 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จำแนกตามเกรด 209

เฉลี่ยสะสม (n = 5) 
ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนน 210

อภิปัญญารายด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (n = 5) 
ตารางท่ี 4.24 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 212 
ตารางท่ี 4.25 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำแนกตามเกรดเฉลี่ย 212

สะสม (n = 5) 
ตารางท่ี 4.26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนน 213

อภิปัญญารายด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (n = 5) 
ตารางที่ 4.27 สรุปจำนวนข้อสอบและค่าสถิติต่าง ๆ ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นำไป  217

ลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและผ่านการเรียนแต่ละหัวข้อมาแล้ว
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 
ตารางท่ี 4.28 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 40)  219

ที่สอนโดยนักศึกษา a 
ตารางท่ี 4.29 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 26)  221

ที่สอนโดยนักศึกษา b 
ตารางท่ี 4.30 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 38)  223

ที่สอนโดยนักศึกษา c 
ตารางท่ี 4.31 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 19)  225

ที่สอนโดยนักศึกษา d 
ตารางท่ี 4.32 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 24)  227

ที่สอนโดยนักศึกษา e 
ตารางท่ี 4.33 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา A  230

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.34 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา B  233

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.35 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา C  235

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ตารางท่ี 4.36 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา D  237

เรื่อง สถิติ (2) 
ตารางท่ี 4.37 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา E  240

เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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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 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 16 
ภาพที่ 2.4 Metacognitive Instruction Framework (Ozturk, 2016) 19 
ภาพที ่2.5 การเชื่อมโยงระหว่างคนไทย 4.0 กับอภิปัญญา สัปปุริสธรรม 7  48

ลีลาการเรียนรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 49 
ภาพที่ 2.7 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 50 
ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรใหญ่ 52 
ภาพที่ 2.9 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรย่อย 53 
ภาพที่ 2.10 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในภาพรวม 55 
ภาพที ่2.11 ลำดับขั้นตอนการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 55 
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย 58 
ภาพที ่3.2 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสาน (Embedded Design) ในงานวิจัย 68 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 85 
ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของแนวทางและการปฏิบัติการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3  104

วงจร 
ภาพที่ 4.3 PAOR สำหรับวงจรที่ 1 105 
ภาพที่ 4.4 การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เรื่อง “อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของ 108

นักเรียนไทย 4.0” 
ภาพที่ 4.5 การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 เกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิง 112

อภิปัญญาและกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา 
ภาพที่ 4.6 PAOR สำหรับวงจรที่ 2 118 
ภาพที่ 4.7 PAOR สำหรับวงจรที่ 3 119 
ภาพที่ 4.8 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งท่ี 1 ในวงจรที่ 2 123
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สารบัญภาพ (ตอ่) 
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ภาพที่ 4.9 การอบรมครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.สธุีระ ประเสริฐสรรพ์ ณ บุราภัฏรีสอร์ท  127

เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
ภาพที่ 4.10 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 132

ในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 
ภาพที่ 4.11 การอบรมครั้งที่ 2 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จ 135

ในการปฏิบัติสอนจริงตาม แผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ภาพที่ 4.12 โมเดลแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึก 166

ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยในการพัฒนา 
อภิปัญญาของนักเรียน (รูปแบบวิธีการและเนื้อหาสาระ) 

ภาพที่ 4.13 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน  175 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) (n = 151) 

ภาพที่ 4.14 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม 176 
ภาพที่ 4.15 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนกำลังดำเนินการทดลอง 176 
ภาพที่ 4.16 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการทำงานกลุ่ม 177 
ภาพที่ 4.17 นักเรียนกำลังจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 178 
ภาพที่ 4.18 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันตรวจสอบงานกลุ่ม 178 
ภาพที่ 4.19 นักเรียนพยายามหาวิธีแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 179 
ภาพที่ 4.20 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังประเมินงานกลุ่ม 179 
ภาพที่ 4.21 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน  183 

(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) (n = 201) 
ภาพที่ 4.22 บรรยากาศในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ขณะที่นักเรียนกำลังตอบคำถามหรือ 184

อธิบายความรู้ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร้อยละ 
ภาพที่ 4.23 บรรยากาศในชั้นเรียนขณะที่นักเรียนกำลังนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 185

คณิตศาสตร์ (อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา) 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไขของนักเรียนในชั้นเรียน 185

คณิตศาสตร์
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างร่องรอยการวางแผนการทำงานกลุ่มโดยร่างแนวคิดของนักเรียน 186

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที ่4.26 บันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 186 
ภาพที ่4.27 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนในการวางแผนการทำงาน 187

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับเก่งและปานกลางในการวางแผน 187

การทำงานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.29 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับอ่อน 188

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.30 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับปานกลาง 188

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.31 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับเก่ง 188

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.32 บรรยากาศในชั้นเรียน ขณะนักเรียนทำงานกลุ่ม และตัวอย่างการเขียน 189

สะท้อนคิดเก่ียวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนในการตรวจสอบ 189

ความเข้าใจในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งในการ 190

ตรวจสอบติดตามความเข้าใจในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
ภาพที ่4.35 บรรยากาศขณะนักเรียนใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องในชั้นเรียน 190

คณิตศาสตร์ 
ภาพที่ 4.36 บรรยากาศ ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันประเมินแนวคิด/ข้ันตอนการแก้ปัญหา 191

ของตนเองในชั้นเรียนคณิตสาสตร์ 
ภาพที่ 4.37 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน (สาขาวิชา 195

ภาษาไทย) (n = 133) 
ภาพที่ 4.38 ภาพกิจกรรมในชั้นเรียนที่นักเรียนมีการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 195

เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง
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สารบัญภาพ (ตอ่) 

 หน้า 
ภาพที่ 4.39 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นกัเรียนได้วางแผนการทำงานและ 196

นำเสนอผลงาน 
ภาพที่ 4.40 การทำกิจกรรมในชั้นเรียนในชั้นเรียนในการพูดคุยเก่ียวกับความรู้เชิง 196

เงื่อนไข 
ภาพที่ 4.41 การวางแผนการทำงานกลุ่มกันอย่างเป็นขั้นตอน 197 
ภาพที่ 4.42 ผลงานนักเรียน 197 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นและกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคนี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งด้านวิชาการ ทำให้แต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลำพัง จะเห็นได้ว่าในสังคมโลกทุกวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมาย  
ที่ทำให้พวกเราต้องได้คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ ภายใต้เวลาอันจำกัดและรวดเร็ว เพื่อให้ทั น 
ต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม สิ่ง เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยสำคัญ 
ที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปทางการศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกและก้าวเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [สพฐ.], 2555) 

อีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีแนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืน มีที่มาจากการขับเคลื่อนของโลกในศตวรรษที่ 20 มา
สู่โลกในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภั ยคุกคาม 
เงื่อนไข และข้อจำกัดชุดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของขีดความสามารถ 
ชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การขับเคลื่อนไปทั้งระบบนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องได้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมีหลายปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินการไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษาแก่คนทุกวัย ทุกระดับชั้น  
จากการดำเนินการของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโดยองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนี้การที่ทุกคนเข้าใจลักษณะสำคัญของการศึกษา 4.0 จะช่วยให้เกิด
ความร่วมมือในดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย สิ่งเหล่านี้
ย่อมส่งผลให้เกิดการศึกษา 4.0 อันนำไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น
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อย่างไรก็ตามในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐาน  
ที ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที ่มีการเปลี ่ยนแปลงนี ้ พบว่าปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เมื่อมีการประเมิน
ค ุณภาพของระบบการศ ึกษา โดยองค ์กรท ี ่มี ช ื ่อว ่า Organization for the Economic 
Cooperation and Development หรือ OECD ซึ่งองค์กรนี้ได้มีโครงการการประเมินผู้เรียนที่
ชื่อว่า Programme for International Student Assessment หรือ PISA โดยโครงการดังกล่าว
ได้เริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษท่ี 1990 จากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ OECD ได้มีความคิด
ที ่จะหาวิธ ีประเมินว่าเด็กที ่มีอายุ 15 ปีทั ่วโลก ซึ ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาว่ามี  
ความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมยุคนี้มากน้อยเพียงใด โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริ ง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ในระดับนานาชาติทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ สำหรับการประเมิน PISA เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 
2000 และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา PISA ประเมิน
สมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่า “การรู้เรื่อง” และ PISA เลือกประเมินการรู้
เรื ่องใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู ้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) การรู ้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical literacy) และการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ซ่ึงผลสรุปการดำเนินการ
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติของ PISA ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน ในภาพรวม
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ด้านภาษา ล้วนต่างมีแนวโน้มลดลง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
[สสวท.], 2560) 

จากการศึกษางานวิจัยจำนวนหนึ่ง พบว่า อภิปัญญา (Metacognition) หรือการคิด
เกี่ยวกับการคิด (Thinking about thinking) มีผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของน ั ก เ ร ี ย น  (Abdellah, 2014; Nongtodo & Bhutia, 2017; Yong, Fry, & Jane, 2008)  
ในวิชาวิทยาศาสตร์ (Javapraba, 2013; Topcu, & Yilmaz-Tuzun, 2009) ในวิชาคณิตศาสตร์ 
(Hidayat, 2018; Laistner, 2016) และในด้านภาษา (Karbalaei, 2011; Kraayenoord, 2010) 
ซึ่งนักเรียนที่คิดเกี่ยวกับการคิดของตนเองจะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการคิดของตนเอง อภิปัญญาจึงมีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-
long learning) อย่างชัดเจน (Lifford, Byron, & Ziemian, 2000) 

โดยบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานของการผลิตครูจำเป็น 
ที่จะต้องเร่งสร้าง/ผลิตครูที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพ  (Organisation for Economic Co-operation and Development 
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[OECD], 2016; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่เป็นหนึ่ง  
ในทักษะการคิดขั้นสูงที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงอย่างที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น 

สำหรับในกระบวนการ/รปูแบบในการพัฒนาครูที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก
มาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
เป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยครูผู ้สอน  
เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที ่เชื ่อถือได้ภายใต้กระบวนการ
ดำเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2555) การวิจัยเชิงปฏิบัติการชั้นเรียน
พบว่า มีขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามการวิจัยของ Kemmis 
and McTaggart (1988) ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan), 2. ขั้นปฏิบัติ (Act), 3. 
ขั้นสังเกต (Observe), และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

จากปัญหาที่พบในการประเมินระดับนานาชาติอย่างเช่น PISA ของนักเรียนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และการอ่าน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
และผลของอภิปัญญาที่มีต่อผู้เรียนในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ประกอบกับหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่เป็น  
ที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงนำไปสู่ประเด็นคำถามวิจัยหลักคือ
แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูก่อน
ประจำการ) ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย นั้นควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
คนไทย 4.0 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

3 เพื่อประเมินอภิปัญญาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จำนวน 15 คน 
2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ที่มาจากชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ทั้ง 

15 คน) คนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนละประมาณ 40 คน รวมทั้งสิ้น 485 คน จาก
โรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 

โดยแผนงานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ดังนั ้นกลุ ่มเป้าหมายที ่เป ็นนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจากทั้ง 3 สาขาวิชาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ มีจำนวน 15 คน (สาขา
ละ 5 คน) ที่ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง โดย
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครทูั้ง 15 คน (คนละ 1 ห้องเรียน) ซึ่งนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น 485 คน (ห้องเรียนละประมาณ 40 
คน) จากระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น ประมาณ 10 แผน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลาประมาณ 4 – 8 
สัปดาห์ โดยได้มีการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย (ก่อน – หลังเรียน) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณฯ์ ไดจ้ัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียน ซึ่งในท้ายที่สุดได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในชั้นเรียนของทั้ง 3 สาขาวิชา 

1.3.2 ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดของเขตของเนื้อหาที่ใช้ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทั้ง 15 คน (วิทยาศาสตร์ 5 คน คณิตศาสตร์ 5 คน และภาษาไทย 5 คน) ได้ใช้ในการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ คือ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สมดุลกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เรื่อง สถิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

สาขาวิชาภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2) 
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงโลกนิติ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5) 
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศเมืองแกลง (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื ่อง บทละครพูดคำฉันท์ เรื ่องมัทนะพาธา (นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5) 

โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในบริบทการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอภิ
ปัญญา ทั้ง 2 องค์ประกอบหลักคือ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด ซึ่งประกอบด้วย 1.1) ความรู้
ด้านข้อเท็จจริง 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ 1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 2) การกำกับการรู้คิด ซึ่ง
ประกอบด้วย 2.1) การวางแผน 2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 2.3) การตรวจสอบติดตาม
ความเข้าใจ 2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 2.5) การประเมินผล 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 
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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
ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้ว่ามี
เงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ ่งความรู้
ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการเพ่ือ
ชว่ยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ 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 

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) การคิดออกเส ียง (Think aloud) การอภิปรายทางอภิป ัญญา 
(Meta-discussion) การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (Academic achievement) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (Science achievement) หมายถึง ผลที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู ้โดยกลวิธีอภิปัญญาที่มีผลต่อความรู ้และทักษะของนักเรียนในวิชา
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วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความเข้าใจ 2) การนำไปใช้/การวิเคราะห์ และ 3) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาฟิสิกส์ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละ
คนสอน (ได้แก่ เรื่องสมดุลกล งานและพลังงาน แสง และไฟฟ้าสถิต) ซึ่งวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่นักศึกษาและผู้วิจัยร่วมกันสร้างข้ึนมา 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (Mathematics achievement) หมายถึง 
ความสามารถของผู ้เรียนในด้านความรู ้ความคิด (Cognitive domain) ของการเรียนรู ้ว ิชา
คณิตศาสตร์ โดยแบ่งพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) ความรู้ความจำใน
การค ิดคานวณ (Computation)  2)  ความเข ้ า ใจ (Comprehension)  3)  การนำไปใช้  
(Application) และ 4) การวิเคราะห์ (Analysis) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนวัดได้จากใบกิจกรรมเดี่ยว ใบกิจกรรมกลุ่ม แบบฝึกหัด และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ, เรื่อง สถิติ, ความน่าจะเป็น  ที่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (Thai language achievement) หมายถึง ผลที่
เกิดจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมในวิชาภาษาไทย ในเนื้อหาวรรณกรรมที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนสอน (ได้แก่ เรื ่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เรื ่อง 
โคลงโลกนิติ เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เรื่องนิราศเมืองแกลง และบทละคร
พูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา) ซึ่งวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักศึกษาและผู้วิจัย
ร่วมกันสร้างข้ึนมา 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1. องค์ความรู้เกี ่ยวกับการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2. แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

3. ข้อมูลอภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
4. ข้อมูลความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
5. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา

ของนักเรียนแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
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6. พัฒนานักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดและความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

7. ข้อมูลประกอบเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีลำดับ
หัวข้อดังนี้ 

2.1 ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 
2.2 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับอภิปัญญา 
2.3 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการสอนเชิงอภิปัญญา (Meta- 

cognitive instruction) 
2.4 บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 
2.5 การประเมินอภิปัญญา 
2.6 การพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา 
2.7 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเฉพาะทาง 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาไทย 
2.9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.10 การพัฒนาวิชาชีพ 
2.11 ความเชื่อมโยงระหว่างคนไทย 4.0 กับอภิปัญญา สัปปุริสธรรม 7 ลีลาการเรียนรู้ 

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สำหรับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 

อภิปัญญา (Metacognition) เป็นแนวคิดหนึ่งของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาจำนวนมากได้ศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 (Brown, 1987; Derry & 
Murphy, 1986; Flavell, 1981; Hennessey, 2003; Kuhn, Amsel, & O’Loughlin, 1988) 
ซ่ึง John Flavell นักจิตวิทยาผู้ริเริ่มในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอภิปัญญาและเป็นบุคคลแรกที่
นำเสนอคำว่า “อภิปัญญา” จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบิดาของเรื่องนี้ (Mohsen, 2014) 

อภิปัญญา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Metacognition” ซึ่งมีนักวิชาการไทยได้ให้ชื่อ
เรียกไว้อย่างหลากหลาย เช่น อภิปัญญา (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) เมตาคอกนิชัน การคิด
อภิมาน (จันทร์ขจร มะลิจันทร์ , 2554) ความตระหนักในการคิด (ธรรมนัด โถบำรุง , ไมตรี  
อินทร์ประสิทธิ์, และ เกียรติ แสงอรุณ, 2551) การควบคุมและประเมินการคิด (ทิศนา แขมมณี, 
2545) สำหรับงานวิจัยนี้ใช้คำว่า อภิปัญญา 

สำหรับความหมายหรือคำนิยามที่แท้จริงของอภิปัญญายังคงเป็นประเด็นถกเถียงและถูก
ตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการ ทั้งนี้เนื ่องจากอภิปัญญามีความเป็นนามธรรม
ค่อนข้างสูง John Flavell (1970) เป็นผู้เริ่มให้คำนิยามคำว่า Metacognition หรือ อภิปัญญา
ในช่วงปลายของยุค 1970 โดยได้ให้ความหมายไว้ว ่าค ือ “Cognition about cognitive 
phenomena” (Flavell, 1979) ถึงแม้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญาทั้งในด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้หรือทางด้านประสาทวิทยาจะมีมากข้ึน แต่คำนิยามที่พัฒนาขึ้นล้วนมีรากฐานมาจากนิยาม
ของ Flavell ดังนั้น “อภิปัญญา” มักนิยามว่าเป็น “การคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about 
thinking)” (Sperling, Ramsay, Richmond, & Klapp, 2012; Stewart, 2013) 

ในระยะเวลาที ่ใกล้เคียงกันกับการเผยแพร่ความรู ้ เกี ่ยวกับอภิปัญญาของ Flavell 
การศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาก็ได้มีการขยายวงการศึกษากว้างขึ้น โดย Brown (1987) เป็นบุคคล
หนึ่งที่ได้ศึกษาและได้ให้นิยามเกี่ยวกับอภิปัญญาไว้และนักวิจัยหลายท่านก็ได้มีการนำแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญาในแง่มุมของ Brown มาใช้ในการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย 

Brown (1978) ได้มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ต่อเนื่องกับงานของ Flavell โดยเขาเน้นศึกษา
ไปที่การทำความเข้าใจในข้อมูลหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
Brown (1978) ได้นิยาม อภิปัญญาว่าเป็นการตระหนักรู้ของนักเรียน และกระบวนการจัดการ
ความคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ที่มีการวางแผน การแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ Brown 
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ยังมองว่าอภิปัญญาเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีที่อธิบายถึงการที่ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ และการที่บุคคลตระหนักและประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

ต่อมา Schraw and Dennison (1994) ได้ต่อยอดและปรับคำศัพท์จากนิยามอภิปัญญา
ของ Brown (1987) โดยอธิบายอภิปัญญาใน 2 ด้านหลักเหมือน Brown แต่มีรายละเอียด
ปลีกย่อย ขององค์ประกอบอภิปัญญาในแต่ละด้านขยายความเพ่ิมเติมเข้าไป ทำให้นิยามเกี่ยวกับ
อภิปัญญามีความชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญาทั้งสิ้นถึง 8 
ด้าน 

Schraw and Dennison (1994) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทักษะการรู ้คิด 
(Cognitive skill) และอภิปัญญา (Metacognition) ไว้ว่า ทักษะการรู้คิดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะที่อภิปัญญามีความจำเป็นในการใช้ทำความเข้าใจว่าจะลงมือปฏิบัติงานนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดย Schraw and Dennison ได้นิยามของคำว่า อภิปัญญา คือ 
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) และการกำกับการรู้คิด (Regulation of 
cognition) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความรู ้เชิงอภิปัญญา หมายถึง การตระหนักรู ้ในการคิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การที่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การที่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู้ด้านเงื ่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การที ่นักเรียน
ตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้
ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2. การกำกับการรู้คิด หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการเพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่
จะลงมือทำงาน 

2.2) กลย ุทธ ์ในการจ ัดการข ้อม ูล ( Information management strategies) 
หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) หมายถึง 
การประเมินตัวเองในระหว่างการทำงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธการแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้
เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงานและ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

นอกจากนี้มีการนิยามคำศัพท์เพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับอภิปัญญา ได้แก่ 
ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ว่าเป็นความรู้ ความเข้าใจหรือข้อมูลที่
ผู้เรียนมีเกี่ยวกับการคิดและการเรียนรู้ (Wolters, 1996) แต่ Kaya (2008) และ Tuncer and 
Kaysi (2013) ได้ให้นิยามคำนี้ที่แตกต่างไปว่า อภิปัญญา มีความหมายรวมถึง ทักษะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ในขณะที่ Brown 
(1987) และ Garner and Alexander (1989) ได้นิยาม อภิปัญญาว่าเป็น การคิดเกี ่ยวกับ
กระบวนการคิดของตนเอง หรือการรู้คิดเกี่ยวกับการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ การตระหนักรู้
และกระบวนการควบคุมเกี่ยวการเรียนรู้ของผู้เรียน (Akin, Abagi & Cetin, 2007, Schraw & 
Dennison, 1994; Schraw, et al. 2006) ซึ่งยังมีอีกหลายคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอภิปัญญา เช่น 

- กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) หมายถึง วิธีการที่บุคคลนำมาใช้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมาจากการที่บุคคลตรวจสอบเชิงการรู้คิด และควบคุมกิจกรรมเชิงการ
รู้คิดของตนเอง เช่น กลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการข้อมูล การจัดการความเข้าใจในตนเอง 
และการประเมินตนเอง การคิดออกเสียง การตั้งคำถามตนเอง การใช้ concept mapping การ
จดบันทึก การเขียนสะท้อนคิด การทบทวน การสรุป การตรวจสอบ การทำเป็นแบบอย่าง การ
ขยายความคิด การเชื่อมโยง เป็นต้น (Yildiz, Akpinar, Tatar, & Ergin, 2009) ซึ่งกลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญานั้นมีหลายหลายมาก โดยในแต่ละคาบเรียน ครูสามารถผสมผสานกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาได้
ถึงประมาณ 10 - 40 กลยุทธ์/วิธีการ 

- การสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction) หมายถึง การสอนที่มีการใช้ใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา โดยมีนักวิ ชาการได้เสนอ
แนวคิดในการสอน เชิงอภิปัญญาที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบหรือขั ้นตอนที่ได้เสนอแนะไว้  
(Ozturk, 2016) 

- การตระหนักรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive awareness) หมายถึง การตระหนักรู้ของ
บุคคลที่ประกอบด้วยทั้งความรู้และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Yildirim & Ersozlu, 2013) 
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- ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experience) หมายถึง ประสบการณ์ทาง
ความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง ประสบการณ์ที่ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ไป
ยังกระบวนการควบคุมพฤติกรรมด้วยการตรวจสอบกลยุทธ์ที่ใช้และตัดสินใจว่ากลยุทธ์นั้นสำเร็จ
หรือไม่ และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Moores et al., 2006) 

- ท ักษะเช ิงอภ ิป ัญญา (Metacognitive skills) เป ็นทักษะที ่ เช ื ่อมโยงการคิดและ
ความสามารถในการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมหลายทักษะสำหรับการเรียนรู้เชิงรุก การคิดวิเคราะห์ 
การสะท้อนคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Dawson, 2008) 

2.2 กรอบแนวคิด/ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับอภิปัญญา 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านเกี่ยวกับการศึกษาอภิปัญญา (Metacognition) ในการเรียน
การสอน พบว่ามีการใช้ กรอบแนวคิด/ทฤษฎี (Framework) ค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม
คณะผู้วิจัยได้สรุปกรอบคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญาที่พบว่าได้รับการยอมรับที่อย่างแพร่หลาย 
และถูกใช้อ้างอิงอยู ่บ่อยครั ้งคือ 3 กลุ ่มหลักต่อไปนี ้ คือ Flavell (1979), Brown (1987), 
Schraw and Dennison (1994) 

กรอบแนวคิดทางอภิปัญญาของ Flavell (1979) ซึ่งเป็นโมเดลการกำกับตรวจสอบเชิงอภิ
ปัญญา (Metacognitive monitoring) ประกอบด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ 4 แบบ ดังนี้ 

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

- ปัจจัยทางด้านบุคคล (Person) เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจของตนเองและผู้อื่น เช่น เราเชื่อว่า เรามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยการฟังได้ดีกว่าการ
เรียนรู้ด้วยการอ่าน หรือ เราเชื่อว่าเพ่ือนของเรามีความสามารถในการเรียนมากกว่าเรา ซึ่งความ
เชื่อของบุคคลเหล่านี้ จะทำให้แต่ละคนสามารถหาวิธีในการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้แตกต่าง
กัน 

- ปัจจัยทางด้านงาน (Task) เป็นการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของบุคคล ซึ่ง
จะทำให้ทราบว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไร โดยความเข้าใจเรื่องงานนั้น จะทำให้เรามีข้อมูลและ
รู้ถึงความเป็นไปได้ของงาน เพ่ือที่จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จและเป้าหมาย 

- ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการเลือกกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยจะรู้
ว่ากลยุทธ์ใด เป็นกลยุทธ์มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งนักเรียนอาจจะมีกลยุทธ์หลาย
กลยุทธ์ในการแก้โจทย์ปัญหา แต่นักเรียนจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด ที่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่แก้
โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด โดยปัจจัยทางด้านกลยุทธ์นี้ ยังเกี่ยวข้องกับการ
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ระบุเป้าหมายหลัก เป้าหมายย่อย และการเลือกกระบวนการที่ใช้ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได ้

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง ประสบการณ์
ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง 

3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) หมายถึง ผลลัพธ์ที ่ต้องการ หรือ
วัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ในการรู้คิด นั้นจะรวมถึง ความเข้าใจ 
การจดจำข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาความรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 

4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) เป็นวิธีการที ่บุคคลตัดสินใจใช้
เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย โดยมาจากการที่บุคคลตรวจสอบเชิงการรู้คิด และควบคุม
กิจกรรมเชิงการรู้คิดของตนเอง 

ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เชิงอภิปัญญา ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา เป้าหมายเชิงอภิ
ปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดของ Flavell อาจจะถูกรวมกันระหว่าง
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมของตนเองก็ได้ ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Flavell (1979) (Flavell’s Model of Metacognition) 

ในขณะที่ Brown (1987) มองว่าอภิปัญญาเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการจดจ่อทำงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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โดย Brown (1987) ได้แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้านกว้าง ๆ คือ 1) ด้านความรู้เชิงการรู้
คิด (Knowledge of cognition) ซึ่งเก่ียวข้องกับการสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถ
ด้านการรู้คิดของตนเอง และ 2) ด้านกลไกการกำกับตนเอง (Self-regulatory of mechanisms) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการกำกับตนเองในการดำเนินการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
เรียนรู้หรือแก้ปัญหา 

ซึ่ง Brown ได้เสนอแนะกลไกการกำกับควบคุมของอภิปัญญา (ดังแสดงในภาพที่ 2.2) ที่
ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การกำกับตรวจสอบ (Monitoring) 3) การ
ตรวจสอบ (Checking) และ 4) การแก้ไขปรับปรุง (Revising) โดยผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานที่
ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแนวคิดของเขานั้น ผู ้เรียนจะต้องตั ้งใจและเจตนาสะท้อนคิด
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองทางการรู้คิด และความเข้าใจในการที่พวกเขากำกับควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเอง 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Brown (1987) (Brown’s Model of Metacognition) 

Schraw and Dennison (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดยอธิบาย อภิ
ปัญญาใน 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2) การกำกับการรู้คิด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 2.3) 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด หมายถึง การตระหนักรู้ในการคิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้าง
ที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีข้ันตอนอะไรบ้าง
ที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างใน
การนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2. การกำกับการรู้คิด หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการเพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน หมายถึง การตั้งเป้าหมายในการทำงานก่อนที่จะลงมือทำงาน 
2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือ

จัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ หมายถึง การประเมินตัวเองในระหว่างการ

ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อแก้ไขความเข้าใจและ

ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
2.5) การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงานและประสิทธิภาพ

ของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ 

โดยในงานวิจัยนี้จะใช้กรอบแนวคิดอภิปัญญาตามกรอบคิดของ Schraw and Dennison 
(1994) เนื่องจากกรอบคิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว กรอบคิดนี้ยังได้ถูก
นำไปใช้เป็นกรอบคิดในการสร้างแบบวัดอภิปัญญาที่เป็นที่ยอมรับและมีการนำไปปรับใช้อย่าง
แพร่หลายเช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 



 

17 

2.3 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive Strategies) ในการสอนเชิงอภิปัญญา (Meta- 
cognitive Instruction) 

ในช่วงปี 1990 มีการถกประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ค่อนข้างกว้างขวาง 
(Oxford, 1990) กล่าวคือ นักวิชาการบางกลุ่มมองว่าสามารถแบ่งกลุ่มกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลยุทธ์เชิง อภิปัญญาที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้  กับกลยุทธ์
ทางอภิปัญญาที่จับต้องไม่ได้เพราะเป็นกระบวนการคิดทางสมอง 

ในขณะที่นักวิขาการอีกกลุ่มมองว่า กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาที่ช่วยให้นักเรียนควบคุมดูแล
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกลยุทธ์พื้นฐาน คือ กลุ่มกลยุทธ์
การวางแผน (Planning) กลุ ่มกลยุทธ์การกำกับติดตาม (Monitoring) และกลุ ่มกลยุทธ์การ
ประเมิน (Evaluating) โดยกลุ ่มแรกกลยุทธ์การวางแผนนั้นจะเกี ่ยวข้องกับ กลยุทธ์ในการ
วางแผนในการจัดการการเรียนรู้ของตนเอง กลุ่มสองกลยุทธ์การกำกับติดตามจะเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ตรวจทานความเข้าใจและผลงานที่ทำ กลุ่มสามกลยุทธ์การประเมินจะเกี่ยวกับการตัด
สอนประเมินผลที่เกิดจากการเรียนรู้โดยเฉพาะการประเมินผลงาน (Oxford, 1990) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเป็นรายกลยุทธ์พบว่านักการศึกษาได้เสนอแนะการ
ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้หลากหลายรูปแบบ/วิธี ตัวอย่างเช่น Joseph 
(2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะสำหรับการ
นำไปใช้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้หลากหลายวิธี เช่น 

1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง  (Think-aloud technique) ซึ่งเทคนิควิธีนี้ครูสามารถ
ใช้เป็นต้นแบบในการคิด (Mental modelling) ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่นักเรียนทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการอ่าน หรือการแก้ปัญหา โดยการสะท้อนคิดในสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือลง
มือกระทำ แล้วพูดความคิดนั้นออกมา 

2. การใช้ Reciprocal-teaching activities ซึ่งเป็นการทีน่ักเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ของ
กันและกันโดยผ่านการ Think-aloud ในการตรวจสอบความเข้าใจอย่างมีขั้นตอนคือ การตั้ง
คำถาม (Questioning) การขยายความให้ชัดเจน (Clarifying) การสรุป (Summarizing) และ
การคาดการณ์ (Predicting) 

3. การใช้ Discussions about thinking เป็นการถกอภิปรายแนวคิดระหว่างนักเรียน 
ดังนั้นครูผู ้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้
นักเรียนได้ถกอภิปรายร่วมกัน 
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4. การใช้ Self-assessment ซึ่งเป็นการประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดในสิ่งที่ตนได้คิด
ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การใช้ Questioning ซ่ึงเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานต่าง ๆ 
ของนักเรียน การตั้งคำถามถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการรู้คิดที่ทรงพลัง เนื่องจากเป็นการทำให้
นักเรียนได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเองในทันทีผ่านการค้นหาคำตอบที่พวกเขาอยากรู้ 
และการจัดการความคิดของตนเอง ซึ่งอาจทำให้นักเรยีนตั้งคำถาม 5 คำถามเก่ียวกับสิ่งที่พวกเขา
กำลังเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการใช้คำถามแรกคือคำถาม Why (ทำไม) 

6. การใช้ Problem-solving activities เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดมากกว่าการท่องจำ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขารู้แล้วและสิ่งที่พวกเขายังไม่รู ้

Kapa (2001) พบว่าการสอนเชิงอภิปัญญาที่มีบริบทการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมอภิปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพคือบริบทการเรียนรู้ที่มีการกระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา
มากกว่าบริบทที่กระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงการรู้ว่าควรใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเมื่อไรและอย่างไรนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน (Teong, 2003) ทั้งนี้การสอนเชิงอภิปัญญาช่วยให้นักเรียนกำกับติดตาม
และตรวจสอบความเข้าใจและจัดการการเรียนรู้และกระบวนการในการแก้ปัญหาของพวกเขา 
(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 การจิตนาการสร้าง
ภาพ การเลือกและเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง (3) การผสมผสาน การสรุปหลักการ การ
เลือกในภาพรวมและการสร้างความสัมพันธ์ (4) การควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินการใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การคิดคำนวณ การใช้ความรู้และกฎทางคณิตศาสตร์ และ (5) การปรับแต่ง
ผลลัพธ์และเสนอแนะแนวทางเลือกในวิธีการแก้ปัญหา 

Schraw, Crippen, and Hartley (2006) เสนอให้ใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาในการสอนเชิง
อภิปัญญา เช่น การสร้างตารางสรุป การใช้กราฟหรือไดอะแกรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
นำมาใช้ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา 

ในขณะที่ Havenga et al. (2013) เสนอแนวทางในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. การศึกษาปัญหาและประเด็นสำคัญ บันทึกข้อมูลที่จำเป็น และพูดคุยและเปลี่ยนกันใน
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ประเด็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 2. แสดงการดำเนินการแก้ปัญหาและกำกับติดตามปัญหาที่
เกิดขึ้น 3. การวางแผนในระยะที่สอง โดยกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลที่มีกระบวนการที่จะใช้และ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  4. การใส่รหัสข้อมูลของแผนการดำเนินการ 5. การตรวจสอบแผนการ
ดำเนินการและสะท้อนผลที่ได ้

ซึ ่งต่อมา Ozturk (2016) ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive 
instruction framework) ที่มีการผสมผสานรูปแบบการใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยในกรอบคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็น
ต้นแบบทางการคิดโดยการตั้งคำถามในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก 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 ซึ่งในงานวิจัย
นี้จะปรับใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) ซึ่งมีความทันสมัย
และไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

 
ภาพที่ 2.4 Metacognitive Instruction Framework (Ozturk, 2016) 

2.4 บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

Fogarty (1994) กล่าวถึงกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาว่า ต้องเสริมลงในวิธีการสอน เนื่องจากการ
สอนอภิปัญญาให้ผู้เรียนโดยตรงอาจจะไม่ได้ผลดีมากนัก แต่ถ้านักเรียนได้รั บประสบการณ์ที่
จำเป็นสำหรับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา สร้างกลยุทธ์ด้วยตัวเอง โดยการอภิปราย การฝึกเหล่านี้จะ
ช่วยให้ระดับของอภิปัญญาจะถูกพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถเพิ่มหรือเสริมอภิ
ปัญญาได้ตามแนวทางต่อไปนี้ 
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1. กลยุทธ์การวางแผนก่อนพฤติกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ครูควรแนะนำกลยุทธ์และขั้นตอน
สำหรับลงมือแก้ปัญหา สิ่งที่ต้องระมัดระวังและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ระหว่างการดำเนินการ ครู
ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจกัน และสุดท้ายให้นักเรียนประเมิน
แนวทางท่ีดีที่จะทำตาม 

2. การสร้างคำถามและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สนใจโดยให้นักเรียนสร้างคำถามของตนเอง
ก่อนและระหว่างการอ่านเนื้อหา 

3. เลือกอย่างมีสติครูสามารถส่งเสริมอภิปัญญาโดยช่วยให้นักเรียนอธิบายผลที่ตามมาจาก
สิ่งที่เลือกและการตัดสินใจก่อนและระหว่างที่ทำการเลือก 

4. ประเมินโดยวิธีการที่หลากหลาย โดยทำให้นักเรียนสะท้อนและจำแนกประเภท การ
กระทำของเขาด้วยการประเมินสองรูปแบบขึ้นไป เช่น ให้นักเรียนวินิจฉัยว่าสิ่งที่ทำเป็นการช่วย
หรือขัดขวาง สิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ได้รับและสูญเสียไปจากการกระทำ 

5. การให้เกียรติหรือชื่นชมครูอาจให้นักเรียนระบุสิ่งที่เขาทำได้ดีและให้เค้าค้นหาหรือ
สำรวจข้อมูลป้อนกลับจากสิ่งที่พวกเขาบอกนั้น โดยครูอาจถามว่าอะไรที่นักเรียนทำแล้วรู ้สึก
ภูมิใจและท่านได้รับการชื่นชมจากสิ่งเหล่านั้นอย่างไร นักเรียนจะกลายเป็นผู้รู ้จักคิดมากขึ้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง และพัฒนาขึ้นเป็นบรรทัดฐานภายในสำหรับพฤติกรรมที ่เขา
พิจารณาว่าดี 

6. ระบุสิ่งที่ขาด นักเรียนควรถูกถามให้ระบุว่าข้อมูลอะไรที่จำเป็นที่ต้องการ ทักษะที่ขาด
ทักษะอะไรที่พวกเขาขาดในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ปรารถนา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้จัดแบ่ง
ระหว่างสิ่งที่เค้ารู้และสิ่งที่เขาจำเป็นต้องรู้ 

7. การถอดความหรือการสะท้อนแนวคิดที่ซ่อนอยู่ของนักเรียนเช่นการพูดว่าท่านกำลัง
บอกอะไรฉันฉันคิดว่าฉันได้ยิน 

8. จัดประเภทพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อครูให้หรือกำหนดรายการเกี่ยวกับการคิดของ
นักเรียนนักเรียนจะรู้จักคิดพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน 

9. ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ เช่น การประเมินครูจำเป็นต้องทำให้เกิดความ
ชัดเจนในการประเมิน 

10. บทบาทการเล่นและบทบาทสมมติสามารถส่งเสริมอภิปัญญาได้ เพราะขณะแสดง 
บทบาทคนอ่ืนนักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นเป็นการลดการ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางการ 

11. บันทึกเหตุการณ์การเขียนบันทึกผ่านประสบการณ์จะทำให้นักเรียนได้สังเคราะห์
ความคิดและพฤติกรรมและได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้กับความเข้าใจในตอนแรก 
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12. แบบจำลองถือเป็นกลวิธีที่ค่อนข้างยากเพราะจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เหมือนต้นแบบ 

ต่อมา Toit and Kotze (2009) ได้แนะนำการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน
หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. การระบุสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ โดยเมื่อเริ่มกิจกรรม นักเรียนจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรู้ตัว
เกี่ยวกับความรู้ของตัวเองว่าอะไรบ้างที่รู้และอะไรบ้างที่ไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน 

2. กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ เป็นการยากท่ีนักเรียนจะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง หากไม่วางแผนและตรวจสอบความเข้าใจด้วยตัวเอง ซึ่งครูที่มีประสิทธิภาพจะกระตุ้นให้
นักเรียนวางแผนและตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยในการวางแผน
นั้น นักเรียนควรจะกำหนดเป้าหมายในประเด็นของเวลาที่ใช้ การจัดการความรู้ที่จำเป็น และ
กระบวนการทำงานที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จ โดยการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้
นักเรียนจดจ่อกับงานระหว่างเรียนและช่วยให้นักเรียนประเมินความสำเร็จของงานได้ในท้ายที่สุด 

3. การแสดงบทบาทสมมติสามารถส่งเสริมอภิปัญญาได้เนื่องจากแสดงในบทบาทของผู้อ่ืน 
ทำให้นักเรียนตั้งสมมติฐานหรือคาดการณ์ว่าผู้อื่นคิด รู้สึกหรือตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์
นั้น ๆ อีกทั้งการแสดงบทบาทสมมติยังช่วยลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) ของ
นักเรียนอีกด้วย 

4. การประเมินวิธีการคิดและทำ ครูสามารถส่งเสริมอภิปัญญาโดยการช่วยนักเรียน
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” 
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7. การให้นักเรียนสอนนักเรียนเองในการทำงานร่วมกัน ครูควรเตรียมให้นักเรียนสอน
กันเองด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน โดยนักเรียนที่ทำตัวเป็นผู้สอนจะต้อง
เตรียมตัวที่จะพูดในสิ่งที่จะสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง ส่วนนักเรียนที่ทำตัวเป็นผู้เรียน จะได้ฟังและต้ังคำถามเพ่ือช่วยให้การคิดนั้น ๆ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้จะให้นักเรียนได้แสดงเป็นครู ถามคำถาม อธิบายและสามารถสรุปเนื้อหา
ที่เรียนได ้

2.5 การประเมินอภิปัญญา 

การประเมินอภิปัญญามีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีหลาย
องค์ประกอบทั้งความรู้เชิงอภิปัญญา (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการ และ
ความรู้ด้านเงื่อนไข) และการควบคุมกำกับการรู้คิด (การวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมิน) อีกทั้งอภิปัญญายังมีมิติ
ทางเจตคติ (Affective) และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ความพยายาม (Effort) และการไตร่ตรอง ( Inhibition) นอกจากนี้ อภิปัญญาไม่ใช่ทักษะที่
ประเมินตามปกติในหลักสูตรของโรงเรียน (Sandi-Urena, 2008) ดังนั้น การประเมินอภิปัญญา
ควรจะใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมิน 

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 หรือจำไดน้้อยลงจากความ
เป็นจริง บางครั้งคำถามที่ใช้มีลักษณะชี้นำผู้ตอบทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามสมมติฐานของ
ผู ้ว ิจัย และในบางครั ้งผู ้ถูกสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้ตอบกระบวนการตรงตามที่ตนเองคิดจริง  
ตัวอย่างนักวิจัยที ่ใช้การสัมภาษณ์เพื ่อประเมินอภิปัญญา เช่น Cross and Paris (1988) ได้
ออกแบบการสัมภาษณ์โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น 1) การประเมินความยากของงานที่ได้รั บ
มอบหมายและความสามารถของตัวเอง 2) การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าจากเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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2. การคิดออกเสียง (Think-aloud method) การคิดออกเสียงนั้นจะขอให้ผู้ เรียนออก
เสียงในทุกสิ่งที่คิด โดยสิ่งที่นักเรียนคิดออกเสียงนั้นจะถูกบันทึกเสียงไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
พร้อมทั้งมีการสังเกตพฤติกรรม เช่น ท่าทางและสีหน้าประกอบการวิเคราะห์ด้วย ปัญหาของการ
คิดออกเสียงนั้นอาจจะเป็นการรบกวนผู้ที่กำลังนั่งใช้ความคิดอยู่หรือขัดจังหวะการคิด ในบางครั้ง
ขณะที่คิดออกเสียงก็เป็นการขัดจังหวะการคิดของตนเอง 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินอภิปัญญาโดยให้นักเรียนรายงานตนเอง  
(Self-report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

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

1. ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยหยุดและพยายามคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือไม่ 
2. ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยจดบันทึกสิ่งที่ท่านอ่าน ขีดเส้นใต้คำที่สำคัญ หรือลอง

จินตนาการว่าตนเองอยู่ในเรื่องหรือไม ่
3. ท่านเคยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่ท่านอ่านไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่ 

นอกจากนี้ Whitebread et al. (2009) ได้เสนอแนะว่า การประเมินอภิปัญญาโดยการ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนนั้นดีกว่าการประเมินโดยให้นักเรียนรายงานตัวเอง เนื่องจากการ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน สามารถบันทึกกระบวนการทางสังคมที่นักเรียนไม่ได้รายงาน
ออกมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทักษะเชิงอภิปัญญาของนักเรียน  อย่างไรก็ตาม 
Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2002) กล่าวว่า อภิปัญญานั้นไม่สามารถที่จะสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรงได้ และสนับสนุนที่จะให้นักเรียนรายงานตัวเองเพ่ือ
ประเมินอภิปัญญา โดยได้นำแบบประเมินอภิปัญญา MAI มาพัฒนาต่อเป็นแบบประเมินอภิ
ปัญญาเวอร์ชั่นใหม่ เรียกว่า JR. MAI (Junior MAI) สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ถึงชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ 3 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิปัญญา ผู้วิจัยพบว่าอภิปัญญาควรจะ
ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การประเมินตนเองของ
นักเรียนหรือการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
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2.6 การพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 

Schraw and Dennison (1994) ได้นำเสนอแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory: MAI) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิปัญญา 
โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้านหลัก คือ ความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิด และ 
2) การกำกับการรู้ 

Yildiz et al. (2009) ได้มุ ่งพัฒนาแบบวัดอภิปัญญาซึ ่งประกอบด้วย 40 ข้อที ่ได ้ถูก
พัฒนาขึ้นใหม่โดยมีมาตรวัดแบบ 4-point Likert scale ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนจากนักเรียน 426 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษาในเมือง Izmir ประเทศ Turkey ซึ่งมา
จาก 8 โรงเรียน โดยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างในการกระจายและทดสอบมาตรวัดที่พัฒนาให้แต่ในแต่
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
กลุ่มตัวอย่างได้ถูกคัดแยกแบบสุ่มในการทดสอบที่แตกต่างกัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีนักวิชาการหลายกลุ่มได้พยายามพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิ
ปัญญาไว้อย่างหลากหลาย แต่พบว่าแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาที่ได้รับความนิยมและมีการ
นำไปใช ้อย ่างแพร ่หลายค ือแบบว ัด/ประเม ินอภ ิป ัญญา ( Metacognitive Awareness 
Inventory: MAI) ของ Schraw and Dennison (1994) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ 

Mytkowicz, Goss, Steinberg and College (2014) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไป
ด้วยคำถาม 52 ข้อในการวัดความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยได้ใช้แบบวัดเพ่ือ
ประเมินนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษจำนวน 2 กลุ่ม (Students with Learning Disabilities (LD) 
and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)) ในระดับชั ้นปีที ่ 1 จำนวน 48 
คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Strategic Learning โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงใน
จำนวนที่ใกล้เคียงกัน 
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Zulkiply, Kabit and Ghani (2008) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม  52 ข้อ 
ในการวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาจำนวน 40 คนโดยมีเพศชายและหญิงเท่ากัน จากโรงเรียน 
Kuching เขต Sunny Hill โดยได้รายงานถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักทางอภิปัญญา การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างใน
ลักษณะนี้ไม่สามารถนำไปสรุปผลในมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ เช่นเดียวกับ Tarmizi and Bayat 
(2010) ที่ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 ข้อ ในการวัดระดับอภิปัญญาของ
นักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Putra, Malaysia จำนวน 70 คนที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชา Algebra I โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชาย 15 คนและหญิง จำนวน 55 คน โดยมี
สัดส่วนค่อนข้างต่างกัน 

สำหรับประเทศไทยพบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนา/ประเมินแบบวัดอภิปัญญาในช่วง 
10 ที่ผ่านมานั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบวัดอภิ
ปัญญาทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในหลากหลายระดับชั้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญาและเพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้เครื ่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ใบงานและแบบประเมิน
ใบงานคณิตศาสตร์ แบบวัดการคิดออกเสียง และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยร่วมมือกับครูผู้สอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือประเมินอภิปัญญา 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ การ
หาค่าความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา 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 พบว่าครูผู้สอนสามารถนำเครื่องมือประเมินอภิปัญญาที่มีคุณภาพไปใช้ประเมิน
ผู้เรียนได้ตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได ้
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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 ผลการนำรูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ พบว่า อภิปัญญาของนักเรียนหลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับ
ไปในทิศทางท่ีดีกว่าก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรียน 

ในปีเดียวกันนั้น ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, และ มนัส 
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 
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 
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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 

สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร  ชุตินันทกุล, ปรารถนา  พลอภิชาต, และปิย
นาฏ สิทธิฤทธิ์ (2559) ได้รับทุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อทำการ
วิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและความตรงเชิงโครงสร้าง
ของเมตาคอกนิชัน (อภิปัญญา) เพื่อใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2) สร้างเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินเมตาคอกนิช ันนักเร ียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ ่มตัวอย่ างที ่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
องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโมเดลการตอบข้อสอบสาหรับการตอบหลายค่า 
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) การวัดเมตาคอกนิชันมีความ
หลากหลาย นักวิจัยใช้โมเดลการวัดต่างกัน และองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันมาก 3 
องค์ประกอบ คือ การวางแผน การกำกับตนเอง และการประเมินผลลัพธ์ โมเดลการวัดเมตาคอก
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 และฉบับยาวสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบวัดที่
พัฒนาขึน้มีคุณภาพด้านความเที่ยง ความตรงเชิงลู่เข้า และความตรงตามเกณฑ์ 

โดยสรุป พบว่า การพัฒนารูปแบบการวัด/ประเมินอภิญญาในทางการศึกษาปรากฏใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ประเมินอภิปัญญากับกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุ่มตัวอย่างได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกรอบคิดอภิปัญญา
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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 คณะผู้วิจัยไดน้ำแบบวัดอภิปัญญาฉบับยาวของสังวรณ์  งัดกระโทก และ
คณะ (2559) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตามกรอบคิดอภิ
ปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) มาปรับใช้ 

2.7 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเฉพาะทาง 

ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเฉพาะทางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่เกี่ยวกับการอ่าน หรือการทำความเข้าใจ (Metacomprehension) และ 
กลย ุทธ์ เช ิงอภิป ัญญาด ้านการแก ้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์  (Metamathematics) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

กลย ุทธ์ เช ิงอภ ิป ัญญาท ี ่ เก ี ่ยวก ับการอ ่าน  หร ือการทำความเข ้าใจ (Meta-
comprehension) 

การศึกษากลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงานที่เกี่ยวกับการอ่าน หรือการทำความเข้าใจ ไม่มีการ
นำเสนอทฤษฎีอย่างเป็นระบบเหมือนงานด้านความจำ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงาน
ด้านนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีงานวิจัยทางด้านนี้มากมาย ซึ่งทำให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้มีมาก เป็นระบบ และชัดเจน Osman and Hanafin (1992) อธิบายความหมายของกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาในด้านการอ่านว่า เป็นกระบวนการซึ่งอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของมนุษย์ ในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจ และรู้ว่าจะทำความเข้าใจได้อย่างไร กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการ
มีสติรู้ตัวเมื่อไม่เข้าใจและใช้กลวิธีเพื่อแก้ไขปรับปรุงความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น ความสามารถที่จะ
ตรวจพบความบกพร่องที่เกิดขึ้น และการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่อง เป็น 
2 อย่างที่อำนวยประโยชน์ต่อกัน การเน้นหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ไม่
เพียงพอที่จะทำให้ความเข้าใจเกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงานด้านการอ่านได้รับการนิยามเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันออกไป 
นักวิจัยบางคนเน้นที่การมีสติในการรับรู้ว่าตนไม่เข้าใจ จึงดูเหมือนนิยามของกลยุทธ์ เชิงอภิ
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ปัญญาประเภทนี้จะเป็นการตระหนักถึงการรู้ไม่เพียงพอ หรือความไม่สอดคล้อง โดยไม่ได้ให้
ความสนใจมากกับการใช้กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงแก้ไข Wagonner (1983) ส่วน Baker (1985) 
ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่อง (Repair strategies) 
มากกว่า อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วงานวิจัยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในด้านที่เกี่ยวกับความเข้าใจมัก
ครอบคลุมประเด็นใหญ่ ๆ 2 ประเด็น นั่นคือ การประเมิน (Evaluate) และการกำกับควบคุม 
(Regulation) การประเมินมีหน้าที่เด่นอยู่ที่การวินิจฉัย ส่วนการกำกับควบคุมเน้นที่การกำหนด
เงื่อนไข หรือการจัดกระทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งก็หมายถึงการใช้กลยุทธ์ นั่นเอง McLain Gridley 
and McIntosh (1991) อธิบายความหมายของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงานด้านการอ่านว่า ต้อง
ครอบคลุมถึง (ก) การตระหนักรู้ถึงเป้าหมายในการอ่านของตน (ข) รู้วิธีที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังกล่าว (ค) รู้วิธีที่จะกำกับควบคุมความก้าวหน้า โดยการอาศัยการตรวจสอบตนเองในการทำ
ความเข้าใจ ในทางภาษาและถ้อยคำ 

Wong (1986) ได้เปรียบเทียบประเด็นสำคัญของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงานด้านการอ่าน
ระหว่างคนที่อ่านเก่ง (Good Reader) และอ่านไม่เก่ง (Poor Reader) ทำให้มองเห็นลักษณะ
ของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในด้านการอ่านได้ชัดเจนขึ้น ประเด็นต่าง ๆ ที่ Wong กล่าวถึง โดยถือ
ว่าเป็นแง่มุมสำคัญของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาด้านการอ่าน ได้แก่ 

1. การมีสติ ตระหนักรู้ในเป้าหมายของการอ่าน จากงานวิจัยหลายเรื่อง Wong สรุปว่า 
เด็กเล็กหรือคนที่อ่านไม่เก่ง มักมีเป้าหมายในการอ่านออก อ่านถูกไม่ใช่อ่านเข้าใจ 

2. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและกลยุทธ์ในการอ่าน เด็กเล็กและคนอ่านไม่เก่ง ไม่ค่อยใช้กล
ยุทธ์ และไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการถอดรหัส ความเข้าใจและมีความคล่องแคล่วในการอ่าน
น้อยกว่าเด็กโตหรือคนที่อ่านเก่ง นอกนั้น เด็กเล็กหรือคนที่อ่านไม่เก่งยังไม่มีความไวต่อปัญหาที่
ทำให้ตนไม่เข้าใจหรือไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ 

3. การกำกับด้านการอ่าน : สืบค้นความไม่สอดคล้องกัน (Comprehension monitoring: 
inconsistencies) งานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า คนอ่านไม่เก่ง และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ 
มักไม่กำกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ งานที่ใช้ตรวจสอบเรื่องนี้มักให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบที่ผิด 
หรือความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหา ผู้ที่ทดลองจงใจสอดแทรกไว้ในบทความที่ให้อ่าน คนที่อ่าน
เก่งมักค้นหาที่ผิด ซึ่งมีลักษณะผิดแตกต่างกันได้ ส่วนคนที่อ่านไม่เก่ง มักไม่สามารถค้นพบที่ผิด 
ดังกล่าวได ้

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน (Debugging strategies) จากงานวิจัย Wong 
สรุปว่าคนที่อ่านเก่ง สามารถกำกับการฟังและการอ่านทำความเข้าใจได้ เช่น ในงานของ Gamer 
and Rais (1981) ซึ่งศึกษาการใช้กลยุทธ์การมองย้อนหลัง (Lookback behavior) กล่าวคือ เมื่อ
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พบปัญหาที่ตอบไม่ได้ ผู้เรียนจะมองย้อนกลับไปสู่บทความอีกครั้งหรือไม่ ผลการวิจัย พบว่า คนที่
อ่านเก่งส่วนใหญ่ตอบคำถามได้ถูกต้องจากการย้อนกลับไปดู 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Metamathematics) 

Schoenfied (1987) อธิบายความหมายของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในบริบทของงานด้าน
คณิตศาสตร์ว่า รวมความถึง (ก) ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางพุทธิปัญญา เช่น ความรู้เกี่ยวกับการ
คิดของตนเอง (ข) ควบคุมหรือกำกับกระบวนการทางพุทธิปัญญาของตน เช่น ขณะแก้ปัญหา 
ผู้เรียนสามารถติดตามกระบวนการที่ตนกำลังใช้แก้ปัญหาได้ดีเพียงใด (ค) ความเชื่อและการ
เล็งเห็นในงาน (Beliefs and intuition) เช่น แนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนนำเข้ามาใน
งานด้านคณิตศาสตร์ Mavarech (1995) เรียกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในงานด้านคณิตศาสตร์ว่า 
Metamathematics ซึ่งหมายความว่า (ก) การตระหนักรู้ในกลยุทธ์และความรู้ รวมทั้งมโนมติ
ทางคณิตศาสตร์ (Awareness of mathematical strategic and conceptual knowledge) 
เช่น จะทำอย่างไร เพื่อช่วยให้เพื่อนบวกเลข 2 จำนวนได้ถูกต้อง (ข) ระดับขั้นความรู้ของปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (Taxonomic knowledge of mathematical problems) เช่น งานใดง่าย
กว่ากัน แก้ปัญหาที่มีตัวเลขน้อย ๆ หรือปัญหาที่มีตัวเลขมาก ๆ ตระหนักถึงความสามารถของตน
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (Awareness of one’ own ability to solve mathematical 
problem) เช่น ท่านแก้ปัญหาตัวเลขได้ถูกต้องเสมอหรือ 

