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งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 2) ศึกษาแนวทางการใช้การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา  
อภิปัญญาของนักเรียน 3) ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์อภิปัญญา และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและ
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อภิปัญญาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโดยการเลือกและวิเคราะห์รายงาน
วิจัยที ่ต ีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ในวารสารวิจัยและรายงานสืบเนื ่องของการประชุมวิชาการ  
โดยพิจารณาใน 4 ประเด็นได้แก่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
กลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและการประเมินผลอภิปัญญา  
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการใช้อภิปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการสอน
วิทยาศาสตร์ 2) วิธีการที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์  (n = 5) ในการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียน (5 ห้องเรียน ประมาณ 20 – 40 คน ต่อห้องเรียน) ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR 
3 วงจรที่มีเป้าหมายต่างกันซึ่งประกอบไปด้วย วงจร 1 การพัฒนาความรู้เชิงอภิปัญญาและ 
แนวทางการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญา วงจร 2 การพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียน
การสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญา (6 – 7 แผน) และวงจร 3 การปฏิบัติการสอนในห้องเรียนจริง 
(14 – 16 ชั่วโมง ถึง 4 สัปดาห์) 3) วิธีการที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียน 
ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ดำเนินการโดยการประเมินอภิปัญญาก่อนและหลังการจัดการเรียน 
การสอนโดยการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาซึ่งใช้แบบประเมินอภิปัญญามาตรฐานร่วมกับการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื ่อตรวจสอบแบบสามเส้า และ 4) วิธ ีการที ่ใช้ในการวิจัยเพื ่อศึกษา
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ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ดำเนินการโดยการใช้แบบวัดมาตรฐานอภิปัญญา MAI และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง ได้แก่ การใช้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอภิปัญญาในบริบทเดิมตามต้นฉบับ  
การใช้แนวคิดขององค์ประกอบของอภิปัญญาเชิงประยุกต์ในบริบทเฉพาะสำหรับการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ และการใช้อภิปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา 2) ได้สรุปแนวทางในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร เพื่อพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และได้อภิปรายไว้ 3) คะแนนอภิปัญญาหลังเรียนของนักเรียนจำนวน 5 
ห้องเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียนและเพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน และ 4) คะแนนอภิปัญญา
หลังเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสัมพันธ์กันในทางบวกทั้งหมด ความแตกต่างกันของบริบทของ
แต่ละโรงเรียนอาจจะส่งผลทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามที่ได้อภิปรายไว้ 
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ABSTRACT 

This research aimed to 1) synthesize the findings in metacognition related to 
the teaching and learning of science in the body of literature, 2) develop guidelines 
for implementing action research to supplement science student teachers to 
enhance their students’ metacognitive ability, 3) evaluate students’ metacognitive 
ability of pre and post instruction using metacognitive teaching strategies, and 4) 
investigate the relationship between the metacognitive ability and academic 
achievement of students in science classrooms. 

The research methods were divided into 1) the method for synthesizing the 
findings related to metacognitive related science teaching and learning that were 
selected from recent research articles published in research journals and 
conference proceeding reports focusing on four aspects; namely, the 
metacognitive theoretical framework used in science education research, the 
metacognitive teaching strategies implemented in science classrooms, the 
measurement and evaluation of metacognition in science classrooms, and the 
implementation of different metacognitive approaches in order to enhance 
students’ learning outcomes in accordance with the goals of science education, 2) 
the method for developing guidelines for student teachers in order to enhance the 
metacognitive ability of their students  ( five classes; 20 – 40 students/class)  that 
conducted an action research with three Plan-Act-Observe-Reflect cycles with 
different targets. These comprised cycle 1: developing student teachers’ 
metacognitive conceptual framework and knowledge of metacognitive teaching 
pedagogy, cycle 2: improving their metacognitive based lesson planning skills, and 
cycle 3: implementing a metacognitive based teaching approach in their real 
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classroom setting. The method for evaluating the students’ pre and post 
instruction metacognitive ability was to administer a standardized metacognitive 
awareness inventory and some other qualitative methods for triangulation. The 
method for investigating the relationship between the metacognition and 
academic achievement of the students in the science classroom was to analyze 
the correlation between the post standardized metacognitive awareness inventory 
test score and the academic achievement test score. 

The results showed that 1) the research findings on metacognition related to 
science teaching and learning in the body of research literature were reported in 
three perspectives: using an original metacognitive component framework, using a 
modified metacognitive components framework based on the specific context of 
science education, and, using metacognitive teaching strategies to develop 
students’ ability related to the goals of science education, 2) the guidelines for 
implementing the three cycles of action research to  supplement science student 
teachers to enhance their students’ metacognitive ability were developed and 
discussed, 3) the metacognition post scores of the five classrooms increased in the 
same way but with a different magnitude, and 4) the correlation of the post 
metacognitive scores and achievement scores were positively correlated. However, 
the different context of each school might affect the varying results as discussed.  
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์หรือ
มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์จะใช้การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู ้ ( Inquiry 
Approach) (National Research Council [NRC], 2000b; NRC, 2005) ซึ่งเป็นแนวการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับกันแพร่หลายในนานาประเทศและเป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการ
ที ่นักวิทยาศาสตร์หาคำตอบที่สงสัยหรือเกิดคำถามเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ (NRC, 
2000a; NRC 2005) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้มีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ที ่อิงกับความรู ้และประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลของเพียเจต์  
ซึ่งอธิบายว่า ผู้เรียนที่มีประสบการณ์เดิมอยู่แล้ว เมื่อได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
ก็จะเกิดการสร้างความรู้ใหม่โดยขยายหรือปรับความรู ้ความเข้าใจเดิม ถ้าประสบการณ์ใด
สามารถปรับเข้ากับประสบการณ์เดิมได้ก็จะสร้างโครงสร้างเก็บความรู้ใหม่จนเกิดความสมดุล  
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นกับผู ้เรียนแตกต่างกันไปตามสิ ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  และ
พัฒนาการด้านความคิดของบุคคลและทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดย Piaget 
และ Vygotsky และแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาเป็นวิธีการสอนที่มีขั้นตอนแตกต่าง
กันไป แต่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันหมด คือ การตั้งคำถามแล้วใช้กระบวนการต่าง ๆ สร้างความรู้
ใหม่โดยอิงกับฐานความรู้เดิมและใช้หลักฐานประจักษ์พยานในการสนับสนุนความรู้เหล่านั้น 
(NRC, 2000a; NRC 2005) 

เมื ่อพิจารณาความรู ้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย ไม่ว่าจากการ
ประเมินผลระดับชาติหรือนานาชาติ จากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ หรือ TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science 
Study) พบว่า ในส่วนของวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยมีระดับคะแนนวิทยาศาสตร์ค่อนข้างต่ำและ
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มีแนวโน้มที่ไม่มีการพัฒนามากเท่าที่ควร (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 
2560) การจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมอาจจะต้องได้รับการปรับเติมให้นักเรียนเน้นการคิดมากขึ้น 
การพัฒนาการคิดเชิงอภิปัญญา (Metacognition) สามารถนำมาเสริมการจัดการเร ียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ เพื ่อช่วยให้นักเรียนเรียนโดยการคิดขั ้นสูงมากขึ ้นและช่วยประเมินการคิด  
การเรียนรู ้ของตนเองให้ดีขึ ้นได้ (e.g. Koth, 2000; Wagaba, Treagust, Chadrasegaran, & 
Won, 2016; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2008) 

อภิปัญญา (Metacognition) เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ในความรู้ความคิดและ
ความสามารถของตนเอง รวมทั้งความสามารถในการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง 
( e.g. Flavell, 1985; Fogart 1994; Koth, 2000; NRC, 2000b; Wagaba, Treagust, 
Chadrasegaran, & Won, 2016; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2008) ระบุว่า อภิปัญญาของ
บุคคลสามารถพัฒนาได้โดยการจัดประสบการณ์อภิปัญญาสำหรับการฝึกบุคคลให้รู้จักวางแผน 
กำกับควบคุมการรู้คิดและประเมินตนเอง ผลการจัดประสบการณ์อภิปัญญาส่งผลให้นักเรียนรู้จัก
ตนเอง รู้จักงานที่ทำ และรู้กลวิธีที่จะทำให้งานสำเร็จ นั่นคือสามารถประเมินตนเอง ประเมินงาน
ที่ทำ และประเมินกลวิธีที ่ใช้หรือเรียกว่า ความสามารถในการควบคุมและประเมินการรู ้คิด 
ของตนเอง มีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าอภิปัญญาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ โดยช่วยส่งเสริมความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
รวมถึงความสามารถในการประเมินการรู้คิดหรืออภิปัญญาของตนเอง (e.g. Bohlin, 2000; 
Fiero, 1994; Lin, 1998; Lin & Lehman, 1999; Parker, 1999; Rahikainen, 2002; Tsing, 
1999) 

หากพิจารณาหลักสูตรของประเทศไทย พบว่าคำว่า อภิปัญญา ยังไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด
ในเป้าหมายการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและของหลายประเทศ แม้ ว่ามีการเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาในบริบทของการศึกษามาตั้งแต่ปี 1985 โดย Flavell และมีการศึกษา
พัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตามก็พบงานวิจัยของนักวิชาการด้านการศึกษาของไทย  
ได้พยายามศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และในช่วงไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา มีแนวคิดเกี ่ยวกับ 
Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยังยืน มีที่มาจาก
การเคลื ่อนจากโลกในศตวรรษที ่ 20 มาสู ่โลกในศตวรรษที ่ 21 ที ่ เป ็นการเปลี ่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไข และข้อจำกัดชุดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของ ขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเ ชิง ดังนั้น
บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องเร่งสร้าง/ผลิตครูที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการ
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จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (OECD/UNESCO, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาโดยเน้นการถามและการสะท้อนคิด (สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ,์ 2557; สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2558) เนื่องจากอภิปัญญาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะการคิด
ขั้นสูงที่มีผลต่อการของการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน/ทรัพยากร
มนุษย์ให้พร้อมที่จะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของประเทศไทย 4.0 สังคมคนไทย 4.0 หรือให้เป็น
นักเรียน 4.0 ที่เข้มแข็งต่อไปด้วยการศึกษา 4.0 (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560) 

ในกระบวนการพัฒนาครูก่อนประจำการ (Pre-service teachers) หรือครูประจำการ  
(In-service teachers) รูปแบบการพัฒนาครูที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ซึ่งเป็น
กระบวนการวิจัยที่ใช้เรียนรู้จากประสบการณ์รวมถึงการสร้างและหรือพัฒนาความรู้ในลักษณะ
ของการเร ียนจากการปฏิบัต ิเป ็นวงจรของการวางแผน (Planning) การปฏิบัต ิ (Acting)  
การสังเกตผล (Observing) และการประเมินสะท้อนกลับ (Reflecting) เพื่อกลับไปเรียนรู้และ 
ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ และถือว่าเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้
กระบวนการดำเนินการในแต่ละวงจรของการวิจ ัย (ส ุว ิมล ว ่องวาณิช , 2555) การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการชั้นเรียนพบว่า มีขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตาม
การวิจัยของผู้วิจัยหลายคนหรือแทบจะทั้งหมดใช้ที่วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบิติการ จะมี
ขั ้นตอนการวิจัยอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้นสังเกต 
(Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ในลักษณะที่เป็นวงจร จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหา
ได้ตามท่ีต้องการ (เช่น กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, 2549; Kemmis & McTaggart, 1990 เป็นต้น) 

ในการพัฒนาครูก่อนประจำการ (Pre-service teachers) ซึ่งในบริบทของประเทศไทย
ส่วนหนึ่งจะหมายถึงนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่เรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายและ 
อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และจากประสบการณ์
การนิเทศ เห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนากระบวนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยให้มีการเน้นให้นักเรียนมีการคิดเชิงอภิปัญญา
มากขึ้น 

จากแนวความคิดดังกล ่าวข้างต้น ไม่ว ่าจะเก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนา นักเร ียนให้มี
ความสามารถในการคิดทีสู่งขึ้น การศึกษาผลของอภิปัญญาที่มีต่อผู้เรียนในทางบวกต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ประกอบกับหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ
อย่างแพร่หลายคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงนำไปสู่ประเด็นคำถามวิจัยคือแนวทางการใช้ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญา
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ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชั ้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีบริบทการเรียนแบบสืบเสาะ  
หาความรู้อย ู ่แล ้ว  น ั ้นควรเป ็นอย ่างไร  และจะทำการศ ึกษากรณีศ ึกษาให ้น ักศ ึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปทดลองใช้แนวทางการสอนที ่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 
ในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื ่อศึกษาองค์ความรู ้ เก ี ่ยวกับการพัฒนาอภิป ัญญาในการเร ียนการสอนว ิชา
วิทยาศาสตร์ 

2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

3) เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4) เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 เป็นการสังเคราะห์ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการศึกษา  
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติและรายงานสืบเนื่องของ 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใน 4 ประเด็นได้แก่ (1) กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่ใช้ใน 
การวิจัยในการสอนวิทยาศาสตร์ (2) การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (3) การวัด
และประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ และ (4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ขอบเขตของการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 เป็นการศึกษาแนวทาง 
การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา
ฟิสิกส์ จำนวน 5 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

- เนื้อหาในการวิจัยเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญา
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

- ระยะเวลาดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการประมาณ 12 สัปดาห์ 
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ขอบเขตของการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 เป็นการประเมินอภิปัญญา
ของนักเรียนในชั ้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้โดยการใช้กลยุทธ์  
เชิงอภิปัญญา 

- ประชากรประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 ห้องเรียน (จำนวน 
146 คน) ที่สอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 5 คน 

- เนื้อหาในการวิจัยประกอบไปด้วยอภิปัญญาและกลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญา 
- เนื้อหาที่ใช้ในการสอนเป็นเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลกล งานและพลังงาน แสง และ

ไฟฟ้าสถิต 
- ระยะเวลาดำเนินการจัดการเรียนการสอนประมาณ 4 สัปดาห์ 

ขอบเขตของการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 4 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

- ประชากรประกอบไปด้วยนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 ห้องเรียน (จำนวน 
146 คน) ที่สอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 5 คน 

- เนื้อหาในการวิจัยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในงานวิจัยนี้ ได้กำหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการหรือนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิดของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1. ความรูเ้กี่ยวกับการรู้คิด เป็นความตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาใน 3 ด้าน คือ 
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงที่

ผู้เรียนต้องใช้ก่อนการใช้การคิดวิพากย์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับอะไร (What) เช่น 
เกี่ยวข้องกับอะไร ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ทรัพยากรสำหรับคิดและสมรรถนะของตนเองในฐานะ
ผู้เรียน 

2) ความรู้ด ้านกระบวนการ (Procedural knowledge) เป็นการนำความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ด้วยวิธีการหรือกระบวนการหนึ่ง ๆ ความรู้เกี่ยวกับอย่างไร 
(How) จะใช้วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างอย่างไร ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้กระบวนการเท่ากับวิธีการใช้
กระบวนการในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) เป็นความสามารถในการตัดสิน
ว่าในสถานการณ์หนึ่ง ๆ กระบวนการหรือทักษะใดที่จะต้องนำมาใช้ความรู้เกี ่ยวกับเมื ่อไร 
(When) และ ทำไม (Why) จะต้องใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการนำความรู้เชิงข้อเท็จจริงและ
ความรู้ด้านกระบวนการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การกำกับการรู้คิด เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ 

1) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน การตั ้งเป้าหมายและการเตรียม
ทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนที่การเรียนรู้ 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ( Information management strategies) เป็น
ทักษะในการลำดับกลยุทธ์ที่ใช้ในการประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) เป็นการ
ติดตามประเมินการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ได้ระดับใด หรือประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ว่าได้ผลเพียงใด 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข
ความผิดพลาดในการทำความเข้าใจหรือความสามารถหรือสมรรถนะของตนเอง 

5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การเรียนรู้หลังจากการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญาที่มี
ผลต่อความรู้และทักษะของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความ
เข้าใจ 2) การนำไปใช้/การวิเคราะห์ และ 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหา
ฟิสิกส์ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละคนสอน (ได้แก่ เรื่องสมดุลกล งานและพลังงาน 
แสง และไฟฟ้าสถิต) ซึ่งวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นักศึกษาและผู้วิจัยร่วมกันสรา้ง
ขึ้นมา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใช้เรียนรู้จากประสบการณ์รวมถึงการ
สร้างและหรือพัฒนาความรู้ในลักษณะของการเรียนจากการปฏิบัติ เป็นเส้นเวียนก้นหอย (Spiral) 
ของกิจกรรมตั ้งแต ่ข ั ้นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบ ัต ิ (Acting) การส ังเกตผล 
(Observing) และการประเมินสะท้อนกลับ (Reflecting) โดยจะมีการกระทำซ้ำกิจกรรม 
ในเส้นเวียนก้นหอยทั้งหมด จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือพัฒนาความรู้นั้น 

กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญา หมายถึง กลยุทธ์การสอนตามกรอบการสอนเชิงอภิปัญญา
ของ Ozturk (2016) การสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) ที่ครู
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แสดงการคิดให้ดูเป็นแบบอย่าง (Teacher’s modelling) โดยการตั้งคำถามตัวเองเพื่อแสดง 
การคิดโดยใช้คำถาม WWW&H (What to do, When, Why, and How to do so) และคิด
ออกเสียง (Think aloud) ขั้นตอนหรือวิธีการคิดให้ผู้เรียนได้ยินและการให้ผู้เรียนมีการอภิปราย
เก ี ่ยวก ับการคิดของตนเองและคนอื ่น (Meta-discussion) ให ้ผ ู ้ เร ียนม ีความตระหนัก 
เชิงอภิปัญญา (Students’ metacognitive awareness) โดยการพยายามตั้งคำถามถามตนเอง 
(Self-questioning) ร่วมกับการคิดออกเสียงให้ได้ยิน (Think aloud) ทำให้เกิดการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) และการกำกับการรู้คิด (Regulation of 
cognition) เน้นให้ผู ้เรียนได้ประเมินและปรับปรุงการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดของตนเอง 
(Self-assessment) 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จำนวน 5 คน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

2) แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในการพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

3) ข้อมูลอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
4) ข้อมูลความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ 
5) ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
6) แนวทางการพัฒนานกัเรียนทีม่ีความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
7) เป็นข้อมูลประกอบเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมวิจัยที่เก่ียวข้องตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 อภิปัญญา 
- ความหมายของอภิปัญญา 
- กรอบแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญา 
- กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการสอน 
- บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญา 
- การประเมินอภิปัญญา 
- การพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา 
- งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
- ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
- แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
- ขัน้ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2.3 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
- ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- ลักษณะสำคัญของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ 
- ขั้นตอนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 

2.4 คนไทย 4.0 
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2.1 อภิปัญญา 

อภิปัญญา (Metacognition) เป็นความสามารถเกี่ยวกับการคิดของบุคคล ซึ่งเป็นแนวคิด
หนึ่งของในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจำนวนมากได้ศึกษาค้นคว้ามา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 (เช่น Brown, 1987; Derry & Murphy, 1986; Flavell, 1976; Flavell, 
1981; Hennessey, 2003) ทั ้งน ี ้  John Flavell ถ ือว ่าเป ็นผ ู ้ที่ ร ิ เร ิ ่มในการศึกษาเกี ่ยวกับ 
อภิปัญญาและเป็นบุคคลแรกที่นำเสนอคำว่า “Metacognition” จนได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดา
ในเรื่องอภิปัญญา 

มีนักวิชาการไทยได้ให้ชื ่อเรียก Metacognition ไว้อย่างหลากหลาย เช่น อภิปัญญา 
(สมศักดิ ์ ภู ่ว ิภาดาวรรธน์ , 2544) เมตาคอกนิชัน (ทิศนา แขมมณี, 2544) การควบคุมและ
ประเมินการคิด (ทิศนา แขมมณี, 2545) ความตระหนักในการคิด (ธรรมนัด โถบำรุง , ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์ และเกียรติ แสงอรุณ, 2551) และการคิดอภิมาน (จันทร์ขจร มะลิจันทร์, 2554) 
ในที่นี้ จะใช้คำว่า อภิปัญญา 

- ความหมายของอภิปัญญา 

คำว่าอภิปัญญาหรือ Metacognition ถูกเสนอเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1970 โดย Flavell 
ได้อธิบายเกี่ยวกับอภิปัญญาว่า  “Metacognition refers to one’s knowledge concerning 
one’s own cognitive processes or anything related to them…” (Flavell, 1976 , p. 
232) ซึ่งหมายถึงความรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการคิดของตนเอง เช่น ความสามารถที่จะรับรู้ถึงความคิดของตนเอง รู้ว่าตนเองคิด
อะไรอยู่ รู้ว่าตนเองรู้อะไร รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรและสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ตนเองคิดได้ โดย
ผ่านกระบวนการควบคุม กำกับ และการตรวจสอบ จากการศึกษาต่อ ๆ มา นักการศึกษาได้ให้
ความหมายของอภปิัญญา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

อภิปัญญา หมายถึงการตระหนักรู้ในกระบวนการเชิงการรู้คิดและการควบคุมกำกับการรู้
คิดของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจ ความตั้งใจและความพยายามต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ (Marzano et al., 1988) 

อภิปัญญา เป็นความสามารถของบุคคลในการสะท้อนความเข้าใจและควบคุมกำกับการ
เรียนรู้ของตนเอง ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge about cognition) 
และส่วนที่เป็นการควบคุมกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) (Schraw & Dennison, 
1994) 
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อภิปัญญา เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ในความคิดของตนเองและความสามารถใน
การควบคุมกำกับและประเมินการคิดคิดของตนเองได้ (Wilson, 2001) 

อภิปัญญา เป็นความสามารถในการตรวจสอบและการควบคุมความคิด (Control of 
thought) (Martinez, 2006)  

อภิปัญญา เป็นความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่เรารู้ วิธีการที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เรารู้ และ
วิธีการที ่เราจัดการและควบคุมหรือปรับกระบวนการคิดเพื ่อทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด 
(Ormrod, 2006) 

อภิปัญญา เป็นความเข้าใจถึงกระบวนการรู้คิด โดยนักเรียนรู้ว่าตนเองคิดอะไรและอย่างไร 
มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง และปรับเปลี่ยนวิธี การคิดของตัวเองให้เหมาะสมได้ 
(สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) 

อภิปัญญา เป็นการควบคุมกำกับและประเมินความคิดของตนเอง ซึ่งเป็นความสามารถ
ของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกำกับกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด ทำ
ให้มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีทำงานจนสำเร็จสมบูรณ์ (ทิศนา แขมมณี , 
2556) 

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับความรู้หรือการตระหนักรู้ในการคิดของ
ตนเองและการควบคุมกำกับการรู้คิดของตนเอง ผู้วิจัยจะใช้ความหมายของ อภิปัญญา เป็น
ความสามารถของนักเรียนในการตระหนักรู ้ในการรู ้คิดและการควบคุมกำ กับการรู ้คิดใน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

- กรอบแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอภิปัญญาได้มีนักวิชาการเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาไว้ค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะขอทบทวนสรุปกรอบแนวคิดเกี่วกับอภิ
ปัญญาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและได้ถูกกล่าวถึงในหลากหลายสาขาวิชา โดยสามารถ
สรุปได้เป็น 3 กลุ่มแนวคิด คือ กรอบแนวคิดของ Flavell (1979), กรอบแนวคิดของ Brown 
(1987), และกรอบแนวคิดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

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

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



 

11 

▪ ปัจจัยทางด้านบุคคล (Person) เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจของตนเองและผู้อ่ืน 

▪ ปัจจัยทางด้านงาน (Task) เป็นการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระงานของ
บุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจะดำเนินการได้อย่างไร 

▪ ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการเลือกกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล โดยจะ
รู้ว่ากลยุทธ์ใด เป็นกลยุทธ์มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย  

2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง ประสบการณ์
ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกับตนเอง 

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

4. กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) เป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสินใจ
ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

ซ่ึงทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เชิงอภิปัญญา ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา เป้าหมายเชิงอภิ
ปัญญา และกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดของ Flavell สามารถรวมกันระหว่าง
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมของตนเองได้ ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 โมเดลของอภิปัญญาโดย Flavell (1979) 

ในขณะที่กรอบแนวคิดของ Brown (1987) มองว่าอภิปัญญาเกี่ยวกับการสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถต่าง ๆ ด้านการรู้คิด (Cognitive abilities) และการกำกับตนเอง 
ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย Brown ได้แบ่งอภิปัญญาออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) ซึ่งเก่ียวข้องกับการสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับ
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ความสามารถของตนเอง และ 2)  ด ้ านกลไกการกำก ับตนเอง ( Self- regulatory of 
mechanisms) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการกำกับตนเองในการดำเนินการใช้ความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา และ Brown ก็ได้เสนอแนะกลไกการกำกับควบคุมการรู้คิด 
ที่ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การกำกับติดตาม (Monitoring) 3) การตรวจสอบ 
(Checking) และ 4) การปรับปรุงแก้ไข (Revising) การคิด และคุณลักษณะของกลไกทั้งสอง ดัง
แสดงในภาพที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 โมเดลอภิปัญญาโดย Brown (1987) 

สำหรับ Schraw and Denisson (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดย
อธิบายอภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู้เชิงการรู้คิด (Knowledge of cognition) 
และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of Cognition) ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

 
ภาพที่ 2.3 โมเดลอภิปัญญาโดย Schraw and Denisson (1994) 
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จากภาพที ่  2.3 ซ ึ ่งเป ็นโมเดลอภิป ัญญาของ  Schraw and Denisson (1994) แบ่ง
องค์ประกอบของอภิปัญญาออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด เป็นความตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาใน 3 ด้าน คือ 
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงที่

ผู้เรียนต้องใช้ก่อนการใช้การคิดวิพากย์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับอะไร (What) เช่น 
เกี่ยวข้องกับอะไร ความรู้เกี่ยวกับทักษะ ทรัพยากรสำหรับคิดและสมรรถนะของตนเองในฐานะ
ผู้เรียน 

2) ความรู้ด ้านกระบวนการ (Procedural knowledge) เป็นการนำความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ด้วยวิธีการหรือกระบวนการหนึ่ง ๆ ความรู้เกี่ยวกับอย่างไร 
(How) จะใช้วิธีการ (เช่น กลยุทธ์ต่าง ๆ) อย่างไร ซึ ่งนักเรียนจะต้องรู้กระบวนการเท่ากับ
วิธีการใช้กระบวนการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) เป็นความสามารถในการตัดสิน
ว่า ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ กระบวนการหรือทักษะใดที่จะต้องนำมาใช้ความรู้เกี ่ยวกับเมื ่อไร 
(When) และ ทำไม (Why) จะต้องใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการนำความรู้เชิงข้อเท็จจริงและ
ความรู้ด้านกระบวนการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การกำกับการรู้คิด เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน การตั ้งเป้าหมายและการเตรียม
ทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนที่การเรียนรู้ 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) เป็น
ทักษะและลำดับของกลยุทธ์ที่ใช้ในการประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การลำดับ การ
ปรับขยาย การสรุป การมุ่งเน้นแบบเจาะจง) 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) เป็นการ
ติดตามประเมินการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ได้ระดับใด หรือประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ว่าได้ผลเพียงใด 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข
ความผิดพลาดในการทำความเข้าใจหรือความสามารถหรือสมรรถนะของตนเอง 

5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การเรียนรู้หลังจากการเรียน 

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการกำหนดแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบอภิปัญญาที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละงานวิจัยของผู ้ว ิจัยแต่ละคน ซึ ่งอาจจะขึ ้นกับบริบทของแต่ละคนด้วย ในส่วนของ
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การศึกษาอภิปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดจะอยู่ในผลการศึกษาในบทที่ 4 (ในส่วนของ
การสังเคราะห์แนวคิดเกี ่ยวกับองค์ประกอบอภิปัญญา และการสังเคราะห์งานวิจ ัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา) และในงานวิจัยนี้ จะใช้แนวคิดของ Schraw and Denisson (1994) มาเป็น
กรอบในการศึกษาด้วย 

- กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอน 

กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการสอน หมายถึงวิธีการที่ครูผู้สอน
จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการใช้อภิปัญญาผู้เรียน ให้มีการใช้ความรู้
เกี ่ยวกับการรู้คิด มีการกำกับการรู้คิดของตนเอง ส่งผลให้ระดับอภิปัญญาของผู้เรียนสูงขึ้น  
นักการศึกษาไดเ้สนอแนะการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการสอนเชิงอภิปัญญาไว้หลากหลาย เช่น 
Joseph (2006) ได้เสนอกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่สามารถใช้ในการสอนเชิงอภิปัญญาที่เหมาะ
สำหรับการนำไปใช้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้หลากหลายวิธี เช่น 

1. การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง  (Think-aloud technique) เป็นเทคนิคที่ครูทำเป็น
ต้นแบบในการคิด (Mental modelling) ได้ตลอดช่วงระยะเวลาที ่นักเรียนทำงานที ่ได ้รับ
มอบหมายเกี ่ยวกับการอ่าน หรือการแก้ปัญหา โดยการพิจารณาสะท้อนคิดในสิ ่งที ่กำลัง
ดำเนินการหรือลงมือกระทำ แล้วพูดความคิดนั้นออกมา 

2. การใช้ Reciprocal-teaching activities ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนสนับสนุนการ
เรียนรู้ การคิดของกันและกันโดยผ่านการ Think-aloud ในการตรวจสอบความเข้าใจอย่างมี
ขั้นตอนโดยผ่านการตั้งคำถาม (Questioning) การขยายความให้ชัดเจน (Clarifying) การสรุป 
(Summarizing) และการคาดการณ์ (Predicting) 

3. การใช้ Discussions about thinking เป็นการถกอภิปรายแนวคิดระหว่างนักเรียน 
ดังนั้นครูผู ้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้
นักเรียนได้ถกอภิปรายร่วมกัน 

4. การใช้ Self-assessment ซึ่งเป็นการประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดในสิ่งที่ตนได้คิด
ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. การใช้ Questioning ซึ่งเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการทำงานต่าง ๆ 
ของนักเรียน การตั้งคำถามถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการรู้คิดที่ทรงพลัง เนื่องจากเป็นการทำให้
นักเรียนได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ของตนเองในทันทีผ่านการค้นหาคำตอบที่พวกเขาอยากรู้ 
และการจัดการความคิดของตนเอง ซึ่งอาจให้นักเรียนตั้งคำถาม 5 คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา
กำลังเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการใช้คำถามแรกคือคำถาม Why (ทำไม) 
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6. การใช้ Problem-solving activities เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดมากกว่าการท่องจำ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขารู้แล้วและสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ 

Kapa (2001) พบว่าการสอนเชิงอภิปัญญาที่มีบริบทการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมอภิปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพคือบริบทการเรียนรู้ที่มีการกระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา
มากกว่าบริบทที่กระตุ้นให้ใช้อภิปัญญาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งการรู้ว่าควรใช้
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเมื่อไรและอย่างไรนั ้นถือว่ามีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน (Teong, 2003) ทั้งนี้การสอนเชิงอภิปัญญาช่วยให้นักเรียนกำกับติดตาม 
ตรวจสอบความเข้าใจ จัดการการเรียนรู้ และกระบวนการในการแก้ปัญหาของพวกเขา (Brown, 
1982) และ Kapa 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 

ในขณะที ่  Havenga et al. (2013) เสนอแนวทางในการสอนเช ิงอภิป ัญญาในว ิชา
คอมพิวเตอร์เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาปัญหาและประเด็นสำคัญ บันทึกข้อมูลที่จำเป็น 
และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 2. เสนอการดำเนินการแก้ปัญหา
และกำกับติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น 3. การวางแผนในรายละเอียด โดยกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลที่มี 
กระบวนการที ่จะใช้ และผลลัพธ์ที ่คาดหวัง 4. การใส่ รหัสข้อมูลของภาษาคอมพิวเตอร์ 5. 
ทดสอบโปรแกรมและสะท้อนผลที่ได ้

Ozturk (2016) ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction 
framework) ที่การสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) ที่ครูแสดง
การคิดให้ดูเป็นแบบอย่าง (Teacher’s modelling) โดยการตั้งคำถามตัวเองเพื่อแสดงการคิด
โดยใช้คำถาม WWW&H (What to do, When, Why, and How to do so) และคิดออกเสียง 
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(Think aloud) ขั้นตอนหรือวิธีการคิดให้ผู้เรียนได้ยินและการให้ผู้เรียนมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การคิดของตนเองและคนอื ่น (Meta-discussion) ให้ผู้เร ียนมีความตระหนักเชิงอภิปัญญา 
(Students’ metacognitive awareness) โดยการพยายามต ั ้ งคำถามถามตนเอง (Self-
questioning) ร่วมกับการคิดออกเสียงให้ได้ยิน (Think aloud) ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้
เก ี ่ยวก ับการร ู ้ค ิด (Knowledge of cognition) และการกำก ับการร ู ้ค ิด (Regulation of 
cognition) เน้นให้ผู ้เรียนได้ประเมินและปรับปรุงการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดของตนเอง 
(Self-assessment) ดังภาพที ่2.4 

 
ภาพที่ 2.4 Metacognitive Instruction Framework (Ozturk, 2016) 

นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนา
อภิปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหัวข้อ 4.1 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบแนวคิดของ Ozturk (2016) มาทดลองใช้กับนักเรียน
ไทย 

- บทบาทครูในการส่งเสริมอภิปัญญา 

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

ครูสามารถส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนได้โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ซึ่ง Veenman 
(2013) ได้เสนอหลักการทั่วไปในการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) การสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาควรจะอยู่ในบริบทการเรียนรู้ตามสภาพจริง แม้ว่าอภิ
ปัญญาสามารถสอนได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาใด ๆ แต่จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่ อนำไปสอน
ร่วมกับเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทั้งยังจะทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เชิง
อภิปัญญาหรือทักษะเข้ากับงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ ดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอภิปัญญา
สามารถช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนึ่ง ๆ ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้การใช้อภิปัญญา
ร่วมกับงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ด้านเงื่อนไขหรือทำให้
นักเรียนสามารถปรับยุทธวิธีไปใช้ในหลาย ๆ สถานการณ์ได้ ซึ่งโดยอุดมคติ นักเรียนเหล่ านี้จะ
ระลึกได้ทีหลังว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากการใช้ยุทธวิธีและพวกเขาจะมีแรงจูงใจในการใช้
ยุทธวิธีนี้อีกครั้ง 

2) การสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาควรจะให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้  
อภิปัญญาการเข้าใจถึงประโยชน์จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนใช้อภิปัญญาและเ พ่ิมความคาดหวัง 
ในความสำเร็จ การให้ข้อมูลเหล่านี้แก่นักเรียน เรียกว่าการสอนประโยชน์ (Teaching benefits) 

3) การสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาใช้เวลาในระยะหนึ่ง การได้มาซึ่งทักษะและความรู้เชิง
อภิปัญญานั้นเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ครูควรให้เวลามากพอในการพยายามส่งเสริมอภิปัญญา  

Koutselini (1995) กล่าวว่า ครูผู ้สอนสามารถใช้ยุทธวิธีที ่หลากหลายในการส่งเสริม 
อภิปัญญาของนักเรียนได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียนและหัวข้อวิชาที่สอน  ซึ่ง Toit 
and Kotze (2009) ได้แนะนำการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนหลายวิธี ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  

1) การระบุสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ โดยเมื่อเริ่มกิจกรรม นักเรียนจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรู้ตัว
เกี่ยวกับความรู้ของตัวเองว่าอะไรบ้างที่รู้และอะไรบ้างที่ไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน 

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

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

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” 

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

- การประเมินอภิปัญญา 

การประเมินอภิปัญญามีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีหลาย
องค์ประกอบทั้งความรู ้เชิงอภิปัญญาซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการ หรือวิธีการและความรู้ด้านเงื่อนไขและการควบคุมกำกับการรู้คิดซึ่งประกอบไปด้วย
การวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การตรวจสอบความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
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และการประเมิน อีกท้ังอภิปัญญายังมีมิติทางเจตคติ (Affective) และการจูงใจ (Motivation) ซึ่ง
ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมความพยายาม (Effort) และการไตร่ตรอง (Inhibition) 
นอกจากนี้ อภิปัญญาไม่ใช่ทักษะที่ประเมินตามปกติในหลักสูตรของโรงเรียน (Sandi-urena, 
2008) ดังนั้น การประเมินอภิปัญญาควรจะใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมิน 

การออกแบบโดยใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินหรือใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ 
(Multimethod designs) ในการประเมินอภิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น Veenman (2013) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเครื่องมือที่ใช้ในเวลาที่ต่างกันนั้นควรจะสัมพันธ์กับความสำเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่ง Gardner (1988 อ้างอิงใน Al-Hilawani, 2003) ได้แนะนำวิธีการในการ
ประเมินอภิปัญญา ดังนี้ 

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

2) การคิดออกเสียง (Think-aloud method) การคิดออกเสียงนั้นจะขอให้ผู ้เรียนออก
เสียงในทุกสิ่งที่คิด โดยสิ่งที่นักเรียนคิดออกเสียงนั้นจะถูกบันทึกเสียงไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
พร้อมทั้งมีการสังเกตพฤติกรรม เช่น ท่าทางและสีหน้าประกอบการวิเคราะห์ด้วย ปัญหาของการ
คิดออกเสียงนั้นอาจจะเป็นการรบกวนผู้ที่กำลังนั่งใช้ความคิดอยู่หรือขัดจังหวะการคิด ในบางครั้ง
ขณะที่คิดออกเสียงก็เป็นการขัดจังหวะการคิดของตนเอง 

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

1) ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยหยุดและพยายามคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือไม่ 
2) ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยจดบันทึกสิ่งที่ท่านอ่าน ขีดเส้นใต้คำที่สำคัญ หรือลอง

จินตนาการว่าตนเองอยู่ในเรื่องหรือไม ่
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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
ปัญญาเวอร์ชันใหม่ เรียกว่า JR. MAI (Junior MAI) สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประวัดและประเมินอภิ
ปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหัวข้อ 4.1  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิปัญญา ผู้วิจัยพบว่าอภิปัญญาสามารถ
ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินตนเองของ
นักเรียน และการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในบทที่ 4 ใน
ส่วนของผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการวัดประเมินผลอภิปัญญาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

- การพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 

Schraw and Dennison (1994) ได้สร้างเสนอแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory: MAI) จำนวน 52 ข้อ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิปัญญา 
โดยมีข้อคำถามเกี ่ยวกับประเด็นทางอภิปัญญาใน 2 ด้านหลัก คือ 1) ความรู้เชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive knowledge) ประกอบด้วยความรู ้ใน 3 ด้านย่อยคือ 1.1) ความรู ้ด ้าน
ข ้อเท ็จจร ิ ง  (Declarative knowledge)  1 .2 )  ความร ู ้ ด ้ านกระบวนการ (Procedural 
knowledge) และ 1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) และ 2) การควบคุม
กำกับการรู้คิด (Metacognitive regulation) ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้านย่อย คือ 2.1) การ
วางแผน (Planning) 2.2) กลยุทธ์การจัดการข้อมูล ( Information management strategies) 
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2.3) การตรวจสอบความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 2.4) กลยุทธ์การแก ้ไข
ข้อบกพร่อง (Debugging strategies) และ 2.5) การประเมิน (Evaluation) 

Yildiz et al. (2009) ได้พัฒนาแบบวัดอภิปัญญาซึ่งประกอบด้วย 40 ข้อที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ใหม่โดยมีมาตรวัดแบบ 4-point Likert scale ซึ ่งได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวนจากนักเรียน 426 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษาในเมือง Izmir ประเทศ Turkey ซึ่งมาจาก 8 
โรงเรียน โดยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างในการกระจายและทดสอบมาตรวัดที่พัฒนาให้แต่ในแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีจำนวนเพศชายและหญิง และระดับการศึกษาที ่ใกล้เคียงกันเพื ่อให้เกิดการ
เปรยีบเทียบที่มีความเหมาะสม    

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 

นักวิชาการหลายกลุ่มได้พยายามพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาไว้อย่างหลากหลาย แต่
ก็พบว่าแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาที่ได้รับความนิยมและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายคือแบบ
ว ัด/ประเมินอภิป ัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ของ Schraw and 
Dennison (1994) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ 

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

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

สำหรับประเทศไทยพบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนา/ประเมินแบบวัดอภิปัญญาในชว่ง 
10 ที่ผ่านมานั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดอภิ
ปัญญาทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์และในหลากหลายระดับชั้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, บุญเรียง ขจรศิลป์, และพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2558) ทำการวิจัย
เพื ่อพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การถอดบทเรียนจากการ
พัฒนารูปแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบ การสอบถาม และการ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การประเมินอภิปัญญาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายของการประเมิน สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินผลการประเมิน และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
ผลการนำรูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพ่ือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ พบว่า อภิปัญญาของนักเรียนหลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับไปใน
ทิศทางท่ีดีกว่าก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 

ธนาวุฒิ  ลาตวงษ์, ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์  ผลโภค, และมนัส  บุญประกอบ 
(2558) ได้ทำการวิจัยเพื ่อพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาและเพื ่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย 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
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ความเชื่อมั่น ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา ผู้วิจัยได้สรุปว่า 1.  ผลการพัฒนาแบบทดสอบ
อภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 พบว่า ได้แบบทดสอบอภิปัญญา
ที่เป็นแบบอัตนัย จำนวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์วิทยาศาสตร์ 4 สถานการณ์ 2) ข้อ
คำถามปลายเปิดจำนวนสถานการณ์ละ 6 ข้อ เพื ่อประเมินความสามารถด้านอภิปัญญา  6 
องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) การตระหนักรู้ในตนเอง (2) การตระหนักรู้ในงาน (3) การตระหนักรู้
ในกลวิธี (4) การวางแผน (5) การกำกับติดตาม และ (6) การประเมินผล 3) แนวคำตอบ 24 ข้อ 
และ 4) เกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ และ 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบทดสอบ
อภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.44 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และผลการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

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

นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดอภิปัญญาในวิชา
วิทยาศาสตร์ไว้ในหัวข้อ 4.1 ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที ่1 

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

สำหรับงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจะนำเครื่องมือวัด/ประเมินอภิปัญญาฉบับยาวของสังวรณ์ งัด
กระโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตาม
กรอบคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennision (1994) มาปรับใช้ 

- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษา พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Blank (2000) ได้ทำการศึกษาโดยการปรับวิธีการสอนแบบเดิมที ่สอนตามแนว The 
Science Curriculum Improvement Study Learning Cycle โดยปรับใหม่เรียกว่า วัฏจักร
การเรียนรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive Learning Cycle) ซึ่งเน้นการให้โอกาสในการสนทนา
พูดคุยกันระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็นแนวคิดต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับครูผู้สอนประถมศึกษาปีที่ 7 เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้นักเรียน 2 ห้อง
รียนทีเ่รียนเนื้อหานิเวศวิทยาเหมือนกันแต่ใช้วิธีการสอนต่างกัน ห้องเรียนแรกสอนโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู ้แบบดั้งเดิมและอีกห้องหนึ่งใช้แนวการสอนแบบใหม่ที ่เสริมกลยุทธ์การสอนเชิง 
อภิปัญญาเข้าไป ผลวิจัยพบว่า นักเรียนในห้องเรียนที่สอนด้วยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญามีการพูดคุย
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เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างอย่างขันแข็งระหว่างการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม จาก
การวัดความรู้เนื ้อหา พบว่านักเรียนในห้องเรียนที่สอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาไม่ได้มีความรู้
เกี่ยวกับนิเวศวิทยามากไปกว่าห้องที่สอนแบบเดิม แต่พบว่า นักเรียนได้รับประสบการณ์การปรับ
โครงสร้างความรู้ใหม่ที่ถาวรมากกว่า 

Grotzer (2003) ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ “บทบาทของอภิปัญญาในความเข้าใจของนักเรียน 
และการถ่ายโอนโครงสร้างการอธิบายในวิทยาศาสตร์ ” เพื ่อที ่จะทำให้เข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่นความหนาแน่นและความดัน นักเรียนจะต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ชนิดต่าง ๆ ของรูปแบบเชิงสาเหตุและคุณลักษณะของมันเอง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความ
ตระหนัก (Awareness) และการสะท้อนตนเอง (Reflection) มีบทบาทที่โดดเด่นในการทำความ
เข้าใจและถ่ายโอนโครงสร้างการอธิบายในวิทยาศาสตร์ 

Schraw et al. (2006) ได้ใช ้แบบวัดอภิปัญญาที ่เร ียกว่า MAI หรือ Metacognitive 
Awareness Inventory ที่ในการศึกษาประเมินการรู้คิดและการควบคุมการรู้คิดของนักเรียน ใน
การทำวิจัยเรื ่อง “ความรู ้อภิปัญญาและการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์แบบเน้นภาคสนามในวิชา
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม” โดยเป็นนักเรียนประถม 4 และ 5 ซึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่าง 
อภิปัญญา ทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบภาคสนาม และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนในวิชาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  

Norris และ Phillips (2009) ได้สรุปผลการศึกษาอภิปัญญาในการอ่านตำราวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนในหัวข้อ “การติดตามและควบคุมของการคิดขณะที่อ่าน” เขาเน้นถึงใช้อภิปัญญา 2 
ประเภทเมื่อนักเรียนอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์ คือ 1) การตัดสินเกี่ยวกับความยากของข้อความ 
และ 2) การตัดสินเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งที่พวกเขาได้อ่านเมื่อเทียบกับความเชื่อก่อนการอา่น 
ผู้เขียนอธิบายว่าการตัดสินทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการตรวจสอบของอภิปัญญา การตัดสิน
เหล่านี้อาจส่งผลต่อเนื่องต่อวิธีที่ผู้อ่านควบคุมการอ่าน  

Downing et al. (2009) ทำการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการพัฒนา
อภิปัญญาของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียน 2 โปรแกรม ในมหาวิทยาลัย
ฮ่องกงจำนวน 66 คน โปรแกรมแรกใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอนทั้งหมด 
ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แบบวัด The Learning and Study Strategies 
Inventory (LASSI) ในการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยการสำรวจก่อนเรยีนและหลังจากสิ้นสุดการ
เรียน ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มบริบทการเรียนรู้จากปกติ จะเป็นการกระตุ้นที่ปรากฎออกมาใน
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รูปแบบการใช้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทำให้พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ได ้

Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2012) ศึกษาการสร ้างแบบว ัดเพ่ือใช ้ทำ
ความสามารถเชิงอภิปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยดูความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของอภิปัญญาจากหลาย ๆ ทฤษฎี สำรวจลักษณะนิสัยและจิตใจที่บ่งบอกถึง 
อภิปัญญา และศึกษาการวัดอภิปัญญาทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ทั้งหมดในนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 จำนวน 97 คน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง แบบวัด  
อภิปัญญา 2 แบบ คือ แบบวัดความตระหนักในเมตาคอคนิชันของ Sperling, Howard, Miller, 
and Murphy (2002) และการใช้คำถามปลายเปิดของ Swanson (1990) นอกจากนั้นยังให้
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการสร้างแบบวัดเมตาคอคนิชั่น 

Whitebread and Grau (2012) ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การเรียนรู้แบบควบคุม
ตนเองและการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในเด็กเล็ก : การพัฒนาความเข้าใจทางชีววิทยา” 
ได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์กรณีศึกษารวมถึง 8 รายที่เป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
มีเป้าหมายคือการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบควบคุมตัวเอง (Self-regulated 
learning) กับการพัฒนาความรู้เฉพาะทางชีววิทยา การควบคุมที่ผู้วิจัยระบุประกอบไปด้วย การ
วางแผน การติดตาม การควบคุมและการสะท้อน พวกเขาตรวจสอบว่าเด็กที่แสดงทักษะการ
เรียนรู้แบบควบคุมตัวเองท่ีสูงขึ้นจะมีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่า  

Chiu and Linn (2012) ได้รายงานผลการวิจัย หัวข้อ “บทบาทของการตรวจสอบตนเอง
ในวิชาเคมีที่การเรียนรู้ด้วยการมองภาพเคลื่อนไหว” ที่ใช้อภิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของ
ความรู้ในตนเองและการควบคุมตนเอง ความรู้เกี่ยวกับตัวเองในฐานะผู้เรียนเช่น การรู้ว่าเราว่า
เรารู้หรือไม่รู้อะไร โดยผลศึกษาพบว่า การผนวกการใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของปฏิกิริยาเคมี
ในมุมมองการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 

Herscovitz et al. (2012) ได้ทำการศึกษาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและ
ความสามารถในการตั้งคำถามในวิชาเคมี” องค์ประกอบของอภิปัญญาในงานวิจัยนี้ประกอบไป
ด้วย (1) ความรู้ด้านการรู้คิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการค้นหากลยุทธ์การอ่านที่จะทำ
ให้เข้าใจบทความที่ดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ในการตั้งคำถามซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจทางเคมี 
(2) การควบคุมการรู้คิด เป็นความสามารถในการสะท้อนคำถามที่นักเรียนตั้งขึ้นมาเพื่อวางแผน
ล่วงหน้าว่าจะจัดการกับการตั้งคำถามในอนาคตข้างหน้าอย่างไรต่อไป นักเรียนได้ประเมินคำถาม
ที่พวกเขาสร้างขึ้นตามกลุ่มต่าง ๆ ที่พวกเขาได้รับการสอนและปรับแต่งคำถามของพวกเขาให้มี
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ความซับซ้อนมากขึ้น ซึ ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันการควบคุมการรู้คิด และเป็นความสามารถของ
นักเรียนในการระบุกลยุทธ์ที่พวกเขานำมาใช้เพ่ือให้เหตุผลในการถามคำถามที่พวกเขาถามขึ้นมา 
นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของการควบคุมการรู้คิดอีก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการการถามคำถามในอนาคต การติดตาม และการประเมินคำถามที่
นักเรียนตั้งขึ้นตามกรอบที่พวกเขาได้รับการสอน และควบคุมกระบวนการตั้งคำถามในอนาคต  
ผลการวิจัยพบว่า อภิปัญญาและความสามารถในการตั้งคำถามในวิชาเคมีมีความสัมพันธ์กัน 

Eldar et al. (2012) ได้รายงานผลการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสอนอภิปัญญาสำหรับ
นักศึกษาคร ู: การวินิจฉัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ” ได้ใช้อภิปัญญาเพ่ือวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกัน 2 ประการ ประการแรกอภิปัญญาจะถูกใช้ในการสอนนักศึกษาฝึกสอนหรือครูก่อน
ประจำการเพื่อทำความเข้าใจความรู้ในวิชาฟิสิกส์ ประการที่สองอภิปัญญาถูกใช้เพื่อจุดประสงค์
ในการช ่วยให ้คร ูฝ ึกสอนการสร ้างความร ู ้ เน ื ้อหาผนวกว ิธ ีสอน (Pedagogical content 
knowledge) ของพวกเขา อภิปัญญาจะถูกนำเสนอในตามวัตถุประสงค์แรกของพวกเขา  ซึ่งอภิ
ปัญญามีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยการติดตาม การวางแผน และการควบคุม รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับบุคคล (ทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดของตนเองและความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดของผู้อื่น) กลยุทธ์ 
และงาน และใช้องค์องค์ประกอบเพิ่มเติมคือ ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ แบ่งออกเป็น
ความรู้เกี่ยวกับทัศนศาสตร์ (ฟิสิกส์) และความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน 

วราวรรณ ศิริอุเทน (2550) ได้ทำการวิจัยโดยการใช้กระบวนการคิดรูปแบบที่เรียกว่า Trip 
RIP Model เพื ่อพัฒนายุทธศาสตร์เมตาคอคนิชัน (หรือกลยุทธ์อภิปัญญา) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 48 
คน เนื้อหาที่ใช้เป็นเรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้ใช้แบบบันทึกการคิดของนักเรียน แบบ
ประเมินกระบวนการคิด Trip RIP แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครู แบบวัดกระบวนการกลุ่มแบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งจากการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดยุทธศาสตร์เมตาคอคนิชันที่เห็นได้
อย่างชัดเจนในขั้นการแสวงหาความรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวางแผน การควบคุมและการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองและคะแนนที ่ได ้จากการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ผ ่านเกณฑ์จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าการสอนโดยใช้
กระบวนการ Trip RIP สามารถพัฒนายุทธศาสตร์เมตาคอคนิชันของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นได ้
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รายละเอียดเพิ ่มเติมสามารถดูได้ในบทที่ 4 ในส่วนของผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกีย่วข้องกับอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการเรียนรู ้โดยการทำหรือการลงมือปฏิบัติ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นที่รู้จักกันในชื่ออ่ืน ๆ ได้แก่การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) การ
สืบสวนแบบร่วมมือ (Collaborative inquiry) การเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Action learning) และ
การวิจัยเชิงในบริบท (Contextual action research) แต่ทั้งหมดจะมีความหมายของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการคือ “การเรียนรู้โดยการทำ” (ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย, 2552) ในที่นี้ จะใช้คำว่า การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

- ความหมาย/แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

Gilmore, Krantz, and Ramirez (1986) ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่าเป็น
กระบวนการที่มุ่งมั่นเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีระบบและในขณะเดียวกันเน้นการทำงานร่วมกับสมาชิก
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการและยอมรับร่วมกัน การบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้
ต ้องใช้ความร่วมมือของนักว ิจัยโดยให้ความสำคัญของการร่วมเรียนรู ้เป็นด้านหลักของ
กระบวนการวิจัย 

Reason and Bradbury (2001) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการสืบสอบ
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดุลปฏิบัติการแก้ปัญหาในบริบทที่ร่วมกับการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัว
ขับเคลื ่อน หรือวิจัยเพื ่อเข้าใจสาเหตุที ่เกี ่ยวข้องที ่จะช่วยให้ทำนายอนาคตเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลหรือองค์กร 

นงลักษณ์ ว ิระช ัย (2548) ระบุว ่า การว ิจ ัยปฏิบ ัต ิการ (Action search) หมายถึง
กระบวนการที่ผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของตนเพ่ือ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม คำว่าการวิจัยนี้
หมายถึงวิธีการศึกษาที่มีระเบียบวิธีการเฉพาะ ประกอบด้วยการกำหนดปัญหาในการปฏิบัตงิาน 
การแสวงหาลู่ทางการแก้ปัญหา การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา การบันทึกรายละเอียดผล
การปฏิบัติการ การสรุปและการเสนอผลการแก้ปัญหา ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนี้
นักวิจัยต้องมีการปฏิบัติการ ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ และเมื่อพบว่าวิธีการนั้น ๆ 
แก้ปัญหาได้จริงก็ต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเดิมตามวิธีการใหม่ อันจะส่งผลให้การ
ดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยปฏิบัติการจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
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พัฒนาคุณภาพงานและผู้ปฏิบัติต้องทำการวิจัยปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน
ของตน 

นพเก้า ณ พัทลุง (2548) กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่าหมายถึงกระบวนการศึกษา
และตรวจสอบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของงานที่ทำ ซึ่งผลการวิจัย
อาจจะเกิดประโยชน์ต่อปัญหาที่ศึกษาในเวลานั้น ๆ เท่านั้น 

เกียรติสุดา ศรีสุข (2549) กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่าหมายถึง กระบวนการวิจัยที่
เน้นการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางานที่ปฏิบั ติอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งงานวิจัยประเภทนี้มีประโยชน์ต่อกลุ่มที่ศึกษาและไม่อาจนำไปสรุป
อ้างอิงถึงประชากร 

กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2549) กล่าวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า
หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อทำความเข้าใจและ
แก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูล การ
สะท้อนตนเอง และการใช้วิจารณญาณประกอบ 

สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการเรียนรู้ปัญหา
นำมาวางแผนแก้ปัญหาที่เผชิญ เรียนรู้สะท้อนคิดเพ่ือนำไปปรับแก้ไขใหม่ ด้วยการนำความรู้ที่มี
อยู่ไปใช้ปฏิบัติจริง สะท้อนปัญหาและเอาปัญหาเดิมมาปรับแก้ใหม่ 

- ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการการทำวิจัยเชิงปฏิบัตการเป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาได้ทุกเรื่อง เช่นการพัฒนาบุคคล การปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอน มีขั้นตอนที่
มีการวางแผนในการทำงาน ลงมือทำงาน สังเกตผลการปฏิบัติงาน ประเมินหรือสะท้อนการ
ทำงาน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตาม
แผน (Act: A) การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัต ิ (Observe: O) และการสะท้อนผล 
(Reflect: R) เรียกโดยย่อว่า PAOR เป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องในลักษณะบันไดเวยีน 
(กิตติพร ปัญญาภิญโญผล , 2549; สุว ิมล ว่องวานิช, 2549; Kemmis & McTaggart, 1990; 
Reason & Bradbury, 2001) 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
สำรวจปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา โดยผู้สอนเป็นพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมี
อะไรบ้าง และสิ่งนั้นเป็นปัญหาจริงหรือไม่ หากมีหลายปัญหาควรจัดลำดับความสำคัญ และเลือก
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นวัตกรรมหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยพิจารณาว่าปัญหาที่พบนั้น ควรใช้
นวัตกรรมหรือวิธีการใดจึงจะเหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมือ
ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ กล่าวคือ นำเทคนิควิธี หรือ นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา หรือดำเนินการ
ตามแผนงานที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (Observe) เป็นกิจกรรม
ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวมข้อมูลผลของการนำนวัตกรรม และวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ 
หรือ ผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือวัดผล และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนำเสนอผล
ที่ได้จากการใช้วิธีการ หรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหานั้น ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสะท้อน
ความคิดที ่ได้จากข้อค้นพบความคิดที ่ได้ไปปรับปรุงใหม่เพื ่อวางแผนแก้ไขในวงจรต่อไป 
จนกระท่ังบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาความหมายและข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เห็นได้ชัดว่า การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้เรียนรู้จากประสบการณ์รวมถึงการสร้างและหรือ
พัฒนาความรู้ในลักษณะของการเรียนจากการปฏิบัติ เป็นเส้นเวียนก้นหอย (Spiral) ของกิจกรรม
ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกตผล (Observing) และการ
ประเมินสะท้อนกลับ (Reflecting) โดยจะมีการกระทำซ้ำกิจกรรมในเส้นเวียนก้นหอยทั้งหมด 
จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือการสร้างหรือพัฒนาความรู้นั้น 

2.3 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Inquiry ซึ่งเป็นแนวทางที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการหาคำตอบเกี่ยวกับธรรมชาติ (NRC, 2000b) แต่ในบริบทของห้องเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ คำว่า Inquiry ก็ถูกใช้ในความหมายของวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เรียกว่า วิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Bybee, 1997; NRC, 2000b) 

- ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การสืบเสาะหาความรู้หมายถึงกิจกรรมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการสังเกต การตั้ง
คำถาม การตรวจสอบความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือดูว่า มีอะไรบ้างที่รู้แล้ว การวางแผนการค้นหา
คำตอบ การศึกษาหรือรีวิวงานที่เกี ่ยวข้องที ่ได้ข้อสรุปแล้วเพื่อใช้เป็นร่องรอยของหลักฐาน
ประกอบการศึกษา การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการรวบรวม วิเคราะห์และตีความข้อมูล เสนอ
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คำตอบหรือคำอธิบายที่เป็นการคาดเดาคำตอบอาจจะเป็นไปได้ (สมมติฐาน) และการสื่อสาร
นำเสนอผลลัพธ์ การสืบเสาะหาความรู้จำเป็นต้องมีการค้นหาข้อสันนิษฐาน การใช้การคิด
วิเคราะห์ และการพิจารณาเลือกคำอธิบายหรือสมมติฐานต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นไปได้ (NRC, 
2000b; NRC, 2005) 

- กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีฐานของแนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism นั่นคือคือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญารองรับความรู้ใหม่หรือ
ปรับขยายความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แลกเปลี่ยนท้าทาย
ความคิดกันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู ้ได้ดียั ่งขึ ้น  (Driver, 1994; NRC, 2000a; NRC, 2000b; 
NRC, 2005) 

- คุณลักษณะสำคัญการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนวิทยาศาสตร์ของ National Research Council 
(NRC, 2000b) ได้สรุปลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเริ่มต้นถูกชักชวนด้วยคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ คำถามเชิงวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวกับวัตถุ สิ ่งมีชีวิตและเหตุการณ์ในธรรมชาติ ที่เชื ่อมแนวคิดวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านเนื้อหา เป็นคำถามที่ช่วยให้พวกเขาไปสู่การทดลอง และนำไปสู่การรวม
รวมและใช้ข้อมูล ในการสร้างคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ ่งโดยปกติ
นักวิทยาศาสตร์จะมีคำถามเชิงวิทยาศาสตร์หลัก ๆ อยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นคำถาม
ประเภทที่บอกถึงการมีอยู่ ตรวจสอบการเกิดและประกอบด้วยคำว่า “ทำไม” เช่น ทำไมวัตถุตก
ลงสู่พ้ืน ทำไมก้อนหินบางก้อนจึงมีผลึก ทำไมมนุษย์จึงมีหัวใจเป็นห้อง ๆ คำถามประเภทนี้หลาย
คำถาม ไม่สามารถหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ และคำถามประเภทที่สองคือ คำถามประเภทบอก
ถึงเหตุ/เงื่อนไข ที่ตรวจสอบกลไกและส่วนใหญ่ประกอบด้วยคำว่า “อย่างไร” เช่น แสงช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้อย่างไร ผลึกถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร นักเรียนทั่วไปมักจะถามคำถาม “ทำไม” 
เสมอ ในบริบทของวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน คำถามเหล่านี้หลายคำถามสามารถเปลี่ยนเป็น
คำถาม “อย่างไร” ได้ และช่วยให้สามารถใช้การสืบเสาะหาความรู้ในการหาคำตอบต่อได้ง่ายขึ้น 
โดยการทำให้คำถามแคบลงและตรงประเด็นมากขึ ้นและนำไปสู ่ความเป็นวิทยาศาสตร์ ใน
ห้องเรียนนั้น คำถามต้องมีแรงกระตุ้น มีสาระ ประโยชน์เพียงพอที่จะกระตุ้นให้การสืบเสาะหา
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ความรู้ทำให้เกิดเหตุผลที่ “จำเป็นต้องรู้หรืออยากจะรู้” ให้เกิดกับนักเรียน กระตุ้นให้ อยากถาม 
“อย่างไร” และ “ทำไม” ปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ จึงเกิดข้ึน คำถามเริ่มต้นอาจจะมาจากนักเรียน ครู 
หรือเนื้อหาการเรียนการสอน เว็บไซต์ หรือแหล่งอื่น ๆ หรือหลาย ๆ แหล่งรวมกันก็ได้ ครูจะต้อง
เล่นบทบาทท่ีสำคัญในการนำ การระบุคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านักเรียนเป็นผู้เริ่มต้นถาม 

การสืบเสาะหาความรู้ที่อุดมด้วยคำถามโดยเริ่มจากคำถามท่ีมีความหมายและเกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถที่จะตอบโดยการสังเกต การรวบรวมข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์
จากแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ ความรู้และวิธีการที่นักเรียนใช้ในการตอบคำถาม จะต้องเข้าถึงและ
จัดการได้ และเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนด้วย ครูที่มีทักษะสูง จะช่วยให้นักเรียนสนใจ
ในคำถามของเขาเองและเขาจะลงมือค้นหาด้วยความสนใจและเป็นรูปธรรม และแน่นอนว่า ใน
การถามคำถาม จะต้องเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียน 

2. ผู้เรียนให้ความสำคัญกับหลักฐาน ที่ช่วยให้พวกเขาสร้างและตรวจสอบคำอธิบายที่ตอบ
คำถามทางวิทยาศาสตร์ที ่ต ั ้งไว้ ตามที ่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาว่า วิทยาศาสตร์แยกตัวเองให้ต่างจากการรู้วิธีอ่ืน ๆ ผ่านหลักฐานเชิงการทดลอง ที่
ใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายว่าธรรมชาติเป็นอย่างไร นักวิทยาศาสตร์จะมุ่งกับการให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ถูกต้องจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ พวกเขาได้หลักฐานจากกรสังเกต การวัด ใน
สภาพเป็นจริง เช่น ทะเล หรือ ในสภาพจำลอง เช่นในห้องปฏิบัติการ พวกเขาจะใช้ประสาทรับรู้
ต่าง ๆ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น กล้องโทรทรรศน์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ หรือเครื่องมือที่วัดในสิ่งที่มนุษย์ไม่
สามารถใช้ประสาทรับรู้วัดได้เช่น สนามแม่เหล็ก ในบางโอกาส นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุม
เงื่อนไขเพื่อให้ได้หลักฐาน และในหลายโอกาส ไม่สามารถควบคุมเงื่อน ไขได้ หรือการควบคุม
อาจจะไปบิดเบือนข้อมูลได้ ดังนั้น เขาจึงรวบรวมข้อมูลในพิสัยที่กว้างโดยเงื่อนไขที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและเป็นช่วงเวลาที่นานพอควร ที่จะทำให้เห็นว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีอิทธิพล ความ
แม่นยำของข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมมาจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยการตรวจวิธีการวัด การ
สังเกตหรือทำซ้ำ หรือรวบรวมข้อมูลชนิดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน หลักฐานต่าง ๆ จะนำไปสู่
คำถามใหม่ เพ่ือการค้นหาขั้นต่อไป ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน จำเป็นจะต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของใช้หลักฐานเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ 

3. ผู้เรียนสร้างคำอธิบายจากหลักฐานข้อมูล เพ่ือตอบคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ที่ตั้งไว้ แม้ว่า
จะคล้ายกับข้อก่อนหน้านี้ จุดมุ่งหมายของประเด็นนี้ต้องการเน้นเส้นทางจากหลักฐานไปสู่
คำอธิบายมากกว่าจะเป็นเกณฑ์สำหรับหลักฐานและคุณลักษณะของหลักฐาน คำอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล นักวิทยาศาสตร์จะให้ข้อมูลของผลของเหตุ เชื่อม
ความสัมพันธ์โดยอิงกับหลักฐานและคำอธิบายเชิงตรรกะที่สอดคล้องกับการทดลองและหลักฐาน
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จากการสังเกต พวกเขาจะต้องเคารพ “กฎแห่งหลักฐาน” จะต้องเปิดกว้างสำหรับคำวิจารณ์และ
ต้องใช้กระบวนการความรู้ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การจำแนก การ
วิเคราะห์ การลงข้อสรุป และการทำนาย และกระบวนการทั่วไปเช่น การให้เหตุผลเชิงวิเคราะห์
และตรรกะ การอธิบายเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่โดยการเชื่อมความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ของสิ่งที่สังเกตได้กับสิ่งที่รู ้มาก่อนแล้ว  ดังนั้น การอธิบายจึงเกินเลยความรู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและนำเสนอแนวคิดใหม ่ๆ สำหรับวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้หมายถึงการสร้างความรู้เพ่ิมเติมบน
ฐานความรู้ที่มีอยู่หรือที่ทราบแล้ว สำหรับนักเรียน สิ่งนี้ก็หมายถึงการสร้างความเข้าใจใหม่ บน
พ้ืนความรู้ความเข้าใจในปัจจุบัน ซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฎี Constructivism 

4. ผู้เรียนประเมินหรือตรวจสอบคำอธิบายของตนเองในเชิงของคำอธิบายที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สะท้อนความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ การประเมินหรือตรวจสอบ โดยการการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงคำอธิบาย เป็นสมบัติเฉพาะอย่างหนึ ่งของการสืบเสาะหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการถามว่า มีหลักฐานที่สนับสนุนคำอธิบายหรือสมมติฐานที่เสนอไว้หรือไม่ มี
อคติหรือข้อบกพร่องในการให้เหตุผลที่เชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับคำอธิบายหรือไม่ มีคำอธิบาย
อ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับหลักฐานมากกว่าหรือไม่ คำอธิบายอื่น ๆ อาจจะได้รับการพิจารณา ทบทวน
ระหว่างการอภิปราย การเปรียบเทียบผลการค้นคว้า หรือตรวจสอบผลกับครูหรือจากเอกสาร 
อื่น ๆ องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของคุณลักษณะนี้คือ การทำมั่นใจว่านักเรียนจะเชื่อมโยง
ผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้ กับ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของนกัเรียน  
นั่นคือ การอธิบายของนักเรียนควรจะสอดคล้องอย่างยิ่งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับในตอนนี ้

5. ผู้เรียนสื่อสารและยืนยัน คำอธิบายที่เสนอขึ้นมาจากการสืบค้น นักวิทยาศาสตร์จะ
สื่อสารผลการศึกษาค้นคว้าหรือคำอธิบายของตนเองในแนวทางที่ทำให้เห็นได้ว่า ผลการทดลอง
นั้นสามารถทำซ้ำได้ มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อคำถามหรือปัญหา วิธีการ หลักฐานหรือผล
การทดลอง คำอธิบายอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นไปได้และการรีวิวคำอธิบายอื่น ๆ จากงานค้นคว้าของ
คนอื่น ซึ่งจะช่วยให้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบปัญหาหรือคำถามอื่น ๆ 
ต่อไป 

โดยภาพรวมทั้งหมด คุณลักษณะสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย
ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ช่วยให้เขาพัฒนาความรู้ที่ชัดมากขึ้นและลึกมากขึ้น ในเนื้อหาและ
กระบวนการหนึ่ง ๆ เส้นทางจากการตั้งคำถาม การกำหนดขอบเขตสำหรับหลักฐาน การเสนอ
สมมติฐาน การประเมิน และนำไปสู่การสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นชุดประสบการณท์ี่สำคัญสำหรับ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ 
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- ขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

มีนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้พยายามช่วยให้ครูมองเห็นแนวทางการนำ
คุณลักษณะทั้ง 5 ประการดังกล่าวไปใช้ในห้องเรียนได้ จึงกำหนดขั้นตอนการสอนขึ้นมา เช่น 
กำหนดเป็น 5 ขั้นตอน (Bybee, 1997; NRC, 2000b) ได้แก่ 

1) Engagement เป็นขั ้นที ่ครูนำเข้าสู ่การเรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยการตั้ง
คำถามเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างความสนใจให้แก่นักเรียน ครูจะต้องพยายามสอบถามความรู้เดิม
ของนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะสอน 

2) Exploration เป็นขั้นของการสำรวจหาข้อมูล หลักฐานประจักษ์พยาน เพื่อรวมรวม
และวิเคราะห็หาคำตอบของคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก 

3) Explanation เป็นขั ้นของการลงข้อสรุป หรือการอธิบายคำตอบของคำถามด้วย
หลักฐานที่รวบรวมและวิเคราะห์ไว้ นักเรียนจะได้ใช้ความเป็นเหตุเป็นผล ใช้วิจารณญานในการ
ลงข้อสรุปตามข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งถือว่า เป็นความรู้ใหม่ของนักเรียน บางอย่างอาจจะไม่สอดคล้อง
กับความเข้าใจเดิม นักเรียนก็จะมีโอกาสปรับความเข้าใจให้ถูกต้องโดยเชื่อกฏแห่งหลักฐาน 

4) Elaboration เป็นการขยายความรู้นำไปเชื่อมโยงกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รู ้แล้ว 
(แต่เป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ของผู้เรียน) และนักเรียนจะต้องได้รับโอกาศในการใช้หรืออธิบาย
ในสถานการณ์หรือบริบทใหม่ นักเรียนที่เข้าใจก็จะสามารถนำความรู้ไปใช้ ไปวิเคราะห์แก้ปัญหา 
สังเคราะหส์ร้างความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประเมินค่าใช้วิจารณญาณในการเลือก ตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์ 

5) Evaluation เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องประเมินตัวเองได้ว่า ตัวเองเข้าใจอะไรแล้ว และ
ยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจ และจะทำอย่างไร จึงจะหาคำตอบได้  และนักเรียนที่สามารถสืบเสาะหา
ความรู้เองได้จะต้องเป็นนักเรยีนที่ถามคำถามเป็น หรือมีอภิปัญญานั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางสำหรับครูมือใหม่ ในเวลาสอนจริง ไม่
จำเป็นต้องเป็นขั้นตอนแบบล๊อคตายตัว (NRC, 2000b) เพียงแต่ขอให้มีคุณลักษณะที่สำคัญทั้ง 5 
ประการที่ว่ามาปรากฏอยู่ก็ถือว่า เป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ ผู้สอนสามารถดัดแปลง
แนวทางการสอนให้หลากหลายได้ในรายละเอียด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยโครงสร้างที่ครูสร้างขึ้น
เองเพ่ิมเข้าไปในกิจกรรมหรือกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้เริ่มและออกแบบการสืบค้นเอง ทุก ๆ การ
สืบเสาะหาความรู้ควรจะให้นักเรียนเริ ่มต้นด้วยคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ อาจจะมีบางกรณี 
นักเรียนอาจจะตั้งคำถามเอง หรือนักเรียนอาจจะเลือกคำถามที่น่าสนใจ หรือบางกรณีนักเรียน
อาจจะได้รับคำถามจากครู จากแหล่งเรียนรู้เช่นหนังสือเรียน เว็บไซต์ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการ
ดำเนินการสืบเสาะหาความรู้ต่อไปได้ 
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จะพบว่า ถ้าเพ่ิมการกระตุ้นการคิด ให้นักเรียนมีการกำกับการรู้คิดมากข้ึน น่าจะทำให้การ
สืบเสาะหาความรู้มีความหมายสำหรับนักเรียนมากยิ่งขึ ้นและครูผู ้สอนก็น่าจะสนุกกับการที่
นักเรียนช่วยกันคิด ในประเทศไทย มีการใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นเวลานาน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ได้ผลิตตำรา หนังสือเรียน ที่ให้เน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาอย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลการสอบของนักเรียนทั ่วประเทศในวิชา
วิทยาศาสตร์ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 40 มาตลอด ควรจะมีกระบวนการพัฒนากระตุ้นการ
สอนสอบแบบสืบเสาะหาความรู้ในขั้นสูง มาเสริมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โดยเน้นการคิดมากขึ้น
กว่าเดิม 

2.4 คนไทย 4.0 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คนไทย 4.0 พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุแน่ชัด  
ว่านิยามของคำว่า “คนไทย 4.0” คืออะไร เนื่องจากเป็นคำที่ใหม่ แต่จากการศึกษาบทความทาง
หน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวสารต่าง ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (เช่น ไทยรัฐออนไลน์, 2 พฤษภาคม 
2559) มีการพูดถึงคำว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” “คนไทย 4.0” “นักเรียน
ไทย 4.0” ปรากฏในเนื้อข่าวต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมา ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ อย่าง
รวดเร็ว โดย Thailand 4.0 เป็นที่รู ้จักว่าเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหรือโมเดลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว ซึ่งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาและการปฏิรูป
การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 

นักวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลในรัฐบาล แบ่งช่วงของประเทศไทยตามการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน ออกเป็น 3 ช่วง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559; สุคนธ์ สินธพานนท์, 
2560) ได้แก่ 

1) Thailand 1.0 ยุคของเกษตรกรรม รัฐบาลเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรมเช่น ผลิต
และขายพืขไร่ พืชสวน การเลี้ยงสัตว์พวกหมู เป็ด ไก่ มีการส่งออกสินค้าเช่น ไม่สัก ดีบุก 

2) Thailand 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา รัฐมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานเป็น
จำนวนมากในการอุตสาหกรรมเช่น การผลิตและขายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังประเภทรองเท้า 
กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องเขียน 
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3) Thailand 3.0 ยุคของอุตสาหกรรมหนัก (ยุคปัจจุบัน) รัฐเน้นอุตสาหกรรมหนักและการ
ส่งออกเช่น ผลิตและส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยี
สูงขึ้น ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า มีการไปลงทุนในต่างประเทศ มีการเร่งพัฒนาปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ 

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

นอกจากนี้ มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดให้สร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” สิ่งที่นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึ ง “คนไทย 4.0” อยู่ใน 
“สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็น
สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง เป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ำอยู่ ในระดับต่ำ มี สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่ดี และคนไทยต้องเป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและ
ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่
บนเวทีโลกได้อย่าง ภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทำให้โลกดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้
ไปถึงเป้าหมายของ Thailand 4.0 นั้นจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดยมีสิ่ง
สำคัญสู่ความสำเร็จคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนไทย 4.0 จะต้องได้รับ
การเสริมสร้างให้มีศักยภาพ เพ่ิมพูนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ใหส้ามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยที่
พวกเขาจะต้องคิดให้มาก คิดให้จบ คิดให้ขาด และต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ทุก
อย่างคือการเรียนรู้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เสมือนกับการย้ำอยู่กับท่ี (สุคนธ์ สฺทธพานนท์, 2560) 