Garofalo and Lester (1985) ได้เสนอ กรอบแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ขั้นตอนที่สำคัญ โดยสรุปดังนี้ 

1. การเริ่มต้นกำหนดวิธีแก้ปัญหา (Orientation) หมายถึง พฤติกรรมอันมีกลยุทธ์ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และทำความเข้าใจปัญหา ประกอบด้วย (1)  การทำความเข้าใจกลวิธี (2) 
วิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลและเงื่อนไข (3) การพิจารณาความคุ้นเคยกับปัญหา (4) การสร้างตัวแทน
ปัญหา (5) การประเมินความยากและโอกาสที่จะสำเร็จ 

2. การกำหนดโครงสร้างของการแก้ปัญหา (Organization) หมายถึงการวางแผน กำหนด
พฤติกรรม และการเลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การระบุเป้าหมายย่อย และเป้าหมายสุดท้าย 
(2) การวางแผนรวม (3) การวางแผนย่อย 

3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Execution) หรือการดำเนินการตามแผน ประกอบด้วย (1) 
ดำเนินการตามแผนย่อย (2) กำกับประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนย่อยและ 
แผนรวม (3) กำกับตนเองในด้านความถูกต้องของงาน และการใช้เวลา 
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4. การประเมินความถูกต้อง (Verification)  หรือการประเมินการตัดสินใจ และผลลัพธ์
ของการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย (1) ประเมินการนิยามปัญหา และการวางแผนการ
แก้ปัญหา (ความถูกต้องของตัวแทนปัญหา ความถูกต้องของแผนการแก้ปัญหา ความสอดคล้อง
ของแผนย่อยกับแผนรวม ความสอดคล้องของแผนรวมกับเป้าหมาย) (2) ประเมินผลการ
ดำเนินการแก้ปัญหา (ความถูกต้องของการดำเนินการ ความสอดคล้องของแผนการดำเนินการ
ตามแผน ความสอดคล้องของผลลัพธ์ แต่ละขั้นตอนของแผน และเงื ่อนไขของปัญหา ความ
สอดคล้องของผลขั้นสุดท้ายของแผน และเงื่อนไขของปัญหา) 

2.8 งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

Rayne (2012) ศึกษาการสร้างแบบวัดเพื ่อใช้ทำนายความสามารถเชิงอภิปัญญาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยดูความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอภิปัญญาจากหลาย ๆ 
ทฤษฎี สำรวจลักษณะนิสัยและจิตใจที่บ่งบอกถึงอภิปัญญา และศึกษาการวัดอภิปัญญาทั้งในวิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ทั้งหมดในนักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 97 คน ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง แบบวัดอภิปัญญา 2 แบบ คือ แบบวัดความตระหนักในเมตา
คอคนิชันของ Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2002) และการใช้คำถามปลายเปิด
ของ Swanson’s (1990) นอกจากนั้นยังให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการสร้างแบบวัดเมตา
คอคนิชั่น 

Downing (2008) ทำการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการพัฒนาอภิ
ปัญญาของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียน 2 โปรแกรม ในมหาวิทยาลัยฮ่องกง
จำนวน 66 คน โปรแกรมแรกใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนทั้งหมด 
ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แบบวัด The Learning and Study Strategies 
Inventory (LASSI) ในการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยการสำรวจก่อนเรียนและหลังจากสิ้นสุดการ
เรียน ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มบริบทการเรียนรู้จากปกติ จะเป็นการกระตุ้นที่ปรากฏออกมาใน
รูปแบบการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทำให้พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ได ้

Freitag (1999) ศึกษาการใช้มัลติมีเดียสอนวิชา Earth Science แก่นักเรียนเกรด 8 เมือง
บอสตัน โดยให้เรียนอย่างอิสระด้วยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการทําแผนที่ความคิดหรือ Mind 
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Map โดยทำกลุ่มละ 3 – 4 คน ทําโครงงานจากคอมพิวเตอร์ ไฮเปอร์การ์ด เลเซอร์วีดิโอดิสค์และ
เทปเสียง พบว่านักเรียนตั้งใจทำโครงงาน สามารถสร้างความรู้และเทคโนโลยีใหม่ สนับสนุนการ
ทํางานร่วมกัน และกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Neto and Valente (1997) ศึกษาการใช้อภิปัญญาเพื ่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนอายุ 16 ปี ที่เรียนวิชาฟิสิกส์เนื้อหาเรื่องกลศาสตร์ของนิวตันในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอน ปลายที่ประเทศโปรตุเกส โดยวัดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระยะเวลา 
5 เดือน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดรวบยอดในเนื้อหา และเจตคติต่อการ
เรียนของกลุ่ม ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าความคิดรวบยอดของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มี ปฏิสัมพันธ์กับทักษะการคิด 

Holden (1997) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้อภิปัญญา ความรู้เดิม เจต
คติ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป. 6 และม.1 ที่วิคทอเรีย 
แคนาดา วิชาชีววิทยา ใช้เวลา 11 สัปดาห์ โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่
ประกอบด้วยการทํา K-W-L ชาร์ท การเลือกแนวคิดหลัก การเปรียบเทียบความแตกต่าง การใช้
เหตุผล และการบรรยาย พบว่าเนื้อหาวิชามีแนวโน้มไปสู่การสาธิตในรูปแบบการเรียนรู้อย่าง
อิสระ เพศชายเกิดการหยั ่งรู ้และเพศหญิงเกิดการรับรู้อย่างรวดเร็ว นักเรียนระดับชั้นสูงมี
ความคิดรวบยอดเพ่ิมข้ึนมากกว่านักเรียนระดับชั้นต่ำ การรับรู้ด้วยตนเองและการปรับปรุงตนเอง
มีความสัมพันธ์กับอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนักในอภิปัญญาสัมพันธ์
กับการจัดการด้วยตนเองและความสำเร็จ 

Zaltas (1999) ศึกษาผลของการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้การ สะท้อนความคิดด้วยอภิ
ปัญญาในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม ของ นักเรียนชั้นม.1 เมือง
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา พบว่ามีการสะท้อนความคิด และมุมมองเกี่ยวกับ เนื้อหาที่ซับซ้อน มี
การอภิปรายที่สนับสนุนเหตุผลและความคิดในการสร้างความรู้ มี ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
อภิปรายและการสะท้อนความคิด มีหลายระดับความตระหนักใน อภิปัญญา และมีระดับความ
ตระหนักในอภิปัญญาในโครงสร้างของการอภิปราย 

ธัญญารัตน์ วานาวงศ์ (2550) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
Trip RIP Model เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เมตาคอคนิชัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 
35 คน ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง โลกดาราศาสตร์ และอวกาศใช้
รูปแบบการวิจัยแบบที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การทดลองหนึ่ง
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ครั้งใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้านยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ตามกรอบการประเมินยุทธศาสตร์เมตาคอคนิชัน Trip RIP 
Model และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.42 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนมีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ 74.71 ในส่วนของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Trip RIP Model 
พบว่า นักเรียนมีความชอบ มีความสุขในการเรียน และชี้ว่าพบวิธีการเรียนรู้ของตนเองเพราะทำ
ให้เรียนในเนื้อหาได้ง่าย เป็นประสบการณ์เรียนที่มีค่า สามารถทำความเข้าใจและส่งเสริมความ
สามัคคีในกลุ่ม ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น 

วราวรรณ ศิริอุเทน (2550) ได้ทำการวิจัยเพื ่อพัฒนายุทธศาสตร์เมตาคอคนิชันและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 48 คน โดยการใช้ Trip RIP Model เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช้
การทดสอบครั้งเดียวกับกลุ่มการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกการคิดของนักเรียน 
แบบประเมินกระบวนการคิด Trip RIP แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู แบบวัดกระบวนการกลุ่ม แบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด และยุทธศาสตร์เมตาคอคนิ
ชันที่เห็นได้อย่างชัดเจนในขั้นการแสวงหาวามรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดการเรียนรู้และ
การสร้างองค์ความรู้โดยมีการวางแผน การควบคุมและการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดง
ถึงความสามารถในการใช้กระบวนการ Trip RIP ในระดับดี และคะแนนที ่ได ้จากการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33แสดง
ว่าการสอนโดยใช้กระบวนการ Trip RIP สามารถพัฒนายุทธศาสตร์เมตาคอคนิชันของผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอภิปัญญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

Du Toit and Kotze (2009) ศ ึกษาการใช ้กลย ุทธ ฺทางอภ ิป ัญญาโดยน ักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูของพวกเขา โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาว่ากลยุทธ์ทางอภิปัญญาใดบ้างที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูของพวกเขาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา
ของนักเรียนยังไง (What) อย่างไร (Why) ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่าจากการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาโดยทั้งครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์การวางแผน และกลยุทธ์การประเมินในสิ่งที่พวกเขาคิดและลงมือทำ เป็นกลยุทธ์ที่ทั้ง ครู
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และนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายนำมาใช้มากที่สุด ในขณะที่การบันทึกอนุทินและการใช้เทคนิค 
Think-aloud นั้นถูกนำมาใช้น้อยที่สุด 

Alzahrani (2017) ศึกษาการรับรู ้ของครูและนักเรียนในธรรมชาติของความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือและการพัฒนาของอภิปัญญา ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษาของ 1 
ชั้นเรียนในประเทศซาอุดิอาระเบียในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และการชั้นเกตชั้นเรียนในการเก็ยรวมรวบข้อมูล ซึ่งพบว่าอภิปัญญาสามารถถูกกระตุ้ นหรือ
ส่งเสริมได้ด้วยบริบททางสังคม-วัฒนธรรมที่สนับสนุนการมี   ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีลักษณะที่เอื้อต่อบริบทดังกล่าว ในขณะที่การขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนั้นจะ
ขัดขวางการพัฒนาทางอภิปัญญาของนักเรียน ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ
บทบาทนักเรียนในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับอภิปัญญา 

Schneider and Artelt (2010) ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทของอภิ
ปัญญาในคณิตศาสตรศึกษา จากการวิเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลา 
50 ปีที ่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้ 1. ความหมายและกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับอภิปัญญาที่หลากหลาย 2. บทบาทของอภิปัญญาในคณิตศาสตรศึกษา 3. บทสรุปที่ได้
จากการวิจัยเชิงประจักษ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ ของอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ข้อค้นพบหลักที่คณะผู้วิจัยพบคือ ความรู้เชิงอภิปัญญาด้านข้อเท็จจริง 
(Declarative metacognition) นั้นมีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ประมาณ 
15 – 20% ยิ่งไปกว่านั้น คณะผู้วิจัยยังพบว่านักเรียนโดยทั่วไปและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เร ียนค ่อนข ้างต ่ำน ั ้นได ้ร ับประโยชน ์อย่ างมากการกระบวนการสอนเช ิงอภ ิป ัญญา 
(Metacognitive instruction) 

อัสมา มือลี (2558) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิดที ่มีต่อความสามารถในการใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา จังหวัด
นราธิวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 26 คน ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 13 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ความสามารถในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดำเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
สถิติทใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีแบบกลุ่ มเดียว 
และค่าสถิติทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
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เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์ อภิ
ปัญญาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 (2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาของนักเรียนอยู่
ใน ระดับดี (3) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก (4) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 (5) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่ใูนระดับพอใช้ 

ยุทธการ สืบแก้ว (2551) ได้ทำการวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดอภิปัญญา (3) ประเมินระดับอภิปัญญา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ และ เกณฑ์ปกติวิสัยระดับ
ท้องถิ ่น ของแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกลุ ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชั ้นปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,440 คน โดยใช้
เครื่องมือหลักคือ แบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีรูปแบบการตอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยทำการวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อคำถาม 
ค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละรายการคำตอบ ค่าความตรงและความเที ่ยง ซึ ่งสรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

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

2) ผลวิเคราะห์คุณภาพรายข้อแบบวัดอภิปัญญา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของ
ข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.31 – 5.94 และค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละข้อคำถามเป็นค่าที่
เรียงลำดับ และมีการกระจายครอบคลุม ได้พอสมควร กล่าวคือผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง จะ
มีโอกาสที่จะตอบได้คะแนนสูง และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 
.0736 

3) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลแบบวัดโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
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 
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4) คะแนนปกติวิสัยของแบบวัดอภิปัญญาอยู่ในช่วง T21-T89 โดยนักเรียนที่มีคะแนนอยู่
ในตำแหน่งที่สูงกว่า T65 เป็นคะแนนที่ดีมาก นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า T35 
เป็นคะแนนที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริม 

ชนิสรา เรืองนุ่น (2556) ได้ทำการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตผุล
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์
พุทธ ิป ัญญาและกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเร ียน 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) 
เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญากับกลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ และ 4) เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณา
การกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญากับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ปกต ิกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิ
ปัญญา และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และแบบวัด
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและ
อภิปัญญามีความสามารถในการสื ่อสารทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
บูรณาการกลยุทธ์พุทธิปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการกลยุทธ์พุทธิ
ปัญญาและอภิปัญญามีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษา 

Hess (2005) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีอภิปัญญากับการอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ครู จำนวน 5 คน และนักเรียนเกรด 5 และ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ ่งในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ที่สอบไม่ผ่าน All Reading Wings Program การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสำรวจความเชื่อของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการอ่าน สัมภาษณ์รายบุคคล และ
สังเกตห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีอภิปัญญาช่วยให้การอ่านของนักเรียนพัฒนาขึ้นภายใน 
10 สัปดาห์ 

Brown (2005) ได้ทำการศึกษาผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาเทคนิค “think-aloud” ที่มีผล
ต่อการอ่านตำราวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 
86 คน ได้รับการฝึกเทคนิค “think-aloud” ขณะที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในการทดลองครั้งนี้ 
ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน กลุ่มที่ 1 เพิ่มขยายข้อความในตำรา กลุ่มที่ 2 ไม่เพิ่มการ
ขยายข้อความ จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า การใช้กลวิธีแบบอภิปัญญา ทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและภูมิความรู้เดิมต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการเรียนการ
สอน ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถให้การทำนายผลคะแนนในแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิดที ่ใช้ข ้อความแบบเป็นนัย (TI = Text-implicit) ได้ดีกว่าแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิดที่ใช้ข้อความแบบชัดเจน (TE = Text – explicit) อยู่เล็กน้อย ผลการวิจัยครั้งนี้ยัง
พบด้วยว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวสามารถส่งผลต่อการสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ได้อย่างมีนัยสำคัญ 

Carrel, Pharis, and Liberto (1989) ได ้ศ ึกษาการอ่านแบบอภิป ัญญาของผ ู ้ เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 26 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งมี
จำนวน 9 คนได้รับการสอนโดยใช้ยังสัมพันธ์ของความหมาย (Semantic mapping) กลุ่มท่ีสองมี 
9 คนได้รับการสอนโดยใช้วิธี เชื ่อมโยงประสบการณ์ให้เข้ากับบทเรียน (Experience text-
relationship) 

อุไรวรรณ สะอิ้งทอง (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีอภิ
ปัญญาเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างในการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลัง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการอ่านแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน ผู้เชี่ยวชาญ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยใช้การทดสอบ t-test 
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ผลการวิจัยพบว่า 
ร ูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดย
กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีอภิปัญญาที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับงานและเกี่ยวกับ
กลวิธีเพื่อการอ่านของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .01 สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษสามารถท่ีจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการเป ็นที ่ร ู ้จ ักกันในช ื ่ออ ื ่น ๆ ได้แก่การวิจ ัยแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participatory research) การสืบสวนแบบร่วมมือ (Collaborative inquiry) การเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติ (Action learning) และการวิจัยเชิงในบริบท (Contextual action research) แต่ทั้งหมด
จะมีความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ “การเรียนรู้โดยการทำ” (ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย, 
2552) ในที่นี ่จะใช้คำว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

Gilmore, Krantz, and Ramirez (1986) ได้ให้ความหมายสั้น ๆ ของการวิจัยปฏิบัติการ
ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนได้ตระหนักถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป้าหมายของการ
ทำงานของคนในสังคมไปพร้อม ๆ กัน ความมุ่งมั่นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาอย่างมี
ระบบและในขณะเดียวกันเน้นการทำงานร่วมกับสมาชิกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ต้องการและยอมรับร่วมกัน การบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้ต้องใช้ความร่วมมือของนักวิจัยโดยให้
ความสำคัญของการร่วมเรียนรู้เป็นด้านหลักของกระบวนการวิจัย 

นงลักษณ์ วิระชัย (2548) ได้เขียนบทความเรื่องหลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้กล่าวถึงความหมายของ การวิจัยปฏิบัติการ (Action search) หมายถึงกระบวนการที ่ผู้
ประกอบวิชาชีพดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของตนเพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม คำว่าการวิจัยนี้หมายถึงวิธี
การศึกษาที ่มีระเบียบวิธีการเฉพาะ ประกอบด้วยการกำหนดปัญหาในการปฏิบัติงาน การ
แสวงหาลู่ทางการแก้ปัญหา การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา การบันทึกรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติการ การสรุปและการเสนอผลการแก้ปัญหา ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนี้นักวิจัย
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ต้องมีการปฏิบัติการ ใช้วิธีการต่าง ๆ ที ่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ และเมื ่อพบว่าวิธีการนั ้น ๆ 
แก้ปัญหาได้จริงก็ต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเดิมตามวิธีการใหม่ อันจะส่งผลให้การ
ดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยปฏิบัติการจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณภาพงานและผู้ปฏิบัติต้องทำการวิจัยปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน
ของตน 

สรุปได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการศึกษาวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นการวิจัยที่ครูได้พัฒนาการปฏิบัติงานสอน เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่พบในชั้นเรียนของ
ตนเองโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการกำหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
การแก้ปัญหาเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถแก้ปัญหาได้ 

แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการการทำวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มี
ขั้นตอนทีแ่ตกต่างจากการวิจัยแบบทางการ โดยในบทความนี้เลือกใช้กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ตามแนวคิดของ Kemmis and McTagart (1990) ซึ่งเสนอว่ามีกระบวนการในการดำเนินการ 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตามแผน (Act: A) การสังเกตตรวจสอบ
ผลจากการปฏิบัติ (Observe: O) และการสะท้อนผล (Reflect: R) เรียกโดยย่อว่า PAOR เป็น
กระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องในลักษณะบันไดเวียน  (วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555; 
สุวิมล ว่องวาณิช, 2556) 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เป็นวิเคราะห์และสำรวจปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา โดย
ผู้สอนเป็นพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนมีอะไรบ้าง และสิ่งนั้นเป็นปัญหาจริงหรือไม่ หาก
มีหลายปัญหาควรจัดลำดับความสำคัญ และเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนา โดยพิจารณาว่าปัญหาที่พบนั้น ควรใช้นวัตกรรมหรือวิธีการใดจึงจะเหมาะสมเพ่ือ
นำมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ กล่าวคือ นำ
เทคนิควิธี หรือ นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา หรือดำเนินการตามแผนงานที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลของการนำนวัตกรรม และวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ หรือ ผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือ
วัดผล และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนำเสนอผลที่ได้จากการใช้วิธีการ หรือนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหานั้น ๆ 
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ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล เป็นการสะท้อนความคิดที่ได้จากข้อค้นพบความคิดที่ได้ ไป
ปรับปรุงใหม่เพ่ือวางแผนแก้ไขในวงจรต่อไป จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.10 การพัฒนาวิชาชีพ 

ครูถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง การที่จะพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาครูและเตรียม
ครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถที่รอบด้าน มีสมรรถนะสูง 

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

สำหรับรูปแบบในการพัฒนาทางวิชาชีพของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนโดยเฉพาะ
ครูผ ู ้สอนนั ้นม ีหลากหลาย โดยในงานว ิจ ัยน ี ้จะปรับใช้การเร ียนร ู ้ ในการมีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการพัฒนา (Involvement in a development/improvement process) ทั้งนี้การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นมาจากการที่ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ออกแบบโปรแกรม หรือการได้เข้าร่วมกับกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวก็
เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการที่ครูผู้สอนจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบดังกล่าวจะต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการแก้ปัญหานั้น โดยการเรยีนรู้
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น อาจได้มาจากการอ่าน (Reading) การอภิปราย (Discussion) การสังเกต 
(Observation) การฝึกอบรม (Workshop/Training) หรือการลองผิดลองถูก (Trial and error) 
(Sparks & Loucks-Horsley, 1989) นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยังสนใจใช้การสะท้อนคิดซึ่ง
สามารถสะท้อนความคิดและมุมมองต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาครูมือใหม่อย่างเช่นนักศึกษาฝึก
ประสบกสรณ์วิชาชีพครู (Dewey, 1993) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (The Involvement in a development/ 
improvement process) 

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

- การพัฒนาที่ถูกสร้างขึ ้นในบริบทโรงเรียนและเชื ่อมโยงกับความพยายามในระดับ
สถานศึกษา 

- การมีส่วนร่วมของครูในฐานะที่คอยช่วยเหลือกันและกัน ทั้งในการร่วมกันวางแผน  
ในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร และในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

- การเน้นไปท่ีการสอนตนเอง และโอกาสในการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ 
- ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างกระตือรือร้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป้าหมาย และการเป็น

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

การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการฝึกอบรมที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
- การให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นสามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูจะต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะ โดยการเรียนรู้ของครูในการมีสว่น
ร่วมในกระบวนการพัฒนานั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การอ่าน การอภิปราย/วิพากษ์   
การสังเกต การฝึกอบรม/บรรยาย และการลองผิดลองถูก ทั้งนี้กระบวนการในการพัฒนาดังกล่าว
นำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เป็นผลมา
จากการที่ครมูีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

ตัวอย่างงานที่ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื ่อพัฒนาโรงเรียน เช่น Loucks-
Horsley and Hergert (1985) โดยใช้แนวทางในกระบวนการพัฒนา โดยใช้การอ่าน การ
วางแผน การฝีกอบรม การนำไปใช้ และการแก้ไขปรับปรุง  ในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลของทางโรงเรียนต่อผู้ปกครอง การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น 

นอกจากนี้ Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon (2001) ได้ศึกษาถึงสิ่งที่ทำให้ 
การพัฒนาว ิชาช ีพมีประส ิทธิภาพ จากการสำรวจครูคณิตศาสตร์และว ิทย าศาสตร์ทั่ว
สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,027 คน โดยมุ่งไปที่ผลของการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของครู ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ Ordinary Square Regression พบว่า 
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3 ลักษณะสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีผลในทางบวกต่อการเรียนรู้ของครู  ซึ่ง 
3 ลักษณะนี้ช่วยครูในการพัฒนาและประเมินตนเองของครูที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงความรู้
และทักษะของพวกเขาคือ 1. การได้รับความรู้ด้านเนื้อหาที่ทำให้ครูมีความรู้ด้านนี้แม่นขึ้น 2. 
โอกาสที่ครูได้รับการเรียนรู้ อย่างกระตือรือร้นหรือการเรียนรู้เชิงลึก 3. การได้มีส่วนร่วมหรือส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื ่น นอกจากนี้งานวิจัยนี ้ยังพบว่ารูปแบบของกิจกรรมที ่มี
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 ที่มุ่งเน้นผลไปที่การส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนข อง
นักเรียนนั้น ได้มีแนวทางร่วมกันคือ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและส่วน
ขององค์กร โดยในการวางแผนและการนำสิ่งที่ได้วางแผนไปใช้นั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับ การตามผลและให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้กระท้ังความรู้สึกกดดัน เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ 

- การสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflective practice, reflection) หมายถึง การคิดทบทวนไตร่ตรองสิ่ง
ที ่ผู ้ปฏิบัติสามารถตระหนักถึงจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที ่ผ่านเข้ามาในชีวิต ด้วยการมองดู
ความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ เพ่ือการเรียนรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
กระทำหรือการตอบสนองของตนเองให้ดีขึ ้นทั ้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื ่องต่อไปในอนาคต (Kittiboonthawai, Cheanchum, Srithanya, & Umereweneza, 
2018) การปฏิบัติการสะท้อนคิดมี 3 รปูแบบ (Schön, 1984) ดังนี้ 

- การสะท้อนคิดก่อนลงมือปฏิบัติ (Reflection before action) เป็นการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

- การสะท้อนคิดขณะปฏิบัติ (Reflection in action) ในขณะปฏิบัติมีการสะท้อนคิดใน
สถานการณ์ท่ีกำลังเกิดขึน้ 
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- การสะท้อนคิดหลังการปฏิบัติ (Reflection on action) เป็นการทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น
และพิจารณาในผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจร่วมถึงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย 

ท ั ้ ง น ี ้  Kittiboonthawai, Cheanchum, Srithanya, and Umereweneza (2018) 
เสนอแนะการใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคิดใน 2 ประเด็น คือ 1. การใช้คำถามเพ่ือ
สะท้อนคิดตนเอง เป็นการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบให้ตนเองและทำความเข้าใจตนเองให้ชัดเจน
ขึ้น 2. การใช้คำถามเพื่อสะท้อนคิดการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น 
ความรู้สึกและความคิดของตนเองและผู้อื ่น การประเมินสิ่งที่ได้ทำว่าดีแล้วหรือไม่ และการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระสบการณ์ครั้งนี้ เป็นต้นดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะผสมผสาน การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากับการสะท้อนคิดในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมนักศึ กษาฝึกประสบ
การณืวิชาชีพคณิตศาสตร์ในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

2.11 ความเชื่อมโยงระหว่าง คนไทย 4.0 กับ อภิปัญญา สัปปุริสธรรม 7 ลีลาการเรียนรู้ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

Thailand 4.0 เป็นที่รู้จักว่าเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหรือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งมี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆ กัน 

นักวิชาการและบุคคลในรัฐบาล ได้แบ่งช่วงของประเทศไทยตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุด Thailand 4.0 ยุคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รัฐเน้นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเอาแนวความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างนวัตกรรมา เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560) 

ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ Thailand 4.0 ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก โดยยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลทัดเทยีมกับนานาชาติ โดยวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นที่ประเทศชาติมีทั้งความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งนักการศึกษาในปัจจุบันต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การศึกษา 4.0 จะต้อง
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มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560)  ซึ่งคนไทย 4.0 ถูกคาดหวังว่าต้องมีศักยภาพสูง 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิดด้านต่าง ๆ 

ทั ้งนี้มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยในช่วงระยะเวลา 40 ปีที ่ผ ่านมา ได้พบว่าอภิปัญญา 
(Metacognition) หรือการคิดเกี ่ยวกับการคิด (Thinking about thinking) มีผลกระทบใน
ทางบวกต่อการพัฒนาส่วนบุคคลของผู้เรียนและต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Joseph, 2009) 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของผู้เรียนจะช่วยเพิ่มการฝึกฝนด้านการรู้
คิดให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเอง (Lambert, 
2000) 

ทั้งนี้ยังพบว่าผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในทุกระดับชั้นนั้นล้วนเป็นผู้ที่สามารถกำกับ
ตนเองในการเรียนรู้ โดยพวกเขาจะสามารถประเมินความรู้และตรวจสอบกระบวนการรู้คิดของ
ตนเอง โดยความสามารถดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อนักเรียนในทุกระดับชั้น และจะยิ่งมีมากข้ึน
เมื่อผู้เรียนเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนที่คิดเกี่ยวกับการคิดของตนเองจะ
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า อภิ
ปัญญามีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-long learning) (Lifford, Byron, & 
Ziemian, 2000) 

แนวคิดอภิปัญญาที่เกี ่ยวข้องกับการคิดเกี่ยวกับการคิดในมิติย่อยต่าง ๆ นั้น สามารถ
เชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมอบชาวโลกคือ 
“สัปปุริสธรรม 7” หรือธรรมสำหรับสัตบุรุษ ภายใต้บริบท Thailand 4.0 ได้ดังนี ้

1. ความรู้ธรรมหรือรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ของ
สิ่งต่าง ๆ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล ซึ่งจากคำสอนของพระพุทธองค์
ในหลักธรรมข้อแรกนี ้ ก็คือการรู ้เช ิงอภิปัญญาในด้านความรู ้เช ิงข้อเท็จจริง ความรู ้เชิง
กระบวนการ และในด้านความรู้เชิงเงื่อนไข 

2. ความรู้จักอรรถหรือความรู้จักผล (อัตถัญญุตา) หมายถึง การรู้ความหมายและความมุ่ง
หมายหรือวัตถุประสงค์ ของสิ่งที่ทำ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำหรือความเป็นไปตาม
หลักการ ซึ่งจากคำสอนของพระพุทธองค์ในหลักธรรมข้อสองนี้ ก็คือการรู้เชิงอภิปัญญาในด้าน
ความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้เชิงกระบวนการ และในด้านความรู้เชิงเงื่อนไข เช่นเดียวกัน 
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3. ความรู ้ตน (อัตตัญญุตา) คือ การรู ้ตัว รู ้ตามความเป็นจริงว่า ตนมีฐานะ ความรู้  
ความสามารถ ความ ถนัด มีจุดแข็ง จุดอ่อน หรือจุดเด่นจุดด้อยอะไร รู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างไร ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการรู้เกี่ยวกับความรู้เชิงข้อเท็จจริงของอภิปัญญา 

ทั้งนี้ ธนันท์ธร โสภณดิลก (2560) เสนอแนะว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมข้อนี้ในยุค 
4.0 นั้น ต้องมีการกำหนดบทบาทให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของตน ตลอดจน ปรับปรุงและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

4. ความรู้จักประมาณหรือความพอดี (มัตตัญญุตา) คือ การรู้จักประมาณตนหรือรู้จัก
ความพอดีในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่นจากการไม่ประมาณตน ซึ่ง
จากคำสอนของพระพุทธองค์ในหลักธรรมข้อที่สี่นี้ เกี่ยวข้องกับการรู้เชิงอภิปัญญาทั้งในด้าน
ความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้เชิงกระบวนการ ความรู้เชิงเงื่อนไข 

5. ความรู้กาลเวลา (กาลัญญุตา) คือ รู้กาลเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องใช้ใน
การประกอบกิจกระทำหน้าที่งาน ตน ซึ่งจากคำสอนของพระพุทธองค์ในหลักธรรมข้อที่ห้านี้  
เกี่ยวข้องกับการรู้เชิงอภิปัญญาทั้งในด้านความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้เชิงกระบวนการ ความรู้
เชิงเงื่อนไข ที่จะต้องตระหนักรู้ถึงความรู้เชิงอภิปัญญาทั้ง 3 ด้าน 

6. ความรู้บริษัทหรือกลุ่มคน (ปริสัญญุตา) เป็นการรู้จักกลุ่มบุคคล หมู่คณะ ชุมชน รู้ว่า
ควรปฏิบัติตนหรือวางตัวต่อชุมชนอย่างไร ซึ่งจากคำสอนของพระพุทธองค์ในหลักธรรมข้อที่หกนี้ 
เกีย่วข้องกับการรู้เชิงอภิปัญญาในด้านความรู้เชิงข้อเท็จจริง ซึ่งจะช่วยให้วางตนหรือปฏิบัติตัวใน
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ 

7. ความรู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) หมายถึงการรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน เพศ วัย อายุ ความสามารถ ความถนัด ทัศนคติและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหลายประการ และเม่ือพิจารณาจำแนกความแตกต่างทางการเรียนรู้ของมนุษย์ จะสามารถ
จัดกลุ่มผู้ที่มีลักษณะการเรียนรู้คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันได้ในลักษณะที่เรียกว่า “ลีลาการ
เรียนรู ้” (Learning styles) หรือ “รูปแบบทางพุทธิปัญญา” (Cognitive styles) ซึ ่ง Felder 
(1993) อธิบายไว้ว่า ลีลาการเรียนรู้ เป็น วิธีการหรือลักษณะที่บุคคลใช้ในการเรียนรู้ การคิด หรือ 
การแก้ปัญหา โดยสังเกตได้จากวิธีรับรู้และการจัดการข้อมูล โดยมีนักวิชาการเสนอแนวคิก
เกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้ เช่น Kolb (1985) ได้เสนอลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 4 แบบ คือ 1. แบบ
คิดอเนกนัย (Divergent) เป็นแบบการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ ประสบการณ์ ความรู้สึก การทำความ
เข้าใจกับประสบการณ์ที่ตนได้รับ ผู้เรียน มีความสามารถในการรับรู้และสร้างจินตนาการต่าง ๆ 
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มองเห็นภาพรวมจะทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย 2. แบบดูดซึม 
(Assimilation) เป็นแบบการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรองทำความเข้าใจในประสบการณ์ที่ตนได้รับ 
ผู้เรียนสามารถในการสรุปหลักการ ไม่ชอบการลงมือปฏิบัติ  3. แบบคิดเอกนัย (Convergent) 
เป็นลีลาการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ เหตุผล ความคิด และนำความคิดไปทดลองปฏิบัติ มีความสนใจ 
เฉพาะเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ มักชอบทำงานกับวัตถุมากกว่ากับคน 4. แบบปรับปรุง 
(Accommodation) เป็นลีลาการเรียนรู้ที่สามารถทำงานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว
และการแสวงหาประสบการณ์ ชอบลองผิดลองถูก ชอบทำงานกับคน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้กับอภิปัญญา เช่น Pedone 
(2014) พบว่า การกำกับการรู้คิดของอภิปัญญาด้านการวางแผนเป็นกลยุทธ์ที่นักเรียนในทุกลลีา
การเรยีนรู้ชอบใช้ ซึ่งกลุ่มที่มีลีลาการเรียนรู้แบบปรับปรุงชอบใช้มากที่สุด ส่วนกลยุทธ์อ่ืน ๆ (การ
กำกับติดตาม การควบคุม และการประเมิน) นักเรียนในทุกกลุ่มชอบใช้พอ ๆ กัน  นอกจากนี้ 
Shetty (2014) พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีลีลาการเรียนรู้แบบ Introversion 
และ Thinking มีผลทำให้ระดับคะแนนอภิปัญญาสูงกว่านักศึกษาฝึกสอนกลุ่มที่มีลีลาการเรียนรู้
แบบ Extroversion และ Feeling เป็นต้น 

ซึ่งครูผู ้สอนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ทีต่้องมีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งการมี
ทักษะเพียงทักษะใดทักษะหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการเป็นคนไทยในศตวรรษที่ 21 นี้
แล้ว ทั้งนี้ในแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งมีเป้าหมายด้านผู้เรียน คือ 8Cs ดัง
รายละเอียด ประกอบด้วย 1.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical 
thinking and problem solving) 2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and 
Innovation) 3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างว ัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural 
understanding) 4.ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration 
Teamwork and Leadership) 5. ท ักษะด ้านการส ื ่ อสาร สารสนเทศและร ู ้ เท ่าท ันสื่อ 
(Communications Information and media) 6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระ
สนเทศและการสื่อสาร (การรู้เทคโนโลยีสาระสนเทศ) (Computing and ICT Literacy) 7.ทักษะ
อาชีพและทักษะการเร ียนรู ้ (Career and learning skills) 8. ความมีเมตตา กรุณา ว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
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จะเห็นได้ว่า คนไทย 4.0 จะต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพ เพ่ิมพูนวิทยาการความรู้
ต่าง ๆให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยที่พวกเขาจะต้องคิดให้หลากหลาย คิดให้ได้ประเด็น 
คิดให้ชัดเจน และต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ new normal ของวงการการศึกษา คือการ
เรียนรู้เกิดได้กับทุกสิ่งทุกปรากฏการณ์รอบตัวและความรู้นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ดังนั้นในการพัฒนาให้นักเรียนไทยให้มีศักยภาพที ่จะเป็นคนไทย 4.0 ควรจะมีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดขึ้นสูงอย่างอภิปัญญาที่มีผลต่อการเรียนรู้ของพวกเขาตลอดชีวิต โดยการ
พัฒนาครูตั้งแตย่ังเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 อย่างเช่นโครงการวิจัยฯ นี้ จึงมีความเกี่ยวข้องการสร้างคนไทย 4.0 
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง คนไทย 4.0 กับ อภิปัญญา 
สัปปุริสธรรม 7 ลีลาการเรียนรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที ่2.5 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.5 การเชื่อมโยงระหว่างคนไทย 4.0 กับอภิปัญญา สัปปุริสธรรม 7 ลีลาการเรียนรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21
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2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สำหรับงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (2) การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (3) การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา  โดยสามารถสรุป 
กรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 2.6 

 
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ 1. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งพิจารณาออกเป็น 2 กรอบแนวคิดย่อยคือ กรอบ
แนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา และกรอบแนวคิดเกีย่วกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่จะนำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นไปตามกรอบคิด
อภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม
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อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังได้มีการสร้างแบบวัดอภิปัญญาที่ยึดกรอบแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่าง
แพร่หลายเช่นเดียวกัน 

โดย Schraw and Dennison (1994) ซึ ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดย
อธิบายอภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2) การกำกับการรู้คิด 
ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ดังแสดงในภาพที่ 2.7 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงโมเดลอภิปัญญาโดย Schraw and Dennison (1994) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด หมายถึง การตระหนักรู้ในการคิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย 

ดังต่อไปนี้ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้าง

ที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

ที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างใน

การนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2. การกำกับการรู้คิด หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการเพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน หมายถงึ การตั้งเป้าหมายในการทำงานก่อนที่จะลงมือทำงาน 
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2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือ
จัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ หมายถึง การประเมินตัวเองในระหว่างการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อแก้ไขความเข้าใจและ
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงานและประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ 

2. กรอบแนวคิดเก่ียวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

สำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิ
ปัญญาในงานวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดของ Ozturk (2016) ซึ่งได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิ
ปัญญา (Metacognitive instruction framework) ซึ่งให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิดโดยการตั้ง
คำถามในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What to do, When, Why, and How 
to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิดซึ่งรวมไปถึง
การถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้ การสนับสนุนแนวคิดของตนเอง 
(Meta-discussion) เพื่อให้นักเรียนได้ตั ้งคำถามตนเองและคิดออกเสียงเกี ่ยวกับการคิดของ
ตนเอง (Questioning and think aloud) และการประเมินตนเองของนักเรียน (Students’ 
self-assessment) 

หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวช้องในเบื้องต้นแล้วกำหนดกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิปัญญาซึ่งมีแนวคิดอยู่ที่ 2 ประเด็นหลักคือ (1) การความรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิด/ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด และ (2) การกำกับติดตามการรู้คิด/การกำกับติดตาม
กระบวนการรู้คิดจากการกำหนด คำนิยามและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิปัญญาทำให้
ผู้วิจัยสามารถระบุลักษณะของข้อบ่งชี้ของการมี อภิปัญญาในแต่ละองค์ประกอบ และกรอบ
แนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญาดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
โดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียน 
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กรอบแนวคิดที่ 2. การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

คณะผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในขั้นตอนนี้คือ การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 ชั้นที่ซ้อนทับกัน
อยู่โดยวงจรชั้นนอก (วงจรใหญ่) จะเป็นวงจรของการดำเนินการของแผนการวิจัย และวงจน
ชั้นใน (วงจรย่อย) เป็นวงจรของการดำเนินการของโครงการย่อย ดังรายละเอียดต่อไปดังภาพที่ 
2.8 

 
ภาพที่ 2.8 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรใหญ่ 

จากภาพที่ 2.8 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย เป็นรูปแบบการวิจัยโดยมีวงจรการ
ปฏิบัติการ 2 ชั้น โดยวงจรชั้นนอก เป็นวงจรการปฏิบัติงานวิจัยของทีมใหญ่โดยภาพรวมทั้ง 3 
วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงจรหลัก ดังนี้ วงจรที่ 1 
การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ และวงจรที่ 3 การ
ปฏิบัติการสอนจริง ส่วนวงจรชั้นในเป็นการแสดงกระบวนการวิจัยของแต่ละวิชา (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย) โดยมีวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) โดยในวงจรที่ 3 นี้ ดัง
ภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรย่อย 

จากภาพที่ 2.8 เป็นการแสดงกระบวนการวิจัยของแต่ละโครงการย่อยหรือแต่ละวิชาคือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั้นตอน (PAOR) คือ การ
วางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) ใน
แต่ละวงจรในความสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือปรับพืน้ความรู้ 

การวางแผน (Plan) : วางแผนการดำเนินการอบรม/สัมมานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ อภิปัญญา การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในวงจรนี้ 
คณะผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
เป็นข้อมูลเสริม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื ้นความรู้
นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการณ์ดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนานักศึกษา
และครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ 
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วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (Plan) : วางแผนเกี่ยวกับบทบาทของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และครูพี่เลี ้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : ให้นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการโครงการฯ ลงมือ
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการณ์ดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนการสอนฯ 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติการสอนจริง 

การวางแผน (Plan) : วางแผนการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่ได้พัฒนาขึ้นในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) : การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้พัฒนาขึ้นตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) : สังเกตการณ์ดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) : สะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

หลังจากเสร็จสิ ้นทั ้ง 3 วงจร คณะผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิ
ปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมอีกครั้ง 

ทั้งนี้ข้อสมมติฐานสำหรับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้นคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือนักเรียนที่มีอภิปัญญาสูงน่าจะมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณากรอบแนวความคิดของการวิจัยในภาพรวม 
จะได้ดังภาพที่ 2.10 

 
ภาพที่ 2.10 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในภาพรวม 

กรอบแนวคิดที่ 3 การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในช่วงก่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น คณะผู้วิจัยจะ
ดำเนินการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจากแบบวัดอภิปัญญา (Pre-test) จากนั้นจึงดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น 1 บทเรียนในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ 
โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั้นคณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอภิปัญญาของผู้เรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เช่นจาก
แบบสังเกตชั้นเรียน แบบสะท้อนคิดของนักเรียน ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลังการสอนของ
ครูผู้สอนเพ่ือเป็นการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว แบบวัดอภิปัญญา (Post-test) และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะถูกนำมาใช้กับนักเรียน ดังภาพที่ 2.11 

 
ภาพที่ 2.11 ลำดับขั้นตอนการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีบริบทการเรียนรู้เชิงรุกโ ดยมี
จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรยีนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จำนวน 15 คน 
2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ที่มาจากชั้นเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ทั้ง 

15 คน) คนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนละประมาณ 40 – 45 คน รวมทั้งสิ้น 485 คน 
จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และใกล้เคียง 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 3 สาขาวิชา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา 
3. แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
4. แบบนิเทศการสอนของนักศึกษาฝีกประสบการณืวิชาชีพครูฯ 
5. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
6. แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
7. ผลงานนักเรียน 
8. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู 
9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 
10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
11. แบบวัดอภิปัญญา 
12. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.3 การดำเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ซึ่งแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 วงจร ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ 4 ขั้นตอน
การดำเนินการวิจัยพอสังเขป ดังภาพที ่3.1 
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ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย  

ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ดำเนินการคัดกรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้สำหรับการศึกษางานวิจัยซึ่งทบทวนงานอย่าง
เป็นระบบ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เพ่ือศึกษา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 เป็นต้น 

2. เมื ่อเสร็จสิ ้นการรวบรวมและบันทึกข้อมูล คณะผู ้ว ิจ ัยใช้ตารางการสังเคราะห์ 
(Synthesis matrix) ในการอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การสร้างแผนการจัดการอบรมเพื่อปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาอยู่ในการดำเนินการตาม
วงจรที่ 1 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียดของผลการดำเนินการสร้างแแผนการจัดการ
อบรมฯ จะรายงานอยู่ในบทที่ 4 ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัยนี้)) โดยองค์ประกอบหลักที่
ใช้ในการพิจารณาในการสร้างแผนการจัดการอบรมเพื่อปรับความรู้นักศึกษา คือ เนื้อ/สาระ ที่
มุ่งเน้นปรับพื้นความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญา 
การสอนเชิงอภิปัญญา และการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 

จากนั้นผู้วิจัย ได้ศึกษารูปแบบการจัดการอบรมที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
(Professional development) ที่ควรมีความหลากหลายในรูปแบบของกิจกรรมการฝึกอบรม 
โดยผู้วิจัยเลือกใช้การผสมผสานระหว่างการ การบรรยาย การมีส่วนร่วมจากการได้ลงมือปฏิบัติ 
เช่น การชมวิดีทัศน์ การอ่านหนังสือหรือบทความ การทดลองสอน (Micro teaching) การ
อภิปราย เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาอย่างเป็น
รูปธรรมให้มากข้ึน 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยแผนฯ นี้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ ในชั้นเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา (สาขาวิชาละ 5 คน) จำนวนประมาณคนละ 10 แผน เป็นเวลาประมาณ 
3 – 4 สัปดาห์ โดยแผนฯ ที่สร้างขึ้นนี้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน 1 บทเรียน ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

ซึ ่งแผนฯ นี ้ถูกสร้างและพัฒนาคุณภาพในวงจรที ่ 2 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ 
(รายละเอียดของผลการดำเนินการสร้างและพัฒนาแผนฯ จะรายงานอยู ่ในบทที ่ 4 ตาม
จุดประสงค์ข้อที่ 2 ของการวิจัยนี้) ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ของแต่ละสาขา เป็นผู้ประเมินความ
เหมาะสมของแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละสาขา 

3. แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

แบบประเมินความตรงของแผนฯ นี ้ใช้เพื ่อให้ผู ้เชี ่ยวชาญใช้ประกอบในการประเมิน
คุณภาพของแผนฯ ที่ได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งในการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ สาขาละ 3 ท่านดังกล่าว
ข้างต้น เป็นผู้ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของแผนจัดการเรียนรู้ (IOC) โดยใช้แบบประเมินความ
ตรงของแผนฯ นี ้ มีประเด็นการประเมินในด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเร ียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้และด้านการวัด
และประเมินผล ดังในภาคผนวก ก (หน้า 303) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินได้ 3 ระดับ คือ
เหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 
ขึ้นไป 

4. แบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโครงการส่ง เสริมอภิปัญญาฯ สำหรับ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 

เนื่องจากทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มีแบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที ่ใช้
สำหรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอกท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ในคณะที่เป็นกรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับแบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการส่งเสริมอภิปัญญาฯ โดยเพิ ่มประเด็นของอภิปัญญา (2 องค์ประกอบหลัก) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าไปในประเด็นของการนิเทศในช่วงของการจัดกิจกรรม โดยแบบ  
นิเทศฯ นี้ใช้ในการนิเทศนักศึกษาในโครงการในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้ถูก
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พัฒนาขึ้น โดยอาจารย์นิเทศ/ครูพี่เลี้ยง ประมาณคนละ 3 ครั้ง รายละเอียดประเด็นในแบบ 
นิเทศฯ ดังในภาคผนวก ข (หน้า 307) 

5. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อสะท้อนพฤติกรรมมทางอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนฯ ทีไ่ดถู้กพัฒนาขึ้นทั้ง 10 
แผน ซึ่งข้อมูลที่ได้ที่เป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของรอยขีด
ที่แสดงแทนจำนวนนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมทางอภิปัญญาที่พอจะสังเกตเห็นได้ ส่วนนี้ข้อมูลที่
ได้มีลักษณะเป็นความถี่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และแปลความหมาย สำหรับส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นการบันทึก
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของพฤติกรรมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ back up ข้อมูล 
ได้มีการใช้เครื่องบันทึกวิดีทัศน์ชั้นเรียนในภาพรวมและเครื่องบันทึกเสียงกลุ่มเจาะลึกโดยเฉพาะ 
2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 3 – 4 คนที่คละความสามารถ (เก่ง 1 คน 
กลาง 1 – 2 คน และอ่อน 1 คน) โดยเลือกด้วยคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง ตัวอย่างรายการสังเกต
ในแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน และ รายละเอียดดังในภาคผนวก ช (หน้า 324) และ
ภาคผนวก ซ (หน้า 329) ตามลำดับ 

6. แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 

แบประเมินฯ นี้เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เพื่อประเมินแบบสังเกตอภิปัญญาของ
นักเรียน ทั้งนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความตรงของ
เครื่องมือแบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาฯ ว่ามีความเหมาะสมในประเด็นที่จะ
ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมซึ่งอิงตามกรอบคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านประเมิน 3 ระดับ คือเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) 
นำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับ 1 
ข้อสังเกตที่สังเกตพฤติกรรมทางการคิดได้ยากออกแล้วปรับรายละเอียดในการสังเกตให้มีความ
ชัดเจนขึ้น 

7. ผลงานนักเรียน 

จากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงร่องรอยอภิปัญญาของนักเรียนจาก
การได้เรียนรู ้ตามแผนฯ ที ่ได้พัฒนาขึ ้น ผลงานของนักเรียนสามารถนำมาใช้ประกอบการ
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วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนได้ ไม่มากก็น้อย ตัวอย่างของผลงานนักเรียน 
เช่น ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม เป็นต้น 

8. แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาฝึกประสบกสรณ์วิชาชีพครู 

แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาใช้เพ่ือให้นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้สึกจาก
การที่ได้เข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาในแต่ละครั้งของแต่ละวงจร 

โดยแบบสะท้อนคิดนี้จะแจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำในช่วงท้ายของการจัดอบรม
สัมมนาแต่ละครั้งของแต่ละวงจรเป็นเวลาประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสะท้อน
คิดนี ้จะนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการอบรมสัมมนานักศึกษาในวงจรต่อ ๆ ไป 
รายละเอียดดังในภาคผนวก ค (หน้า 311) 

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 319) 

10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

แบบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการกับนักเรียนกลุ่มเจาะลึกในชั้นเรียนของ
นักศึกษาแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 6 คน (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน และอ่อน 2 คน)  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเสริมเป็นรายคนเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียน หลังจากเรียนตามแผนฯ ที่ได้
พัฒนาขึ้น โดยประเด็นคำถามหลักในแบบสัมภาษณ์นักเรียนอิงตามกรอบคิดอภิปัญญาของ 
Schraw and Dennison (1994) ซึ่งเกี่ยวกับอภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ซึ่งมี 3 ด้านย่อย และ การกำกับการรู้คิด ซึ่งมี 5 องค์ประกอบย่อย ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โดยจะสัมภาษณ์
นักเรียนกลุ่มเจาะลึกทั้ง 6 คนหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ทั้ง 10 แผนสิ้นสุดลงและได้
ทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตสาสตร์หลังจากนั้น ซึ่งการสัมภาษณ์ได้ดำเนินการใน
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คาบว่าง คนละประมาณ 15 – 20 นาที เกี่ยวกับการใช้อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนและใน
การทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ รายละเอียดดังในภาคผนวก ฉ (หน้า 321) 

11. แบบวัดอภิปัญญา 

แบบประเมินอภิปัญญาในงานวิจัยนี้ปรับมาจากแบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิ
ปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยโดย 
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 เป็นแบบวัดเมตาคอคนิชั ่นหรือแบบวัดอภิปัญญา สำหรับ
นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 52 ข้อ เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดย
งานของ สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) รายงานค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของแบบวัดเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีค่าเป็น 0.94 ซึ่งแบบวัด
นี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (จำนวน 17 ข้อ)  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง (จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 10, 12, 16, 17, 20, 32, และ 46) 1.2) ความรู้ด้าน
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) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 
(จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 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) 

ทั้งนี้ได้มกีารนำแบบสอบถามในส่วนของแบบวัดอภิปัญญาไป try out กับห้องคู่ขนานของ
ห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค) ดังใน ตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคจากการนำไปทดลองใช้แบบประเมินอภิปัญญา
ของนักเรียนห้องคู่ขนานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

สาขาวิชา ชั้นเรียน 
n 

(คน) 
Cronbach’s alpha coefficient 

รายบุคคล รายสาขา ภาพรวม 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา a) 

20 0.945 0.913 0.917 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา b) 

21 0.989 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา c) 

35 0.901 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา d) 

21 0.900 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา e) 

25 0.900 

คณิตศาสตร์ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา A) 

48 0.934 0.924 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา B) 

27 0.968 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา C) 

40 0.880 
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สาขาวิชา ชั้นเรียน 
n 

(คน) 
Cronbach’s alpha coefficient 

รายบุคคล รายสาขา ภาพรวม 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา D) 

38 0.978 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา E) 

35 0.895 
 

ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน        
ภาษาไทยของนักศึกษา ก) 

47 0.897 0.906 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ข) 

25 0.959 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ค) 

28 0.952 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(หอ้งคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ง) 

20 0.903 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา จ) 

28 0.945 

ตัวอย่างข้อคำถามในแบบวัดเมตาคอคนิชั่น (อภิปัญญา) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของ สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ที ่นำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี ้ รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ง (หน้า 313) 

สำหรับแบบวัดอภิปัญญาจะใช้กับนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 5 คน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในการดำเนินการในวงจรที่ 2 
และใช้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 คนเพื่อเป็นข้อมูลเสริม ก่อนและหลังการเข้าร่วมการ
ดำเนินการของทั้ง 3 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (pre-test/post-test) 
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12. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกสร้างขึ้นในวงจรที่ 2 ต่อเนื่องกับการสร้างแผนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของแต่นักศึกษาแต่ละคน ในแต่ละสาขาวิชา โดยในส่วนต่อไปนี้เป็น 
ตัวอย่างแบบวัดที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ได้สร้างขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- 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 ข้อ 

ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (2 ท่านเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่น้อยกว่า 30 ปี และ 1 ท่าน
เป็นนักวิชาการทางคณิตศาสตร์ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ สสวท. ไม่น้อยกว่า 30 ปี) เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังกล่าว
ข้างต้น เป็นผู ้ตรวจความตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ( IOC) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านประเมิน 3 ระดับ คือเหมาะสม (+1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เหมาะสม (-1) นำ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) คำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งพบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที ่ได้จากเครื่องมือวิจัยที ่เป็นการข้อมูลเชิงปริมาณถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าความเชื่อมั่น ค่าขนาดอิทธิพล (Effect 
size: d) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) 

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 

สำหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธใชเกณฑที่ได้รับความนิยมของ 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 

ทั้งนี้ในการใช้แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อบันทึกระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับ
อภิปัญญาในชั้นเรียน ได้กำหนดไว้ 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) 

จากการให้คะแนนระดับอภิปัญญาของนักเรียน และผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนไว้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนไม่ปรากฏ 
คะแนนเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง อภิปัญญาของนักเรียนปรากฏมากที่สุด 
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สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพถูกวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา/พรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือ
เป็นข้อมูลเสริมให้กับข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากการที่งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากหลายหลายเครื่องมือเพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) โดยยึดข้อมูลหลักจากข้อมูลเชิงปริมาณแล้วเสริมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มา
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้
รูปแบบ Embedded Design (Creswell and 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  : 
การศึกษานำร่องวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  

3. เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

ตอนที ่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
วิชาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
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4.1 ตอนที ่ 1 ผลศึกษาองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาไทย 

คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้แล้วรายงานผลใน 6 ประเด็น ได้แก่ 
1. ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 
2. กลยุทธ ์เช ิงอภ ิป ัญญา (Metacognitive strategies) และการสอนเช ิงอภิป ัญญา 

(Metacognitive teaching) 
3. การพัฒนาอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. การพัฒนาอภิปัญญาในทางคณิตศาสตรศึกษา 
5. การพัฒนาอภิปัญญาในทางภาษา : การอ่าน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 

ความหมายของอภิปัญญา 

คำว่า “อภิปัญญา” ที่รายงานฉบับนี้เลือกใช้ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Metacognition” 
ซึ่งนักวิชาการไทยได้ใช้ชื่อเรียกไว้อย่างหลากหลาย เช่น อภิปัญญา (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 
2545) เมตาคอกนิชัน (จันทร์ขจร มะลิจันทร์, 2554) ความตระหนักในการคิด (ธรรมนัด  
โถบำรุง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, และเกียรติ แสงอรุณ, 2551) การควบคุมและประเมินการคิด 
(ทิศนา แขมมณี, 2545) และความคิดอภิมาน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) 

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) 