ในการพัฒนาให้นักเรียนไทยให้มีศักยภาพที่จะเป็นนักเรียนไทย 4.0 ควรจะมีการพัฒนา
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นวิทยาสตร์และมีความสามารถในการคิด
ขั้นสูงอย่างการคิดเชิงอภิปัญญา ให้รู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง มีการกำกับการคิด ประเมิน 
ติดตามการคิด ใช้กลยุทธ์การคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของพวกเขา
ตลอดชีวิตได ้
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งศึกษาในกรณีของวิชาฟิสิกส์  โดยที่วัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 4 ข้อ 
ได้แก่ 

1. เพื ่อศึกษาองค์ความรู ้ เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

2. เพื ่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจ ัยเช ิ งปฏิบัต ิการเพื ่อส ่ง เสริมนักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน  

3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา (2) การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิ
ปัญญานักเรียนในชั ้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (3) การประเมินอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถสรุป
กรอบแนวคิดดังภาพท่ี 3.1
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดที่ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยจะศึกษาและสังเคราะห์วรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาจากรายงานวิจัยต่าง ๆ และทำเป็น
รายงานสรุป 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง 
โดยจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้เรียนรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา การสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน ที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูหรือฝึกสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในแต่ละโรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Denisson (1994) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู ้ เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด (Knowledge of 
cognition) และ 2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด เป็นความตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาใน 3 องค์ประกอบ คือ 
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) 

2. การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน
ควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

1) การวางแผน (Planning) 
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2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) 
3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 
4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) 
5) การประเมินผล (Evaluation) 

สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาตามแนวคิดของ Ozturk (2016) ซ่ึงได้สร้างกรอบ
คิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) ที่การสอนเชิงอภิ
ป ัญญา (Metacognitive instruction framework) ท ี ่คร ูแสดงการคิดให ้ด ู เป ็นแบบอย ่าง 
(Teacher’s modelling) โดยการตั ้งคำถามตัวเองเพื ่อแสดงการคิดโดยใช้คำถาม WWW&H 
(What to do, When, Why, and How to do so) และคิดออกเสียง (Think aloud) ขั้นตอน
หรือวิธีการคิดให้ผู้เรียนได้ยินและการให้ผู้เรียนมีการอภิปรายเกี่ยวกับการคิดของตนเองและคน
อื่น (Meta-discussion) ให้ผู้เรียนมีความตระหนักเชิงอภิปัญญา (Students’ metacognitive 
awareness) โดยการพยายามตัง้คำถามถามตนเอง (Self-questioning) ร่วมกับการคิดออกเสียง
ให้ได้ย ิน (Think aloud) ทำให้เกิดการพัฒนาความรู ้ เก ี ่ยวกับการร ู ้ค ิด (Knowledge of 
cognition) และการกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) เน้นให้ผู้เรียนได้ประเมินและ
ปรับปรุงการรู้คิดและการกำกบัการรู้คิดของตนเอง (Self-assessment) ดังภาพที่ 3.2 

 
ภาพที่ 3.2 Metacognitive Instruction Framework (Ozturk, 2016) 

กรอบแนวคิดที่ 2 การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือนักศึกษาฝึกสอน ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนคือ Plan-Act-Observe-
Reflect (PAOR) ดังภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 วงจร PAOR ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ 

จากภาพที่ 3.3 เป็นกระบวนการวิจัยที่ประกอบไปด้วย 3 วงจร โดยวงจรแรกเป็นการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านอภิปัญญาให้แก่นักศึกษา วงจรที่ 2 เป็นวงจรสำหรับการฝึกการ
วางแผนและออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน (พัฒนาแผนการสอน) ที่ใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ในเนื้อหาฟิสิกส์ และวงจรที่ 3 เป็นวงจรของการลงสอนจริงในห้องเรียนจริง ซึ่งจะมีการนิเทศ 
ติดตามและปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) ในแต่ละวงจร ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนการดำเนินการอบรม/สัมมานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงที่

เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชันเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการอบรม 
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวทางการสอนเพ่ือ
นักเรียนให้เกิดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดที่ต้องการ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้นักศึกษาฯ (n = 5) ที่เข้าร่วมโครงการฯ (n = 

5) ตามแผนที่วางไว้ 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดเก่ียวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนานักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเกี่ยวกับบทบาทของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการฯ

ในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้จากวงจรที่ 1 มาวางแผนและสร้างแผน 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ให้นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการโครงการฯ ลงมือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียน

การสอนตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้

พัฒนาขึน้ 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติการสอนจริง 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ

ในการปฏิบัติการสอนนักเรียนในห้องเรียนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้
พัฒนาขึ้นและดำเนินการนิเทศ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดเก ี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิการสอนจริงตามแผนการจ ัดการเร ียนการสอน

วิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ 3 การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 

หลังจากเสร็จสิ้นทั้ง 3 วงจร ผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดังภาพที่ 3.4  

 
ภาพที่ 3.4 การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สำหรับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจะทำการประเมินโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา 
ในช่วงก่อน (Pre-test) และหลังการดำเนินการ (Post-test) ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ได้พัฒนาขึ้น 1 บทเรียนหรือประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั้น
คณะผู ้ว ิจัยจะเก็บข้อมูลเก ี ่ยวกับอภิปัญญาของผู ้ เร ียนเพื ่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) จากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เช ่น จากแบบ
สังเกตชั้นเรียน แบบสะท้อนคิดของนักเรียน ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลังการสอนของ
ครูผู้สอน โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะถูกนำมาใช้กับนักเรียนหลังจากการจัดการเรยีน
การสอนตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น ดังภาพที่ 3.5 

 
ภาพที่ 3.5 กรอบแนวคิดการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

แบบวัดอภิปัญญา 
(Pre-test) 

  - แบบวัดอภิปัญญา (Post-test) 
  - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- จัดการเรียนการสอน 1 บทเรียน 
(ประมาณ 4 สัปดาห์) 
- การประเมินตามสภาพจริง 
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3.2 การดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยแบ่งวิธีการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังนี้ 

3.2.1 วิธีการดำเนินการวิจัยตอนที่ 1 เป็นวิธีการวิจัยเพื่อต่อวัตถุประสงของการ
วิจัยช้อที่  1 ซึ่งเป็นการศึกษางานวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาจากรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ในวารสารต่างประเทศ รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2) วิธีการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1) กำหนดประเด็นที ่จะทำการศึกษาวรรณกรรม ซึ ่งได้กำหนดตาม 4 

ประเด็นต่อไปนี้ 
(1) กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยในการสอนวิทยาศาสตร์ 
(2) การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
(3) การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
(4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ 

2) เลือกวารสาร/รายงานสืบเนื่องที่มีงานตีพิมพ์งานวิจัยต่าง ๆ ที่มีประเด็น
ในข้อ 1 อยู่ และได้วารสาร/รายงานสืบเนื่องและจำนวนบทความดังต่อไปนี้ 

วารสาร 
International Journal of Science Education จำนวน 4 บทความ 
Research in Science & Technological Education จำนวน 1 บทความ 
Journal of Research in Science Teaching จำนวน 1 บทความ 
Journal of Science Teacher Education จำนวน 1 บทความ 
Research in Science Education จำนวน 2 บทความ 
Science Education จำนวน 4 บทความ 
Journal of Science Education and Technology จำนวน 1 บทความ 
European Journal of Physics Education จำนวน 1 บทความ 
Educational Research and Reviews จำนวน 1 บทความ 
Metacognition Learning จำนวน 1 บทความ 
Journal of Educational Psychology จำนวน 1 บทความ 
Journal of Humanities and Social Science จำนวน 1 บทความ 
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Eurasian Journal of Physics and Chemistry จำนวน 1 บทความ 
Education 

Eurasia Journal of Mathematics, Science &  จำนวน 1 บทความ
Technology Education 

Journal of Turkish Science Education จำนวน 1 บทความ 
International Journal of Assessment  จำนวน 1 บทความ

Tools in Education 
International Journal of Environmental &  จำนวน 1 บทความ

Science Education 

รายงานสืบเนื่อง (Conference Proceedings) 
International Conference on Languages,  จำนวน 1 บทความ

Literature and Linguistics 
2014 PERC Proceedings จำนวน 1 บทความ 

3) ทำการอ่านรายงานวิจัยแล้วสรุปเป็นตารางสำหรับการสรุปทั้ง 4 ประเด็น 
ตามท่ีกำหนดในข้อ 1) ดังตัวอย่างตารางที ่3.1 – 3.4 

ตารางท่ี 3.1 แนวทางการรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยในด้านกรอบแนวคิดอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของ 
อภิปัญญาที่ใช้ 

งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 

1.    
2    

ตารางที่ 3.2 แนวทางการรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยในด้านการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญา 
ที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบของกลยุทธ์ 
เชิงอภิปัญญา 

งานวิจัยของ 

1    
2    
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ตารางที่ 3.3 แนวทางการรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยในด้านการวัดและประเมินอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ เครื่องมือ รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินอภิปัญญา 

งานวิจัยของ รวม 

1   o   
2   o   

ตารางท่ี 3.4 แนวทางการรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ กรอบแนวคิดที่
เกี่ยวข้องและอภิ

ปัญญา 

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย
และวัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการและ
กลุ่มที่ศึกษา 

เครื่องมือ
ที่ใช้ 

ผลการศึกษา 

1      
2      

3) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า 1) มีการ
ใช้กรอบแนวคิดใดในการวิจัยบ้างในการสอนวิทยาศาสตร์ 2) มีการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาใดบ้างใน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (3) มีการวัดและประเมนิผลอภิปัญญาอย่างไรบ้าง และ 4) มีการพัฒนา
ผู้เรียนตามเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาอย่างไรบ้าง 

3.2.2 วิธีการดำเนินการวิจัยตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ ่มเป้าหมายของการวิจัย เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน 

2) วิธีการดำเนินงานวิจัย  ในการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action 
Research เพ่ือพัฒนาความรู้อภิปัญญา แนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการ
ลงมือสอนจริงโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาให้กับนักศึกษาโดย ใช้วงจร Plan-Act-Observe-
Reflect (PAOR) โดยแบ่งออกเป็น 3 วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้  แนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาและวิธีการของกล
ยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ 
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วงจรที่ 2 เป็นการพัฒนาแนวทางวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิง
อภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

วงจรที่ 3 เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนสภาพจริงให้นักศึกษา
ใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญา โดยมีการติดตาม นิเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

 
ภาพที่ 3.6 วงจร PAOR โดยภาพรวมและเป้าหมายของการวิจัย 

- วงจรที่ 1 การพัฒนาความรู้เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิ
ปัญญา 

หากแยกวงจรที่ 1 ในภาพที่ 3.6 ออกมาจะได้ดังภาพที่ 3.7 

 
ภาพที่ 3.7 PAOR สำหรับวงจรที่ 1 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา

และกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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+ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในวงจร 1 
เครื ่องมือที ่ใช้ในวงจรนี ้ประกอบไปด้วย แบบวัดอภิปัญญา ของ Schraw and 

Dennison (1994) ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบการแปลโดย สังวรณ์ งัดกระ
โทก และคณะ (2559)  (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก) และแบบสะท้อนคิดหลังการอบรม 
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข) ซึ่งใช้ในการอบรมสัมมนาทุกครั้งเหมือนกัน 

+ วิธีการดำเนินงานในการวิจัยในวงจร 1 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ รวมทั้งวัดอภิปัญญาของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนการอบรมสัมมนา 
2) การประชุมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและ

วิธีการของกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้วิจัย
แบ่งการประชุมอบรมสัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนว Plan-Act-
Observe-Reflect หรือ PAOR สำหรับวงจรที่ 1 นี้ จำนวน 5 ครั้ง หรือ 5 รอบของ PAOR คือ 

(1) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายนอก เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

(2) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผล
การสะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
และทักษะอภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

(3) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะอภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

(4) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะอภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

(5) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะอภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ 



 

48 

3) วัดอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการอบรมสัมมนา 

- วงจรที่ 2 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา 

หากแยกวงจรที่ 2 ในภาพที่ 3.2 ออกมาจะได้ดังภาพที่ 3.8 

 
ภาพที่ 3.8 วงจร PAOR สำหรับวงจรที่ 2 เพ่ือพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

+ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในวงจร 2 
เครื่องมือที่ใช้ในวงจรนี้ประกอบไปด้วย แบบสะท้อนคิดหลังการอบรม (รายละเอียด

อยู่ในภาคผนวก ข) 

+ วิธีการดำเนินงานในการวิจัยในวงจร 2 
1) ศึกษาแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนแผนการสอนแบบเดิม (ในภาค

เรียนที่ก่อนหน้า) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฟิสิกส์) ที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ 
2) จัดประชุมอบรมสัมมนาเพื ่อพัฒนาความรู ้ เกี ่ยวกับการออกแบบและเขียน

แผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยแบ่งออกเป็น 5 ครั ้ง โดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการตามแนว PAOR ดังนี้ 

(1) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั ้ งที ่  1 เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับการ
ออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
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(2) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อใช้ผลการสะท้อนคิดจากการ
ประชุมอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 1 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ
ออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

(3) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะการออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธ ีอภิป ัญญาที ่ส ่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(4) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะการออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธ ีอภิป ัญญาที ่ส ่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

(5) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผล
การสะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
และทักษะการออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

- วงจรที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาในห้องเรียนจริง 

หากแยกวงจรที่ 3 ในภาพที่ 3.2 ออกมาจะได้ดังภาพที่ 3.9 ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 3.9 วงจร PAOR สำหรับวงจรที่ 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในห้องเรียนจริง  
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+ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในวงจร 3 
เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในวงจรนี ้ประกอบไปด้วย แบบสะท้อนคิดหลังการอบรม 

(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข) และแบบนิเทศการสอน (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) 
- แบบสะท้อนคิดหลังการอบรม เป็นแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมาก 

สำหรับสะท้อนผลการอบรมสัมนาแต่ละครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการอบรมการสัมม
ครั้งต่อไป ในแต่ละวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

- แบบสังเกตชั้นเรียน เป็นแบบประเมินที่ให้ผู้ช่วยวิจัย อาจารย์นิเทศก์และ
ครูพ่ีเลี้ยง ทำการสังเกตชั้นเรียน 2 ครั้ง ในช่วงต้นของการสอน (สอนประมาณแผนที่ 3) ของของ
การดำเนินการสอน และช่วงท้ายของการสอน (แผนรองสุดท้ายหรือสุดท้าย) เพื่อสังเกตการใช้
อภิปัญญาในชั้นเรียนของนักเรียน 

- แบบนิเทศการสอน ปรับมาจากแบบนิเทศนักศึกษาเด ิมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้อยู่เดิม แต่เพิ่มมิติการนิเทศด้านอภิปัญญาเช้าไป 
กล่าวคือ มีการประเมินการสอนในการกระตุ้นการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด (ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการสอนที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

+ วิธีการดำเนินงานในการวิจัยในวงจร 3 
1) ศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูหรือการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในภาคเรียนก่อนหน้าที่ทำการวิจัย 
2) การประชุมอบรมสัมมนาเพื่อสะท้อนผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กล

ยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนรู้จริง ผู้วิจัยแบ่งการประชุมอบรมสัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ตาม
แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ PAOR ได้แก่ 

(1) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยวิทยากรภายใน เพื่อชี้แจง 
เตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการวิจัยก่อนเปิดภาคเรียน 

(2) ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 1  
(3) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่  2 โดยวิทยากรภายใน เพื่อใช้ผล

การนิเทศครั้งที่ 1 ในห้องเรียนจริงและใช้ผลการสะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 
มาวางแผน เรียนรู้ และดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษา 

(4) การจ ัดประช ุมอบรมส ัมมนาคร ั ้งท ี ่  3 โดยว ิทยากรภายใน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการสอนและใช้ผลการสะท้อนคิดจากการประชุม
อบรมสัมมนาครั้งที่ 2 มาวางแผนและปรัปปรุง ให้ความรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจริง  



 

51 

(5) ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2 
(6) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายใน เพื่อใช้ผล

การนิเทศครั้งที่ 2 ในห้องเรียนจริงและใช้ผลการสะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 
มาวางแผน เรียนรู้ และดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษา 

(7) ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2 
(8) การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายใน เพื่อใช้ผล

การนิเทศครั้งที่ 3 ในห้องเรียนจริงและใช้ผลการสะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 
มาวางแผน เรียนรู้ และดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษา 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยพิจารณาผลที่
เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร ดังนี้ 

+ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในวงจร 1 โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทำ
กิจกรรมการสะท้อนคิดและผลการวัดอภิปัญญาของนักศึกษา เพ่ือสรุปแนวทางการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

+ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในวงจร 2 โดยการพิจารณาเฉพาะข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการสะท้อนคิดหลังการอบรม เพื่อสรุปแนวทาง
พัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

+ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในวงจร 3 โดยการพิจารณาการนิเทศและการ
สะท้อนคิดหลังการนิเทศ เพื่อสรุปแนวทางพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการ
จัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

+ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม โดยการนำผลการการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 
วงจรมาสังเคราะห์และสรุป 

3.2.3 วิธีการดำเนินการวิจัยตอนที ่3 วิธีการดำเนินการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยทำการประเมินก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กลยุทธ์อภิปัญญา  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มเป้าหมายการวิจัยตอนที่ 3 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในส่วนนี ้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคัดเลือกแบบเจาะจงของนักศึกษาทั้ง 5 คน ที่กำลัง
ฝึกสอนอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดอภิปัญญาของ
นักเรียนที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็น (1) แบบวัดอภิปัญญามาตรฐานที่เรียกว่า Metacognitive 
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Awareness Inventory (MAI) (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก) (2) การบันทึกวิดีทัศน์
การสอนในห้องเรียน และ (3) การบันทึกเสียงกลุ่มนักเรียนในห้องเรียน  

(1) แบบวัด MAI เป็นแบบวัดมาตรฐานตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ 
Schraw and Dennison (1994) ในการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียน  มีจำนวนทั้งหมด 52 ข้อ และเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็นความรู้เกี ่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) และการ
กำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) โดยที่อภิปัญญาด้านความรู้เกี ่ยวกับการรู ้คิด 
(Knowledge of cognition) ซึ่งแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้
ด้านกระบวนการ และ ความรู้ด้านเงื่อนไข ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ความรู้ด้านข้อเท็จจริง เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริงที่ผู้เรียนต้องใช้
ก่อนการใช้การคิดวิพากย์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป็นความรู้เกี่ยวกับ อะไร (What) เช่น เกี่ยวข้อง
กับอะไร เป็นความรู้เกี่ยวกับทักษะ ทรัพยากรสำหรับคิดและสมรรถนะของตนเองในฐานะผู้เรียน 
นักเรียนจะได้ความรู้ชนิดนี้ผ่านการนำเสนอ การสาธิต การอภิปราย คำถามที่ใช้วัดความรู้เชิง
ข้อเท็จจริงของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วยคำถาม 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 16 ข้อ 
17 ข้อ 20 ข้อ 32 ข้อ 46 

- ความรู้ด้านกระบวนการ เป็นการนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
เป้าหมายต่าง ๆ ด้วยวิธีการหรือกระบวนการหนึ่ง ๆ เป็นความรู้เกี่ยวกับ อย่างไร (How) จะใช้
วิธีการ (เช่น กลยุทธ์ต่าง ๆ) อย่างไร นักเรียนจะต้องรู้กระบวนการเท่ากับวิธีการใช้กระบวนการ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ นักเรียนจะได้ความรู้ชนิดนี้ผ่านการค้นพบ การทำงานร่วมกัน และการ
แก้ปัญหา คำถามที่ใช้วัดความรู้ด้านกระบวนการของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วยคำถาม 4 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 3 ข้อ 14 ข้อ 27 ข้อ 33 

- ความรู ้ด ้านเง ื ่อนไข  เป ็นความสามารถในการตัดส ินว ่า ใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ กระบวนการหรือทักษะใดที่จะต้องนำมาใช้  เป็นความรู้เกี ่ยวกับเมื่อไร 
(When) และ ทำไม (Why) จะต้องใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการนำความรู้เชิงข้อเท็จจริงและ
ความรู้ด้านกระบวนการไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นักเรียนจะได้ความรู้ชนิดนี้ผ่านการจำลอง
สถานการณ์ การทดลอง คำถามที่ใช้วัดความรู้ด้านเงื่อนไขของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วย
คำถาม 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 26 ข้อ 29 

ส่วนอภิป ัญญาด้านการกำกับการร ู ้ค ิด (Regulation of cognition) 
แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การตรวจสอบติดตาม
ความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และ การประเมินผล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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- การวางแผน เป็นการวางแผน การตั้งเป้าหมายและการเตรียม
ทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนที่การเรียนรู้ คำถามที่ใช้วัดการวางแผนของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วย
คำถาม 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 42 ข้อ 45 

- กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล เป็นทักษะและลำดับของกลยุทธ์ที่ใช้
ในการประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การลำดับ การปรับขยาย การสรุป การมุ่งเน้น
แบบเจาะจง) คำถามท่ีใช้วัดกลยุทธ์การจัดการข้อมูลของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วยคำถาม 10 
ข้อ ได้แก่ ข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 41 ข้อ 43 ข้อ 47 ข้อ 48 

- การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ เป็นการติดตามประเมินการ
เรียนรู้ว่าเรียนรู้ได้ระดับใด หรือประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ว่าได้ผลเพียงใด คำถามท่ีใช้วัดการตรวจสอบ
ความเข้าใจของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วยคำถาม 7 ข้อได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 11 ข้อ 21 ข้อ 
28 ข้อ 34 ข้อ 49 

- กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขความ
ผดิพลาดในการทำความเข้าใจหรือความสามารถหรือสมรรถนะของตนเอง คำถามท่ีใช้วัดกลยุทธ์
การแก้ไขข้อบกพร่องของแบบวัด MAI ประกอบไปด้วยคำถาม 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 40 ข้อ 44 
ข้อ 51 ข้อ 52 

- การประเมินผล เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การเรียนรู้หลังจากการเรียน คำถามท่ีใช้วัดการประเมินของแบบวัด MAI ประกอบไป
ด้วยคำถาม 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 6 ข้อ 19 ข้อ 24 ข้อ 36 ข้อ 38 ข้อ 50 

ความตรงและความเที ่ยงของเครื ่องมือ MAI ผ ู ้ ว ิจ ัย ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบความตรงและความ เท ี ่ ย งของแบบว ั ดอภ ิ ป ัญญาหร ื อ  Metacognitive 
Awareness Inventory (MAI) ดังต่อไปนี้ 

ความตรง : แบบวัดนี้เป็นแบบวัดมาตราฐานที่ผ่านตรวจประเมินการแปล
จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้ว (สังวรณ์ งัดกระโทกและคณะ, 2559) ผู้วิจัยจึงไม่ได้ทำซ้ำ 

ความเท ี ่ยง : จากการทดลองว ัดก ับน ักเร ียนห ้องเร ียนอ ื ่นท ี ่ ไม ่ ใช่
กลุ่มเป้าหมาย ที่นักเรียนคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าอยู ่ในช่วง 0.838 – 0.940 
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) ซึ่งถือว่า มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 

(2) การบันทึกวิดีทัศน์การสอนในห้องเรียน ในการสอนแต่ละครั้งของ
นักศึกษา จะมีการตั ้งเครื ่องบันทึกภาพและเสียงไว้ด้านหลังห้องเพื ่อบันทึกเหตุการณ์
โดยรวม 
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(3) การบันทึกเสียงกลุ่มนักเรียนในห้องเรียน  ในการสอนของแต่ละครั้ง
ของนักศึกษา นักเรียนจะนั่งเป็นกลุ่มโดยคละกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยพิจารณาจาก
คะแนนวิชาฟิสิกส์ในภาคเรียนก่อนหน้านี้  โดยจะมีเครื ่องบันทึกเสียงการสนทนาของ
นักเรียนระหว่างเรียน ประมาณ 2 – 3 กลุ่ม 

3) วิธีการดำเนินงานวิจัยตอนที่ 3 ในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ว่า 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อมูลทั ่วไปของนัก เรียนกลุ ่มเป้าหมายที ่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 5 คน (5 โรงเรียน) สอนวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ จำนวนนักเรียนตาม
เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบวัดอภิปัญญาก่อนเรียน 
(3) นักศึกษาแต่ละคนสอนตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ในวงจรที่ 2 

และดำเนินการสอนตามที่ อธิบายในวงจรที ่  3 และมีการบันทึกวิดีทัศน์บรรยากาศใน
ห้องเรียนและเครื่องบันทึกเสียงในกลุ่มนักเรียนบางกลุ่ม 

(4) อาจารย์นิเทศก์ก์ (ผู ้วิจัย) ดำเนินนิเทศ 3 ครั้ง (รายละเอียดตาม
วงจรที่ 3) 

(5) สังเกตชั้นเรียนโดยมีการบันทึกตามแบบสังเกตชั้นเรียน 2 ครั้ง ช่วง
ต้นและช่วงท้ายของการสอน โดยผู้ช่วยนักวิจัย 

(6) หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบวัด
อภิปัญญาหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบวัดฉบับเดียวกับแบบวัดก่อนเรียน  

(5) สังเกตชั้นเรียน (การนิเทศ การใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ 
หรือเครื่องบันทึกเสียงในกลุ่มนักเรียนบางกลุ่ม) เพ่ือศึกษาการใช้อภิปัญญาในห้องเรียน 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 
- ในการวิ เคราะห์ผลการวิจัยนี ้  ซึ ่ งออกแบบโดยใช้ร ูปแบบ Embedded 

Design ดังภาพที่ 3.10 โดยนำข้อมูลเชิงปริมาณจากการวัดอภิปัญญาของนักเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ เสริมด้วยการถอดเทปบันทึกวิดีทัศน์การสอนและบันทึกเสียงในกลุ่ม
นักเรียนเพ่ือสรุป 
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ภาพที่ 3.10 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญาของนักเรียน  

- นำผลการวัดอภิปัญญาก่อนและหลั งเรียนมาวิเคราะห์ โดยการพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าขนาดอิทธิพลหรือค่า Effect Size (d) เพื่อ
พิจารณาว่า การสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอภิปัญญาใน
ระดับใดโดยพิจารณาเกณฑ์ของ Cohen (1998, อ้างอิงใน Sawilowsky, 2009) 

d =
𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝑃𝑟𝑒

√𝑆𝐷𝑝𝑟𝑒
2 + 𝑆𝐷𝑝𝑜𝑠𝑡

2

2

 

เกณฑ์ ถ้า d = 0.8 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับสูง 
  ถ้า d = 0.5 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง 
   ถ้า d = 0.2 แสดงว่า ค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับต่ำ 

- ส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการถอดเทปบันทึกภาพและเสียง จะนำมา
พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ 

3.2.4 วิธีการดำเนินการวิจัยตอนที ่4 วิธีการดำเนินการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มเป้าหมายการวิจัยตอนที่ 4 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในส่วนนี ้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1 ห้องเรียนที่คัดเลือกแบบเจาะจงของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คน ที่กำลังสอนอยู่ในโรงเรียนตามที่แต่ละคนกำลังปฏิบัติการสอนอยู่  

2) เคร ื ่ องมือในการวิจ ัยตอนที ่  4 เคร ื ่ องม ือที ่ ใช ้ ในการวิจ ัย เพื ่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ข้อ 4 ประกอบไปด้วย (1) แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์
อภิปัญญา (ตัวอย่างแผนอยู่ในภาคผนวก จ) (2) แบบวัดอภิปัญญา (กระบวนการทดสอบ
ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดอภิปัญญาได้อธิบายไปแล้วในวิธีการวิจัยตอน 3 ก่อน
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หน้านี้ และในภาคผนวก ก) และ (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ตัวอย่างแบบวัดอยู่
ในภาคผนวก ฉ) 

(1) การออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญา  
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนถูกออกแบบโดยนักศึกษาตามที่วิทยากร

ให้ความรู้ในวงจรของการอบรมสัมนาวงจรที่ 2 (จะไม่กล่าวถึงกระบวนการออกแบบแผนซ้ำ
ในที่นี้) และอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ตรวจสอบก่อนที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาฟิสิกส์
มาช่วยประเมิน ในกระบวนการการประเมินคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ออกจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
2) อธิบายคำชี้แจงการประเมินและรายการประเมิน ดังภาพที่ 3.11 – 3.12 

 
ภาพที่ 3.11 คำชี้แจงสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 
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ภาพที่ 3.12 รายการประเมนิสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
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3) จัดพิมพ์แผนการสอนทั้งหมดของนักศึกษาทั้ง 5 คน จำนวน 3 ชุด เพื่อส่ง
ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข ผู้ทรงคุณวุฒิส่งแผน
กลับคืนมาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังตัวอย่างในภาพที ่3.13 – 3.15 

 
ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างการประเมินและให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างการประเมินและให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างประเมินการเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) รวบรวมผลการประเมินและแผนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลับมา
วิเคราะห์ค่า Index of Congruence หรือค่า IOC ซึ ่ งเป็นค่าที ่สะท้อนถึงความตรงของ
เครื่องมือหรือแผนการสอนออกแบบมาตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการสอนหรือไม่ โดย
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น ๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 1 กับ –1 ข้อคำถามที่มีความ
ตรงจะมีค่า IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อพิจารณาใดมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรจะปรับปรุง 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

IOC = ∑R

N
 

โดยที่  ∑𝑅 เป็นผลรวมของคะแนนที่ให้โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  
   N เป็นจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า รายการประเมิน
ทั้งหมดผ่านการประเมินมากกว่า 2 ใน 3 หรือค่า IOC มากกว่า 0.667 หรือร้อยละ 66.7 
ทุกรายการของทุกแผน และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ให้ภาษากระชับ ปรับแก้
ตัวเลือกให้เหมาะสม เป็นต้น (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ซ) 

5) นักศึกษาดำเนินการปรับปรุงแผนการสอนร่วมกับผู้วิจัย ตามผลการ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามข้อเสนอแนะท้ายตารางข้อมูลผลการประเมิน
ของแต่ละแผน) 

6) นำแผนการสอนที่ปรับปรุงไปใช้ในห้องเรียนจริงต่อไป 
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(2) การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  ในการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในแต่ละหัวข้อที่นักศึกษาสอน ผู้วิจัยได้มอบหมายให้
นักศึกษาออกข้อสอบและใช้แนวทางตรวจสอบคุณภาพข้อสอบดังต่อไปนี้  

1) พิจารณาเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการสอนแต่ละ
หัวข้อ (ในวงจรที่ 2) เพ่ือมาทำตารางคุณลักษณะของข้อสอบ ดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษา a และ b ได้สอนเนื้อหาเดียวกัน เรื่อง สมดุลกล ทั้งสองคน
จึงช่วยกันออกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกัน  โดยกำหนดตารางคุณลักษณะดังภาพ
ที่ 3.16 

 
ภาพที่ 3.16 ตารางคุณลักษณะของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง สมดุลกล  

- นักศึกษา c สอนเนื้อหา เรื่อง งานและพลังงาน ออกแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยกำหนดตารางคุณลักษณะคุณลักษณะดังภาพที่ 3.17 

 
ภาพที่ 3.17 ตารางคุณลักษณะของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง งานและพลังงาน  
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- นักศึกษา d สอนเนื้อหา เรื ่อง แสง ออกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยกำหนดตารางคุณลักษณะคุณลักษณะดังภาพที่ 3.18 

 
ภาพที่ 3.18 ตารางคุณลักษณะของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง แสง 

- นักศึกษา e สอนเนื ้อหา เรื ่อง ไฟฟ้าสถิต ออกแบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน โดยกำหนดตารางคุณลักษณะคุณลักษณะดังภาพที่ 3.19 

 
ภาพที่ 3.19 ตารางคุณลักษณะของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 

2) นักศึกษาแต่ละคนลงมือออกข้อสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์  (ตามที่
ระบุในแผนการสอน) ดังตัวอย่างในภาพที่ 3.20 – 3.21 
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ภาพที่ 3.20 ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องสมดุลกล 

 
ภาพที่ 3.21 ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องไฟฟ้าสถิต 
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3) ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์นิเทศก์ ทำการตรวจสอบ เสนอแนะในการ
ปรับแก้ไข 

4) ส่งแบบวัดให้ผู ้ทรงคุณวุฒิในการสอนฟิสิกส์จำนวน 3 ท่าน เพื ่อ
ประเมินหาค่า Index of Congruence ( IOC) ดังตัวอย่างคำชี ้แจงในภาพที่  3.22 และ
ตัวอย่างข้อคำถามในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิใน
ภาพที่ 3.23 

 
ภาพที่ 3.22 คำชี้แจงการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ภาพที่ 3.23 ตัวอย่างแบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์  

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ทำการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาทุกคน ได้ผลดังตัวอย่างในภาพที่ 3.24 – 3.26 

 
ภาพที่ 3.24 ตัวอย่างผลการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ภาพที่ 3.25 ตัวอย่างผลการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ภาพที่ 3.26 ตัวอย่างผลการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ค่า IOC เป็นค่าที่สะท้อนถึงความตรงของเครื่องมือวัดกับสิ่งที่ออกแบบ
ให้วัดหรือวัตถุประสงค์ของการวัด มีค่าอยู่ระหว่าง 1 กับ –1  ข้อคำถามที่มีความตรงจะมี
ค่า  IOC  เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่าต่ำกว่า 0.5 ควรจะปรับปรุงข้อคำถามใหม่  (ล้วน  
สายยศและอังคณา สายยศ, 2543) ค่า IOC หาได้จากสมการต่อไปนี้ 

IOC = 
∑R

N
 

โดยที่ ∑𝑅 เป็นผลรวมของคะแนนที่ให้โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  

  N เป็นจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

จากผลการประเมินพบว่า แบบทดสอบทุกข้อผ่านการประเมินมากกว่า 
2 ใน 3 หรือค่า IOC มากกว่า 0.67 ทุกรายการและทุกข้อ  และผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้
ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ให้ภาษากระชับ ปรับแก้ตัวเลือกให้เหมาะสม เป็นต้น  (รายละเอียดอยู่
ในภาคผนวก ซ) 

5) นักศึกษานำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิมา
วิเคราะห์ ปรับแก้ร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ 

6) นำแบบทดสอบที่ปรับแก้แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนอีกห้องหนึ่ ง 
(หรือสองห้องในบางโรงเรียน) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เรียนหัว ข้อเดียวกันจบแล้ว เพื่อ
ทดสอบหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น (KR-
20)  

7) นำผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 3.27 – 3.28 

 
ภาพที่ 3.27 ตัวอย่างข้อมูลดิบและความถี่ของการเลือกตอบแต่ละข้อ 
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ภาพที่ 3.28 ตัวอย่างการวิเคราะห์หาค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น 

ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 ฉบับ มีบาง
ข้อที่ให้ค่าความยาก อำนาจจำแนกที่ไม่เหมาะสม คือยากเกินไป (ค่าความยากน้อยกว่า 
0.2) ง่ายเกินไป (ค่าความยากมากกว่า 0.8) และอำนาจจำแนกน้อยกว่า 0.1 โดยมีบางข้อ
ติดลบ จึงต้องทำการตัดข้อสอบข้อที่ไม่เหมาะสมออกไปบางข้อ  ดังตัวอย่างในภาพที่ 3.29 

 
ภาพที่ 3.29 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หลังการตัดข้อสอบบางข้อออกไป  

หลังจากการวิ เคราะห์ข้อสอบทั้ง 4 ฉบับ หลังจากตัดข้อสอบที่ไม่มี
คุณภาพออกไปแล้ว ได้ข้อสรุปดังตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.5 สรุปจำนวนข้อสอบและค่าสถิติต่าง ๆ ของการทดลองใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์กับ

กลุ่มทดลองเครื่องมือ 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์
เรื่อง 

(นักศึกษา) 
จำ

นว
นข

้อห
รือ

 
คะ

แน
นเ

ต็ม
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

กล
ุ่ม

ทด
ลอ

งเค
รื่อ

ง 
มือ

 
(ค

่า 
SD

) 

ช่ว
งข

อง
ค่า

คว
าม

ยา
ก 

(โด
ยเ

ฉล
ี่ย)

 

ค่า
อำ

นา
จจ

ำแ
นก

 

ค่า
คว

าม
เช

ื่อม
ั่น 

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 และค่าความยากโดยเฉลี่ยของข้อสอบ
หรือแบบวัดทั้งฉบับ พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้กับ 5 ห้องเรียน มีค่าความ
ยากอยู่ในช่วงที่เหมาะสมก็จริง แต่บางฉบับมีค่าความยากเฉลี่ยรวมทั้งฉบับต่ำหรือเป็น
ข้อสอบที่ค่อนข้างจะยากสำหรับนักเรียนกลุ่มนั้น และเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและภาระ
งานของนักศึกษางานระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู หรือฝึกสอน ทำให้ไม่มี เวลา
ปรับแก้ข้อสอบให้เหมาะสมใหม่และทำการทดลองใช้ซ้ำอีก 1 รอบ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบที่
ได้จากการทดลองใช้รอบที่ 1 ก็ได้คุณภาพระดับหนึ่ง 

8) นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวไปใช้จริง 

3) วิธีการดำเนินงานวิจัยตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

(1) นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำ
หลังจากที่นักศึกษาสอนครบทุกแผนการสอนแล้ว 

(2) นำคะแนนหลังเรียนจากการใช้แบบวัดอภิปัญญาที่นักเรียนทำ (ตอน
ที่ 3) มาเพ่ือใช้วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 
(1) นำคะแนนอภิปัญญาจากการใช้แบบวัด MAI หลังเรียน และคะแนน

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมาหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
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ดูความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการสอนโดยใช้
กลวิธีอภิปัญญา โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหาก
มีค่าใกล้ -1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม 
และหากมีค่าใกล้ +1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก 
และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (ยุทธ 
ไกยวรรณ , 2550) ภาพที่ 3.30 – 3.34 เป็นภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักศึกษาทั้ง 5 คน 

 
ภาพที่ 3.30 สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา a 

 
ภาพที่ 3.31 สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา b 
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ภาพที่ 3.32 สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา c 

 
ภาพที่ 3.33 สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา d 
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ภาพที่ 3.34 สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา e 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 4 ข้อ ได้แก่ 
1. เพื ่อศึกษาองค์ความรู ้ เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ 
2. เพื ่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจ ัยเช ิ งปฏิบัต ิการเพื ่อส ่ง เสริมนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน  
3. เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามวิธีการวิจัยที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 3 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ
ดังกล่าว จึงแบ่งการรายงานผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

4.1 ผลการดำเนินงานตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เป็นผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเ รียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยการสังเคราะห์จากรายงานวิจัยจากวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1) โดยการศึกษาวรรณกรรมวิจัยใน 4 
ประเด็น ได้แก่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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4.1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับกรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทนำว่า ยังไม่มีข้อสรุปร่วมกันที ่แน่ชัดว่าองค์ประกอบของ 
อภิปัญญาที่แท้จริงควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับอภิปัญญาของ
นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจำนวนหนึ่งก็พบว่า ยังมี “ความคลุมเครือ” ของแนวคิดและ
องค์ประกอบของอภิปัญญาเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงเกิดจากการใช้คำศัพท์เท่านั้น แนวคิดเกี่ยวกับ
ส่วนผสมขององค์ประกอบของอภิปัญญาก็แตกต่างกันด้วย ดังตัวอย่างที่นำเสนอในตารางที่ 4.1 
ซึ่งเป็นผลการสังเคราะห์เอาเฉพาะแนวคิดและองค์ประกอบของอภิปัญญาจากงานวิจัยเกี่ยวกับ
อภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาที ่ตีพิมพ์ในวารสารต่ าง ๆ และรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 



 

 

74 

ตารางท่ี 4.1 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญา 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
1. - งานวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะการกำกบัการรู้คดิ ที่ผู้วิจยัแบ่งเป็น 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้กลยทุธ์ (Cognitive Strategy use) 2) การ
ควบคุมตนเอง (Self-Regulation) และ 3) การตระหนักรู้ในตนเอง 
(Cognitive Self-consciousness) 

Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, and Won 
(2016) 

Using metacognitive strategies in teaching to 
facilitate understanding of light concepts among 
year 9 students 

2 - งานวิจัยนี้สนใจมโนทัศน์เชิงอภปิัญญา หรือ “metaconceptual” ซึ่ง
หมายถึงความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการรู้คดิที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
การสร้างมโนทัศน์ของบุคคลหนึ่ง ๆ มโนทัศน์เชิงอภิปัญญาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการรูค้ิดของบุคคลหนึ่ง ๆ 
- ตามองค์ประกอบท่ัวไปของอภิปญัญาซึ่งเกี่ยวกับความรูเ้กี่ยวกับการรู้คิด 
ความตระหนักในการรู้คิด และการกำกับการรู้คิด งานวิจัยนี้ จึงจำแนกอภิ
ปัญญาเชิงมโนทัศน์ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับมโน
ทัศน์เชิงอภิปัญญา 2) ความตระหนักมโนทัศน์เชิงอภิปัญญา 3) การ
ติดตามมโนทัศนเ์ชิงอภิปัญญา และ 4) การประเมินมโนทัศนเ์ชิงอภิปัญญา 

Yuruk, Beeth, and 
Andersen (2009) 

 

Analyzing the Effect of Metaconceptual Teaching 
Practices on Students’ Understanding of Force and 
Motion Concepts 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
3 - งานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการกำกับการรู้คดิในการแก้โจทย์ปญัหา 

ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน 2) การติดตาม และ 3) การประเมนิ  
Shareeja and Gafoor 
(2014) 

Does the Use of Metacognitive Strategies 
Influence Students’ Problem-Solving Skills in 
Physics? 

4 - งานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการกำกับการรู้คดิในการแก้โจทย์ปญัหา ผู้เรยีน  
1) ติดตาม 2) ตรวจสอบ และ 3) ประเมินการรูค้ิดของตนเอง 

McInerny, Boudreaux, 
Kryjevskaia, and Julin 
(2014) 

Promoting and Assessing Student Metacognition 
in Physics 

5 - การกำกับการรู้คดิ ซึ่งวัดองค์ประกอบของการกำกับการรู้คดิได้แก ่1) 
การวางแผน 2) การติดตาม และ 3) การประเมินการรูค้ิด 

Muhlisin, Susilo, Amin, 
and Rohman (2018) 

The Effectiveness of RMS Learning Model in 
Improving Metacognitive Skills on Science Basic 
Concepts 

6 - องค์ประกอบของอภิปัญญาตามแนวคิดของ Schraw and Dennison 
(1994) แบ่งย่อยออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรูเ้กี่ยวกบั
ข้อเท็จจริง หรือ Declarative knowledge (2) ความรู้ด้านกระบวนการ 
หรือ procedural knowledge (3) ความรู้ด้านเง่ือนไข หรือ conditional 
knowledge (4) การวางแผนการคิด หรือ planning (5) กลยุทธ์ต่าง ๆ ใน
การจัดการข้อมูล information management strategies (6) การติดตาม
การคิด หรือ monitoring (7) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง debugging 
strategy และ (8) การประเมินการคิดหรือการเรียนรู้ หรือ evaluation of 
learning 

Magno (2010) 
 

The role of metacognitive skills in developing 
critical thinking 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาท่ีใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
7 อภิปัญญาประกอบไปด้วย 1) การวางแผน 2) การติดตาม และ 3) การ

ประเมินการรูค้ิด 
Zepeda, Richey, Ronevich, 
and Nokes-Malach (2015) 

Direct Instruction of Metacognition Benefits 
Adolescent Science Learning, Transfer, and 
Motivation: An In Vivo Study 

8 - องค์ประกอบของอภิปัญญาตามแนวคิดของ Schraw and Dennison 
(1994) แบ่งย่อยออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง 2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 4) การ
วางแผนการคิด หรือ planning 5) กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล 6) 
การติดตามการคิด หรือ monitoring 7) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพรอ่ง 8) 
การประเมินการคิด  
- งานวิจัยนี้ พิจารณาในภาพรวม โดยไม่พิจารณารายองค์ประกอบยอ่ย 

Bogdanović, Obadović, 
Cvjetićanin, Segedinac, and 
Budić (2015) 

Students’ Metacognitive Awareness and Physics 
Learning Efficiency and Correlation between 
Them 
 

9 - การคิดอภิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 แนวทางของการคิด ได้แก่ (1) เรารู้
อะไร (ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ) (2) เรากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้ (ทกัษะ
อภิปัญญาหรือการกำกับการรูค้ิด) และ (3) สถาณะของการรู้คิดหรอื
ความรูส้ึกเป็นอย่างไร (ประสบการณ์อภิปญัญา) 

Moser, Zumbach, and 
Deibl, (2017) 

The effect of metacognitive training and 
prompting on learning success in simulation-
based physics learning 
 

10 - อภิปัญญาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มต้นสำหรับการบวนการ
เรียนรู้ ในการแก้โจทย์ปญัหาจำเปน็ต้องใช้ความรู้เชิงอภิปัญญาที่ประกอบ
ไปด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 2. ความรู้เชิงมโนทัศน์  
3. ความรู้ด้านกระบวนการ 

Bunga, Helmi, and 
Jasruddin (2018) 
 

Sketch strategy of knowledge in physics learning 
and its influence on metacognitive 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
11 - ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบแรกของอภิปัญญา 

ระหว่างการแกโ้จทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ประกอบไปด้วย 1) ความรู้ดา้น
ข้อเท็จจริง2) ความรู้ด้านกระบวนการ และ 3) ความรูด้้านเง่ือนไข 
- การกำกับการรู้คดิซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีสองของอภิปัญญา ประกอบไป
ด้วย 1) การวางแผน 2) การติดตาม 3) การจัดการข้อมลู 4) การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 5) การประเมิน 

Koyunlu Ünlü, and 
Dökme (2019) 

Adaptation of Physics Metacognition Inventory to 
Turkish 
 

12 - ความรู้อภิปัญญาในการสอนฟิสกิส์ของครูฟิสิกส์ ประกอบไปด้วย 1) ตัว
แปรบุคคล เป็นความรู้อภิปัญญาของครูฟิสิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ ความรูข้อง
บุคคลเกี่ยวกับเนื้อหา ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับวิธีการสอน ความรูข้อง
บุคคลเกี่ยวกับความรู้ของนักเรยีน 2) ตัวแปรด้านกลยุทธ์ เป็นความ
ตระหนักของครูฟสิิกส์ที่จะต้องรู้วา่ กลยุทธ์การสอนใดจะใช้สำหรับ
เป้าหมายอะไร บริบทใด 3) ตัวแปรด้านงาน เป็นความรู้ของครูที่จะรู้
เกี่ยวกับงานของการสอนของตนเอง 

Yerdelen-Damar, Özdemir, 
and Ünal (2015) 

Pre-service Physics Teachers’ Metacognitive 
Knowledge about Their Instructional Practices 
 

13 - อภิปัญญาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดของอภิปัญญาในการอา่น ซึ่ง
มี 3 องค์ประกอบได้แก่ 1. การอ่านวิทยาศาสตร์ (Science Reading, SR) 
หมายถึงมุมมองและคณุค่าที่นักเรยีนให้ในการอ่านท่ีเกิดจากแรงจูงใจใน
การอ่าน และการจัดการตัวเองในการทำความเข้าใจ 2. หนังสือ
วิทยาศาสตร์ (Science Text) หมายถึงความตระหนักในหน้าท่ี หรือ  

Wang, Chen, Fang, and 
Chou (2014) 

Comparison of Taiwanese and Canadian Students' 
Metacognitive Awareness of Science Reading, 
Text, and Strategies 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
 Function -ของโครงสร้างของหนังสือ การประเมินความสอดคล้องของ

การเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ และการเลือกกลยุทธ์ในการอ่านหนังสือท่ี
เหมาะสม 3. กลยุทธ์การอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ (Science reading 
strategies) เกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ในการอ่านด้วยตนเองให้
เหมาะสมกับเป้าหมายของการอ่าน การตีความในทางความคดิของสิ่งที่
อ่าน การระบุแนวความคิดหลักในข้อความ และการสรปุข้อความโดยการ
ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

  

14 - งานวิจัยนี้ศึกษาอภิปัญญา 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความตระหนกัใน
การรู้คิด 2) การควบคมุ 3) การประเมิน 4) การวางแผน 5) การติดตาม 
และ 6) ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเรียนรู ้

Nielsen, Nashon, and 
Anderson (2009) 

Metacognitive Engagement During Field-Trip 
Experiences: A Case Study of Students in an 
Amusement Park Physics Program 

15 - เป็นงานวิจัยท่ีสร้างแบบวัดอภปิญัญาทางฟิสิกส์โดยเฉพาะ ประกอบไป
ด้วย องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด : ความรู้เกีย่วกับ
ข้อเท็จจริง ความรูด้้านกระบวนการและความรูด้้านเง่ือนไข 2) การกำกบั
การรู้คิด : การจัดการข้อมูล (แผนภาพวัตถุอิสระ หรือ free-body 
diagrams) 3) การกำกับการรู้คิด : การติดตาม 4) การกำกับการรู้คดิ : 
การประเมิน 5) การกำกับการรู้คดิ : การแก้ไขข้อบกพร่อง 6) การกำกับ
การรู้คิด : การวางแผน 

Taasoobshirazi and Farley 
(2013) 
 

Construct Validation of the Physics Metacognition 
Inventory 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
16 - เป็นงานวิจัยท่ีสร้างแบบวัดอภปิญัญาทางฟิสิกส์โดยเฉพาะ ประกอบไป

ด้วย องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด : ความรู้เกีย่วกับ
ข้อเท็จจริง ความรูด้้านกระบวนการและความรูด้้านเง่ือนไข 1) การกำกับ
การรู้คิด : การวางแผน 2) การกำกับการรู้คดิ : การจัดการข้อมูล 3) การ
กำกับการรู้คดิ : การตดิตาม 4) การกำกับการรู้คิด : การประเมิน 5) การ
กำกับการรู้คดิ : การแก้ไขข้อบกพร่อง  

Taasoobshirazi, Bailey, 
and Farley (2015) 

Physics Metacognition Inventory Part II: 
Confirmatory factor analysis and Rasch analysis 
 

17 - อภิปัญญาในงานวิจัยนี้หมายถึงอภิปัญญาในการเรยีนวิทยาศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ (1) Constructivist Connectivity (CC) 
หรือความเช่ือมโยงกับแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2) Monitoring, 
Evaluation & Planning (MEP) หรือการตดิตาม การประเมินและการ
วางแผน (3) Science Learning Self-efficacy (SE) หรือ ความมั่นใจใน
ความสามารถตนเองในการเรยีนวิทยาศาสตร์ (4) Learning Risks 
Awareness (AW) หรือ ความตระหนักในความเสี่ยงของการเรยีนรู ้และ 
(5) Control of Concentration (CO) การควบคมุความตั้งใจหรือสมาธิใน
การเรยีน 

Thomas, Anderson, and 
Nashon (2008) 

Development of an Instrument Designed to 
Investigate Elements of Science Students’ 

Metacognition, Self‐Efficacy and Learning 
Processes: 

The SEMLI‐S 
 

18 - ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของการกำกับการ
รู้คิด ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดการกระบวนการ 3) การติดตาม 4) 
การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 5) การประเมินผล  

Adler, Zion, and 
Rimerman-Shmueli (2019) 

Fostering Teachers’ Reflections on the Dynamic 
Characteristics of Open Inquiry through 
Metacognitive Prompts 
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4.1.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิธี ผู้สอนอาจจะใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ระหว่างการจัดการ
เรียนรการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบที่มีการแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าไป เรียกว่า การ
สอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive teaching) 

ในการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์ในด้านตั้งต่าง ๆ พบว่า มีผู้วิจัยในการใช้การสอนเชิงอภิ
ปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหรือแก้ไข ปรับเปลี่ยนความเข้าใจหรือ
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในบริบทใหม่หรือการแก้โจทย์
ปัญหาต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารนญาณ หรือการพัฒนาการอ่าน การพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ หรือการสืบเสาะหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอภิปัญญาของผู้เรียน โดยการ
สอดแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้ากับการสอนแบบปกติ ที่อาจจะเป็นการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ หรือการสอนแบบอ่ืน ๆ รวมม้ังการสอนแบบบรรยายด้วย  นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูหรือฝึกอบรมครูให้มีอภิปัญญาในการสอน ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง
ที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาในวิทยาศาสตร์ 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
1 - ในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาอภิปัญญาในห้องเรียน อาจจะ

พิจารณาจากองค์ประกอบท่ีสำคญั 3 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมตนเอง การใช้กลยุทธ์การรูค้ิด และ การมีสติในการรู้คิด
ของตนเอง  
- การมีปฏิสมัพันธ์กันระหวา่งนักเรียนจะทำให้เกดิการ
แลกเปลีย่นความคดิ ท้าทาย เปรยีบเทียบวิธีการและผลการคิด 
ทำให้เกิดการตดิตาม การแกไ้ข การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
คิดต่าง ๆ นอกจากน้ี การคดิออกเสียง การทำให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาอภิปัญญา 

ใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเปน็กลุ่ม การอ่านบทความเชิง
วิทยาศาสตร์ และการใช้ผังมโนทัศน์ระหว่างการเรียนการสอน 

Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, and Won 

(2016) 

2 - กระบวนการวิพากย์ การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่าง การเลือกกระบวนการเหล่านี้เป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
มโนทัศน์เชิงอภิปัญญา และแฝงอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ของแต่ละบคุคล 

- กิจกรรมอภิปญัญาที่ใช้ประกอบด้วย การวาดรูปโปสเตอร์ การ
เขียนอนุทิน การอภิปรายโต้แย้งเป็นกลุ่ม การทำผังมโนทัศน์ 
การอภิปรายทั้งห้องเรียนและอภปิรายกลุม่ย่อย เพื่อให้นักเรียน
เกิด a) ความตระหนักในความรู้เดมิ ความเชื่อเดมิที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และความแตกต่างของบริบท 
ต่าง ๆ ที่จะต้งใช้ความรู้ b) การตดิตามความเข้าใจเกีย่วกับ
แนวคิดใหม่และแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม และความสอดคล้อง
กันของแนวคิดทั้งสอง c) การประเมินแนวคิดที่แตกต่างกัน
หลาย ๆ แนวคดิเกี่ยวกับปรากฏการทางฟิสิกส์เดียวกัน  

Yuruk, Beeth, and Andersen 
(2009) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
3 การสอนแบบชัดแจ้งร่วมกับการใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์เชิงอภิ

ปัญญา ทำให้นักเรียนสามารถสร้างและใช้แบบจำลองเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจหรือมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องได ้

- ผู้วิจัยใช้การสอนแบบชัดแจ้งร่วมกับกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เช่น 
การตั้งคำถามแบบมีปฏสิัมพันธ์ การสำรวจความรู้เดมิ การ
สะท้อนคิดรายบุคคล การอภิปรายแบบกลุ่ม การวิเคราะห์
แบบจำลองทั้งแบบจำลองของจริงและแบบจำลองทางความคิด 
- การใช้ข้อมูลจากการสังเกต การสะท้อนคิดรายบุคคล การ
นำเสนอข้อมูลแบบโปสเตอร์ และการอภิปรายในช้ันเรียน เพื่อ
ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

Wade‐Jaimes, Demir, and 
Qureshi (2018) 

4 การพัฒนาการเรียนรูส้ามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย มี
ผลการวิจัยที่ศึกษาการเคลื่อนไหวของสายตาระหว่างการเรียน
หรือผนวกเข้ากับสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้กล้องวิดีโอ
ติดตามสายตาและให้ผูเ้รียนมาดูพฤติกรรมของสายตาของ
ตนเองเพื่อติดตามและประเมินการเรียนรู้ของตนเองย้อนหลัง มี
การแก้ไขข้อบกพร่องจากการทำกจิกรรมในครั้งแรก 

- ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดการสอนออนไลน์เกีย่วกับการให้เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ที่อิงกับหลักฐานไวใ้นระบบออนไลน์ประกอบไป
ด้วย 5 ชุดการสอน จัดทำไว้เป็นหน้าเว็บรูปแบบตา่ง ๆ ที่ให้
ผู้เรยีนเปิดอ่านผ่านคอมพิวเตอร์โดยไมจ่ำเป็นต้องทำตามลำดับ 
หัวข้อเนื้อหา 
- นักศึกษาท้ังหมดจะต้องเรยีนผ่านชุดการสอน 5 ชุด ซึ่ง
ประกอบด้วยภาระงานเกี่ยวกับการให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ที่
อิงกับหลักฐาน ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของสายตาหรือ
การมองของนักเรียนก็จะถูกบันทกึด้วยกล้องวิดีโอ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการติดตามสายตา เช่น การจดจ้องอยู่กับที่ เส้นทาง
การมอง ระยะเวลาของการจดจ้องอยู่กับที่ ในระหว่างการทำ 

Tsai, Yang, She, and Chen 
(2019) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
  ภารกิจการให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ที่อิงกับหลักฐานและการ

ใช้ทักษะอภิปัญญา 
- หลักจากการบันทึก นักศึกษาแตล่ะคนจะไดดู้บันทึกพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวของสายตาของตนเองเพื่อดวู่า ที่ใดที่พวกเขาใช้
เวลาจดจ่ออยู่นานระหว่างกระบวนการให้เหตผุล บริเวณใดบ้าง
ที่มีข้อมูลสำคัญแตไ่มไ่ด้ใส่ใจมากนัก โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะต้อง
การให้เกิดการปรับแกไ้ขซึ่งเสมือนเป็นการตดิตาม ควบคุมและ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

 

5 - กลยุทธ์การอ่านท่ีนักเรียนควรสนใจในการอ่านข้อความเชิง
วิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนควรจะกำหนดเป้าหมายของการอ่าน
ให้ชัดเจนก่อน และเลือกกลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสม กระตุ้น
และใช้ความรูเ้ดิมที่เกีย่วข้อง เน้นการใส่ใจในแนวคิดที่สำคัญ 
ประเมินเนื้อหาเทียบกับความรูเ้ดมิก่อนอ่าน การถามตนเองเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ การแก้ไขเมื่อพบว่าทำความเข้าใจไม่
ถูกต้อง  
- การอ่านทำความเข้าใจ มีความสมัพันธ์กับกลยุทธ์อภิปัญญา
หลายประการ เช่น การกระตุ้นความรู้เดิม การสรุปข้อความ  

การสำรวจก่อนการอ่าน การกำหนดเป้าหมายการอ่าน การตั้ง
คำถามตนเอง การดึงความรูเ้ดิม การทำนาย การสรุปการอ่าน 

Haiduc and Liliana (2011) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
 การสร้างคำถาม การทำให้ความหมายของคำชัดเขต และการ

ทำเนายว่าข้อความต่อมาที่จะอ่านต่อจะเป็นอะไร 
  

6 - การแก้โจทย์ปัญหาจะต้องใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ซึ่งนักเรียน
อาจจะไม่รู้ ครจูำเป็นต้องสอนให้นักเรียนรูจ้ักใช้อภิปัญญาหรือ
เรียนรู้วิธเีรียน กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การวางเป้าหมาย การ
วางแผน การดำเนินการตามแผน การติดตาม การประเมิน 

ใช้กลยุทธ์การแก้โจทย์ปญัหาตามกลยุทธ์อภิปัญญาได้แก่ การ
วางแผนในการแก้โจทย์ปญัหา การติดตามการคิดระหว่างการ
แก้โจทย์ปัญหา การประเมลิผล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การ
คิดออกเสียงและทำให้ดเูป็นตัวอยา่ง การให้ทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีการอภิปรายเกิดการท้าทายทางความคิด แลกเปลี่ยน
ความคิด 

Shareeja and Gafoor (2014) 
 
 

7 - ผู้เรียนที่เรียกว่าผูเ้ชี่ยวชาญหรือ Experts เป็นผูเ้รียนที่มี
ความรูล้ึกและเชื่อมโยงกัน สามารถควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ มลีักษณะของผู้มีอภิปญัญา ส่วนผูเ้รียนทีเ่ป็น 
Novices หรือทั่วไป จะมีลักษณะของการเรียนรูโ้ดยการจำเป็น
ส่วน ๆ ไมเ่ข้าใจความเช่ือมโยง และมีปญัหาในการนำความรูไ้ป
ใช้ในบริบทใหม่ ในการพัฒนาผู้เรยีนที่เป็น Novice ให้เป็น 
Expert จะต้องมีการฝึกฝน 

- ใช้ช่ัวโมงการทำปฏิบัติการฟิสิกสใ์นการสอน โดยใหผู้้เรียนมี
การร่วมมือเป็นกลุม่ในการทำการทดลองตามที่กำหนดไว้ ซึ่ง
เน้นการพัฒนามโนทัศนห์รือแนวคดิทางฟิสิกส์ มีการทดลอง
หลายการทดลองและใช้เวลาหลายสัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ 
การทดลองเริ่มจากการ prelab และมีคำถามกระตุ้น มีกิจกรรม
การสะท้อนคดิต่าง ๆ การอภิปรายต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นทีย่ังไมรู่้ 
จนกระทั่งไดเ้รียนรู้  

Shareeja and Gafoor (2014) 
 

8 - การอ่านท่ีมีการวางแผน ตดิตามการคิดขณะอ่าน การกำกับ
การรู้คิด และขณะเดียวกันมี การเรียนรูร้่วมกันระหว่างนักเรียน  

- กิจกรรมการเรียนเรียนการสอนรูปแบบ RMS หรือ Reading, 
Mind mapping, and Sharing ซึ่งใช้รูปแบบการอ่าน การ
เขียนผังความคดิและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ  

Muhlisin, Susilo, Amin, and 
Rohman (2018) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
 การติดตามการเรยีนรู้ของตนเอง นอกจากน้ีประเมินความรู้ก่อน

อ่านและหลังอ่านจะทำให้พัฒนาอภิปัญญาได ้
ขั้นนำเป็นขั้นเตรยีมตัว มีการสำรวจความรู้เดิม สร้างแรงจูงใจ 
ความอยากรู้อย่างเห็น ในขั้นที่สองเป็นการให้นักเรยีนอ่าน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน มีการวิพากย์ วิเคราะห์ เนื้อหาท่ี
อ่าน มีการสร้างผังความคดิเกี่ยวกับสิ่งท่ีอ้านเป็นรายบคุคล และ
ทำงานร่วมมือกันเป็นกลุม่ มีการแบ่งปันแลกเปลีย่นผังความคดิ
ที่สร้างขึ้นมา มีการตั้งคำถาม การสะท้อนคิด และมีการบรรยาย
เพื่อยืนยันแนวคิดถูกต้องให้นักเรยีนเกิดความมั่นใจ และใน
ขั้นตอนสุดท้าย จะมีการตรวจสอบ ประเมินการคิด 

 

9 - การเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง สามารถทำให้เกิดการพัฒนาอภิ
ปัญญาได ้

- เสนอแนะแนวคิดหรือกลุยุทธ์ที่ตอ้งพิจารณาสำหรับการสอนที่
ทำให้เกิดอภิปัญญาได้ ได้แก่ (a) การสอนที่อิงกับการสืบ
เสาะหาความรู้หรือ inquiry-based learning (b) การเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือหรือ collaborative support (c) 
การสอนกลยุทธ์เฉพาะเพื่อพัฒนาการแก้โจทย์ปญัหาและ
ความสามารถในการคดิวิจารณญาน (d) กลยุทธ์การสอนแบบ
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งแบบจำลองทางความคิดและให้เกิด
ประสบการณ์ในการปรับเปลีย่นแนวคิดหรือมทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ (e) การใช้เทคโนโลยมีาสนับสนุน และ (f) 
ผลกระทบจากความเช่ือของนักเรยีนและคร ู

Schraw, Crippen, and Hartley 
(2006) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
10 - การสอนอภิปัญญาโดยตรงหรือแบบชัดแจ้ง สามารถ

พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแง่ของผลสัมฤทธ์ิ การถ่ายโอน
การเรยีนรู้หรือการเตรียมตัวเพื่อการเรยีนรู้ในอนาคตและ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ได ้

- ในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา ครู
จะให้อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ให้นักเรียนทำงานด้วยกัน 
ถามหาความช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ให้นักเรียนแก้โจทย์ปญัหา
โดยครูแสดงตัวอย่างการใช้อภิปัญญาในการวางแผนการคิด 
การติดตามการคิดและการประเมนิการคิด มีการแก้โจทย์ปญัหา 

Zepeda, Richey, Ronevich, and 
Nokes-Malach (2015)  

11 - การพัฒนาอภิปัญญาสามารถใช้เทคโนโลยตี่าง ๆ ช่วยได้ เช่น 
Simmulation โดยเพิ่มการกระตุน้ด้วยคำถามเชิงอภิปญัญา 

- นักเรียนกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องหลักการอนุรักษ์ของ
พลังงานผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม Simulation ซึ่ง
นักเรียนจะไดร้ับการสอนโดยฝึกการใช้อภิปัญญาก่อนการเรยีน
โดยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Simulation ระหว่าง
เรียนผ่าน Simulation จะมีการใช้กระตุ้นด้วยคำถามอภิปญัญา
เป็นช่วง ๆ โดยผูส้อนจะแทรกเข้าไประหว่างการเรียนรูผ้่าน 
Simulation จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 นาที ซึ่งใช้คำถามที่
กระตุ้นการใช้อภิปัญญา 

Moser, Zumbach, and Deibl 
(2017)  
 

12 อภิปัญญาเป็นกระบวนการที่สำคญัในการเริม่ต้นสำหรบัการ
บวนการเรียนรู้ ในการแก้โจทย์ปญัหาจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิง
อภิปัญญาที่ประกอบไปด้วย  
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  
2. ความรู้เชิงมโนทัศน์  

- เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาด้วยกลยุทธ์ที่เรยีกว่า กลยทุธ์การสร้างภาพของความรู้
หรือ Sketch knowledge strategy เป็นกลยุทธ์ที่ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนต่อไปนีค้ือ (1) การสรา้งภาพ เป็นกระบวนการคิดที่
ทำให้มองเห็นภาพของข้อความของคำถามและดึงเอาปริมาณ 

Bogdanović, Obadović, 
Cvjetićanin, Segedinac, and 
Budić (2015) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
 3. ความรู้ด้านกระบวนการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมา (2) การออกแบบแนวคิด เป็น

กระบวนการของความคดิที่ใช้หลกัการ กฏและสมการพื้นฐาน
ในรูปแบบของคณิตศาสตร์ โดยอิงกับภาพร่างท่ีสรา้งขึ้นมาและ 
(3) การดำเนินการสร้าง เป็นการใช้คณิตศาสตรเ์พื่อหา
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

13 - สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้อภิปัญญา จะเอื้อให้นักเรยีนเกิด
ความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ 
ได้แก่ การทำให้เกดิวาทกรรมระหว่างนักเรียนกับนักเรยีน วาท
กรรมระหว่างครูกับนักเรียน การฟังเสียงของนักเรียน ความ
ต้องการทางอภิปญัญา และ การกระตุ้นและสนับสนุนจากคร ู

- ใช้การสอนที่ให้นักเรียนระบบเปา้หมายที่ต้องการให้ชัดเจน
เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
เน้นการร่วมมือการทำงานภายในกลุ่ม การอ่านตำราทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคนิคการใช้ผังมโนทัศน ์
- ในการสอนใช้วิธีการอ่านตำราทางวทิยาศาสตร์ ติดตามการ
เรียนรูโ้ดยการตรวจสอบข้อความที่ไฮไลท์ไว้อยา่งสม่ำเสมอ ใน
ห้องเรียนมีการทำกิจกรรมแบบร่วมมือเป็นกลุม่ มีการสนทนา
ระหว่างนักเรยีนกับนักเรยีน นักเรยีนกับครูผูส้อน การให้
นักเรียนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ การสร้างสภาวะใหเ้กิด
ความจำเป็นที่จะต้องใช้อภิปัญญา และการกระตุ้นการคิดเชิง
อภิปัญญาโดยครูผูส้อน รวมทั้งมีการให้เขียนอนุทินสะท้อนคิด
เพิ่มเตมิ 

Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, and Won 
(2016) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวจิัยของ 
14 - วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มเีป้าหมายให้ผูเ้รียนตระหนักถึง

ธรรมชาติและบทบาทของความรู้เดิมของนักเรียน ให้ผูเ้รียนได้
ความรู้และทักษะต่าง ๆ กลยุทธ์ในการสอนให้เกดิอภิปัญญาใน
การสอนเกี่ยวกับการสอน ซึ่งครูจะต้องมีความรู้อภิปัญญาที่
เกี่ยวกับเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และความรู้เกีย่วกับ
ผู้เรยีน 

- เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้อภิปัญญาในการสอน
วิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมการสอนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยการอ่าน เช่น 
บทความเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอน การอภิปรายในช้ัน
เรียน การวเิคราะห์วิดีโอบันทึกการสอนต่าง ๆ การฝึก
ปฏิบัติการสอน การศึกษาความรูเ้ดิมของผู้เรยีน  

Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & 
ÜNAL (2015) 

15 - ครูจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้นักเรียนเกิดการ
ตระหนักเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้ง
ความสามารถในการนำความรูไ้ปอธิบายหรือไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ โดยการสอนนกัเรียนให้ไปศึกษาจากสถานท่ี
หรือบริบทของชีวิตจริง 
- การออกภาคสนามเป็นวิธีหนึ่งของการให้นักเรียนไปเรยีนใน
บริบทจริง เช่น การไปพิพิธภณัฑ์ สวนสนุก เป็นต้น ซึ่ง
ผลการวิจัยด้านอภิปัญญาแสดงให้เห็นว่า การไปสวนสนุกทาง
ฟิสิกส์ทำให้เกิดความตระหนัก การติดตาม และการประเมินการ
รู้คิดหรือการเรียนรูไ้ด้ เนื่องจากนกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย 

- เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส ์
- นักเรียนจะทำงานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ถึง 4 คน ทำงานร่วมกัน
ในการแก้โจทย์ปัญหาที่สวนสนุกฟิสิกส์ ซึ่งพัฒนาโดยครูฟสิิกส์
คนหนึ่งที่พานักเรียนไปศึกษาที่สวนสนุกเพื่อทำกิจกรรม 
“ฟิสิกส์ที่สวนสนุก” มาแล้วหลายปี การทำงานเป็นกลุ่มจะ
กระตุ้นให้เกดิการโต้แย้ง อภิปราย  
- โจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยปัญหาที่ต้องแก้ด้วยการลงมือทำ
หรือการใช้ความคิดและใช้ประสบการณ์ทางฟิสิกส์ที่สวนสนุก
เพื่อเสรมิหน่วยการเรียนเรื่องจลนศาสตร ์

Nielsen, Nashon, and 
Anderson (2009) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา งานวิจัยของ 
16 - การสอนแบบสืบเสาะหาความรูท้ี่ประสบความสำเร็จ ครู

จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกมากกว่าเป็นผู้ให้ข้อมลูความรู้
แก่นักเรียน และครูจะต้องเป็นผู้มคีวามสามารถในการสะท้อน
คิด ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ 

- การวิจัยดำเนินกับครูประจำการที่มาเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา และต้องเรียนวิชาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
- การกระตุ้นเชิงอภิปัญญาในการวิจัยนี้ ออกแบบให้ครูผู้เข้าร่วม
วิจัยเกิดการกำกับการรู้คิด ได้แก่ การวางแผนหรือ planning 
การจัดการกระบวนการหรือ process management การ
ติดตามหรือ monitoring การแกไ้ขข้อบกพร่องหรือ 
debugging และการประเมินหรือ evaluation 

Adler, Zion, and Rimerman-
Shmueli (2019) 
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4.1.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการวัดและการประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนมีทั้ง
การประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน มีการใช้แบบประเมินอภิปัญญา การสัมภาษณ์ การ
สังเกต บันทึกการสะท้อนคิดระหว่างเรียน/หลังเรี ยน การเขียนอนุทินของนักเรียน การ
บันทึกเสียงในกิจกรรมกลุ่ม การบันทึกวิดีทัศน์ในการอภิปรายในชั้นเรียน การเขียนผังมโนทัศน์ 
สมุดบันทึกของนักเรียน การลงมือปฏิบัติจริง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ประเมินมากกว่า 1 วิธี เพื่อยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินอภิ
ปญัญามาตรฐานและสร้างข้ึนเอง รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญาในวิทยาศาสตร์ 

ที ่ เคร่ืองมือ รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
1 แบบประเมินอภิปญัญา ประกอบไปด้วยคำถามที่กำหนดองค์ประกอบแตกต่างกัน และ

จำนวนข้อแตกต่างกัน เป็นแบบ Rating Scale เช่น 
Metacognitive Strategies Questionnaire (MStQ) 
Metacognitive Awareness Inventory แบบวัดกลยุทธ์อภิ
ปัญญา แบบวัดการกำกับการรู้คิด แบบวัดความมั่นใจใน
ความรู้ของตนเอง แบบวัดแรงจูงใจในการคิด และแบบวัดใน
ช่ืออ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เอง และเป็น Rating Scale ที่
อาจจะมีคำถามปลายเปิดต่อท้าย รวมทั้งแบบวัดเฉพาะสาขา 
เช่น Physics Metacognitive Inventory 

o Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and 
Won (2016) 

o Haiduc and Liliana (2011) 
o Shareeja and Gafoor (2014) 
o McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, and Julin 

(2014) 
o Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman (2018) 
o Magno (2010) 
o Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, 

Segedinac, and Budić (2015) 
o Moser, Zumbach, and Deibl (2017)  
o Amin, Abdullah, and Malago (2018) 
o Koyunlu Ünlü, and Dökme (2019) 
o Wang, Chen, Fang, and Chou (2014) 
o Nielsen, Nashon, and Anderson (2009) 
o Taasoobshirazia, Baileyb, and Farley (2015) 
o Thomas, Anderson, and Nashon (2008) 

14 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
2 การสัมภาษณ ์ การสัมภาษณห์ลังเรียนหรือหลังจบกระบวนการสอน o Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and 

Won (2016) 
o Wade-Jaimes, Demir, and Qureshi (2018) 

2 

3 แบบประเมินสภาพแวดล้อมที่
เอื้อให้เกิดอภิปัญญา 

แบบวัด MSpQ ประกอบไปด้วยคำถาม 25 ข้อ มี 5 กลุ่มย่อย 
คือ วาทกรรมระหว่างนักเรียนกบันักเรียน (Student-
Student Discourse, SSD) วาทกรรมระหว่างครูกับนักเรียน 
(Student-Teacher Discourse, STD) การฟังเสียงของ
นักเรียน (Student Voice, SV) ความต้องการทางอภิปัญญา 
(Metacognitive Demand, MD) และ การกระตุ้นและ
สนับสนุนจากครู (Teacher Encouragement and 
Support, TES) 

o Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and 
Won (2016) 

1 

4 การสังเกต การสังเกตระหว่างเรียนเป็นกลุ่มหรือโดยรวม o Wade-Jaimes, Demir, and Qureshi (2018) 
o Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman 

(2018) 
o Adler, Zion, and Rimerman-Shmueli 

(2019) 

3 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา o งานวิจัยของ รวม 
5 บันทึกการสะท้อนคิดระหว่าง

เรียน/หลังเรียน 
แบบบันทึกการสะท้อนคดิระหว่างเรียน มรีูบริกการวิเคราะห์ 
เช่น The Metacognitive Elements Rubric (MER) 

o McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, and Julin 
(2014) 

o Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL (2015) 
o Blank (2000) 

3 

6 การเขียนอนุทินของนักเรียน  การเขียนอนุทินบันทึกแนวทางการเรียนรู้ในแตล่ะวัน o Yuruk, Beeth, and Andersen (2009) 1 
7 การบันทึกเสียงในกจิกรรม

กลุ่ม  
บันทึกเสียงในการอภิปรายในช้ันเรียน การสาธิตของครู 
กิจกรรมทดลองแบบลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ 
กิจกรรมการโต้แย้งและปกป้องระหว่างกลุ่ม การสนทนาใน
กลุ่มในขณะที่ออกแบบและวาดผังมโนทัศน์  ซึ่งถือว่า เป็นการ
ประเมินแบบ online หรือการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

o Blank (2000) 
o Yuruk, Beeth, and Andersen (2009) 

2 

8 การบันทึกวิดีทัศน์ในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน  

ในการอภิปรายในช้ันเรียน การสาธิตของครู กิจกรรมทดลอง
แบบลงมือปฏิบัตเิกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ กิจกรรมการ
โต้แย้งและปกป้องระหว่างกลุม่ การสนทนาในกลุม่ในขณะที่
ออกแบบและวาดผังมโนทัศน์  ซึ่งถือว่า เป็นการประเมินแบบ 
online หรือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

o Yuruk, Beeth, and Andersen (2009)  
o Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL (2015) 

2 

9 การเขียนผังมโนทัศน ์ การสรุปแนวคิดของบทเรียน o Yuruk, Beeth, and Andersen (2009)  1 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ เคร่ืองมือ รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
10 สมุดบันทึกของนักเรยีน การบันทึกหรือจดในห้องเรียน (หรือช้ินงานเช่น แผนการสอนใน