กรอบแนวคิดอภิปัญญา 

สำหรับกรอบแนวคิดอภิปัญญาแรกเริ่มของ Flavell (1979) นั้น เป็นโมเดลการกำกับ
ติดตามเชิงอภิปัญญา (Metacognition monitoring) ประกอบด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ 4 
แบบ ดังนี้ 
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1. ความรู้เชิงอภิปัญญา หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการ
รู้คิด ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน ดังนี้ 

1.1. ปัจจัยด้านบุคคล เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองและผู้อื่น เช่น บุคคลเชื่อว่าเขามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยการฟังได้ดีกว่าการเรียนรู้ดว้ย
การอ่าน หรือ บุคคลเชื่อว่าเพื่อนของเขามีความสามารถในการเรียนมากกว่า ซึ่งความเชื่อของ
บุคคลเหล่านี้จะทำให้แต่ละคนเสาะหาวิธีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ แตกต่างกัน 

1.2. ปัจจัยด้านงาน เป็นการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของบุคคลซึ่งจะทำให้
ทราบว่าตนเองจะดำเนินการได้อย่างไร โดยความเข้าใจเรื่องงานนั้นจะทำให้เรามีข้อมูลรู้ถึงความ
เป็นไปได้ของงาน เพ่ือที่จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จและเป้าหมาย 

1.3. ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ เป็นการเลือกกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยจะรู้ว่ากล
ยุทธ์ใดเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนอาจมีกลยุทธ์หลายกลยุทธ์ใน
การแก้โจทย์ปัญหา แต่จะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อแก้โจทย์ปัญหาให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด 
โดยปัจจัยทางด้านกลยุทธ์นี้ยังเกี่ยวข้องกับการระบุเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง และการเลือก
กระบวนการที่ใช้เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการ
ควบคุมและกำกับตนเอง 

3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ทางการคิด ครอบคลุมถึงความเข้าใจ การจดจำข้อเท็ จจริงต่าง ๆ 
หรือแม้กระทั่งการพัฒนาความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจใช้เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย โดย
มาจากการที่บุคคลตรวจสอบทางการรู้คิด และควบคุมกิจกรรมทางการรู้คิดของตนเองทั้ง 4 
ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ความรู้เชิงอภิปัญญา ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา เป้าหมายเชิงอภิปัญญา และกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญา ตามกรอบแนวคิดของ Flavell (1979) 

ในขณะที่ Brown (1987) มองว่าอภิปัญญาเป็นการสะท้อนคิดของผู ้เรียนที ่เกี ่ยวกับ
ความสามารถด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเองในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยที่ Brown ไดแ้บง่อภิปัญญาออกเป็น 2 ด้านกว้าง ๆ คือ 

1. ด้านความรู ้เชิง/ด้านการรู ้คิด ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการสะท้อนคิดของผู้เรียน เกี ่ยวกับ
ความสามารถด้านการรู้คิดของผู้เรียน และ 

2. ด้านกลไกการกำกับตนเอง เกี่ยวข้องกับกลไกการกำกับตนเองในการดำเนินการใช้ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา ซึ่ง Brown ได้เสนอกลไกการกำกับควบคุมอภิ
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ปัญญาที ่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การกำกับตรวจสอบ (Monitoring) การ
ตรวจสอบ (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. การตระหนักรู้ที่เก่ียวกับความรู้ทางเนื้อหา (Content knowledge) คือ การรู้ในเนื้อหา
หรือสิ่งที่เรียนรู้ และความรู้ทางกลยุทธ์ (Strategies knowledge) คือ การรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2. การกำกับติดตามหรือการควบคุมการรู้คิด (Monitoring cognition) คือ การกำกับ
ติดตามกระบวนการคิดและการทำงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ต ่อมาน ักว ิชาการหลายกล ุ ่ม เช ่น Schraw and Dennison (1994), Schraw et al. 
(2006) และ Zohar et al. (2012) และ ได้สร ุปว ่า อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด/ความรู้เชิงการรู้คิด/ความรู้ด้านการรู้คิด (Knowledge of Cognition) 
ที่บางครั้งถูกเรียกว่า ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) และการกำกับการรู้
คิด/การควบคุมการรู้คิด (Regulation of knowledge) ที่บางครั้งถูกเรียกว่า ทักษะเชิงอภิ
ปัญญา (Metacognitive Skills) 

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

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด หมายถึง การตระหนักรู้ในการคิดของตัวเองใน 3 ด้านย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู ้ด้านข้อเท็จจริง หมายถึง การที ่นักเรียนตระหนักรู ้ว ่าข้อเท็จจริง
อะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู ้ด้านกระบวนการ หมายถึง การที ่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั ้นตอน
อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข หมายถึง การที่นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างใน
การนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2. การกำกับการรู้คิด หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการเพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้
ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่จะลงมือ
ทำงาน 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือ
จัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ หมายถึง การประเมินตัวเองในระหว่างการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธการแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อแก้ไขความเข้าใจและ
ข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงานและประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

โดยอาจสรุป 2 องค์ประกอบหลักของอภิปัญญา คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและ การ
กำกับการรู้คิด ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

โดยความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือด้านการรู้คิดเกิดจากการทำงานเชิงการรู้คิด ซึ่งจะเป็น
แหล่งข้อมูลที่สร้างความรู้ด้านการรู้คิด และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น การตัดสินและการตอบรับ
จากคนอื่น และประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Efklides, 2006; Flavell, 1979) ประสบการณ์เชิง
อภิปัญญานั้นจะมีสิ่งที่เหมือนกับความรู้เชิงอภิปัญญาที่ทั้งคู่ต่างก็เกิดจากกระบวนการติดตาม 
(Monitoring process) อย่างไรก็ตาม ความรู ้ด้านการรู ้คิดเป็นความรู ้ที ่ดึงมาจากความจำ 
ในขณะที่ประสบการณ์เชิงอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับความรู้สึก การตัดสิน การประเมินและความคิด
ที่บุคคลตระหนักในขณะที่กำลังทำงาน ตามท่ี Efklides กล่าวว่า ประสบการณ์เชิงอภิปัญญาเป็น
กระบวนการที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์และอนุมาณโดยใคร่ครวญหรือรู้ตัว ที่ได้รับแรงหนุนจาก
ประสบการณ์เชิงอารมณ์ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความผิดหวังและ
ภาวะที่ตกใจ ดังนั้นประสบการณ์เชิงอภิปัญญาถูกกำหนดตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่
งานหรือภาระกิจอาจมีระดับความยากลำบากตามที่กำหนดโดยปัจจัยภายนอกหรือภาระของการ
รู ้คิด (Cognitive load) (Sweller, 1994) ประสบการณ์เชิงอภิปัญญาอาจส่งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงผ่านเวลาในการปฏิบัติภารกิจและความพยายามที่ใช้ไป แม้ว่า
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ประสบการณ์เชิงอภิปัญญาจะเกิดขึ้นจากกระบวนการอนุมานโดยไม่รู้ตัวในระหว่างการปฏิบัติ
ภารกิจ ทันทีที่ผู้เรียนใคร่ครวญหรือรู้ตัว พวกเขาอาจกลับเข้าสู่ระบบการรู้คิดและมีความรู้ด้าน
การรู้คิดท่ีเสถียรมากข้ึน 

สำหรับการกำกับการรู้คิดเกี่ยวข้องกับความสามารถในการติดตาม การชี้แนะ การปรับ
ทิศทางและการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล มีกิจกรรมการ
เรียนรู้หลายอย่างที่ใช้สำหรับการกำกับการรู้คิดตัวอย่างเช่น Pressley and Afflerbach (1995) 
ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับการอ่านจำนวน 150 กิจกรรม ในขณะที่ Meijer et al. 
(2006) ได้สรุปกิจกรรมจำนวน 65 กิจกรรมสำหรับการแก้ปัญหาฟิสิกส์ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
อาจจะทำให้เกิดทักษะการกำกับการรู้คิดแตกต่างกัน ทักษะอาจจะเกิดขึ้น 1) ช่วงก่อนการทำ
กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน 2) ระหว่างการทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน และ 3) หลังจากการ
ทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน เช่น ในขณะที่เริ่มกิจกรรม อาจจะเริ่มด้วยการอ่านและวิเคราะห์
งานที่ต้องทำ มีการดึงความรู ้เดิมที ่เกี ่ยวข้อง มีการตั ้งเป้าหมายและมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติงานจริง ส่วนตัวบ่งชี้ความมีการ
กำกับการรู้คิดในระหว่างการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน อาจจะเป็นการทำกิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นระบบหรือมีการปรับเปลี่ยนแผน การติดตามและตรวจสอบ การจด
บันทึก รวมทั้งจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และหลังการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติงาน 
อาจจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย การสรุปและสะท้อนให้
เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ที่อาจจะสังเกตได้ ฟังก์ชันของกิจกรรมเหล่านี้คือการประเมินและ
ตีความผลลัพธ์ และเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำและจะใช้สำหรับโอกาสในอนาคต 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอภิปัญญาต่าง ๆ ของผู้เรียนอาจแตกต่างกันไปตามบริบท จากงาน
หนึ่งไปอีกงานหนึ่งและจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง (Kelemen et al., 2000) ตัวอย่างเช่น 
การเตรียมสำหรับอ่านหรือศึกษาจากตำรา ได้แก่ การอ่านชื่อและหัวเรื่องย่อย การสแกนข้อความ
เพื่อดูภาพรวม การเปิดใช้งานความรู้เดิม การตั้งเป้าหมายสำหรับการอ่าน และการคาดหวังใน
การสอบ การปฏิบัติ สำหรับการแก้โจทย์ปัญหา อาจจะเริ่มจากการอ่านตัวโจทย์ปัญหา การดึง
หรือเปิดใช้งานความรู้เดิม การตั้งเป้าหมาย การวาดภาพที่เป็นตัวแทนของปัญหา การระบุสิ่งที่
กำหนดให้และสิ่งที่ต้องการและทำนายผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น ในทำนองเดียวกัน การ
วางแผนการอ่านดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เมื่อต้องอ่าน
อ่านหนังสือตำรา กิจกรรมการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องอ่านก่อนและ
วิธีการอ่านไปตามข้อความ ในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจะต้องมีแผนปฏิบัติการทีละขั้นตอน 
แม้ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเฉพาะเกิดขึ้นตามกิจกรรมที่แตกต่างกัน กิจกรรมเหล่านี้จะมี
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พื้นของอภิปัญญาที่คล้ายกัน หากคน ๆ หนึ่งทำการอ่านและการแก้โจทย์ปัญหา แนวทางการ
วางแผนและกิจกรรมอภิปัญญาอ่ืน ๆ อาจจะดูต่างกันเมื่อมองผิวเผิน แต่ถ้าพิจารณาจะพบว่างาน
ทั้งสองดูจะคล้ายกัน (Van der Stel & Veenman 2008) มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงว่า
กิจกรรมอภิปัญญาหรือการกำกับการรู้คิดที่เกิดได้โดยทั่วไป โดยไม่เจาะจงเฉพาะโดเมนเฉพาะ
หร ือสาขาว ิชา (Schraw et al. 1995; Schraw & Nietfeld 1998; Veenman et al., 1997, 
2004; Veenman & Verheij 2003) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย พบ
ข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ แนวคิดอภิปัญญานั้นยังมีความคลุมเครือ จะเห็นได้ว่ามี
นักวิชาการจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและพยายามปรับ ขยาย และต่อยอดกรอบ แนวคิดอภิ
ปัญญาจากการริเริ่มของ Flavell ไปในทิศทางทั้งที่ลดความซับซ้อนให้น้อยลงหรือรวมประเดน็ที่ 
คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนทั้ง 3 
สาขาวิชา พบว่า บางส่วนไม่ได้ ระบุกรอบแนวคิดอภิปัญญาไว้อย่างชัดเจน บางส่วนได้ระบุไว้ 
บางส่วนใช้กรอบแนวคิดท่ีสรุปได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน 3 สาขาวิชา พบว่า กรอบแนวคิดอภิปัญญา
ของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เชิงการรู้คิดและการกำกับการรู้
คิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ความรู้ เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด ประกอบไปด้วย ความรู ้ด ้านข้อเท็จจริง ความรู ้ด ้าน
กระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข 

2) การกำกับการรู้คิด ประกอบไปด้วย การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินผล 

ทั้งนี้เนื่องจากกรอบแนวคิดอภิปัญญาดังกล่าวถูกนำไปปรับใช้ทั้งในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาไทย โดยในสาขาคณิตศาสตร์และภาษาไทยถูกนำมาใช้มากกว่ากรอบ
แนวคิด อื่น ๆ ในขณะที่ในสาขาวิทยาศาสตร์ มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้อยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณา
งานวิจัยทั้งหมดในภาพรวม กรอบแนวคิดนี้ถือว่าครอบคลุมมิติด้านต่าง  ๆ ของอภิปัญญามาก
ที่สุด 

การประเมินอภิปัญญา 

การประเมินอภิปัญญาให้มีประสิทธิภาพนั้นควรใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินหรือใช้
เครื ่องมือมากกว่าหนึ ่งเครื ่องมือ เนื ่องจากโครงสร้างอภิปัญญามีความซับซ้อนและมีหลาย
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องค์ประกอบ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิด/รูปแบบ/วิธีการในการวัดและประเมินอภิ
ปัญญาไว้อย่างหลากหลาย ดังรายละเอียดในการสังเคราะห์ดังตารางที ่4.1 ต่อไปนี้
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ตารางท่ี 4.1 สังเคราะหแ์นวคิด/รูปแบบ/วิธีการวัดและประเมินอภิปัญญา 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย (ปี) 
รูปแบบที่ใช้ในการ
ประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิด/รายละเอียด 
ในการวัดและประเมินอภิปัญญา 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

จุดเด่น/จุดด้อย 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
1. Veenman (2005) 1) วิธีการแบบออนไลน์ 

(Online)  
 
 
2) วิธีการแบบออฟไลน์ 
(Offline) 

1) วิธีการแบบออนไลน์เป็นการ
ประเมินผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานจริง โดยตดัสินระหว่าง
กระบวนการเรียนรู ้
2) วิธีการแบบออฟไลน์เป็นวิธีการ
เป็นการประเมินผลทั้งก่อนหรือ
หลังการปฏิบตัิงานโดยพึ่งพาจาก
รายงานข้อมูล 

- การสังเกต 
- การคิดออกเสียง 

(Think-aloud)  

- การบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร ์

- แบบสอบถาม
(Questionnaire) 

- การสัมภาษณ์ (Interview) 

การรายงานแบบ
ออฟไลน์ประสบ
ปัญหาความตรง
ของการวัด 

ควรใช้วิธีการ
ออนไลน์มากกว่า
วิธีการแบบออฟไลน ์

2. Boğar (2018) 1) เทคนิควิธีวัดประเมิน
ที่เป็นปัจจุบัน 
(Concurrent 
technique)  
2) เทคนิควิธีวัดประเมิน
ที่ไม่เป็นปัจจบุัน (Non-
concurrent 
technique) 

1) การวัดการประเมินในขณะที่ผู้
ถูกประเมินในขณะกำลัง
ดำเนินการการคิดเพื่อให้งาน
บรรลเุป้าหมาย 
2) การวัดการประเมินในขณะที่ผู้
ถูกประเมินในขณะที่ผู้ถูกประเมิน
ไม่ได้กำลังดำเนินการการคดิ
เพือ่ให้งานบรรลเุป้าหมาย 

- การคิดออกเสียง  
(Think-aloud)  

- การสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม

(Questionnaire) 
- การเขียนสะท้อนคิด  
- การสัมภาษณ์ (Interview) 

- ควรเลือกใช้การวัด
และประเมิน 
อภิปัญญาด้วย
เครื่องมือท่ี
หลากหลาย / ใช้
หลักการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation)  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย (ปี) 
รูปแบบที่ใช้ในการ
ประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิด/รายละเอียด 
ในการวัดและประเมินอภิปัญญา 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

จุดเด่น/จุดด้อย 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
3. Schraw and 

Dennison (1994) 
การประเมิน 5 ระดับ
(Rating scale) 

การประเมินมีข้อคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้าน
หลัก (8 ด้านย่อย) ดังนี ้
1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด  
    1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 
    1.2 ความรู้ด้านกระบวนการ 
    1.3 ความรู้ด้านเง่ือนไข 
2) การกำกับการรู้คดิ 
     2.1 การวางแผน 
     2.2 กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 
     2.3 การกำกับตรวจสอบความ
เข้าใจ 
     2.4 กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
     2.5 การประเมิน 

- แบบประเมินอภิปัญญา 
(Metacognitive 
Awareness Inventory: 
MAI) จำนวน 52 ข้อ 

- สะดวกต่อการ 
ประเมินอภิ
ปัญญาที่มีจำนวน
คนมากในเวลา
จำกัด 
- ผู้ถูกประเมิน
อาจจะไม่ไดต้อบ
ตรงตามที่ความ
จริง 

- 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย (ปี) 
รูปแบบที่ใช้ในการ
ประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิด/รายละเอียด 
ในการวัดและประเมินอภิปัญญา 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

จุดเด่น/จุดด้อย 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
4. Yildiz, Akpinar, 

Tatar, and Ergin 
(2009) 

การประเมินแบบ 4 ระดับ 
(4-point Likert scale) 

การประเมินมีข้อคำถามเกี่ยวกับ
ประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้าน
หลัก (6 ด้านย่อย)  ดังนี ้
1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด  
    1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 
    1.2 ความรู้ด้านกระบวนการ 
    1.3 ความรู้ด้านเง่ือนไข 
2) การกำกับการรู้คดิ 
   2.1 การวางแผน 
   2.2 การกำกับตรวจสอบ 
   2.3 การประเมิน 

- แบบวัดอภิปัญญา  
จำนวน 40 ข้อ 

- สะดวกต่อการ 
ประเมินอภิ
ปัญญาที่มีจำนวน
คนมากในเวลา
จำกัด 
- ผู้ถูกประเมิน
อาจตอบคำถาม
ไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 

- 

งานวิจัยในประเทศไทย 
5. ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, 

บุญเรยีง ขจรศิลป์, 
และพงศ์ประพันธ์ 
พงษ์โสภณ (2558) 

การประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ  

การประเมินแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ดังนี ้
1) ด้านบุคคล  
2) ด้านงาน  
3) ด้านยุทธวิธี  

- แบบประเมินอภิปัญญา 
จำนวน 45 ข้อ 

- แบบรายงานตนเอง จำนวน 
20 ข้อ 

- สะดวกต่อการ 
ประเมินอภิ
ปัญญาที่มีจำนวน
คนมากในเวลา
จำกัด 

- 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย (ปี) 
รูปแบบที่ใช้ในการ
ประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิด/รายละเอียด 
ในการวัดและประเมินอภิปัญญา 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

จุดเด่น/จุดด้อย 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
   4) ด้านการวางแผน  

5) ด้านการตรวจสอบ  
6) ด้านการประเมิน 

-  - ผู้ถูกประเมิน
อาจจะไม่ไดต้อบ
ตรงตามที่
ความรูส้ึกของ
ตนเอง 

 

6. ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, 
ชนินันท์ พฤกษ์
ประมลู, ณสรรค์  
ผลโภค, และมนสั 
บุญประกอบ (2558) 

แบบทดสอบแบบอัตนัย ประเมินอภิปัญญา 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การตระหนักรู้ในตนเอง 
2) การตระหนักรู้ในงาน 
3) การตระหนักรู้ในกลวิธี  
4) การวางแผน  
5) การกำกับติดตาม  

6) การประเมินผล  

แบบทดสอบอภิปญัญาแบบ
อัตนัยจำนวน 24 ข้อ 
ประกอบด้วย  
1) สถานการณ์ 4 สถานการณ์ 

2) คำถามปลายเปดิ
สถานการณ์ละ 6 ข้อ   

-มีรูปแบบการ
ประเมินที่
ผสมผสานท้ังแบบ
ตัวเลือกและแบบ
เขียนบรรยาย 
ช่วยลดการตอบ
คำถามแบบไม่
อ่านคำถาม 

- 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย (ปี) 
รูปแบบที่ใช้ในการ
ประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิด/รายละเอียด 
ในการวัดและประเมินอภิปัญญา 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 
ที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

จุดเด่น/จุดด้อย 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
7. สังวรณ์ งัดกระโทก, 

นลินี ณ นคร,  
ศศิธร ชุตินันทกุล, 
ปรารถนา พลอภิชาต, 
และ 
ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ 
(2559) 

1) โมเดล GAD 
(Generalized Anxiety 
Disorder)  
2) โมเดลการวัดเมตาคอก
นิชันของ Schraw and 
Dennison (1994) 

การวัดเมตาคอกนิชันมีความ
หลากหลาย นักวิจัยใช้โมเดลการ
วัดต่างกัน และองค์ประกอบท่ีมี
ความสอดคล้องกันมาก 3 
องค์ประกอบ ดังนี้  
1) การวางแผน  
2) การกำกับตนเอง 
3) การประเมินผลลัพธ์ 

- แบบวัดเมตาคอกนิชันตาม
ทฤษฎี GAD 1 ฉบับ 

แบบวัดตามทฤษฎีของ 
Schraw and Dennison 
(1994) 2 ฉบับ คือ ฉบับสั้น
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา1 
- 2 และฉบับยาวสำหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- สะดวกต่อการ 
ประเมินอภิ
ปัญญากับคน
จำนวนมากและมี
แบบวัดที่
หลากหลาย 
- ผู้ถูกประเมิน
อาจจะไม่ไดต้อบ
ตรงตามที่ความ
จริง 

- 
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จากการศึกษางานวิจัยโดยพิจารณาการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั ้นเรียนเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย พบว่าการวัดและการประเมินอภิปัญญาที่คล้ายคลึงกัน
ในชั้นเรียน กล่าวคือ มีทั้งการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน มีการใช้แบบประเมินอภิปัญญา 
การสัมภาษณ์ การสังเกต บันทึกการสะท้อนคิดระหว่างเรียน/หลังเรียน การเขียนอนุทินของ
นักเรียน การเขียนสะท้อนคิด การบันทึกเสียงในกิจกรรมกลุ่ม การบันทึกวิดีทัศน์ในการอภิปราย
ในชั้นเรียน การเขียนผังมโนทัศน์ สมุดบันทึกของนักเรียน การลงมือปฎิบัติจริง และโดยส่วนใหญ่
ใช้วิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี เพื่อยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน มีการใช้การประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินอภิปัญญามาตรฐานและสร้างขึ้นเอง โดยที่พบว่า การใช้แบบประเมินอภิปัญญาเป็นที่
นิยมมากที่สุดในทั้ง 3 สาขาวิชา 

4.1.2 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) และการสอนเชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive teaching) 

การสอนเชิงอภิปัญญา คือการสอนที่มีการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในขั ้นตอน 
ต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลังจากท่ีได้มีการกล่าวถึงอภิปัญญาเป็นครั้งแรกในช่วง
ปี 1970 ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจในการศึกษา
อภิปัญญากับความสามารถในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน (Alzahrani, 2017; Lai, 2011; Desoete & Craene, 2019; Schneider & 
Artelt, 2010) 

ทั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาความสามารถ ทักษะในการเรียนรู้และอภิปัญญาของ
ผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) โดยในช่วงปี 1990 มีการถก
ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาอย่างกว้างขวาง (Oxford, 1990) กล่าวคือ นักวิชาการบาง
กลุ่มมองว่าสามารถแบ่งกลุ่มกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้ กับ (2) กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็น
กระบวนการคิดทางสมอง 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มมองว่า กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ช่วยให้นักเรียนควบคุมดูแล
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกลยุทธ์พื้นฐาน คือ กลุ่มกล
ยุทธ์การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
กลุ่มกลยุทธ์การกำกับติดตาม (Monitoring) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ตรวจทานความเข้าใจ
และผลงานที่ทำ และกลุ่มกลยุทธ์การประเมิน (Evaluating) เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ประเมินผล
ทีเ่กิดจากการเรยีนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลงาน (Oxford, 1990) 
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ทั้งนี้นักการศึกษาได้เสนอแนะการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้
หลากหลายรูปแบบ/วิธี ตัวอย่างเช่น Joseph (2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้
ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะสำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาหลากหลายวิธี เช่น 

1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) เทคนิควิธีนี้ครูสามารถใช้
เป็นต้นแบบในการคิด (Mental modelling) ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่นักเรียนทำงานที่ได้ รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการอ่าน หรือการแก้ปัญหา โดยการสะท้อนคิดในสิ่งที่กำลังดำเนินการหรือลง
มือกระทำ แล้วพูดความคิดนั้นออกมา 

2. การใช้กิจกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal-teaching activities) 
เป็นการที่นักเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ของกันและกันโดยผ่านการคิดออกเสียงในการตรวจสอบ
ความเข้าใจอย่างมีข ั ้นตอนคือ การตั ้งคำถาม (Questioning) การขยายความให้ช ัดเจน 
(Clarifying) การสรุป (Summarizing) และการคาดการณ์ (Predicting) 

3. การใช้การอภิปรายแนวคิด (Discussions about thinking) เป็นการถกอภิปราย
แนวคิดระหว่างนักเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในการ
แก้ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนได้ถกอภิปรายร่วมกัน 

4. การใช้การประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นการประเมินตนเองโดยการสะท้อน
คิดในสิ่งที่ตนได้คิดในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การใช้คำถาม (Questioning) เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงาน 
ต่าง ๆ ของนักเรียน การตั้งคำถามถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการรู้คิดที่ทรงพลัง เนื่องจากเป็นการทำ
ให้นักเรียนได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเองในทันทีผ่านการค้นหาคำตอบที่พวกเขาอยากรู้ 
และการจัดการความคิดของตนเอง ซึ่งอาจทำให้นักเรียนตั้งคำถาม 5 คำถามเก่ียวกับสิ่งที่พวกเขา
กำลังเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการใช้คำถามแรกคือคำถาม Why (ทำไม) 

6. การใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving activities) เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิดมากกว่าการท่องจำ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขารู้แล้วและสิ่งที่พวก
เขายังไม่รู ้

สำหรับบริบทที่เอ้ือต่อการสอน/ส่งเสริมอภิปัญญาโดยการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานั้น ได้มี
นักวิชาการศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดย Ellis, Bond, and Denton (2012) ได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพวกเขาพบ 5 ลักษณะของบริบทที่เอื้อต่อการสอน/ส่งเสริม
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ได้แก่ 1. บริบทของหลักสูตร/การเรียนรู้เชิงรุก เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป ็นฐาน  (Problem-based learning) การ เร ี ยนการสอนความค ิดรวบยอด  (Concept 
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teaching) 2. บริบทที่มีการประเมินสอดแทรก เช่น การประเมินตนเอง (self-assessment) การ
ใช้คำถามที่กระตุ้นการคิด (Divergent questioning) 3. บริบทที่มีการฝึกปฏิบัติ/ลงมือทำที่
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระและที่มีการนำ (Guided and independent practice) 
4. บร ิบทที ่ ใช ้การสอนกลยุทธ์ท ี ่ม ีความช ัดแจ ้ง เช ่น การใช้คำถามมุ ่งเป ้า (Targeted 
questioning) การทำให้เป็นแบบอย่าง (Modeling) 5. บริบทที่มีการใช้การพูด เช่น การคิดออก
เสียง (Think aloud) การใช้คำถาม (Questioning) การพูดกับคู่ทำงาน (Partner talk) 

นอกจากนี้ Ellis, Bond, and Denton (2012) ยังพบจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
จากงานวิจัยที่คัดเลือกมาว่า กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามลำดับความถี ่มากที ่สุด 6 อันดับแรกดังต่อไปนี ้ 1. การที ่ครูเป็นแบบอย่าง (Teacher 
models) กล่าวคือ การที่ครูทำตัวเป็นตัวอย่างในการตระหนักรู้และกำกับการคิดในการแก้ปัญหา 
(อาจจะโดยการคิดออกเสียง ) ซึ ่งสามารถใช้ได้ทั ้งในการวางแผน กำกับติดตาม และการ
ประเมินผล 2. การใช้ไดอะแกรม (Diagram) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการวางแผน กำกับติดตาม 
และการประเมินผล 3. การฝึกปฏิบัติ ในการวางแผน กำกับติดตาม และการประเมิน 4. การ
ตรวจสอบคำตอบ (Answer checking) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการกำกับติดตาม และการประเมิน 
5.  การทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ซึ ่งสามารถใช้ได้ทั ้งในการกำกับติดตาม และการ
ประเมิน 6. การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) ซึ่งสามารถใช้ได้ทั ้งในการกำกับติดตาม 
และการประเมิน 

ไม ่นานมาน ี ้  Ozturk (2016) ได ้ เสนอกรอบแนวค ิด ในการสอนเช ิ งอภ ิป ัญญา 
(Metacognitive instruction framework) ที ่มีการผสมผสานรูปแบบการใช้กลยุทธ์ทางอภิ
ปัญญาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา 

โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เรียนจากการใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What to do, When, Why, and How to do so 
ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี ่ยวกับสิ่งที ่คิด ซึ ่งรวมไปถึงถก
อภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-
discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ตั ้งคำถามกับตนเอง (Self-questioning) ร่วมกับการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ไว้ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 

Schraw, Crippen, and Hartley (2006) เสนอให้ใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาในการสอนเชิง
อภิปัญญา เช่น การสร้างตารางสรุป การใช้กราฟหรือไดอะแกรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
นำมาใช้ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา 

ในขณะที่ Havenga et al. (2013) เสนอแนวทางในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 

1. การศกึษาปัญหาและประเด็นสำคัญ บันทึกข้อมูลที่จำเป็น และพูดคุยและเปลี่ยนกันใน
ประเด็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 

2. แสดงการดำเนินการแก้ปัญหาและกำกับติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. การวางแผนในระยะที่สอง โดยกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลที่มีกระบวนการที่จะใช้และ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
4. การใส่รหัสข้อมูลของแผนการดำเนินการ 
5. การตรวจสอบแผนการดำเนินการและสะท้อนผลที่ได้ 

โดยภาพรวมจะเห็นได้มาอภิปัญญามีความซับซ้อนในมิติขององค์ประกอบและความหมาย
จึงอาจทำให้นักการศึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ขาด
ความเข้าใจที่ชัดเจนทั้งในความหมาย องค์ประกอบ การประเมิน ตลอดถึงแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมอภิปัญญาของผู้เรียนในชั้นเรียนในทุกระดับชั้นโดยกลยุทธ์และการสอนเชิงอภิปัญญา
ที่เหมาะสม จึงส่งผลทำให้การส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนไทยที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าท่ีควร 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 
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การสอนเชิงอภิปัญญา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำเอากลยุทธ์เชิงอภิปัญญามา
สอดแทรกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยใช้กรอบแนวคิด
ของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาแล้ว พบว่า มีกรอบแนวคิดที่หลากหลาย และมีรูปแบบหรือขั้นตอนของ
กลยุทธ์ที่กว้าง ๆ ไม่ระบุชัดเจนว่า จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่หากสรุปตามลักษณะกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาที่ใช้ พอจะสรุปได้ว่ามีความเหมือนและความต่างกันดังต่อไปนี้ 

ในงานวิจัยที ่ใช้กลยุทธ์การสอนอภิปัญญาเกือบจะทั้ งหมดในทั ้งว ิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาไทย จะมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น 1) คำถามกระตุ้นอภิปัญญา 2) การ
อภิปรายกลุ ่ม 3) การคิดออกเสียง 4) การคาดคะเนหรือทำนาย 5) การทำเป็นแบบอย่าง 
(Modeling) 6) การเขียนสะท้อนคิด และ 7) ให้มีการเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง (เช่น มีการ
วางแผน กำหนดเป้าหมาย การดำเนินตามแผน การติดตามและการประเมินผล) 

ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาที่โดดเด่นคือ 
การแก้ปัญหา 

ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย มีการใช้กลยุทธ์การอ่านบทความเพ่ือพัฒนาอภิ
ปัญญา 

นอกจากนี้ มีกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ทำมาใช้พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน เช่น การสร้าง
ภาพจินตนาการ การเชื ่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู้ใหม่ การใช้ผังมโนทัศน์ การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจำลองจริง/ความคิด การโต้แย้งเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้สิ่งที่
เรียนรู้ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Ozturk (2016) โดย
กรอบแนวคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็นตัวแบบทางการคิด โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน จาก
การใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What to do, When, Why, and How to do so ร่วมกับ
การคิด ออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ซึ่งรวมไปถึงถกอภิปราย
เกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู ้และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-
discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ ตั้งคำถามกับตนเอง (Self-questioning) ร่วมกับการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) นั้นเอง 

4.1.3 การพัฒนาอภิปัญญาในวิทยาศาสตร์ศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการการรู ้คิดที่
แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือหรือตำรา การแก้โจทย์ปัญหา 
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การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเขียน เมื่อเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา นักเรียน
จะต้องอ่านหนังสือเรียนเพ่ือให้เข้าใจแนวคิด พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้โจทย์ปัญหาด้วยการ
ให้เหตุผลและการใช ้สมการ พวกเขาต้องออกแบบวางแผนและดำเน ินการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการในการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องเขียน
รายงานหรือบทความเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมพื้นฐานแต่ละ
อย่างในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นจะมีคุณลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของพฤติกรรมเชิงอภิปัญญาซ่อน
อยู่ ตามที่จะอธิบายต่อไปนี้ 

แม้ว่าจะมีคนรู้จักมากเกี่ยวกับกระบวนการเชิงอภิปัญญาหรือการควบคุมการรู้คิดในการ
อ ่ า นและก า ร ศ ึ ก ษ า จ า ก ต ำ ร า  ( Alexander & Jetton 2000; Alexander et al., 2005; 
Schellings et al., 2006; Veenman & Beishuizen, 2004) แต่ก็พบว่าคนมีความรู ้เกี ่ยวกับ
กระบวนการอภิปัญญาในการอ่านทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย (Azevedo et al., 2006; 
Koch, 2001; Meijer et al., 2006) ภาพทั่วไปของผู้อ่านที่อ่อน คือ ผู้อ่านที่มักจะข้ามหัวเรื่อง
และย่อหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมาย และเลือกกลยุทธ์การอ่านตามลำดับ เพื่ออ่านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่สังเกตว่าตัวเองขาดการทำความเข้าใจ และยุติการอ่านโดยไม่ประเมินหรือสะท้อน
กลับ โดยปกติหลังจากอ่านบรรทัดสุดท้ายของข้อความพวกเขาคิดว่าทำงานเสร็จแล้ว ในทาง
กลับกันผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญจะเริ่มต้นด้วยการปรับการอ่านเพื่อให้เข้าใจส่วนสำคัญของ
ข้อความ พวกเขาอ่านชื่อเรื่องและหัวเรื่อง อ่านกวาดข้อความและอ่านย่อหน้าสรุปสุดท้ายโดย
ตั้งใจ ขณะเดี่ยวกันก็เปิดใช้งานความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พวกเขาตั้งเป้าหมายและวาง
แผนการอ่านโดยพิจารณาลักษณะของข้อความและตามความคาดหวังในการสอบ (เช่น การตอบ
ข้อสอบแบบเลือกตอบหรือข้อสอบคำถามปลายเปิดหรือข้อสอบเขียนเรียงความ) ในขณะที่อ่าน
พวกเขาตรวจสอบความเข้าใจของพวกเขาทั้งในระดับของคำแต่ละคำ เช่นเดียวกับในระดับของ
ย่อหน้าหรือข้อความทั้งหมด พวกเขาสร้างและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความซึ่งพวกเขารู้มากขึ้น
จากในสิ่งที่พวกเขารู้และไม่รู้ (Kaberman & Dori, 2009; Veenman, 2006) เมื่อพวกเขาเจอคำ
ทีไ่ม่รู้จักพวกเขาพยายามที่จะอนุมานความหมายของคำจากบริบทของพวกเขาหรือพวกเขาจงใจ
ค้นข้อความเพื่อค้นหาความหมายของคำ พวกเขาจดบันทึกอย่างเป็นระเบียบ ให้เหมาะสมกับ
เวลา หลังจากอ่านแล้วพวกเขาประเมินว่าเป้าหมายการอ่านบรรลุหรือไม่ พวกเขาสรุปแนวคิด
หลักและสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการอ่านของตนเอง ผลการวิจัยโดย Meijer et al. 
(2006) ได้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างผู้อ่านทั่วไป (Novice) กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
(Expert) นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการอ่านตำราฟิสิกส์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์มักจะถูกเรียกว่า การเรียนรู้จากการทำ หรือ 
Learning by doing (Elshout, 1987) งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของอภิปัญญาในการแก้โจทย์
ปัญหาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู ่ที ่ขอบเขตของฟิสิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ
เปรียบเทียบนักเรียนทั่วไปกับนักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert (Elshout et al., 
1993; Bransford et al., 2000) ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ผู้เชี ่ยวชาญด้านฟิสิกส์จะดำเนินการ
วิเคราะห์คำถามเชิงคุณภาพก่อนจะสร้างตัวแทนหรือสมการที่เกี่ยวข้อง (Elio & Scharf, 1990; 
Bransford et al., 2000) หลังจากเห็นโครงอย่างละเอียด นักเรียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
แผนการดำเนินการอย่างละเอียดโดยมีเป้าหมายและทิศทางสำหรับการแก้ปัญหา (Elshout et 
al., 1993; Bransford et al., 2000) ผู ้เชี ่ยวชาญมีความรู ้ในตนเองมากขึ ้นและมีทักษะการ
ติดตามตนเองที่แข็งแกร่งขึ้นในการแก้ปัญหา (Glaser & Chi, 1988) ตรงกันข้ามนักเรียนที่อ่อน
ในวิชาฟิสิกส์มีลักษณะโดยการวิเคราะห์ปัญหาผิวเผินและขาดการทำความเข้าใจต่างจากข้อมูล
ของกิจกรรม จากงานการสังเคราะห์งานวิจัยของ Bransford et al. (2000) นักเรียนที่อ่อนหรือ
ทั่วไป (Novice) มักจะค้นหาสูตรที่จับคู่กับข้อมูลในโจทย์ปัญหาทันที แม้เมื่อเสนอโอกาสที่จะ
เลือกความช่วยเหลือเฉพาะพวกเขาก็มักจะข้ามการสนับสนุนนี้ และจะขอสูตรที่ถูกต้องทันทีและ
ว ิธ ีการคำนวณ (Bransford et al., 2000 ; Elshout et al., 1993) พวกเขาพยายามท ี ่จะ
ดำเนินการกิจกรรมการแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการคำนวณสำเร็จรูปเดียวที่รวมถึงการแก้สมการ
ด้วยพีชคณิต การแทนข้อมูลที่เป็นตัวเลขลงในช่องตัวแปรและการคิดในใจ นอกจากนี้พวกเขา
แทบละเว้นจากการจดบันทึก โดยการทำเช่นนั้นพวกเขามักจะติดและพวกเขาสูญเสียเส้นทางการ
แก้ปัญหาของพวกเขา ซึ่งส่งผลในรูปแบบของร่องรอยความทรงจำที่ไม่เป็นระเบียบ ความยุ่งเหยิง
ของระบบความคิดของนักเรียนประเภทนี้ขัดขวางกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนั้นเมื่อ
ตรวจพบข้อผิดพลาดหนึ่งก็ไม่สามารถย้อนกลับต้นกำเนิดของข้อผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ใช่นักเรียนที่
อ่อนทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่อ่อนบางคนมีคุณสมบัติอภิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) บางส่วนอยู่ แม้ว่าจะมีขอบเขตน้อยกว่า (Ertmer & Newby, 1996; Rickey & Stacy, 
2000) 

ความเกี่ยวข้องของอภิปัญญาในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry) หรือการ
เรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Learning) ในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้น ได้รับการยืนยันจาก
ทุกหนทุกแห่งในวรรณคดีวิจัยด้านการสอนฟิสิกส์ (Koch 2001; Kuhn 1999; Kuhn et al., 
1995; Manlove et al., 2007; Veenman et al., 1994 ,  1997 ,  2002 )  เคม ี  ( Kipnis & 
Hofstein, 2008; Kozma, 2003; Rickey & Stacy, 2000; Veenman & Spaans, 2005) และ
ชีววิทยา (Veenman et al., 2004; Zohar & Ben David, 2008) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
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ความรู้ไม่ว่าจะในโลกแห่งความเป็นจริง ในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถทำการสืบเสาะหา
ความรู้แบบปลายเปิด (Open inquiry) ซึ่งเป็นรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเป็น
ผู้ตั้งคำถามเอง ออกแบบวิธีการสืบค้นหาคำตอบเองให้ได้ข้อสรุปที่ต้องการ (Bransford et al., 
2000) เป็นการปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีโครงสร้างดังกล่าวนั้นจะมีการเน้นการวางเป้าหมายและการ
วางแผนอย่างมาก (Schauble et al., 1993) คุณลักษณะอภิปัญญามีความสำคัญของการ
วางแผน การติดตามและประเมินผลในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Chen & Klahr, 1999; 
Veenman et al., 2004; Zohar & Ben David, 2008; Veenman et al., 1997, 2004) 

บทบาทของอภิปัญญาในด้านการเขียนในวรรณกรรมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษายังไม่มาก 
(Armstrong et al., 2008; Zohar & Peled, 2008) โดยทั่วไป การเขียนเป็นงานที่มีอิงกลยุทธ์
เป็นอย่างมากและต้องใช้ทักษะอภิปัญญา Hays and Flower (1986) ได้จำแนกกระบวนการที่
สำคัญ 3 อย่างในการเขียน คือ 1) การวางแผน 2) การแปล และ 3) การปรับแก้ไข ขั้นตอนการ
วางแผนประกอบไปด้วยการวางเป้าหมาย การเปิดใช้ความรู้เดิมเกี่ ยวกับโครงสร้างแนวคิด 
รูปแบบและทิศทางของกระบวนการเขียนผ่านแผนการเขียน (เช่นโครงสร้างย่อหน้า) ในขั้นตอน
ของการแปล การสร้างประโยคจะถูกควบคุมโดยการติดตามและการซ่อมแซมคำหรือประโยคใน
แต่ละส่วน ในที่สุดข้อความที่เขียนได้รับการประเมินในขั้นตอนของการแก้ไข ซึ่งการประเ มิน
ดังกล่าวจะอิงกับเป้าหมายการเขียนที่ตั้งไว้และทบทวนข้อความในภาพรวม นักเขียนที่มีความ
เชี่ยวชาญมากกว่าจะผ่านทุกขั้นตอนซ้ำในขณะที่นักเขียนที่ไม่เก่งมักจะเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ประโยคและข้ามการแก้ไข ในแนวทางเดียวกัน Scardamalia and Bereiter (1991) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบกลยุทธ์การบอกความรู้ของนักเขียนที่ไม่ดีกับกลยุทธ์การแปลงความรู้ของนักเขียนที่
เชี่ยวชาญ การเขียนในฐานะที่เป็นการบอกหมายความว่าข้อความนั้นถูกสร้างขึ้นจากเนื้อหาใน
หน่วยความจำซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดรอบ ๆ อย่างหลวม ๆ และไม่มีกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ในทาง
กลับกัน การแปลงความรู้จำเป็นต้องจัดโครงสร้างหน่วยความจำใหม่ผ่านการกำหนดเป้าหมาย
และการวางแผน เราสามารถจินตนาการนักเรียนต้นแบบสองคนที่เขียนรายงานเกี่ยวกับการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ หนึ่งในนั้นเป็นเพียงรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทดลอง 
ในขณะที่อีกคนหนึ่งจัดทำรายงานเกี่ยวกับคำถามการวิจัยและสรุปในตอนท้าย 

อย่างไรก็ตาม ในทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กิจกรรมการอ่าน การแก้โจทย์ปัญหา 
การสืบเสาะหาความรู้ และการเขียนไม่ถึงกับแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง นักเรียนอ่านและเขียน
จดบันทึกในขณะที่เรียนหนังสือหรือขณะทำการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์หรือใน
ระหว่างการแก้โจทย์ปัญหาพวกเขาต้องอ่านตัวโจทย์และเขียนวิธีการแก้ปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ มีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาของครูในเชิงการพัฒนาวิชาชีพพอสมควร 
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4.1.4 การพัฒนาอภิปัญญาในทางคณิตศาสตรศึกษา 

โดยกว่า 40 ปีมาแล้วที่นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษาเห็นตรงกันว่า ความสามารถ
ทางการรู้คิดของนักเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความสามารถทางอภิ
ปัญญาควบคู่ไปด้วยจึงจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและการเรียน
คณิตศาสตร์ Verschaffel (1999), Brophy (1986), Silver (1982), Schoenfeld, (1983,1992), 
และ Desoete and Craene (2019) 

จากการวิจัยที่ศึกษาอภิปัญญากับการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้นมี 2 ทิศทาง คือ (1) การทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อภิปัญญาของผู้เรียน เช่น Veenman (2006), Schoenfeld (1992), 
และ Sjuts (2002) เป็นต้น และ (2) ประโยชน์ของรูปแบบ/การจัดการเรียนสอนทางอภิปัญญาที่
มีต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ เช่น Mevarech and Kramarski (1997,2003) และ Mevarech, 
Tabuk, and Sinai (2006) เป็นต้น 

ทั ้งน ี ้พบว ่าม ีร ูปแบบ/การจ ัดการเร ียนการสอนทางอภ ิป ัญญา (Metacognitive 
interventions) ได้มีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนา/ส่งเสริมอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Mevarech and 
Kramarski (1997) ได ้ เสนอกลย ุทธ์ เช ิ งอภ ิป ัญญาท ี ่ ใช ้ ในการต ั ้ งคำถามเช ิงอภิป ัญญา 
(Metacognitive questioning) ที่เรียกว่า IMPROVE ซึ่งย่อมาจาก Introducing new material, 
Metacognitive questioning, Practicing, Reviewing, Obtaining mastery on higher and 
lower cognitive processes, Verification, and Enrichment and remedial 

สำหรับช ั ้นเร ียนคณิตศาสตร ์ท ี ่ม ีความหลากหลายของผ ู ้ เร ียน (Heterogeneous 
classrooms) โดย Metacognitive questioning หร ือการใช ้คำถามเช ิงอภิป ัญญาของวิธี  
IMPROVE นั้น ประกอบด้วยคำถาม 4 แบบ คือ 

1. คำถามเกี่ยวกับความเข้าใจ (Comprehension questions) เช่น “ปัญหานี้โดยรวม
แล้วเกี่ยวข้องกับอะไร” 

2. คำถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยง (Connecting questions) เช่น “ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่เคยพบหรือเคยแก้ไขมาก่อนหรือไม่” 

3. คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic questions) เช่น “เทคนิค/วิธีการใดที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหานี้ เพราะเหตุใด” 
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4. คำถามเกี่ยวกับการสะท้อนคิด (Reflection questions) เช่น “แนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาที่ใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่” หรือ “ปัญหานี้มีแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น ๆ อีก
หรือไม่” 

โดยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา IMPROVE นี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบหลัก คือ (1) 
กิจกรรมเชิงอภิปัญญา (2) ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และ (3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่ง Mevarech 
and Kramarski (1997) ได้ทำการศึกษากับเด็กอายุ 12 – 13 ปี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(Grade 7) โดยใช ้การสอนแบบ IMPROVE ซ ึ ่งพบว ่า น ักเร ียนกลุ ่มที่ ได ้ร ับการสอนแบบ 
IMPROVE ม ีความสามารถในการจ ัดการข้อมูลและความสามารถในการแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้รับการเรียนการสอนแบบ IMPROVE อย่างไรก็ตาม พบว่า 
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ำยังไม่ปรากฏพัฒนาการในการเรียนที่ชัดเจนนัก 

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา Schoenfeld (1992) ได้เสนอแนะหนึ่งในกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์ 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) 

ซ่ึง Du Toit and Kotze (2009) ได้เสนอแนะกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถนำมาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ไว้หลายกลยุทธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การวางแผน (Planning strategy) ซึ่งสามารถใช้ในช่วงการเริ่มต้นของการทำ
กิจกรรมในชั ้นเรียน โดยครูจะต้องทำให้ผู ้เร ียนเกิดความตระหนักถึงกลยุทธ์ที่ จะเลือกใช้  
กฎเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงทั้งข้อจำกัดในเรื่องเวลา 
เป้าหมาย ความรู้/กฎพื้นฐานที่จะต้องเชื่อมโยงไปใช้ในการทำกิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย ซี่ง
ครูจะต้องทำให้ประเด็นเหล่านี้มีความเด่นชัดเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้นักเรียนมีสิ่งที่วางแผนและเป้าหมายอยู่ในใจ และนำไปประเมินเทียบกับ
ผลการทำงานของพวกเขาที่ได้ในท้ายที่สุด โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ครูสามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการทำงาน  กระบวนการคิด และข้อคิดเห็นที่มีต่อผลลัทธ์ที่ได้  
เหล่านี้จะส่งผลทำให้นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง 
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2. การถามคำถาม (Generating questions) นักเรียนควรถามคำถามตนเองว่า อะไรคือ
สิ่งที่พวกเขารู้แล้ว อะไรคือสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ ตั้งแต่ข่วงเริ่มต้นของการทำกิจกรรม โดยในขณะที่
การกำกิจกรรมได้ดำเนินไป คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่รู้และไม่รู้ที่พวกเขาได้ตั้งไว้ในตอนแรกเกี่ยวกับ
ความรู้ของตนเองจะได้รับการยืนยัน มีความชัดเจนและถูกขยายประเด็นออกไปมากข้ึน 

3. การตั ้งเป ้าหมายและการทำให้บรรล ุเป ้าหมาย (Setting and pursuing goals) 
เป้าหมายคอืสิ่งที่คาดหวังว่านักเรียนจะต้องทำให้สำเร็จอันจะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
สติปัญญา หรือด้านสังคม หรือ อารมณ์ ผู้เรียนที่มีการกำกับตนจะพยายามตั้งเป้าหมายการ
เรียนรู้ของตนเองในขณะที่กำกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้สามารถปรับใช้ในบริบท
การเรยีนรู้อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

4. การทำกิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem solving) โดยทั่วไปแล้วนักแก้ปัญหาที่ดีจะ
ตระหนักในการคิดของตนเอง ทั้งนี้คนที่มีความสามารถทางอภิปัญญาสูงจะเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่ง
ด้วย ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของตนเอง และการสะท้อนคิดถึง
การคิดแก้ปัญหาของตนเอง เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

5. การคิดออกเสียง (Thinking aloud) ครูสามารถกระตุ้นนิสัยการคิดออกเสียงในขณะที่
ผู้เรียนดำเนินการแก้ปัญหา การให้ผู้เรียนพูดเก่ียวกับการคิดของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่
จะระบุทักษะการคิดของพวกเขา การคิดออกเสียงจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการควบคุมตนเอง 
โดยนักเรียนควรถูกสอนให้ตั้งคำถามตนเอง ดังนี้ “ปัญหาของฉันคืออะไร” “ฉันจะทำได้อย่างไร” 
“ฉันกำลังทำตามแผนที่วางไว้ใช่ไหม” “ฉันได้ทำอะไรไปบ้าง” 

6. การเขียนอนุทิน (Journal-keeping) เป็นการเขียนบันทึกรายวันส่วนตัวเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์เรียนรู ้ที่พวกเขาได้ประสบพบเจอในแต่ละวันทั ้งด้านการคิดและการกระทำ 
นักเรียนสามารถบันทึกได้ทั้งในประเด็น ความมุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด ความเข้าใจ 
ข้อผิดพลาดและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น 

7. การทำงานร่วมกัน (Cooperative learning) พบว่าการทำงานร่วมกันในกลุ ่มย่อย 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ และในการต่อยอดการทำงานกลุ่มรวมกันคือการอภิปรายรวมกัน
ทั้งชั้นเรียน ซึ่งในการทำงานร่วมกันทั้งในระดับกลุ่มย่อยและระดับชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูไดใ้ห้
คำแนะนำโดยตรงในขณะที่สมาชิกในกลุ่มทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงาน
ร่วมกันยังช่วยสนับสนุนทั้งการตระหนักรู้ในการคิดของตนเองและของผู้อื่นอีกด้วย 

8. การทำเป็นแบบอย่าง (Modelling) การทำเป็นแบบอย่างเก ิดข ึ ้นเม ื ่อคร ูสาธิต
กระบวนการในการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่มีความท้าทาย หรือเมื่อครูบอกนักเรียนเกี่ยวกับความคิด
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ของครูและเหตุจูงใจในหารเลือกใช้กลยุทธ์บางกลุยุทธ์ที่คิดว่ามีความเหมาะสมในการนำมาใช้ใน
การแก้ปัญหา 

ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้คัดเลือกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มี
เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยรวม
พบว่า เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่เป็นที่นิยมหรือถูกนำมาใช้มากที่สุด คือ การจัด
กิจกรรมผ่านการแก้ปัญหา และการใช้กลยุทธ์การวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุง รองลงมาคือ วิธ ี IMPROVE และสำหรับเทคนิค/วิธีอื ่น ๆ ที ่มีการใช้ในชั ้นเรียน
คณิตศาสตร์ เช่น การใช้บทสนทนาโสเครติส (Socratic dialogue) และการใช้เทคนิคการคิด
ออกเสียง (Think-aloud technique) 

4.1.5. การพัฒนาอภิปัญญาในทางภาษา : การอ่าน 

Sanacore. (1984) อธิบายว่าการที่ผู้อ่านมีความสามารถและทักษะการเรียนของตนเอง
เพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ ตลอดจนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้เป็นการใช้อภิปัญญาและได้
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญากับการอ่าน ดังนี้ 

1. ผู้อ่านรู้ว่าเมื่อไรที่ตนเองรู้ การที่ผู้อ่านตรวจสอบระดับความเข้าใจของตนเอง นับว่าเป็น
สิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้รู ้ถึงข้อบกพร่องของตน และนำไปสู่การหาหนทางหรือกลวิธีมาแก้ไข
จุดอ่อนหรือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น 

2. ผู้อ่านรู้ว่าตนเองรู้อะไร ผู้อ่านตระหนักถึงความรู้ที่ตนเองมีอยู่ และสามารถใช้ความรู้นั้น
ได้ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้ค้นพบว่าตนเองรู้อะไรและไม่รู้อะไรบ้าง 

3. ผู้อ่านรู้ว่าจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ผู้อ่านรู้ว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะเรื่องใดบ้าง ที่จะช่วยให้
อ่านได้อย่างเข้าใจถ่องแท้และมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้อ่านรู้ประโยชน์ของการอ่านด้วยความกระตือรือร้นผู้อ่านรู้ถึงกลวิธีในการอ่านต่าง  ๆ 
แล้วสามารถนำกลวิธีเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ 

สำหรับ Baker and Brown (1934) ให้ทัศนะว่าอภิปัญญาประกอบด้วยกิจกรรม 2 
ประเภท คือ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับปัญญา (knowledge of Cognition) หมายถึง บุคคลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น รู้ว่ากลวิธีใดที่เหมาะสมที่จะใช้สำหรับบทอ่านนั้น ๆ และรู้
วา่จะใช้ทักษะนั้นอย่างไร 

2. กฎเกณท์ของปัญญา (Regulation of Cognition) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์และการ
ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทำไป ได้แก่ การวางแผนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร การ
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ตรวจสอบว่างานที่ทำนั้นนั้นมีประสิทธิภาพเพียงไร การทดสอบ การพิจารณาทบทวน และการ
ประเมินซึ่งเป็นการประเมินผลว่าทักษะกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ไปแล้วนั้นก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 

หากพิจารณาผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่าน เบเคอร์และบราวน์ ให้ข้อสังเกตว่าผู้อ่าน
เหล่านั้น มักตระหนักถึงการใช้กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับปัญญากฎเกณฑ์ของปัญญาและควบคุม
การให้ทกัษะนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงออกในลักษณะการฝึกทักษะย่อยดังต่อไปนี้ 

1. การทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของการอ่านทั้งในลักษณะที่ชัดแจ้งและที่แฝงเร้นอยู่ 
2. การค้นหารูปแบบหรือลักษณะสำคัญของสิ่งที่อ่าน 
3. การมุ่งความสนใจเฉพาะจุดใหญ่มากกว่าจุดย่อย 
4. การตรวจสอบกิจกรรมที่ทำว่าทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นหรือไม่ 
5. การตั้งคำถามตัวเองว่างานกำลังเดินไปสู่เป้าหมายหรือไม่ 
6. การหาทางแก้ไขข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวที่เกิดข้ึน 

เยี่ยม จิตนูรณ์โภคา (2533, อ้างอิงใน Cross and Paris, 1988) ให้คำอธิบายว่าความรู้
ของอภิปัญญาประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับปัญญาเป็นการรู้ถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
อ่านแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 การรู้ถึงลักษณะและสภาพเป็นการรู้ถึงลักษณะและสภาพของการอ่านเป็นการ
เข้าใจว่าอะไรที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน 

1.2 การรู้จักกระบวนการเป็นการรู้ว่าจะใช้ทักษะการอ่านอย่างไร 
1.3 การรู้จักเงื่อนไขเป็นการรู้ว่าเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้กลวิธีนั้น ๆ และรู้ว่าทำไม

กลวิธีต่าง ๆ จึงช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน  
องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เป็นอภิปัญญา เพราะเป็นองค์ประกอบของการคิดเกี่ยวกับสภาพ

ของความรู้และประโยชน์ของความ 
2. องค์ประกอบการบริหารตนเองประกอบด้วยทักทายต่าง ๆ มากมาย เช ่น การ

ประเมินผลการวางแผน และการกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
2.1 ในการอ่านการประเมินผล  หมายถึง การว ิเคราะห์งานและว ิเครา ะห์

ความสามารถของตนเองที่จะส่งผลไปสู้ความเข้าใจในการอ่าน 
2.2 การวางแผน หมายถึง การเลือกสรรกลวิธีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 
2.3 การกำหนดเกณฑ์ หมายถึง การควบคุมตรวจสอบกิจกรรมที่ทำหนระหว่างที่

อ่านเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 
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อภิปัญญาในการอ่านนั้นได้รับผลมาจากความรู้ 4 ประเภท ได้แก่ บทอ่าน การงาน กลวิธี 
และลักษณะนิสัยของผู้เรียน และยังรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 4 ประเภทที่จะส่งผลไปสู่
ความเข้าใจในการอ่านหรือผลของการเรียนด้วย (Brown, Compione, & Day, 1981) 

1. บทอ่าน (Text) เนื้อหาที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจ
และความจำที่บรรจุด้วยคำศัพท์ ความหมาย โครงสร้างของบทอ่าน สีลาของผู้เซียนความชัดเจน
และความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหา ความถูกต้องและความเสมอต้นเสมอปลายของข้อมูลที่
เสนอไว้ในบทอ่าน ความยากง่าย แนวโน้ม หรือแนวทางเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้อยู่เสมอจึง
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. งาน (Task) งานแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันไปความประสงค์ของผู้เรียนที่จะ
อ่านในสถานการณ์ต่าง ๆ ก็แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนตัดสินปรับพฤติกรรมการอำ
นกลวิธีในการอ่านความเร็วในการอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่อ่าน ซึ่งการปรับตัวตาม
สภาพสิ่งที่อ่านนี้ต้องอาศัยการตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบบทอ่านด้วย 

3. กลวิธี (Strategies) ผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่านจะต้องรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมที่
จะช่วยให้อ่านอย่างเข้าใจ และสามารถจดจำข้อมูลจากบทอ่านได้เมื่ อผู้อ่านไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน 
ผู้อ่านที่อ่านเก่งจะใช้กลวิธีต่าง ๆ มาแก้ปัญหา ซึ่งกลวิธีที่ใช้ แก้ปัญหานี้ได้แก่ การจปัญหานี้ไว้ใน
ใจและหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ในอนาคต การอ่านบทอ่านช้าใหม่ การอ่านบทอ่านไปข้างหน้า 
เรื่อย ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นกลวิธีในการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ การจดบันทึก 
การขีดเส้นใต้ การเขียนโครงเรื่อง การสรุป และอ่ืน ๆ โดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ในตัวเอง
เลย การสอนให้รู้รายละเอียดและบอกว่าจะใช้กลวิธีนั้น ๆ เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และใช้เพ่ือ
จุดประสงค์ใดต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ลักษณะนิสัยของผู้เรียน (Learner 5 Characteristics) องค์ประกอบของอภิปัญญาใน
ส่วนสุดท้ายคือ การตระหนักรู้ของผู้เรียนว่าตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไร ในส่วนของนิสัยผู้เรียนนี้
ครอบคลุมถึงความรู้เดิมของผู้เรียน ความสามารถความสนใจ แรงจูงใจ ทักษะต่าง ๆ ความคุ้นเคย
กับบทอ่าน และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ตลอดจนสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการ
เรียนและความเข้าใจในการอ่าน 

อภิปัญญาเน้นหนักที่การตระหนักรู้ของผู้เรียนในการเรียนสิ่งต่าง ๆ และการที่ผู ้เรียน
สามารถควบคุมกิจกรรมการอ่านได้ด้วยตนเอง ความสามารถของผู้อ่านในการทำการตรวจสอบ
ตนเองได้นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 4 ชนิดของอภิปัญญา ได้แก่ บทอ่านงาน
กลวิธีและลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่มีอิทธิพลที่จะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้น มีข้ันตอนการสอนตาม
รูปแบบของอุทัย ภิรมย์รื่น (2536) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการรู้ตัว 
1.1 การสร้างความรู้ตัวเกี่ยวกับงานที่จะทำ ในข้อนี้จะจัดให้นักเรียนอ่านข้อความที่

มีข้อสนเทศเด่นชัด ซึ่งจะช่วยให้เขารู้ว่ามีตัวชี้แนะอะไรบ้างในบทอ่าน และการวิเคราะห์คาถาม
เพื่อพิจารณาความสำคัญของเนื้อหา ถ้านักเรียนจับใจความสำคัญไม่ได้ครูควรจะเริ่มจากบทอ่าน
ที่แสดงสาระสำคัญเด่นชัดแล้วจึงให้อ่านข้อความที่อ้างถึงได้ ขั้นตอนต่อไปอาจจะกระทำดังนี้ 

1.1.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เมื ่อเด็กอ่านข้อความตอนสั้น ๆ 
แล้วให้เขาช่วยกันระดมสมอง เพ่ือค้นหาแนวคิดหรือข้อสนเทศท่ีเขาคิดว่าสำคัญ จดบันทึกผลการ
ระดมสมองลงแผ่นป้ายหรือกระดานดำ แล้วให้เด็กอธิบายเหตุผลในการเลือกส่วนนั้น ๆ 

1.1.2 จัดหมวดหมู่ (Categorizing) เมื่ออภิปรายความสำคัญของเนื้อหาที่
อ่านแล้วครูเขียนใจความสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ “ใจความหลัก” “รายละเอียดสำคัญ” 
และ “ข้อความที่น่าสนใจ” เรียงกันไว้จากนั้นให้นักเรียนเลือกรายการที่บันทึกไว้แล้วนมาจัด
หมวดหมู่ให้ตรงกับหัวข้อ 

1.1.3 สร้างเกณฑ์ที่วัดความสำคัญ (Developing, for importance) เมื่อ
เอาหัวข้อมาจัดหมวดหมู่แล้ว ครูให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อสนเทศกมายที่เขาควรจะสนใจและ
เพราะเหตุใด จดบันทึกคำตอบลงบนกระดานดำ จากนั้นทำแผนภูมิโดยมี 2 หัวข้อคือ "รูปแบบ
ข้อมูล" และ "ข้อสังเกต" 

1.1.4 เลือกข้อความที่สำคัญ (Selectively focusing attention) จากนั้น
ครูตั ้งคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่จะอำนต่อไป ให้นักเรียนอ่านข้อความเพื่อค้นหา
คำตอบ แนะให้ใช้แผนภูมิ หัวเรื่อง "อะไรที่ควรสนใจ" เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่
เขาควรจะอ่าน 

1.1.5 ฝึกอ่านต่อไป (Continued practice) นักเรียนฝึกอ่านต่อไปโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับบทอ่านที่ต้องการ จนกว่าจะสามารถค้นหาข้อสนเทศที่มีความสำคัญ
และนำมาฝึกอ่านได้ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

1.2 การสร้างความรู้ตัว ในกลวิธีการเรียนมีขั้นตอนดังนี้ คือ 
1.2.1 ระดมสมอง (Brainstorming) ให้เด็กอ่านเนื้อหาเป็นตอนสั้น ๆ แล้ว

ให้เด็กอธิบายวิธีที่ตนเองใช้ในการอ่านครูเขียนวิธีการลงภายใต้หัวข้อ 2 หัวข้อคือ "กลวิธีที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง" และ "กลวิธีที่คิดทำอยู่ในใจ" กลวิธีที่ทำจริง ได้แก่ การขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่
สำคัญ การจดบันทึกการทำเค้าโครงเรื ่อง และการทำไดอะแกรมสาระสำคัญ ส่ วนกลวิธีที ่ใช้
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ความคิดหรือทำอยู่ในใจเป็นการใช้สมอง เช่น การทบทวน การเชื่อมโยงข้อสนเทศใหม่ ๆ เข้ากับ
แนวคิดของเรื่องที่อ่าน และความรู้เดิมของผู้อ่าน การทบทวนการจดบันทึก เป็นต้น หลังจาก
ระดมสมองแล้วให้นักเรียนอภิปรายว่าเขาใช้กลวิธีเหล่านี้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร 

1.2.2 การประเมินตนเอง (Self-assessment) ครูจัดทำแผ่นปลิวอธิบาย
กลวิธีการเรียนทั้งหมดที่นักเรียนใช้ในเวลาอ่านข้อความยาว ๆ แล้วถามให้เด็กคิดว่าเขาใช้กลวิธี
เหล่านี้อย่างไร ใช้เมื่อไรและใช้อย่างไร 

1.2.3 เปรียบเทียบกลวิธีที ่ใช้ในการเรียน (comparing strategy use) ให้
นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของการประเมินตนเองและอภิปรายว่าทำไม
ถึงใช้กลวิธีนั้น ๆ 

1.2.4 เอากลวิธีที ่ใช้ได้ผลมาสอนต่อ (teaching effective strategy use) 
ครูนนักเรียนสนทนาเรื่องกลวิธีที่ใช้ได้ผล เริ่มจากการรู้ตัวในงานที่ทำ ปัญหาเรื่อง วิธีการ เวลา 
และเหตุผลที่ใช้วิธีการต่าง ๆ 

1.3 การสร้างความรู้ตัวในผลการปฏิบัติ 
1.3.1 วิเคราะผลการเรียน (Analyzing performance) นักเรียนอภิปรายผล

การเรียนหลังจากการใช้กลวิธีต่าง ๆ แล้วว่ากลวิธีนั้น ๆ ช่วยให้อ่านได้มากเพียงใด และตนเองรู้
ได้อย่างไรว่าอ่านได้เรียนได้เมื่ออ่านข้อความจบแล้วให้ เด็กตอบคำถามสั้น ๆ ประมาณ 5 – 10 
คำถามให้นักเรียนตอบคำถามโดยไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความเดิมอีกแล้ว ดำเนินการขั้นต่อไป 

1.3.2 การเพิ ่มพูนความสามารถในการตอบคำถาม ( Increasing test 
Success) ให้นักเรียนเล่าว่า เขาจะเพิ่มคะแนน “PAS” ได้อย่างไร การคาดการณ์คำตอบของ
ตนเอง ว่าถูกหรือผิดในการทดสอบ จะช่วยให้นักเรียนสำรวจตนเองว่ารู้หรือไม่รู้เรื่องที่อ่านมาก
น้อยเพียงใด จากนั้นก็ตรวจดูว่าตอบผิดข้อใดบ้าง ลองค้นหาคำตอบที่ถูกจากเรื่องที่อ่ านครูถาม
ต่อไปว่า “เธอมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่าเธอเข้าใจและจำเรื่องที่อ่านก่อนตอบคำถาม” คำถาม
เช่นนี้จะกระตุ้นให้เด็กรู้จักถามตนเองในระหว่างอ่านและอ่านทบทวน จากนั้นก็ให้เปรียบเทียบ
คำตอบกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 

2. ด้านการติดตามดูแล (Monitoring)กิจกรรมด้านนี้อาจทาได้ 2 ลักษณะ คือ ครูเป็นผู้นำ
ทางและนักเรียนติดตามดูแลตัวเองกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกวัดผลตนเองอาจใช้ได้ทั ้งครูและ
นักเรยีนมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ครูเป็นผู้นำทาง (Teacher-directed monitoring) ให้ทำกิจกรรมดังนี้ 
2.1.1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้นักเรียนตอบคำถามความเข้าใจ ในการ

อ่านแบบปรนัยหรือตอบสั้น ๆ ให้เด็กตอบคำถาม แล้วครูเฉลยคำตอบ 
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2.1.2 ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมกับเนื้อหาที่อ่าน 
2.1.3 ให้นักเรียนค้นหาใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า แล้วเอาใจความในแต่

ละย่อหน้ามาเทียบกัน 
2.1.4 ให้นักเรียนเทียบรายละเอียดกับใจความสำคัญและแก่นของเรื่อง 

(Theme) 
2.1.5 ให้นักเรียนทนายเรื่องที่กำลังอ่าน แล้วครูเขียนโครงเรื่องหรือลำดับ

เหตุการณ์ของเรื่องเพ่ือนมาเทียบกับท่ีเด็กทำนายไว้ 
2.2 นักเรียนติดตามดูแลตัวเอง (Self-monitoring by student) 

2.2.1 นักเรียนตั้งคำถามคล้ายกบัที่ครูตั้งแล้วตอบคาถามนั้น 
2.2.2 ถอดความประโยคนำ จากแต่ละย่อหน้าของเรื ่องที่อ่านและเขียน

ใจความสำคัญทีค่รูแนะนำไว้เสียใหม่ 
2.2.3 ทำเค้าโครงเรื่องหรือสรุปรายละเอียดสำคัญของเรื่องที่อ่าน 
2.2.4 เขียนไดอะแกรมหรือแผนผังของเรื่องที่อ่านเพื่อแสดงใจความสำคัญ 
2.2.5 ประเมินผลตนเองจากเรื่องที่อ่านโดยการคาดการณ์ถึงผลการตอบ

คำถามแล้วนำมาเทียบกับคำตอบที่ครูเฉลยให้ 
2.2.6 ใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและเลือกวิธีที่จะช่วยให้

อ่านเข้าใจได้ดีกว่า 

3. ด้านการควบคุม (Regulating) 

นักเรียนสามารถควบคุมวิธีการอ่านของตนเองได้เมื่อพบปัญหาในขณะอ่านหนังสือ เช่น ไม่
สามารถบอกใจความสำคัญของเรื่องได้ หรือไม่สามารถเลือกรายละเอียด ของเรื่องได้ เป็นต้น เขา
อาจจะเลือกใช้วิธีการใหม่ ๆ แทนวิธีที่ ใช้แล้วไม่ได้ผล กิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยให้ เด็กฝึกการ
ควบคุมการอ่านของตนเอง 

3.1 อ่านทบทวนเนื้อเรื่องหลาย ๆ เที่ยว 
3.2 ตั้งคำถามเอง 
3.3 เทียบเนื้อเรื่องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
3.4 เปรียบเทียบใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 
3.5 เทียบใจความสำคัญกับรายละเอียด ของเรื ่องในแต่ละย่อหน้าและเทียบ

ใจความสำคัญของเรื่องกับรายละเอียดทั้งเรื่อง 
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4.1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอภิปัญญา 

ในช่วงเกือบ 50 ปีที่ผ่านมาในวงการวิชาการได้มีการศึกษา ค้นคว้า และ ทำการวิจัยใน
ประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วสามารถจัดกลุ่มงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับอภิปัญญาดังกล่าวได้
ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี ้

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) 

ซึ่งผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับอภิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พบว่าจะมีการใช้
กลวิธีอภิปัญญาเพ่ือพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การพัฒนามโนทัศน์หรือความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องแสง (Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won, 2016) แรงและการเคลื่อนที่ (Yuruk, Beeth & Andersen, 2009; 

McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014) ไฟฟ ้ า  (Wade‐Jaimes, Demir, & 
Qureshi, 2018) แสง ระบบนิเวศ พันธุกรรม อะตอมและตารางธาตุ  (Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won, 2016) ระบบนิเวศ (Blank, 2000) มโนทัศน์ฟิสิกส์ของนักศึกษาครู 
(Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 

2. การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Tsai, Yang, She, & Chen, 2019) 
3. การพัฒนาการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหา (Schraw, 

Crippen, & Hartley, 2006; Nielsen, Nashon, & Anderson, 2009; McInerny, Boudreaux, 
Kryjevskaia, & Julin, 2014; Shareeja & Gafoor, 2014; Zepeda, Richey, Ronevich, & 
Nokes-Malach, 2015; Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 

4. การคิดวิเคราะห์/วิจารณญาณหรือการคิดขั้นสูง (Magno, 2010; Bunga, Helmi, & 
Jasruddin, 2018) 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม (Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, 
& Budić, 2015; Moser, Zumbach, & Deibl, 2017; Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 
2018) 

6. ความคงทนของการเรียนรู้ (Blank, 2000) 
7. การอ่านทางวิทยาศาสตร์ (Haiduc & Liliana, 2011; Wang, Chen, Fang, & Chou, 

2014) 
8. การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในตัวมันเอง (Schraw, Crippen, & 

Hartley, 2006; Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, & Budić, 2015; 
Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015; Zepeda, Richey, Ronevich, & Nokes-
Malach, 2015; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016; Muhlisin, Susilo, 
Amin, & Rohman, 2018; Adler, Zion, & Rimerman-Shmueli, 2019) 

9. การพัฒนาการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์  (Adler, Zion, & Rimerman-
Shmueli, 2019) 

10. การพัฒนาวิชาชีพครู (Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 
11. การพิจารณาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการใช้อภิปัญญา 

(Zepeda, Richey, Ronevich, & Nokes-Malach, 2015; Wagaba, Treagust, Chandrasega-
ran, & Won, 2016; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) 

12. การสร้างแบบวัดอภิปัญญาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดอภิปัญญาทางฟิสิกส์ 
(Koyunlu Ünlü, & Dökme, 2019) แบบวัดการใช้อภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  
(Taasoobshirazi, & Farley, 2013; Taasoobshirazi, Bailey, & Farley, 2015) แบบว ั ดอภิ
ปัญญาของนักเรียนวิทยาศาสตร์ (Thomas, Anderson, & Nashon, 2008) 

จะพบว่า ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา มาพัฒนานักเรียนในด้าน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

สำหรับวงการคณิตศาสตรศึกษาได้มีการกล่าวถึงบทบาทของอภิปัญญาที่เป็นเสมือนปัจจัย
สำคัญในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Schoenfeld (1985) ซึ่งมีงานวิจัยพบว่า 
รูปแบบ/การจัดการเรียนการสอนทางอภิปัญญา (Metacognitive Interventions) สามารถช่วย
ทำให้นักเรียนเรียนรู ้เกี ่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ (Cooper, 2008; King, 2011; Sarver, 2006; Shilo & Kramarski, 2019) และ
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ (Lingel, Lenhart, & 
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Schneider, 2019; Mevarech & Kramarski, 1997, 2003; Nelson, 2012; Riley, 2000; Sahin 
& Kendir, 2013) ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่พบว่า อภิปัญญาอาจเป็นหนึ่งในตัวทำนายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ (Kuzle, 2018; Ohtani & Hisasaka, 2018) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
ทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 30 งานวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ อาทิ IMPROVE, Solving Out Loud (Think aloud) 
เป็นต้น สามารถยกระดับอภิปัญญาของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาให้สูงขึ้น อีกท้ังยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
การแสดงแนวคิดรวบยอดของนักเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ความมีความบกพร่องทางการเรียน (MLD)  
แต่อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยทางการศึกษาจำนวนหนึ่ง พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนใน
ระดับสูง แต่จะส่งผลในทางบวกต่อความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ในองค์ประกอบ
ย่อยของอภิปัญญา อาทิเช่น การวางแผน การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง และการ
แก้ปัญหา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แสดง
ให้เห็นถึงความรู้เชิงอภิปัญญาด้านยุทธ์วิธีและด้านเงื่อนไขได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยนักเรียนมีการ
กำกับการรู้คิดของตนเอง ในการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
พวกเขาสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถสะท้อนกระบวนการคิดใน
การเรียนรู้ของตนเองได้  

นอกจากนี้ยังพบว่าในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูมักให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิปัญญาด้าน
ข้อเท็จจริงและการกำกับควบคุมเชิงอภิปัญญาด้านการตรวจสอบติดตาม และด้านการประเมิน
กับนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง และครมูักจะพยายามให้การสนับสนุนความรู้เชิงอภิ
ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเงื่อนไขมากกว่าด้านอื่น ๆ และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับ
ควบคุมเชิงอภิปัญญาโดยเฉพาะด้านการวางแผนเท่าที่ควร 

สำหรับการสอนภาษาไทยพบข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านปีที ่ทำวิจัย ชื ่อผู ้ว ิจัย ชื่องานวิจัย และ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ชื่องานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการ
สอนภาษาในประเทศไทยจะแสดงคำอภิปัญญาไว้ในชื่อเรื่องและระบุสิ่งที่ต้องการจะส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านภาษาปรากฏในชื่อเรื่อง บางงานวิจัยมีการระบุกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลและวิธีการ
ที่จะใช้ปรากฏในชื่อเรื่องงานวิจัยด้วย 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการ
สอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่ า วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยสามารถตามลำดับมากน้อยของข้อมูลที่ศึกษา ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ที่ใช้ศึกษาส่วนมากใช้ในการวิจัยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และมีพบ 
2 เรื่องคือ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่น 

- วัตถุประสงค์ที่นิยมศึกษาวิจัยคือ การนำทฤษฎีอภิปัญญามาใช้พัฒนาทักษะการอ่านมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ ทักษะการอ่านที่ทำวิจัยได้แก่ ความเข้าใจใน
การอ่านของนักเรียนทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะด้านอื่นที่พบในการทำวิจัย 
เช่น การเรียนรายงานการวิจัย 

- วัตถุประสงค์ที่พบในงานวิจัย คือ การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนอ่าน
ตามคู่มือคร ู

- วัตถุประสงค์ที่พบในการสอนภาษาอังกฤษ คือ การนำทฤษฎีอภิปัญญามาใช้พัฒนา
ทักษะการอ่านด้านอื่น เช่น การอ่านจับใจความ และทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- วัตถุประสงค์ที่กำหนดเทคนิคหรือวิธีการอื่นมาใช้เพิ่มเติมควบคู่กับการใช้ทฤษฎีอภิ
ปัญญา เช่น การใช้เพลงกล่อมเด็ก การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

- วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียน 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการ
สอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน
การสอนภาษาในประเทศไทย พบว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน (อ่าน/
ฟัง) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน แบบทดสอบวัดทักษะการ
อ่าน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาในการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบวัดความสามารถด้านอภิปัญญา แบบสอบถาม
วัดเจตคติต่อการอ่าน แบบบันทึกการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเขียนรายงานการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอภิปัญญา  

ซึ่งในทีนี้มุ่งเน้นไปที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร
ศึกษา และด้านภาษา : การอา่น สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

ในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา พบว่า มีการใช้การสอนเชิงอภิปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหรือแก้ไข ปรับเปลี่ยนความเข้าใจหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การ
นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในบริบทใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การ
คิดวิจารนญาณ หรือการพัฒนาการอ่าน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน การพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ หรือการสืบเสาะหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอภิปัญญาของผู้เรียน โดยการ
สอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเข้ากับการสอนแบบปกติ ที่อาจจะเป็นการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ หรือการสอนแบบอื่น ๆ รวมมั้งการสอนแบบบรรยายด้วย นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลยทุธ์
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูหรือฝึกอบรมครูให้มีอภิปัญญาในการสอน 

ในทางคณิตศาสตรศึกษา พบว่ามีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนานักเรียนในด้าน 
ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน โดยพบว่ามีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ ทั ้งนี้ยังได้มีหลายงานวิจัยที ่พบว่า อภิปัญญาอาจเป็นหนึ่งในตัวทำนาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียน โดยบางงานวิจัยศึกษาอภิปัญญาในภาพรวม บางงานวิจัย
ศึกษาอภิปัญญาในด้านย่อย เช่น การวางแผน การตรวจสอบติดตามความนอกจากนี้ ยังพบ
งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับบทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนชั้นเรียนคณิตศาสตร์  

ในทางภาษา : การอ่าน พบว่ามีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาสรุปผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาทั้งใน
และต่างประเทศ โดย พบว่า มีงานวิจัยที่พบจำนวนไม่น้อยคือ มุ่งศึกษาการพัฒนา/ส่งเสริมการ
อ่าน (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) มากกว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ (การฟัง การพูด 
การเขียน) รองลงมาคือ งานวิจ ัยด้านการพัฒนา/การส ่งเสร ิมการเร ียนรู ้ภาษาที ่สอง/ 
ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ (การอ่านเพ่ือความเข้าใจ, ความเข้าใจเนื้อหา บทอ่าน, การ
รู้จำคำศัพท์) และการศึกษาการประสบความสำเร็จด้านวิชาการในการเรียนของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาไทย 

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

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นใน 

ทั้งนี้ ภาพรวมแนวทางดำเนินการและเป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 
แสดงไว้ดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 ภาพรวมของแนวทางและการปฏิบัติการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 

สำหรับแนวทางดำเนินการและเป้าหมายในวงจรที่ 1 (PAOR) สามารถพิจารณาได้ ดังภาพ
ที ่4.3 
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ภาพที่ 4.3 PAOR สำหรับวงจรที่ 1 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

ผู ้วิจัยได้นำข้อมูลของนักศึกษาทั ้ง 15 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษาทั้ง 15 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- นักศึกษาทั้งหมด 15 คน เป็นเพศชาย 6 คน และเพศหญิง 9 คน อายุอยู่ในช่วง 22 – 23 

ป ี
- นักศึกษาทั้ง 15 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูซึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 9 โรงเรียน โดยทั้งหมดได้ผ่านการฝึก
ประสบการณ์ มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา และอาสามาร่วมงานวิจัยโดยสมัครใจ 

- นักศึกษาทั้ง 15 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจัยมาจนครบทุกกระบวนวิชาใน
หลักสูตรแล้วจากช่วงที่อยู่ปีที่ 1 – 4 

- นักศึกษาทั ้ง 15 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ตามที่หลักสูตรกำหนดซึ่งเป็นความรู้พื ้นฐานเพียงพอต่อการนำ
จัดการเรียนการสอนระดับรงเรียน 
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- นักศึกษาทั้ง 15 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาการสอนวิทยาศาตร์ การสอน
คณิตศาสตร์ และการสอนภาษาไทยระดับโรงเรียน โดยครอบคลุมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาใน
เรื่องที่กำลังฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการสอน การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 

- ผลการเรียนโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 3.00 และวิชาเอก
มากกว่า 3.00 ทุกคน 

ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 
1. การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) มา

ให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การทำโครงงานผ่านการบรรยายและอภิปราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 

2. การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายใน มาใหอ้ภิปรายขยายความรู้เกี่ยวกับ
อภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญาผ่านการ
บรรยาย การลงมือปฏิบัติ อภิปรายเช่นการพับกระดาษ การตัดกระดาษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 

3. การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายใน มาให้ความรู้เพ่ิมเติมกลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาในการจัดการเรียนการสอนคือ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้
คำถามและบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านการสังเกต/ดู
คลิปวิดิทัศน์ และอภิปราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 การอบรมสัมมนาโดยใช้วิทยากรภายนอก (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) 

ทีมผู้วิจัยได้วางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนาและการเลือกและการติดต่อวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อมาอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้
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ทางทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์เกี่ ยวกับการ
ส่งเสริมภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เนื่องจากมีผลงานเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาจากภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่โครงการเพาะพันธ์ปัญญาเป็นเวลากว่า 10 ปี และที่เป็นที่
รู ้จักกันทั้งประเทศ จึงได้กำหนดหัวข้อการอบรมสัมมนาครั้งมี่ 1 นี้ คือ “อภิปัญญาและการ
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0” 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมสัมมนาคือ การบรรยาย/อภิปราย 

3. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที ่ อาหารและเครื ่องดื ่ม กำหนดการและ
เครื ่องมือ/อุปกรณ์ที ่ต้องใช้ ในการอบรมเพื ่อให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื ่น และการ
ดำเนินการออกหนังสือเชิญประชุมไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักศึกษา (15 คน) และครูพี่เลี้ยง 
(15 คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

4. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 10 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู ้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั้งนี้มาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรภายนอกเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรในการ
ปรับพื้นความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาให้กับนักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้วิทยากรมีตารางการทำงานที่
ค่อนข้างแน่นจึงต้องปรับโยกเวลาในการจัดอบรมให้มีความเหมาะสมกับเวลาของวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาในภาพรวม 

2. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดย เชิญ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้มา
เป็นวิทยากรจากภายนอก มาให้ความรู้และนำการอภิปรายตามกำหนดโดยการประชุมอบรม
สัมมนาเพื่อปรับพ้ืนความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
วันที่ 15 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแคนเทอรี ฮิลล์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้ขอ
อนุญาตจากวิทยากรในการถ่ายวิดิทัศน์การอบรมสัมมนาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้เพิ ่มเติมต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป 

ทั้งนี้วิทยากรได้เสริมให้ความรู้ในประเด็นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ปัญญา การ
เกิดปัญญา อภิปัญญา การส่งเสริมอภิปัญญา การคิดของผู้มีอภิปัญญา การใช้เหตุผล การกระตุ้น
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ให้เกิดการคิดออกเสียง การสอนด้วยการถามคำถามเชิงเหตุเชิงผล รวมทั้งผลการศึกษาจาก
ประสบการณ์ในการลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาครูตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 15 คน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 คน 
คณิตศาสตร์ 5 คนและภาษาไทย 5 คน ) ครูพี ่เลี ้ยงมาร่วมงานจำนวน 11 ท่าน (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 คน คณิตศาสตร์ 3 คน และภาษาไทย 2 คน) ซึ่งครูพี่เลี ้ยงไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน คณิตศาสตร์ 2 คนและภาษาไทย 3 คน) 
เนื่องจากติดภาระกิจ 

4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 

 
ภาพที่ 4.4 การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เรื่อง “อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน

ไทย 4.0” 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

คณะผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับความรู้ หรือปัญญา 

ระดับต่าง ๆ ของความรู้ การคิดเชิงเหตุ-ผล ความรู้เชิงอภิปัญญา กลวิธีอภิปัญญาหรือการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดอภิปัญญา ลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้มีอภิปัญญา ตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัยของวิทยากรในระดับประเทศตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงได้ให้ความสนใจในสิ่งที่
วิทยากรบรรยายและได้ร่วมทำกิจกรรมและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเมื่อวิทยากรเปิดโอกาส 
การอบรมสัมมนาค่อนข้างแน่นไปด้วยเนื้อหาและสาระ ทั้งนี้วิทยากรมีความตั้งใจที่จะถ่ายท อด
ความรู้ให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนอิริยาบทเท่าที่ควร 
ในช่วงเวลาพักเบรกมีการบริการของว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม รูปแบบการอบรมสัมมนา
เป็นการบรรยาย และอภิปราย 
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3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที ส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามมีบางส่วนมีท่าทีเร่งรีบในการทำ
แบบสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 1 นี้ มีทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการปรับพ้ืนความรู้ของนักศึกษาให้รู้จักกับอภิปัญญาและแนวทางในการ
ส่งเสริมอภิปัญญาให้นักเรียน ทั้งนี้จากการตอบสะท้อนคิดนักศึกษา พบว่า 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ สิ่งที่วิทยากรนำมาให้ความรู้
ในการอบรมครั้งนี้  มีประเด็นค่อนข้างมากและแน่นไปด้วยสาระที่หลากหลายทั้งกรอบ
แนวคิด และตัวอย่างภาคสนามที่วิทยากรมรประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริงจากโครงการ
เพาะพันธ์ปัญญา นักศึกษาทั้ง 3 สาขา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยต่าง
สะท้อนคิดไปในทิศทางเดียวกันคือ นักศึกษาสามารถรับความรู้ทั้งความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้รับได้ทั้งหมด เนื่องสาระที่อัดแน่น ทำให้พวกเขาตามทันบ้างไม่
ทันบ้าง อย่างไรก็ตามนักศึกษาที ่ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจประเด็นพื ้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้ และปัญญามากขึ้น รวมถึงการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน และได้รู้จักคำว่าอภิปัญญาว่าคือการคิดซ้อนคิด รวมไปถึงแนวทางในการ
ส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การใช้คำถาม อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางสาขาวิชา เช่น นักศึกษา
สาขาภาษาไทย ได้สะท้อนว่าการอบรมสัมมนามีการใช้ภาษาหรือศัพท์เฉพาะทางที่พวกเขา
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ยาก นอกจากนี้บริบทของตัวอย่างที่ยกมาประกอบการบรรยายหรือใน
การทำกิจกรรมมีความเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่อนข้างสูง ไม่เห็นตัวอย่างที่เป็น
ด้านภาษาศาสตร์ จึงทำให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจับประเด็นหลายประเด็นที่วิทยากร
ได้พูดถึงไม่ค่อยได้ พวกเขามองไม่เห็นการเชื่อมโยงไปสู่ ชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเท่าที่ควร 
ส่งผลทำให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีส่วนร่วมในช่วงการอภิปรายของการอบรมสัมมนา
ไม่มากเท่ากับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

สำหรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ของนักศึกษาที่ได้ จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาได้สะท้อนคิดว่าสิ่งที่วิทยากรได้กล่าวถึงและเป็นการต่อยอดความรู้
เดิมคือ ความรู้เดิมเกี่ยวกับ Bloom Taxonomy ที่เกี่ยวข้องกับระดับของผู้เรียนทั้ง 5 ขั้น 
โดยความรู้ใหม่ที่ได้คือ การนำ Bloom Taxonomy มาประยุกต์ใช้ในบริบทการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที ่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ความรู้ เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้
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คำถามในการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการคิด ถูกขยายเป็นความรู้ใหม่ คือการใช้คำถามเพื่อ
ส่งเสริมการคิดของผู้เรียนที่เรียกว่าอภิปัญญา โดยนักศึกษาหลายคนได้ระบุว่า พวกเขาได้
รู้จักความหมายของอภิปัญญา อย่างไรก็ตามพบว่า นักศึกษายังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับอภิปัญญา เนื่องจากยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอภิปัญญามีองค์ประกอบกี่
ด้านอะไรบ้าง ทั้ง ๆ ที่วิทยากรได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของอภิปัญญาไปบ้างแล้ว 
ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากสิ ่งที ่ว ิทยากรอบรมมีประเด็นหล ากหลาย และอัดแน่น จึงทำให้
นักศึกษาเก็บประเด็นจากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาไม่ได้ทั้งหมดอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น
นอกจากนี้สิ่งที่นักศึกษาระบุว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่คือ การนำหลักสุ -จิ-ปุ-ลิ มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน การใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการควบคุมการคิด  และการใช้คำถาม
เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดขยายแนวคิดของนักเรียน 

ประเด ็นการนำความรู ้ท ี ่ ได ้ ร ับในว ันนี ้ ไปประยุกต ์ ใช ้  พบว ่ า  น ักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มองว่าสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเองได้ค่อนข้างมาก แม้นักศึกษาบางคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพ
บริบทของโรงเรียนตามสภาพจริง ได้อย่างไร เช่น ด้วยข้อจำกัดของโรงเรียน ข้อจำกัด
ทางด้านเนื้อหาที่ต้องสอนในครบในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาทั้งสา ขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่างมองเห็นแนวทางการสร้างความรู้ใหม่จากการ ต่อยอด
ความรู้เดิมโดยการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ในขณะที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
กลับมองว่าสามารถนำไปใช้ได้น้อยเนื่องจากบริบทของตัวอย่างที่ยกมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านภาษา จึงยังมองการเชื่อมโยงไปสู่ชั้นเรียนของตนเองไม่ค่อยออกเท่าที่ควร  

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ พบว่า โดยรวมนักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชามีความรู้สึกที่ดีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์รู้สึกสนุกที่ได้
ทำกิจกรรมระหว่างการอบรม อย่างไรก็ตามนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชามีความรู้สึกว่าเนื้อหา
อัดแน่นรับได้ไม่หมด มีความกังวล และ มีความลังเลสงสัยว่าจะสอดแทรกอภิปัญญาในชั้น
เรียนของตนเองอย่างไร 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 1 นี้ สิ ่งที่ถูกนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป เช่น การเพ่ิมรายละเอียดประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบของอภิปัญญาที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นการย้ำ
ประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจับประเด็นไม่ได้จากการอบรมครั้งแรก และเสริมกิจกรรมให้
นักศึกษาเข้าใจในองค์ประกอบของอภิปัญญาในแต่ละด้าน การมีกิจกรรมให้ได้มีส่วนร่วม 
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เช่นการลงมือปฏิบัติสอดแทรกอยู ่ ในกิจกรรมก็ทำให้ผู ้ เข้าร่วมการรับรวมีความสนใจ 
อย่างไรก็ตามอาจต้องปรับให้มีการพักระหว่างอบรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปลี่ยน
อิริยาบทมากขึ้น และการแนะนำกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา  

การอบรมสัมมนาครั ้ งที ่  2 จัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน ผ่านการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ได้แก่ การบรรยาย ลงมือปฏิบัติและอภิปราย เกี่ยวกับความหมายของอภิ
ปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาจากการนำผลการสะท้อน
ของนักศึกษามาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือนำมาใช้ประกอบการ
วางแผน โดยวางกรอบความรู้ที่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาที่มีความชัดเจน
มากขึ้น โดยในประเด็นอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2 นี้เจาะลึกลงในของความหมายของอภิปัญญา 
กรอบแนวคิดอภิปัญญาซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและ
การสอนเชิงอภิปัญญา 

2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมสัมมนาในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช่น การถาม-
ตอบ การลงมือปฏิบัติ และการอภิปราย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
อภิปัญญามากขึ้นเพ่ือนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนของตนเองต่อไป 

3. 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 
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3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 15 คน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 คน 
คณิตศาสตร์ 5 คนและภาษาไทย 5 คน) 

4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 

 
ภาพที่ 4.5 การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 เกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา

และกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

คณะผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเก่ียวกับความหมายอภิปัญญา กรอบแนวคิด กลยุทธ์

เชิงอภิปัญญา และกรอบในการสอนเชิงอภิปัญญา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งการฟังบรรยาย 
การถาม-ตอบ การลงมือปฏิบ้ติ และการแลกเปลี่ยนอภิปราย 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาได้ให้ความสนใจและกระตือรือร้ นให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยายการ
อบรมโดยรวมดูผ่อนคลาย ไม่เคร่งเคลียดจนเกินไป อย่างไรก็ตามพบว่าบ้างช่วงของการอบรม
สัมมนา วิทยากรอาจพูดเร็วไปบ้าง แต่นักศึกษายังฟังและจับประเด็นได้ ไม่ถึงกับตามไม่ทัน 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิดแบบไม่เร่งรีบแบบครั้งแรก 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 2 นี้ มีทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการขยายความรู้ของนักศึกษาให้รู้จักกับความหมายของอภิปัญญา กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา และกรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา 
ทั้งนี้จากการตอบสะท้อนคิดนักศึกษา พบว่า 
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ภาพรวมของสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา กรอบแนวคิดของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญา โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
สะท้อนคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรมวันนี้มากขึ้น โดย
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญาไว้ เช่น “อภิ
ปัญญา คือการพิจารณาเกี่ยวกับความคิดของตนเองว่าตนเองรู้อะไร ไม่รู้อะไร และจะทำ
อย่างไรให้รู้ในสิ่งที่ ไม่รู้...” “อภิปัญญา คือ การควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง การตึก
ตรอง ตรวจสอบวิธีคิดของตัวเอง…” ตัวอย่างการอธิบายความหมายของคำว่าอภิปัญญา
ด้วยภาษาของตนเองที่ครอบคลุมความหมายหลักของอภิปัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ สะท้อน
ให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในความหมายของอภิปัญญามากขึ้นในการอบรม
ครั้งที่ 2 นี้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์พบว่า
ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เนื่องจากตัวอย่างการ
สะท้อนคิดที่นำมาวิเคราะห์พบว่านักศึกษาจะระบุคำกว้าง  ๆ แต่ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่ามี
ความหมายว่าอย่างไร เช่น รู้ถึงความหมายเชิงลึกของอภิปัญญา แต่ไม่ได้ขยา ยความให้
ชัดเจนว่าคืออะไร เป็นต้น 

สำหรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ของนักศึกษาที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาไทย ได้สะท้อน
คิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากความรู้เดิมเกี่ยวกับอภิปัญญาในมิติของ
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของอภิปัญญา และกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญา แม้จะไม่ได้ระบุ
องค์ประกอบไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ได้ยกตัวอย่างการใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาแต่ขาดรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ
กับคนอื่น การสรุปสิ่งที่คิดออกมา การตั้งคำถาม เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชา ไม่ได้ระบุครอบคลุมถึงการสอนเชิงอภิปัญญาว่าเป็นความรู้ใหม่ของพวกเขา หรือ
ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญาเท่าที่ควร 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา
ได้สะท้อนคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้น
เรียนของตนเองได้ เช่น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างแผน/วางแผนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนได้ สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนได้  
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ซึ่งสะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ พบว่า แม้นักศึกษาจะรู้สึกดี
ที่เข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญามากขึ้น แต่นักศึกษาทุกวิชาเอกต่างมีความกังวลในการนำกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนของตนเอง กังวลว่าจะสงเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
ของตนเองได้อย่างไร โดยนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์คนหนึ่งได้สะท้อนว่ากังวลกับธรรมชาติ
ของนักเรียนตัวเองที่ต้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ชอบให้ครูสอนแบบบอกเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 2 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง
การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป โดยซึ่งในการอบรมครั้งต่อไปจึงควรเน้นย้ำ
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาที่สำคัญ ๆ ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษามองเห็นความเป็นไปได้ของการนำกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิง
อภิปัญญาเข้าไปในชั้นเรียนของตนเองมากขึ้น เช่น การสังเกต/ชมคลิปวิดิทัศน์การใช้
เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) เป็นต้น 

การจัดอบรมครั้งที่ 3 จัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน ให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการคิดออก
เสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ได้แก่ การ
สังเกต/ชมคลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้
เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาในครั้งที่ 3 นี้  ดำเนินการ
โดยนำผลการสะท้อนของนักศึกษาในครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมาย
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือนำมาใช้ประกอบการวางแผน ซึ่งสิ่งที่ประสบความสำเร็จคือนักศึกษามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของอภิปัญญามากขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้สิ่งที่ยัง
ต้องปรับปรุงคือการทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี ่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ซึ ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการสอนเชิงอภิปัญญา โดยกำหนดประเด็นความรู้ที่จะอบรมสัมมนาในครั้ง
ที่ 3 นี้ให้แก่นักศึกษาคือกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think 
aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพ่ือให้นักศึกษา
ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็น
ของบริบทที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ช่วยกันคัดเลือกเนื้อหาที่คิดว่าจะนำมาทดลองสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคนิคการคิด
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ออกเสียงและเทคนิคการใช้คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกันเพื่อที่จะได้แนวทางในการใช้เทคนิค
การคิดออกเสียงและเทคนิคการใช้คำถามที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช่น การสังเกต/ดูคลิป
วิดีโอ และ การอภิปราย โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางในการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและ
เทคนิคการใช้คำถามท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ คลิปวิดิทัศน์ประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 3 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 28 กันยายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2. ซึ่งทีมวิทยากรได้อภิปรายความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิค
วิธีดังกล่าว รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่ เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การ
เรียนรู้เชิงรุก จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช่วยกันคัดเลือกเนื้อหาที่คิดว่าจะนำมาทดลองสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและเทคนิคการใช้คำถาม เพ่ือ
นำมาวิพากษ์ร่วมกัน 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ ครบทั้ง 15 คน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 คน คณิตศาสตร์ 5 คนและภาษาไทย 5 คน) 

4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ  

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

คณะผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธี
ดังกล่าวประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม รวมไป
ถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบ/สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคนิคการคิดออก
เสียงและเทคนิคการใช้คำถาม 
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2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการได้ชมคลิปวิดิ
ทัศน์การใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถาม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบ การอภิปรายร่วมกัน บรรยายการอบรมโดยรวมในช่วงแรกที่
เป็นการชมคลิปวิดิทัศน์ดูไม่เคร่งเครียด แต่เมื่อเป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิดเพ่ือออกแบบ/
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถามนั้น
บรรยายกาศเคร่งเครียดในระดับหนึ่ง ซึ่งวิทยากรได้คอยให้กำลังใจและเสริมแรงทางบวกเป็น
ระยะ เช่น การกล่าวชมความก้าวหน้าในหารทำงาน หรือการชื่นชมความพยายาม เป็นต้น 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งท่ี 3 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษากลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการคิด
ออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าว
ประกอบเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า 

ภาพรวมของสิ่งที่นักศึกษาได้ เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่  3 คือ การได้รับ
ความรู ้ เกี ่ยวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เทคนิคการคิดออกเสียง (Think 
aloud) และการใช้คำถาม โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สะท้อนคิดใน
ภาพกว้างว่า ได้ทบทวนเกี่ยวกับการใชเทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) ได้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้นในการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงและการใช้คำถาม นอกจากนี้นักศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ยังได้ระบุกลยุทธอภิปัญญาที่สามารถใช้ร่วมกับการคิดออกเสียงที่ได้จากการ
รับชมวิดิทัศน์คือ การเขียนเส้นใต้คำสำคัญ ในขณะที่นักศึกษาวิชาภาษาไทย ได้ มองเห็น
แนวทางการใช้การคิดออกเสียงในการสอนการอ่านเพื่อพัฒนาอภิปัญญาผู้เรียน สำหรับ
นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้สะท้อนคิดในประเด็นที่เจาะลงไปที่การสอนฟิสิกส์โดยมองว่า 
การสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาทำได้ทั้งในการสอนความคิดรวบยอด การทำการทดลอง 
และการแก้โจทย์ปัญหา 

สำหรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ของนักศึกษาที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ได้สะท้อน
คิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความรู้ใหม่ที่ต่อยอดจากความรู้เดิมเกี่ยวกับการคิดออกเสียง 
และการใช้คำถาม คือ การเห็นรายละเอียดในการปฏิบัติในการสอดแทรกเทคนิควิธีดังกล่าว
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการ
คิดออกเสียงไม่ใช่แค่การพูดในสิ่งที่ตนคิดออกมาโดยครูอาจแสดงสาธิตท่าทางประกอบการ
คิดของครูเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นว่าครูกำลังพูดในสิ่งที่ครูคิด 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา
ต่างมองว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้ โดย
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้ระบุว่า ความรู้ในวันนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจั ดการเรียนการ
สอนของตนเองได้ดี โดยนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระบุเพ่ิมเติมไว้ว่า ก่อนที่ครูจะนำเทคนิค
การคิดออกเสียงไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนนั้น ควรที่จะต้องมีการฝึกฝนให้มีความชำนาญ
เสียก่อน ในขณะที่นักศึกษาวิชาภาษาไทย ระบุตัวอย่างเนื้ อหาที่สามารถสอดแทรกการใช้
เทคนิคการคิดออกเสียงได้อย่างชัดเจนคือ การประยุกต์ใช้ ในการสอนนักเรียนอ่าน
ภาษาไทย 

สำหรับสะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาวิชา
ภาษาไทยมีความรู้สึกพอใจมาก ในขณะที่นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์รู้สึกดี แต่นักศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ยังคงรู้สึกกังวล และกดดันเนื่องจากกลัวทำได้ไม่ดีในการนำไปสอนจริง 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 3 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง
การให้ความรู้แก่นักศึกษาในการดำเนินการในวงจรถัดไป ซึ่งจะเป็นช่วงของการสร้างและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้สิ่งที่เป็น
ประเด็นและต้องนำไปปรับปรุงให้นักศึกษา คือการสร้างความเชื่อมั่นและการลดความรู้สึกกังวล
ว่าจะทำได้ไม่ดีในการนำไปสอนจริงต่อไป 

โดยสรุปจากการอบรมทั้ง 3 ครั้งในวงจรแรกนี้ การปรับพื้นความรู้และการต่อยอดความรู้
เกี่ยวกับอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ ความหมายของอภิปัญญา 
กรอบแนวคิดของอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญา เทคนิคการคิดออก
เสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม และบริบทที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญา ทั้งนี้ในการให้
ความรู้แก่นักศึกษาในบางหัวข้อที่มีความซับซ้อนก็จะมีการทวนย้ำ ซ้ำประเด็นมากกว่า 1 ครั้งใน
การอบรมต่อเนื่องกัน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวมากขึ้น โดยมีกระบวนการ
ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการใช้การบรรยาย ถาม-ตอบ การลงมือปฏิบัติ การ
สังเกต/ดูคลิปวีดิโอ และอภิปราย เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทาง
วิชาชีพที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ทั้งนี้แม้นักศึกษาจะเกิด
ความเข้าใจเกี ่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญา และการสอนเชิงอภิปัญญาที่มากขึ้น
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ตามลำดับจากการอบรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น แต่สิ่งที่นักศึกษายังคงมีอยู่แม้ได้ผ่านการ
อบรมมาแล้วหลายครั้งคือความวิตกกังวล และการขาดความเชื่อมั่นในการไปสอนจริง ซึ่งแม้ทีม
ผู้จัยก็ได้พยายามให้กำลังใจพวกเขาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วก็ตาม ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก
การที่นักศึกษายังไม่มีแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่จับต้องได้ จึงส่งผลทำให้นักศึกษายังมองไม่เห็นว่าจะจัดการเรียนการสอนเพื่อนพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร โดยทีมผู้วิจัยคาดหวังว่าใน
วงจรต่อไปคือวงจรที่ 2 ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนฯ น่าจะทำให้
นักศึกษาลดความวิตกกังวลลงไปได้ในระดับหนึ่ง 

หลังจากการดำเนินการในวงจรที่ 1 แล้วผู้วิจัยได้ดำเนินการในวงจรที่ 2 และ วงจรที่ 3 ซึ่ง
มีความเก่ียวเนื่องกัน ต่อรายละเอียดต่อไปนี้ 

สำหรับแนวทางดำเนินการและเป้าหมาย (PAOR) ในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 สามารถ
พิจารณาได้ ดังภาพที ่4.6 และ 4.7 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.6 PAOR สำหรับวงจรที่ 2 
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ภาพที่ 4.7 PAOR สำหรับวงจรที่ 3 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลของนักศึกษาทั้ง 15 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ : นักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ 5 คน (นักศึกษานามสมมติ a, b, 
c, d, และ e) ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียน 4 โรงเรียน (โรงเรียน A, B, C, และ E) หัวข้อ
หรือเนื้อหาที่สอนในงานวิจัยนี้มี 4 เรื ่อง ได้แก่ (1) เรื ่อง สมดุลกล (ม. 4 นักศึกษา 2 คน – 
นักศึกษา a โรงเรียน A และนักศึกษา b โรงเรียน B) (2) เรื่อง งานและพลังงาน (ม. 4 – นักศึกษา
สอน 1 คน – นักศึกษา c โรงเรียน C) (3) เรื่อง แสง (ม. 5 – นักศึกษาสอน 1 คน – นักศึกษา d 
โรงเรียน A) และ (4) เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ม. 5 – นักศึกษาสอน 1 คน – นักศึกษา e โรงเรียน A) 

ก่อนจะเริ่มการอบรมสัมมนาวงจรที่ 2 ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การเขียนแผนการสอนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คน ในภาคเรียนที่ผ่านมาหรือก่อน
การอบรมสัมมนาการเขียนแผนการสอนที่เพิ่มกลวิธีอภิปัญญา เพื่อนำมาวิเคราะห์ ในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดเนื้อหาหรือสาระสำคัญ การเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในขั้นนำ ขั้นสอนและขั้นสรุป และการวัด/
การประเมินผลระหว่างเรียน 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : นักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแห่งที่
หนึ่ง มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 3 คน ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 (จำนวน 2 คน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 1 คน) โรงเรียนแห่งที่สอง มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จำนวน 1 คน ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โรงเรียน
แห่งที ่สาม มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์  จำนวน 1 คน ที ่ได้ร ับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คน ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ทั ้งนี ้สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 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
เดียวกันคือ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยแต่คนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จำนวน 1  
คน นามสมมติ นักศึกษา D มีจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่เก็บข้อมูล จำนวน 41 คน) เก็บข้อมูล
ในเรื่อง สถิติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ ได้รับผิดชอบสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(จำนวน 1  คน นามสมมติ นักศึกษา E มีจำนวนนักเรียนในห้องเรียนทีเ่ก็บข้อมูล จำนวน 32 คน) 
เก็บข้อมูลในเรื่อง ความน่าจะเป็น 

ทั้งนี้จากการได้เป็นอาจารย์นิเทศก์ก็นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 คนนี้ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร องค์ประกอบ
ของแผน การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่กระตุ้นการคิดเท่าที่ควร คำถามที่ใช้ในห้องเรียนยังเป็น
คำถามระดับต่ำ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่บริบทเอื ้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นเรื ่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเขา บางกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
นักศึกษาไม่เคยได้ยินหรือได้ใช้มาก่อนเลยในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งการวัดและประเมินผลในภาคเรียน
ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่แบบฝึกหัดและคะแนนสอบ การประเมินจากชิ้นงานของนักเรียนหรือการทำ
กิจกรรมกลุ่มยังไม่ปรากฏมากนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูพี่เลี้ยงของพวกเขา
ซึ่งเป็นครูในหมวดคณิตศาสตร์ ซึ่งมักได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ดูแลลรับผิดชอบงาน
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หลักต่าง ๆ ของรงเรียน เช่น งานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายทะเบียน และงานฝ่ายการเงินเป็นต้น จึง
ทำให้มีเวลาค่อนข้างจำกัดในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการทาง
ผู้วิจัยก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับทั้งหัวหน้าหมวด และครูพี่เลี ้ยงทุกท่านของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการนี้เพื่อให้รับทราบถึงความจำเป็นและความร่วมมือในเบื้องต้นในการนิเทศก์ชั้นเรียนตาม
แผนฯ ที่พัฒนาขึ้น การชี้แนะให้คำปรึกษานักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่
ทางโรงเรียนจะสามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ เพ่ือที่จะได้มีความเข้าใจในบทบาทของนักศึกษา
และครูพี่เลี้ยงร่วมกัน 

สาขาวิชาภาษาไทย : นักศึกษาคนที่ 1 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วรรณคดีที่เลือก
คือ บทละครพูดคำฉันท์ เรื ่องมัทนะพาธา นักศึกษาคนที่ 2 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วรรณคดีที่เลือกคือ นิราศเมืองแกลง นักศึกษาคนที่ 3 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วรรณคดีที่
เลือกคือ คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ นักศึกษาคนที่ 4 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่ 2 วรรณคดีที ่เลือกคือ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า นักศึกษาคนที ่ 5 สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วรรณคดีที่เลือกคือ โคลงโลกนิติ 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งการอบรมสัมมนาเพ่ือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียน ออกเป็น 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินตามสภาพจริงและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2562 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเขียนคือคิด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นประเด็นการประเมิน
การคิดของนักเรียนที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : จัดโดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 
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1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ ไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที ่ อาหารและเครื ่องดื ่ม กำหนดการและ
เครือ่งมือ/ สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

3. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้ 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  ซึ่งการ เรียนการ
สอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 
ซึ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการ
เรียนรู ้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ  โดยในเบื ้องต้น Bloom 
Taxonomy ได ้ระบุพฤต ิกรรมด ้านสมองเป ็นพฤต ิกรรมเก ี ่ยวก ับสต ิปั 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
สัมฤทธิ์ที่ดี การทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of Specification) ความเที่ยงหรือความ
เชื่อมั่น (Reliability) และความตรง (Validity) ของข้อสอบ อำนาจการจำแนก และค่าความยาก
ง่ายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 15 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ในวงจรที่ 2 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