กรณีที่ศึกษาอภิปญัญาในการสอนของครู) 
o Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman 

(2018)  
o Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL 

(2015) 

2 

11 การปฏิบัต ิ สังเกตจากการปฏิบตัิจริง เช่น การเขียนบทความ การปฏิบตัิการ
สอน  

o Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL 
(2015) 

o  Blank (2000) 

2 

12 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ การติดตามการเคลื่อนไหวของสายตา การย้อนกลับไปดูซ้ำเพื่อ
ตรวจสอบ ประเมินการคดิ 

o Taasoobshirazia, Baileyb, and Farley 
(2015) 

1 
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4.1.4 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยท่ีอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อภิปัญญาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า มี
การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการพัฒนาหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนามโนทัศน์หรือความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ (อาจจะเป็นฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืน ๆ) การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ การพัฒนาการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหา การคิด
วิเคราะห์หรือวิจารณญาน การพัฒนาการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวม หรือการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในตัวมันเอง การพัฒนาวิชาชีพ
ครู และการพิจารณาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือให้เกิดการใช้อภิปัญญา ซึ่งมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

1 อภิปัญญา 
- อภิปัญญาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิด และ การกำกับการรู้คิด 
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด  
- ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ หมายถงึ สิ่งท่ีผู้
เรียนรูเ้กี่ยวกับตัวเองในฐานะผู้เรียน และ
ภาระงานท่ีอยู่ในมือซึ่งประกอบดว้ย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ความรูด้้านกระบวนการและ
ความรู้ด้านเงื่อนไข 
- ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเป็นความรู้
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองความรู้
ด้านกระบวนการเป็นความรู้เกีย่วกับการ
จัดการงานหรือวิธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ความรูด้้านเง่ือนไขเป็นความรู้
เกี่ยวกับว่าจะใช้ความรูเ้ชิงข้อเท็จจริงและ 

ชื่องานวิจัย 
Using metacognitive 
strategies in teaching to 
facilitate understanding of 
light concepts among year 
9 students 
ผู้วิจัย 
Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won 
(2016) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) ศึกษาผลของการสอนโดย
เสรมิกลยุทธ์อภิปญัญาต่อการ
ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของ
นักเรียน  
 

วิธีการวิจัย 
- ผู้วิจัยออกแบบการวิจัย
กึ่งการทดลอง ใช้การ
ทดสอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้เรื่องแสง 
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม การ
อ่านบทความเชิง
วิทยาศาสตร์ และการใช้
ผังมโนทัศน์ระหว่างการ
เรียนการสอน ผู้วิจยัเป็น
ผู้สอนเอง โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ะพัฒนาความสามารถ
เชิงอภิปัญญาของนักเรียน  
กลุ่มที่ศึกษา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จำนวน 35 คน 

 
- ในการวัดประสิทธิภาพการสอน 
ผู้วิจัยใช้แบบวัดอภิปญัญาที่
เรียกว่า Metacognitive 
Support Questionnaire 
(MSpQ) และ Metacognitive 
Strategies Questionnaire 
(MStQ) และใช้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม และใช้แบบวัด
ความเข้าใจซึ่งแบบแบบทดสอบ
ปรนัยแบบ two-tier เรื่องแสง ใน
การประเมินความเข้าใจ 
- แบบวัด MStQ ประกอบไปด้วย
คำถามจำนวน 28 ข้อ มี 3 กลุ่ม
ย่อยคือ การใช้กลยุทธ์ 
(Cognitive Strategy use, CSu) 
การควบคุมตนเอง (Self-  

 
- ผลการศึกษาพบว่า หลัง
การจัดการเรยีนการสอน 
คะแนนจากแบบวัด 
MSpQ เพิ่มขึ้น แต่คะแนน
จากแบบวัด MStQ ไม่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีความสามารถ
เชิงอภิปัญญาที่สูงมากใน
กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยปาน
กลางและสูง นอกจากนี้
คะแนนจากแบบวัดความรู้
ความเข้าใจเรื่องแสงก็
สูงขึ้นอย่างชัดเจน 



 

 

97 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ความรู้ด้านกระบวนการทำไม และใช้
เมื่อไร 
การกำกับการรู้คิด 
- การกำกับการรู้คดิ หมายถึงกิจกรรมการ
นำความรูไ้ปใช้ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ได้ ซึ่งทักษะการควบคุม
การรู้คิดประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวางแผน การตดิตาม และการ
ประเมิน 
- การวางแผนเกีย่วข้องกับการเลือกกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมและการเลือกทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแยกงาน
เป็นส่วนย่อย ๆ ที่จดัการได้ การบริหาร
เวลา การกำจัดอุปสรรค เป็นต้น การ
ติดตามหมายถึงความสามารถในการ
ทดสอบตนเองเป็นช่วง ๆ ในระหวา่งการ
เรียนรู้ การประเมินหมายถึงการ  

2) ศึกษาผลของการสอนโดย
เสรมิกลยุทธ์อภิปญัญาต่อ
มุมมองหรือการรับรู้ของ 
นักเรียนในแง่ของการสนับสนุน
ให้เกิดอภิปัญญาในห้องเรียน 
3) ศึกษาประสิทธิภาพของการ
สอนโดยเสริมกลยุทธ์อภิปัญญา
ในด้านของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (ความเข้าใจเรื่องแสง) 

 Regulation, SR) และ การ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Cognitive 
Self-consciousness, CSC) 
ส่วนแบบวัด MSpQ ประกอบไป
ด้วยคำถาม 25 ข้อ มี 5 กลุ่มย่อย 
คือ วาทกรรมระหว่างนักเรียนกบั
นักเรียน (Student-Student 
Discourse, SSD) วาทกรรม
ระหว่างครูกับนักเรียน 
(Student-Teacher Discourse, 
STD) การฟังเสียงของนักเรียน 
(Student Voice, SV) ความ
ต้องการทางอภิปัญญา 
(Metacognitive Demand, MD) 
และ การกระตุ้นและสนับสนุน
จากครู (Teacher  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ประเมินผลลัพธ์และประสิทธิภาพของการ
เรียนรู ้
กลวิธีอภิปัญญา 
- ใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม 
การอ่านบทความเชิงวิทยาศาสตร ์และ
การใช้ผังมโนทัศน์ระหว่างการเรียนการ
สอน ในการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาอภิ
ปัญญาในห้องเรยีน อาจจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบท่ีสำคญั 3 องค์ประกอบ คือ 
การควบคุมตนเอง การใช้กลยุทธ์การรู้คิด 
และ การมีสติในการรู้คดิของตนเอง  
- สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมอภิปัญญามี 5 
มิติ ได้แก่ วาทกรรมระหว่างนักเรยีนกับ
นักเรียน วาทกรรมระหว่างครูกับนักเรียน 
การฟังเสียงของนักเรียน ความต้องการ
ทางอภิปัญญาและ การกระตุ้นและ
สนบัสนุนจากคร ู

  Encouragement and 
Support, TES) 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ่) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

2 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
- การเรียนรู้ในฐานะที่เป็นกระบวนการ
ปรับเปลีย่นมโนทัศน์ ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะมีความรู้เดมิที่ติดตัว
มาด้วยเสมอ ความรู้เดมิที่ติดตัวมากับ
นักเรียนเกดิจากการที่นักเรียนพยายาม
สร้างความหมายขึ้นด้วยตนเอง และพบว่า
ความรู้เดิมเหล่านั้น ส่วน่ใหญ่ไม่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดหรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรยีนมักจะต่อต้านแนวคดิใหม่หาก
คำอธิบายใหม่ไม่เป็นท่ีพึงพอใจในทาง
ความคิด  
อภิปัญญา 
- คำว่า อภิปัญญา ยังมีความหมายที่ไม่แน่
ชัด แต่ละสาขาและผู้วิจยัแตล่ะคนก็ใช้คำ
ว่า อภิปัญญาแตกต่างกัน 

ชื่องานวิจัย 
Analyzing the Effect of 
Metaconceptual Teaching 
Practices on Students’ 
Understanding of Force 
and Motion Concepts 
ผู้วิจัย 
Yuruk, Beeth & Andersen 
(2009) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาผลของการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้กิจกรรมการคดิ
แบบต่าง ๆ ที่ผสานการคดิอภิ
ปัญญาเชิงมโนทัศน์ 
(Metaconceptual Thinking) 
เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

วิธีการวิจัย 
- ผู้วิจัยใช้วิธีการเชิง
ผสมผสานซึ่งเป็นวิธีการ
วิจัยกึ่งการทดลองและใช้
กรณีศึกษา เพื่อ
เปรียบเทยีบการสอนโดย
ใช้กิจกรรมมโนทัศนเ์ชิงอภิ
ปัญญากับการสอนแบบ
ดั้งเดิม  
- กิจกรรมอภิปญัญาที่ใช้
ประกอบด้วย การวาดรปู
โปสเตอร์ การเขียนอนุทิน 
การอภิปรายโต้แย้งเป็นกลุม่ 
การทำผังมโนทัศน์ การ
อภิปรายทั้งห้องเรียนและ
อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อให้
นักเรียนเกดิ a) ความ

 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดมโน
ทัศน์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  
ใช้แบบวัดมาตรฐานท่ีช่ือ Force 
Concept Inventory (FCI) 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกตการ
ใช้กระบวนการทางอภิปัญญาใน
กลุ่มทดลอง มาจากข้อมูล 
หลาย ๆ แหล่ง ได้แก่ การเขียน
อนุทนิของนักเรียน การ
บันทึกเสียงในกิจกรรมกลุม่ การ
บันทึกวิดีทัศน์ในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน การสาธิตของครู 
กิจกรรมทดลองแบบลงมือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับแรงและการ
เคลื่อนที่ กิจกรรมการโต้แย้ง
และปกป้องระหว่างกลุ่ม การ

 
- ปฏิกิริยาของนักเรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ออกแบบมาโดยอิงกับกล
ยุทธ์มโนทัศน์เชิงอภิ
ปัญญาพบว่า ประสบ
ความสำเร็จอย่างมี
นัยสำคญัเมื่อเทียบกับการ
สอนในกลุ่มเปรียบเทยีบ
ในแง่ของการพัฒนาความ
เข้าใจหรือมโนทศัน์ท่ี
ถูกต้องทางฟิสิกส์ เมื่อ
พิจารณาจะคะแนนแบบ
วัด FCI 
- เมื่อพิจารณาผลจากการ
ประเมินตามสภาพจริง 
พบว่า นักเรียนมีการใช้
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- งานวิจัยนี้สนใจมโนทัศน์เชิงอภปัิญญา 
หรือ “metaconceptual” ซึ่งหมายถึง
ความรู้และกระบวนการเกีย่วกับการรู้คดิที่
เกี่ยวข้องกับระบบของการสร้างมโนทัศน์
ของบุคคลหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาตามสาขา มโน
ทัศน์เชิงอภิปัญญาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที ่

ตระหนักในความรู้เดิม 
ความเชื่อเดิมทีเ่กี่ยวข้อง 
ประสบการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน และความ
แตกต่างของบริบทต่าง ๆ ที่
จะต้งใช้ความรู้ b)  

สนทนาในกลุ่มในขณะที่อกแบบ
และวาดผังมโนทัศน์ ซึ่งถือว่า 
เป็นการประเมินแบบ online 
หรือการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

กระบวนการอภิปัญญา
อย่างมากมายระหว่างการ
เรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วจิัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - งานวิจัยนี้สนใจมโนทัศน์เชิงอภปิัญญา 
หรือ “metaconceptual” ซึ่งหมายถึง
ความรู้และกระบวนการเกีย่วกับการรู้คดิที่
เกี่ยวข้องกับระบบของการสร้างมโนทัศน์
ของบุคคลหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาตามสาขา มโน
ทัศน์เชิงอภิปัญญาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ความรู้และกระบวนการเกีย่วกับการรู้คดิ
ของบุคคลหนึ่ง ๆ 
- องค์ประกอบท่ัวไปของอภิปัญญาซึ่ง
เกี่ยวกับความรูเ้กี่ยวกับการรู้คิด และการ
กำกับการรู้คดิ งานวิจัยนี้จำแนกอภิปัญญา
เชิงมโนทัศน์ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เชิงอภิปญัญา 
ความตระหนักมโนทัศน์เชิงอภิปัญญา การ
ติดตามมโนทัศนเ์ชิงอภิปัญญาและการ
ประเมินมโนทัศน์เชิงอภิปญัญา 

วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที ่

ตระหนักในความรู้เดิม 
ความเชื่อเดิมทีเ่กี่ยวข้อง 
ประสบการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน และความ
แตกต่างของบริบทต่าง ๆ ที่
จะต้งใช้ความรู้ b) การ
ติดตามความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดใหม่และแนวคิดท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิม และ
ความสอดคล้องกันของ
แนวคิดทั้งสอง c) การ
ประเมินแนวคิดที่แตกต่าง
กันหลาย ๆ แนวคดิเกี่ยวกับ
ปรากฏการทางฟิสิกส์
เดียวกัน  
- ทั้งสองห้องเรียน ครูได้
สอนเนื้อหาโดยการอธิบาย 

สนทนาในกลุ่มในขณะที่อกแบบ
และวาดผังมโนทัศน์ ซึ่งถือว่า 
เป็นการประเมินแบบ online 
หรือการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

กระบวนการอภิปัญญา
อย่างมากมายระหว่างการ
เรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ ผลการศึกษา 

 กลยุทธ์การสอนมโนทัศน์เชิงอภปิัญญา 
- กระบวนการวิพากย์ การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตา่ง การเลือก
กระบวนการเหล่านีเ้ป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
มโนทัศน์เชงิอภิปัญญา และแฝงอยู่ใน
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนข์องแต่
ละบุคคล 

 และมีการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ มีการ
สาธติ มีการแก้โจทย์
ปัญหาเหมือนกัน ใช้เวลา
สอน 9 สัปดาห ์
กลุ่มที่ศึกษา 
เป็นนักเรียนช้ันเกรด 11 – 
12 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จำนวน 45 คน ที่เรียนวิชา
ฟิสิกส์จำนวน 2 ห้องเรียนที่
สอนโดยครูคนเดียวกัน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง (สอนโดยใช้กิจกรรม
มโนทัศน์เชิงอภิปัญญา) และ
กลุ่มควบคุม (สอนแบบ
ดั้งเดิม) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

3  
- กลยุทธ์ในการเป็นตัวอย่างในการคิด 
เป็นวิธีการทีส่ำคญัในทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา เป็นทักษะที่นำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อปรับเปลีย่นมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ใหเ้ป็นมโน
ทัศน์ที่ถูกต้องได้ ตามทฤษฎีการ
ปรับเปลีย่นมโนทัศน์ งานวิจัยนีมุ้่งให้ใช้
การสอนแบบชัดแจ้งร่วมกับการใช้
เครื่องมือหรือกลยุทธ์เชิงอภิปัญญา เช่น 
การใช้คำถามแบบมีปฏิสัมพันธ์ การ  

ชื่องานวิจัย 
Modeling strategies 
enhanced by 
metacognitive tools in high 
school physics to support 
student conceptual 
trajectories and 
understanding of 
electricity 
 
 

วิธีการวิจัย 
- ผู้วิจัยใช้การสอนแบบชัด
แจ้งร่วมกับกลยุทธ์เชงิอภิ
ปัญญา เช่น การตั้งคำถาม
แบบมีปฏิสมัพันธ์ การ
สะท้อนคิดรายบุคคล การ
อภิปรายแบบกลุ่ม การ
วิเคราะห์ การแสดง
ตัวอย่างการคิดเชิงอภิ
ปัญญาและชี้แนะวิธีคิด
โดยตรง 

 
- แบบวัดความเข้าใจหรือมโน
ทัศน์เกี่ยวกับไฟฟ้า 
- ใช้การสังเกต สัมภาษณ์  

 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
ถึงความซับซ้อนเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
เกี่ยวกับไฟฟ้า  
- การใช้แบบจำลองต่าง ๆ 
เกี่ยวกับปรากฏกาณ์ทาง
ไฟฟ้า รวมทั้งแนวทางการ
สอนของครูมีบทบาทอย่าง
มากในการพัฒนามโนทัศน ์
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 สะท้อนคิดตา่ง ๆ ทำให้นักเรียนสามารถ
สร้างและใช้แบบจำลองเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจหรือมีมโนทัศน์ท่ีถูกต้องได ้

ผู้วิจัย 
Wade-Jaimes, Demir, & 
Qureshi (2018) 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อศึกษาผลการใช้การสอน
แบบชัดแจ้งร่วมกับการใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญา ในการแกไ้ข
มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้า 

- ใช้ข้อมูลจากการสังเกต 
การสะท้อนคดิรายบุคคล 
การนำเสนอข้อมูลแบบ
โปสเตอร์ และการ
อภิปรายในช้ันเรยีน เพื่อ
ใช้ในการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศน์ทีค่ลาดเคลื่อนให้
ถูกต้อง 
กลุ่มที่ศึกษา 
- กลุ่มนักเรียนอัฟริกัน
อเมริกันจำนวน 45 คน 
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นเกรด 12 (ม. 
6) มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 
18 ปี อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ทางวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับ
ไฟฟ้าของนักเรียน  
- การใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ต่าง ๆ จะทำให้การจดัการ
เรียนรูเ้ปลีย่นจากการ
เรียนรูโ้ดยวิธีการจำเป็น
การเรยีนรู้อย่างมี
ความหมายมากขึ้น 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

4 อภิปัญญา 
- อภิปัญญาเกี่ยวข้องกับความตระหนักใน
การคิดของแต่ละบุคคลในแง่ของการ
กำกับการรู้คดิที่ช่วยให้บุคคลหรือผู้เรยีน
สามารถติดตาม ตรวจประเมินและควบคุม
กระบวนการคดิเพื่อบรรลเุป้าหมายบาง
ประการ ผู้วิจัยได้อ้างแนวคิดของ Flavell 
(1979) ที่ระบุว่าอภิปัญญา ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิดและทักษะเกี่ยวกับ
การรู้คิด (การกำกับการรู้คิด) โดยทักษะ
การรู้คิดประกอบไปด้วยการตดิตามและ
การกำกับการรู้คิดของตนเอง  
- การกำกับการรู้คดิของตนเองประกอบไป
ด้วยกลไกหลายอย่าง เช่น การตรวจสอบ
ผลลัพธ์ระหว่างการทำงาน การวางแผน 
การติดตามประสิทธิภาพของแต่ละส่วน
ของภาระงาน การทดสอบ การทบทวน 

ชื่องานวิจัย 
Leveraging College 
Students’ Scientific 
Evidence-Based Reasoning 
Performance with Eye-
Tracking-Supported 
Metacognition 
ผู้วิจัย 
Tsai, Yang, She, & Chen 
(2019) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
โดยรวมว่า การสอนเชิงอภิ
ปัญญาที่สนบัสนุนด้วย
เทคโนโลยีการติดตามสายตา
จะส่งผลต่อความสามารถใน
การให้เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์

วิธีการวิจัย 
- ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดการ
สอนออนไลน์เกีย่วกับการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่อิง
กับหลักฐานไว้ในระบบ
ออนไลน์ประกอบไปด้วย 5 
ชุดการสอน จัดทำไว้เป็น
หน้าเว็บรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้
ผู้เรยีนเปิดอ่านผ่าน
คอมพิวเตอร์โดยไม่
จำเป็นต้องทำตามลำดบั 
หัวข้อเนื้อหาใช้สอน
ประกอบไปด้วย การโคลน 
ปัญหาโลกร้อน พฤติกรรม
ของปลา stickleback ช้ัน
โอโซน และ การหมัก 
 

 
- ชุดการสอนแบบออนไลน์
จำนวน 5 ชุด พร้อมด้วยระบบ
ติดตามการเคลื่อนไหวของ
สายตา 
- แบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่อิงกับ
หลักฐานที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นมา 
 
 

 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษากลุ่มวิชาเอก
วิทยาศาสตร์สามารถให้
เหตุผลที่ดีกว่านักศึกษา
กลุ่มที่ไม่ใช่วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี 
การกวาดสายตาของ
นักศึกษากลุ่มวิชาเอก
วิทยาศาสตร์มีมากกว่าใน
ระหว่างการทำกิจกรรม
การให้เหตผุลเชิง
วิทยาศาสตร์ที่อิงกับ
หลักฐานในระบบออนไลน์  
- ระบบติดตามสายตาเพื่อ
พัฒนาอภิปัญญาจะช่วยให้
นักเรียนแตล่ะคนได ้
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 และการประเมินกลยุทธ์ของการเรียนรู้
ของตนเอง 
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
- ความสามารถในการให้เหตุผลเชงิ
วิทยาศาสตร์ที่อิงกับหลักฐาน เป็น
ความสามารถท่ีสำคัญในการเชื่อมโยงข้อ
กล่าวอ้างและเหตผุลที่ใช้ในการสนับสนุน 
ในทางวทิยาศาสตร์จะต้องใช้หลักฐานใน
การเช่ือมข้อกล่าวอ้างกับเหตุผลเขา้
ด้วยกัน จึงจะเป็นข้อกล่าวอ้างทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดี กลวิธีอภิปญัญาสามารถ
นำมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้  
กลยุทธ์การสอนอภิปัญญา 
- การพัฒนาการเรยีนรูส้ามารถทำได้โดย
ใช้เทคโนโลยมีาช่วย มีผลการวิจยัที่ศึกษา
การเคลื่อนไหวของสายตาระหว่างการ 

ที่อิงกับหลักฐานต่อนักศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และไม่ใช่
เอกวิทยาศาสตร์หรือไม่ 
อย่างไร ในระหว่างการเรยีน
และทำกิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน ์

- นักศึกษาท้ังหมดจะต้อง
เรียนผ่านชุดการสอน 5 ชุด 
ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน
เกี่ยวกับการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ที่อิงกับ
หลักฐาน ขณะเดียวกัน การ
เคลื่อนไหวของสายตาหรือ
การมองของนักเรียนก็จะถูก
บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีการติดตาม
สายตา เช่น การจดจ้องอยู่
กับท่ี เส้นทางการมอง 
ระยะเวลาของการจดจ้อง
อยูกั่บท่ี ในระหว่างการทำ
ภารกิจการให้เหตผุลเชิง
วิทยาศาสตร์ที่อิงกับ 
 

 สะท้อนคิดจากการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ของสายตาของตนเอง เช่น 
ลำดับการมอง การจดจ่อท่ี
ใดท่ีหนึง่ ระยะเวลาและ
ตำแหน่งท่ีจดจ่อ เป็นต้น 
ด้วยกระบวนการเหล่านี้ 
จะเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้
มีโอกาสที่จะติดตาม 
ประเมิน และปรับแต่ง
วิธีการหรือกลยุทธ์ในการ
คิดหรือการให้เหตผุล 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวจิัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 เรียนหรือผนวกเข้ากับสื่อการเรียนการ
สอนโดยการใช้กล้องวิดีโอตดิตามสายตา
และให้ผูเ้รียนมาดูพฤติกรรมของสายตา
ของตนเองเพื่อติดตามและประเมนิการ
เรียนรู้ของตนเองย้อนหลัง มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการทำกิจกรรมในครั้งแรก 
- แนวคิดจากจากงานวิจัย - ผู้เรยีนท่ีมีการ
กวาดสายตาที่เป็นแบบแผน สามารถ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
หรือใช้นำความตั้งใจ เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในการใหเ้หตผุล 
ความสามารถในการแก้ปญัหา รวมทั้งการ
พัฒนาอภิปัญญา 
- แนวคิดจากรายงานวิจัย- ระบบติดตาม
การมองของสายตา สามารถนำมาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อศึกษาและพัฒนาการรู้คิด
และกระบวนการรู้คิดเชิงอภิปญัญาในการ 

 หลักฐานและการใช้ทักษะ
อภิปญัญา  
- หลักจากการบันทึก 
นักศึกษาแต่ละคนจะได้ดู
บันทึกพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของสายตาของ
ตนเองเพื่อดูว่า ทีใ่ดท่ีพวก
เขาใช้เวลาจดจ่ออยู่นาน
ระหว่างกระบวนการให้
เหตุผล บรเิวณใดบ้างที่มี
ข้อมูลสำคญัแตไ่มไ่ด้ใส่ใจ
มากนัก โดยมจีุดมุ่งหมายที่
จะต้องการให้เกดิการ
ปรับแก้ไขซึ่งเสมือนเป็นการ
ติดตาม ควบคุมและ
ประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 เรียนรู้ และศึกษาความตั้งใจในการเรียน
ในกรณีที่เรยีนผ่านระบบออนไลนด์้วย
ตนเอง 

 กลุ่มที่ศึกษา 
- นักศึกษาระดับปรญิญาตรี
จาก 2 มหาวิทยาลัยในตอน
เหนือของไต้หวัน นักศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์จำนวน 
39 คน นักศึกษาท่ีไม่ใช่
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 41 คน เคยเรียน
วิชาวิทยาศาตร์ในระดับ
มัธยมแตไ่มไ่ด้เรียนกระบวน
วิชาทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

5  
- การอ่านทำความเข้าใจขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เนื้อหาของ
ข้อความ เป้าหมายของผู้อ่าน ความรู้เดมิ
ของผู้ผ่าน การรูค้ิดของผู้อ่าน รวมทั้ง
กระบวนการเชิงอภิปัญญา ความยากใน
การอ่านทำความเข้าใจอยู่ที่ความยากใน
การถอดรหสัของข้อความหรือเกดิจากการ
มีทักษะอภิปัญญาที่ต่ำ 
- กลยุทธ์อภิปัญญาในการอ่านสามารถ
ออกแบ่งตามระดบัเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับสูง ระดับปานกลางและระดบัต่ำ กล
ยุทธ์ระดับสูงจะประกอบไปด้วย การ
วางแผน การติดตามและการประเมิน ส่วน
ระดับกลางประกอบไปด้วยการเลอืกข้อมูล  

ชื่องานวิจัย 
Reading Science 
Textbooks: The Role of 
Metacognition in Reading 
Comprehension 
ผู้วิจัย 
Haiduc & Liliana (2011) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อศึกษาการใช้อภิปัญญา
ของนักเรียนช้ันเกรด 9 ในการ
อ่านเนื้อหาข้อความทาง
วิทยาศาสตร ์
- เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีขัดขวาง
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ในทางวิทยาศาสตร ์

วิธีการวิจัย 
- กลวิธีอภิปัญญาที่ใช้ใน
การศึกษาการอ่านใน
งานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 
การสำรวจก่อนการอ่าน 
การกำหนดเป้าหมายการ
อ่าน การตั้งคำถามตนเอง 
การดึงความรู้เดมิ การ
ทำนาย การสรุปการอ่าน 
- ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบ
วัดอภิปัญญา 
กลุ่มที่ศึกษา 
- เป็นเด็กนกัเรยีนจำนวน 
137 คน ที่เป็นนักเรียนช้ัน
เกรด 9 จากโรงเรียนรัฐใน 

 
- ใช้แบบวัดที่ปรับจากแบบวัด 
Metacognitive Awareness 
Inventory (Schraw & 
Dennison, 1994) ซึ่งมี 17 ข้อ 
และคำถามปลายเปิด 3 ข้อ ซึ่งวัด
กลยุทธ์อภิปัญญาในการเนื้อหา
ข้อความทางวิทยาศาสตร์  
- คำถามปลายเปิด 3 ข้อ เพื่อ
สอบถามความยากลำบากในการ
อ่านเนื้อหาข้อความของตำรา
วิทยาศาสตร์  
 

 
- ผลจากการวจิัยพบว่า 
นักเรียนเกรด 9 ใช้กลยุทธ์
ในการอ่านเชิงอภิปัญญาที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
พบวา่นักเรียนมีความ
ยากลำบากในการทำความ
เข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งขัดขวาง
การอ่านหรือการเรียนรู้ให้
ประสบความสำเรจ็ ท้ังนี้
อาจจะเป็นผลมาจาก
ช่องว่างระหว่าง
ความสามารถในการอ่านกับ
ความยากในการอ่านของ  



 

 

110 
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 การสรุปย่อและการสะท้อนคิดใน
กระบวนการเรียนรู้ และระดับต่ำสุด
ประกอบไปด้วย การยืนยันตามหรอื
ปฏิเสธหรือแย้งข้อความที่อ่าน 
- มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่าง ๆ 
สำหรับกลยุทธ์การอ่านที่นักเรียนควร
สนใจในการอ่านข้อความเชิงวิทยาศาสตร์ 
คือ นักเรียนควรจะกำหนดเป้าหมายของ
การอา่นให้ชัดเขตก่อน และเลือกกลยุทธ์
การอ่านท่ีเหมาะสม กระตุ้นและใช้ความรู้
เดิมที่เกี่ยวข้อง เน้นการใส่ใจในแนวคิดที่
สำคัญ ประเมินเนื้อหาเทียบกบัความรู้เดิม
ก่อนอ่าน การถามตนเองเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจ การแกไ้ขเมื่อพบว่าทำความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง  
- การอ่านทำความเข้าใจ มีความสมัพันธ์
กับกลยุทธ์อภิปัญญาหลายประการ เช่น  

 ในเขตโรงเรียนขนาดใหญ่ 
มีอายุอยู่ในช่วง 14 – 17 
ปี เป็นหญิง 43 คนชาย 
94 คน 

 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ใน
หนังสือวิทยาศาสตร์ และ
ยิ่งไปกว่าน้ัน ความยากใน
การทำความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์อาจจะทำให้
ไม่เคยมีประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิมเกีย่วกับเรื่องที่
อ่าน ผลจากงานวจิัยนี้และ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็น
ว่า นักเรียนได้พบคำศัพท์
ใหม ่ๆ มากมายจากการ
อ่านหนังสือ และแนวคิด
หลักของเรื่องที่อ่านเป็น
ข้อมูลทีไ่มส่ำคญัและมีคำ
เฉพาะมากเกดิไป ทำให้
ผู้อ่านมีความยากลำบาก 
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 การกระตุ้นความรู้เดมิ การสรุปขอ้ความ 
การสร้างคำถาม การทำให้ความหมายของ
คำชัดเขต และการทำเนายว่าข้อความ
ต่อมาที่จะอ่านต่อจะเป็นอะไร 

   ในการค้นหาแนวคดิที่
สำคัญทีสุ่ด 

6  
- การแก้โจทย์ปัญหาเป็นเครื่องมือหลัก
สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยซึ่งสมัพันธ์กับการใช้อภิ
ปัญญา 
- อภิปัญญาหมายถึงความรู้ของนกัเรียน
เกี่ยวกับการบวนการต่าง ๆ ของการรู้คดิ
และความสามารถในการควบคมุ ติดตาม 
กระบวนการเหล่านั้น  
- อภิปัญญาประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ และการกำกับ
การรู้คิด  
 

ชื่องานวิจัย 
The General Assessment 
of Problem-Solving 
Processes and 
Metacognition in Physics 
Education 
ผู้วิจัย 
Gok (2010) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาวรรณกรรมวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาและทักษะอภิปญัญา
ของนักเรียน 

วิธีการวิจัย 
การริวิวงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การประเมินกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาและอภิ
ปัญญาในทางฟิสิกสศ์ึกษา 
จากวารสารวิจัยทางฟิสิกส์
ศึกษา โดยศึกษา 
1. นิยามของการแก้โจทย์
ปัญหา 
2. ความแตกต่างของ
นักเรียน Expert กับ
นักเรียนท่ีเป็น Novice ใน
การแก้โจทย์ปญัหา 

 
วารสารที่ตีพิมพ์งานเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์และอภิ
ปัญญา 

 
มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาการแกโ้จทย์
ปัญหา 
- กลยุทธ์ในการแก้โจทย์
ปัญหาที่ใช้กันในทางฟิสิกส์ 
มีหลายวิธเีช่น วิธขีอง 
Polya (1945) ของ 
Dewey (1910) และ 
Kneeland (1999)  
- กลยุทธ์อภิปัญญาในการ
แก้โจทย์ปัญหา เช่น การคิด
ออกเสียง การใช้กิจกรรม  
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 - ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิหมายถึงสิ่งที่
นักเรียนเข้าใจและเช่ือเกีย่วกับเนือ้หาหรือ
งานและการตัดสินใจที่เขาหรือเธอ
ดำเนินการไปในเชิงของทรัพยากรของการ
ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิหรือข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ และ
ความรู้เชิงกลยุทธ์ 
- การกำกับการรู้คดิหมายถึงวิธีและกล
ยุทธ์ที่นักเรียนดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
ระดับของเป้าหมายการเรยีนรู้หนึง่ ๆ  
- การแก้โจทย์ปัญหา เป็นพฤติกรรมที่มี
เป้าหมายหนึ่งที่ต้องตีความทางความคิดที่
เหมาะสมซึ่งเกีย่วกับปัญหา และการ
ประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 3. กลยุทธ์การแก้ปัญหาใน
การแก้โจทย์ปญัหา 
4. กลยุทธ์อภิปัญญาใน
การแก้โจทย์ปญัหา 
กลุ่มที่ศกึษา 
- ไม่มี 

 orientating, planning, 
executing, monitoring, 
evaluation, and 
elaboration การให้
นักเรียนร่วมมือกันทำงาน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
สภาพแวดล้อมท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ 
อาจจะใช้แนวทางการสอน
ตนเอง การถามตัวเอง 
และการติดตามตนเอง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

7  
- การแก้โจทย์ปัญหาถือว่าเป็น
ส่วนประกอบสำคัญพื้นฐานของวชิา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท่ัวไป 
- การแก้โจทย์ปัญหาจะต้องมีข้อมลูที่
จำเป็นในการแก้โจทย์ปัญหา ชุดของ
ความรู้หรือข้อจำกัดต่าง ๆ จำเป็นสำหรับ
การแก้โจทย์ปญัหา และในหลายกรณี  

ชื่องานวิจัย 
Does the Use of 
Metacognitive Strategies 
Influence Students’ 
Problem-Solving Skills in 
Physics? 
ผู้วิจัย 
Shareeja & Gafoor (2014) 

วิธีการวิจัย 
- ดำเนินการวัดความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปญัญา 
3 ด้าน ได้แก่ การวางแผน 
การติดตาม และการ
ประเมิน  
- ให้นักเรียนใช้กลยุทธ์การ
แก้โจทย์ปัญหาตามกล
ยุทธ์อภิปัญญาได้แก่ การ
วางแผนในการแก้โจทย์
ปัญหา การติดตามการคดิ
ระหว่างการแกโ้จทย์
ปัญหา การประเมิลผล 
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
การคิดออกเสียงและทำให ้

 
1. แบบวัดกลยุทธ์อภิปัญญา 
ประกอบไปด้วย 20 ข้อ เพื่อ
ประเมินทักษะการปฏิบัติเชิงอภิ
ปัญญาตา่ง ๆ ได้แก่ การ
วางแผน (6 ข้อความ) การ
ติดตาม (7 ข้อความ) และการ
ประเมิน (7 ข้อความ) 

 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้
กลยุทธ์อภิปัญญามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทักษะการแก้โจทย์ปญัหา  
แม้ว่านักศึกษาจะมีการ
วางแผนในการแก้โจทย์
ปัญหามาก แต่การตดิตาม 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 แนวทางแกโ้จทย์ปัญหามเีส้นทางหรือวิธี
เดียว มีคำตอบท่ีถูกต้องข้อเดียว ไม่มีวิธี
อื่น ๆ  
- รายงานวิจัยจำนวนมาก เสนอแนะว่าใน
การแก้โจทย์ปญัหาจะต้องใช้กลยทุธ์อภิ
ปัญญา ซึ่งนักเรยีนอาจจะไมรู่้ ครู
จำเป็นต้องสอนให้นักเรียนรูจ้ักใช้อภิ
ปัญญาหรือเรยีนรู้วิธีเรียน กลยุทธ์ต่าง ๆ 
เชน่ การวางเป้าหมาย การวางแผน การ
ดำเนินการตามแผน การตดิตาม การ
ประเมิน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อศึกษาดูว่ากิจกรรมเชิง
อภิปัญญาถูกใช้อย่างไรบ้างใน
ระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยม  
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การเรยีนรู้เชิง
อภิปัญญาและทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ใน
ระดับการศึกษาที่สูงกว่า
มัธยมศึกษา 

กลยุทธ์อภิปัญญาได้แก่ 
การวางแผนในการแก้
โจทย์ปัญหา การตดิตาม
การคิดระหว่างการแก้
โจทย์ปัญหา การประเมลิ
ผล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เช่น การคิดออกเสยีงและ
ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การ
ให้ทำงานร่วมกันเป็นกลุม่ 
มีการอภิปรายเกดิการท้า
ทายทางความคิด 
แลกเปลีย่นความคดิ เป็น
ต้น 
- ใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนฟิสิกส์หลัง
เรียน และดูความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้อง  

และเป็นแบบวัดแบบ Rating 
scales 
2. แบบวัดความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหากลศาสตร์ 
ประกอบด้วยคำถาม 36 ข้อ 
ตามเนื้อหาท่ีสอนในส่วนท่ีเป็น
กลศาสตร์ทีสู่งกว่าระดับมัธยม
และเป็นปญัหาในชีวิตประจำวัน 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ตนเองน้อย และแทบจะไม่
มีการประเมินการเรียนรู้
ของตนเองเลย เหตผุล
หนึ่งที่องค์ประกอบด้าน
การวางแผนดีกว่า
องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
เพราะว่า การตั้งเป้าหมาย
และการวางแผน เป็นสิ่งที่
ทำเป็นปกติอยู่แล้วใน
โรงเรียน ผู้วิจัยเสนอแนะ
ให้พัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   กลุ่มที่ศึกษา 
เป็นนักศึกษาจำนวน 104 
คน เรียนสูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษา เป้นชาย 64 
คน และเป็นหญิง 40 คน 
ในประเทศอินเดยี 

  

8  
- ผู้เรียนท่ีเรียกว่าผูเ้ชี่ยวชาญหรือ 
Experts เป็นผูเ้รียนที่มคีวามรูล้ึกและ
เชื่อมโยงกัน สามารถควบคุมการเรียนรู้
ของตนเองได้ มีลักษณะของผู้มีอภปิัญญา 
ส่วนผู้เรียนท่ีเป็น Novices หรือทัว่ไป จะ
มีลักษณะของการเรยีนรู้โดยการจำเป็น
ส่วน ๆ ไมเ่ข้าใจความเช่ือมโยง และมี
ปัญหาในการนำความรูไ้ปใช้ในบริบทใหม่ 
ในการพัฒนาผู้เรยีนที่เป็น Novice ให้เป็น 
Expert จะต้องมีการฝึกฝน 