โดยวิทยากรให้ความรู้เกี ่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  และ
หลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี มีความพยายามทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม-ตอบและการมีส่วนร่วมในการ
อบรมครั้งนี้ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้ง
สิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเกี่ยวกับหลักการสำคัญต่าง ๆ ในการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาได้
สะท้อนว่า พวกเขาได้ทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการ
จัดการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ การได้ทราบถึงลักษณะของแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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สำหรับประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียน
รู้อยู่บ้างแล้ว โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งมีบ้างประเด็นที่ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเขา เช่น ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ความ
เที่ยงและความตรงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่ า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนของพวกเขาอย่างมาก นักศึกษามองเห็นแนวทางในการ
สร้างแผนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที ่มีต่อการอบรมในครั้งนี้  นักศึกษาทั ้ง 3 สาขาวิชา
สะท้อนว่ามีความกังวลในการสร้างแผนฯ ให้ทันในช่วงเวลาปิดเทอม เพื่อที่จะให้ทันในการ
ลงปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่วางไว้ โดยนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์จะต้องในช่วงเดือน
แรกของการเปิดเทอม ในขณะที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยก็ต้องเริ่มปฏิบัติการสอนจริง
ประมาณสัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤศจิกายน และนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ก็จะต้อง
ดำเนินการสอนจริงในสัปดาห์หลังจากนั้น นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนยังกังวลในขั้นตอน
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่พวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ในขณะที่มีนักศึกษาบางส่วน
ไม่ได้แสดงความรู้สึกกังวล โดยระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ปกติ ไม่กังวลอะไรเนื่องจากคิดว่าน่าจะ
พอทำได้ทันในระยะเวลาที่วางแผนไว้ นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกยังมีประเด็นความกังวล
เกี่ยวกับภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนที่ค่อนข้างหนัก ทำให้พวกเขารู้สึก
อ่อนล้าและกังวลที่จะต้องทำงานเพ่ิมขึ้น 

ซึ่งทางคณะผู้วิจัยสะท้อนคิดว่าการให้ความรู้และหลักการสำคัญในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้วในช่วงปี 2 – 4 และ
การเป็นตอกย้ำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน การสรุปบทเรียนและการวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ สำหรับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้ น
แม้ว่านักศึกษาจะได้เรียนมาบ้างแล้วในช่วงปี 3 – 4 แต่ก็ยังพบว่านักศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเท่าที่ควร ทั้งนี้พบข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้แต่หลักการ
แต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย และสำหรับความ
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กังวลที่นักศึกษามี คณะผู้วิจัยก็ได้พยายามให้กำลังใจ และค่อยให้คำชี้แนะเมื่อนักศึกษาต้องการ 
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อและขอคำแนะนำจากคณะผู้วิจัยของแต่ละสาขาได้โดยตรงไม่ ว่าจะ
เป็นผ่านทาง Facebook หรือการโทรติดต่อโดยตรง 

จากการการดำเนินการในวงจรที ่  1 คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า การอบรมครั ้ งนี ้ เน้น
ภาคทฤษฎีเพื่อทบทวนความรู้ เดิมและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินตามสภาพจริงและการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับ
นักเรียน โดยพบว่านักศึกษารื้อฝืนความรู้เดิมที่มีแล้วบ้างในบางส่วนและได้รับความรู้ได้
เพ่ิมเติมมากขึ้น อย่างไรก็ตามนักศึกษายังขาดโอกาศที่จะได้ลงมือปฏิบัติเท่าที่ควร ดังนั้นใน
การอบรมครั้งต่อ ๆ ไปในวงจรนี้ควรจะเน้นการได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและ
วิพากษ์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งควรเสริมแร งให้แก่นักศึกษาไป
ด้วยพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดกำลังใจในการเรียนรู้ การนำตัวอย่างแผนและการพูดคุยหารือ
เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาที่จะใช้สอนโดยแผนฯ ที่สร้างขึ้นจึงมีความจำเป็นในการประชุม
อบรมครั้งต่อไป โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 1 นี้ ถูกนำไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป  

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : จัดโดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์) เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับเขียนคือคิด เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นประเด็นการประเมินการคิด
(อภิปัญญา)ของนักเรยีนที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. 
เชียงใหม่ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม

สัมมนาและการเลือกและการติดต่อวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการพัฒนาและประเมินอภิปัญญาของนักเรียนเพ่ือมาอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้ทางทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ซึ่งได้มา
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในวงจรที่ 1 เกี่ยวกับอภิปัญญามาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยง
ประเด็นอภิปัญญาและการเขียนผ่านประสบการณ์ภาคสนามจากการที่อาจารย์ได้ทำโครงการ
เพาะพันธ์ปัญญานั้นเอง 
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ซึ่งในวงจรนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จะได้สร้างแผนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการที่นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนที่สะท้อน
คิดการคิดของนักเรียนจึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือสอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นต่อไป 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนา โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยน การถาม-
ตอบ การอภิปราย การวิพาษ์ร่วมกัน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีความชัดเจน
มากขึ้นในการใช้การเขียนเพ่ือสะท้อนความรู้หรือการคิดของนักเรียน 

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 “เขียนคือคดิ” ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทั้ง 5 คน อย่างไรก็ตามพบว่า
ครูพี่เลี้ยงทั้ง 5 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกับอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดราชการกับทาง
โรงเรียนต้นสังกัด 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เขียนคือคิด ในหลายประเด็น เช่น เหตุ-ผล เหตุผล และ
ตรรกะในงานเขียน เขียนคือคิด ของเพาะพันธุ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเคราะห์ -
สังเคราะห์และจากการคิดอภิปัญญา โดยประเด็นหลักที่ได้จากการอบรม คือ การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี ่ยนแปลง (Transformative learning) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู ้ที่
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์ และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ให้เกิด
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
ของมนุษย์ทัง้ทางลบและทางบวก 
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ภาพที่ 4.9 การอบรมครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.สธุีระ ประเสริฐสรรพ์ ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว  

จ. เชียงใหม่ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับเขียนคือคิด เช่น เหตุ-ผล เหตุผล และตรรกใน

งานเขียน เขียนคือคิด ของเพาะพันธ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์และจาก
การคิดอภิปัญญา 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้
ให้ความสนใจในการ 

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 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 2 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า 

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรก
คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ คือ นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาได้ระบุถึงการได้เรียนรู้ถึง
ความสำคัญของการเขียนที่สะท้อนให้เห็นการคิดของนักเรียน การใช้การเขียนสอดแทรกในการ
ทำกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้ นจาก
การอบรมในครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ 
ความรู้เดิมที่พวกเขามีคือการเขียนสามารถช่วยในการสะท้อนการคิดของผู้เรียน ในขณะที่ความรู้
ใหม่ที่นักศึกษาได้จากการอบรมในครั้งนี้คือ ตรรกในการคิดที่สามารถสะท้อนในงานเขียนและ
เขียนคือคิด ของเพาะพันธ์ปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการบูรณาการการเขียนเข้า
ไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่จากทั้ง 3 สาขาวิชาเห็นตรงกันว่าสามารถนำการเขียนเพื่อสะท้อนการคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้ไม่มากก็น้อย 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
ทั้ง 3 สาขาวิชาเห็นพ้องกันว่า การอบรมในครั้งนี้ได้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนกับ
การเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้การเขียนในชั้นเรียนมี
ข้อจำกัดเรื่องเวลาและเด็กนักเรียนของพวกเขาเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจจะขาด
ประสบการณ์และทักษะในการเขียนเพ่ือสะท้อนความคิดของตนออกมาเท่าท่ีควร 

ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของคณะผู้วิจัยจากการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้พบว่า นักศึกษาทั้ง 3 
สาขาวิชาเอกต่างมีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมแม้จะใช้เวลาในการเดินทางมายัง
สถานที่จัดอบรมตั้งแต่เช้า แต่นักศึกษาก็รู้สึกประทับใจกับสถานที่และบรรยากาศในการจัดการ
อบรม ซึ่งในช่วงแรกวิทยาการได้ทบทวนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้แก่นักศึกษาใน
วงจรแรกมาก่อน เช่น การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และความหมายของอภิปัญญา ก่อนเชื่อมโยง
เข้าสู่การเขียนคือคิด อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวิทยากรเปลี่ยนรูปแบบการอบรมในช่วงเช้าที่เน้น
การบรรยายมาเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบ ทำให้บรรยากาศมีความเป็นกันเองมากขึ้นแต่
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อาจเนื่องมาจากการที่ต้องตื่นแต่เช้าและเดินทางมาในช่วงเช้า ดังนั้นในช่วงบ่ายนักศึกษาบางคนดู
เหมือนจะเหนื่อยล้าไปบ้าง แต่ก็พยายามทำกิจกรรมที่วิทยากรให้ทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์จากโครงการเพราะพันธ์ปัญญาที่วิยากรยกมาประกอบการอบรมเพื่อให้เห็นภาพการ
เขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

จากการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอกจากการประชุมครั้งนี้  โดยรวมคณะผู้วิจัยสรุป
ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการเกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือ
สะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นในการ
อบรมครั้งต่อไปในวงจรนี้ควรจะเน้นการได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและวิพากษ์เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้มากขึ้น โดยผล
การสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในการอบรมครั้งถัดไป



 

130 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติสอนจริง 

สำหรับวงจรที่ 3 ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อให้ให้แนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่ 2 ออกเป็น 2 ครัง้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอนจริงโดยใช้แผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยวิทยากรภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนและการให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : จัดโดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
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
ปฏิบัติการสอนจริงและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 1.2 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

2. การวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบ/วิธีการในการอบรมสัมมนา โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา คือ การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ และอภิปราย 

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 ่ได้ รับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

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

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ลงปฏิบัติการสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้สร้างข้ึน ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดและมี
ส่วนร่วมถาม-ตอบมากขึ้น 

สำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิ
ปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน กล่าวคือ การใช้แบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาของคาบว่าง ใน
ห้องเรียนที่ไม่มีสิ ่งมารบกวนสมาธิในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน โดยจะใช้เวลาทำ 
ประมาณ 20 – 30 นาที โดยก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำแบบประเมิน นักศึกษาจะต้องอ่านคำชี้
แจ้งให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้อง จากนั้นวิทยากรได้ให้ความรู้
เกี ่ยวกับเทคนิคและการวางตัวที่เหมาะสมการสัมภาษณ์นักเรียนแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ ่มีการเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการ
สัมภาษณ์ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอื่น แต่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้
สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้เนื้อหาระหว่างการสัมภาษณ์มีเนื้อเสียมากจนเกินไป โดยการไม่ชี้นำ
และระมัดระวังไม่ลำเอียงต่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน การทิ้งช่วงเวลาให้นักเรียนคิด
ก่อนตอบคำถาม หรือคิดออกเสียงก็ได้ เป็นต้น 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการอบรมสัมมนา 

เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพิ่มก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 
กิจกรรมการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ดังในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 ภาพการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการ

ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

โดยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอน
จริงซึ่งรวมไปถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการเก็บข้อมูล และการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิ
ปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี มีความพยายามทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม-ตอบและการมีส่วนร่วมในการ
อบรมครั้งนี้ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้ง
สิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการให้อบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมทั้งการประเมินอภิปัญญาของนักเรียน
โดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อมของ
ตัวเองในการในการจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 
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เช่น การถ่ายวีดิโอ การอัดเสียงการสนทนากลุ่มย่อย และการถ่ายภาพการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

สำหรับประเด็นความรู้ เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชามีความรู้เดิมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการประเมิน
อภิปัญญาอยู่บ้างแล้วไม่มากกฌน้อย โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มคือ การ
เตรียมความพร้อมที่มีความหลากหลายทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการเก็บข้อมูล ความ
หลากหลายของเทคนิควิธีในการแบ่งกลุ่มนักเรียน ข้อพึงระวังในการถ่ายวีดิโอ การใช้เครื ่อง
บันทึกเสียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริม การใช้แบบประเมินอภิปัญญาควรชี้แจ้งให้นักเรียนเข้ารูปแบบ
การทำแบบประเมินและมองเห็นความสำคัญของการตอบแบบวัดอภิปัญญาตามความเป็นจริงจะ
ทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาบางส่วนจากทั้ง 3 
สาขาวิชาได้สะท้อนว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากใกล้เวลาของการสอนจริงแล้วเพราะ
โรงเรียนกำลังจะเปิดเทอม 2 แล้วซึ่งการปฏิบัติการการสอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
นั้นใกล้เข้ามาแล้ว นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนยังกังวลว่าจะทำได้ไม่ดี ในขณะที่มีนักศึกษา
บางส่วนไม่ได้แสดงความรู้สึกกังวลแต่อย่างใด 

สำหรับการสะท้อนคิดของคณะผู้วิจัยต่อการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสะท้อน
ว่าการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของทั้งนักศึกษาและนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลด
ความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติการสอนจริง การเริ่มต้นที่ดีถือว่า
มีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนี้การให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมน่าจะช่วยให้นักศึกษาได้
นำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมของตนเองและนักเรียน จึงน่าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการลงปฏิบัติการสอนจริง และเชื่ อว่าจะ
สามารถช่วยลดความวิตกกังวลของนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาหรืออุปสรรคได้ในระดับหนึ่ง 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่พึงระวัง
หรือมองข้ามไป แต่คงยังต้องค่อยให้กำลังใจและเสริมแรงนักศึกษาเป็นระยะในช่วงของการ
ปฏิบัติการสอนจริง 
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จากการอบรมครั้ งนี้ที ่ เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาและนักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไปซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบัติการสอนจริงแล้ว ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในสิ่งที่ตนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับรู้ถึ งความท้าทายในชั้นเรียน 
ต่าง ๆ ของเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันและจะได้มองเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคนั้นทุกคนต่างพบ
เจอ โดยพวกเขาอาจจะสามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือนำประเด็นที่ได้
จากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันไปปรับใช้ อีกทั ้งควรให้กำลังใจแก่นักศึกษาไปด้วย 
พร้อม ๆ กัน เพ่ือลดความวิตกกังวล โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดดังกล่าวนี้ ถูกนำไปใช้
ในการปรับปรุงการให้อบรมสัมมนาแก่นักศึกษาในครั้งถัดไป 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : จัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม

สัมมนา 
2. การวางแผนในด้านรูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้

สัมมนา โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยน การอภิปราย 
และสะท้อนคิด โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนที่ได้
ถูกพัฒนาขึ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. การเตรียมสถานที่ กำหนดการและสื่อ/อุปกรณ ์

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายใน 
2. วิทยากรได้อบรมสัมมนาในประเด็น เกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ ่งที ่ประสบ

ความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
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ภาพที่ 4.11 การอบรมครั้งที่ 2 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ

สอนจริงตาม แผนฯ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บขอ้มูล/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 2 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า 

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

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมในครั้งนี้ พบว่า ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกนั้นดูเหมือนจะ
มีมากกว่าในเวลาต่อมาของการปฏิบัติสอนจริง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว
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ของทั้งนักศึกษาและนักเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาพบว่านักศึกษาสามารถปรับตัวให้การ
ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นลื่นไหลมากขึ้น เช่น การใช้กลยุทธ์ เชิงอภิ
ปัญญา ตัวอย่างเช่น เช่น นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระบุว่า ในการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง 
(Think aloud) และการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นเหตุ-เป็นผลในการแก้ปัญหา 
พวกเขาทำได้ดีขึ ้นเมื่อได้ฝึกการใช้เทคนิคดังกล่าวได้ระยะเวลาหนึ่ง สำหรับการปรับตัวของ
นักเรียนพบว่า พวกเขาสามารถปรับตัวในการทำงานกลุ่มมากขึ้น แม้ในช่วงแรก ๆ ยังมีลักษณะ
การทำงานยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นกันหรือแสดงออกมากนัก ซึ่ง
ร่วมไปถึงการออกไปนำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยในเวลาต่อมานักเรียนมีการทำงานกลุ่ม
ที่เป็นระบบมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน ระดมความคิดเห็น และกล้าที่จะนำเสนอหน้าชั้น
เรียนมากขึ้น 

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ได้ระบุว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ นักเรียนขาด
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น นักเรียนกลุ่มอ่อนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ข้อจำกัดด้าน
เวลา และการใช้เทคนิคการคิดออกเสียงกับเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมสูงนั้นถือว่ามีข้อจำกัด 
เป็นต้น 

ซึ่งความสำเร็จที่นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ได้ระบุถึง คือ การที่นักเรียนมีการตอบคำถาม
มากขึ้น มีการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น ทำงานร่วมกลุ่มได้ดีข้ึน นักเรียนสามารถเขียนสรุปตามความ
เข้าใจของตนเองมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเสนอข้อแนะจากการ
ประชุมครั้งนี้ เช่นการพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้เวลานักเรียนในการปรับตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตนเองได้ 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาบางส่วนแม้จะยังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก นักศึกษา
บางส่วนรู้สึกคลายความรู้สึกกังวลลงในระดับหนึ่งเนื่องจากได้มองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
สามารถนำไปปรับใช้ได้ และมีนักศึกษาบางคนระบุถึงความรู้สึกดีที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน ๆ 

ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของคณะผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จระหว่างกัน ทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าเพ่ือน ๆ 
ของพวกเขาก็มีปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อย โดย
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เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันทั้งที ่เหมือนกันและต่างกัน ทำให้นักศึกษามองเห็น
ทางเลือกท่ีพวกเขาสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างหลากหลายมากขึ้น 

จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการการอบรมสัมมนาครั้งนี้  โดยรวมคณะผู้วิจัยสะท้อนว่า 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู ้อื ่น เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างขึ้น ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนั้นทำให้
นักศึกษารู้สึกดี และช่วยลดและคลายความกังวลลงไปได้ไม่มากก็น้อย 

สรุปโดยรวม การดำเนินการตามวงจรที่ 2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และวงจรที่ 3 การดำเนินการปฏิบัติการสอนจริง
ตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นนั้น ดำเนินการโดยการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิม และเสริม
ความรู ้ใหม่ที่เกี ่ยวข้องตั ้งแต่หลักการเขียนแผน หลักการวัดและประเมินทั ้งอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใหน้ักศึกษาสามารถนำหลักการและความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินอภิปัญญาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การ
สร้างและพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผ่านการอบรมสัมมนา อภิปรายเรียนรู้
แลกเปลี่ยนกัน ทั ้งนี ้ในช่วงของการลงปฏิบัติการสอนจริงการเตรียมความพร้อมและการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค ช่วยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยน
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่สำคัญช่วยทำให้นักศึกษาได้มองเห็นธรรมชาติของการ
ทำงานว่าการมีปัญหาและอุปสรรคนั้นไม่ใช่แค่นักศึกษาพบเจอแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนนักศึกษา
ด้วยกันก็พบปัญหาและอุปสรรค โดยอย่างน้อยพวกเขาก็ได้พบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
เช่น การให้เวลานักเรียนในการปรับตัว ไม่ใจร้อนเร่งรีบนักเรียนจนเกินไป การเข้าใจธรรมชาติที่
แตกต่างกันของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนหรือห้องเรียนซึ่งท้าทายต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบริบทที่แตกต่างกันไป 

จากการอบรมในวงจรที่ 1 – 3 สามารถสรุปการพัฒนาความรู้ให้กีบนักศึกษา โดยใช้
กระบวนการ Plan-Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนา และผลสะท้อน
คิดของนักศึกษาในภาพรวม ไดด้ังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 – 4.4 
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วงจรที่ 1 

ตารางที่ 4.2 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิง
อภิปัญญาให้กับนักศึกษาในวงจรที่ 1 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1. อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนไทย 4.0 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1. ความหมายของอภิปัญญา กรอบแนวคิดของ
อภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบ
แนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญา 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1 กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา : (การสังเกต) เทคนิค
การคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิค
การใช้คำถาม 

สรุปการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา

และเห็นภาพรวมของกระบวนการคิดที่
เป็นเหตุ-ผล 

o เห็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
คิดและการใช้คำถามกระตุ้นการคิด 

o นักศึกษาเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ 

และกรอบแนวคิดของอภิปัญญามากขึ้น 

o รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการใช้กลยุทธ์

เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 

o นักศึกษาอธิบายความหมาย และเห็น
ตัวอย่างของเทคนิค Think aloud ว่า
เป็นการพูดในสิ่งที่ตนเองคิดออกมา 

o รวมทั้งได้สังเกตแนวทางในการวาง
ตำแหน่ง think aloud ในขั้นตอนการ
เรียนรู้ 
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วงจรที่ 2 

ตารางที่ 4.3 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจากการอบรมสัมมนาและการลงมือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียนในวงจรที่ 2 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1. หลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1. แนวทางการประเมินอภิปัญญา 
2. เขียนคือคิด  

สรุปการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
o เห็นตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

o นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นเหตุ-ผลการเขียน
สะท้อนคิด หนึ่งในแนวทางการประเมินอภิปัญญา 
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วงจรที่ 3 

ตารางท่ี 4.4 สรุปการดำเนินการ PAOR กับสะท้อนคิดนักศึกษาจาก การอบรมสัมมนาในการลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในวงจรที่ 3 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริง 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
2. ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริง
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

สรุปการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
o นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติการ

สอนจริง 
o ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาโดยใช้แบบประเมินอภิปัญญา

และการสัมภาษณ์ 

o นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริง 

o นักศึกษาได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ชช่วย
ส่งเสริมให้ประสบความสำเ 
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สามารถสรุปผลการดำเนินจากท้ัง 3 วงจรได้ดังนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ ผู้วิจัยแบ่งการอบรม/สัมมนาเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานออกเปน็ 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการบรรยาย การทดลอง และอภิปราย ซึ่งพบว่า จากการวิเคราะห์ผล
การสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้าน
เนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอภิปัญญาคืออะไร และมี 2 องค์ประกอบหลักคืออะไร 
อย่างไรก็ตามนักศึกษายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบย่อยขององค์ -
ประกอบหลักของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง นักศึกษายังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความหมาย กรอบแนวคิดของอภิปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้ง
ถัดไป ร่วมกับเนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไปที่เบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ 
พบว่าผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการเวลาพักเบรกเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถให้มากขึ้นบาง รูปแบบการอบรม
ที่มีการทดลอง และอภิปราย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความ
น่าสนใจ ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมที่ยังคงจะต้องมีการบรรยายเนื่องจากเนื้อหาสาระมีความเป็น
นามธรรมค่อนข้างสูงนั้น ควรสอดแทรกกิจกกรมที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติและอภิปรายในการอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 2 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา โดยการบรรยาย ลงมือปฏิบัติ 
และอภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิ
ปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอภิปัญญา
คืออะไร และมี 2 องค์ประกอบหลักคืออะไร อย่างไรก็ตามนักศึกษายังไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง นักศึกษา
ยังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดของอภิปัญญา และกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้งถัดไป ร่วมกับเนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไปที่เบื้องต้นได้
วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
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ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตื้อลือร้น เมื่อ
ได้ลงมือปฏิบัติ และอภิปราย ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมต่อ ๆ ไปควรได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ
และอภิปรายเท่าที่เป็นไปได้ 

ครั้งที่ 3 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียน
การสอนคือ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้คำถาม และบริบทที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการบรรยาย ชมคลิปวิดิทัศน์ และ
อภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้
คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิ
ปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนว่าการที่จะนำเทคนิค เช่น การคิกออกเสียง 
และการใช้คำถามที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้จริงจะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญเสียก่อน  เป็น
ประเด็นสำคัญที่ย้ำแกผู้วิจัยว่า การได้ทดลองสอนการใช้ทคนิคกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา อย่างเช่น 
การคิดออกเสียงนั ้นมีความจำเป็นและสำคัญ ดังนั้นในหัวข้อการอบรมครั้งต่อไปจึงมีความ
เหมาะสมอย่างยิ ่งในการเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีโอกาศฝึกฝนตัวตนเองเป็นรายบุคคล 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่าการได้รับฟังการบรรยายใน
ส่วนที่เป็นนามธรรม และได้รับชมคลิปวิดิโอตัวอย่างการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง  ร่วมกับการ
อภิปรายทำให้นักศึกษาได้ใช้อายตนะทั้ง 5 ในการเรียนรู้มากขึ้น ช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นในการอบรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและ
อภิปรายจึงยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การลงรายละเอียดโดยเฉพาะการปฏิบัติ จะเป็น
ในส่วนของการแยกอบรมย่อยของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นจึงดำเนินการอบรมในวงจรที่ 2 เพ่ือ
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนต่อไป 

ในภาพรวมจากการดำเนินการวงจรที ่ 1 ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี ่ยวกับ 
ความหมาย กรอบแนวคิด การสอนเชิงอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีมากขึ้นหลังจากการเข้า
ร่วมการอบรมท้ัง 3 ครั้ง โดยรูปแบบการอบรมท้ังการบรรยาย การลงมือปฏิบัติ การอ่านเอกสาร/
บทความ การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ อภิปราย และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีส่วนช่วยให้บรรยายกา
ศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษามีความกังวล 
และความเครียดกับการเริ ่มต้นทำสิ่งใหม่ สิ ่งที่ยังไม่คุ ้นเคย กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี ซึ ่งผู ้วิจัยไ ด้
ตระหนักถึงความกังวลนี้และได้พยายามให้กำลังใจ และเสริมแรงทางบวกเป็นระยะเพื่อผ่อน
คลายความกังวล และความเครียดของนักศึกษาเท่าท่ีจะทำได้ 
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วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียน คณะผู้วิจัยการแบ่งการอบรม/สัมมนาออกเป็น 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้ความรู้เกี ่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินตามสภาพจริงและหลักการการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยการบรรยายและอภิปราย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม พบว่า เนื้อหาที่อบรมให้แก่
นักศึกษาครั้งนี้มีทั้งส่วนของการทบทวนความรู้เดิมคือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ส่วนของความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้ระบุไว้ในสะท้อนคิดคือ รายละเอียดในการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมานักศึกษาบางส่วนได้สะท้อนว่าพวกเขาได้
เรียนรู้แต่หลักการแต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย 
จึงจะต้องมีการให้นักศึกษาได้ ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบ/แบบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างแผนฯ 
ด้วยตนเองในวงจรย่อยของแต่ละสาขาต่อ ๆ ไปก่อนที่จะนำไปใช้จริงในชั้นเรียนของพวกเขาเอง  
ทั้งนี้จากหัวข้อที่อบรมให้นักศึกษาในครั้งที่ 1 ของวงจรนี้ที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงซึ่ง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนอภิปัญญาของผู้เรียนได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วางหัวข้อ 
การเขียนคือคิด เป็นหัวข้อในการอบรมครั้งสุดท้ายของวงจรนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่วงจรที่ 3 คือการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป 

ครั้งที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับเขียนคือคิด โดยการบรรยาย/อภิปราย ผู้ วิจัยได้
วิ เคราะห์ว่า ด้านเนื ้อหา/สาระในการอบรมนั้น เนื ้อหาที ่อบรมให้แก่นักศึกษาครั ้ งนี้มี
บางส่วนที่คล้ายคลึงกับการอบรมในครั้งแรกของวงจรที่ 1 ซึ่ งก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้
ของนักศึกษาก่อนลงสอนจริง การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการเกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียน
อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สำหรับรูปแบบการอบรม/สัมมนา กิจกรรมที่ใช้มีการบรรยายค่อนข้างมากเนื่องจาก
เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์จากโครงการที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในภาคสนามมาประกอบการ
อบรมเพื่อให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักศึกษาบางคนดูเหมือนจะ
เหนื่อยล้าไปบ้าง และนักศึกษารู้สึกกดดันและกังวลกับการลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่
พัฒนาขึ้นทีใ่กล้เข้ามา 

ในภาพรวมของวงจรที่ 2 นี้ โดยผู้วิจัยพบว่าเนื้อหา/สาระและรูปแบบการอบรมส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้เกิดการเรียนรู้ได้ดีในระดับหนึ่งจากสิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนและผลงานของ
นักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่าช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตาราง
กิจกรรมของทางโรงเรียน ผู้วิจัยควรวางระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ เพื่อให้มีช่องเวลาในปรับ
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เลื่อนกิจกรรมบางอย่างได้มากขึ้นเมื่อมีความจำเป็น ซึ่งน่าจะช่วยลดความรู้สึกกดดันและกังวล
ของนักศึกษาลงไปได้บ้าง แต่หากข้อจำกัดของตารางเวลาที่ต้องเดินไปตามกำหนดการที่ได้วางไว้
การให้กำลังใจและค่อยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชดน่าจะช่วยลดความกังวลของนักศึกษาลงไปได้ใน
ระดบัหนึ่ง 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น มีการแบ่งการ
อบรม/สัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการประเมินอภิ
ปัญญา โดยการบรรยายและอภิปราย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ด้านเนื้อหา/สาระในการอบรมนั้น 
เนื้อหาที่อบรมให้แก่นักศึกษาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการลงปฏิบัติสอนจริง ซ่ึง
รวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่
พวกเขาอาจจะไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของ
นักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา และการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งจากการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พบว่า การเตรียมความพร้อมนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวของพวกเขามาก ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มองว่าหัวข้อ/ประเด็นในการอบรมครั้งนี้มีความเหมาะสม สำหรับรูปแบบการอบรมสัมมนาพบว่า
การอธิบาย-บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ในการเตรียมตัวประกอบกับการเปิดโอกาสให้สอบถาม/
อภิปรายนั้น นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอบรมค่อนข้างมาก ดังนั้นการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาจึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอบรมสัมมนาทั้งในการอบรมสัมมนารวมและ
อบรมสัมมนาย่อย 

ครั้งที่ 2 การแลกเปลี่ยน อภิปราย และสะท้อนคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในครั ้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และสิ ่งที่ประสบ
ความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู ้อื ่น เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างข้ึน ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดร่วมกันนั้น
ทำให้นักศึกษารู้สึกดี และคลายความกังวลลงไม่มากก็น้อย โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อ
การอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ ซึ่ง
ผลการสะท้อนของนักศึกษานี้คล้ายคลึงกับการอบรมสัมมนาในหลาย ๆ ครั้งก่อนหน้านี้ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน 
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ทั้งนี้ทั้งนั้นจากเสียงสะท้อนจากนักศึกษาจากการพูดคุยเมื่อสิ้นสุดวงจรที่ 3 ในเบื้องต้น
พบว่านักศึกษารู้สึกดี มีกำลังใจและหายเหนื่อยจากการทุ่มเทการทำงานภายใต้ความกังวลและ
แรงกดดันจากข้อจำกัดต่าง ๆ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนของพวกเขา ทำให้
ผู้วิจัยสะท้อนว่ากระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาและความ
อดทน การสื่อสารและการให้กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูมือใหม่ผู้ที่จะต้องฟันผ่าปัญหา
อุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้น ๆ นั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ 

หลังจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดจากนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาทุกคนแล้ว นักศึกษา
แต่ละคนได้ถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับออกมาเป็นเล่ม Booklet เพ่ือสะท้อนภาพแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง โดยในท้ายที่สุด 
นักศึกษาแต่ละคนได้การสะท้อนคิดในภาพรวมเกี่ยวกับโครงการอภิปัญญานี้ ใน 6 ประเด็นหลัก
คือ 1. สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน 2. สิ่งที่คิดว่ารู้มาก่อนแต่ยังไม่รู้จริง 3. สิ่งที่ประทับใจ 4. สิ่งที่คิดว่าจะ
เป้นประโยชน์และน่าจะนำไปต่อยอดได้ 5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ หลังจากที่ได้ทำ 
Booklet 6. ข้อเสนอแนะ โดยสามารถสรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาฯ แยกตาม 3 
สาขาวิชา คือ 1. นักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2. นักศึกษาคณิตศาสตร์ และ 3. นักศึกษาภาษาไทย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ประเด็นแรก “นักศึกษาได้พบอะไรบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ” โดย
ภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า การเข้าร่วมโครงโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่
เคยรู้มาก่อน ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการสอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาว่ามีวิธีการสอนอย่างไรบ้าง 
เริ ่มตั ้งแต่ขั ้นวางแผนการทำงาน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ซึ ่งประกอบไปด้วย การ
ออกแบบกิจกรรม การออกแบบโจทย์ปัญญาและการลำดับเนื้อหาต่าง ๆ ทำให้ทราบเทคนิควธิีที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการคิดออกเสียงโดยครูผู ้สอนเอง การกระตุ้นให้
นักเรียนมีการคิดออกเสียงในการตอบคำถามและการทำงานร่วมกันในกลุ่ม การให้นักเรียนได้
ออกมานำเสนอวิธีคิดของตนเองในการแก้ปัญหา รวมไปถึงการจัดทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ ่งจะต้องเป็นแบบทดสอบเน้นการวัดความเข้าใจ การวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการมากกว่าการท่องจำ ซึ่งนักศึกษาสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่าได้ถึงความหมายของ
อภิปัญญาว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ในตนเอง การกำกับควบคุมการคิดและ
กระบวนการแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยนักศึกษา
บางคนได้อธิบายเพิ่มเติมว่าอภิปัญญาสามารถพัฒนาได้และการที่ครูยกตัวอย่างหรือเฉลยโจทย์
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ปัญหาโดยการอธิบายวิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาของครูให้นักเรียนได้ยิน จะทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึงแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญา โดยนักศึกษาอธิบายว่า เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการสอน 
ซึ่งแตกต่างจากการสอนที่รู้จัก คือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการตระหนักรู้และกำกับตนเอง 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน และนักศึกษาได้ยกตัวอย่างของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา 
เช่น การคิดออกเสียง (Think-aloud technique) เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เคยได้ยิน 
หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเลย ว่าคืออะไร มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ หรือการวัดและประเมินผลอย่างไรบ้าง ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่  ซึ่งการคิด
ออกเสียง เป็นการแสดงสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาโดยการพูดและแสดงท่าทาง ทำให้เกิดการตระหนัก
รู้และสามารถช่วยในการกำกับตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ใช้ในการเรียนและการสอนที่คุ้นเคย ที่
ครูสาธิตหรืออธิบายให้นักเรียนเป็นลำดับขั้น แต่การคิดออกเสียงจะสอดแทรกสิ่งที่ครูคิดออกมา
ด้วย เพ่ือให้นักเรียนมีลำดับความคิดที่ดีขึ้น อีกหนึ่งกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่นักศึกษาได้สะท้อนคือ 
การตั้งคำถาม (Questioning) ที่ดี จะทำให้เราสอนได้ดี และพานักเรียนคิดตามสถานการณ์ที่เรา
ถาม ซึ่งตรงนี้จะทำให้นักเรียนได้พยายามคิดและแก้ปัญหา ถ้านักเรียนพบข้อผิดพลาดจะเกิดการ
แก้ไขและทำให้มีประสบการณใ์นการแก้ปัญหาเมื่อเจอกับปัญหาในสถาณการณ์อ่ืนที่ใกล้เคียง 

ประเด็นที่สอง “นักศึกษาได้รู้ว่ามีอะไรที่รู้มาก่อน แต่ที่จริงยังรู้ไม่จริง และเมื่อได้เข้าร่วม
โครงการวิจัยนี้ทำให้รู้จริงมากขึ้น” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า โครงการวิจัยนี้ทำให้รู้จริง
ในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากการเรียนวิชาวิจัยจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมในเรื่องของ
การวิจัย เช่น การตั้งสมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย ประเภทของเครื่องมือวัด การสร้างเครื่องมือวัด 
การหาความเชื่อมั่น การหาความสอดคล้อง เป็นต้น โดยนักศึกษาบางคนอธิบายว่าในรายวิชานี้ได้
ทำการวิจัยเพื ่อแก้ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียน โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการวัดผล ตอนนั้นคิดว่า
เครื่องมือวัดผลที่ใช้ วิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โจทย์ปัญหาที่ทำในชั้น
เรียนเปรียบเทียบกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก็เพียงพอต่อการสรุปผลแล้ว แต่พอได้เข้าร่วมโครงการฯ 
นี้ทำให้รู้ว่าในทางปฏิบัตินั้น การทำวิจัยมีความซับซ้อน ละเอียด รอบคอบในทุก ๆ ขั้นตอน และ
ในการวัดผลนั้นควรใช้เครื่องมือที่มีหลากหลาย วัดในทุก ๆ ด้านที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องเลือกใช้วิธี
ที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ทั้งนี้นักศึกษาบางส่วนได้สะท้อนถึงประเด็นการใช้คำถามที่ โดย
ปกติครูจะใช้คำถามเพ่ือให้เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ (ความจำมากกว่า) ในเนื้อหาที่เรียนหรือ
ถามเพื่อเป็นการเชื่อมไปยังเนื้อหาถัดไป เช่น วัตถุมีความเร็วมีพลังงานจลน์หรือไม่ วัตถุตกลง
อย่างอิสระมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลรวมหรือไม่ เป็นต้น จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้รู้
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ว่า เราสามารถใช้คำถามขั้นสูงกว่านี้ เพื่อให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตัวเองรู้ หรือยังไม่รู้ได้  เช่น งาน
และพลังงานจลน์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร วัตถุตกลงอย่างอิสระมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานกล
อย่างไร เป็นต้น และยังสะท้อนด้วยว่า การใช้คำถามบางคำถาม ที่ผู้สอนคิดว่านักเรียนน่าจะตอบ
ได้ตามท่ีเราอยากให้ตอบ แต่ที่จริงแล้วคำถามนั้นทำให้นักเรียนคิดได้อย่างหลากหลายตามความรู้
เดิมของนักเรียนที่นักเรียนแต่ละคนพบเจอมาไม่เหมือนกัน ทั้งนี้นักศึกษาบางคนได้สะท้อนถึง
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา โดยจากเดิมเราอาจจะรู้เพียงแค่ทฤษฎีว่าต้อง
สอนให้เด็กรู้เกี่ยวกับความคิดตนเอง และกำกับการรู้คิดของตนเอง ซึ่งจากเดิมอาจจะมองไม่เห็น 
การที่ครูผู ้สอนต้องเป็นต้นแบบการคิด ต้องคิดออกเสียง มองภาพวิธีการสอนไม่ออก อาจจะ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดออกเสียงที่ผิด ๆ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ไปสอนโดยใช้การคิดออก
เสียงทำให้เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจริง ๆ ได้สังเกตเด็กว่ามีอภิปัญญาเปลี่ยนแปลง มีการรู้
เกี่ยวกับความคิด และกำกับการรู้คิดในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และนักศึกษาบางคนได้สะท้อน
ว่า การแสดงวิธีทำเป็นตัวอย่างของครูให้นักเรียนดู ซึ่งโดยปกติจะเป็นการยกตัวอย่างโดยที่ครู
ทราบคำตอบอยู่แล้วจึงทำให้การแสดงวิธีทำนั้นง่าย สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ควรเปลี่ยนเป็นวิธีการคิด
ออกเสียงของครู โดยสมมติว่าครูเป็นนักเรียนและยังไม่ทราบคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อพบคำถามหรือ
โจทย์แบบนี้หากครูเป็นนักเรียนจะมีขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการกับข้อมูลอย่างไ ร มีการ
วิเคราะห์ให้นักเรียนคิดตามว่าเงื่อนไขของโจทย์เป็นแบบนี้แล้วควรจะเลือกใช้วิธีการใดในการหา
คำตอบ โดยในการเลือกวิธีการนั้นครูไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการที่ถูกต้องเสมอไป อาจจะมีการ
เลือกวิธีการตามที่นักเรียนเสนอถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ผิดเพื่อให้นักเรียนได้พบข้อผิดพลาดและ
เห็นปัญหาจากการเลือกใช้วิธีการที่ผิด เพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการแก้ไขและการเลือกใช้วิธีการที่
ถูกต้อง 

ประเด็นที่สาม “นักศึกษาประทับใจในอะไร และอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า ในการเข้าร่วมโครงการทำให้ได้
เรียนรู้วิธีการเรียนการเรียนรู้ใหม่และเทคนิคในที่ใช้ในการสอนเยอะมาก และทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการทุ่มเทในการทำและสามารถพูดคุยและขอคำแนะนำจากเพ่ือนและอาจารย์ได้ตลอดเวลา 
และสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุด คือได้เรียนรู้การทำงาน เตรียมงานเพื่อไปในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการทำงานทุกอย่าง ขณะร่วมโครงการ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์และ
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นการพัฒนาตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนไปในทางเดียวกันว่าประทับใจ
เกี่ยวกับวิธีการทำงานในโครงการ การทำงานต่าง ๆ ค่อนข้างเป็นระบบ มีวิธีในการทำวิจัยแบบ
เต็มรูปแบบแตกต่างจากการวิจัยที่เคยเรียนเรียนมา ทำให้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย 
การสร้างเครื่องมือวิจัยที่หลากหลาย การเก็บข้อมูลวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใน
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การเรียนและการทำวิจัยที่ดีในอนาคตได้ ทั้งนี้นักศึกษาบางส่วนประทับใจในการให้ความร่วมมือ
จากทุกคน ทั้งนักเรียนเองที่ให้ความร่วมมือในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลและให้คำปรึกษา 
คำแนะนำในการเก็บข้อมูล วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอภิปัญญาและการใช้
บอร์ดเกม อาจารย์ทุกท่านและพ่ี ๆ ทีมวิจัยทุกคนที่ทำงานอย่างหนักในการทำวิจัยครั้งนี้ คอยให้
คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่อง และเจ้าของทุนที่ให้โอกาส 
ให้ทุนสนับสนุนในการทำโครงการครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาบางคนได้อธิบายสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือ ประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิควิธีการสอนโดยใช้กล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญา การทำวิจัย การสร้างบอร์ดเกม เพราะถือเป็นประสบการณ์การสอนแนวใหม่ 
(เทคนิคอภิปัญญา) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบวิ ชาชีพครูใน
อนาคต 

ประเด็นที่สี ่ “นักศึกษาคิดว่าความรู ้ที ่ได้จากโครงการนี้นำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง จง
ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน” โดยภาพรวมนักศึกษาสะท้อนไปใน 2 ประเด็นคือ นำความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนและชั้นเรียนของตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาบา งคน
สะท้อนว่า จะนำวิธีคิดแบบอภิปัญญาไปใช้ในการทำงานเพ่ือพัฒนาตนเอง เช่น ในการทำงานควร
มีการตระหนักรู้ สิ่งที่ตัวเองรู้และไม่รู้ รวมไปถึงเงื่อนไขของงาน มีการกำกับตนเองเพื่อให้ทำงาน
สำเร็จตามเป้าหมาย โดยนักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนว่า จะนำวิธีการจัดการเรียนรู้ไปต่อยอดให้เข้า
กับบริบทของโรงเรียนที่ไปสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความรู้ที่ได้จากโครงการอย่างแรก
เลย คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภปิัญญา สามารถนำไปต่อยอดในการแก้ปัญหาการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนได้ เมื่อเรานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยเพิ่มอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน และ
การนำความรู้เรื่องบอร์ดเกมไปสร้างเกมที่เก่ียวข้องกับวิชาฟิสิกส์ใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจและจำได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำเอาวิธีการสอนที่
ได้ในโครงการนี้ไปใช้กับการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม เช่น การทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนทั่วไป จะ มี
การทำตามหน้าที่หรือให้คนเก่ง คนขยันได้ทำ แต่วิธีการสอนที่ได้จากโครงการนี้ จะเป็นตัวพัฒนา
ในด้านการทำงานร่วมกันด้วย กล่าวคือ นักเรียนจะแบ่งหน้าที่ ทำตามหน้าที่ของตน เพื่อนช่วย
เพื่อน อภิปรายปัญหาและการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจำทำให้ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยที่แตกต่างจากการทำวิจัยที่เคยเรียนมา ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยที่มีความจริงจังมากขึ้น การทำวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและ
แก้ปัญหาผู้เรียน สามารถนำไปต่อยอดเกี่ยวกับการทำวิจัยในอนาคต และการศึกษาต่อในอนาคต
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ได้ เช่น ลำดับการวิจัย กระบวนการจัดทำเครื่องมือและแบบวัดผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัด
ได้จริง  

ประเด็นที่ห้า “หลังจากที่ได้ทำ Booklet ส่งท้ายการเรียนรู้จากโครงการนี ้ นักศึกษา
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้สั้น ๆ ได้ว่าอย่างไรบ้าง เพ่ือสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
โครงการนี ้ในภาพรวม” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา คือการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง สิ่งที่ตนเองรู้ และไม่รู้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง มี
การกำกับตนเอง คือ การวางแผน การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ การแก้ไขและการ
ประเมิน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญาเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดอภิ
ปัญญาขึ้นเพ่ือช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งจะใช้ 
เทคนิคการ ใช้คำถาม การคิดเสียง และการอภิปราย ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา
ขึ้น ซึ่งนักศึกษาบางคนสะท้อนว่าการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาสามารถทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้
เกี่ยวกับการคิดของตนเอง และสามารถกำกับการรู้คิดของตนเองได้ โดยครูเป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการคิดออกเสียงให้ผู้เรียนได้สังเกตและคิดตาม เพ่ือพัฒนาความคิด และ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้/ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทดลอง และการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยนักศึกษาบางคนอธิบายว่า จากการทำ Booklet ทำให้เห็นภาพรวมของ
โครงการนี้ชัดเจนมากขึ้น เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานี้ ทำให้ทราบว่า
หากนำการสอนนี้ไปใช้อีกครั้งควรจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขตรงจุดใด สุดท้ายแล้วก็ทำให้ทราบ
ว่าการสอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานั้นสามารถที่จะช่วยเพ่ิมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้แก่นักเรียนได้ แต่ต้องใช้เวลาและมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรนำการสอนนี้ไป
ใช้ในระยะยาว และใช้กับทุกกระบวนวิชาเพ่ือให้สามารถพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักเรียนบางคนสะท้อนว่า การสอนเนื้อหาจำนวนมากที่มี
ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและอุปกรณ์ไม่จำเป็นจะต้องสอนแบบบรรยายที่ครูเป็นศูนย์กลางเพียง
อย่างเดียว เรายังมีเทคนิคการสอนอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการสอนให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอภิปัญญาถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสอนที่มี
ข้อจำกัดดังกล่าว และการจัดการเรียนรู้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้กลยุทธ์ เชิงอภิ
ปัญญามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
สอนอย่างต่อเนื ่อง และใช้ในระยะเวลาที ่ยาวนานมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อผลลัพธ์ที ่ด ีและความ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
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สำหรับประเด็นสุดท้าย “ข้อเสนอแนะ” นักศึกษาบางคนได้เสนอว่าในการทำโครงการ
เนื่องจากนักศึกษาเป็นมือใหม่ในการจัดการเรียนรู้ ควรให้มีการเตรียมตัวและการซ้อมเพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย และควรเลือกช่วงเวลาในการ
ทำโครงการที่เหมาะสม เนื่องจากอภิปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องมีการ
จัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ถ้าเวลาในการใช้น้อยเกิดไป อาจจะเห็นพัฒนาการของอภิปัญญาของ
นักเรียนได้ชัดเจน ทังนี้นักศึกษาบางคนเสนอว่า ควรนำการสอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานี้ไป
ทดลองใช้กับครูที่มีประสบการณ์ในการสอน เนื่องจากครูที่เคยสอนน่าจะมีความเชี่ยว ชาญใน
หลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาวิชา การลำดับการพูด การเลือกใช้คำถาม และการ
ควบคุมชั้นเรียน เมื่อเพิ่มกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเข้าไปก็จะช่วยให้เห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หาก
ใช้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ควรจะมีการอบรมการใช้เทคนิคต่าง ๆ ของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญามาก
ยิ่งขึ้น มีการทดลองสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มสอนจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น ทั้งนี้มีเสนออีกว่าควรจัดการอบรมทั้งหมดก่อนปฏิบัติจริง เพื่อจะได้นำความรู้ที ่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

2. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประเด็นแรก “นักศึกษาได้พบอะไรบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ” โดย
ภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นี้ คือ ความหมายของ
อภิปัญญาอย่างลึกซึ้ง รู้ความหมายของ Metacognition ในภาษาอังกฤษ และในภาษาไทยแบบ
ทับศัพท์ (เมตตะคอคนิชั่น) ว่าหมายถึงการคิดซ้อนคิด โดยนักศึกษาบางคนได้อธิบายเสริมว่า 
องค์ประกอบของอภิปัญญาว่ามี 2 ด้านหลักคือ 1. ความรู้เชิงอภิปัญญา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านย่อย
ได้แก่ 1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 1.2 ความรู้ด้านกระบวนการ 1.3 ความรู้ด้านเงื่อนไข และ 2. 
การควบคุมกำกับการรู้คิด แบ่งเป็น 5 ด้านย่อยได้แก่ 2.1 การวางแผน 2.2 กลยุทธ์การจัดการ
ข้อมูล 2.3 การตรวจสอบความเข้าใจ 2.4 กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 2.5 การประเมิน
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่าได้รู้จักเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่จะทำ
ให้นักเรียนเกิดอภิปัญญามากมาย และที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ การคิดออกเสียง (Think Aloud) 
เพราะว่าจะทำให้ผู้สอนทราบว่านักเรียนคนนี้ รู้อะไรไม่รู้อะไร จะพูดหรือกระตุ้นให้นักเรียนไปถึง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในคาบนั้น ๆ ได้อย่างไร นอกจากนี้นักศึกษาบางคนอธิบายเสริมว่าการ
จ ัดการเร ียนร ู ้ที่ เน ้นปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) ตามขั ้นตอนของ 
Othman ซึ่งได้นำมาใช้ในชั้นเรียนจริงเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน ทำให้เข้าใจแต่ละ
ขั้นตอนมากขึ้น และได้ฝึกการใช้เทคนิคอื่นร่วมด้วย เช่น เทคนิคการคิดออกเสียง เทคนิคการใช้
คำถาม เป็นต้น โดยการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนผ่านการใช้ PBL ในการจัดการเรียนรู้ ทำ
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ให้เห็นถึงพัฒนาการของอภิปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เช่น การแก้ปัญหาที่มีการกระหนักถึง
วิธีการมากขึ ้น การทำงานที่มีการวางแผน กาจัดการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นที่สอง “นักศึกษาได้รู้ว่ามีอะไรที่รู้มาก่อน แต่ที่จริงยังรู้ไม่จริง และเมื่อได้เข้าร่วม
โครงการวิจัยนี้ทำให้รู้จริงมากขึ้น” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่าก่อนที่จะเข้าโครงการนี้เคย
ได้ยินคำว่า อภิปัญญา มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้ความหมายอย่างแท้จริง รู้เพียงว่าเป็นการกำกับ
ความคิดของตนเอง ซึ่งหลังจากเข้าโครงการฯ แล้วทำให้ได้เข้าใจความหมายของอภิปัญญาในเชิง
ลึกมากขึ้น ซึ่งประกอบได้ด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ความรู้เชิงอภิปัญญาและการกำกับการรู้
คิด และในองค์ประกอบหลักก็ยังมีองค์ประกอบย่อยลงไปอีกและได้เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ปัญหาเป็นฐานมากข้ึน โดยก่อนที่จะเข้าโครงการรู้เพียงว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน
ต้องใช้ปัญหาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนชั้นเรียน แต่เมื่อเข้าโครงการแล้วทำให้ได้เรียนรู้ขั้นตอน
การนำไปใช้ในชั้นเรียนจริง ๆ และหลังจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ทำให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นบริบทการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญา พบว่า
ยังมีรายละเอียดในเชิงลึก ที่ตนเองยังตกหล่น และยังละเลยในบางเรื่องไป สิ่งที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนจากตอนแรกที่เราคิดว่าเรารู้แล้ว คือ การออกแบบสถานการณ์ปัญหาของครูเพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียน นั่นคือ ครูต้องออกแบบสถานการณ์ปัญหานั้นขึ้นเอง (คิดใหม่
ทั้งหมด) หรืออาจมีการต่อยอดสถานการณ์ปัญหาที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนมาก่อนแล้ว
ว่ามความเหมาะสมในระดับหนึ่ง หรืออาจจะมาจากตำราต่าง ๆ (นำสถานการณ์ปัญหามาพัฒนา
ต่อยอด ปรับให้เข้ากับบริบท และสภาพแวดล้อมของนักเรียน) การที่ครูให้ความสำคัญกับสิ่ง
เหล่านี้ จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้
นักศึกษาบางคนสะท้อนว่า เกี่ยวกับการใช้คำถามในการกระตุ้นนักเรียนในการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดการทำงานร่วมกัน ซ่ึงหลังจากเข้าโครงการทำให้ได้รู้จักการตั้ง
คำถามไดด้ีขึ้นจากการขัดเกลาของอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และรุ่นพ่ี 

ประเด็นที่สาม “นักศึกษาประทับใจในอะไร และอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า การที่ตัวเองได้เกิดการพัฒนาตัวเอง 
ออกจาก safe zone ออกจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เปิดรับแนวทางการสอนแบบ
ใหม่ คือการเรียนการสอนแบบ PBL ร่วมกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่มาก ๆ ทำให้
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย รวมทั้งการได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน โดยที่นักศึกษาบางคนอธิบายว่า การได้เรียนรู้วิธีการในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่
ให้กับชั้นเรียนของตนเอง ทำให้ตนเองและนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทในชั้นเรียนไปจากเดิม 
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ทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและนักเรียน ซึ่งเป็นที่
น่าประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนบางคนที่สามารถสังเกตได้ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น เช่น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น ชื่นชมผลงานของตนเอง และบอกว่า
อยากให้จัดการเรียนรู้เช่นนี้อีก นอกจากนี้ยังประทับใจผลงานของนักเรียนในแต่ละคาบ เมื่อดู
ผลงานของนักเรียนแล้วทำให้รู้ถึงความตั้งใจ และความพยายามของนักเรียน ทำให้มีกำลังใจใน
การสอนมากขึ้น ในขณะที่นักศึกษาบางคนสะท้อนว่า สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ นักเรียน ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูล เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ช่วยกันแก้ปัญหา พี่ RA ปริญญาโท ที ่ให้ช่วยน้องแก้ปัญหาในทุกเรื ่อง การแลกเปลี ่ยนเล่า
ประสบการณ์การสอนของพ่ี ๆ ให้ฟัง ช่วยวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู ้ แนะนำการจัด
บรรยากาศของห้องเรียน และประทับใจอาจารย์ที่ทุ่มเทในการให้ความรู้ ตั้งแต่สอนความหมาย
ว่าอภิปัญญาคืออะไร การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การวิพาทย์แผนต่าง ๆ การช่วยประสาน
ติดต่อกับผู ้เช ี ่ยวชาญ การช่วยฝึกทักษะในการสอน (Micro teaching) ต้ังแต่ขั ้นนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา การฝึก Think aloud ทีต่้องฝึกทีล่ะคนจนกว่าจะผ่านสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์
มากที่สุด คือ ได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถนำการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเอง และ
สามารถนำความรู้ที ่ได้จากการทำวิจัยในชั้นเรียนไปต่อยอดเพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองใน
อนาคต ทั้งนี้นักศึกษาบางคนอธิบายว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากท่ีสุดจากการเข้าร่วมโครงการนี้ คือ 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา เพราะเราสามารถนาเทคนิคที่เราได้ไปปรับ
ใช้กับชั้นเรียนของเราในอนาคตได้ 

ประเด็นที่สี ่ “นักศึกษาคิดว่าความรู ้ที ่ได้จากโครงการนี้นำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง จง
ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า จากการได้จัดการเรียนการ
สอนในโครงการทำให้ตัวผู้สอนได้พัฒนาการสอนของตัวเอง สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 
PBL และการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการ
สอนของตัวเองเมื่อได้ไปเป็นครูจริง ๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปสอนรุ ่นน้อง เพ่ือนครูด้วยกัน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาเด็กนักเรียนในอนาคตยิ่ ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งวิธีการทำ
วิจัยในชั้นเรียน สามารถนำไปต่อยอดปรับปรุงพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในอนาคตเพื่อ พัฒนาการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้มากมายที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งจาก
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพ่ี อีกท้ังความรู้ที่ได้รับจากการอบรมต่าง ๆ ทุกอย่างล้วนนำไปใช้และ
พัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ เช่น การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สามารถ
นำความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การขอ
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คำแนะนำจากผู้เชี ่ยวชาญ ไปใช้ในการสร้างเครื่องมือวัดผลในหน่ วยการเรียนรู้อื ่นได้ ทั ้งนี้
นักศึกษาบางส่วนอธิบายว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน เช่น การ
ออกแบบสถานการณ์ปัญหา สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการออกแบบสถานการณ์ปัญหาใน
บทเรียนอื่นได้ และสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานและเทคนิค/วิธี
ส่งเสริมอภิปัญญาไปใช้กับบทเรียนอ่ืนต่อไป และยังสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ในเรียนของตนเอง
ได้ เพื่อทำให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ผ่านการคิดแก้ปัญหา โดยที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งครูมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน 
รวมถึงยังสามารถใช้ PBL ในการส่งเสริมอภิปัญญาให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการ
คิดของนักเรียนได้ โดยมีนักศึกษาบางคนได้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบสถานการณ์ปัญหา ที่
สามารถออกแบบสถานการณ์ปัญหาให้กับนักเรียนที่ตนเองสอนในระดับชั้นนั้น  ๆ ยกตัวอย่าง 
เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐานใช้กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนทองและเป็นการเชื่อมโยงความรู้เรื่องอัตราส่วนกับรูปเรขาคณิต ส่วนตัว
ผู้สอนเองคิดว่ามันยากจนเกินไป เพราะพื้นฐานความรู้ บริบทและสภาพแวดล้อมของนักเรียน
ของตนเองนั้น ยังไม่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงคาว่า “อัตราส่วนทอง” ถ้าผู้สอนได้เป็นบรรจุครู
ผู ้ช่วยที่จังหวัดพิษณุโลก จะจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา เรื ่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน โดยใช้สิ ่งที่อยู่
รอบตัวนักเรียน คือ การทำกล้วยตาก ที่กำหนดส่วนผสมที่เหมาะสมให้ คือ 1. กล้วยน้าว้า 1 หวี 
2. น้ำเปล่าประมาณ 5 ถ้วย และ 3. เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ และให้นักเรียนลองคำนวณว่าถ้าเราจะ
ทำกล้วยตากขายจานวน 10 หวี ต้องใช้ส่วนผสมอย่างละเท่าใด เหตุผลที่ต้องใช้ เรื่องกล้วยตาก
เพราะว่า กล้วยตากเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนรู้จัก บางคนอาจจะเคยทำ เพราะเป็นของขึ้นชื่อของ
จังหวัดพิษณุโลก ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร 
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา” 

ประเด็นที่ห้า “หลังจากที่ได้ทำ Booklet ส่งท้ายการเรียนรู้จากโครงการนี้ นักศึกษา
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้สั้น ๆ ได้ว่าอย่างไรบ้าง เพ่ือสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
โครงการนี้ในภาพรวม” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนว่า ได้ทราบปัญหาของชั้นเรียนไทยอย่าง
แท้จริง ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริมนักเรียนไทย 4.0 อย่างลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติได้ และ
ได้พัฒนานักเรียนและตนเองไปพร้อม ๆ กันในทุกด้าน โดยได้ให้รายละเอียดไว้ว่า Booklet 
เหมือนเป็นการสรุปทุกอย่างในสิ่งที่นักศึกษาได้ทำในโครงการ ว่านักศึกษาหลังจากผ่านโครงการ
นี้สามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง และการเรียนการสอนแบบ PBL ที่ส่งเสริมอภิปัญญา ควรจัดแบบ
ไหนมีแนวทางแบบไหน ก็สามารถหาอ่านได้จากใน Booklet สำหรับผู้ที ่มีความสนใจในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาบางส่วนสะท้อนว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ทำ
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ให้ได้เรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหา คือ ความหมาย/องค์ประกอบของอภิปัญญา และความหมาย/
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน และได้ทั้งการฝึกการนำไปปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน ตั้งแต่การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ทั้งการออกแบบสื่อ สถานการณ์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด
และประเมินผล การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปใช้จริงทำให้ได้เห็นทั้งข้อดีและ
ข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้ที่ตนเองออกแบบ ได้ฝึกเทคนิคที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น เทคนิคการคิดออกเสียง และได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองต่อไป และมีนักศึกษาบางคนได้อธิบายเสริมว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่พัฒนาห้องเรียน
ให้มีความใหม่มากยิ่งขึ ้นจากเดิม โดยเป็นการเรียนรู้ในชั้นเรียนจากครูเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ สู่ห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยที่มีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน สามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าการแก้ปัญหาที่ความ
สอดคล้องกับชีวิตจริง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการคิดของนักเรียนได้ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
ชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

สำหรับประเด็นสุดท้าย “ข้อเสนอแนะ” นักศึกษาบางคนได้เสนอว่าอยากเห็นตัวอย่างชั้น
เรียนของการเรียนการสอนแบบ PBL ที่สมบูรณ์แบบก่อนที่ผู้สอนจะได้ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนการสอนจริง จากที่นักศึกษาบางคนเสนอว่าอยากให้มีการสังเกต/ศึกษาชั้นเรียนตัวอย่างของ
การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญาอย่าง PBL ก่อนที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียน
จริง อยากได้มีโอกาสได้ทดลองสอนตามแผนฯ ที่ได้สร้าง/พัฒนาขึ้นเพ่ือที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขจุดที่
บกพร่องให้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำไปสู่ชั้นเรียนจริง ทั้งนี้นักศึกษาบางส่วนเสนอว่าอยากใหมี้
เวลาในการเตรียมความพร้อมมากกว่านี้ เวลาในการสร้าง/พัฒนาแผนฯ ค่อนข้างกระชั้นชิดกับ
การสอนจริง อยากให้มีเวลาในการพัฒนาทักษะย่อยต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ และอยากให้มี Co-
teacher เพราะมีสื่อและอุปกรณ์ในโครงการมีหลายชิ้น ถ้ามีครูผู้สอนแค่คนเดียวเตรียมไม่ค่อย
ทัน และในบางครั้งรู้สึกว่าดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง ท้ายที่สุดมีนักศึกษาเสนอว่าควรศึกษาบริบท
ของโรงเรียนอย่างละเอียดว่ามีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหรือไม่ มากน้อยเพียงไร 

3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ประเด็นแรก “นักศึกษาได้พบอะไรบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้” โดย
ภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนในประเด็นหลักคือ อภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย โดยได้ระบุรายละเอียดว่า ได้รู้เกี่ยวกับทฤษฎีอภิปัญญา เช่น อภิปัญญาคือ
การควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือควบคุม
กำกับกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธี
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ทำงานจนสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ฝึกพัฒนาตนเอง และนักเรียนด้วยกลวิธีอภิปัญญา 
เช่น การสอดแทรกกลวิธีอภิปัญญาในแผนการสอน ทำให้ได้ฝึกการพัฒนาอภิปัญญาให้กับ
นักเรียน แม้นักศึกษาบางคนสะท้อนว่า จากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีอภิ
ปัญญา ล้วนเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น ในส่วนขององค์ความรู้กลวิธี
อภิปัญญากลับระบุว่าเนื่องจากเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ประกอบกับทางด้านภาษาไม่ค่อยมี
งานวิจัยที่นำเอากลวิธีอภิปัญญามาใช้กับวิชาภาษาไทย จึงไม่เคยได้รู้จักกลวิธีการสอนนี้ ในขณะที่
นักศึกษาบางส่วนสะท้อนว่าได้รู้ถึงกลวิธีที่เสริมต่อการเรียนรู้และการคิดอภิปัญญาของผู้เรียนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย บทละครพูด
คำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย เช่น วิธีการทำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้วธิี
ในการสร้างเครื่องมือ รวมไปถึงวิธีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือความมีประสิทธิภาพ
ในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ประเด็นที่สอง “นักศึกษาได้รู้ว่ามีอะไรที่รู้มาก่อน แต่ที่จริงยังรู้ ไม่จริง และเมื่อได้เข้าร่วม
โครงการวิจัยนี้ทำให้รู ้จริงมากขึ้น” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิ
ปัญญาและการทำวิจัย โดยระบุรายละเอียดว่า การใช้กลวิธีอภิปัญญาในแผนการสอน กลวิธีอภิ
ปัญญาสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแผนการสอนและจากการ
ฝึกอบรมของโครงการทำให้เข้าใจกระบวนการอภิปัญญาได้มากขึ้น ในขณะที่บางส่วนสะท้อนว่า
สิ่งที่รู้มาก่อนการทำวิจัยนี้คือ กระบวนการทำวิจัย เมื่อต้องการจะทำวิจัยสักเรื่องหนึ่ง จะต้อง
คำนึงถึงอะไรบ้าง รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการทำวิจัย ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง และเมื่อได้
เข้ามาร่วมโครงการนี้ ก็ได้นำความรู้เดิมที่ได้จากการเรียนกระบวนวิชาวิจัยทางการศึกษามาเป็น
แนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการทำให้ทราบรายละเอียดและเข้า ใจ
กระบวนการทำวิจัยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานวิจัยกับเพื่อน 
ซึ่งเรียนกับอาจารย์ในกระบวนวิชาวิจัยทางการศึกษาคนละท่าน ทำให้เราได้ทราบวิธีดำเนินการ
แบบต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของเรา นอกจากนี้ยังได้ทราบรายละเอียดส่วนย่อยของ
วิจัยจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ทำให้เราเข้าใจการทำวิจัยมากขึ้น สำหรับนักศึกษาบาง
คนสะท้อนว่าส ิ ่งที ่ทราบมาก่อนล่วงหน้าเกี ่ยวกับกลวิธ ีอภิป ัญญา คือ ความหมายและ
องค์ประกอบใน ภาพรวมของเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อได้มารับฟังการอบรมจากท่านวิทยากรและ
คณาจารย์ ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่เคยรู้มากก่อนอีกมากมาย เช่น รายละเอียดย่อยหรือ
รายละเอียดเชิงลึกของกลวิธีอภิปัญญา การเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมต่อการคิดอภิ
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ปัญญาของผู้เรียนว่าจะต้องมีองค์ประกอบและขั้นตอนอ่ืน ๆ อย่างไร บ้างที่แตกต่างจากการเขียน
แผนการสอนทั่วไป เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อภิปัญญาได้มากท่ีสุดและมี ประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาได้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นที่สาม “นักศึกษาประทับใจในอะไร และอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า การได้พัฒนา
อภิปัญญาของตนเอง เนื่องจากการเป็นครูในอนาคตจะต้องมีการบูรณาการและพัฒนาทั้งผู้สอน
และผู้เรียนอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้เมื่อเราได้พัฒนาอภิปัญญาของตนเองรู้รายละเอียดอย่าง
ลึกซึ้งก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตหรือสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมี
การอบรมบอร์ดเกมที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และความรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยที่นักศึกษาบางคน
สะท้อนว่าประทับใจที่เราได้เห็นเพ่ือน ๆ แต่ละคนนำกลวิธีอภิปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละเรื่อง ซึ่งเราได้เห็นการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลายและการบูรณา
การเข้ากับสาระอื่น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ทำให้เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสาระอื่น ๆ ได้ และยังมีนักศึกษาอธิบายว่าประทับใจในประสบการณ์ในการทำ
วิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตนเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรและคณาจารย์ทีมวิจัย รวมไป
ถึงเพื่อน ๆ นักศึกษาร่วมกระบวนการวิจัยทั้งสาขาเดียวกันและต่างสาขา เพราะทำให้เราได้เห็น
ภาพเละเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเพ่ือน ๆ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับตนเองในการ
จัดการเรียนการสอน และสิ่งที่คุ่มค่าอีกประการหนึ่งคือ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการ
ทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทำวิจัย ทำให้ต้องคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาให้การจัดการเรียนการสอน
ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตรงตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ 
ในขณะที่บางคนประทับใจการให้ความรู้เรื่องบอร์ดเกมที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด หรือดัดแปลงใน
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ทำให้วิชาดูมีชีวิต ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งประทับใจการสนับสนุน
สื่ออุปกรณก์ารเรียนการสอนที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้  

ประเด็นที่สี ่ “นักศึกษาคิดว่าความรู ้ที ่ได้จากโครงการนี้นำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง จง
ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน” โดยภาพรวมนักศึกษาได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า ความรู้ที่
ได้รับสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองใน อนาคตคือ 
การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาของผู้เรียนใน 
แต่หน่วยการเรียนรู้ รวมไปถึงกลวิธีที่เสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อทำให้เกิดกา รคิดอภิ
ปัญญา และการเปิดกว้างทางความคิด ให้ผู้เรียนได้ลองเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทางของการ
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จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี ผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา
เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กลวิธีอภิปัญญาไปต่อยอดกับวิธีการสอน
หรือเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ ได้โดยการบูรณาการเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที ่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด โดยที่
นักศึกษาบางส่วนอธิบายต่อไปว่าสิ่งที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ก็คือ กลวิธีอภิปัญญา คือการรู้
ตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราคิดอะไรอยู่ รู้อะไรมาบ้าง หากพบเจอปัญหาควรแก้ปัญหานั้นอย่างไร ซึ่ง
วิธีการคิดนี้ไม่ได้ใช้แค่ในการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เมื่อเราสามารถกำกับความคิดของตนเองได้แล้ว ก็สามารถต่อยอดด้วย
การสร้างให้ผู ้เรียนได้กำกับความคิดของตนเอง เพื่อที่จะคิดวิเคราะห์สิ ่งต่าง ๆ รอบตัวได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่บางคนได้สะท้อนถึงเนื้อหาในชั้นเรียน เช่น จะนำความรู้เรื่องอภิ
ปัญญามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในบทเรียนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น 
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.2 เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร โดยใช้กระบวนการ
อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้อง ทั้งนี้
นักศึกษาบางคนสะท้อนว่า จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบใช้ในงานวิจัยของปริญญาโท ซึ่งเป็น
หัวข้อที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียนได้ นอกจากนี้ ถ้าหากสามารถนำ
ความรู้เรื่องอภิปัญญาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ ก็จะส่งผลให้ผู้สอนมีการ
พัฒนาความรู้ การเรียนการสอนของตน และนำไปแทรกเข้าสู่การเรียนการสอน ทำให้นักเรียน
ได้รับความรู้ทางด้านการคิดอภิปัญญาอีกด้วย 

ประเด็นที่ห้า “หลังจากที่ได้ทำ Booklet ส่งท้ายการเรียนรู้จากโครงการนี ้ นักศึกษา
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้สั้น ๆ ได้ว่าอย่างไรบ้าง เพ่ือสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
โครงการนี ้ในภาพรวม” โดยภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่า 
โครงการนี้ทำให้ได้ฝึกฝนตนเองให้มีการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดอย่างไรบ้าง ในฐานะนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ได้นำกลวิธีอภิปัญญาไปประยุกต์ใช้ในแผนการจัดการเรียนการสอนทำให้ทั้งตัว
เองและนักเรียนเองได้รับการฝึกฝน พัฒนา แม้อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคบ้างในบางครั้งก็ทำให้
ได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลการประเมินของนักเรียนที่ออกมานักเรียน
ได้พัฒนาอภิปัญญาของตนเองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งตัวเองก็ได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านเช่นกัน
นักศึกษาบางส่วนสะท้อนโดยเพิ่มรายละเอียดว่าจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีอภิปัญญามากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้คิดหรือการกำกับความคิดของ
ตนเอง ด้านการรู้คิดคือ เมื่อได้รับความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน มักจะคิดหาความรู้เดิมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ว่ามีอะไรที่รู้มาก่อนบ้าง เมื่อรู้มาก่อน ทั้งทราบข้อมูลเดิม ขั้นตอน หรือเงื่อนไขมากน้อย
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เพียงใด เมื่อรู้สามสิ่งนี้แล้วจึงจะสามารถกำกับความคิดของตนเองได้ ว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นมา
วางแผนและจัดการอย่างไรต่อ ในระหว่างที่วิเคราะห์ข้อมูล จะต้องตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเองอยู่เสมอ โดยอาจจะตรวจสอบด้วยตนเองด้วยการอ่านซ้ำ อ่านหลาย ๆ รอบเพื่อทำความ
เข้าใจ หรือสอบถามผู้รู้ เมื่อพบข้อบกพร่องของตนเองแล้วต้องคิดหาวิธีแก้ ไขข้อบกพร่องหรือทำ
ความเข้าใจใหม่ จึงจะสามารถประเมินตนเองได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องหรือไม่  ในขณะที่นักศึกษา
บางคนสะท้อนว่า ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ผลอภิปัญญาที่เกิดขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในการตระหนักรู้ การกำกับความคิดของตนเองได้ดีอีกด้วย ซึ่งผลจากการทำวิจัยในชั้น
เรียนครั้งนี้ มิได้เกิดผลดีแต่เพียงเฉพาะผู้เรียนเท่านั้น ซึ่งตัวผู้สอนก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่ และกระบวนการในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน ซึ่งการสอนโดยใช้กลวิธี
อภิปัญญานี้ ทำให้ผู้สอนได้รู้ถึงกระบวนการทำงานของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ที่เกี่ยวกับ
การรู้คิดและการกำกับการรู้คิด ทำให้ในบางครั้งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้วิจัยได้ฝึกฝนและมีทักษะที่เกี่ยวกับอภิปัญญาเพิ่มขึ้น  เพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในอนาคต 

สำหรับประเด็นสุดท้าย “ข้อเสนอแนะ” มีนักศึกษาบางคนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าในการ
ทำงานควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือมีตัวอย่าง มีการชี้แจงรายละเอียดที่รวดเร็ว มีการกำหนด
วันที่ที่แน่นอน ล่วงหน้า และไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบ่อย และอยากให้มีการอบรม
วิธ ีการใช้อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื ่อให้การเก็บข้อมูลการทำวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจากทั้ง 3 สาขาวิชาก็ได้สะท้อนคิดในประเด็นที่คล้ายคลึงกับนักศึกษาฯ
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งสามารถสรุปผลการสะท้อนคิดของทีมผู้วิจัย ได้ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

โดยก่อนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาอย่างจริงจังมาก่อน เพราะ
มุ่งเน้นกับการสอนนักศึกษาเพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตร
ของวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงอภิปัญญา อยู่ ใน
เป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาน้อยมาก ทราบ
แต่เพียงว่าเป็นการคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about thinking) การตระหนักรู้ว่าตัวเองไม่รู้
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อะไร และจะทำให้ตัวเองรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ได้อย่างไร และคิดว่า อาจจะเป็นแนวทางท่ียากเกินไป
ทีจ่ะนำมาใช้ในห้องเรียนปกติ ที่ผ่านมา ผู้วิจัยจะใช้เวลาส่วนใหญ่พยายามพัฒนานักศึกษาให้สอน
นักเรียนตามแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม จากการสอนมาหลายปี คิดว่า ยังไม่
ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และยังจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนเดิมให้มีประสิทธิภาพ 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของอภิปัญญาอย่างมากจากการทำวิจัยนี้ และได้
เรียนรู้ อภิปัญญามากกว่าที่เคยรู้ มีผู้ที่ศึกษาสร้างกรอบแนวคิดต่าง ๆ อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ 
เสนอแนวทางในการวัดอภิปัญญา แนวทางการพัฒนาอภิปัญญาโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาอภิ
ปัญญาในทางวิทยาศาสตร์กันอย่างหลากหลาย 

ผู้วิจัยมองเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่ได้ศึกษามาเป็นแนวคิดที่ทรงพลัง เป็นไปได้ที่
จะศึกษาและพัฒนาอภิปัญญาของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ได้จริงและมีความจำเป็นที่จะพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียน และคิดว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการสอนวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นทุก
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก การทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิดของตนเอง และควบคุมการรู้คิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคิดว่า หาผสาน
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเข้าไปในรูปแบบของการสออนแบบสืบเสาะหาความรู้ น่าจะทำให้การเรยีน
การสอนประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ และอภิปัญญาจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั ่งยืน 
เรียนรู้เองได้ตลอดชีวิต สำหรับคนไทยในยุค 4.0 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาครูฟิสิกส์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ใช้เวลาที่ผ่าน
มาส่วนใหญ่ในการพัฒนานักศึกษาครูเพื ่อให้ออกไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายต่าง  ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น และพบว่าในช่วงของการฝึกสอน นักศึกษาจำนวนมากมีปัญหาอุปสรรค
พอสมควร เช่น นักศึกษายังไม่สามารถนำแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนไปใช้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษาจำนวนมากไม่รู้ว่าจะต้องสอนอะไร สอนอย่างไร ในช่วงของการฝึกสอนที่
สังเกตจากการไปนิเทศนักศึกษาภาคเรียนละ 2 – 3 ครั้งต่อคน นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
สอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ว่าจะได้เรียนเนื้อหาชั้นสูงมาแล้ว มีหนังสือทุกเล่มอยู่ใน
มือ ได้เรียนรู้หลักการสอนวิทยาศาสตร์มาแล้ว หรือบางเนื้อหาก็เคยสอนให้ดูหรือให้เพ่ือนสอนให้
ดูหน้าห้องแล้วก็ตาม แต่ก็ยังสอนให้เข้าใจง่าย ๆ หรือตั้งคำถามที่ดีไม่ได้ บางส่วนใช้การบรรยาย
สอนเหมือนกับไม่ได้เรียนศึกษาศาสตร์มา จากการประเมินด้วยตนเองของผู้วิจัย คิดว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังไม่มีอภิปัญญา ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรในการที่จะเตรียมสอน ไม่รู้จัก
นักเรียนดีพอ ประเมินไม่ได้ว่านักเรียนของตนเองรู้หรือไม่รู้อะไร จัดการความคิดของตนเองใน
เรื่องที่จะสอนไม่ได้ ตั้งคำถามต้อนไปสู่เป้าหมายไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีนัก ปัญหาเหล่ านี้ผู้วิจัยเห็น 
ซ้ำ ๆ ทุกภาคการศึกษาในการออกไปนิเทศ 
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หลังจากการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยคิดว่า เป็นการศึกษานำร่องการวิจัยให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี
ยิ่ง ทำให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาไปสอนนักเรียนให้มีอภิปัญญา (ผลจากการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ได้เห็นร่องรอยของอภิปัญญาที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนที่นักศึกษาได้สอน 
(ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) และผลลัพธ์เชิงผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ผา่นการสอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) แม้ว่าผลลัพธ์
บางส่วนยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักก็ตาม แต่ก็พอจะมองเห็นช่องทางในการปรับปรุงพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งส่วนที่ชัดเจนที่สุดคือการพัฒนานักศึกษาให้มีอภิปัญญาสำหรับการสอนและคิดว่าผู้วิจัยจะต้อง
ไปเพิม่การสอนแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ได้ศึกษาและลองใช้จากงานวิจัย
นี้ เข้าไปในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนฟิสิกส์ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่หรืออาจจะไปสร้าง
กระบวนวิชาใหม่เพ่ือสอนเกี่ยวกับอภิปัญญา การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน การใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ  

ผู ้วิจัยมีความรู ้สึกตื ่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที ่ได้ เห็นแนวทางการวิจัยต่าง ๆ จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ ที ่พัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามโนทัศน์หรือความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โดย การพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหาใน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการการคิดวิเคราะห์/วิจารณญาณหรือ
การคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียน การพัฒนาความคงทนของการเรยีนรู้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา การพัฒนาความสามารถในการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การพัฒนาตัวอภิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน แม้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ไป อย่างน้อยก็เห็นร่องรอยที่จะดำเนินการวิจัยต่อในบริบทของนักเรียนไทย นอกจากนี้ ก็ยังมี
ประเด็นที่ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือให้เกิดการใช้อภิปัญญา 
ล้วนเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก และผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งที่จะไปศึกษาต่อยอดในประเด็น
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทของนักเรียนไทย ให้เป็นคนไทย 4.0 
ตามท่ีโครงการวิจัยนี้ ตั้งเป้าในการทำงาน 

นอกจากนี้ หากมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกับครูประจำการโดยอาจจะทำวิจัยในการสอน
นักเรียนร่วมกัน น่าจะได้ผลที่ดีกว่าการทำกับนักศึกษาฝึกสอนที่ผ่านมา เพราะแต่ละคนเป็น
นักศึกษาที ่ยังไม่เคยสอนในเรื่องที ่สอนในการทำวิจัยครั ้งนี ้ ความชำนาญด้านเนื้อหายังพอ
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ประกอบกับเวลาที่ใช้ในการทำงานในวงจรแต่ละวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกระชั้นชิดเกินไป
ด้วย หากมีเวลามากกว่านี้และทำกับครูประจำการ น่าจะได้ผลที่ดีมากกว่านี้หลายเท่า 

โดยภาพรวม ผู้วิจัยประเมินตนเองว่า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอภิปัญญามากมาย ได้เรียนรู้จาก
การศึกษางานวิจัยต่างประเทศ ได้เรียนรู้จากการเผชิญอุปสรรคในการนำแนวคิดหรือทฤษฎีไปสู่
การปฏิบัติที่อาจจะได้ผลลัพธ์บางส่วนที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจากข้อจำกัดต่าง  ๆ ที่อาจจะทำให้
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สอนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัยมีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าที่ควร อย่างน้อยก็เห็นนักศึกษาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
สอนจากที่เคยสังเกตเห็นในรุ่นก่อน ๆ มีการใช้คำถามมากขึ้น มีการกระตุ้นให้นักเรียนของตนเอง
มีบทบาทมากขึ้น ผู้วิจัยได้ทำงานอย่างหนักในการทำวิจัยครั้งนี้ เหมือนได้ทำปริญญาเอกอีกครั้ง
หนึ่งในเวลาที่กระชับมาก แต่ก็ดีใจที่ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาในทุกขั้นตอน ได้เรีย นรู้ร่วมกับ
นักศึกษา ผู้วิจัยคิดว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างผลงานวิจัยทางด้านนี้ต่อไป 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้วิจัยได้รู้จักและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาและการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมาก่อนแล้วในระดับหนึ่ง โดยได้ทำวิจัยกับนักศึกษาหรือนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยไม่เคยคุ้นเคยคือการทำวิจัยกับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งนักเรียนในระดับนี้เป็นช่วงวัยรอยต่อของวัยเด็กกับวัยรุ่นและนักเรียน ซี่ง
เมื่อนักเรียนไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่กระตุ้นให้พวกเขาได้คิด
และวิเคราะห์ด ้วยตนเอง ทำให้มีน ักเร ียนบางส่วนที ่ให ้ความสำคัญกับคำตอบมากกว่า
กระบวนการแก้ปัญหา ได้พยายามไปขอความช่วยเหลือจากติวเตอร์ที่นักเรียนไปเรียนพิเศษ
แทนที่จะพยายามเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ งมีผลกระทบต่อการพัฒนาอภิปัญญาไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นการทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในระยะยาวมากกว่าการให้ได้มากเพียงแค่
คำตอบ เพ่ือที่นักเรียนจะได้รับผลในการพัฒนาอภิปัญญาของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ 

สิ่งที่นักวิจัยคิดว่าตระหนักรู้เพ่ิมข้ึนหลังได้เข้าร่วมโครงการนี้คือ กระบวนการขอการพิทักษ์
สิทธิ์ในคนของสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงจากการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ในคนในการเก็บรวมรวบข้อมูลวิจัยในทั ้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั ้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยในประเทศไทยนั้นผู้วิจัยเคยขอการพิทักษ์สิทธิของ
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจากสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีระบบและการกำกับติดตามความก้าวหน้าที่
ชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการการเก็บข้อมูลได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดาย



 

162 

ว่าในงานวิจัยนี้ไม่สามารถได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ได้ทันตามที่วางแผนไว้แม้ว่าได้ดำเนินการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนเก็บข้อมูลประมาณ 2 เดือนและคอยติดตามความก้าวหน้าของการขอ
พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจากประสบการณ์ท่ีได้รับคิดว่าการขอพิทักษ์สิทธิ์ในคน
ของสายสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์จะต้องเผื่อเวลาในการดำเนินการให้มากกว่านี้เท่าที่จะเป็นไป
ได ้เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างที่งานวิจัยนี้ได้รับผลกระทบ 

สิ่งที่นักวิจัยรู้สึกประทับใจคือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทั้ง 5 คนที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ แม้ในช่วงต้น ๆ นักศึกษาฯ จะมีความรู้สึกกดดัน กังวล
และมี่ความเครียดในการทำงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ค่อนข้างจำกัด นักศึกษาทุกคนได้
ใช้ความพยายาม พากเพียร ที่จะเรียนรู้และพัฒนาทั้งตนเองและชั้นเรียนของตนเองอย่างไม่ย่อ
ท้อ จนสามารถผลักดันให้ชั้นเรียนของพวกเขาได้รับการพัฒนาไม่มากก็น้อย จนสามารถทำให้การ
ทำงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยการทำความเข้าใจกับทุก ๆ ฝ่ายในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ล้วนถือว่ามีความจำเป็น
และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากโครงการวิจัยนี้เป็นการนำร่องในการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน และการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นความรู้ที่ได้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาฯ ในการพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการหรือหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการผลิตครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้โดยอาจทำเป็นโครงการระยะสั้น
หรือโครงการระยะยาวที่ต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มของเนื้อหาสาระในลักษณะที่เป็นบันไดเวี ยน 
(Spiral curriculum) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนใน
การเรียนคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ในชั้นที่ปี่ 1 เป็นต้นไป โดย
สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นกระบวนวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการการปรับพ้ืนความรู้ ความ
เข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงการนำไปประยุกต์ใช้ให้แก่นักศึกษาในการส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับทั้งความหมาย  กรอบแนวคิด 
และการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในบริบทการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน เป็น
ต้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการต่อขยายพันธมิตรในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนออกไปสู ่ครู
ประจำการที่มีความสนใจและอยากท่ีจะพัฒนาทั้งทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและ
อภิปัญญาของนักเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้ในการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยท้ายที่สุดอาจต่อยอดมามุ่งเป้าไปที่การพัฒนาอภิ
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ปัญญาของครูทั้งครูฝึกสอนและครูประจำการอันจะนำไปสู่การศึกษาผลและความสัมพันธ์ของอภิ
ปัญญาของครูและนักเรียนที่อาจเปิดประเด็นการค้นพบใหม่  ๆ ที่น่าจะนำไปสู่การพัฒนาอภิ
ปัญญาของคนไทย 4.0 แบบองค์รวมได้ต่อไปในอนาคต 

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
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญา ซึ่งตรงนี้ต้องเผื่อเวลาในการทำงานเพื่อให้แผนฯ ที่
พัฒนาขึ้นเสร็จทันกำหนดการในการใช้แผนฯ ในวงจรที่ 3 (ระยะที่ 3) การลงปฏิบัติการสอนจริง 
ซึ่งถ้ามีเวลาในการนำแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นก่อนนำไปใช้จริงจะช่วยทั้งการได้แผนฯ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะการสอนด้านต่าง ๆ ตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นก่อนการนำไปสอนจริงมาก
ยิ่งขึ้น 

สาขาวิชาภาษาไทย 

นักวิจัยได้สะท้อนถึงความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้คือ การใช้เทคนิคการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ส่งเสริมความคิดอภิปัญญาให้แก่นักศึกษาและนักเรียน การใช้กิจกรรมและ
การออกแบบแผนฯ วิชาภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาสามารถส่งเสริมความคิดอภิปัญญาให้แก่
นักเรียน 

โดยในสิ่งที่นักวิจัยคิดว่ารู้มาบ้างแล้วแต่ยังไม่มากนักและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการร่วม
ทำวิจัยในครั้งนี้ คือ เรื่องของการสอนคิดโดยการใช้กลวิธีอภิปัญญามีรายละเอียดปลีกย่อยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการส่งเสริมอภิปัญญา โดยเฉพาะการสอนวิชาภาษาไทยที่แตกต่างจาก
วิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตะวตามธรรมชาติของวิชา การจะส่งเสริมและจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการคิดอภิปัญญาให้เกิดแก่นักศึกษาหรือนักเรียนทำได้แต่ค่อนข้างเป็นนามธรรม
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มากกว่ารูปธรรมเมื่อเทียบกับวิชาต่าง ๆ ที่เอื้อโดยตรงกับการคิดอภิปัญญา ดังนั้นการนำอภิ
ปัญญามาใช้ต้องพิจารณาดูธรรมชาติวิชานั้น ๆ ด้วย  

สำหรับความประทับใจ สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่คิดว่าจะนำไปต่อยอดได้ก็คือ การได้
สอนและฝึกนักศึกษาในทีมวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญา และสามารถนำอภิ
ปัญญาไปปรับประยุกต์ใช ้ในการจัดการเร ียนการสอนของตนเองได้ ทำให้นักศึกษาเห็น
ความสำคัญและประโยชน์ของอภิปัญญาในชีวิตประจำวันและในการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่นักเรียน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในการสอน
ภาษาไทยต่อไป ทั้งนี้การทำให้นักศึกษาสามารถสรุปผลงานของตนเองที่ทำออกมาเป็นเล่ม 
Booklet ช่วยสะท้อนภาพองค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถนำมาถ่ายทอกและแลกเปลี่ยนกับ
ครูภาษาไทยและผู้ที่สนใจอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยสรุปหลังจากการสิ้นสุดการดำเนินการครบทั้ง 3 วงจร สำหรับรูปแบบการใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฯ ได้พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน พบว่ามีการใช้รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่หลากหลายโดยเริ่มตั้งแต่จากการเป็นผู้ฟังการบรรยาย การลงมือ
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น การสังเกต/ชมคลิปวิดิโอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย การสะท้อนคิด การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และการสะท้อนคิด ล้วนช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการ
หล่อหลอม ขัดเกลาทั้งความคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนใน
ที่สุด อีกทั้งประเด็นเนื้อหา/สาระที่อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับประเด็น
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยากและมีความซับซ้อน การ
อบรมจึงต้องมีทั้งประเด็นหลักที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันทุกสาขา และประเด็นย่อยที่แยกลงฝึกปฏิบัติ
ในแต่ละสาขาเพื่อเติมเต็มประเด็นหลักให้สมบูรณ์ขึ้นในท้ายที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงต้นนั้น
คณะผู้วิจัยปรับพื้นความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในประเด็นของความหมาย กรอบแนวคิดอภิ
ปัญญา การสอนเชิงอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาไว้ให้มากพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากใน
วงจรที่2 นักศึกษาต้องสร้างและพัฒนาแผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาผู้เรียนภายใต้ระยะเวลาที่
ค่อนข้างจำกัด หากนักศึกษายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญาและองค์ประกอบในแต่ละด้านไม่
มากพออาจส่งผลทำให้การสร้างแผนฯ เพื่อต้องใช้เวลาในการปรับแก้มากขึ้น อาจส่งผลกระทบ
ต่อการนำแผนฯ ที่พัฒนาขึ ้นไปสอนจริงในวงจรที ่ 3 เสร็จสิ้นไม่ทันตารางการสอนของทาง
โรงเรียน ทั้งนี้เนื้อหา/สาระในการอบรมในวงจรที่ 2 และ 3 ได้ลดความเป็นหลักการ/ทฤษฎีลง
และไปเน้นที่การลงมือปฏิบัติ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย วิพากษ์ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
และสะท้อนคิดมากขึ้น 
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จากการดำเน ินการทั ้ง 3 วงจร สามารถเสนอแนวทางการส ่งเสร ิมน ักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนได้ออกเป็น 3 ระยะ (จาก 3 วงจร) โดยได้มีการผสมผสานสัมมนา โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาได้แก่ การบรรยาย/อภิปราย การอ่าน การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ การทดลอง
ปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสะท้อนคิด สำหรับเนื ้อหาสาระที ่ใช้ในการส่งเสริม
นักศึกษาฯ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายและกรอบแนวคิดของอภิปัญญา 
กลยูทธิ์เชิงอภิปัญญา หลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนคือคิด การประเมิน
อภิปัญญา ปิดท้ายด้วยปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จที่ได้จากการลงปฏิบั ติสอนจริง  ซึ่ง
แผนภาพสรุปโมเดลแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนรวม
รูปแบบวิธีการและเนื้อหาสาระ ดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 โมเดลแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
(รูปแบบวิธีการและเนื้อหาสาระ) 
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาไทย 

สำหรับอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยนั้น 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั ้งด้านเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยรายงานผลตามวิธีการและเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การทำแบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน โดยผู ้ว ิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
แบบสอบถามก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)  ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกัน
ในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ได้ถูก
พัฒนาขึ ้นทั ้ง 10 แผนของนักศึกษาแต่ละคน ในแต่ละสาขาวิชา ซึ ่งใช ้เวลาในการตอบ
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) ซ่ึงได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
โดยแบบวัดเมตาคอคนิช ั ่น หรือแบบวัดอภิปัญญาดังกล่าวปร ับมาจาก 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) และ (2) การกำกับการรู้คิด (จำนวน 
35 ข้อ) 

สำหรับการนำแบบสอบถามในส่วนของแบบวัดอภิปัญญาไป try out กับห้องคู่ขนาน
ของห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น ( สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค)ได้ผลดังในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคจากการนำไปทดลองใช้แบบประเมินอภิปัญญา
ของนักศึกษา (Pre-test) 

สาขาวชิา ชั้นเรียน 
n 

(คน) 
Cronbach’s alpha coefficient 

รายบุคคล รายสาขา ภาพรวม 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา a) 

20 0.945 0.913 0.917 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา b) 

21 0.989 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา c) 

35 0.901 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา d) 

21 0.900 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา e) 

25 0.900 

คณิตศาสตร์ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา A) 

48 0.934 0.924 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา B) 

27 0.968 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา C) 

40 0.880 
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สาขาวชิา ชั้นเรียน 
n 

(คน) 
Cronbach’s alpha coefficient 

รายบุคคล รายสาขา ภาพรวม 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา D) 

38 0.978 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา E) 

35 0.895 
 

ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ก) 

47 0.897 0.906 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ข) 

25 0.959 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ค) 

28 0.952 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา ง) 

20 0.903 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
(ห้องคู่ขนานของชั้นเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษา จ) 

28 0.945 

สำหรับแบบวัดเมตาคอคนิชั่นหรือแบบวัดอภิปัญญา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของ สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) ที่นำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้ 

2. การสังเกตชั้นเรียน เป็นการเก็บข้อมูลจากชั้นเรียนที่นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา จำนวน
ทั้งสิ ้น 15 คน (วิทยาศาสตร์ 5 คน คณิตศาสตร์ 5 คน และภาษาไทย 5 คน) ในระหว่างที่ลง
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที ่ได้พัฒนาขึ้นในแต่ละวงจรย่อยของแต่ละสาขาวิชาซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี ่ยวชาญในแต่ะละสาขาวิชา (สาขาวิชาละ 3 
ท่าน) โดยนักศึกษาแต่ละคนได้พัฒนาแผนฯ เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนประมาณคนละ 10 แผน ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินการของแต่ละสาขาวิชาที่มี
ความคล้ายคลึงกันแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบ้างดังต่อไปนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สังเกตชั้นเรียน โดยใช้การนิเทศ แบบสังเกตอภิปัญญาของ
นักเรียน และการใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกวีดีทัศน์ หรือเครื่องบันทึกเสียงในกลุ่มนักเรียน
บางกลุ่ม เพ่ือศึกษาการใช้อภิปัญญาในห้องเรียน 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังเกตชั้นเรียน โดยใช้การนิเทศ แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรยีน 
การใช้เครื่องบันทึกวิดีทัศน์ชั้นเรียนในภาพรวมและเครื่องบันทึกเสียงกลุ่มเจาะลึกโดยเฉพาะ 2 
กลุ่ม เพื่อเป็นการ back up ข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มเจาะลึกประกอบด้วยนักเรียนประมาณ 3 – 4 
คนที่คละความสามารถ (เก่ง 1 คน กลาง 1 – 2 คน และอ่อน 1 คน) รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 – 8 
คน ที่คละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) โดยเลือกด้วยคำแนะนำของครูพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้แบบสังเกต
อภิปัญญาของนักเรียนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงของเครื่องมือว่ามีความเหมาะสม โดยมีค่า (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปในแต่ละประเด็นในการ
สังเกตอภิปัญญาของนักเรียน โดยผลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเห็นพ้อง
ระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย 3 คน รวมทั้งสิ้น 
4 คน ร่วมกันสังเกตโดยใช้แบบสังเกตอภิปัญญานักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาทั้ง 5 คน ๆ ละ 
2 แผน (แผนละ 100 นาที) ที่ผู้เชี่ยวชาญ (3 ท่าน) ได้ประเมินแผนฯ แล้วว่ามีความเหมาะสมและ
น่าจะสามารถส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ในช่วงกลางหรือช่วง
ท้ายของการจัดการเรียนการสอนตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่นักเรียนได้แสดง
พฤติกรรมทางอภิปัญญาที่มีร่องรอยให้เห็นได้ชัดเจนในระดับหนึ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกับกลุ่ม
เจาะลึกเพ่ือสะท้อนภาพของพฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน 

สำหรับสาขาวิชาภาษาไทย สังเกตชั้นเรียน โดยใช้การนิเทศ แบบสังเกตอภิปัญญาของ
นักเรียน และการใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกวีดีทัศน์ หรือเครื่องบันทึกเสียงในกลุ่มนักเรียน
บางกลุ่ม เพ่ือศึกษาการใช้อภิปัญญาในห้องเรียน 

3. ผลงานนักเรียน จากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงร่องรอยอภิ
ปัญญาของนักเรียนจากการได้เรียนรู้ตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น ผลงานของนักเรียนสามารถ
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียนได้ ไม่มากก็น้อย ตัวอย่าง
ของผลงานนักเรียน เช่น ใบงานเดี่ยว ใบงานกลุ่ม และสะท้อนคดของนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม/งานที่มอบหมายให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
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4. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการกับนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาที่
ร่วมโครงการ โดย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวถึงการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะลึกในชั้นเรียนของนักศึกษาแต่ละ
คน ซึ่งนักเรียนกลุ่มเจาะลึกที่เลือกมาตามคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน 
(เก่ง 2 คน กลาง 2 คน และอ่อน 2 คน)  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน หลังจากเรียนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรายคน โดย
การสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายคนในคาบว่าง คนละประมาณ 15 – 20 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น และหลังจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้สร้างขึ้น โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือเป็น
การค้ำยันข้อมูล (Triangulation) ที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน และ
ผลงานนักเรียน 

สาขาวิชาภาษาไทย กล่าวถึงการสัมภาษณ์กลุ่มเจาะลึกในชั้นเรียนของนักศึกษาแต่ละคน 
ซึ่งนักเรียนนักเรียนกลุ่มเจาะลึกที่เลือกมา ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน (เก่ง 2 คน กลาง 2 คน 
และอ่อน 2 คน) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนแตกต่างกัน หลังจากเรียนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรายคน 

จากนี้จะเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที ่เก็บรวบรวมมาได้จากเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่ใช้ในวิจัยกับชั ้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (นามสมมตินักศึกษา คือ a, b, c, d, และ e ตามลำดับ) คณิตศาสตร์ (นามสมมติ
นักศึกษา คือ A, B, C, D, และ E ตามลำดับ) และภาษาไทย (นามสมมตินักศึกษา คือ ก, ข, ค, ง, 
และ จ ตามลำดับ) ทั้ง 15 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

คณะผู ้ว ิจ ัยใช้แบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and 
Dennison (1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และ
คณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการประเมิน
อภิปัญญาของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ในการนำแบบวัดอภิปัญญาไปใช้ พบว่ามี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 0.838 ถึง 0.940 
ซึ่งแบบวัดอภิปัญญานี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน และ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

สรุปผลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 151 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 27.81 และ 72.19 ตามลำดับ) 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (วิทยาศาสตร์) 

ลักษณะทั่วไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 151)   

ชาย 42 27.81 
หญิง 109 72.19 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบประเมิน MAI ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่
ระหว่างไม่เกิน 2.00 คิดเป็นร้อยละ 53.64 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51 ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 20.53 รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม   
(n = 151) (วิทยาศาสตร์) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 81 53.64 
2.01 – 2.50 22 14.57 
2.51 – 3.00 9 5.96 
3.01 – 3.50 8 5.30 
3.51 ขึ้นไป 31 20.53 

สรุปผลตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.13 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนจำนวน 151 
คน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คน พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.66 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.81 คะแนน ได้ค่า 
Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.35 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.39) และการกำกับการรู้คิด 
(d = 0.31) ก็พบว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางเช่นกัน 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนอภิ
ปัญญาก่อนเรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 151) โดยคะแนน
เต็มเท่ากับ 5 คะแนน (วิทยาศาสตร์) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.78 0.42 3.92 0.45 0.32 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.55 0.45 3.74 0.43 0.43 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.57 0.44 3.75 0.45 0.40 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.63 0.44 3.80 0.44 0.39 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.67 0.42 3.8 0.49 0.28 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.76 0.43 3.86 0.41 0.24 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.64 0.40 3.81 0.45 0.40 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.83 0.47 3.93 0.49 0.21 

5) การประเมินผล 3.52 0.44 3.72 0.47 0.44 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.68 0.43 3.82 0.46 0.31 

รวมทั้งหมด 3.66 0.44 3.81 0.45 0.35 
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ภาพที่ 4.13 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์) (n = 151) 

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 ซึ่งพบพฤติกรรมทางอภิปัญญาที่ปรากฏ
ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่สอนตามแผนฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้น รายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน เช่น นักเรียนสามารถอธิบายหลักการการหักเหของแสงผ่านตัวกลางต่าง ๆ ได้  สามารถ
อธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิตจากการทดลองเกี่ยวกับลูกพิธที่ทดลองไปเมื่อคาบก่อนหน้าได้ เป็นต้น 
รวมทั้งมีนักเรียนบางส่วนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการหรือกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
เช่น แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา (action = reaction) เป็นต้น ทั้งนี้ยังปรากฏว่านักเรียน
ร่วมกันทำกิจกรรมในชั ้นเรียนอีกหลายพฤติกรรม เช่น ร่วมกันพูดคุย ร่วมกันถาม – ตอบ 
เกี่ยวกับปัญหา/คำถามที่ครูหรือเพื่อนถาม/ตั้งประเด็น ในบางชั้นเรียนจะมีการอภิปรายบ้าง
เล็กน้อย ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.14 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ พบว่าในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนครูผู
สอนจะเป็นผู้คอยแนะนำกระบวนการในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิธีการในการทดลอง 
วิธีการในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นต้น หลังจากจัดการเรียนการสอนไปได้สักระยะหนึ่ง พบว่า
นักเรียนบางส่วนเริ่มตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
เช่น ปรากฏว่ามีการพูดคุย การเขียนร่างแนวคิด/กระบวนการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโมเม
นตัมของแรง เรื่องแสง และเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่
ร่วมกันถาม - ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายในระหว่างทำการทดลองเพื่อหากระบวนการในการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.15 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนกำลังดำเนินการทดลอง 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้ว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดบ้าง
ในการเลือกทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น มีการพูดคุย ถาม - ตอบ หรืออธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
การแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ในขณะที่ครูนำเข้าสู่บทเรียนหรือในขณะที่นักเรียนกำลังทำการแก้ปัญหา 
ทั้งนี้พบว่า นักเรียนบางส่วนเขียนสะท้อนคิดว่าในการแก้ปัญหาจำเป็นมากท่ีจะต้องทราบเงื่อนไข



 

177 

ของโจทย์เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้แก้ปัญหาผิดหรือแก้ปัญหาไม่สำเร็จ ในขณะที่บางส่วนเขียน
สะท้อนคิดว่าเงื่อนไขของกฎ/ทฤษฎีจำเป็นในการทำการทดลอง เช่น ต้องทราบเงื่อนไขของการ
หักเหของแสงก่อนจึงจะทำการทดลองเก่ียวกับเรื่องการหักเหของแสงได้ เป็นต้น 

2) การกำกับการรู้คิด 

2.1) การวางแผน พบว่าหลังจากที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงาน (ทั้งเดี่ยวและ
กลุ่ม) นักเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนในการทำงาน เช่น กำหนดเป้าหมาย (โดยสังเกตได้จากการ
จดบันทึกว่าโจทย์ถามอะไร) เวลา ขั้นตอนการทำงาน/แก้ปัญหา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในการ
ทำกิจกรรมในชั ้นเรียน ทั้งนี ้ปรากฏว่านักเรียนมีการร่างแนวคิดก่อนที่จะทำงานที่ได้ร ับบ
มอบหมายเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าพฤติกรรมการวางแผนของนักเรียนนั้นปรากฏในช่วงการ
ทำงานกลุ่มมากกว่าการทำงานเดี่ยว โดยพบทั้งในช่วงของการทำโจทย์แบบฝึกหัดและช่วงทำ
กิจกรรมการทดลองต่าง ๆ เช่น พบว่านักเรียนได้รวมกันวางแผนในการทดลองเกี่ยวกับโมเมนต์
ของแรง โดยครูกำหนดเวลาในการทดลองประมาณ 20 นาที ซึ่งนักเรียนพยายามเตรียมอุปกรณ์
ต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่กันทำค่อยข้างเป็นระบบ ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.16 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังวางแผนการทำงานกลุ่ม 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเจอข้อมูลสำคัญที่
ปรากฏในโจทย์ปัญหา เช่น สิ่งที่โจทย์กำหนด สิ่งที่โจทย์ถาม นักเรียนจะขีดเส้นใต้ข้อมูลเหล่านั้น 
หรือใช้ปากกาเน้นสีข้อความบ้าง นอกจากนี้สังเกตพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพิจารณา
ข้อมูลนั้นอย่างใจจดใจจ่อพร้อมทั้งถือปากกาสีหรือดินสอเพื่อเน้นข้อความสำคัญ และยังปรากฏ
อีกว่านักเรียนวาดภาพแทนข้อความ/ข้อมูลจากโจทย์เพ่ือให้มองเห็นภาพมากขึ้น เช่น วาดภาพ
การหักเหของแสงเพื่อวาดรังสีตกกระทบต่าง ๆ วาด free body diagram เพื่อทำให้เห็นภาพว่า
มีกี่แรงและมีแรงอะไรบ้างที่กระทำต่อวัตถุ เป็นต้น ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนสะท้อนคิดว่าเนื่องจาก
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โจทย์ปัญหาฟิสิกส์บางโจทย์ให้ข้อมูลมาค่อนข้างมากการขีดเส้นหรือเน้นสีข้อความจะช่วยทำให้
เข้าใจโจทย์ได้ไวขึ้น ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.17 นักเรียนกำลังจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ พบว่าในช่วงต้นของการจัดการเรียนการ
สอนครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบ/ติดตามผลการทำงานหรือผลการแก้ปัญหาของ
ตนเอง ซึ่งหลังจากนั้นพบว่านักเรียนบางส่วนพยายามตรวจสอบว่าตัวเองทำงานหรือแก้โจทย์
ปัญหาตรงกับเป้าหมายแล้วหรือยัง โดยการถามเพื่อนหรือครูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเอง ทั้งนี้ยังพบว่านักเรียนพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา เช่น การอ่านทวนซ้ำ การ
พูดกับตัวเอง การตั้งคำถาม เป็นต้น (ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พบในช่วงทำงานเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่) 
ทั้งนี้นักเรียนตรวจสอบการทำงานและความเข้าใจของตนเองเป็นระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานใน
ชั้นเรียน ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.18 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันตรวจสอบงานกลุ่ม 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่านักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
การหาวิธีการใหม่ เมื่อวิธีการเดิมที่เคยใช้ไม่ได้ผล เช่น พยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
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โดยทันทีหลังจากที่อ่านโจทย์เสร็จแต่ทำให้ผลผิดพลาด จึงกลับมาวาด free body diagram 
ก่อนแล้วทราบว่าตัวเองไม่ได้นำแรงที่กระทำกับวัตถุอีก 1 แรงมาคำรนวณด้วย ทั้งนี้ในการแก้ไข
ปัญหานักเรียนส่วนน้อยที่พยายามคิดหาวิธีการที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เมื่อแก้ปัญหาถูกต้อง
แล้วจะข้ามไปคิดข้ออ่ืนทันที จากที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดจะพบว่ามีนักเรียนส่วนน้อยเท่านั้นที่
พยายามกลับไปหาแนวคิดอื่น ๆ ที่ง่ายกว่าในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังพบอีกว่า นักเรียนขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้น หรือครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานในชั้น
เรียนบ่อยครั้งเพื่อแก้ข้อติดขัดของตนเอง ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.19 นักเรียนพยายามหาวิธีแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

2.5) การประเมินผล พบว่าเมื่อนักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเสร็จแล้วนักเรียนจะส่งงาน
นั้นทันทีโดยไม่ได้ประเมินว่างานที่ทำนั้นตรงกับเป้าหมายหรือคำสั่งหรือไม่ แต่นักเรียนนักเรียน
บางส่วนประเมินว่างานที่ทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมีการพูดคุยกัน 
หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียนพิจารณาว่ามีวิธีการอ่ืน
ที่ง่ายหรือดีกว่านี้อีกหรือไม่ ผลจากการสะท้อนคิดก็ยังพบว่านักเรียนประเมินงานของตนเองก่อน
แล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับผลงานของเพื่อนว่าผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหาของใครที่เหมาะสม
กว่าเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงงานครั้งต่อไป ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.20 บรรยากาศชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ขณะนักเรียนกำลังประเมินงานกลุ่ม 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยใช้แบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison 
(1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) 
ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการประเมินอภิปัญญา
ของนักเรียนทั ้งก่อนเรียนและหลังเรียน  ในการนำแบบวัดอภิปัญญาไปใช้ พบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ในช่วง 0.884 – 
0.968 ซึ่งแบบวัดอภิปัญญานี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
และตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

สรุปผลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 201 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 52.24 และ 47.76 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (คณิตศาสตร์) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 201)   

ชาย 105 52.24 
หญิง 96 47.76 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบประเมิน MAI ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง
ไม่เกิน 2.00คิดเป็นร้อยละ 26.87 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อย
ละ 24.38 รายละเอียดดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที ่ 4.10 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรด เฉลี ่ยสะสม  
(n = 201) (คณิตศาสตร์) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 54 26.87 
2.01 – 2.50  20 9.95 
2.51 – 3.00  49 24.38 
3.01 – 3.50 44 21.89 
3.51 ขึ้นไป 34 16.91 

สรุปผลตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยหลังเรียนคือ 
4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้
คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.44 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้ เกี ่ยวกับการรู้คิด (d = 0.48) และด้านการกำกับการรู้คิด (d = 
0.40) ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญาใน
ด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.11 และภาพท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมาย (n = 201) ที ่สอนโดยนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
Mean 

Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.74 0.97 4.22 0.88 0.52 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.54 0.84 3.88 0.86 0.40 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.56 0.97 3.99 0.89 0.46 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.61 0.95 4.05 0.88 0.48 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.70 0.91 4.09 0.85 0.45 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.68 0.93 4.10 0.84 0.48 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.55 0.92 3.95 0.83 0.31 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.69 0.96 4.00 0.90 0.33 

5) การประเมินผล 3.45 0.95 3.75 0.87 0.29 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.61 0.94 3.97 0.85 0.40 

รวมทั้งหมด 3.61 0.95 4.01 0.88 0.44 
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ภาพที่ 4.21 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน (สาขาวิชา

คณิตศาสตร์) (n = 201) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพสะท้อนอภิปัญญาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน ใบงาน 
และสะท้อนคิดของนักเรียน จะรายงานผลในประเด็นของอภิปัญญา 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 โดยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ได้ใช้บริบท
การเรียนรู้เชิงรุกที่เอ้ือต่อการส่งเสริมอภิปัญญาคือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ดังนั้น
ผู้วิจัยจะนำเสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบหลักและด้านย่อยของอภิปัญญาของนักเรียนที่
ปรากฏในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ PBL ทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1. การนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ 
อภิปราย และสรุป และขั้นที่ 5. การให้งาน/แบบฝึกหัด โดยมีรายละเอียด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้
ด้านกระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึง ความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับร้อยละได้ 
โดยสามารถตอบคำถามหรืออธิบายความรู้เกี ่ยวกับร้อยละได้ เมื่อครูถามในช่วงทบทวนหรือ
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ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ ๆ ในขณะที่ครูกำลังทบทวนความรู้เดิมได้ ในPBL ขั้นที่1. การ
นำเสนอสถานการณ์ปัญหา และขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปรายผลและสรุป ทั้งนี้นักเรียนยัง
สามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างง่ายเกี่ยวกับร้อยละได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 4.22 

 
ภาพที่ 4.22 บรรยากาศในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 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...” 