ชื่องานวิจัย 
Promoting and Assessing 
Student Metacognition in 
Physics 
ผู้วิจัย 
McInerny, Boudreaux, 
Kryjevskaia, & Julin (2014) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพือ่ศกึษาดูว่า การวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา
จะทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก 

วิธีการวิจัย 
- งานวิจัยท่ีทำในกระบวน
วิชาฟิสิกส์พื้นฐานเชิง
แคลคูลสั ในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา กระบวนวิชามี 4 
ชัวโมงบรรยายและ 3 
ช่ัวโมงปฏิบัติการ ต่อ
สัปดาห์ ในระหว่างช่ัวโมง
ปฏิบัติการ จะมีการ
ร่วมมือเป็นกลุ่มในการทำ
การทดลองตามที่กำหนด 

 
- บันทึกของนักเรียนช่วงที่ทำ
การ prelab จะเก็บทุกครั้งเพื่อ
นำมาวิเคราะห์การสะท้อนคดิ
หรือความรูเ้ดิม  
- แบบวัดแนวคิดเรื่องแรงที่
เรียกว่า Force Concept 
Inventory หรือ FCI ก่อนเรียน
และหลังเรียน เพื่อหาค่า Class 
Normalized Gain ซึ่งเป็น 

 
- การเขียนสะท้อนคดิของ
นักศึกษาในการเรียนจาก
ที่ไม่รู้อะไรหรือรูผ้ิด จน
มาถึงจุดที่รู้หรือเข้าใจ 
สามารถใช้นำทางในการ
เรียนได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์อภิ
ปัญญาที่ให้ผูเ้รียนติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน
การรู้คิดของตนเองแบบ
ย้อนหลัง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - การมองย้อนกลับหรือ “backward-
looking” จากผู้มีอภิปัญญาในเรื่องหนึ่ง 
(หรือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ) ย้อนกลับไปหาก่อน
หน้าท่ีจะเรยีนรู้ แล้วทำการสะท้อนคิด
กลับ จะสามารถนำมาใช้ในการพฒันาการ
เรียนรู้และทำใหเ้กิดอภิปญัญาได้ ซึ่งเป็น
กลยุทธ์อภิปัญญาที่ให้ผู้เรียน 1) ตดิตาม 
2) ตรวจสอบและ 3) ประเมินการรู้คิดของ
ตนเองแบบย้อนหลัง 

ที่แน่นหนาได้หรือไม่ อย่างไร 
ซึ่งจะส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนา
นิสัยของการคิดที่มลีักษณะ
คล้ายกับผู้เชี่ยวชาญหรือ 
Experts 

ไว้ ซึ่งเน้นการพัฒนามโน
ทัศน์หรือแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ มีการทดลอง 7 
การทดลองและใช้เวลา 10 
สัปดาห์  
- ในแต่ละสัปดาห์ การ
ทดลองเริ่มจากการ 
prelab และมีคำถาม
กระตุ้น มีกิจกรรมการ
สะท้อนคิดตา่ง ๆ การ
อภิปราย ตั้งแตเ่ริ่มต้นที่ยัง
ไม่รู้ จนกระทั่งไดเ้รียนรู้ 
และข้อมลูจะถูกเก็บไว้เพื่อ
ทำการวิเคราะห์  
กลุ่มที่ศึกษา 
นักศึกษาจำนวน 65 ที่
ลงทะเบียนเรียนตอนหน่ึง
ของกระบวนวิชา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์
เรื่องแรงท่ีเพิ่มขึ้น 
- ในการประเมินการสะท้อนคิด
ของนักศึกษา ผู้วิจัยออกแบบ
รูบริค ที่เรยีกว่า The 
Metacognitive 
Elements Rubric (MER) เพื่อ
ประเมินการสะท้อนคิด โดยหา
ความถึ่ของการใช้อภิปัญญาใน
การเขียนสะท้อนคิด 

- อย่างไรก็ตาม ผลจาก
การวิเคราะห์ความเข้าใจ
ของผู้เรียนจากแบบวัด 
FCI พบว่า ปริมาณการ
สะท้อนคิดของผู้เรียนไม่มี
ความสัมพันธ์ที่เด่นชัดกับ
ความเข้าใจทางฟิสิกสเ์รื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ท่ี
เพิม่ขึ้นเท่าใดนัก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

9  
- องค์ประกอบของอภิปัญญาประกอบไป
ความรู้เชิงอภิปัญญา (ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิด) และทักษะเชิงอภิปญัญา (การกำกับ
การรู้คิด) 
- ความรู้เชิงอภิปัญญาประกอบไปด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ ความรู้เกี่ยวกับ
งาน ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความรู้
เกี่ยวกับบริบทหรือความรูเ้กี่ยวกับเงื่อนไข 
ส่วนทักษะเชิงอภิปัญญาประกอบไปด้วย 
ทักษะการวางแผน ทักษะการทำนาย 
ทักษะการติดตามและทักษะการประเมิน 
- จากรายงานการวิจัยมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระหว่างทักษะเชิงอภิปัญญากบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพราะผูเ้รียนมี
การคิดเกีย่วกับการนำความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ มาใช้ สามารถเขียนสิ่งที่พวกเขารู้ 
สิ่งที่พวกเขาอยากรู้และต้องการทีจ่ะรู้ได้  

ชื่องานวิจัย 
The Effectiveness of RMS 
Learning Model in 
Improving Metacognitive 
Skills on Science Basic 
Concepts 
ผู้วิจัย 
Muhlisin, Susilo, Amin, & 
Rohman (2018) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศกึษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอน RMS ที่มี
ต่อ การกำกับการรู้คิด (ทักษะ
เชิงอภิปัญญา) 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ
กระบวนการรู้คิด  
 

วิธีการวิจัย 
- เป็นการวิจัยกึ่งการ
ทดลองแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน 
-กิจกรรมการเรยีนเรยีน
การสอนรูปแบบ RMS 
หรือ Reading, Mind 
mapping, and Sharing 
ซึ่งใช้รูปแบบการอ่าน การ
เขียนผังความคดิและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ มีอยู่ 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นนำเป็นขั้น
เตรียมตัว มีการสำรวจ
ความรู้เดิม สร้างแรงจูงใจ 
ความอยากรู้อย่างเห็น ใน
ขั้นที่สองเป็นการให้
นักเรียนอ่านหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียน ม ี

 
- แบบสังเกตห้องเรียน  
- แบบสังเกตนักเรยีน และ  
- แบบวัดการกำกับการรู้คิด ซึ่ง
วัดองค์ประกอบของการกำกับ
การู้คิดได้แก่ การวางแผน การ
ติดตาม และการประเมินการรู้
คิด จำนวน 18 ข้อ  

 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การสอนแบบ RMS จะ
ช่วยพัฒนาการกำกับการรู้
คิดหรือทักษะอภิปญัญา
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนสามารถใช้การ
กำกับการรู้คดิในการเรียน
เนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีความสามารถใน
การวางแผนในส่วนของ
การตั้งเป้าหมายได้สูงสุด 
เมื่อเทียบการสอนแบบ
ดั้งเดิมแล้ว นักเรียนใน
ห้องทีส่อนในรูปแบบ 
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 และรู้ว่าจะตดิตามและจัดการความคิด
และการกระทำของตนเองได้อย่างไร 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการสอน RMS และ
ความสามารถในการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ กับการกำกับการรู้
คิด 

การวิพากย์ วิเคราะห์ 
เนื้อหาท่ีอ่าน มกีารสร้าง
ผังความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ี
อ้านเป็นรายบุคคล และ
ทำงานร่วมมือกันเป็นกลุม่ 
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ผังความคิดทีส่ร้างขึ้นมา 
มีการตั้งคำถาม การ
สะท้อนคิด และมีการ
บรรยายเพื่อยืนยันแนวคดิ
ถูกต้องให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจ และใน
ขั้นตอนสุดท้าย จะมีการ
ตรวจสอบ ประเมินการ
คิด การสะท้อนท่ีผ่านมา 
และในส่วนของกลุ่ม
ควบคมุจะใช้รูปแบบการ
สอนแบบดั้งเดมิ 

 RMS มีคะแนนการกำกับ
การรู้คิดทีด่ีกว่าถึงร้อยละ 
51.5 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กับการกำกับการรู้คิด 
พบว่าไม่มีความแตกตา่ง
กัน แสดงว่าความสามารถ
ในการเรียนรู้กับการกำกับ
การรู้คิดสัมพันธ์ในทาง
เดียวกัน และ
ความสัมพันธ์ของรูปแบบ
การสอน RMS และ
ความสามารถในการ
เรียนรูด้้านต่าง ๆ กับการ
กำกบัการรู้คดิสัมพันธ์
ในทางเดียวกันเช่นกัน 
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   กลุ่มที่ศึกษา 
- กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรยีน
จำนวน 418 คน มีจำนวน 
9 ห้องเรียน ห้องละ 45 
คน ใช้การสุ่มแบบกลุม่
เลือกมาจำนวน 2 
ห้องเรียน เป็นกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคุม และแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนจำนวน 
เท่า ๆ กัน โดยพจิารณา
คะแนนเฉลีย่แบบ
เรียงลำดับ 

  

10  
- การเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง สามารถ
ทำให้เกิดการพัฒนาอภิปญัญาได้ และกล
ยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
ควบคุมตนเองมีหลายกลยุทธ์ 

ชื่องานวิจัย 
Promoting Self-Regulation 
in Science Education: 
Metacognition as Part of  

วิธีการวิจัย 
- การศึกษาหรือทบทนวน
วรรณกรรมวจิัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเรยีนรู้แบบควบคมุ 

 
- รายงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้แบบควบคุมตนเองและ
การสอนเพื่ออภิปญัญาและการ
ควบคุมตนเองในทาง  

 
การสอนเพื่ออภิปญัญา
และการควบคุมตนเอง
ในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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 - อภิปัญญาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้แบบควบคุมตนเอง มีองค์ประกอบ 
3 ด้าน ได้แก่ การรู้คิด อภิปญัญา และ
แรงจูงใจ 
- การรู้คิด ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ที่ใช้
ในการเข้ารหสั การจำ การเรียกคนื
ความจำ  
- อภิปญัญา ประกอบไปด้วยทักษะที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจและติดตามกระบวนการรู้
คิด  
- แรงจูงใจ ประกอบด้วยความเช่ือและเจต
คติที่ส่งผลและพัฒนาการรูค้ิดและการ
กำกับการรู้คดิ 

a Broader Perspective on 
Learning 
ผู้วิจัย 
Schraw, Crippen, & 
Hartley, (2006) 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการ
ทบทวนวรรณกรรมงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบ
ควบคุมตนเอง แลการสอน
เพื่ออภิปัญญาและการควบคุม
ตนเองในทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาจากผลการวิจัยทีผ่่าน ๆ 
มา และได้อภิปรายถึงการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ 

ตนเองเพื่อพัฒนาอภิ
ปัญญา 
- ผู้วิจัยแบ่งการอภิปาย 
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
อภิปรายเกีย่วกับ
องค์ประกอบของการ
เรียนรู้แบบควบคุมตนเอง 
ส่วนท่ีสองเน้นไปท่ี 6 กล
ยุทธ์หลัก ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ
ควบคุมตนเอง  
กลุ่มที่ศึกษา 
- ไม่ม ี

วิทยาศาสตร์ศึกษาในวารสาร
วิจัยต่าง ๆ 

ในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
มีแนวคิดหรือกลุยุทธ์ที่
ต้องพิจารณาสำหรับการ
สอนที่ทำให้เกิดอภิปญัญา
ได้ ได้แก่ (a) การสอนที่อิง
กับการสืบเสาะหาความรู้
หรือ inquiry-based 
learning (b) การเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือ
หรือ collaborative 
support, (c) การสอนกล
ยุทธ์เฉพาะเพื่อพัฒนาการ
แก้โจทย์ปัญหาและ
ความสามารถในการคดิ
วิจารณญาน (d) กลยุทธ์
การสอนแบบตา่ง ๆ ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนสรา้งแบบจำลอง
ทางความคิดและให้เกิด  



 

 

121 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
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     ประสบการณ์ในการ
ปรับเปลีย่นแนวคิดหรือม
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (e) 
การใช้เทคโนโลยีมา
สนับสนุน และ (f) 
ผลกระทบจากความเช่ือ
ของนักเรียนและคร ู

11  
- มีข้อมูลว่าความสามารถในการคดิ
วิจารณญาณ หรือ Critical Thinking 
เกิดขึ้นระหว่างที่บุคคลมีการใช้ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา  
- องค์ประกอบของการคิดวิจารณญา
นตามแนวคิดของ Watson และ Glaser 
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การอนุมาน การ
ระบุสมมติฐาน การนิรนยั การตีความ 
และการประเมินค่า 
 

ชื่องานวิจัย 
The role of metacognitive 
skills in developing 
critical thinking 
ผู้วิจัย 
Magno (2010) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
(1) เพื่อทดสอบโครงสร้างของ
องค์ประกอบของอภิปัญญาว่า 
มีความสมัพันธ์กับการคดิ
วิจารณญาณหรือไม่ (2) เพื่อ 

วิธีการวิจัย 
- ออกแบบวิจัยแบบ 
explanatory 
longitudinal design 
(Johnson 2001) 
เนื่องจากเป็นการทดสอบ
รูปแบบ 2 รูปแบบ คือ อภิ
ปัญญากับการคิด
วิจารณญาณ และเป็น
รูปแบบที่เรียกว่า 
longitudinal เพราะม ี

 
- แบบวัดอภิปัญญาทีเ่รียกว่า 
The Metacognitive 
Assessment Inventory หรือ 
MAI ที่พัฒนาโดย Schraw และ 
Dennison  
- แบบวัดการคิดวิจารณญาณที่
เรียกว่า Watson-Glaser 
Critical Thinking Appraisal 
หรือ WGCTA ที่พัฒนาโดย 
Watson และ Glaser 

 
- ในรูปแบบที่ 1 อภิ
ปัญญาที่ประกอบไปด้วย 
2 องค์ประกอบ คือ 
ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด 
และ การกำกับการรู้คดิ 
และรูปแบบท่ี 2 คือ อภิ
ปัญญาที่ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบย่อย 8 
องคป์ระกอบ ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า ทั้งสอง  
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 - อภิปัญญาแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ 
คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด และ (2) 
การกำกับการรู้คิด 
- องค์ประกอบของอภิปัญญาตามแนวคิด
ของ Schraw and Dennison (1994) 
แบ่งย่อยออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรอื 
Declarative knowledge (2) ความรู้
ด้านกระบวนการ หรือ procedural 
knowledge (3) ความรูด้้านเง่ือนไข หรือ 
conditional knowledge (4) การ
วางแผนการคิด หรือ planning (5) กล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล 
information management strategies 
(6) การติดตามการคิด หรือ monitoring 
(7) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 
debugging strategy และ (8) การ 

ยืนยันความเหมาะสอบของ
แบบวัดความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณที่เรียกว่า 
WGCTA ในรูปแบบโครงสร้าง
หนึ่ง และ (3) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญา
กับระดับการคิดวิจารณญาณ 

การใช้แบบวัดอภิปัญญา
และแบบวัดการคิด
วิจารณญาณ 2 ครั้ง  
- ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ทำ
แบบวัด MAI และ 
WGCTA ในห้องเรียน 2 
ครั้ง โดยใช้แบบวัด MAI 
ก่อน และหลังจากนั้น 1 
เดือน จะทำการใช้แบบวัด 
WGTCA  
- การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
Pearson correlation 
เพื่อดูความสมัพันธ์ของแต่
ละองค์ประกอบของอภิ
ปัญญาและการคิด
วิจารณญาณ 
- มีการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของรูปแบบ 

 รูปแบบมีเส้นทางย่อยที่
สัมพันธ์กับการคดิ
วิจารณญาณอย่างมี
นัยสำคญั (p<.05) ผลการ
วิเคราะหย์ังแสดงให้เห็น
ว่า ทั้งอภิปัญญาและการ
คิดวิจารณญาณมี
องค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคญัต่อกันท้ังหมด 
และรูปแบบท่ี 2 ของอภิ
ปัญญามคีวามเหมาะสม
ดีกว่า (Better 
goodness) ในการใช้
ทำนายการคิด
วิจารณญาณ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ประเมินการคดิหรือการเรยีนรู้ หรอื 
evaluation of learning 

 ของโครงสร้างที่เรยีกว่า 
Structural Equation 
Modeling (SEM) ซึ่งจะ
ช่วยทดสอบความมี
นัยสำคญัของเส้นทางของ
แต่ละพารามิเตอร์ โดย
รูปแบบโครงสร้างของอภิ
ปัญญาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 อภิปัญญาที่
ประกอบไปด้วย 2 
องค์ประกอบ คือ ความรู้
เกี่ยวกับการรูค้ิด และ การ
กำกับการรู้คดิ และ
รูปแบบที่ 2 คือ อภิปัญญา
ทีป่ระกอบไปด้วย
องค์ประกอบย่อย 8 
องค์ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   กลุ่มที่ศึกษา 
- เป็นนักศึกษาปี 1 ของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ จำนวน 240 คน 
ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี
อายุโดยเฉลี่ย 16.45 ปี ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบ
กลุ่มตาม Section ที่เรียน 

  

12 อภิปัญญา 
- อภิปัญญาประกอบไปด้วย การวางแผน 
การติดตามและการประเมินการรูค้ิด 
- การวางแผนเป็นการทำความเข้าใจ
ปัญหา กำหนดเป้าหมายและออกแบบกล
ยุทธ์ ในการสร้างแผน 
- การติดตาม เป็นการคิดเกี่ยวกับเส้นทาง
ในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อท่ีจะตดิตามการ
คิด 
 

ชื่องานวิจัย 
Direct Instruction of 
Metacognition Benefits 
Adolescent Science 
Learning, Transfer, and 
Motivation: An In Vivo 
Study 
ผู้วิจัย 
Zepeda, Richey, Ronevich, 
& Nokes-Malach (2015) 

วิธีการวิจัย 
- เป็นวิจัยทดสอบก่อน
และหลังเรียน และ
ทดสอบซ้ำหลังจากท้ิง
ระยะช่วงหนึ่ง  
- นักเรียนท้ังหมดสอนโดย
ครูคนเดยีวกัน 
- แบ่งนักเรียนออกเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุม่
ควบคุม โดยกำหนดให ้

 
- ใช้แบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับแรง
และการเคลื่อนที่ท่ีเรียกว่า 
Force Concept Inventory 
(FCI) ในการวัดความรู ้
- ความรู้อภิปัญญาวัดด้วยแบบ
วัด Metacognitive 
Awareness Inventory (MAI) 
- แบบวัดกลยุทธ์เชิงจูงใจในการ
เรียนรู้ Motivated Strategies  

 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มเรียนท่ีสอนด้วยกลวิธี
อภิปัญญามีความรู้อภิ
ปัญญาเพิม่ขึ้นมากกว่า มี
แรงจูงใจในการเรียนรู้
มากกว่า มีมโนทัศน์ท่ี
ถูกต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า นำ
การเรยีนรู้ของตนเองได้
ดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวจิัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบ
คำตอบตามเป้าหมายของปัญหา และดูว่า
กลยุทธ์ใดดีที่สดุในการหาคำตอบที่
ต้องการ 
- การสอนอภิปัญญาโดยตรงหรือแบบชัด
แจ้ง สามารถพัฒนาการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ในแง่ของผลสมัฤทธ์ิ การถ่าย
โอนการเรยีนรู้หรือการเตรยีมตัวเพื่อการ
เรียนรู้ในอนาคตและแรงจูงใจในการ
เรียนรูไ้ด ้
- การถ่ายโอนความรู้แบ่งออกเป็นการถ่าย
โอนความรูร้ะยะใกล้ (เช่น การทำโจทย์
หลังจากเรยีนเนื้อหาเสรจ็ใหม่ ๆ) และการ
ถ่ายโอนระยะไกล (เช่น การทำโจทย์
หลังจากการสอนหมดแล้ว) 
- การแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียนจะต้องมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ มีการตั้งเปา้และ
คาดหวังท่ีจะบรรลเุป้าหมาย มีความเช่ือ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อศึกษาดูว่าการสอน
โดยตรงท่ีออกแบบให้นักเรียน
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและ
การกำกับการรู้คิด (หรือทักษะ
อภิปัญญา) จะสรา้งแรงจูงใจ
ในการเรียนไดด้ีกว่าหรือไม ่
- เพื่อศึกษาผลของการสอน
โดยตรงท่ีออกแบบให้นักเรียน
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและ
การกำกับการรู้คิด ที่มีต่ออภิ
ปัญญา การเรียนรู้และการ
ถ่ายโอนการเรียนรู ้

เท่ากันห้องละ 23 คน ทั้ง
สองกลุ่มมลีักษณะที่
คล้ายกัน 
- ในการสอนกลุ่มทดลอง 
ครูจะให้อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ 
เป็นกลุ่ม ให้นักเรียน
ทำงานด้วยกัน ถามหา
ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ให้นักเรียนแก้โจทย์
ปัญหาโดยครูแสดง
ตวัอย่างการใช้อภิปัญญา
ในการวางแผนการคดิ 
การติดตามการคิดและ
การประเมินการคิด ใน
กลุ่มควบคุมจะมีการสอน
ตามปกติ มีการแก้โจทย์
ปัญหามากกว่า แกโ้จทย์
ปัญหาโดยไม่มีการใช้อภิ 

for Learning Questionnaire 
(MSLQ; Pintrich et al., 1991) 
- แบบวัดการบรรลุเปา้หมายเชิง
สัมฤทธิผล Achievement 
Goal Questionnaire – 
Revised (Elliot & 
Murayama, 2008) 
- แบบวัดความเช่ือเกี่ยวกับ
ปัญญา Beliefs about 
Intelligence (Dweck, 1999) 
- แบบวัดความต้องการสำหรับ
การรู้คิด Need for Cognition 
(Cacioppo et al., 1996) 
 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่าการสอนเชิงอภิปัญญา
สามารถพัฒนาการเรียนรู้
แบบควบคุมตนเองได้ด ี
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ในการใช้สติปัญญา และมีความประสงค์ที่
จะใช้ปัญญาหรือการรูค้ิด 

 ปัญญา ท้ังสองกลุ่มจะ
ได้รับการเฉลยโจทย์
ปัญหาที่ทำ 
- ผู้วิจัยได้กำหนดบทท่ีจะ
ใช้ในการสอนให้กับครู ให้
ดำเนินการสอนตามแผนท่ี
วางไว้ และได้พบคุยกับ
ผู้วิจัยอย่างสม่ำเสมอ  
- มีชุดการสอนทั้งหมด 8 
ชุด  
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนจำนวน 46 คน 
เป็นนักเรียนเกรด 8 หรือ 
ม. 2 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

13  
- ตามแนวคิดของ Flavel ความตระหนัก
ในอภิปัญญาแบ่งออกเป็น ความรู้เกี่ยวกับ
การรู้คิด การกำกับการรู้คิด และ
ประสบการณ์อภิปัญญา  
- องค์ประกอบของอภิปัญญาตามแนวคิด
ของ Schraw and Dennison (1994) 
แบ่งย่อยออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 3) ความรูด้้านเง่ือนไข 4) การ
วางแผนการคิด หรือ planning 5) กลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล 6) การติดตาม
การคิด หรือ monitoring 7) กลยุทธ์การ 

ชื่องานวิจัย 
Students’ Metacognitive 
Awareness and Physics 
Learning Efficiency and 
Correlation between 
Them 
ผู้วิจัย 
Bogdanović, Obadović, 
Cvjetićanin, Segedinac, & 
Budić (2015) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อตรวจสอบคณุลักษณะ
เชิงสถิติของตัวแปรอภิปญัญา 

วิธีการวิจัย 
- นักเรียนทำแบบวัดความ
ตระหนักเชิงอภิปัญญาโดย
ไม่ระบุชื่อ 
- นักเรียนทำแบบวัด
ความรู้หรือผลสัมฤทธ์ิใน
การเรยีนวิชาฟิสิกส ์
- นักเรียนกลุ่มควบคุม
เรียนหลักการอนุรักษ์ของ
พลังงานผ่านการใช้
คอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรม Simulation 
โดยไม่ได้ใช้การสอนที่ใช้ 

 
- แบบวัดความตระหนักเชิงอภิ
ปัญญา (Metacognitive 
Awareness Inventory - MAI, 
Schraw & Dennison, 1994) 
- แบบวัดการกำกับการรู้คิดหรือ
ทักษะอภิปัญญา 
- แบบวัดความรู้หรือผลสัมฤทธ์ิ
ทางฟิสิกส ์
 

 
- ผลการวิเคราะห์พบว่า 
อภิปัญญาของนักเรยีน
เซอร์เบียจะขึ้นอยู่กับเพศ 
ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการ
รียนไม่ขึ้นอยู่กับเพศ  
- ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นวา่ นักเรียนอายุ 15 ปี 
เพศหญิงจะมีอภิปัญญา
มากกว่าเพศชาย  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความตระหนักในอภิ
ปัญญากับผลสัมฤทธ์ิ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 แก้ไขข้อบกพร่อง 8) การประเมินการคิด
หรือการ  
- งานวิจัยนี้ พิจารณาในภาพรวม โดยไม่
พิจารณารายองค์ประกอบย่อย 
- ใช้รายงานวิจัยที่แสดงอภิปัญญาของ
นักเรียนเพศชายและหญิงในการเรียนจะ
แตกต่างกันในแต่ละสาขา เช่น Fatin 
(2005) พบว่า การกำกับการรู้คิดและ
ทักษะการแก้ปัญหาของเพศหญิงดีกว่า
เพศชาย ผลการวิจัยของ Downing และ
คณะ (2008) พบว่า เพศหญิงมีแรงจูงใจ
ในการเรียน มีการควบคมุการเรียนรู้ของ
ตนเองไดด้ีกว่าเพศชาย Kruger และ 
Dunning (1999) กล่าวอ้างว่า นักเรียนที่
มีอภิปัญญาจะมีผลสมัฤทธ์ิสูงกว่านักเรียน
ที่ไม่มีอภิปญัญาหรือมีน้อย นอกจากนี้ ยัง
มีงานวิจัยที่ระบุว่า อภิปญัญาช่วย 

และตรวจสอบความสมัพันธ์
ของการเพิ่มขื้นของอภิปัญญา
กับเพศของผู้เรียน 
- เพื่อตรวจสอบคณุลักษณะ
เชิงสถิติของตัวแปรผลสมัฤทธ์ิ
ในการเรียนฟิสิกส์และ
ตรวจสอบความสมัพันธ์ของ
การเพิ่มขื้นของผลสัมฤทธ์ิกับ
เพศของผู้เรียน 
- เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความตระหนักเชิงอภิ
ปัญญาของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนฟิสิกส ์

กลยุทธ์อภิปัญญา 
นักเรียนกลุม่ทดลอง 3 
กลุ่ม กลุ่มแรกจะไดร้ับการ
สอนโดยฝึกการใช้อภิ
ปัญญาก่อนการเรียนโดย
ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม 
Simulation กลุ่มทีส่อง 
ผู้เรยีนจะได้รับการกระตุ้น
ด้วยคำถามอภปิัญญาเป็น
ช่วง ๆ ระหว่างเรียนผ่าน 
Simulation ก 
- ผู้เรียนกลุ่มอภิปญัญา
กลุ่มแรกจะได้รับเอกสาร
การแนะนำเกีย่วกับกล
ยุทธ์อภิปัญญาทัว่ ๆ ไป 
เช่น การวางแผน การ 

 ทางการเรียนฟิสิกส์มี
ความสัมพันธ์กันระดับ
ปานปลาง  
- นักเรียนท่ีมีความ
ตระหนักในอภิปญัญาสูง
มากจะมผีลสัมฤทธ์ิที่สูง
กว่าอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาน (Ku 
and Ho 2010) 
- การพัฒนาอภิปัญญาสามารถใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยได้ เช่น 
Simmulation  
 

 ประเมินกระบวนการ
เรียนรู้ การสรุป การตั้ง
คำถามตนเอง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการ
เรียนรูร้ะหว่างเรียน 
นักเรียนได้รับเอกสาร 
แนะนำ 3 ครั้ง เพ่ือ
กระตุ้นให้เกดิความเข้าใจ
เกี่ยวกบักลยุทธ์และการใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ และผูเ้รียน
จะต้องอธิบายเป็นคำพดู
ของตนเองออกมาได ้
- ในกลุ่มทดลองอภิปัญญา
กลุ่มที่สอง ผูส้อนจะแทรก
เข้าไประหว่างการเรียนรู้
ผ่าน Simulation จำนวน 
4 ครั้ง ครั้งละ 2-3 นาที  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ซึ่งใช้คำถามที่กระตุ้นการ
ใช้อภิปัญญา 
- ในกลุ่มทดลองที่สามจะ
ได้รับเอกสารเหมือนกลุ่มที่
หนึ่งและมีการกระตุ้น
แทรกเหมือนกลุม่ที่สอง  
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนจำนวน 746 คน 
อายุประมาณ 15 ปี เพศ
ชายและหญิงจำนวน 
เท่า ๆ กันกลุ่มละ 388 
คน ที่เรียนเกรด 1 ใน
ประเทศเซอร์เบยี 

  

14  
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Simulation ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ 
เป็นที่สนใจของนักการศึกษาทางดา้น
ฟิสิกส์ศึกษา เนื่องจากสามารถทำให้ 

ชื่องานวิจัย 
The effect of 
metacognitive training 
and prompting on 
learning success in  

วิธีการวิจัย 
- ใช้การวิจัยด้วยวิธี การ
ทดสอบก่อนและหลังแบบ 
2x2 เชิงองค์ประกอบ 
 

 
- แบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ของ
พลังงาน  
 

 
ผลการวิจัยพบว่า  
- การฝึกฝนอภปิัญญาก่อน
การเรยีนไมไ่ดส้่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่าง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ผู้เรยีนมีปฏสิัมพันธ์ได้ทันดผี่านการมอง 
การโตต้อบกับคอมพิวเตอร์ และสามารถ
ใช้ Simulation เสริมการสอนแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การคิดอภิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 
แนวทางของการคิด ได้แก่ (1) เรารู้อะไร 
(ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ) (2) เรากำลังทำ
อะไรอยู่ในตอนนี้ (ทักษะอภิปญัญาหรือ
การกำกับการรู้คิด) และ (3) สถาณะของ
การรู้คิดหรือความรู้สึกเป็นอย่างไร 
(ประสบการณ์อภิปัญญา) 
- แนวทางการใช้อภิปัญญาในการเรียนการ
สอน 
(1) การสอนเชิงอภิปัญาจำเป็นจะต้อง
เจาะจงไปในการสอนเฉพาะสาขาวิชา 
(2) มีความจำเป็นท่ีจะต้องให้ผู้เรยีน
ตระหนักในการนำกลยุทธ์อภปิัญญาต่าง ๆ  
 

simulation-based physics 
learning 
ผู้วิจัย 
Moser, Zumbach, & Deibl, 
(2017) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. การฝึกฝนการใช้อภิปัญญา
ก่อนการเรียนฟสิิกส์ที่อิงกับ 
Simulation เรื่อง หลักการ
อนุรักษ์ของพลังงาน จะทำให้
การประมวลข้อมลูและ
กระบวนการติดตามการเรียนรู้
ของตนเองซึ่งจะสะท้อนไปที่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนอย่างไรเมื่อเทียบกับ
การไมฝ่ึกฝนก่อนเรียน 
2. การกระตุ้นการใช้อภิปัญญา
ในการเรียนฟิสิกส์ที่อิงกับ  

- เนื้อหาท่ีสอนเป็นฟิสิกส์ 
เรื่อง หลักการอนรุักษ์ของ
พลังงาน 
- ใช้การทดสอบก่อนเรียน
ในการศึกษาความรูเ้ดิม
ของผู้เรียน ใช้ผลการ
ทดสอบหลังเรียนในการ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพ
ของการสอน  
- ใช้แบบทดสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
อนุรักษ์ของพลังงาน เพื่อ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ใช้แบบวัดภาระของการ
คิด หรือ Cognitive Load  
- ใช้แบบวัดความมั่นใจใน
ความรู้ของตนเอง หรือ 
Self-Efficacy 

- แบบวัดความมั่นใจในความรู้
ของตนเอง 
- แบบวัดแรงจูงในในการคิด 
- แบบวัดภาระของการคดิ 
 

มีนัยสำคญั ซึ่งถือว่าเป็น
ผลที่น่าประหลาดใจและ
อาจจะเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนในลักษณะที่กว้าง
มากเกินไป ไมส่ามารถ
นำมาใช้กรณีเฉพาะเมื่อ
เรียนฟิสิกส ์
- การกระตุ้นอภิปัญญา
ระหว่างการเรียน พบว่า 
ไม่ได้ทำให้อภิปัญญาของ
นักเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้น 
แต่ะเมื่อพิจารณาการตอบ
ของนักเรียน พบว่า
นักเรียนที่มสี่วนร่วมหรือ
ได้รับการกระตุ้นมากกว่า 
หรือจดสมุดมากกว่าจะมี
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่า 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวจิัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ในการใช้ในบริบทท่ีหลากหลายและอย่าง
เป็นอัตโนมตั ิ
(3) นักเรียนจะต้องมีเวลาสำหรับการฝึกใช้
กลยุทธ์อภิปัญญาเพือ่ให้คุ้นเคย 

Simulation เรื่อง หลักการ
อนุรักษ์ของพลังงาน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
อยา่งไร 
3. การฝึกฝนอภิปัญญาก่อน
การเรยีนและการกระตุ้นอภิ
ปัญญาในการเรียนฟสิิกส์ที่อิง
กับ Simulation เรื่อง 
หลักการอนุรักษ์ของพลังงาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนอย่างไร 

- ใช้แบบวัดความพยายาม
ในในการคิด หรือ Mental 
Effort 
- ใช้การสอนอภิปัญญา
โดยตรง (ฝึกฝน) และโดย
อ้อม (กระตุ้น) และทั้งสอง
แบบให้ห้องเรียน 4 แบบ  
- แบบท่ี 1 ใช้โปรแกรม 
Simulation เพียงอย่าง
เดียว (SB, n = 26) แบบ
ที่ 2 ใข้โปรแกรม 
Simulation และการ
ฝึกฝนอภิปญัญาด้วย (MT, 
n = 24), แบบท่ี 3 ใช้ 
Simulation-ร่วมกับการ
กระตุ้นการใช้อภิปัญญา 
(P, n = 25) และแบบที่ 4 
3 ใช้ Simulation-ร่วมกับ 

 - การฝึกฝนก่อนการเรยีน
และการใช้การกระตุ้นอภิ
ปัญญาระหว่างเรียนทำ
ให้ผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น แต่ก็ยัง
ไม่มาก ทั้งนี้อาจจะเป็นผล
มาจากกระบวนการ
กระตุ้นระหว่างเรียนท่ียัง
ไม่เหมาะสมกับผู้เรยีนกลุ่ม
นี ้
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   การฝึกฝนและการกระตุ้น
การใช้อภิปัญญา (MTP, n 
= 24). 
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนจำนวน 99 คน 
เป็นช้ันมัธยมศึกษาใน
ประเทศออสเตรีย มีอายุ
เฉลี่ย 13.23 ปี (SD = 
0.77) เพศหญิง 60 คน 
เพศชาย 39 คน 

  

15  
- อภิปัญญาเป็นกระบวนการที่สำคัญใน
การเริม่ต้นสำหรับการบวนการเรียนรู้ ใน
การแก้โจทย์ปญัหาจำเป็นต้องใช้ความรู้
เชงิอภิปัญญาที่ประกอบไปด้วย  
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  
2. ความรู้เชิงมโนทัศน์  
3. ความรู้ด้านกระบวนการ 

ชื่องานวิจัย 
Sketch strategy of 
knowledge in physics 
learning and its influence 
on metacognitive 
ผู้วิจัย 
Bunga, Helmi, & Jasruddin 
(2018) 

วิธีการวิจัย 
- เป็นการวิจัยกึ่งการ
ทดลอง ซึ่งทำกับนักศึกษา
ระดับปริญญาโทของสาขา
ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัย 
State University of 
Makassar ประเทศ
อินโดนีเซีย 

 
- แบบวัดความรู้เชิงอภิปัญญา 
ซึ่งเป็นแบบวัดแบบบรรยาย 
ประกอบด้วย 3 ชุด ซึ่งมีคำถาม
ที่แสดงถึงระดับของความรู้เชิง
อภิปัญญา 3 ระดับ ในแต่ละชุด 
มีเป้าหมายที่จะวัดความรูเ้ชิงอภิ
ปัญญาทั้ง 3 ประเภท โดยเรื่องที ่

 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่า แนวคิดของกลยุทธ์การ
สอนแบบ SKS ทำให้อภิ
ปัญญาในการแกโ้จทย์
ปัญหาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
มากกว่าการแก้โจทย ์
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

  วัตถุประสงค์การวิจัย 
- การใช้ความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิดในการพัฒนาการคดิขั้นสูง
ของนักเรียน 

- ผู้เข้าร่วมในการวจิัยเป็น
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จำนวน 33 คน แบ่งเป็น 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนแรก
จำนวน 17 คน และ
ห้องเรียนที่ 2 จำนวน 16 
คน 
– ทั้งสองห้องเรียนใช้
วิธีการสอนเดยีวกัน สิ่งท่ี
แตกต่างกนัคือกลยุทธ์ที่ใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหา 
ห้องเรียนแรกใช้ Sketch 
strategy of knowledge 
หรือ SKS สวนห้องเรียนที่
สองใช้แบบ Target 
variable strategy หรือ 
TVS ซึ่งเป็นการแก้โจทย์
ปัญหาแบบเดิม 

สอนได้แก่การเคลื่อนที่ในแนว
ตรงด้วยความเร่งคงตัว 

ปัญหาแบบเดิมหรือ TVS 
อย่างมีนัยสำคญั 
- กลยุทธ์การแก้โจทย์
ปัญหาแบบ SKS สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนแกโ้จทย์
ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ 
ซึ่งการแก้โจทย์ปญัหาที่
ซับซ้อนมาก ๆ ได้สะท้อน 
ให้เห็นถึงการมีความรู้อภิ
ปัญญา 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ่) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   - กลยุทธ์การแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์ทั่วไป เป็น
เรียกว่า Target variable 
strategy (TVS) หรือกล
ยุทธ์ในการหาตัวแปร
เป้าหมาย ซึ่งประกอบไป
ด้วย (1) แปลโจทย์คำถาม
เป็นข้อความ (2) หา
สมการที่จะต้องใช้ (3) แก้
สมการ 
- กลยุทธ์การสร้างภาพ
ของความรู้หรือ Sketch 
knowledge strategy 
เป็นกลยุทธ์ที่ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนต่อไปนีค้ือ (1) 
การสร้างภาพ เป็น
กระบวนการคดิที่ทำให้
มองเห็นภาพของข้อความ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ของคำถามและดึงเอา
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ออกมา (2) การออกแบบ
แนวคิด เป็นกระบวนการ
ของความคิดที่ใช้หลักการ 
กฏและสมการพื้นฐานใน
รูปแบบของคณิตศาสตร์ 
โดยอิงกับภาพรา่งที่สร้าง
ขึ้นมาและ (3) การ
ดำเนินการสร้าง เป็นการ
ใช้คณิตศาสตรเ์พื่อหา
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มที่ศึกษา 
- เป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ศึกษา จำนวน 33 
คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนแรกจำนวน 17  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   คน และห้องเรยีนที่ 2 
จำนวน 16 คน 