อีกทั้งในขั้นที่ 4. ของ PBL ซึ่งเป็นช่วงการนำเสนอ อภิปรายผลและสรุป พบว่านักเรียน
บางส่วนสามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างชัดเจนแม้ในบางครั้งครู เป็น
เพียงผู้ที่คอยชี้แนะ ดังภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 บรรยากาศในชั้นเรียนขณะที่นักเรียนกำลังนำเสนอผลงานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

(อธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา) 

ทั้งนี้ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไข โดยสามารถอธิบาย
เงื่อนไขในการเปรียบเทียบร้อยละ หรือเงื่อนไขของการได้กำไรและขาดทุนได้ และยังสามารถ
อธิบายเงื่อนไขในการแก้ปัญหาในงานกลุ่มได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 4.24 

 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการตระหนักรู้ถึงความรู้ด้านเงื่อนไขของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

2. การกำกับการรู้คิด (มี 5 ด้านย่อย คือ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การ
ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล) ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทั้งนีพ้บว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการวางแผนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน ทั้งงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม ซึ่งเป็นขั้นที่ 2. และ ขั้นที่ 3. ของ PBL สังเกตได้จากการที่นักเรียนมีการร่างแนวคิด
ก่อนที่จะเขียนลงใบกิจกรรมหรือกระดาษปรู๊พ ดังภาพที่ 4.65 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่านักเรียน
สามารถแก้สถานการณ์ปัญหาได้หลากหลายวิธี โดยมีทั ้งวิธีการคำนวณร้อยละในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และการใช้วิธีสัดส่วนในการคำนวณร้อยละ 
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างร่องรอยการวางแผนการทำงานกลุ่มโดยร่างแนวคิดของนักเรียนในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 
 

จากแบบบันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกัน จะเห็นว่านักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ในการ
ทำงานตามเพศ ซึ่งครูควรเดินสำรวจและทันสังเกตและให้คำชี้แนะการวางแผนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ดังตัวอย่างภาพที ่4.26 

 
ภาพที่ 4.26 บันทึกการวางแผนทำงานกลุ่มของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน พบว่านักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนจะวางแผน
หน้าที่การทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และมีการวางแผนในด้านเวลาเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4.27 
นักเรียนที่มีความสามารถในระดับกลางและเก่ง จะวางแผนในด้านการวิธีการดำเนินการเพื่อแก้
สถานการณ์ปัญหา นักเรียนที่มีความสามารถในระดับกลางจะมีการค้นคว้าข้อมูลที่ครูกำลังจะ
สอนมาก่อน เพ่ือให้ง่ายต่อการแก้สถานการณ์ปัญหาในชั้นเรียน ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับเก่งจะเป็นผู้นำในการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคน โดยแบ่งตามความสามารถของแต่ละคนเป็น
หลัก ตัวอย่างดังภาพที่ 4.28 
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ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อน  

ในการวางแผนการทำงานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดของนักเรียนระดับเก่งและปานกลาง 

ในการวางแผนการทำงานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนมีการใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน ใน PBL ขั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ โดยพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ ใช้ปากกาสีหรือปากการเน้นสีข้อความขีดเส้นใต้ วงกลม หรือเน้นสีข้อความที่
สำคัญเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหามากขึ้น จากผลงานของนักเรียนจากใบ
กิจกรรมเดี่ยว จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนที่ยังไม่มีกลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อมูล เนื่องจากมีการใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นข้อความทั้งหมดในใบกิจกรรม ดังภาพที่ 4.29
นักเรียนที่มีความสามารถระดับกลางยังมีกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล นั่นคือนักเรียนมีการเน้น
ข้อความที่สำคัญในสถานการณ์ปัญหา โดยจะเน้นข้อความที่สถานการณ์ให้มาที่เป็นตัวเลข และ
ปัญหาของสถานการณ์ปัญหา ดังภาพที่ 4.30 นอกจากนี้ภาพที่ 4.31 ได้แสดงให้เห็นถึง นักเรียน
ที่มีความสามารถระดับเก่งมี กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล นักเรียนมีการใช้ปากกาเน้นข้อความ
เน้นข้อความที่สำคัญ คือ “1,990 บาท” “ลดราคา 80% จากราคาป้าย” “ลดราคากี่บาท” และ 
“จ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด” โดยใช้ปากกาเน้นข้อความสีเดียวกันทั้งหมด จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มี
ความสามารถในระดับเก่งนี้มีการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง จากที่ที่นักเ รียนใช้ปากกา
ลากเส้นจากคำว่า “จากราคาป้าย” แล้วเขียนว่า “1,990” 
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ภาพที่ 4.29 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับอ่อนในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4.30 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับปานกลางในชั้น

เรียนคณิตศาสตร์ 

 
ภาพที่ 4.31 การใช้ปากการเน้นข้อความในการจัดการข้อมูลของนักเรียนระดับเก่งในชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 
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ทั้งนี้ยังพบว่า นักเรียนมี การตรวจสอบติดตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งสังเกตได้ใน 
PBL ชั้นที่ 2. การทำงานเดี่ยว พบว่า นักเรียนมีการใช้สี Highlight คำสำคัญในใบงานเดี่ยว ใน
ทำนองเดียวกันในข้ันที่ 3. การทำงานกลุ่ม ในขณะที่นักเรียนกำลังทำงานกลุ่ม โดยที่นักเรียนส่วน
ใหญ่พยายามที่จะพิจารณาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยการอ่านซ้ำ 
อ่านออกเสียงพรึมพรำ หรือร่วมกันทำความเข้าใจกับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ ตัวอย่างดังภาพที่ 4.32 

 
ภาพที่ 4.32 บรรยากาศในชั้นเรียน ขณะนักเรียนทำงานกลุ่ม และตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิด

เกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามความเข้าใจในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

จากแบบสะท้อนคิดของนักเรียน นักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อนจะตรวจสอบ
ความเข้าใจโดยการถามตนเองว่าเข้าใจหรือไม่ ดังภาพที่ 4.33 ต่างจากนักเรียนที่มีความสามารถ
ในระดับกลางและเก่งมักจะตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเอง โดยการทวนงานของตนเองซ้ำและ
ถามตนเองว่าเข้าใจกับบทเรียนนั้นหรือไม่ จากนั้นจึงตรวจสอบกับคนอื่นว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
รายละเอียดดังภาพที่ 4.34 

 
ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับอ่อนในการตรวจสอบความเข้าใจใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
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ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างการเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนระดับปานกลางและเก่งในการตรวจสอบ

ติดตามความเข้าใจในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

สำหรับการใช้กลยุทธ์แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนนั้นพบในขั้น PBL ขั้นที่ 2. การ
ทำงานเดี่ยว ขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม ขั้นที่ 4. การนำเสนอ อภิปราย และสรุป และขั้นที่ 5. การ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย/แบบฝึกหัด ตัวอย่าง เช่น ในการทำงานกลุ่มที่นักเรียนพยายามที่จะ
แก้ปัญหา และพยายามหาแนวทางที่หลากหลาย/วิธีการที่ง่ายและสะดวกนั้น เมื่อนักเรียนพบ
ข้อผิดพลาด พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบจากการ
สอบถามครูในทันที ในขณะที่นักเรียนบางส่วนเลือกที่จะหารือกับเพื่อนร่วมกลุ่ม และมีนักเรียน
บางส่วนได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง ดังภาพที่ 4.35 

 
ภาพที่ 4.35 บรรยากาศขณะนักเรียนใช้กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

สำหรับการประเมินผล พบว่า ในขั้นที่ 3. การทำงานกลุ่ม และขั้นที่ 5. การให้งาน/
แบบฝึกหัด เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วได้มีการประเมินแนวคิด/ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ
ตนเองว่าถูกต้องและบรรลุป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนประเมินงาน
ของตนเองก่อนส่งงานครู ตัวอย่างดังภาพที่ 4.36 
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ภาพที่ 4.36 บรรยากาศ ขณะนักเรียนกำลังร่วมกันประเมินแนวคิด/ข้ันตอน 

การแก้ปัญหาของตนเองในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
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สาขาวิชาภาษาไทย 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

คณะผู ้ว ิจ ัยใช้แบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and 
Dennison (1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และ
คณะ (2559) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการประเมิน
อภิปัญญาของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ในการนำแบบประเมิน MAI ไปใช้ พบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู ่ในช่วง 0.821 ถึง 
0.959 ซึ่งแบบวัดอภิปัญญานี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 
พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

สรุปผลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 

การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน 133 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 37.59 และ 62.41 ตามลำดับ) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเพศได้ดังตารางที ่4.12 

ตารางท่ี 4.12 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ภาษาไทย) 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 133)   

ชาย 50 37.59 
หญิง 83 62.41 

จากการนักเรียนได้ตอบแบบประเมินแบบวัด I ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่
ระหว่าง 3.51 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 45.11 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50 คิด
เป็นร้อยละ 31.58 รายละเอียดดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที ่ 4.13 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามเกรดเฉลี ่ยสะสม  
(n = 133) (ภาษาไทย) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 7 5.26 
2.01 – 2.50 4 3.01 
2.51 – 3.00 20 15.04 
3.01 – 3.50 42 31.58 
3.51 ขึ้นไป 60 45.11 

สรุปผลตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยหลังเรียนคือ 
3.99คิดเป็นร้อยละ 79.80 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้
คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect 
Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.31 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.29) พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ ในขณะที่
ด้านการกำกับการรู้คิด (d = 0.33) พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยแสดงรายละเอียด
ของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.14 และภาพท่ี 4.37 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมาย (n = 133) ที ่สอนโดยนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size 

(d) 
mean 

standard 

deviation 
mean 

standard 

deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      

1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.82 0.81 4.11 0.82 0.31 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.67 0.80 3.85 0.77 0.23 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.71 0.83 3.98 0.81 0.33 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.73 0.82 3.97 0.81 0.29 

การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.85 0.78 4.08 0.78 0.34 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.85 0.83 4.03 0.78 0.22 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.72 0.84 3.98 0.77 0.33 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.72 0.81 4.01 0.76 0.39 

5) การประเมิน 3.58 0.93 3.92 0.85 0.39 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.74 0.85 4.01 0.79 0.33 

รวมทั้งหมด 3.74 0.84 3.99 0.80 0.31 
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ภาพที่ 4.37 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน MAI เฉลี่ยก่อนและหลังเรียน  

(สาขาวิชาภาษาไทย) (n = 133) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1) ความรู ้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง : พบว่านักเรียนรู ้ว ่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง มัทนะพาธา เช่น ความเป็นมา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง รวมถึงฉันท
ลักษณ์และเรื่องย่อของเรื่องดังกล่าวเพ่ือใช้ในการตอบคำถามในการจัดการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 4.38 ภาพกิจกรรมในชั้นเรียนที่นักเรียนมีการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริง 

76.44 73.36 74.16 77.00 76.96 74.32 74.44 71.52
81.52 77.00 79.56 82.24 80.52 79.68 80.64 78.40
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1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ : พบว่านักเรียนได้ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนบางอย่างที่
ต้อดำเนินการในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การปรึกษาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อทำความ
เข้าใจเนื้อหา การแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มทำงาน และการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน หลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ภาพที่ 4.39 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นกัเรียนได้วางแผนการทำงานและนำเสนอ

ผลงาน 

1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข : พบว่านักเรียนรู้ว่ามีเงื่อนไขบางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีการในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น นักเรียนจะต้องรู้หลักในการถอดคำประพันธ์และ
ความหมายของคำศัพท์มาล่วงหน้า เพ่ือจะได้ถอดคำประพันธ์ในชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ได ้

 
ภาพที่ 4.40 การทำกิจกรรมในชั้นเรียนในชั้นเรียนในการพูดคุยเก่ียวกับความรู้เชิงเงื่อนไข 

2) การกำกับการรู้คิด 

2.1) การวางแผน : พบว่านักเรียนมีการวางแผนการทำงานกลุ ่มกันอย่างเป็น
ขั้นตอน เช่น สมาชิกภายในกลุ่มแบ่งเนื้อหากันถอดคำประพันธ์ และเขียนแผนภาพโครงเรื่องของ
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เรื่องมัทนะพาธาในตอนที่ตนเองได้และตอนของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน เพ่ือเป็นการจัดลำดับความคิด และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องในแต่ละตอนได้ 

 
ภาพที่ 4.41 การวางแผนการทำงานกลุ่มกันอย่างเป็นขั้นตอน 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : พบว่านักเรียนมีการขีดข้อความสำคัญในเนื้อหา 
หลังจากนั้นก็จดคำอธิบายเพิ่มเติมที่ครูผู้สอนได้อธิบายให้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้เก่าและองค์ความรู้ใหม่ได้ดี รวมถึงขณะที่เรียนนักเรียนก็ตั้งใจที่ผู้สอนสอน
เป็นอย่างด ี

 
ภาพที่ 4.42 ผลงานนักเรียน 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ : พบว่านักเรียนได้ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบและติดตามความเข้าใจของตนเอง หรือหากเพื่อนไม่สามารถให้คำตอบได้นักเรียนก็จะ
ถามผู้สอนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่แน่ชัดเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียนออกมานำเสนอผล
การวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมัทนะพาธาก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใดหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเพื่อนที่
ออกมานำเสนอหรือไม่ อย่างไร 
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ภาพที่ 4.43 นักเรียนได้ปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบและติดตามความเข้าใจ 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : พบว่านักเรียนได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยถาม
ครูผู้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจ เช่น เมื่อผู้สอนสอนเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 
วรรณศิลป์ และสังคม ผู้เรียนบางคนก็ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือเนื้อหาจากสื่อที่ครูนำมาเป็น
ตัวอย่างกับเนื้อหาในเรื่องมัทนะพาธาได้ จึงต้องสอบถามผู้สอนเพิ่มเติม หรือฟังเพื่อนคนอื่น ๆ 
อธิบายเพื่อทำความเข้าใจ 

 
ภาพที่ 4.44 การนำเสนองานหน้าชั้นของนักเรียน 

2.5) การประเมินผล : พบว่านักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในทุก ๆ ครั้งที่มีการสอน
โดยกลวิธีอภิปัญญา เพ่ือตรวจสอบว่าตนเองมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดในการอ่าน
วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง มัทนะพาธา โดยกลวิธีการสอนอภิปัญญา 



 

199 

 
ภาพที่ 4.45 นักเรียนเขียนสะท้อนคิด 

ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

สิ่งที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วยกลวิธีอภิปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะผู้สอนได้สังเกตสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วยกลวิธีอภิปัญญาจากการทำ
แบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู ้ของนักเรียน และจากการสั มภาษณ์อภิปัญญาของ
นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะผู้สอนได้แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ ในตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการทำแบบ
สะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจากการทำแบบสะท้อนคิดของนักเรียน ในการทำงาน
นกัเรียนมีการวางแผนร่วมกัน คือ การแบ่งหน้าที่กันตามความสามารถและเนื้อหาของเรื่องที่เรียน 
นักเรียนมีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งเนื้อหาที่สำคัญ
ออกเป็นส่วน ๆ นักเรียนมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองหลังกิจกรรมการเรียนรู้ และได้
แก้ไขโดยการถามเพื่อน ถามครู และสร้างความเข้าใจใหม่แก่ตนเอง และนักเรียนมีการประเมิน
ตนเองหลังการเรียนว่าเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ และทำผลงานออกมาดีหรือยังดังภาพตัวอย่างแบบ
สะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
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โดยสร ุปจากการประเม ินอภ ิป ัญญาของน ักเร ียนจากช ั ้นเรี ยนของน ักศ ึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  พบว่าจาก
ร่องรอยของข้อมูลเชิงคุณภาพการมีอภิปัญญาของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงแรกที่ไม่ค่อย
ชัดเจนเท่าไรเป็นความชัดเจนมากขึ ้นในช่วงหลังของการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ได้พบว่า อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนของ 3 สาขาวิชานี้ มีความแตกต่างกัน
และคล้ายคลึงในบางประเด็นกล่าวคือ อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม
พบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที่สุด (Mean = 
3.92) รองลงมาคือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง (Mean = 3.93) จะเห็นได้ว่านักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์มีอภิปัญญาทั้ง 2 
องค์ประกอบหลักโดดเด่นควบคู่กันไป ทั ้งนี ้ยังพบอีกว่าในภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน 
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับต่ำ
ถึงปานกลาง (d อยู่ในช่วง 0.21 – 0.32) 

ในขณะที่ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์  พบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบความรู ้ด้านการรู ้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ความรู ้ด้านข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที่สุด (Mean = 4.22) รองลงมา
คือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การวางแผนและกลยุทธ์
การจัดการข้อมูล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากัน (Mean = 4.10) จะเห็นได้ว่า ในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียนได้ใช้อภิปัญญาทั้ง 3 ตัวนี้เด่นชัดกว่าอภิปัญญาตัวอ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มีการใช้อภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน โดยที่
องค์ประกอบที่ 2 คือการกำกับการรู้คิด องค์ประกอบย่อยคือ กลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่นักเรียน
ใช้ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยในภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับปานกลางถึงมาก (d อยู่ในช่วง 
0.48 – 0.52) 

สำหรับชั้นเรียนภาษาไทยพบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบ
ความรู้ด้านการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที่สุด (Mean = 4.11) รองลงมา
คือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด ด้านการวางแผน (Mean = 4.08) จะเห็นได้ว่า 
ในชั้นเรียนภาษาไทยนักเรียนก็มีการใช้อภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลักควบคู่กันไปโดยใน
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ภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของ
นักเรียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นในระดับต่ำถึงปานกลาง (d อยู่ในช่วง 0.22 – 0.52) 

เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนในชั้นเรียนของทั้ง 3 สาขาวิชา ล้วนต่างมีการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบด้านความรู้การรู้คิดและด้านการกำกับการรรู้คิดควบคู่กันไป อีกทั้งนัก เรียนในชั้น
เรียนทั้ง 3 สาขาวิชา มีการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาหรือมีการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบย่อย 3 ด้านใน 8 ด้านที่โดดเด่นเหมือนกันคือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง การวางแผน 
และ กลยยุทธ์การจัดการข้อมูล เมื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบหลัก พบว่า นักเรียนในชั้นเรี ยน
ของทั้ง 3 วิขา มีการแสดงถึงการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด องค์ประกอบย่อย 
ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเด่นชัดที่สุดเหมือนกัน โดยพบว่า นักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการมีอภิปัญญาองค์ประกอบการกำกับการรู้คิดเด่นชัดคือ ด้านกล
ยุทธ์การจัดการข้อมูล  ในขณะที่นักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยแสดงให้เห็นถึงการมีอภิปัญญา
องค์ประกอบการกำกับการรู้คิดเด่นชัดคือ การวางแผน 
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ข้อมูลเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลเสริมไม่ใช่จุดประสงค์การวิจัยโดย
ผลที่ได้จากการใช้แบบวัดอภิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือในงานวิจัยนี้สามารถรายงานผลออกเป็น 2 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย
สะสม และตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามประเมินค่าประกอบด้วยข้อ
คำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ (1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ (2) 
ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ (3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5ข้อ ส่วนการกำกับ
การรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ (1) การวางแผน จำนวน 7 ข้อ (2) กลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อมูล จำนวน 10 ข้อ (3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ จำนวน 7 ข้อ (4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง จำนวน 5 ข้อ และ (5) การประเมินผล จำนวน 6 ข้อ โดยวัดเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 
หมายถึง ไม่แน่ใจ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก 

จากการประเมินอภิปัญญานักศึกษานักเรียน มีนักศึกษาจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน และสาขาวิชา
ภาษาไทย จำนวน 5 คน โดยสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 73.33 และ 26.67 ตามลำดับ) โดยนักศึกษาอายุ 23 ปี มีจำนวนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 66.67, อายุเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.67 ปี) โดยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย มีจำนวนเท่ากัน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตาม เพศ อายุ และสาขาวิชาเอก ได้ดังตารางที่ 4.15  

ตารางท่ี 4.15 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 15)   

ชาย 4 26.67 
หญิง 11 73.33 

อาย ุ(ปี) (n = 15)   
22 5 33.33 
23 10 66.67 

สาขาวิชา (n = 15)   
วิทยาศาสตร์ 5 33.33 
คณิตศาสตร์ 5 33.33 
ภาษาไทย 5 33.33 

จากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสะมอยู่ระหว่าง 3.51 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม (n = 15) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 2.00 0  
2.01 – 2.50  0  
2.51 – 3.00  0  
3.01 – 3.50 6 40.00 
3.51 ขึ้นไป 9 60.00 

1.2 อภิปัญญาของนักศึกษา 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.83 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.16 คะแนน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
4.17 และภาพท่ี 4.46 

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนนอภิปัญญาราย
ด้านและคะแนนรวมของนักศึกษา (n = 15) 

องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.75 0.76 4.13 0.69 0.52 
ความรู้ด้านกระบวนการ 3.85 0.66 4.08 0.65 0.36 
ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.71 0.71 4.00 0.66 0.43 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.76 0.72 4.08 0.67 0.46 
การกำกับการรู้คิด      

การวางแผน 3.94 0.68 4.18 0.60 0.37 
กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.99 0.63 4.33 0.61 0.54 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.70 0.70 4.11 0.61 0.64 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 4.20 0.64 4.28 0.56 0.13 
การประเมินผล 3.51 0.77 4.00 0.76 0.64 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.87 0.71 4.19 0.64 0.48 
รวมทั้งหมด 3.83 0.72 4.16 0.65 0.47 
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ภาพที่ 4.46 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษา (n = 15)  

กับด้านของอภิปัญญาเปรียบเทียบ pre-test และ post-test 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามลำดับ) โดยนักศึกษาอายุ 22 
ปี มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 60.00, อายุเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.40 ปี) สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตาม เพศ และอายุ ได้ดังตารางที่ 4.18 

ตารางท่ี 4.18 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 5)   

ชาย 2 40.00 
หญิง 3 60.00 

อาย ุ(ปี) (n = 5)   
22 3 60.00 
23 2 40.00 

จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะ
สะมอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51 ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดดังตารางที่ 4.19 

ตารางที่ 4.19 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จำแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม (n = 5) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 2.00 0  
2.01 – 2.50  0  
2.51 – 3.00  0  
3.01 – 3.50 4 80.00 
3.51 ขึ้นไป 1 20.00 
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2.2 อภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยศาสตร์ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.77 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.08 คะแนน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
4.20 และภาพท่ี 4.47 

ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนนอภิปัญญาราย
ด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (n = 5) 

องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.73 0.72 3.90 0.63 0.26 
ความรู้ด้านกระบวนการ 4.00 0.46 4.05 0.69 0.09 
ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.60 0.58 4.00 0.58 0.69 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.75 0.63 3.96 0.63 0.34 
การกำกับการรู้คิด      

การวางแผน 3.80 0.53 4.17 0.57 0.68 
กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.98 0.55 4.32 0.55 0.62 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.60 0.60 4.03 0.51 0.76 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 4.32 0.56 4.40 0.50 0.15 
การประเมินผล 3.20 0.66 3.73 0.69 0.79 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.78 0.67 4.14 0.60 0.57 
รวมทั้งหมด 3.77 0.66 4.08 0.62 0.49 
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ภาพที่ 4.47 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขา

วิทยาศาสตร์ (n = 5) กับด้านของอภิปัญญา เปรียบเทียบ pre-test และ post-test 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3.1 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 4.21 

ตารางท่ี 4.21 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 5)   

ชาย 3 60.00 
หญิง 2 40.00 

อาย ุ(ปี) (n = 5)   
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 4.22 

ตารางท่ี 4.22 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 

 

 



 

 

210 

3.2 อภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.79 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.15 คะแนน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
4.23 และภาพท่ี 4.48 

ตารางที่ 4.23 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 
การประเมินผล 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 4.48 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขา

คณิตศาสตร์ (n = 5) กับด้านของอภิปัญญา เปรียบเทียบ pre-test และ post-test 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามลำดับ) โดยนักศึกษาอายุ 23 
ปี มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 100.00, อายุเฉลี ่ยมีค่าเท่ากับ 23 ปี) สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตาม เพศ และอายุ ได้ดังตารางที่ 4.24 

ตารางท่ี 4.24 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ลักษณะท่ัวไป ความถี ่(คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 5)   

ชาย 1 20.00 
หญิง 4 80.00 

อาย ุ(ปี) (n = 5)   
23 5 100.00 

จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
อยู่ระหว่าง 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดดังตารางที่ 4.25 

ตารางที่ 4.25 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
(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 
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4.2 อภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.94 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.23 คะแนน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
4.26 และภาพท่ี 4.49 

ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนนอภิปัญญาราย
ด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (n = 5) 

องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.85 0.89 4.33 0.76 0.57 
ความรู้ด้านกระบวนการ 3.90 0.72 4.25 0.64 0.52 
ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.84 0.85 4.04 0.79 0.24 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.86 0.83 4.22 0.75 0.46 
การกำกับการรู้คิด      

การวางแผน 4.26 0.61 4.14 0.60 -0.19 
กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 4.00 0.76 4.38 0.60 0.56 
การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ 3.69 0.90 4.14 0.69 0.57 
กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 4.36 0.57 4.44 0.58 0.14 
การประเมินผล 3.63 0.93 4.07 0.83 0.49 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.98 0.81 4.24 0.67 0.35 
รวมทั้งหมด 3.94 0.82 4.23 0.69 0.39 
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ภาพที่ 4.49 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย (n = 5) กับด้านของอภิปัญญา เปรียบเทียบ pre-test และ post-test 
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4.4 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอแนวทางการตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และตอนที่ 4 สรุปผล 

ตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ข้อนี้ ประกอบไปด้วย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จำนวน 10 แผนโดยประมาณต่อหนึ่งห้องเรียน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคน โดยกระบวนการสร้าง พัฒนา 
และตรวจสอบคุณภาพของแผนฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจและให้คำแนะนำใน
ประเด็นความเที่ยงของเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ๆ ละ 3 
ท่าน โดยใช้แบบประเมินแผนการเรียนรู้ ซึ่งได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละประเด็นอยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 

2. แบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบสอบถาม
ก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)  ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกันในช่วงเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 – 30 นาที สำหรับแบบสอบถามก่อนและหลังเรียนนี้
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 

โดยการนำแบบวัดอภิปัญญาไป try out กับนักเรียนกลุ่มคู่ขนานกับชั้นเรียนของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 ห้อง (n = 555) ซี่งในภาพรวมพบว่า ค่าความเชื่อมั่น
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ของแบบวัดอภิปัญญาที่ไป try out กับห้องเรียนคู่ขนาน ได้ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์ค
รอนบาคแอลฟ่า เท่ากับ 0.917 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาไทย ซึ ่งได้มีขั ้นตอนการสร้าง พัฒนา การทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร และการ
ตรวจสอบความตรง (Content validity) ของแบบวัดผลสัมฤทธ ิ ์ ทางการเ ร ียนว ิ ขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ในภาพรวม ได้มีการสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
และการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านต่อแต่ละสาขาวิชา ซึ่งได้ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นอยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 เช่นกัน 

ตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 
15 ห้อง ซึ่งทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และรายงานผลไว้
ในการตอบจุดประสงค์ข้อที่ 3 ก่อนหน้านี้แล้ว 

2. ดำเนินการสอนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา
ประมาณ 4 – 8 สัปดาห์ 

3. แจกแบบสอบถาม (Post-test) กับนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายทั ้ง 15 ห้อง ซึ ่งทำการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 

4. ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาไทย หลังจากที่ได้สอนตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา
ดังนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเพิ ่มเติมดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. นำแบบทดสอบที่ปรับแก้แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนอีกห้องหนึ่ง (หรือสองห้อง

ในบางโณงเรียน) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทดลองที่เรียนหัวข้อเดียวกันจบแล้ว เพื่อทดสอบหาค่าสถิติ
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) 

2. นำผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 ฉบับ มีบางข้อที่ให้ค่าความยาก อำนาจจำแนกที่ไม่
เหมาะสม คือยากเกินไป (ค่าความยากน้อยกว่า 0.2) ง่ายเกินไป (ค่าความยากมากกว่า 
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0.8) และอำนาจจำแนกน้อยกว่า 0.1 โดยมีบางข้อติดลบ จึงต้องทำการตัดข้อสอบข้อที่ไม่
เหมาะสมออกไปบางข้อ 

หลังจากการวิเคราะห์ข้อสอบทั้ง  4 ฉบับ หลังจากตัดข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพออกไป
แล้ว ได้ข้อสรุปดังตารางที่ 4.27 

ตารางที่ 4.27 สรุปจำนวนข้อสอบและค่าสถิติต่าง ๆ ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นำไปลองใช้
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและผ่านการเรียนแต่ละหัวข้อมาแล้ว  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

(นักศึกษา) 
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สมดุลกล (a) 37 13.81 (4.83) 0.15–0.68 (0.37) 0.10–0.65 0.68 

สมดุลกล (b) 36 17.78 (5.43) 0.16–0.84 (0.49) 0.14–0.71 0.76 

งานและพลังงาน (c) 34 15.23 (4.72) 0.16–0.83 (0.45) 0.10–0.71 0.72 

แสง (d) 34 15.67 (4.92) 0.18–0.79 (0.46) 0.10–0.90 0.71 

ไฟฟ้าสถิต (e) 40 24.83 (6.33) 0.17–0.85 (0.62) 0.10–0.77 0.82 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน และค่าความยากโดยเฉลี่ยของข้อสอบหรือแบบวัด
ทั้งฉบับ พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้กับ 5 ห้องเรียน มีค่าความยากอยู่ในช่วง
ที่เหมาะสมก็จริง แต่บางฉบับมีค่าความยากเฉลี่ยรวมทั้งฉบับต่ำหรือเป็นข้อสอบที่ค่อนข้าง
จะยากสำหรับนักเรียนกลุ ่มนั ้น และ เนื ่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและภาระงานของ
นักศึกษางานระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูหรือฝึกสอน ทำให้ไม่มีเวลาปรับแก้ข้อสอบ
ให้เหมาะสมใหม่และทำการทดลองใช้ซ้ำอีก 1 รอบ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบที่ได้จากการ
ทดลองใช้รอบที่ 1 ก็ได้คุณภาพระดับหนึ่ง 

จากนั้นนำแบบทดสอบไปใช้หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายเรียนเนื้ อหาจบตามแผนที่วางไว้
แล้ววิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาคะแนนรายบุคคล คะแนน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 

ด้วยข้อจำกัดของเวลาที่จะต้องลงวอนจริงตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรก  ๆ ของ
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ดังนั้นทั้ง 2 สาขาวิชานี้จึงไม่ได้นำข้อสอบไป try out กับกลุ่มคู่ขนาน 
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อย่างไรก็ตามทั้ง 2 สาขาวิชาได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ในข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญ สาขาละ 3 คนเพียงเท่านั้น 

ซึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ให้รายละเอียดของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ (นามสมมติ A, B, C, D, และ E) 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ ๆ ละ 1 
คะแนน และแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 18 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ใช้
กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ A, B, และ C 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง สถิติ (2)  สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 
รวม 18 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ D 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 16 ข้อ และแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 
รวม 18 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ E 

โดยสาขาวิชาภาษาไทยได้ให้รายละเอียดของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เ ข้าร่วม
โครงการทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ (นามสมมติ ก, ข, ค, ง, และ จ) 

- การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง 
มัทนะพาธา แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ก 

- การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง 
เรื่อง โคลงโลกนิติ แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข 

- การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง 
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ ์ค 

- การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง  
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้กับนักเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ง 

- การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง 
นิราศเมืองแกลง แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ใช้กับนักเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จ 
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โดยรวมแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละระดับชั้นใช้เวลาประมาณ 50 นาที โดย
รายงานผลการวิเคราะห์ค่าความยาก-ง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟ่าและ
ผลของคะแนนสอบของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาแต่ละคนหลังจากการใช้แบบวัดฯ และเมื่อได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของอภิ
ปัญญาของนักศึกษาและคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแล้วจึงนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson’s Correlation Coefficient โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลระดับความสัมพันธ์
ดังรายละเอียดในบทที่ 3 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักศึกษาแต่ละ
คนมาพิจารณา และคำนวนหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้ผลดังต่อไปนี้  

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา a โรงเรียน A 

 ข้อมูลในตารางที่ 4.28 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่ า
ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.50 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา a ที่โรงเรียน A 

ตารางที่ 4.28 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 40) ที่สอนโดย
นักศึกษา a 

ค่าสถิติ คะแนน ร้อยละของคะแนน 
คะแนนเต็ม 37 100 
คะแนนเฉลี่ย 14.35 38.78 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.31 14.36 
ค่าสูงสุด 30.00 81.08 
ค่าต่ำสุด 6.00 16.22 

ค่ามัธยฐาน 14.00 37.84 
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ภาพที่ 4.50 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา a 

ข้อมูลในตารางที่ 4.28 พบว่าจากคะแนนเต็ม 37 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา a 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้องเพียง 14.35 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 38.78 จากค่ามัธยฐานเป็น แสดงว่ามี
นักเรียนครึ่งหนึ่งที่ได้คะแนนน้อยกว่า 14.00 คะแนน (ร้อยละ 37.84) และจากกราฟในภาพที่ 
4.50 ก็พบว่า มีนักเรียนสอบผ่านเกินร้อยละ 50 เพียง 5 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ฉบับนี ้ยากเกินไปสำหรับนักเรียนกลุ ่มนี ้ และจากการคำนวนหาค่า  Pearson’s 
Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญา
โดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.34 (R2 = 0.117) การกระจายของข้อมูลมี
ลักษณะกราฟในภาพที่ 4.51 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กันในระดับท่ีปานกลางค่อนข้างต่ำ 
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ภาพที่ 4.51 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา a 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา b โรงเรียน B 

ข้อมูลในตารางที่ 4.29 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า
ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.52 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา b ที่โรงเรียน B 

ตารางที่ 4.29 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 26) ที่สอนโดย
นักศึกษา b 

ค่าสถิติ คะแนน ร้อยละของคะแนน 
คะแนนเต็ม 36 100 
คะแนนเฉลี่ย 19.73 54.81 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.41 12.24 
ค่าสูงสุด 29.00 80.56 
ค่าต่ำสุด 10.00 27.78 

ค่ามัธยฐาน 20.50 56.94 
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ภาพที่ 4.52 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา b 

ข้อมูลในตารางที่ 4.29 พบว่าจากคะแนนเต็ม 36 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา b 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 19.73 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 54.81 จากค่ามัธยฐานเป็น แสดงว่ามี
นักเรียนครึ่งหนึ่งที่ได้คะแนนมากกว่า 20.50 คะแนน (ร้อยละ 56.94) และจากกราฟในภาพที่ 
4.52 ก็พบว่า มีนักเรียนสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 พอสมควร โดยรวมแสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้อาจจะยากไปเล็กน้อยสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ (ข้อสอบชุดเดียวกับนักเรียนที่สอน
โดยนักศึกษา a ทำ) และจากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่าง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.49 (R2 = 0.2421) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.53 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง 
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ภาพที่ 4.53 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา b 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา c โรงเรียน C 

ข้อมูลในตารางที่ 4.30 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า
ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.54 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา c ที่โรงเรียน C 

ตารางที่ 4.30 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 38) ที่สอนโดย
นักศึกษา c 

ค่าสถิติ คะแนน ร้อยละของคะแนน 
คะแนนเต็ม 34 100 
คะแนนเฉลี่ย 13.62 40.06 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.36 12.83 
ค่าสูงสุด 22.00 64.71 
ค่าต่ำสุด 6.00 17.65 

ค่ามัธยฐาน 13.00 38.24 

ข้อมูลในตารางที่ 4.30 พบว่าจากคะแนนเต็ม 34 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา c 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 13.62 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 54.81 และจากกราฟในภาพที่ 4.54 ก็
พบว่า มีนักเรียนสอบผ่านร้อยละ 50 เพียง 7 คนเท่านั้น และจากค่ามัธยฐานจะพบว่ามีนักเรียน
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กว่าครึ่งที ่สอบได้น้อยกว่า 13.00 คะแนน (ร้อยละ 38.24 ของคะแนนเต็ม) แสดงให้เห็นว่า 
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้ยากเกินไปสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ 

 
ภาพที่ 4.54 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา c 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.31 
(R2 = 0.0941) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.55 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนน
อภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ 

 
ภาพที่ 4.55 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดย

เฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา c 
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นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา d โรงเรียน D 

ข้อมูลในตารางที่ 4.31 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า
ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.56 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา d ที่โรงเรียน D 

ตารางที ่  4.31 ค ่าสถิต ิต ่างของคะแนนผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนั กเร ียน (n = 19)  
ที่สอนโดยนักศึกษา d 

ค่าสถิติ คะแนน ร้อยละของคะแนน 
คะแนนเต็ม 34 100.00 
คะแนนเฉลี่ย 19.42 59.26 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.92 17.41 
ค่าสูงสุด 29.00 85.29 
ค่าต่ำสุด 8.00 23.53 

ค่ามัธยฐาน 19.00 55.88 

ข้อมูลในตารางที่ 4.31 พบว่าจากคะแนนเต็ม 34 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา d 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 19.42 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 59.26 และจากกราฟในภาพที่ 4.56 ก็
พบว่า มีนักเรียนหลายคนยังไม่ผ่านร้อยละ 50 และจากค่ามัธยฐานจะพบว่ามีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่
สอบได้คะแนนมากกว่า 15.00 คะแนน (ร้อยละ 55.88) แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ฉบ ับนี้พอใช ้ได ้สำหร ับน ักเร ียนกล ุ ่มน ี ้  จากการคำนวนหาค ่า  Pearson’s Correlation 
Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของ
นักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.37 (R2 = 0.135) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟใน
ภาพที่ 4.57 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง 
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ภาพที่ 4.56 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา d 

 
ภาพที่ 4.57 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา d 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา e โรงเรียน B 

ข้อมูลในตารางที่ 4.32 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า
ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.58 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา e ที่โรงเรียน B 
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ตารางที่ 4.32 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (n = 24) ที่สอนโดย
นักศึกษา e 

ค่าสถิติ คะแนน ร้อยละของคะแนน 
คะแนนเต็ม 40 100 
คะแนนเฉลี่ย 25.88 64.69 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.75 16.88 
ค่าสูงสุด 35.00 87.50 
ค่าต่ำสุด 11.00 27.50 

ค่ามัธยฐาน 25.50 63.75 

 
ภาพที่ 4.58 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา e 

ข้อมูลในตารางที่ 4.32 พบว่าจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา e 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 25.88 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 64.69 จากค่ามัธยฐานจะพบว่ามีนักเรียน
ครึ่งหนึ่งที่สอบได้คะแนนมากกว่า 25.50 คะแนน (ร้อยละ 63.75 ของคะแนนเต็ม) และจาก
กราฟในภาพที่ 4.58 ก็พบว่า ยังมีนักเรียนหลายคนยังไม่ผ่านร้อยละ 50 แต่แสดงให้เห็นว่า
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้พอใช้ได้สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ จากการคำนวนหาค่า Pearson’s 
Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญา
โดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.62 (R2 = 0.3824) การกระจายของข้อมูลมี
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ลักษณะกราฟในภาพที่ 4.59 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
ภาพที่ 4.59 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา e 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

นักศึกษา A : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื ่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ เรื ่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความ
เชื ่อมั ่น (Reliability) รวมทั ้งฉบับ โดยใช้ว ิธ ีว ิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s 
Analysis of Variance Procedure) ซึ่งแผนการคำนวณการหาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ โดยใช้
วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

เมื่อ n แทนจำนวนคน และ k แทนจำนวนข้อสอบ โดยหาค่าต่าง ๆ ในตารางการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ดังนี้ 

 
ทั้งนี้พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ( ttr ) เท่ากับ 0.902 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของระยะเวลา

ที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะพัฒนาและนำแบบวัดฯ
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ไปทดลองใช้สอบจริงอย่างไรก็ตามแบบวัดฯ นี้ได้ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและได้
ค่าความสอดคล้อง 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 มีค่าตั้งแต ่0.40 ขึน้ไป) จำนวน 13 ข้อ  มีข้อที่มีระดับความยาก-
ง่ายไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มีค่าต่ำกว่า 
0.40) จำนวน 5 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 2 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหา
เป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.33 

ตารางที ่ 4.33 ข้อมูลที ่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที ่สอนโดยนักศึกษา A 
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

จุดประสงค์ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย คิดร้อยละ 

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
ใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 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 4.60 
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ภาพที่ 4.60 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา A 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพ ันธ์ Pearson’s Correlation Coefficient ระหว ่าง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่ า
เท่ากับ 0.77 (R2 = 0.5914) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.61 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
ภาพที่ 4.61 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา A 
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นักศึกษา B : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
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
คุณภาพของแบบวัดไปในทิศทางเดียวกับนักเรียนของนักศึกษา B กล่าวคือ จำนวนข้อสอบใน
แบบวัดฯ ทั้งหมด 18 ข้อ มีข้อที่มีระดับความยาก-ง่ายเหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) 
และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มีค่าตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป) จำนวน 13 ข้อ  มีข้อที่มีระดับความยาก-
ง่ายไม่เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกได้ดี (r มีค่าต่ำกว่า 
0.40) จำนวน 5 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 2 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหา
เป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.34 
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ตารางที ่ 4.34 ข้อมูลที ่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา 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 โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหา
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
ทีสุ่ด คือ ด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ
โรงเรียนที่เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 70%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.62 

 
ภาพที่ 4.62 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา B 
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จากการคำนวนหาค ่าความสัมพันธ์  Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่าง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.50 (R2 = 0.251) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.63 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.63 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา B 

นักศึกษา C : ข้อมูลที ่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื ่อง 

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) รวมทั้งฉบับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of 

Variance Procedure) ทั้งนี้พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น ( 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 มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป) มี 7 ข้อที่มีระดับความยาก-ง่ายไม่

y = 5.3279x - 6.5333
R² = 0.251
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เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกต่ำ (r มีค่าต่ำกว่า 0.40) โดยมี
ข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 4 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ที่ เน้นปัญหา
เป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.35 

ตารางที ่ 4.35 ข้อมูลที ่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที ่สอนโดยนักศึกษา 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%) 

จากตาราง ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อ ง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ หลังจากดำเนินการสอนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การ
เรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 11.59 คะแนน (คิดเป็น 57.95%) 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.59 นอกจากนี้ ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.92 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีค่าต่ำที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.75 เมือ่เทียบกับเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียนที่เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 65%) มี
คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.64 
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ภาพที่ 4.64 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา C 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.33 
(R2 = 0.1084) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.65 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนน
อภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

 
ภาพที่ 4.65 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา C 
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y = 3.0268x + 0.6726
R² = 0.1084
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นักศึกษา D : ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 

หลังจากนำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) รวมทั้ง
ฉบับ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of Variance Procedure) 
ทั้งนีพ้บว่ามีค่าความเชื่อมั่น (rtt) เท่ากับ 0.845 

ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องลงเก็บข้อมูลในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 จึ่งทำให้ไม่ มีเวลา
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-ง่ายไม่
เหมาะสม (P มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80) และมีอำนาจการจำแนกต่ำ (r มีค่าต่ำกว่า 0.40) 
จำนวน 7 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับยากมาก 4 ข้อ โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 3 ข้อ 

ข้อมูลที่สรุปไดจ้ากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สถิติ (2) หลังจากดำเนินการ
สอนเรื่อง สถิติ (2) โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ เร ื ่อง สถิติ (2) ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.36 

ตารางที่ 4.36 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%) 
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จากตารางข้างต้น ซึ่งแสดงข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สถิติ (2) หลัง
ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานพบว่า โดยคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
12.55 คะแนน (คิดเป็น 62.80%) จากคะแนนเต็ม 20คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.90 นอกจากนี้ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุดคือ ด้านความรู้
ความจำ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.29 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าต่ำที่สุดคือ ด้านการนำไปใช้  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 52.68 
ซึ่งนกัเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 80%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% 
ดังแสดงในภาพที่ 4.66 

 
ภาพที่ 4.66 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา D 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์  Pearson’s Correlation Coefficient ระหว ่าง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.69 (R2 = 0.4798) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.67 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
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ภาพที่ 4.67 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา D 

นักศึกษา E : ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น 

นำแบบวัดฯ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น เรียบร้อยแล้วนำผลที่มาคำนวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) รวมทั้งฉบับ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of Variance Procedure) ทั้งนี้พบว่ามี
ค่าความเชื่อม่ัน (rtt) 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 มีค่าตั้งแต่ 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 โดยมีข้อที่อยู่ในระดับง่ายมาก 2 ข้อ 

y = 6.1158x - 8.6965
R² = 0.4798
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ข้อสรุปที่ได้จากการให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น หลังจาก
ดำเนินการสอนโดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.37 

ตารางที ่ 4.37 ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที ่สอนโดยนักศึกษา 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%) 

จากตาราง ซึ่งผลการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังจาก
ดำเนินการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานจำนวน 10 คาบ 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 12.80 คะแนน (คิดเป็น 63.99%) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.02 นอกจากนี้ ร้อยละของคะแนนเฉลี ่ยของผลสัมฤทธิ ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.75 ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ได้คะแนนมากกว่า 50% 
ดังแสดงในภาพที่ 4.68 
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ภาพที่ 4.68 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษา E 

จากการคำนวนหาค่าความสัมพันธ์  Pearson’s Correlation Coefficient ระหว ่าง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.52 (R2 = 0.2686) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.69 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.69 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษา E 
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y = 5.2697x - 6.6994
R² = 0.2686
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สาขาวิชาภาษาไทย 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 1 โรงเรียน ก 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม บทละคร
พูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ทำการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง มัทนะพาธา แบบปรนัย 
จำนวน 30 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.70 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษาโรงเรียน ก 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมี
ลักษณะกราฟในภาพที่ 4.71 (Pearson Correlation Coefficient = 0.68) 
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ภาพที่ 4.71 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ก 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 2 โรงเรียน ข 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมด้วยกลวิธี
อภิปัญญา จำนวน 10 กิจกรรมการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
ภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ จำนวน 30 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.72 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษาโรงเรียน ข 

y = 6.5222x - 4.912
R² = 0.4643
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จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมี
ลกัษณะกราฟในภาพที่ 4.73 (Pearson’s Correlation Coefficient = 0.47) 

 
ภาพที่ 4.73 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดย

เฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ข 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 3 โรงเรียน ค 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรม เรื ่อง กลอน
ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ จำนวน 
30 ข้อ 

y = 3.9928x + 2.7838
R² = 0.2195
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ภาพที่ 4.74 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษาโรงเรียน ค 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูล
มีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.75 (Pearson’s Correlation Coefficient = 0.34) 

 
ภาพที่ 4.75 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ค 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 4 โรงเรียน ง 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
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y = 2.2869x + 9.3367
R² = 0.1129
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เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ โดยวิธีการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5/1 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ จำนวน 30 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.76 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษาโรงเรียน ง 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูล
มีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.77 (Pearson’s Correlation Coefficient = 0.25) 

 
ภาพที่ 4.77 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ง 
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y = 2.0976x + 11.931
R² = 0.0636
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 5 โรงเรียน จ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
เรื ่อง นิราศเมืองแกลง โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โดยใช้
แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.78 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอนโดย

นักศึกษาโรงเรียน จ  

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation Coefficient ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูล
มีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.79 (Pearson Correlation Coefficient = 0.44) 

 
ภาพที่ 4.79 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน จ 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเ รียนในชั ้นเร ียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย มีรูปแบบทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตรน์ั้น
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนของนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 0.31 – 0.62 (ต่ำ
ถึงปานกลาง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเป็น 
0.62 สำหรับนักศึกษาอีก 4 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเป็น 0.31, 
0.34, 0.37, 0.49 ตามลำดับ จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม ค่าความสัมพันธ์ของอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มของระดับ
ความสัมพันธ์คือระดบัต่ำ 

สำหรับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์นั้นพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 
0.33 – 0.77 (ต่ำถึงสูง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์สูง โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
เป็น 0.77 สำหรับนักศึกษา 3 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเป็น 
0.50, 0.54, 0.69 ตามลำดับโดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
เป็น 0.33 จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มีแนวโน้มของระดับความสัมพันธ์คือระดับปาน
กลาง 

สำหรับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
ภาษาไทยนั้นพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 0.25 
– 0.68 (ต่ำถึงปานกลาง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 
มีค่าเป็น 0.68 สำหรับนักศึกษา 3 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
เป็น 0.34, 0.44, 0.47 ตามลำดับโดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก โดย สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มีค่าเป็น 0.25 จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนของนักเร ียนในชั ้นเร ียนวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มของระดับ
ความสัมพันธ์คือระดับต่ำ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ที่มีบริบทการเรียนรู้เชิงรุก) โดยมี
จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อ 

1. ศึกษาองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. ศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

3. ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา วิ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื่อการพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาไทย โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จำนวนทั ้งสิ ้น 15 คน โดยนักเรียนที ่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาจากชั ้นเรียนที ่นักศึกษา
กลุม่เป้าหมายคนละ 1 ห้องเรียน ประมาณห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 485 คน จากโรงเรียน
ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้แล้วรายงานสรุปผลใน 6 ประเด็น 
ได้แก่ 

1. ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 
2. กลยุทธ ์เช ิงอภ ิป ัญญา (Metacognitive strategies) และการสอนเช ิงอภิป ัญญา 

(Metacognitive teaching) 
3. การพัฒนาอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
4. การพัฒนาอภิปัญญาในทางคณิตศาสตรศึกษา 
5. การพัฒนาอภิปัญญาในทางภาษา : การอ่าน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความหมาย กรอบแนวคิด และการประเมินอภิปัญญา 

กรอบแนวคิดอภิปัญญาแม้จะมีความหลากหลาย แต่ก็พบว่ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาหลัก ๆ ที่งานวิจัยทางการศึกษามักกล่าวถึงหรือเลือกใช้ในการศึกษาอภิปัญญาในบริบท
ชั้นเรียน ได้แก่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Flavell (1979) กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Brown 
(1987) และกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) โดยรายละเอียดของ
แต่ละกรอบแนวคิด สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ทั้งนี้กรอบแนวคิดของ Flavell (1979) เป็นกรอบแนวคิดแรกเริ่มของอภิปัญญา เป็น
โมเดลการกำกับติดตามเชิงอภิปัญญา (Metacognition monitoring) ประกอบด้วยการกระทำ
และปฏิสัมพันธ์ 4 แบบ ดังนี้ 

1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognition knowledge) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อ
ของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล (Person) 
ด้านงาน (Task) และด้านปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategies) 

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) 
3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) 
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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) ได้แก่การวางแผน 

(Planning) การกำกับตรวจสอบ (Monitoring) การตรวจสอบ (Checking) การแก้ไขปรับปรุง 
(Revising) 

สำหรับกรอบแนวอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) เป็นกรอบแนวคิดที่
ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรอบแนวคิดนี้ได้
อธิบายอภิปัญญาใน 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) 

2. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) และการสอนเชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive teaching) 

การสอนเชิงอภิปัญญา คือการสอนที่มีการสอดแทรกกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในขั้นตอน 
ต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลังจากท่ีได้มีการกล่าวถึงอภิปัญญาเป็นครั้งแรกในช่วง
ปี 1970 ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจในการศึกษา
อภิปัญญากับความสามารถในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน (Alzahrani, 2017; Lai, 2011; Desoete & Craene, 2019; Schneider & 
Artelt, 2010) 
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ทั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาความสามารถ ทักษะในการเรียนรู้และอภิปัญญาของ
ผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) โดยในช่วงปี 1990 มีการถก
ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาอย่างกว้างขวาง (Oxford, 1990) กล่าวคือ นักวิชาการบาง
กลุ่มมองว่าสามารถแบ่งกลุ่มกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้ กับ (2) กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็น
กระบวนการคิดทางสมอง 

ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มมองว่า กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ช่วยให้นักเรียนควบคุมดูแล
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกลยุทธ์พื้นฐาน คือ กลุ่มกล
ยุทธ์การวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
กลุ่มกลยุทธ์การกำกับติดตาม (Monitoring) เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ตรวจทานความเข้าใจ
และผลงานที่ทำ และกลุ่มกลยุทธ์การประเมิน (Evaluating) เกี่ยวข้องกับการตัดสิน ประเมินผล
ที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลงาน (Oxford, 1990) 

ทั้งนี้นักการศึกษาได้เสนอแนะการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้
หลากหลายรูปแบบ/วิธี ตัวอย่างเช่น Joseph (2009) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้
ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะสำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาหลากหลายวิธี เช่น 1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud technique) 2. 
การใช้กิจกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal-teaching activities) 3. การใช้
การอภิปรายแนวคิด (Discussions about thinking) 4. การใช้การประเมินตนเอง (Self-
assessment) 5. การใช้คำถาม (Questioning) 6. การใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-
solving activities) 

3. การพัฒนาอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

การเร ียนรู ้จากการทำ หรือ  Learning by doing มักจะถูกเร ียกว่า การเร ียนรู ้ เพ่ือ
แก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ (Elshout, 1987) งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของอภิปัญญาในการแก้
โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ที่ขอบเขตของฟิสิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปรียบเทียบนักเรียนทั่วไปกับนักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert (Elshout et al., 
1993; Bransford et al., 2000) ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ผู้เชี ่ยวชาญด้านฟิสิกส์จะดำเนินการ
วิเคราะห์คำถามเชิงคุณภาพก่อนจะสร้างตัวแทนหรือสมการที่เกี่ยวข้อง (Elio & Scharf, 1990; 
Bransford et al., 2000) หลังจากเห็นโครงอย่างละเอียด นักเรียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
แผนการดำเนินการอย่างละเอียดโดยมีเป้าหมายและทิศทางสำหรับการแก้ปัญหา (Elshout et 
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al., 1993; Bransford et al., 2000) ผู ้เชี ่ยวชาญมีความรู ้ในตนเองมากขึ ้นและมีทักษะการ
ติดตามตนเองที่แข็งแกร่งขึ้นในการแก้ปัญหา (Glaser & Chi, 1988) ตรงกันข้ามนักเรียนที่อ่อน
ในวิชาฟิสิกส์มีลักษณะโดยการวิเคราะห์ปัญหาผิวเผินและขาดการทำความเข้าใจต่างจากข้อมูล
ของกิจกรรม 

จากงานการสังเคราะห์งานวิจัยของ Bransford et al. (2000) นักเรียนที่อ่อนหรือทั่วไป 
(Novice) มักจะค้นหาสูตรที่จับคู่กับข้อมูลในโจทย์ปัญหาทันที แม้เมื่อเสนอโอกาสที่จะเลือก
ความช่วยเหลือเฉพาะพวกเขาก็มักจะข้ามการสนับสนุนนี้ และจะขอสูตรที่ถูกต้องทันทีและ
ว ิธ ีการคำนวณ (Bransford et al., 2000 ; Elshout et al., 1993) พวกเขาพยายามท ี ่จะ
ดำเนินการกิจกรรมการแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการคำนวณสำเร็จรูปเดียวที่รวมถึงการแก้สมการ
ด้วยพีชคณิต การแทนข้อมูลที่เป็นตัวเลขลงในช่องตัวแปรและการคิดในใจ นอกจากนี้พวกเขา
แทบละเว้นจากการจดบันทึก โดยการทำเช่นนั้นพวกเขามักจะติดและพวกเขาสูญเสียเส้นทางการ
แก้ปัญหาของพวกเขา ซึ่งส่งผลในรูปแบบของร่องรอยความทรงจำที่ไม่เป็นระเบียบ ความยุ่งเหยิง
ของระบบความคิดของนักเรียนประเภทนี้ขัดขวางกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนั้นเมื่อ
ตรวจพบข้อผิดพลาดหนึ่งก็ไม่สามารถย้อนกลับต้นกำเนิดของข้อผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ใช่นักเรียนที่
อ่อนทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าผู้ เรียนที่อ่อนบางคนมีคุณสมบัติอภิปัญญาของผู้เชี ่ยวชาญ 
(Expert) บางส่วนอยู่ แม้ว่าจะมีขอบเขตน้อยกว่า (Ertmer & Newby, 1996; Rickey & Stacy, 
2000) 

ในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้น ความเกี่ยวข้องของอภิปัญญาในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry) หรือการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Learning) ได้รับการยืนยันจากทุก
หนทุกแห่งในวรรณคดีวิจัยด้านการสอนฟิสิกส์ (Koch 2001; Kuhn 1999; Kuhn et al., 1995; 
Manlove et al., 2007; Veenman et al., 1994, 1997, 2002) เคมี (Kipnis & Hofstein, 
2008; Kozma, 2003; Rickey & Stacy, 2000; Veenman & Spaans, 2005) และช ีวว ิทยา 
(Veenman et al., 2004; Zohar & Ben David, 2008) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไม่ว่า
จะในโลกแห่งความเป็นจริง ในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถทำการสืบเสาะหาความรู้แบบ
ปลายเปิด (Open inquiry) ซึ่งเป็นรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ตั้งคำถาม
เอง ออกแบบวิธีการสืบค้นหาคำตอบเองให้ได้ข้อสรุปที่ต้องการ (Bransford et al., 2000) เป็น
การปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีโครงสร้างดังกล่าวนั้นจะมีการเน้นการวางเป้าหมายและการวางแผนอย่าง
มาก (Schauble et al., 1993) คุณลักษณะอภิปัญญามีความสำคัญของการวางแผน การติดตาม
และประเมินผลในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Chen & Klahr, 1999; Veenman et al., 
2004; Zohar & Ben David, 2008; Veenman et al., 1997, 2004) 
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บทบาทของอภิปัญญาในด้านการเขียนในวรรณกรรมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษายังไม่มาก 
(Armstrong et al., 2008; Zohar & Peled, 2008) โดยทั่วไป การเขียนเป็นงานที่มีอิงกลยุทธ์
เป็นอย่างมากและต้องใช้ทักษะอภิปัญญา Hays and Flower (1986) ได้จำแนกกระบวนการที่
สำคัญ 3 อย่างในการเขียน คือ 1) การวางแผน 2) การแปล และ 3) การปรับแก้ไข ขั้นตอนการ
วางแผนประกอบไปด้วยการวางเป้าหมาย การเปิดใช้ความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างแนวคิด 
รูปแบบและทิศทางของกระบวนการเขียนผ่านแผนการเขียน (เช่นโครงสร้างย่อหน้า) ในขั้นตอน
ของการแปล การสร้างประโยคจะถูกควบคุมโดยการติดตามและการซ่อมแซมคำหรือประโยคใน
แต่ละส่วน ในที่สุดข้อความที่เขียนได้รับการประเมินในขั้นตอนของการแก้ไข ซึ่งการประเมิน
ดังกล่าวจะอิงกับเป้าหมายการเขียนที่ตั้งไว้และทบทวนข้อความในภาพรวม นักเขียนที่ มีความ
เชี่ยวชาญมากกว่าจะผ่านทุกขั้นตอนซ้ำในขณะที่นักเขียนที่ไม่เก่งมักจะเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ประโยคและข้ามการแก้ไข 

อย่างไรก็ตาม ในทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กิจกรรมการอ่าน การแก้โจทย์ปัญหา 
การสืบเสาะหาความรู้ และการเขียนไม่ถึงกับแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิ ง นักเรียนอ่านและเขียน
จดบันทึกในขณะที่เรียนหนังสือหรือขณะทำการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือใน
ระหว่างการแก้โจทย์ปัญหาพวกเขาต้องอ่านตัวโจทย์และเขียนวิธีการแก้ปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ มีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาของครูในเชิงการพัฒนาวิชาชีพพอสมควร 

4. การพัฒนาอภิปัญญาในทางคณิตศาสตรศึกษา 

นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษาเห็นตรงกันมากว่า 40 ปีแล้วว่า ความสามารถ
ทางการรู ้คิดของนักเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักาะการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีความสามารถทางอภิ
ปัญญาควบคู่ไปด้วยจึงจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและการเรียน
คณิตศาสตร์ Verschaffel (1999), Brophy (1986), Silver (1982), Schoenfeld, (1983,1992), 
และ Desoete and Craene (2019) 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญากับการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้นมี 2 ทิศทาง คือ (1) การ
ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการใช้อภิปัญญาของผู ้เร ียน เช่น Veenman (2006), Schoenfeld 
(1992), และ Sjuts (2002) เป็นต้น และ (2) ประโยชน์ของรูปแบบ/การจัดการเรียนสอนทางอภิ
ป ัญญาที ่ม ีต ่อการพัฒนาการเร ียนร ู ้  เช่ น Mevarech and Kramarski (1997,2003) และ 
Mevarech, Tabuk, and Sinai (2006) เป็นต้น 
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รูปแบบ/การจัดการเรียนการสอนทางอภิปัญญา (Metacognitive interventions) มีการ
ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ที่หลากหลายเพื ่อพัฒนา/ส่งเสริมอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Mevarech and Kramarski (1997) ได้
เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการตั้งคำถามเชิงอภิปัญญา (Metacognitive questioning) ที่
เรียกว่า IMPROVE ซึ่งย่อมาจาก Introducing new material, Metacognitive questioning, 
Practicing, Reviewing, Obtaining mastery on higher and lower cognitive processes, 
Verification, and Enrichment and remedial 

ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลายของผู้เรียน (Heterogeneous classrooms) 
โดย Metacognitive questioning หรือการใช้คำถามเชิงอภิปัญญาของวิธ ี IMPROVE นั้น 
ประกอบด้วยคำถาม 4 แบบ คือ 1. คำถามเกี่ยวกับความเข้าใจ (Comprehension questions) 
2. คำถามเก่ียวกับการเชื่อมโยง (Connecting questions) 3. คำถามเก่ียวกับกลยุทธ์ (Strategic 
questions) และ 4. คำถามเก่ียวกับการสะท้อนคิด (Reflection questions) 

Schoenfeld (1992) ได้เสนอแนะหนึ่งในกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นั่น
คือ การใช้คำถามแบบโสเครติส (Socratic questioning) โดย Elder and Paul (2007) ได้เสนอ
ประเภทของคำถามแบบโสเครติสไว้ดังนี้ 1. การใช้คำถามท่ีมีความชัดเจน (Questioning clarity) 
2. การใช้คำถามที ่ม ีความเที ่ยงตรง (Questioning precision) 3. การใช้คำถามที ่แม ่นยำ 
(Questioning accuracy) 4. การใช้คำถามท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Questioning relevance) 5. 
การใช้คำถามเชิงลึก (Questioning depth) 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ไว้
หลายกลยุทธ์ ที่ Du Toit and Kotze (2009) ได้เสนอแนะ มีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. กลยุทธ์การ
วางแผน (Planning strategy) 2. การถามคำถาม (Generating questions) 3. การตั้งเป้าหมาย
และการทำให้บรรลุเป้าหมาย (Setting and pursuing goals) 4. การทำกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(Problem solving) 5. การคิดออกเส ียง (Thinking aloud) 6. การเข ียนอนุท ิน (Journal-
keeping) 7. การทำงานร่วมกัน (Cooperative learning) 8. การทำเป็นแบบอย่าง (Modelling) 

ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้คัดเลือกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มี
เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยรวม
พบว่า เทคนิค/วิธีของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่เป็นที่นิยมหรือถูกนำมาใช้มากที่สุด คือ การจัด
กิจกรรมผ่านการแก้ปัญหา และการใช้กลยุทธ์การวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุง รองลงมาคือ วิธ ี IMPROVE และสำหรับเทคนิค/วิธีอื ่น ๆ ที ่มีการใช้ในชั ้นเรียน
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คณิตศาสตร์ เช่น การใช้บทสนทนาโสเครติส (Socratic dialogue) และการใช้เทคนิคการคิด
ออกเสียง (Think-aloud technique) 

5. การพัฒนาอภิปัญญาในทางภาษา : การอ่าน 

อภิปัญญาในการอ่านนั้นได้รับผลมาจากความรู้ 4 ประเภท ได้แก่ บทอ่าน การงาน กลวิธี 
และลักษณะนิสัยของผู้เรียน และยังรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 4 ประเภทที่จะส่งผล
ไปสู่มความเข้าใจในการอ่านหรือผลของการเรียนด้วย (Withada Sinprajukpoi. 1953: 99; 
อ้างอิงมาจาก Brown and others. 1983, Brown, Compione and Day. 1981; Flavel1 and 
Wellman, 1971) 

1. บทอ่าน (Text) เนื้อหาที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจ
และความจำที่บรรจุด้วยคำศัพท์ ความหมาย โครงสร้างของบทอ่าน สีลาของผู้เซียนความชัดเจน
และความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหา ความถูกต้องและความเสมอต้นเสมอปลายของข้อมูลที่
เสนอไว้ในบทอ่าน ความยากง่าย แนวโน้ม หรือแนวทางเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้อยู่เสมอจึง
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. งาน (Task) งานแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันไปความประสงค์ของผู้เรียนที่จะ
อ่านในสถานการณ์ต่าง ๆ ก็แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนตัดสินปรับพฤติกรรมการอำ
นกลวิธีในการอ่านความเร็วในการอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่อ่าน ซึ่งการปรับตัวตาม
สภาพสิ่งที่อ่านนี้ต้องอาศัยการตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบบทอ่านด้วย 

3. กลวิธี (Strategies) ผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่านจะต้องรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมที่
จะช่วยให้อ่านอย่างเข้าใจ และสามารถจดจำข้อมูลจากบทอ่านได้เมื่อผู้อ่านไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน 
ผู้อ่านที่อ่านเก่งจะใช้กลวิธีต่าง ๆ มาแก้ปัญหา ซึ่งกลวิธีที่ใช้ แก้ปัญหานี้ได้แก่ การจปัญหานี้ไว้ใน
ใจและหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ในอนาคต การอ่านบทอ่านช้าใหม่ การอ่านบทอ่านไปข้างหน้า 
เรื่อย ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอ่ืนกลวิธีในการเรียนต่าง ๆ 

4. ลักษณะนิสัยของผู้เรียน (Learner 5 Characteristics) องค์ประกอบของอภิปัญญาใน
ส่วนสุดท้ายคือ การตระหนักรู้ของผู้เรียนว่าตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไร ในส่วนของนิสัยผู้เรียนนี้
ครอบคลุมถึงความรู้เดิมของผู้เรียน ความสามารถความสนใจ แรงจูงใจ ทักษะต่าง ๆ ความคุ้นเคย
กับบทอ่าน และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ตลอดจนสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการ
เรียนและความเข้าใจในการอ่าน 

อภิปัญญาเน้นหนักที่การตระหนักรู้ของผู้เรียนในการเรียนสิ่งต่าง  ๆ และการที่ผู ้เรียน
สามารถควบคุมกิจกรรมการอ่านได้ด้วยตนเอง ความสามารถของผู้อ่านในการทำการตรวจสอบ
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ตนเองได้นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 4 ชนิดของอภิปัญญา ได้แก่ บทอ่านงาน
กลวิธีและลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่มีอิทธิพลที่จะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา 

โดยสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา :
การอ่าน พบว่าในการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาผู ้เรียนด้านต่าง ๆ โดยในวิชา
วิทยาศาสตร์พบว่า มีการใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในการพัฒนามโนทัศน์หรือความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
การแก้โจทย์ปัญหา การคิดวิเคราะห์/วิจารณญาณหรือการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวม ความคงทนของการเรียนรู้ การอ่านทางวิทยาศาสตร์ การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญา การพัฒนาการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิชาชีพครู การ
สร้างสภาพแวดล้อมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือให้เกิดการใช้อภิปัญญา การสร้างแบบวัดอภิ
ปัญญาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 

ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ มีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ ทั้งนี้มีหลายงานวิจัยที่พบว่า อภิปัญญาอาจเป็นหนึ่งในตัว
ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สำคัญ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิ
ปัญญาในชั ้นเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนทั้ งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 30 
งานวิจัย พบว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญา อาทิเช่น 
การวางแผน การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง และ การแก้ปัญหา จากการศึ กษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความรู้เชิงอภิ
ปัญญาด้านยุทธ์วิธีและด้านเงื ่อนไขได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยนักเรียนมีการกำกับการรู้คิดของ 
ตนเอง ในการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พวกเขาสามารถ
อธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถสะท้อนกระบวนการคิดในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ นอกจากนี้ยังพบว่าในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ครูมักให้การสนับสนุนความรู้เชิงการรู้คิดใน
ด้านข้อเท็จจริงและการกำกับการรู้คิดในด้านการตรวจสอบติดตาม และด้านการประเมินกับ
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง และครูมักจะพยายามให้การสนับสนุนความรู้ เชิงอภิ
ปัญญาโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งด้านเงื่อนไขมากกว่าด้านอื่น ๆ และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับ
การรู้คิดโดยเฉพาะด้านการวางแผนเท่าที่ควร 
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ในส่วนของภาษา : การอ่าน มีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนาสรุปผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาทั้งใน
และต่างประเทศ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
สามารถตามลำดับมากน้อยของข้อมูลที่ศึกษา ดังนี้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่พบจำนวนมาก
ที่สุดคือ จะศึกษาด้านการพัฒนา/ส่งเสริมการอ่าน (การอ่านเพ่ือความเข้าใจ) มากกว่าการพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ (การฟัง การพูด การเขียน) วัตถุประสงค์ที่พบรองลงมาคือ การ
พัฒนา/การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่สอง/ ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ (การอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ, ความเข้าใจเนื้อหา บทอ่าน, การรู้จำคำศัพท์) วัตถุประสงค์ที่พบอีกประเด็นคือ 
การศึกษาการประสบความสำเร็จด้านวิชาการในการเรียนของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการอภิ
ปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาไทย 

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

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นใน 

สามารถสรุปผลการดำเนินจากท้ัง 3 วงจรได้ดังนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้  คณะผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพ่ือ
ปรับพื้นฐานออกเป็น 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการบรรยาย การทดลอง และอภิปราย ซึ่งพบว่า จากการวิเคราะห์ผล
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การสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ ว่า สำหรับด้าน
เนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอภิปัญญาคืออะไร และมี 2 องค์ประกอบหลักคืออะไร 
อย่างไรก็ตามนักศึกษายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า องค์ประกอบย่อยขององค์ -
ประกอบหลักของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง นักศึกษายังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความหมาย กรอบแนวคิดของอภิปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้ง
ถัดไป ร่วมกับเนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไปที่เบื ้องต้นได้วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ 
พบว่าผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการเวลาพักเบรกเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถให้มากขึ้นบาง รูปแบบการอบรม
ที่มีการทดลอง และอภิปราย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและมีความ
น่าสนใจ ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมที่ยังคงจะต้องมีการบรรยายเนื่ องจากเนื้อหาสาระมีความเป็น
นามธรรมค่อนข้างสูงนั้น ควรสอดแทรกกิจกกรมที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติและอภิปรายในการอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 2 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกล
ยุทธ์เชิงอภิปัญญาและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา โดยการบรรยาย ลงมือปฏิบัติ 
และอภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับอภิ
ปัญญานั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าอภิปัญญา
คืออะไร และมี 2องค์ประกอบหลักคืออะไร อย่างไรก็ตามนักศึกษายังไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักของอภิปัญญาคืออะไรบ้าง  นักศึกษา
ยังไม่ได้ระบุถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมาย กรอบแนวคิดของอภิปัญญา และกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญาในการอบรมสัมมนาครั้งถัดไป ร่วมกับเนื้อหาการอบรมในครั้งถัดไปที่เบื้องต้นได้
วางแผนไว้ว่าคือหัวข้อกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตื้อลือร้น  เมื่อ
ได้ลงมือปฏิบัติ และอภิปราย ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมต่อ ๆ ไปควรได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ
และอภิปรายเท่าที่เป็นไปได้ 

ครั้งที่ 3 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการจัดการเรยีน
การสอนคือ เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) และเทคนิคการใช้คำถาม และบริบทที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสังเกต/ชมคลิปวิดิทัศน์ และ
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อภิปราย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดออกเสียง (Think aloud) และการใช้คำถาม โดยการใช้
คลิปวิดีโอการใช้เทคนิควิธีดังกล่าวประกอบเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่ประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิ
ปัญญา เช่น การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนว่าการที่จะนำเทคนิค เช่น การคิดออกเสียง 
และการใช้คำถามที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้จริงจะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญเสียก่อน เป็น
ประเด็นสำคัญที่ย้ำแกผู้วิจัยว่า การได้ทดลองสอนการใช้ทคนิคกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา อย่างเช่น 
การคิดออกเสียงนั ้นมีความจำเป็นและสำคัญ ดังนั้นในหัวข้อการอบรมครั ้งต่อไปจึงมีความ
เหมาะสมอย่างยิ ่งในการเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีโอกาศฝึกฝนตัวตนเองเป็นรายบุคคล 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ด้านรูปแบบวิธีการอบรมให้ความรู้ พบว่าการได้รับฟังการบรรยายใน
ส่วนที่เป็นนามธรรม และได้รับชมคลิปวิดิโอตัวอย่างการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง ร่วมกับการ
อภิปรายทำให้นักศึกษาได้ใช้อายตนะทั้ง 5 ในการเรียนรู้มากข้ึน ช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นในการอบรมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและ
อภิปรายจึงยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การลงรายละเอียดโดยเฉพาะการปฏิบัติ จะเป็น
ในส่วนของการแยกอบรมย่อยของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นจึงดำเนินการอบรมในวงจรที่ 2 เพ่ือ
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนต่อไป 

ในภาพรวมจากการดำเนินการวงจรที ่ 1 ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี ่ยวกับ 
ความหมาย กรอบแนวคิด การสอนเชิงอภิปัญญา กลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีมากขึ้นหลังจากการเข้า
ร่วมการอบรมท้ัง 3 ครั้ง โดยรูปแบบการอบรมท้ังการบรรยาย การลงมือปฏิบัติ การอ่านเอกสาร/
บทความ การสังเกต/ดูคลิปวิดีโอ อภิปราย และการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีส่วนช่วยให้บรรยายกา
ศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษามีความกังวล 
และความเครียดกับการเริ ่มต้นทำสิ่งใหม่ สิ ่งที่ยังไม่คุ ้นเคย กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี ซึ ่งผู ้วิจัยได้
ตระหนักถึงความกังวลนี้และได้พยายามให้กำลังใจ และเสริมแรงทางบวกเป็นระยะเพื่อผ่อน
คลายความกังวล และความเครียดของนักศึกษาเท่าท่ีจะทำได้ 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 
คณะผู้วิจัยการแบ่งการอบรม/สัมมนาออกเป็น 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้ความรู้เกี ่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินตามสภาพจริงและหลักการการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยการบรรยายและอภิปราย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า สำหรับด้านเนื้อหา/สาระในการอบรม พบว่า เนื้อหาที่อบรมให้แก่
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นักศึกษาครั้งนี้มีทั้งส่วนของการทบทวนความรู้เดิมคือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ส่วนของความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้ระบุไว้ในสะท้อนคิดคือ รายละเอียดในการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมานักศึกษาบางส่วนได้สะท้อนว่าพวกเขาได้
เรียนรู้แต่หลักการแต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย 
จึงจะต้องมีการให้นักศึกษาได้ ลงมือปฏิบัติสร้างข้อสอบ/แบบวัดผลสัมฤทธิ์และการสร้างแผนฯ 
ด้วยตนเองในวงจรย่อยของแต่ละสาขาต่อ ๆ ไปก่อนที่จะนำไปใช้จริงในชั้นเรียนของพวกเขาเอง 
ทั้งนี้จากหัวข้อที่อบรมให้นักศึกษาในครั้งที่ 1 ของวงจรนี้ที่เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงซึ่ง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนอภิปัญญาของผู้เรียนได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วางหวัข้อ 
การเขียนคือคิด เป็นหัวข้อในการอบรมครั้งสุดท้ายของวงจรนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่วงจรที่ 3 คือการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไป 

ครั้งที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยการบรรยายและอภิปราย ผู้วิจัยได้
วิ เคราะห์ว่า ด้านเนื ้อหา/สาระในการอบรมนั้น เนื ้อหาที ่อบรมให้แก่นักศึกษาครั้งนี้มี
บางส่วนที่คล้ายคลึงกับการอบรมในครั้งแรกของวงจรที่ 1 ซึ่งก็ถือว่ าเป็นการทบทวนความรู้
ของนักศึกษาก่อนลงสอนจริง การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการเกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียน
อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สำหรับรูปแบบการอบรม/สัมมนา กิจกรรมที่ใช้ เน้นการบรรยายเนื่องจากเป็นการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์จากโครงการที่ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในภาคสนามมาประกอบการอบรม
เพื่อให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นักศึกษาบางคนดูเหมือนจะเหนื่อยล้า
ไปบ้าง และนักศึกษารู้สึกกดดันและกังวลกับการลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนฯ ที่พัฒนาขึ้นที่ใกล้
เข้ามา 

ในภาพรวมของวงจรที่ 2 นี้ โดยผู้วิจัยพบว่าเนื้อหา/สาระและรูปแบบการอบรมส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้เกิดการเรียนรู้ได้ดีในระดับหนึ่งจากสิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนและผลงานของ
นักศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่าช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตาราง
กิจกรรมของทางโรงเรียน ผู้วิจัยควรวางระยะเวลาให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ เพื่อให้มีช่องเวลาในปรับ
เลื่อนกิจกรรมบางอย่างได้มากขึ้นเมื่อมีความจำเป็น ซึ่งน่าจะช่วยลดความรู้สึกกดดันและกังวล
ของนักศึกษาลงไปได้บ้าง แต่หากข้อจำกัดของตารางเวลาที่ต้องเดินไปตามกำหนดการที่ได้วางไว้
การให้กำลังใจและค่อยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชดน่าจะช่วยลดความกังวลของนักศึกษาลงไปได้ใน
ระดับหนึ่ง 
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วงจรที่ 3 การปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น มีการแบ่งการ
อบรม/สัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการประเมินอภิ
ปญัญา โดยการบรรยายและอภิปราย  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ว่า ด้านเนื้อหา/สาระในการอบรมนั้น 
เนื้อหาที่อบรมให้แก่นักศึกษาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการลงปฏิบัติสอนจริง ซ่ึง
รวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่
พวกเขาอาจจะไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของ
นักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา และการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งจากการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พบว่า การเตรียมความพร้อมนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวของพวกเขามาก ดังนั้นผู้ วิจัยจึง
มองว่าหัวข้อ/ประเด็นในการอบรมครั้งนี้มีความเหมาะสม สำหรับรูปแบบการอบรมสัมมนาพบว่า
การอธิบาย-บรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ในการเตรียมตัวประกอบกับการเปิดโอกาศให้สอบถาม/
อภิปรายนั้น นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอบรมค่อนข้างมาก ดังนั้นการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาจึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอบรมสัมมนาทั้งในการอบรมสัมมนารวมและ
อบรมสัมมนาย่อย 

ครั้งที่ 2 การแลกเปลี่ยน อภิปราย และสะท้อนคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในครั ้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และสิ ่งที ่ประสบ
ความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู ้อื ่น เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างข้ึน ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดร่วมกันนั้น
ทำให้นักศึกษารู้สึกดี และคลายความกังวลลงไม่มากก็น้อย โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อ
การอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ ซึ่ง
ผลการสะท้อนของนักศึกษานี้คล้ายคลึงกับการอบรมสัมมนาในหลาย ๆ ครั้งก่อนหน้านี้ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งนี ้ทั ้งนั ้นจากเสียงสะท้อนจากนักศึกษาจากการพูดคุยเมื ่อสิ ้นสุดวงจรที ่ 3 พบว่า
นักศึกษารู้สึกดี มีกำลังใจและหายเหนื่อยจากการทุ่มเทการทำงานภายใต้ความกังวลและแรง
กดดันจากข้อจำกัดต่าง ๆ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนของพวกเขา ทำให้
ผู้วิจัยสะท้อนว่ากระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาและความ
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อดทน การสื่อสารและการให้กำลังใจจึงเป็นสิ่ งสำคัญสำหรับครูมือใหม่ผู้ที่จะต้องฟันผ่าปัญหา
อุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้น ๆ นั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ 

โดยสรุปหลังจากการสิ้นสุดการดำเนินการครบทั้ง 3 วงจร พบว่ารูปแบบการอบรมสัมมนา
ที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทางวิชาชีพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายโดยเริ่มตั้งแต่จาก
การเป็นผู้ฟังการบรรยาย แล้วเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมสัมมนามากขึ้น ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น การสังเกต/ชมคลิปวิดิโอ การแลกเปลี่ยนอภิปราย การสะท้อนคิด การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และสะท้อนคิด ล้วนช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับการพัฒนา
ทั้งความคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในที่สุด อีกทั้งประเด็น
เนื้อหา/สาระที่อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับประเด็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความเป็นนามธรรมสูง เข้าใจยากและมีความซับซ้อน การอบรมจึ งต้องมีทั้ง
ประเด็นหลักที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันทุกสาขา และประเด็นย่อยที่แยกลงฝึกปฏิบัติในแต่ละสาขาเพ่ือ
เติมเต็มประเด็นหลักให้สมบูรณ์ขึ้นในท้ายที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงต้นนั้นคณะผู้วิจัยปรับพ้ืน
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในประเด็นของความหมาย กรอบแนวคิดอภิปัญญา การสอนเชิง
อภิปัญญาและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาไว้ให้มากพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากในวงจรที่2 นักศึกษาต้อง
สร้างและพัฒนาแผนฯ ที่ส่งเสริมอภิปัญญาผู้เรียนภายใต้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด 

ตอนที ่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเร ียนในชั ้นเร ียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

สำหรับอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยนั้น 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั ้งด้านเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  และ
วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยสรุปจากการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจากชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทั้ง 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย พบว่าจากร่องรอยของข้อมูล
เชิงคุณภาพการมีอภิปัญญาของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นจากช่วงแรกที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรเป็นความ
ชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลังของการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ได้พบว่า อภิ
ปัญญาของนักเรียนในชั ้นเรียนของ 3 สาขาวิชานี้ มีความแตกต่างกันและคล้ายคลึงในบาง
ประเด็นกล่าวคือ อภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมี
ความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้
ด ้านข้อเท็จจริง ซึ ่งมีค ่าเฉลี ่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที ่ส ุด (Mean = 3.92) 
รองลงมาคือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การแก้ไข
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ข้อบกพร่อง (Mean = 3.93) จะเห็นได้ว่านักเรียนในชั ้นเรียนวิทยาศาสตร์มีอภิปัญญาทั้ง 2 
องค์ประกอบหลักโดดเด่นควบคู่กันไป ทั ้งนี ้ยังพบอีกว่าในภาพรวมแล้วนักศึกษาทั ้ง 5 คน 
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีข้ึนในระดับต่ำ
ถึงปานกลาง (d อยู่ในช่วง 0.21 – 0.32) 

ในขณะที่ในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบความรู ้ด้านการรู ้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ความรู ้ด้านข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที่สุด (Mean = 4.22) รองลงมา
คือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนและกลยุทธ์
การจัดการข้อมูล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากัน (Mean = 4.10) จะเห็นได้ว่า ในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียนได้ใช้อภิปัญญาทั้ง 3 ตัวนี้เด่นชัดกว่าอภิปัญญาตัวอ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มีการใช้อภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน โ ดยที่
องค์ประกอบที่ 2 คือการกำกับการรู้คิด องค์ประกอบย่อยคือ กลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่นักเรียน
ใช้  ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โดยในภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับปานกลางถึงมาก (d อยู่ในช่วง 
0.48 – 0.52) 

สำหรับชั้นเรียนภาษาไทยพบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบ
ความรู้ด้านการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ post-test สูงที่สุด (Mean = 4.11) รองลงมา
คือองค์ประกอบอภิปัญญาทางการกำกับการรู้คิด ด้านการวางแผน (Mean = 4.08)  จะเห็นได้ว่า 
ในชั้นเรียนภาษาไทยนักเรียนก็มีการใช้อภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลักควบคู่กันไปโดยใน
ภาพรวมแล้วนักศึกษาทั้ง 5 คน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอภิปัญญาของ
นกัเรียนไปในทิศทางที่ดีข้ึนในระดับต่ำถึงปานกลาง (d อยู่ในช่วง 0.22 – 0.52) 

เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนในชั้นเรียนของทั้ง 3 สาขาวิชา ล้วนต่างมีการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบด้านความรู้การรู้คิดและด้านการกำกับการรรู้คิดควบคู่กันไป อีกทั้งนักเรียนในชั้น
เรียนทั้ง 3 สาขาวิชา มีการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาหรือมีการใช้อภิปัญญา
องค์ประกอบย่อย 3 ด้านใน 8 ด้านที่โดดเด่นเหมือนกันคือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง การวางแผน 
และ กลยยุทธ์การจัดการข้อมูล เมื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบหลัก พบว่า นักเรียนในชั้นเรียน
ของทั้ง 3 วิขา มีการแสดงถึงการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด องค์ประกอบย่อย 
ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเด่นชัดที่สุดเหมือนกัน โดยพบว่า นักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการมีอภิปัญญาองค์ประกอบการกำกับการรู้คิดเด่นชัดคือ ด้านกล
ยุทธ์การจัดการข้อมูล ในขณะที่นักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยแสดงให้เห็นถึงการมีอภิปัญญา
องค์ประกอบการกำกับการรู้คิดเด่นชัดคือ การวางแผน 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 

ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั ้นเร ียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย มีรูปแบบทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตรน์ั้น
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนของนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 0.31 – 0.62 (ต่ำ
ถึงปานกลาง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 
0.62 สำหรับนักศึกษาอีก 4 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 
0.31, 0.34, 0.37, 0.49 ตามลำดับ จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม ค่าความสัมพันธ์ของ
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มของระดั บ
ความสัมพันธ์คือระดับต่ำ 

สำหรับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์นั้นพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 
0.33 – 0.77 (ต่ำถึงสูง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์สูง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า
เป็น 0.77 สำหรับนักศึกษา 3 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า
เป็น 0.50, 0.54, 0.69 ตามลำดับโดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 0.33 จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวม ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเรียนในชั ้นเร ียนคณิตศาสตร ์ม ีแนวโน้มของระดับ
ความสัมพันธ์คือระดับปานกลาง 
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สำหรับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
ภาษาไทยนั้นพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 0.25 
– 0.68 (ต่ำถึงปานกลาง) โดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั ้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 0.68 สำหรับนักศึกษา 3 คนนั้นพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ  โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 0.34, 0.44, 0.47 ตามลำดับโดยมีนักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็น 0.25 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่สามารถสรุปผลตามเป้าหมายงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง 
แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
และ ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปรับพ้ืน
ความรู้ ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ ระยะที่ 3. การลงปฏิบัติสอนจริง โดยกระบวนการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) เป็นตัวดำเนินการในการขัดเกลาประเด็นทั้งกระบวนการ/
รูปแบบวิธีในการพัฒนา และเนื้อหาสาระในการพัฒนานักศึกษาฯ ในแต่ละระยะ ซึ่งนับเป็น
วิธีการหรือกระบวนการที่ดีและสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้จริง เพราะเป็น
กระบวนการวิจัยที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่องเป็นวงจรมีระยะเวลาการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
ชัดเจน เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอนของวงจรการวิจัยปฏิบัติการ คือ วงจรการวิจัย PAOR  คือ ขั้นการ
วางแผน (P) ขั้นปฏิบัติการ (A) ขั้นการสังเกต (O) และข้ันการคิดไตร่ตรองหรือการคิดสะท้อนคิด 
(R) เช่นเดียวกับที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2555) กล่าวว่า หนึ่งในรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) สำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน ถือว่าเป็น
กระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนเพ่ือ
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พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้กระบวนการดำเนินการ
ในแต่ละวงจรของการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขั ้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามการวิจัยของ Kemmis and McTaggart (1988) ทั้งหมด 4 ขั้นตอน 
คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผล 
(Reflect) นั้นเอง 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 3 สาขาวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาไทย ในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนที่พบว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นช่วยทำให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาความรู้และทักษะจากการมีส่วนร่วมในทั้ง 3 ระยะ พบว่า กระบวนการผสมผสานทั้งการ
อ่าน การอภิปราย การลงมือปฏิบัติ การวิพากษ์ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสะท้อนคิดในแต่
ละขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนล้วนเป็นโอกาสที่ครูจะได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
จากการมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ ดังเช่น Loucks-Horsley and Hergert (1985) ได้เสนอแนะการผสมผสานของ
การมีส่วนร่วมดังกล่าวในกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพ และ Garet, Porter, Desimone, 
Birman, & Yoon (2001) ได้ย้ำถึงการมีโอกาสในการเรียนรู้ของครูอย่างกระตือรือร้น ที่เป็นหนึ่ง
ลักษณะสำคัญของการพัฒนาทางวิชาชีพ  

ทั้งนี้ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในทุกสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาไทย ที่พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีอภิปัญญาหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนไม่มากก็น้อย
นั้นเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาตามแผนที่พัฒนาขึ้นได้ใช้การ
สอนเชิงอภิปัญญาที่ใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่หลากหลาย เช่น การใช้คำถาม การคิดออกเสียง 
การประเมินตนเอง การขยายแนวคิดของนักเรียน เหล่านี้ล้วนส่งผลในการพัฒนาของนักเรียนไป
ในทางบวก (Joseph, 2009; Ozturk, 2016; Du Toit & Kotze, 2009) ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอภิ
ปัญญาของนักเรียนหลังจากได้เรียนโดยการใช้บริบทที่เอื ้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญาที่ใช้ การ
เรียนรู้เชิงรุก การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญานั้นสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Ellis, Bond, 
& Denton, 2012; Massa, Dischino, Donnelly, & Hanes, 2012) โดยอาจพิจารณาอภิปราย
แยกตามสาขาวิชาได้ดังต่อไปนี้ 

สำหรับนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีอภิปัญญาหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนในระดับหนึ่งนั้น โดยค่าของ effect size ไม่สูงมากนักนั้น เมื่อพิจารณา
กิจกรรมการสอนซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งการสอนฟิสิกส์ด้วยการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาออกเป็น 3 
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ลักษณะ ประกอบไปด้วยการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ 
การคิดออกเสียงในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ และการคิดออกเสียงเพื่อแก้โจทย์ปัญหา จะ
พบว่า สัดส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการคิดออกเสียงเพื่อทำการทดลอง
น้อยมาก มีสาเหตุหลายประการ เช่นเนื้อหาหลายส่วนไม่มีการทดลอง อุปกรณ์การทดลองที่
โรงเรียนมีไม่พอหรือไม่มี จึงมีโอกาศฝึกการคิดในส่วนนี้น้อย ในส่วนของการคิดออกเสียงเพื่อทำ
ความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ นักศึกษาบางคนทำได้ดีแต่บางคนก็ทำได้บ้าง อาจจะยังไม่สมบูรณ์
นัก เพราะเนื้อหามีความเป็นนามธรรมมากและต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ยากพอสมควรสำหรั บ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ และนักศึกษาที่สอนยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะต้อง
สอน อาจจะยังไม่มีแนวทางการอธิบายที่จะทำให้นักเรียนที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีเข้าใจได้ ในส่วน
ของการคิดออกเสียงเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นักศึกษาส่วนใหญ่ทำได้ดี และนักเรีย นให้
ความร่วมมือในการคิดออกเสียง อาจจะเป็นเพราะความเข้าใจว่า ในการเรียนฟิสิกส์จะต้องทำ
โจทย์ได้ จึงตั้งใจเป็นพิเศษถ้าได้ทำโจทย์ อย่างไรก็ตาม นักเรียนควรจะเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ 
การทดลองทางฟิสิกส์ก่อน แล้วจึงนำความรู้เหล่านั้นไปแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เชิงอภิปัญญาของแต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกัน อาจจะต้อง
นำมาพิจารณาเพิ่มเติมตามแนวทางที่ศึกษาโดย Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and 
Won (2016) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มองเห็นประเด็นของ  

สำหรับนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีอภิปัญญาหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ อภิปัญญาของนักเรียนสามารถพัฒนาขึ้นได้ภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  (Downing, Kwong, Chan, Lam, & Downing, 2009; Tan, 2004) ท ั ้ งน ี ้ร ูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาเป็นฐานมีลักษณะของบริบทการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอภิปัญญา
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง (Ellis, Bond, & Denton, 2012) อีก
ทั้งในขั้นตอนการเรียนรู้ของ PBL ทีม่ีทั้งการทำงานเดี่ยว การทำงานกลุ่ม และการอภิปรายผล ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาและกำกับการคิดของตนเอง (Massa, Dischino, Donnelly, & Hanes, 
2012) นอกจากนี้ยังพบว่ามีงานวิจัยในประเทศไทยที่พบว่าอภิปัญญาของนักเรียนไทยได้รับการ
ส่งเสริมในชั้นเรียนที่มีบริบทเชิงรุก เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Lertchuwongsa, & 
Katwibun, 2016) การเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรีคติวิสต์ (วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ 
สุมาลี ชัยเจริญ, 2560) 

จากชั้นเรียนวิชาภาษาไทยที่พบว่าโดยรวมแล้ว นักเรียนมีคะแนนจากการทำแบบวัดอภิ
ปัญญาหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนในระดับหนึ่งนั้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นผลมาจากการสอน
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ด้วยกลวิธ ีอภิปัญญาที ่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ เป็นระบบ มีขั้ นตอนที ่ช ัดเจน มี
กระบวนการรู้คิดในสิ่งที่นักเรียนกำลังอ่าน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายในแต่ละขั้นตอนพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรยีน
ได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้สังเคราะห์
ขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้จากกลวิธีอภิปัญญาออกแบบขั้นตอนของกิจกรรมเป็น 3 ระยะ
ของกิจกรรม คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน ในแต่ละช่วงของ
กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนย่อย ๆ ที่แสดงถึงแนวทางในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน คือ กระตุ้น
ความรู้เดิม วางแผนการอ่าน การกำหนดจุดประสงค์การอ่าน การกำกับติดตามตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่าน การบูรณาการ การสรุปผลและประเมินผลการอ่าน และการนำความรู้ที่ได้รับ
จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมเจตน์ พันธ์พรม (2560) 
และ สุเทียบ ละอองทอง (2545) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเป็น
การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนต้องการเรียนรู้มากขึ้นตามแนวคิดของ 
Wood, Bruner, and Ross (1976) ประกอบด้วย 1) การใช้คำถามในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การคิด 2) การให้ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการช่วยให้งานสำเร็จ เช่น การคิดดัง การสาธิต 3) 
การใช้แผนผังความคิดแสดงถึงขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ 4) การแจกแจงงาน จัดให้เป็น
ระบบและปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน 6) ระบุองค์ประกอบและกลวิธีการสร้างความสำเร็จ
ของงาน 7) สร้างแรงจูงใจเพื่อเชื่อมต่อไปยังงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ การใช้คำถามใน
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดเป็นการตระหนักรู้ในข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และ
เป็นการคาดเดาเนื้อเรื่องซึ่งเท่ากับเป็น การกําหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน ทําให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นและเป็นแรงจูงใจ ในการอ่าน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 
(2553) กล่าวว่า คําถามมีความสําคัญมากในการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด 
คําถามจะทําให้ผู้เรียนมีแง่มุมความคิดที่แปลกใหม่ทำให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางนําไปสู่
ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยพบว่า
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีทั้งในระดับสูง ปานกลาง 
และต่ำนั้น นั้นพบว่างานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น ยังไม่มีข้อสรุปในทิศทางความสัมพันธ์ที่แน่นอนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้พบว่าบางงานวจิัย
พบความสัมพันธ ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเรี ยน 
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(Mevarech, & Fridkin; 2006; Özsoy; 2011) TOPÇU & YILMAZ-TÜZÜN; 2009; Zulkiply, 
2009) ในขณะที่มีงานวิจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเลย (Kaur & Kaur, 2017; Hashmi, Khalid, & Shoaib, 2019) อย่างไรก็ตาม
พบว่าส่วนใหญ่ของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นมักพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทั้งที่เป็นหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ในการกำหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้เรียน สามารถ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอภิปัญญาของทั้งนักเรียนและนักศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันจะ
นำไปสู่การเป็นคนไทย 4.0 ที่มีความทันสมัยในยุคแห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบดังนี้ 

- ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  

1. การนำแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมอันจะนำไปสู ่การสร้างครูมือใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพต่อไปในอนาคต ทั ้งนี ้สามารถ
สอดแทรกในการจัดทำหลักสูตรคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยอาจขยายเวลาในทั้ง 3 ระยะมาปรับใช้ในช่วงเวลาในการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอภิ
ปัญญาของนักเรียนให้มากขึ้น เช่น เป็นระยะเวลาละ 1 ภาคเรียน (ระยะที่ 1 ปรับพื้นความรู้ 
ระยะที่ 2 การสร้าง/พัฒนาแผนฯ ระยะที่ 3. การลงปฏิบัติสอนจริง ) โดยอาจเพิ่มระยะเวลาใน
การนำแผนฯ ที่ได้สร้างและพัฒนาฯ ขึ้นไปทดลองใช้เพื่อทำมาปรับปรุงก่อนการนำไปใช้จริงแทรก
เข้าไปในระยะที่ 2 

2. การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกต่าง ๆ ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งในประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยอาจวางแนวทางในการสอดแทรกอภิปัญญาใน
หลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางรากฐานและปลูกฝังให้
นักเรียนมีอภิปัญญาตั้งแต่วัยเรียน โดยสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจทั้งบริบทที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริม/พัฒนาอภิปัญญา และบทบาทของครูในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน เพื่อที่จะได้

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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ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียนให้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. การถอดบทเรียนที่ได้จากการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อให้เห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เข้าใจ
หรือเข้าถึงได้ง่าย เช่นหนังสือเล่มเล็ก หรือคลิปวีดิโอสั้น ๆ ที่สะท้อนถึงท้ังสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
และปัญหาอุปสรรค อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและข้อพึงระวังสำหรับครูมือใหม่หรือ
นักวิชาการทั่วไปที่มีความสนใจในเส้นทางของการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนที่ต้องใช้ ความ
ทุ่มเทในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียนอย่างคงทน นั้นหมายถึงการทำให้นักเรียนได้ตระหนักคิดถึงการเรียนรู้ของ
ตนเองจนเป็นอัติโนมัติ จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควร 

2. การทำความเข้าใจของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนในการ
ปรับตัวกับบริบทการจัดการเรียนรู้ที่พวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะกับชั้นเรียนที่ครูมัก
เป็นศูนย์กลางหรือใช้การสอนแบบบอก โดยตัวครูเองจะต้องพัฒนาทั้งการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และทักษะในการใช้คำถามและกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่จะต้องใช้สถานการณ์ปัญหาหรืองาน
ที่มอบหมายที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เป็นผู้คิด 
วิเคราะห์ อันจะนำไปสู่การใช้อภิปัญญาในการแก้ปัญหาหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ 
ซึ่งหากนักเรียนไม่เคยได้ฝึกคิดหรือค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหรือคำตอบตัวตนเองที่ต้องใช้อภิ
ปญัญาหรือการตระหนักรู้มาก่อน นักเรียนบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกท้าทาย อย่างไรก็ตามยอมมี
นักเรียนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกกลัว ต่อต้านและไม่อยากคิด โดยเลือกที่จะรอคำตอบจากครูเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากกลัวการทำผิด ดังนั้นครูจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ คิด 
เช่น การทำให้นักเรียนตระหนักว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ทั้งตัวครูและนักเรียนเองจะต้องเข้าใจในบทบาท
ของตนเองในชั้นเรียน เพ่ือให้การพัฒนาอภิปัญญานั้นประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้ 

1. การนำอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื ่องที ่ใหม่โดยเฉพาะกับ
นักเรียนหรือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ที่ยังไม่ได้เป็นครูผู้สอนจริง ๆ ใน
สถานศึกษา สามารถทำได้แต่ต้องอาศัยเวลา อีกทั ้งการให้คำแนะนำ คำปรึกษา การกำกับ 
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ติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้วิจัยและต้องอาศัยความทุ่มเท ความตั้งใจ ความสนใจและความร่วมมือ
ทั้งจากนักเรียนและนักศึกษา 

2. การวางแผนการวิจัยโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยต้องใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ให้ครบทั้ง ขั้นตอน ดังนั้นผู้วิจัยต้อง
วางแผน กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมในแต่ละวงจรและควรใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็น
ลำดับขั้นตอน ไม่เร่งรีบกระชั้นชิดจนเกินไปหรือท้ิงระยะห่างของแต่ละวงจรนานจนเกินไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาหรือพัฒนาอภิปัญญารายด้านหรือองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ที ่อาจช่วยให้ได้เข้าใจบทบาทของอภิปัญญาใน
องค์ประกอบย่อยที่อาจมีความแตกต่างกันในการบริบทต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับอภิปัญญาแต่ละองค์ประกอบและผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ที่มีความแตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางความรู้ความสามารถหรือด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาหรือพัฒนาอภิปัญญาของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เช่น อภิปัญญาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อภิปัญญาของครูประจำการ แล้วอาจเชื่อมโยงสู่การศึกษา
อภิปัญญาของนักเรียน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาของครูกับสมรรภาพครูของ
ในการจัดการเรียนการสอน หรือความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาของครูกับสมรรภาพของนักเรียน 
เป็นต้น 

3. ควรศึกษาวิจัยต่อยอดโดยการติดตามนักศึกษาครูที่จบใหม่หรือครูที่เพิ่งได้รับการบรรจุ
ใหม่ (ประสบการณ์สอน ไม่เกิน 5 ปี) ว่าเมื่อไปปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาหรือโรงเรียนแล้ว มี
ความรู้หรือทักษะใดที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพโดยอาจปรับ
ใช้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

4. ควรพัฒนาต่อยอดรูปแบบกิจกรรมที่ครูผู้ร่วมพัฒนาในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพให้มี
ความหลากหลาย โดยอาจมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยอาจประเมินลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วปรับใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สอดคล้อง
กับลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

5. ควรมีการศึกษาหรือพัฒนาอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือครู
ประจำการกับอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 
อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาอภิปัญญาที่มีมิติของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อภิปัญญามากขึ้น 
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6. อาจมีการศึกษาการเติบโตทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา
และฝึกทักษะในการส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนเมื่อได้ทำงานเป็นครูประจำการอันจะนำไปสู่
การได้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาเส้นทางทางวิชาชีพครู 

7. ควรศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ในการส่งเสริมครูเพื่อพัฒนาอภิ
ปัญญานักเรียนในระดับชั ้นต่าง ๆ เพื ่อขยายขอบเขตเครือข่ายในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนที่มีส่วนร่วมมากข้ึน 

8. อาจศึกษาปัญหาและอุปสรรคของครูและนักเร ียนในการปรับเปลี ่ยนชั ้นเรียน
คณิตศาสตร์จากชั้นเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ ่งข้อมูลสำหรับการออกแบบหรือวางแผนอภิปัญญาของนักเรียนที ่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

9. อาจศึกษาหรือวิเคราะห์อภิปัญญาของนักเรียนที่หลากหลาย (เช่น ความสามารถ/เพศ/
ลีลาการเรียนรู้) เชิงลึกโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น จากบทสนทนาในชั้น
เรียนโดยวิธีการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์โปรโตคอล (protocol analysis) การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) อันจะนำไปสู่ร่องรอยและรูปแบบ/พฤติกรรมทางอภิปัญญาของ
นักเรียนมีความหลากหลายในองค์ประกอบหลักและด้านย่อยต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างของมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนที่มีความหลากหลายต่อไป 

10. อาจใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัปปุริสธรรม 7 โดยเฉพาะข้อ 1 และ 2 รู้เหตุ (ของผล) 
และรู้ผล (ของเหตุ) มาถอดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นระบบคิดแบบเหตและผลมา เพ่ือมา
อธิบายค่าของ effect size ของการเปลี่ยนแปลงอภิปัญญาของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

11. เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มีการถ่ายทอด 2 ชั้น คือการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะกระบวนการให้นักศึกษา (วงจรที่ 1และ 2 ) และการถ่ายทอดจากนักศึกษาสู่นักเรียน 
(วงจรที่ 3) อาจมีการศึกษาวัดประสทธิภาพการถ่ายทอดของทั้ง 2 ชั้นนี้มาเปรียบเทียบกันก็จะ
ช่วยให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนานักศึกษามากข้ึน 

12. อาจมีการศึกษาจากวาทกรรมในชั ้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียนเพื ่อวิเคราะห์
กระบวนการปุจฉาขวิสัชนา ตามหลักการต้อนความคิดแบบ “ถามคือสอน” และการใช้หลักนี้ไป
เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับอภิปัญญาว่ามีมากน้อยเพียงไร 
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13. อาจศึกษาโดยการประเมินและจัดกลุ่มลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นนำผลที่ได้
ไปเป็นแนวทางในการจัดวิธีการสอนเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญาที่สอดคล้องกับ learning styles ต่างๆ 
ของนักเรียน อันจะนำไปสู่องค์ความรู้สูงขึ ้นอีกระดับหนึ่งที่เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ (working 
knowledge)
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แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

คำชี้แจง: แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียน โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ไว้ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับแผน 
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความความสอดคล้องกับแผนหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคล้องกับแผน 

โปรดเขียนเครื ่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เพียงใด 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์/
แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

    

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอียดของ
องค์ประกอบของแผนครบถ้วน 

    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความเหมาะสมในด้านความรู้      
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ      
3. มีความเหมาะสมในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

    

4. มีความถูกต้องและชัดเจน     
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรียน     
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา     

 
 



 

 

305 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
สถานการณ์ปัญหา 
1. ปัญหาเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน 

    

2. ปัญหามีความสมจริงและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของนักเรียน 

    

3. ปัญหามีความสำคัญมากพอที่นักเรียนจะลง
มือแก้ปัญหา 

    

4. ปัญหาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด และ
แก้ปัญหา 

    

5. ปัญหามีความซับซ้อนมากพอที่จะทำให้
นักเรียนใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา 

    

6. ปัญหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
2. เรียงลำดับกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสม 

    

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ     
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

    

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผู้เรียน 

    

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา     
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด 
(Knowledge of cognition) ของนักเรียน 

    

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คิด 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

    

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
2. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ 

    

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/ครูพ่ีเลี้ยง
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ภาคผนวก ค 
แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบสะท้อนคิด คร้ังที่ ………… 

ชื่อ-สกุล.....................................................................วิชาเอก................วันที.่......................... 

1. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ 
 
 
 
 
2. ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเก่ียวกับการอบรมเกี่ยวกับอภิปัญญาในวันนี้ 
 
 
 
 
3. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของท่านได้มาก/น้อย

เพียงไร เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 4. ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมในวันนี้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบวัดอภิปัญญา 

 
 



 

 

314 

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 ฉันรู้ว่าฉันเรียนเก่งเรื่องใด อ่อนเรือ่ง
ใด  

     

6 ก่อนลงมือทำงาน ฉันคิดว่าจะต้องรู้
อะไรก่อนบ้าง จึงจะทำงานนั้นได้
สำเรจ็  

     

7 ฉันรู้คุณภาพของงานท่ีฉันทำเสร็จ
แล้ว  

     

8 ก่อนลงมือทำงาน ฉันจะตั้งเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ก่อน  

     

9 ฉันใช้เวลามากขึ้นเมื่อเจอข้อมูล
บางอย่างทีส่ำคัญ  

     

10 ฉันรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคญัที่สุดที่ควร
เรียนรู้  

     

11 ในระหว่างทำงาน เมื่อมีทางเลือก
หลายทางฉันถามตัวเองว่าจะเลือก
ทางไหนดี  

     

12 ฉันจัดวางระบบข้อมลูให้ค้นหาได้งา่ย       
13 เมื่อเจอข้อมูลสำคญั ฉันจะพิจารณา

อย่างใจจดใจจ่อ  
     

14 ในการแก้ปัญหา 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 ฉันตั้งคำถามตัวเองก่อน
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
ที่ทำเสร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

     

37 ในระหว่างเรียน ฉันจด วาดภาพ 
หรือทำแผนผังของเนื้อหา เพื่อให้
เข้าใจมากข้ึน  

     

38 ในการทำงาน ฉันถามตัวเองว่าได้
ลองใช้วิธีการที่เป็นไปได้ครบถ้วน
แล้วหรือยัง  

     

39 ในการอ่านเรื่องใหม่ ฉันพยายามทำ
ความเข้าใจเนือ้หาด้วยภาษาของฉนั
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......................ช้ัน................... 

คำชี้แจง: ขอให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ตามวิธีการทำงานหรือการเรียนรู้ในชั้นเรียนของท่านตาม
ความเป็นจริง ไม่มีคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิด 

1. ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้ นักเรียน ได้มีโอกาสคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน หรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

จงยกตัวอยา่งพอสังเขป  
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 
นักเรยีน 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” เมื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้น เรียนปรากฏพฤติกรรมของ
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

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

เตรียมการก่อนที่จะลงมือทำงาน 
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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
ข้อเทจ็จริงบางอย่าง 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
เงือ่นไข 

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 ขั้นตอนการทำงาน/
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
กับข้อมลูที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

  

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานใน
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...........................................................................
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ภาคผนวก ซ 
แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความตรงของแบบสังเกตอภปิัญญาของนักเรียนสำหรับผู้เช่ียวชาญ 

คำชี้แจง: แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียน โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ไว้ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับแผน 
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความความสอดคล้องกับแผนหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคล้องกับแผน 

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

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 ้งเป้าหมายและการ

เตรียมการก่อนที่จะลงมือทำงาน 

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
ด้านข้อเท็จจริง 

นักเรียนตระหนักรู้ว่า
ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น 
เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับ
หลักการหรือความรู้ต่าง ๆ ท่ี
จะต้องใช้ในการทำกิจกรรมใน
ช้ันเรียน จากการพูดคุย การ
เขียน ถาม - ตอบ อธิบาย 
หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

    

1.2) ความรู้
ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
จากการพูดคุย การเขียน ถาม 
- ตอบ อธิบาย หรืออภิปราย
ในช้ันเรียน 

    

1.3) ความรู้
ด้านเง่ือนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีในการทำกิจกรรมในช้ัน
เรียน จากการพูดคุย การ
เขียน ถาม - ตอบ อธิบาย 
หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

    



 

 

332 

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) กลยุทธ์ใน
การจัดการ
ข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียน
ใช้เวลาในการพิจารณาข้อมลู
นั้นอย่างใจจดใจจ่อ 

    

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลู
ที่ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ 
ใช้ปากกาเน้นสีข้อความ วาด
รูป เขียนระบุข้อมูลสำคัญ 
หรือเรียงลำดับข้อมลู เป็นต้น 

    

2.3) การ
ตรวจสอบ
ตดิตามความ
เข้าใจ 

นักเรียนถามตัวเองอยู่เสมอว่า
ทำงานบรรลตุามเปา้หมาย
แล้วหรือยัง 

    

นักเรียนพยายามทำความ
เข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา เช่น 
การอ่านทวนซ้ำ การพูดกับ
ตัวเอง การตั้งคำถาม เป็นต้น 

    

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเอง
เป็นระยะ ๆ ในระหว่างที่
ทำงานในช้ันเรียน 
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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 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหา
ด้วยตนเองโดยการหา
วิธีการใหม่ เมื่อวิธีการเดิม
ทีเ่คยใช้ไม่ได้ผล 

    

ในการแก้ไขปัญหา
นักเรียนพยายามคิดหา
วิธีการที่หลากหลาย 

    

นักเรียนขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วม
ช้ัน หรือครูผูส้อนเมื่อพบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

    

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีน
ประเมินวา่ งานท่ีทำเสร็จ
นัน้ถูกต้องหรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ โดยอาจ
มีการพูดคุยกัน หรือตั้ง
คำถามเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว 

    

หลังจากทำงานเสร็จแล้ว
นักเรียนพิจารณาว่ามี
วิธีการอื่นท่ีง่ายหรือดีกว่า
นี้อีกหรือไม ่

    

บันทึกเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ประเมิน 
      (............................................................ .....)
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