  

16  
- ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ ในฐานะทีเ่ป็น
องค์ประกอบแรกของอภิปัญญา ระหว่าง
การแก้โจทย์ปญัหาทางฟิสิกส์ ประกอบไป
ด้วย ความรูด้้านข้อเท็จจริงความรูด้้าน
กระบวนการ และความรู้ด้านเงื่อนไข 
- การกำกับการรู้คดิซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สองของอภิปัญญา ประกอบไปด้วย การ 
 

ชื่องานวิจัย 
Adaptation of Physics 
Metacognition Inventory 
to Turkish 
ผู้วิจัย 
Koyunlu Ünlü, & Dökme 
(2019) 
 
 

วิธีการวิจัย 
- แปลแบบวัด PMI เป็น
ภาษาตุรกี และให้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเข้าใจ จำนวน 8 คน 
 

 
- แบบวัด PMI ซึ่งมี 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที ่1: ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด – 
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง และ
ความรู้ด้านเงื่อนไข องค์ประกอบ
ที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด – 
ความรู้เกี่ยวกับการจดัการข้อมลู  
 

 
- แบบวัดประกอบด้วย 24 
ข้อ มี 2 องค์ประกอบใหญ่
คือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิ 
และ การกำกับการรู้คดิ 
- ผลการวิเคราะห์พบว่า 
องค์ประกอบของคำถาม
แต่ละกลุ่มโหลดอยู่บน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวจิัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 วางแผน การติดตาม การจัดการขอ้มูล 
การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมนิ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อแปลงแบบวัดอภิปัญญา
ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า Physics 
Metacognition Inventory 
(PMI) พัฒนาโดย 
Taasoobshirazi and Farley 
(2013) ให้เป็นเวอร์ชันภาษา
ตุรก ี

- ทำการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
- ดำเนนิการทดสอบ 
Factor Analysis เพื่อ
ทดสอบความสอดคล้อง
กันของคำถามในแต่ละ
องค์ประกอบ 
- ทดสอบการวัดซ้ำได้ โดย
การทดสอบกับนักเรียน
จำนวน 52 คน หลังจาก
การทดลองใช้ 42 วัน 
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนรวมทั้งหมด 
554 คน เลือกโดยครูที่มา
เรียนวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
ของคณะศึกษาศาสตร์และ 

องค์ประกอบท่ี 3: การกำกับการรู้
คิด - การติดตาม 
องค์ประกอบท่ี 4: การกำกับการ
รู้คิด – การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 5: การกำกับการ
รู้คิด -การแกไ้ขข้อบกพร่อง 
องค์ประกอบท่ี 6: การกำกับการ
รู้คิด – การวางแผน  
- คำถามความรูเ้กี่ยวกับการรู้คิด 
ได้แก่ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง
ความรู้ด้านกระบวนการ และ
ความรู้ด้านเงื่อนไข 
ประกอบด้วยข้อ 5, 6, 7, 11, 
12, 13 และคำถามการกำกับ
การรู้คิด ได้แก่ การจัดการข้อมูล 
การติดตาม การประเมิน การ
แก้ไขข้อบกพร่อง การวางแผน 
ประกอบไปด้วยข้อ 4, 10, 18,  

องค์ประกอบเดียวกันกับ
ต้นฉบับในภาษาอังกฤษ  
- ค่าความเชื่อมั่นโดยรวม
คำนวณได้ 0.93  
- แบบวัดที่แปลออกมานี้ 
สามารถนำไปใช้ในการ
ประเมินระดับอภิปัญญา
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลยั ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการแก้โจทย์ปญัหาทาง
ฟิสิกส ์
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ส่วนหน่ึงเป็นนักศึกษา
คณะวิศวกรรม 

23 2, 15, 16, 21 8, 9, 17 3, 
22 1, 14, 19, 20, 24 

 

17  
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่
ผสานทฤษฎีและการปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเข้าด้วยกัน  
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริม่ต้นในช่วง
กลางทศวรรษ 1940s โดย Kurt Lewin 
ซึ่งตั้งใจท่ีจะทำให้การวิจัยในการแก้ปัญหา
เฉพาะทางปฏิบัติที่เกดิขึ้นจริงใน
ชีวิตประจำวัน  
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการมักจะทำเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเพือ่ให้ได้
ความรู้เกดิขึ้น และทำให้การปฏิบตัิมีการ
พัฒนาขึน้ รวมทั้งการเสนอข้อเสนอแนะ
สำหรับการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ 

ชื่องานวิจัย 
An Action Research in 
Science: Providing 
Metacognitive Support to 
Year 9 Students 
ผู้วิจัย 
Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won 
(2016) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- ทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของการ
สอนการสร้างสภาพแวดล้อม
การเรยีนการสอนที่เอื้อให้เกิด
อภิปัญญาในการเรยีนรู้แบบ 

วิธีการวิจัย 
- เป็นการวิจัยที่ใช้เวลา 3 
ปี 
- ใช้การสอนที่ให้นักเรียน
ระบบเป้าหมายทีต่้องการ
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง การเรียนรู้เป็น
กลุ่ม เน้นการร่วมมือการ
ทำงานภายในกลุ่ม การ
อ่านตำราทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคการใช้ผังมโน
ทัศน์ 
- ใช้การสอนทีใ่ห้นักเรียน
ระบบเป้าหมายทีต่้องการ 

 
- ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการสอนการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนการ
สอนที่เอื้อให้เกิดอภิปญัญาใน
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ ใช้แบบ
สำรวจสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การใช้อภิปัญญา (MSpQ) มี
คำถาม 25 ข้อ มี 5 กลุ่มย่อย 
คือ วาทกรรมระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน (Student-Student 
Discourse, SSD) วาทกรรม
ระหว่างครูกับนักเรียน 
(Student-Teacher 
Discourse, STD) การฟังเสียง  

 
- ระดับคะแนนซึ่งเป็น 
Rating scale จากแบบ
สำรวจสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการใช้อภิปัญญา 
(MSpQ) หลังเรียนมีค่า
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
คะแนนท้ังก่อนและหลัง
เรียนค่อนข้างจะสูง ท้ัง
สามรอบของการสอน 
และคะแนนก่อนเรียนทีสู่ง
ทำให้พื้นทีข่องการเพิ่มขึ้น
ของคะแนนมีไม่มาก (จาก 
1 ถึง 5)  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้อภิปัญญา 
จะเอื้อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแนวคิด
หรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ
ต่าง ๆ ได้แก่ การทำใหเ้กิดวาทกรรม
ระหว่างนักเรยีนกับนักเรยีน วาทกรรม
ระหว่างครูกับนักเรียน การฟังเสียงของ
นักเรียน ความต้องการทางอภิปัญญา 
(และ การกระตุ้นและสนับสนุนจากคร ู

ร่วมมือของนักเรียนช้ันเกรด 9 
ที่มีผลต่อความสามารถเชิงอภิ
ปัญญาเพื่อท่ีจะพัฒนาความ
เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
แสง ระบบนิเวศ พันธุกรรม 
อะตอมและตารางธาต ุ

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง การเรียนรู้เป็น
กลุ่ม เน้นการร่วมมือการ
ทำงานภายในกลุ่ม การ
อ่านตำราทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคการใช้ผังมโน
ทัศน์ 
- ในการสอนใช้วิธีการอ่าน
ตำราทางวิทยาศาสตร์ 
ติดตามการเรียนรู้โดยการ
ตรวจสอบข้อความที่
ไฮไลทไ์ว้อย่างสม่ำเสมอ 
ในห้องเรียนมีการทำ
กิจกรรมแบบร่วมมือเป็น
กลุ่ม มีการสนทนา
ระหว่างนักเรยีนกับ
นักเรียน นักเรยีนกับ 

ของนักเรียน (Student Voice, 
SV) ความต้องการทางอภิปัญญา 
(Metacognitive Demand, 
MD) และ การกระตุ้นและ
สนับสนุนจากครู (Teacher 
Encouragement and 
Support, TES) 

- ในรอบแรกคะแนนกลุ่ม
วาทกรรมระหว่างนักเรยีน
กับนักเรียน (SSD) มีค่าต่ำ
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม่ 
อื่น ๆ ทั้งสามรอบ และทั้ง
ก่อนและหลังเรียน 
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว 
นักเรียนรูส้ึกว่า พวกเขา
ค่อยได้มโีอกาสในการ
สนทนากันว่า พวกเขา
เรียนวิทยาศาสตร์กัน
อย่างไร อาจจะเป็นไปได้
ว่า พวกเขาไม่มีโอกาสใน
การอภิปรายกันเอง 
อาจจะต้องใช้การ
สัมภาษณ์ดูอีกครั้งเพื่อ
ยืนยัน อย่างไรกต็าม 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ครูผูส้อน การให้นักเรยีนมี
โอกาสแสดงความคดิเห็น 
การสร้างสภาวะให้เกิด
ความจำเป็นท่ีจะต้องใช้
อภิปัญญา และการ
กระตุ้นการคิดเชิงอภิ
ปัญญาโดยครูผูส้อน 
รวมทั้งมีการให้เขียน
อนุทินสะท้อนคิดเพิ่มเติม 
- ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนช้ันเกรด 9 
เพื่อให้เอื้อให้นกัเรียนเกดิ
ความเข้าใจแนวคิดหรือ
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ในหัวข้อต่าง ๆ  
- แบบสำรวจ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 

 ผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้อง
กับงานวิจัยอ่ืน ๆ ด้วย  
- คะแนนในกลุ่ม การ
สนับสนุนจากครู (TES) 
และ การฟังเสียงของ
นักเรียน (SV) ค่าสูงสุด 
แสดงให้เห็นว่าในการสอน 
ครูผูส้อนได้พยายามเอื้อให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรยีนโดยใช้
อภิปัญญาในสองมิตินี้ได้ด ี
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   การใช้อภิปญัญา 
(Metacognitive 
Support Questionnaire 
MSpQ) ก่อนเรียนและ
หลังเรียนในแต่ละรอบของ
การสอน 
- ใช้เวลาสอนในรอบแรก 
ทั้งหมด 10 สัปดาห์ รวม
เวลาสอน 33.3 ช่ัวโมง ใน
รอบที่ 2 ใช้เวลา 20 
สัปดาห์ 66 ช่ัวโมง และใน
รอบที่ 3 ใช้เวลา 10 
สัปดาห์ 33.3 ช่ัวโมอง 
- ในการสอนใช้วิธีการอ่าน
ตำราทางวิทยาศาสตร์ 
ติดตามการเรียนรู้โดยการ
ตรวจสอบข้อความที่
ไฮไลทไ์ว้อย่างสม่ำเสมอ 
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   ในห้องเรียนมีการทำ
กิจกรรมแบบร่วมมือเป็น
กลุ่ม การสอนในรอบที่ 2 
ใช้เวลานานเนื่องจาก
ผู้วิจยัคนแรกซึ่งสอนด้วย
ตัวเองมีความรูส้ึกว่า การ
ใช้เวลาที่มากข้ึนจะทำให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ทักษะอภิปัญญาที่ชัดเจน
มากขึ้น และมีการให้เขียน
อนุทินสะท้อนคิดเพิ่มเติม  
กลุ่มที่ศึกษา 
- เป็นการศึกษาต่อเนื่อง 3 
ปี โดยที่ใช้นักเรียนช้ัน
เกรด 9 จำนวน 30 คน ใน
รอบแรก จำนวน 20 คน 
ในรอบที่ 2 และ 24 คน 
ในรอบที่ 3 
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วิธีการและกลุม่ที่ศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

18  
- อภิปัญญาตามแนวคิดของ Flavell 
(1979) แบ่งออกเป็นความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิด การกำกับการรู้คิด และประสบการณ์
ในการรู้คิด  
- ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิเกี่ยวข้องกับ
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับกระบวนการ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื ตัวแปรดา้น
บุคคล ตัวแปรด้านงาน และตัวแปรด้าน
กลยุทธ์ 
- หากพิจารณาตัวความรูเ้ฉพาะไปที่
ความรู้เกี่ยวกับการสอน หรือ อภปิัญญา
ในการสอน ดังนั้น จึงสามารถดัดแปลง
องค์ประกอบของอภิปัญญาเป็น ความรู้
เกี่ยวกับสอน ประกอบด้วยความรูเ้กี่ยวกับ
บุคคล งาน และกลยุทธ์การสอน  
 

ชื่องานวิจัย 
Pre-service Physics 
Teachers’ Metacognitive 
Knowledge about Their 
Instructional Practices 
ผู้วิจัย 
Yerdelen-Damar, 
ÖZDEMIR, & ÜNAL (2015) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาดูว่า 
- ความรู้เชิงอภิปัญญาเกี่ยวกับ
ความรู้เนื้อหาฟิสิกส์ของ
นักศึกษาครูฟิสิกส์อยู่ในระดับ
ใด 
- ความรู้เชิงอภิปัญญาเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านวิธีการสอนของ
นักศึกษาครูฟิสิกส์อยู่ในระดับ
ใด 

วิธีการวิจัย 
- เป็นการวิจัยกับนักศึกษา
ที่เรียนวิชาวิธีสอน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่
มเีป้าหมายให้ผูเ้รยนตระ
หนักถึงธรรมชาติและ
บทบาทของความรู้เดิม
ของนักเรียน ให้ผู้เรยีนได้
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การสอนฟิสิกส์วิธีต่าง ๆ 
เช่น การทำให้เกิดความ
ขัดแย้งในความคิดของ
ผู้เรยีน การเชื่อมโยง การ
อุปนัย เป็นต้น 
- กิจกรรมการสอนส่วน
ใหญ่ประกอบไปด้วยการ
อ่าน เช่น บทความ 

 
- แผนการสอนที่ต้องเขียนก่อน
การสอนทุกครั้ง ซึ่งนักศึกษาครู
มีเสรีภาพในการออกแบบ
แผนการสอนของตนเอง  
- การสอนแบบจุลภาค หรือ 
Microteaching เพื่อให้เข้าใจ
ความรู้อภิปญัญาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอน ในหัวข้อเล็ก ๆ 
ตามที่ถนัดหรืออยากจะสอน 
และได้รับการย้ำให้พิจารณา
ความรู้ก่อนสอนของผู้เรียนด้วย 
และในการสอนแบบจุลภาค ผู้
ร่วมช้ันจะมาเป็นนักเรยีนให้ ใช้
เวลา 20-45 นาที การสอนจะ
ถูกบันทึกวิดีโอสำหรับการ
วิเคราะห ์

 
- ผลการวเิคราะหืข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า ความรู้อภิ
ปัญญาดา้นเนื้อหาของ
นักศึกษาครูอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม 
ความรู้อภิปญัญาเกี่ยวกับ
วิธีการสอน ความรู้อภิ
ปัญญาเกีย่วกบัความรู้เดมิ
ของนักเรียน ความรู้อภิ
ปัญญาเกีย่วกับงานการ
สอนจะต้องมีการปรับปรุง  
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 กลยุทธ์ในการสอนให้เกดิอภิปญัญาในการ
สอนเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์วิธีต่าง ๆ เช่น 
การทำให้เกิดความขัดแย้งในความคิดของ
ผู้เรยีน การเชื่อมโยง การอุปนัย เป็นต้น 
- กลยุทธ์การอ่าน 3 ด้าน ได้แก่กลยุทธ์
การอ่านโดยรวม กลยุทธ์การอ่านเพื่อ
แก้ปัญหา และกลยุทธ์สนับสนุนการ ใน
การอ่านจะต้องใช้อภิปัญญาในด้านการ
กำกับการรู้คดิได้แก่ การวางแผน การ
ติดตาม และการประเมิน และ ความรู้
เกี่ยวกับการรูค้ิดได้แก่ ตัวแปรงาน ตัวแปร
บุคคล และกลยุทธ์ และองค์ประกอบของ
อภิปัญญาเชิงประสบการณ์ได้แก่ แรงจูงใจ
ในการอ่าน 

- ความรู้อภิปัญญาเกี่ยวกับ
ความรู้เดิมและการใหเ้หตผุล
ของนกัเรียนก่อนการสอนของ
นักศึกษาครูฟิสิกส์อยู่ในระดับ
ใด 
- ความรู้เชิงกลยุทธ์ในการ
สอนฟิสิกสเ์กี่ยวกับวิธีการสอน
ของนักศึกษาครูฟิสิกส์อยูใ่น
ระดับใด 
- นักศึกษาครูฟิสิกส์นิยาม
ภาระงานในการปฏิบัติการ
สอนอย่างไร 

เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
สอน การอภิปรายในช้ัน
เรียน การวเิคราะห์วิดีโอ
บันทึกการสอนต่าง ๆ การ
ฝึกปฏิบัติการสอน  
- นิยามศัพท์ในการวิจัย 
สำหรับความรู้อภิปัญญา
ในการสอน ประกอบไป
ด้วย 1. ตัวแปรบุคคล เป็น
ความรู้อภิปญัญาของครู
ฟิสิกส์ 3 ด้าน ไดแ้ก่ 
ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ
เนื้อหา ความรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับวิธีการสอน 
ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกัน
ความรู้ของนักเรียน 2. ตัว
แปรด้านกลยุทธ์ เป็น
ความตระหนักของครู  

- การสัมภาษณ์ หลังการสอน
ทันที โดยถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการสอนของตนเอง 
และการสัมภาษณจ์ะถูกบันทึก
วิดีโอเพื่อการวิเคราะห ์
- แบบสะท้อนคิดหลังการสอน 
เพื่อสอบถามดูว่า มคีวาม
ยากลำบากอะไรบา้งในการสอน 
และเหตุการณ์อะไรบ้างท่ีไม่ได้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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   ฟิสิกส์ที่จะต้องรู้ว่า กล
ยุทธ์การสอนใดจะใช้
สำหรับเป้าหมายอะไร 
บริบทใด 3. ตัวแปรด้าน
งาน เป็นความรู้ของครูที่
จะรู้เกี่ยวกับงานของการ
สอนของตนเอง 
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักศึกษาครูฟิสิกส์
จำนวน 6 คน เป็นชาย 1 
คน หญิง 5 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 
วิธีการสอนวิทยาศาสตร ์
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

19  
- มีงานวิจัยจำนวนมาก ที่แสดงใหเ้ห็นว่า 
การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิด
วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์
อภิปัญญา ท่ีใหโ้อกาสแก่นักเรยีนในการ
อภิปรายเช่น เราทราบได้อย่างไร เรารูไ้ป
ทำไม เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบ 
ประเมิน ติดตามการคิดของตัวผูเ้รยีนเอง 

ชื่องานวิจัย 
A Metacognitive Learning 
Cycle: A Better Warranty 
for Student 
Understanding? 
ผู้วิจัย 
Blank (2000) 

วิธีการวิจัย 
- การเตรยีมการสอน มี
การทำงานแบบร่วมมือกัน 
ระหว่างผู้วิจยัและ
ครูผูส้อนระดับเกรด 7 คน
หนึ่ง ใช้เวลาในการ
เตรียมการสอน 3 เดือนใน
การสร้างแนวทางการสอน
ที่ประยุกตร์ูปแบบการ 

 
- แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบนเิวศ ประกอบไป
ด้วย 28 คำถาม มีคำถาม
ปลายเปดิ 5 ข้อ  
- บันทึกการสอนและ
บันทึกเสียงในการสอนแต่ละคร้ง 
- บันทึกเสียงการสมัภาษณ์
นักเรียนกลุม่เจาะจง ในการ 

 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่า ความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศของนักเรยีนใน
ห้องเรียนอภิปัญญาไม่ได้
เพิ่มขึ้นเท่าท่ีควร แต่
นักเรียนได้ประสบการณ์
ในการสร้างความเข้าใจ 
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 - มีนักวิจัยหลายคนได้แสดงให้เหน็ว่า 
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ ไม่ได้รับประกัน
ว่า ผู้เรียนจะได้เรียนรูด้้วยความเขา้ใจได้ 
ในขณะที่กิจกรรมที่มองหาแบบแผนหรือ
รูปแบบ จะสร้างความเข้าใจไดด้ีกว่า 
แม้แต่กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ที่มี
ความเป็นวิทยาศาสตร์สูง ในบางครั้ง
นักเรียนก็ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจได ้
- งานวิจัยจึงสนใจที่จะปรับปรุงรูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้ให้มีการเช่ือมโยง
ระหว่างแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ประสบการทางวิทยาศาสตร์ และความ
เข้าใจทางวทิยาศาสตร์ ในเชิงที่เป็นอภิ
ปัญญามากข้ึน 
- วงจรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบเดิม ซึ่ง
เป็นวงจรการสืบเสาะหาความรู้ทาง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
วงจรการเรียนรู้อภปิัญญาหรือ 
A Metacognitive Learning 
Cycle ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
วงจรการเรียนรู้ SCIS หรือ 
The Science Curriculum 
Improvement Study 
Learning Cycle  
 

สอนที่เป็นวงจรแบบเดิม
เรียกว่า วงจรการเรยีนรู้
เชิงอภิปัญญา 
- ห้องเรียนหนึ่งสอนโดย
การใช้การสอนแบบวงจร 
SCIS และอีกห้องหนึ่งใช้
การสอนแบบ MLC 
- ในห้องเรียนแบบ MLC 
นักเรียนจะถูกถามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ที่ติดตัวมา
ด้วยและจะทำการ
อภปิราย มีการสะท้อนคิด 
ติดตาม ประเมิน ตลอด
ช่วงของการสอน 
(องค์ประกอบอภิปัญญา - 
การกำกับการรู้คิด) 
 

สัมภาษณ์เกี่ยวกับมโนทัศน์
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในครั้ง
แรกและครั้งสดุท้าย 
-  บันทึกเสียงของครูในการสอน
ครั้งแรกและครั้งสดุท้าย 
- การเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
- การเขียนบันทึกการสอนของ
ครูหลังการสอน 
- แบบวัดสภาพการเรียนรู้แบบ
การสร้างความรู้หรือ CLES 
(Constructivist learning 
environment inventory) 
(Taylor, Fraser, & White, 
1994). 

เกี่ยวกับระบบนเิวศเชิงลึก
ที่คงทนมากขึ้น 
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วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 วิทยาศาสตร์แบบเดิม ซึ่งมีหลายรปูแบบ 
เสนอโดยนักการศึกษาหลายคน เรียก
โดยรวมว่า The Science Curriculum 
Improvement Study Learning Cycle 
หรือ SCIS ซึ่งจะเปดิโอกาสให้นักเรียน
แสดงความรู้เดมิใน 2 แนวทาง คือ (1) ให้
นักเรียนก่อนการสำรวจหรือทดลอง และ 
(2) ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ียังไม่เคยรู้จัก หรือให้
นักเรียนสะท้อนคิดแนวคดิในสิ่งท่ียังไม่เคย
รู้จักมาก่อน  
- หากผสานองค์ประกอบของอภิปัญญา
เข้ากับรูปแบบการเรยีนรู้จะทำใหน้ักเรียน
มีความเข้าใจที่ดีข้น วงจรการเรียนรู้ใหม่นี้ 
เรียกว่า Metacognitive Learning 
Cycle หรือ MLC ซึ่งมีการสะท้อนคิด 
ติดตาม ประเมิน ตลอดช่วงของการสอน  

 - ทั้งสองห้องทำ
แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนเกีย่วกับความเข้าใจ
ในระบบนิเวศ และแบบ
วัด CLES  
- ในห้องเรียนที่เลือกมา 
นักเรียนจำนวน 6 คน จะ
ถูกเลือกมาเพื่อตดิตาม
ความเข้าใจเชิงลึก โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง อ่อน กลุ่มละ 2 คน 
มีจำนวนเพศชายและหญิง
เท่า ๆ กัน 
- ประสบการณ์ในการ
เรียนวิทยาศาสตร์จะ
สัมภาษณ์จากนักเรียนที่
สนใจแต่ละกลุม่ โดยการ 
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วิธีการและกลุม่ที่ศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 (องค์ประกอบอภิปัญญา - การกำกับการรู้
คิด) 

 ใช้การสัมภาษณ์ 30 นาที 
ซึ่งเป็นการคิดออกเสียง 
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักศึกษาครูฟิสิกส์
จำนวน 6 คน โดยมี
การศึกษาในเชิงลึก 2 คน  
- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 
7-8) จำนวน 46 คน ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ใกล้
เมือง 

  

20  
- การอ่านทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญ
ต่อการรู้วิทยาศาสตร์หรือ Science 
literacy อย่างยิ่ง และการวิจัยเกีย่วกับอภิ
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านมีน้อยมาก 
- คะแนนด้านการอ่านของนักเรยีนไต้หวัน
และแคนาดาไม่แตกต่างกันมาก อยู่ใน 

ชื่องานวิจัย 
Comparison of Taiwanese 
and Canadian Students' 
Metacognitive Awareness 
of Science Reading, Text, 
and Strategies 
 

วิธีการวิจัย 
- เป็นงานวิจัยสำรวจเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการ
ทำซ้ำกับงานวิจัยท่ีทำโดย
ผู้วิจัยชาวแคนาดาก่อน
หน้านี้ ที่ทำกับนักเรียน
เกรด 4 – 8 ของแคนาดา  

 
- แบบวัด The Inventory of 
Science Reading Awareness 
หรือ ISRA ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. การอ่านวิทยาศาสตร์ 
(Science Reading, SR) 
หมายถึงมุมมองและคณุค่าที ่

 
เคร่ืองมือวัด  
- ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดมีค่าสูง ค่าอำนาจ
จำแนกดี มีความตรงเชิง
โครงสร้าง มีการกระจาย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ระดับทีสู่งกว่า 50% เหมือนกัน แต่ลดลอง
เหมือนกันในปี 2009 
- อภปัิญญาประกอบไปด้วยความตระหนัก
ในการรู้คิดและการจัดการงานด้านการรู้
คิดแบบ Real time  
- งานวิจยันี้ใช้แบบวัดความตระหนักใน
การอ่านวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาอภิปัญญา
ในการอ่านและการทำความเข้าใจของ
นักเรียนไต้หวัน 
- มีการวิจัยในการสร้างแบบวัดอภปิัญญา
ในการอ่านหลายช้ิน เช่น แบบวัด The 
Index of Reading Awareness ซึ่งวัด
ความรู้เชิงอภิปัญญาเกีย่วกับการอา่นและ
ความสามารถในการวางแผนล่วงหน้า
ขณะที่อ่าน ติดตามกระบวนการขณะที่
กำลังอ่าน และการประเมินกลยุทธ์การ
อ่านของตนเอง แบบวัด Reading 
Strategy Use เป็นแบบวัดที่วัดการรับรู้  

ผู้วิจัย 
Wang, Chen, Fang, & 
Chou (2014) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาดูว่า ในการใช้
เครื่องมือวดัเดียวกันในการวัด
ความตระหนักเชิงอภิปญัญา
ในการอ่านของนักเรียนใน
แคนาดา (เขต British 
Columbia) และไต้หวัน (เขต 
Kaohsiung และ Pingtung) 
แตกต่างกันอย่างไรบา้ง 

ที่ศึกษาความตระหนักเชงิ
อภิปัญญาของนักเรยีนใน
การอ่านทางวิทยาศาสตร์ 
หนังสือ และกลยุทธ์การ
อ่าน การการอ่านเชิง
ความเข้าใจ และทำซ้ำกับ
นักเรียนไต้หวันใน
ระดับชั้นเดียวกัน 
- ผู้วิจัยดำเนินการแปล
แบบวัดความตระหนักใน
การอ่านจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาจีนสำหรับ
การศึกษานำร่องก่อน เพื่อ
ปรับปรุงให้เครื่องมือมี
คุณภาพก่อน แล้วไป
ทดลองนำร่องใช้ 
- เมื่อเครื่องมือวัดได้
คุณภาพตามที่ต้องการ 

นักเรียนให้ในการอ่านท่ีเกดิจาก
แรงจูงใจในการอ่าน และการ
จัดการตัวเองในการทำความ
เข้าใจ 2. หนังสือวิทยาศาสตร์ 
(Science Text) หมายถึงความ
ตระหนักในหน้าท่ี หรือ 
Function -ของโครงสร้างของ
หนังสือ การประเมินความ
สอดคล้องของการเขียนหนังสือ
วิทยาศาสตร์ และการเลือกกล
ยุทธ์ในการอ่านหนังสือท่ี
เหมาะสม 3. กลยุทธ์การอ่าน
หนังสือ (Science reading 
strategies) วิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ใน
การอ่านด้วยตนเองให้เหมาะสม
กับเป้าหมายของการอ่าน การ
ตีความในทางความคิดของสิ่งที ่

แบบปกติ แบบวัด
สอดคล้องกันโดยรวมและ
โครงสร้างภายใน  
- โดยภาพรวม ข้อมูลจาก
นักเรียนไต้หวันยืนยันว่า 
การเปรยีบเทียบกัน
นักเรียนแคนาดา สามารถ
ทำได ้
การเปรียบเทียบ 
- คะแนนจากแบบวัด 
ISRA ของนักเรียนท้ังสอง
ประเทศ โดยรวมแล้ว
พบว่า นักเรียนแคนาดามี
ความรู้เชิงอภิปัญญาใน
การอ่านหนังสือ
วิทยาศาสตร์มากกว่า 
- นักเรียนแคนาดามีกล
ยุทธ์ในการเลื่อกอ่านที ่



 

 

152 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 ของนักเรียนในการใช้กลยุทธ์การอ่าน
ขณะที่อ่านบทบรรยายหรือหนังสอืตำรา 
แบบวัด Metacognitive Awareness of 
Reading Strategies เป็นแบบวัดกลยุทธ์
การอ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่กลยุทธ์การ
อ่านโดยรวม กลยุทธ์การอ่านเพื่อ
แก้ปัญหา และกลยุทธ์สนับสนุนการอ่าน 
เพื่อวัดความตระหนักของนักเรยีนและกล
ยุทธ์การอ่านในขณะอ่านหนังสือเรียน 
แบบวัด The Reading Awareness 
Scale เป็นแบบวัดที่รวม 3 กระบวนการ
ได้แก่ การวางแผน การตดิตาม และการ
ประเมิน และ3 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรงาน 
ตัวแปรบุคคล และกลยุทธ์ โดยมี
องค์ประกอบด้านแรงจูงใจกระจายอยู่ใน
ทุกด้าน โดยที่แบบวัดเหลา่นี้ ไมไ่ด้ถูกใช้
สำหรับการอ่านวิทยาศาสตร์เลย 
 

 แล้ว จงึทำการวเิคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับอภิปญัญา
ในการอ่านของนักเรียน
ไต้หวัน โดยเทียบกับ
นักเรียนแคนาดาที่มีผู้ทำ
ไว้ก่อนหน้านี ้
- เก็บข้อมูลแล้วนำมา
เทียบกับนักเรียนไดห้วัน 
- ใช้แบบวัด The 
Inventory of Science 
Reading Awareness 
หรือ ISRA ซึ่งมี 3 
องค์ประกอบได้แก่ 1. การ
อ่านวิทยาศาสตร์ 
(Science Reading, SR) 
2. หนังสือวิทยาศาสตร์ 
(Science Text) 3. กล 
  

อ่าน การระบุแนวความคิดหลัก
ในข้อความ และการสรุป
ข้อความโดยการใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสม 
- แบบทดสอบการทำความ
เข้าใจจากการอ่านวิทยาศาสตร์ 
หรือ Reading 
Comprehension of Science 
Test (RCST) 

เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับ
ระดับความรู้ที่ต้องใช้อ่าน
และกระบวนการอ่าน กว่า
นักเรียนได้หวันเล็กน้อย
เพื่อ  
- การเปรียบเทียบกัน
ระหว่างนักเรยีน 4 กลุ่ม 
(ชายและหญิงจากท้ังสอง
ประเทศ) พบว่า ไมม่ีความ
แตกต่างกันเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาในการอ่าน 
- รูปแบบการพัฒนาหรือ
ความก้าวหน้าของความรู้
อภิปัญญาในการอ่าน ไม่
แน่นอน ไม่สามารถสรุปได้
ในนักเรียนท้ังสองประเทศ 
- คุณลักษณะที่เหมือนกัน
ของทั้งสองประเทศคือ  
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 - อภิปัญญาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้กรอบ
แนวคิดของอภิปัญญาในการอ่าน ซึ่งมี 3 
องค์ประกอบได้แก่ 1. การอ่าน
วิทยาศาสตร์ (Science Reading, SR) 
หมายถึงมุมมองและคณุค่าที่นักเรยีนให้ใน
การอ่านท่ีเกิดจากแรงจูงใจในการอ่าน 
และการจัดการตัวเองในการทำความ
เข้าใจ 2. หนังสือวิทยาศาสตร์ (Science 
Text) หมายถึงความตระหนักในหน้าท่ี 
หรือ Function -ของโครงสร้างของ
หนังสือ การประเมินความสอดคลอ้งของ
การเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ และการ
เลือกกลยุทธ์ในการอ่านหนังสือท่ี
เหมาะสม 3. กลยุทธ์การอ่านหนังสือ
วิทยาศาสตร์ (Science reading 
strategies) เกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์
ในการอ่านด้วยตนเองให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการอ่าน การตีความในทาง 

 ยุทธ์การอ่านหนังสือ
วิทยาศาสตร์  
- ใช้แบบวัดหรือ
แบบทดสอบการทำความ
เข้าใจจากการอ่าน
วิทยาศาสตร์ หรือ 
Reading 
Comprehension of 
Science Test (RCST) ซึ่ง
เนื้อหาท่ีอ่านประกอบด้วย
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
วิทยาศาสตร์โลก จำนวน
รวม 10 หน่วย 
กลุ่มที่ศึกษา 
- ใช้การสุ่มตามสัดส่วน
จากโรงเรียนประถม 20 
โรง โรงเรียนมัธยม 2  

 ความรู้อภิปญัญาในการ
อ่านทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาไมไ่ด้
เพิ่มขึ้นในเชิงบวก 



 

 

154 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 ความคิดของสิ่งที่อ่าน การระบุ
แนวความคิดหลักในข้อความ และการ
สรุปข้อความโดยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

 พื้นที่การศึกษาในตอนใต้
ของได้หวัน ตั้งแต่ชั้นเกรด 
4-8 จำนวนรวม 556 คน 
ครึ่งหนึ่งเป็นชาย 

  

21  
- อภิปัญญาเกี่ยวข้องกับความตระหนักใน
การคิด การติดตามการคิดอย่างแข็งขัน 
และการควบคุมการเรยีนรู้ของตนเอง ซึ่ง
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย รวมทั้งการสรา้งความ
เข้าใจเชิงมโนทัศน์ท่ีลึกซึ้ง 
- เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องสรา้ง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้นักเรยีนเกดิการ
ตระหนักเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง รวมทั้งความสามารถในการนำ
ความรู้ไปอธิบายหรือไปใช้ในสถานการณ์
จริงได้ โดยการสอนนักเรียนให้ไปศึกษา
จากสถานที่หรือบริบทของชีวิตจรงิ 

ชื่องานวิจัย 
Metacognitive 
Engagement During Field-
Trip Experiences: A Case 
Study of Students in an 
Amusement Park Physics 
Program 
ผู้วิจัย 
Nielsen, Nashon, & 
Anderson (2009) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อศึกษาการใช้อภิปัญญา
ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน
โดยการไปสวนสนุกทางฟิสิกส ์

วิธีการวิจัย 
- งานวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษา 
ที่ออกแบบตามกระบวน
ทัศน์แบบคอนสตรคัติวิสต์  
- นักเรียนเกรด 11 และ 
12 ที่เรียนฟิสิกส์จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนใน
แคนาดา ได้ถูกพาไปสวน
สนุกทางฟิสิกส์เพื่อศึกษา
ว่า นักเรียนจะมีการใช้อภิ
ปัญญาอย่างไรเมื่อไปร่วม
กิจกรรมโครงการสวนสนุก
ทางฟิสิกส์  

 
- แบบวัดอภิปัญญาชื่อ 
Metacognition Baseline 
Questionnaire (MBQ) ซึ่งมี 6
องค์ประกอบได้แก่ ความ
ตระหนัก การควบคุม การ
ประเมิน การวางแผน การติดตาม 
และความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองในการ
เรียนรู้ มีจำนวน 53 ข้อ เป็นการ
วัดโดยใช้ Likert scale 5 ระดับ 
 
 

 
- รูปแบบของพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีเกิดขึ้นทีส่วนสนุก
ฟิสิกส์ที่นักเรยีนมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มระหว่าง
การเรยีนและคะแนนจาก
แบบวัด MBQ หลักเรียน 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้มี
โอกาสใช้อภิปัญญาอย่าง
ท่วมท้น จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และ
จากการได้ทดลองใช้ความรู้
ในสถานการณ์จริงที่เป็น
รูปธรรม  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - การออกภาคสนามเป็นวิธีหนึ่งของการให้
นักเรียนไปเรยีนในบริบทจริง เช่น การไป
พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก เป็นต้น ผลการวิจัย
ด้านอภิปัญญาแสดงให้เห็นว่า การไปสวน
สนุกทางฟิสิกส์ทำให้เกดิความตระหนัก 
การติดตาม และการประเมินการรูค้ิดหรือ
การเรยีนรู้ได้ เนื่องจากนักเรียนไดเ้รียนรู้
อย่างมีความหมาย 
- สภาพแวดล้อมเชิงสังคม มีอิทธพิลต่อ
การเรยีนรู้เช่นกัน อภิปัญญาจะถูกสื่อผ่าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม การโต้แย้ง การ
สะท้อนคิดซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางที่ทำ
ให้เกิดการพัฒนาอภิปญัญา 
- อภิปัญญาในงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย 
6 มิติ ได้แก ่ความตระหนัก การควบคุม 
การประเมิน การวางแผน การตดิตาม 
และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองในการเรยีนรู ้

 - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
จลนศาสตรห์รือการ
เคลื่อนที่ในสวนสนุก
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
ของฟิสิกส์ ของเกรด 11 
และ 12  
- นักเรียนจะทำงานเป็น
กลุ่ม ๆ ละ 3 ถึง 4 คน 
ทำงานร่วมกันในการแก้
โจทย์ปัญหาทีส่วนสนุก
ฟิสิกส์ ซึ่งพัฒนาโดยครู
ฟิสิกส์คนหนึ่งที่พา
นักเรียนไปศึกษาที่สวน
สนุกเพ่ือทำกิจกรรม 
“ฟิสิกส์ที่สวนสนุก” 
มาแล้วหลายปี การทำงาน
เป็นกลุ่มจะกระตุ้นให้เกิด
การโต้แย้ง อภิปราย  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   - โจทย์ปัญหาประกอบไป
ด้วยปัญหาทีต่้องแก้ด้วย
การลงมือทำหรือการใช้
ความคิดและใช้
ประสบการณ์ทางฟิสิกส์ที่
สวนสนุกเพื่อเสรมิหน่วย
การเรยีนเรื่องจลนศาสตร ์
- ก่อนการไปสวนสนุก 
นักเรียนจะได้ทำแบบวัด 
The Metacognition 
Baseline 
Questionnaire (MBQ) 
- ระหว่างการทำกิจกรรม
ที่สวนสนุก มีการบันทึก
การสนทนาในขณะที่มีการ
แก้ปัญหาหรือโจทย์ปัญหา 
และจะให้นักเรียนได้ฟัง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   และทำการสะท้อนคิดการ
สนทนาของตนเอง  
- กลุ่มโฟกัสจะได้รับการ
สมัภาษณ์แบบก่ึงกำหนด
โครงสร้าง ซึ่งจะเป็นการ
ขยายให้เห็นการคิดหรือ
ตระหนักเกี่ยวกับตนเองใน
ฐานะที่เป็นผูเ้รียน หรือ
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมและ
กลุ่ม 
- มีการสัมภาษณ์กลุ่ม
โฟกัสซ้ำครั้งท่ีสอง เพื่อ
กระตุ้นความจำหลายวัน
หลังจากครั้งแรก ซึ่งใช้
เวลารวมทั ้
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนช้ันเกรด 11 
และ 12 แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ละ 3-4 คน ณ โรงเรยีน
แห่งหนึ่งในประเทศ
แคนาดา 
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- ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหา
ในทางฟิสิกส์ ถือเป็นทักษะที่สำคญัในการ
เรียนฟิสิกส์ไม่ว่าจะระดบัพ้ืนฐาน หรือ
ระดับปานกลางหรือระดับสูง และอภิ
ปัญญาจะเป็นองค์ประกอบสำคญัของการ
เรียนฟิสิกส์  
- อภิปัญญาแบ่งออกเป็นความรู้เกีย่วกับ
การรู้คิดและการกำกับการรู้คดิ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิประกอบไปด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรูด้้าน
กระบวนการ ความรู้ดา้นเงื่อนไข  
- การกำกับการรู้คดิประกอบไปดว้ยการ
วางแผน การติดตามและการควบคุม 
 

ชื่องานวิจัย 
Construct Validation of 
the Physics Metacognition 
Inventory 
ผู้วิจัย 
Taasoobshirazi, & Farley 
(2013) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อสร้างเครื่องมือวัดอภิ
ปัญญาในการแกโ้จทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ที่มีความตรง ความ
เที่ยง วัดได้ตรงเป้าหมายและ
ใช้ได้ง่าย 

วิธีการวิจัย 
- เป้าหมายของงานวิจัยนี้
เป็นการสร้างแบบวัดอภิ
ปัญญาในการแกโ้จทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ทีเ่รียกว่า 
Physics Metacognition 
Inventory โดยวิธกีาร
วิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือ factor analysis 
แบบวัด PMI 
- แบบวัด PMI มี
องค์ประกอบและข้อ
คำถามเกี่ยวกับ 1) ความรู้
เกี่ยวกับการรูค้ิด ประกอบ
ไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับ 

 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รูป 
 
 
 
 

 
- จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ พบว่า คำถาม
ของแบบวัดทั้งหมด โหลด
บนองค์ประกอบเดียวกัน มี
ทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 ความรู้
เกี่ยวกับการรูค้ิด: ความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้
ด้านกระบวนการและ
ความรู้ด้านเงื่อนไข 
องค์ประกอบท่ี 2 การกำกับ
การรู้คิด: การจัดการข้อมลู 
(แผนภาพวัตถุอิสระ หรือ 
free-body diagrams)  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - นอกจากน้ี มีการเพิ่มองค์ประกอบของ
การกำกับการรู้คิดอีก 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การแกไ้ขข้อบกพร่องและการ
จัดการข้อมลู 
- การแก้ไขข้อบกพร่องหมายถึง กลยุทธ์
ต่างท่ีใช้ในการแก้ไขการเรยีนรู้และ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแก้โจทย์
ปัญหา 
- การจัดการข้อมลูหมายถึง กลยุทธ์
เฉพาะที่ใช้โดยนักเรียนในการช่วยให้เขา
สามารถแก้โจทย์ปญัหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ข้อเท็จจริง ความรูด้้าน
กระบวนการ ความรู้ดา้น
เงื่อนไข และ 2) ความรู้
วางแผน การติดตามและ
การควบคุม การแกไ้ข
ข้อบกพร่องและการ
จัดการข้อมลู 
- คำถามเกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับการรูค้ิด ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
(ข้อ 5 และ 6) ความรู้ด้าน
กระบวนการ (ข้อ 7 และ 
11) ความรู้ด้านเง่ือนไข 
(ข้อ 12 และ 13) 
- คำถามเกี่ยวกับการ
กำกับการรู้คดิ ประกอบ
ไปด้วย การวางแผน (ข้อ 
1, 14, 19, 20, และ 24)  

 องค์ประกอบท่ี 3 การกำกับ
การรู้คิด: การตดิตาม 
องค์ประกอบท่ี 4 การกำกับ 
การกำกับการรู้คิด: การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
องค์ประกอบท่ี 6 การกำกับ
การรู้คิด: การวางแผน และ
ค่าสหสัมพันธ์ทุกมิติของ
องค์ประกอบอยู่ในระดับท่ี
ใช้ได้ 
- จากการทดลองใช้ พบว่า 
กลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ และ
เพศ ไม่มีความแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาคะแนนรวม
ในการทำแบบวัด PMI 
อย่างไรก็ตาม พบว่า เพศ
ที่ตา่งกันจะมีความ
แตกต่างกันในกลุ่มคำถาม  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   การติดตาม (ข้อ 2, 15, 
16, และ 21) การประเมิน 
(ข้อ 8, 9, และ 17) การ
แก้ไขข้อบกพร่อง (ข้อ 3 
และ 22) และการจดัการ
ข้อมูล (ข้อ 4, 10, 18, 
และ 23) 
การเก็บข้อมูล 
- เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มที่ศึกษา ประกอบไป
ด้วยเกรดวิชาฟิสิกส์ เพศ
และเชื้อชาต ิ
- ให้นักเรียนลงมือทำแบบ
วัดอภิปัญญาในการแก้
โจทย์ปัญหาฟสิิกส์  
- ดำเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วย 
  

 เกี่ยวกับความรูเ้กี่ยวกับการ
รู้คิดที่เพศชายสูงกว่าเพศ
หญิง จุดแข็งและจดุอ่อน
ของตนเองในการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ การใช้กล
ยุทธ์และจะใช้กลยุทธ์เมื่อไร 
จะใช้อย่างไร ส่วนคะแนน
ในกลุ่มของการจัดการ
ข้อมูล (แผนภาพวัตถุอสิระ) 
เพศหญิงจะมคีะแนนสูงกว่า 
แสดงให้เห็นว่า เพศหญิงจะ
มีแนวโน้มที่จะใช้แผนภาพ
วัตถุอิสระในการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์ คะแนนใน
กลุ่มคำถามการแกไ้ข
ข้อบกพร่อง เพศหญิงจะสูง
กว่า แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิง
มีแนวโน้มที่จะมองหาความ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รูป  
กลุ่มที่ศึกษา 
- กลุ่มที่ศึกษาประกอบไป
ด้วยนักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์
พื้นฐานจำนวน 505 คน 
เป็นชาย 244 คน หญิง 
261 คน จาก 6 ห้องเรียน
จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง
ในเนวาด้าและจอร์เจีย 
และผูส้อนฟิสิกส์หลายคน
ได้รับเชิญมาช่วยทำแบบ
วัดด้วย 
- ผู้ตอบมีเช้ือชาติเป็น 
Caucasian 68% เป็น 
Asian 15% เป็น African 
American 10% และ 
Hispanic 7% 

 เชื่อเหลือเมื่อมีความ
ยากลำบากในการแกโ้จทย์
ปัญหา 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

23  
- ความสามารถในการแก้โจทยป์ญัหา
ในทางฟิสิกส์ ถือเป็นทักษะที่สำคญัในการ
เรียนฟิสิกส์ไม่ว่าจะระดบัพ้ืนฐาน หรือ
ระดับปานกลางหรือระดับสูง และอภิ
ปัญญาจะเป็นองค์ประกอบสำคญัของการ
เรียนฟิสิกส ์
- อภิปัญญาแบ่งออกเป็นความรู้เกีย่วกับ
การรู้คิดและการกำกับการรู้คดิ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรู้คดิประกอบไปด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรูด้้าน
กระบวนการ ความรู้ดา้นเงื่อนไข  
- การกำกับการรู้คดิประกอบไปดว้ยการ
วางแผน การติดตามและการควบคุม 
 

ชื่องานวิจัย 
Physics Metacognition 
Inventory Part II: 
Confirmatory factor 
analysis and Rasch 
analysis 
(2015) 
ผู้วิจัย 
Taasoobshirazi, Bailey, & 
Farley (2015) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อปรับปรุงแบบวัด Phyics 
Metacognition Inventory 
ใหม่และยืนยันความตรงของ 

วิธีการวิจัย 
การทบทวนแบบวัด 
- การทบทวนแบบวัดเดิม 
ซึ่งสามองค์ประกอบแรก
ของความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิด จัดเป็นองค์ประกอบ
เดียวกัน คือ องค์ประกอบ
ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด 
ได้แก่ ความรู้ข้อเท็จจริง 
ความรู้ด้านกระบวนการ 
และความรู้ด้านเงื่อนไข 
(ข้อ 5, 6, 7, 11, 12, และ 
13) ส่วนการกำกับการรู ้

 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รูป 
 
 
 
 

 
- จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ค่าสถิติต่าง ๆ ที่
บอกถึงความตรง ความ
เที่ยงของแบบวัดอยู่ใน
ระดับที่ใช้ได ้
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ ผลการศึกษา 

 - นอกจากน้ี มีการเพิ่มองค์ประกอบของ
การกำกับการรู้คิดอีก 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การแกไ้ขข้อบกพร่องและการ
จัดการข้อมลู 
- การแก้ไขข้อบกพร่องหมายถึง กลยุทธ์
ต่างท่ีใช้ในการแก้ไขการเรยีนรู้และ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแก้โจทย์
ปัญหา 
- การจัดการข้อมลูหมายถึง กลยุทธ์
เฉพาะที่ใช้โดยนักเรียนในการช่วยให้เขา
สามารถแก้โจทย์ปญัหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบวัดโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบและ Rasch 
analysis ซึ่งเป็นการประเมติ
ความตรงของแบบวัด PMI 
โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องของคำถามตา่ง ๆ 
กับภาพรวมและประเมิน
ประสิทธิภาพของเป้าหมายที่
วัดพิจารณาจากการตอบของ
นักเรียน 
 

คิด: การจดัการข้อมลู 
(แผนภาพวัตถุอิสระ หรือ 
free-body diagrams) 
ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสอง 
(ข้อ 4, 10, 18, และ 23). 
การกำกับการรู้คิด: การ
ติดตามเป็นองค์ประกอบท่ี 
3 (ข้อ 2, 15, 16, and 
21) การกำกับการรู้คิด: 
การประเมิน เป็น
องค์ประกอบท่ีสี่ (ข้อ 8, 
9, and 17) การกำกับการ
รู้คิด: การแกไ้ข 

 - เมื่อพิจารณาคะแนนรวม
ของแบบวัด PMI โดยการ
เทียบกับระดับคะแนน
ฟิสิกส์ และคะแนนจาก
แบบวัดแรงจูงใจในการ
เรียนฟิสิกส์ พบว่า 
สัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคญั ยืนยันอีกทาง
หนึ่งว่า แบบวัดอภิปัญญา
มีความตรงและความเที่ยง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ข้อบกพร่อง เป็น
องค์ประกอบท่ี 5 (ข้อ 3 
and 22) และเนื่องจาก
แนวคิดทางจิตวิทยาการ
วัดเสนอว่า ควรจะมี
คำถามมากกว่า 2 คำถาม
ในแต่ละ จึงได้สร้างคำถาม
เพิ่มอีก 1 ข้อเป็นข้อ 26 
และองค์ประกอบสุดท้าย
หรือองค์ประกอบท่ี 6 คือ 
การกำกับการรู้คิด: การ
กำกับการรู้คดิ (ข้อ 1, 14, 
19, 20, and 24). 
การทดสอบแบบวัด 
- ให้กลุ่มที่ศึกษาตอบ
คำถามข้อมูลได้แก่ ข้อมลู
ระดับคะแนนฟิสิกส์ทีผ่าน
มา เชื่อชาติ และเพศ) 

  



 

 

165 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   - ให้กลุ่มที่ศึกษาทำแบบ
วัด PMI ฉบับปรับปรุงใหม ่
- ให้นักเรียนทำแบบ
สำรวจแรงจูงใจในการ
เรียนฟิสิกส์หรือ The 
Physics Motivation 
Questionnaire (PMQ) 
(Glynn & Koballa, 
2006; Glynn et al., 
2009) ซึ่งมี 30 ข้อ มี 6 
องค์ประกอบเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการเรียน
ฟิสิกส์ ประกอบด้วย 
แรงจูงใจในการเรียน
ฟิสิกส์ภายใน แรงจูงในใน
การเรยีนฟิสิกสภ์ายนอก 
ความสอดคล้องของการ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   เรียนฟิสิกส์กับเป้าหมาย
ส่วนตัว ความแนวแน่ใน
การเรยีนฟิสิกส์ ความ
มั่นใจในการเรยีนฟิสิกส์ 
และความกังวลเกี่ยวกับ
การสอบฟิสิกส์  
 - การเปรียบเทียบผล
คะแนนอภิปัญญาจาก
แบบวัด PMI กับ ระดับ
คะแนนวิชาฟิสิกส์ และ
คะแนนจากแบบวดั PMQ 
เพื่อดูความสมัพันธ์กันของ
ทั้งสามตัวแปร 
กลุ่มที่ศึกษา 
- เป็นนักศึกษาท่ีเรียน
กระบวนวิชาฟสิิกส์พื้นฐาน
จำนวน 285 คน เพศชาย 
190 คน และเพศหญิง 95  
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   คน จาก 6 ห้องเรียน และ 
2 มหาวิทยาลัยที่อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของ
สหรัฐอเมริกา 

  

24 
 
 

 
- คำว่าอภิปัญญายังมีการตดิความหมาย
และกำหนดองค์ประกอบท่ีไม่แน่ชัด หรือ
ยังคลุมเคลืออยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า จะใช้
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 
- ในงานวิจัยนี้ จะใช้แนวคิดของอภิปัญญา
ที่สะท้อนถึงแนวคิดกว้าง ๆ ในวรรณกรรม
วิจัย ได้แก่ การเรียนรู้ที่ควบคุมตนเอง เข่น 
ความมั่นใจในความรู้ของตนเอง 
นอกจากกนี้ ยังใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ 
constructivist learning process โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์  

ชื่องานวิจัย 
Development of an 
Instrument Designed to 
Investigate Elements of 
Science Students’ 

Metacognition, Self‐
Efficacy and Learning 
Processes: 

The SEMLI‐S 
ผู้วิจัย 
Thomas, Anderson, & 
Nashon (2008) 
 

วิธีการวิจัย 
- แบบวัดฉบับแรก
ประกอบด้วยคำถาม 72 
ข้อ ซึ่งให้นักเรียนรายงาน
ตัวเองโดยการชั่งน้ำหนัก
ความรูส้ึกหรือมมุมองเชิง
อภิปัญญา ท้ังในทาง
ความคิดและพฤติกรรม 
และเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเอง ใน 7 มิติ
ต่อไปนี้ คือ การกำกับการ
รู้คิดตนเองหรือ Control/ 
Regulation การตดิตาม
การรู้คิดหรือ Monitoring,  

 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเรจ็รูป 
 

 
- แบบวัดฉบับสุดท้ายทีผ่่าน
การวิเคราะห์มี 30 ข้อ และ
เรียกว่า แบบวัด SEMLI-S 
หรือ Self-Efficacy and 
Metacognition Learning 
Inventory—Science 
(SEMLI-S) ประกอบไปด้วย 
5 องค์ประกอบ ท่ีผู้วิจัย
กำหนดกลุ่มใหม่ ไดแ้ก่กลุ่ม
คำถามเกี่ยวกับ (1) 
Constructivist 
Connectivity (CC) หรือ
ความเชื่อมโยงกับแนวคิด 



 

 

168 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - ผู้วิจัยสรา้งแบบวัดที่ครอบคลุมมติิ 
ต่าง ๆ ของอภิปัญญาการรู้คดิ การ
ประเมิน การวางแผน หลักฐานที่เป็น
พฤติกรรมเชิงอภิปัญญา และความมั่นใจ
ในความสามารถของตนเอง 
- วิธีการทางสถิติที่นำมาใช้คือ Factor 
analysis ซึ่งใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
มิติของคำถามในแต่ละองค์ประกอบว่า อยู่
ในมิติเดียวกับหรือไม่ และใช้ Rasch 
analysis ซึ่งเป็นกระบวนการวเิคราะห์ 
ตัดคำถามของแบบวัดใหต้รงกับเปา้หมาย
ที่ต้องการวัด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- เพื่อสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดอภิ
ปัญญาในห้องเรยีน
วิทยาศาสตร์ ทีมุ่่งพัฒนาอภิ
ปัญญาในบริบทของ
วิทยาศาสตร ์

Awareness การประเมิน
การรู้คิดหรือ Evaluation 
การวางแผน Planning 
หลักฐานเชิงพฤติกรรม
เกี่ยวกับอภิปัญญาหรือ 
Behavioural Evidence 
of Metacognition, and 
และความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง
หรือ Self-Efficacy. 
- วิธีการวิเคราะห์ใช้การ
วิเคราะห์ ใช้ Factor 
analysis และ Rasch 
analysis 
กลุ่มที่ศึกษา 
- นักเรียนจำนวน 465 คน 
จาก 19 ห้องเรียน มีอายุ
อยู่ในช่วง 13-18 ปี โดย 

 การสร้างความรูด้้วยตนเอง 
(2) Monitoring, 
Evaluation & Planning 
(MEP) หรือการติดตาม 
การประเมินและการ
วางแผน (3) Science 
Learning Self-efficacy 
(SE) ความมั่นใจใน
ความสามารถตนเองในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (4) 
Learning Risks 
Awareness (AW) หรือ 
ความตระหนักในความ
เสี่ยงของการเรียนรู้ และ 
(5) Control of 
Concentration (CO) การ
ควบคุมความตั้งใจหรือ
สมาธิในการเรียน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   เก็บข้อมูลระหว่างการ
เรียนวิทยาศาสตร ์

 - การวิเคราะห์ Rash 
analysis พบบว่าแบบวัด 
SEMLI-S มีความตรงเชิง
เป้าหมายทีต่้องการวัด 
- แบบวัดนี้สามารถนำไปใช้
การรับรูต้นเองของนักเรียน 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอภิปัญญา ซึ่งอาจจะใช้
ทดสอบก่อนและหลังการ
สอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญา 
หรือในบริบทอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตาม
แนว Constructivist 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปัิญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

25  
- ความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพครูคือ
การพัฒนาให้ครสูามารถสอนนักเรยีนใน
แนวทางที่ต้องใช้กระบวนการสอนที่เป็น
อิสระ เป็นพลวัตร ไม่มีทิศทางที่แน่นอน 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ครูกับนักเรียนเรียนรู้
ไปด้วยกัน 
- การสอนแบบสืบเสาะหาความรูม้ี 3 
ระดับ คือ การสืบเสาะหาความรู้แบบ
กำหนดโครงสร้าง (Structured Inquiry) 
การสืบเสาะหาความรู้แบบแนะแนวทาง  

ชื่องานวิจัย 
Fostering Teachers’ 
Reflections on the 
Dynamic Characteristics 
of Open Inquiry through 
Metacognitive Prompts 
ผู้วิจัย 
Adler, Zion, & Rimerman-
Shmueli (2019) 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยดำเนินกับครู
ประจำการที่มาเรียนต่อ
ระดับบณัฑติศึกษา และ
ต้องเรียนวิชาการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้  
- เป้าหมายหนึ่งของวชิานี้
ต้องการให้ครสูอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบอิสระ
หรือแบบเปิด ซึ่งมีบการ
คิดระหวา่งการสืบค้น การ 

 
- แบบสังเกตการใช้อภิปัญญาใน
การการกำกับการรู้คดิ ได้แก่ 
การวางแผนหรือ planning การ
จัดการกระบวนการหรือ 
process management การ
ติดตามหรือ monitoring การ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือ 
debugging และการประเมิน
หรือ evaluation ในการสืบ
เสาะหาความรู้ โดยพิจารณา 

 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
จากการสะท้อนคิด พบว่า
ความเข้าใจในคุณลักษณะ
ความเป็นพลวตัของการ
สืบเสาะหาความรูด้้าน
ความเข้าใจเชิงวิธีการ 
ด้านการเรียนรู้ในฐานะ
กระบวนการ และด้าน
มุมมองด้านจติพิสัย อยู่ใน
ระดับที่ปานกลางถึงต่ำ ซึ่ง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 (Guided Inquiry) และ การสืบเสาะหา
ความรู้แบบเปดิหรือแบบอิสระ (Open 
Inquiry) ซึ่งแบบหลังนี้ จะเป็นการสอนที่
นักเรียนเป็นผู้ตั้งคำถาม ออกแบบวิธีการ
ทดอง และสรปุตอบคำถามเองทั้งหมด 
หรือนักเรียนเป็นผู้ทีล่งมือหาความรู้เอา 
โดยครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก 
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ครสู่วนใหญ่
เผชิญความยากลำบากเมื่อต้องให้นักเรียน
ทำการสืบเสาะหาความรู้แบบเปดิ โดยครู
กลัวที่จะควบคุมทิศทางการเรยีนรูไ้ม่ได้ 
หรือมีความรู้วิทยาศาสตร์และ
ประสบการณ์การวิจัยไมเ่พียงพอ 
- ผลการวิจยัระบุว่า การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่ประสบความสำเร็จ ครู
จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกมากกว่า
เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้แก่นักเรียน และครู 

- เพื่อศึกษาดูว่า การสนับสนุน
เชิงอภิปัญญาในการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้จะทำให้
เข้าใจคุณลักษณะความเป็น
พลวัตของการสืบเสาะหา
ความรู้แบบอิสระได้อย่างไร 
 

เผชิญสถานการณ์เฉพาะ
หน้าท่ีต้องมีความยดืหยุ่น
ในการคิด มีการตัดสินใจ 
การพิจารณาใคร่ครวญ 
การใช้ความเข้าเข้าใจเชิง
วิธีการ มีองค์ประกอบด้าน
จิตใจที่จำเป็นระหว่างการ
สืบค้น 
- ในการทำส่งเสรมิให้ครู
เหล่านีม้ีความตระหนักเชิง
อภิปัญญาในงานวิจัยนี้จึง
ใช้วิธีการกระตุ้นการใช้อภิ
ปัญญาระหว่างทำการสืบ
เสาะหาความรู้ แนวทาง
เดียวกับท่ีครูจะทำกับ
นักเรียนในห้องเรียน 
- การกระตุ้นเชิงอภิปัญญา
ในการวิจัยนี้ ออกแบบให้ 

ตามคณุลักษณะความเป็นพลวตั
ของการสืบเสาะหาความรู้แบบ
อิสระ จะพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของครู 4 ด้าน ได้แก่ 
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสืบเสาะหาความรู้ 
(Changes occurring during 
inquiry) 2. การเรียนรู้ในฐานะ
ที่เป็นกระบวนการ (Learning 
as a process) 3. ความเข้าใจ
เชิงวิธีการ (Procedural 
understanding) และ 4. 
มุมมองด้านจติพิสัย (Affective 
points of view) ซึ่งมีรูบลิกการ
วิเคราะห ์

อาจจะเป็นผลมาจากการ
ขาดประสบการณ์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับวิธีการและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือความ
ท้ายทายที่เกีย่วข้องกับ
การสร้างความเข้าใจและ
การคิดจากการเรียนรู้แบบ
ลงมือทำ  
- ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่า ครูสามารถทำการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ดีขึ้น 
จากการสอนโดยใช้การ
สอนแบบกระตุ้นเชิงอภ ิ
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 จะต้องเป็นผูม้ีความสามารถในการสะท้อน
คิด ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ 
- การอภิปรายสะท้อนคิด ช่วยใหค้รูเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้นในฐานะที่เป็นผูเ้รียนรู้และ
เข้าใจกระบวนการเรยีนรู้ โดยเฉพาะ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีทิศทางที่ไมแ่น่นอน
หรือความเป็นพลวัต  
- การคิดเชิงอภิปัญญาได้รับการยอมรับว่า 
เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะมาสนบัสนุน
กลไกดังกล่าวตลอดช่วงของการสบื
เสาะหาความรู ้
- อภิปญัญาหมายถึงความสามารถในการ
สะท้อนการคดิหรือความเข้าใจในการรู้คิด
และการควบคุมกระบวนการรู้คิด  
- อภิปัญญาจึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด และ การกำกับ
การรู้คิดซึ่งเป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงการกำกับ
การรู้คิด 

 ครูผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดการ
กำกับการรู้คดิ ได้แก่ การ
วางแผนหรือ planning 
การจัดการกระบวนการ
หรือ process 
management การ
ติดตามหรือ monitoring 
การแก้ไขข้อบกพร่องหรือ 
debugging และการ
ประเมินหรือ evaluation 
- คุณลักษณะความเป็น
พลวัตของการสืบเสาะหา
ความรู้แบบอิสระ จะ
พิจารณาจากการสะท้อน
คิดของครู 4 ด้าน ได้แก่ 
1. การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นระหว่างการสืบ  

 ปัญญา ในกลุ่มของครูที่มี
ความเข้าใจคณุลักษณะ
ความเป็นพลวตัของการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ
อิสระในระดับท่ีสูง ซึ่งเห็น
ได้จากระดับของการ
ติดตามการคดิเชิงอภิ
ปัญญาที่สูง และยังพบว่า
ความเข้าใจคณุลักษณะ
ความเป็นพลวตัของการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ
อิสระในด้านการเรียนรู้ใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการที่
ค่อนข้างสูง จะมี
ความสามารถในการ
วางแผนที่ดี  
ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่า ครูควรจะมีการ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

 - ในงานวิจัยนี้ มุ่งเนน้ไปที่องค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบของการกำกับการรูค้ดิ ซึ่ง
ได้แก่ การวางแผน กลยุทธ์การจัดการ 
กระบวนการ การติดตาม การแก้ไข
ข้อบกพร่อง และการประเมินผล 

 เสาะหาความรู้ (Changes 
occurring during 
inquiry) 2. การเรียนรู้ใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการ 
(Learning as a process) 
3. ความเข้าใจเชิงวิธีการ 
(Procedural 
understanding) และ 4. 
มุมมองด้านจติพิสัย 
(Affective points of 
view) 
กลุ่มที่ศึกษา 
- ครูประจำการจำนวน 22 
คน ซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนวิชา การ
สอนวแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 

 กระตุ้นเชิงอภิปญัญาใน
ระหว่างการเรียนการสอน
เป็นระยะโดยเฉพาะการ
เรียนรู้แบบอิสระ ท่ีมี
ทิศทางไม่แน่นอนอย่าง
การสืบเสาะหาความรู้
แบบอิสระ  
- ความเข้าใจใน
คุณลักษณะความเป็น
พลวัตของการสืบเสาะหา
ความรู้ด้านในด้านของ 
มุมมองด้านจติพิสัย พบว่า 
มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
การกระตุ้นเชิงอภิปัญญา
ด้านอื่น 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

ที ่ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องและอภปิัญญา 
ชื่องานวิจัย ผู้วิจัยและ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการและกลุม่ที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการศึกษา 

   ของระดับปรญิญาโท ใน
ประเทศอสิราเอล 
- เป็นหญิง 21 คน และ
ประสบการณ์การสอนโดย
เฉลี่ยคือ 12.78 ป ี
- จบปริญญาตรดี้านการ
สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(22.7%) คณิตศาสตร์ 
(36.35%) ชีววิทยา 
(36.35%) และ เคมี 
(4.6%) 
- มี 7 คน สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 คน
สอนระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 5 คนสอน
ระดับอนุบาล 
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4.2 ผลการดำเนินงานตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนว 
Plan-Act-Observe-Reflect หรือ PAOR ในการพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 วงจร วงจรที่ 1 
เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์ในการสอนเชิง
อภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วงจรที่ 2 เป็นการพัฒนาแนวทาง
วางแผน/เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ วงจรที่ 3 เป็นการอบรม
พัฒนาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์
การสอนเชิงอภิปัญญาในห้องเรียนจริง ให้พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ผล
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผลการประชุมการวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 1 

เป็นผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
อภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผลการรวมรวม
ข้อมูลของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย และ 2) ผลการประชุมอบรมสัมมนาในวงจร
ที่ 1 

1) ข้อมูลของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคล ได้ผลดังต่อไปนี้ 

- น ั กศ ึ กษ าท ั ้ ง  5 คน  เ ป ็ นน ั ก ศ ึ กษ าช ั ้ น ป ี ท ี ่  5 คณะศ ึ กษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- นักศึกษาทั้งหมด 5 คน เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 3 คน มีอายุอยู่ในช่วง 
22 – 23 ปี 

- นักศึกษาทั้ง 5 คนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการฝึกสอนวิชาฟิสิกส์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 4 โรง (มี 2 คน ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียน
เดียวกัน) โดยผ่านการฝึกสอนมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา และอาสามาร่วมงานวิจัยโดยสมัครใจ ให้
เหตุผลในการมาเข้าร่วมวิจัยว่า อยากจะเรียนรู้ 
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- นักศึกษาทั ้ง 5 คนได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านการศึกษา เช่น ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจัยมาจบครบทุก
กระบวนวิชาในหลักสูตรแล้ว ช่วงที่อยู่ปีที่ 1 – 4 

- นักศึกษาทั้ง 5 คนได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านเนื้อหาทางฟิสิกส์มาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น วิชากลศาสตร์ขั ้นสูง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทอร์โม
ไดนามิกส์หรืออุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ดาราศาสตร์
เบื้องต้น รวมทั้งคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ผ่านกระบวนวิชาการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้น
เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาครอบคลุมที่เรื่องที่กำลังจะฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 แล้ว 

- ผลการเรียนโดยภาพรวมของนักศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่ากว่า 
3.18 และวิชาเอกสูงกว่า 2.80 ทุกคน 

- จากการวิเคราะห์รายงานการนิเทศในภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักศึกษาได้ระดับ
คะแนน B+ ขึ้นไป ทุกคน สามารถจัดการชั้นเรียนได้ โดยการสอนของนักศึกษาทั้งหมดจะใช้แนว
ทางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางที่เรียนด้านการสอนวิทยาศาสตร์  อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเวลาสอนที่จำกัด นักเรียนยังไม่มีบทบาทมากเท่าที่ควร เนื่องจากต้องเร่งสอนเนื้อหา
ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ มีการสอนแบบบรรยาย การทำกิจกรรมการ
ทดลอง การทำโจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดและหนังสือเรียน 

- เนื ้อหาฟิสิกส์ที ่น ักศึกษาทั ้ง 4 คนสอนในงานวิจัยนี ้ ได้แก่ สมดุลกล (ม. 4 
นักศึกษา 2 คน) งานและพลังงาน (ม. 4 - นักศึกษาสอน 1 คน) แสง (ม. 5 - นักศึกษาสอน 1 
คน) ไฟฟ้าสถิต (ม. 5 - นักศึกษาสอน 1 คน) 

2) ผลการประชุมอบรมสัมมนาในวงจรที่ 1 ผู้วิจัยได้จัดประชุมอบรมสัมมนา 5 
ครั้ง ในการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์ในการสอน
เชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1  

ผู้วิจัยได้วางแผนให้นักศึกษามองเห็นภาพกว้างของอภิปัญญา การใช้อภิปัญญาใน
ชีวิตจริง ตัวอย่างการทำงานด้านอภิปัญญาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษามองเห็นความสำคัญ
และเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมงานวิจัยนี้ โดยเชิญวิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์) เพื่อให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษา 
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การวางแผน (Plan)  
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 1 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้  
1) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา โดยเรียน

เชิญ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผู้ที่มีผลงานเกีย่วกับอภิปัญญาที่เป็นรูปธรรมในระดับประเทศ 
2) จัดทำกำหนดการ (ตามภาพที่ 4.1) และกำหนดหัวข้อบรรยาย “อภิปัญญาและ

การส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0” ติดต่อสถานที่ประชุมประชุม เตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม ประสานงานนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อมาร่วมรับการอบรมและ
สัมนา พร้อมทั ้งออกจดหมายเชิญครูพี ่เลี ้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ทั ้ง 5 
โรงเรียน 

3) จัดให้มีการดำเนินงานจัดประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการใน ที่โรงแรมแคนเทอรี อ.
เมือง จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน 2562 

4) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการประชุม สัมมนา 
5) เตรียมแบบสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมิน

ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งทีไ่ด้จากการเรียนรู้ในการประชุมอบรมสัมมนา 



 

178 

 
ภาพที่ 4.1 กำหนดการอบรมโดยวิทยากรภายนอก 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้มาเป็นวิทยากร มาให้ความรู ้และนำการ

อภิปรายตามกำหนดโดยการประชุมอบรมสัมมนา จัดขึ้นที่โรงแรมแคนเทอรี ดังภาพตัวอย่างใน
ภาพที่ 4.2 ในวันที่ 15 กันยายน 2562 

2) นักศึกษามาร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน ครูพี่เลี ้ยงมาร่วมงาน
จำนวน 4 ท่าน ขาดไป 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ 

3) วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับความรู้ ปัญญา การเกิดปัญญา อภิปัญญา การส่งเสริม
อภิปัญญา การคิดของผู้มีอภิปัญญา การใช้เหตุผล การกระตุ้นให้เกิดการคิดออกเสียง การสอน
ด้วยการถามคำถามเชิงเหตุเชิงผล รวมทั้งผลการทำงานจริงจากประสบการณ์ในการพัฒนาครู
ตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาเป็นเวลาที่ยาวนานและที่เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศ 
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4) ให้นักศึกษาสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้แบบสะท้อน
คิดและการสอบถามเพ่ิมเติม 

 
ภาพที่ 4.2 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สำหรับวงจร 1 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรบรรยายในให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับความรู้ หรือปัญญา 

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

2) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจสิ่งที่วิทยากรบรรยายและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเมื่อวิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น เนื่องจากเนื้อหาตัวอย่างที่ใช้ ค่อนข้างจะ
เป็นวิทยาศาสตร์ 

3) ครูพี ่เล ี ้ยงสาขาวิทยาศาสตร์ร ่วมแสดงความคิดเห็นในสิ ่งที ่ว ิทยากรถาม 
พอสมควร 

4) ให้นักศึกษาทำแบบสะท้อนคิดจากร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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1) การประชุมอบรมสัมนาดำเนินไปด้วยดี วิทยากรให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมดีสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ 

2) จากการสอบถาม นักศึกษาและครูพี่เลี้ยง พบว่า ส่วนใหญ่พึงพอใจเกี่ยวกับ
สถานที่จัดอบรม รวมทั้งอาหารและของว่าง 

3) จากการพิจารณาความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยใช้แบบ
สะท้อนคิดและการสอบถามเพ่ิมเติมซึ่งได้ผลดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาในครั้ งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลว่า 
ในการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้ และมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  การสอนวิทยาศาสตร์ที่
นักศึกษารู้จักเป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ระดับที่ไม่สู ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสืบเสาะ
ตามวิธีการที่ออกแบบมาให้ล่วงหน้าในหนังสือเรียน ข้อมูลบางส่วนที่นักศึกษาตอบ เช่น 

“ได้เรียนรู้แนวทางการตั้งคำถามท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียน” 
“เรียนรู้การตั้งคำถามแบบใช้หลักของเหตุ-ผล เพ่ือส่งเสริมการคิดของผู้เรียน” 
“แนวความคิดอภิปัญญา เกิดจากการจัดการระบบความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 

โดยสร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิม” 
“ได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบอภิปัญญา” 
“การตั้งคำถามเพ่ือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องที่จะสอน” 
“กระบวนการคิดแบบเหตุ-ผล อะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลที่แท้จริง ในเชิง

วิทยาศาสตร”์ 
“การตั้งคำถามแบบใช้หลักของเหตุ-ผล เพ่ือส่งเสริมการคิดของผู้เรียน” 
“การคิดวิเคราะห์จนให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่” 
“แนวความคิดอภิปัญญา เกิดจากการจัดการระบบความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 

โดยสร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิม” 

การให้นักศึกษาทำแบบสะท้อนคิดนี้หลังจากการฟังเนื้อหาหลายเรื่องมาก 
อาจจะทำให้นักศึกษาจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้และอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่วิทยากรบรรยาย
มากพอ แต่คำตอบของนักศึกษาจากทั้งแบบสะท้อนและการสอบถามพูดคุย ทำให้มองเห็น
ว่า นักศึกษาได้แนวคิด มุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง โดยเฉพาะการใช้เหตุและผลของ
เหตุที่แท้จริงในทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ระบุว่า ความรู้เกี่ ยวกับการรู้คิดหรือ
การกำกับการรู้คิดของตนเอง ยังไม่ถูกระบุจากแบบสะท้อนคิดหรือจากการสอบถาม  
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ประเด็นที่ 2 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เกี่ยวกับอภิปัญญา
ที่ได้เรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง จากการวิเคราะห์การตอบแบบสะท้อนคิดของ
นักศึกษา แสดงให้เห็นว่า นักศึกษายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอภิป้ญญาและกลวิธีอภิปัญญามาก
นัก เช่น อภิปัญญาหมายถึงการคิดวิเคราะห์ หรือการคิดขึ้นสูง ตัวอย่างดังต่อไปนี้  

“อภิปัญญาเป็นการใช้ความคิดที่ซับซ้อนของนักเรียน” 
“อภิปัญญาเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง” 
“เข้าใจว่า อภิปัญญาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิด” 
“อภิปัญญาคือการคิดขั้นสูงขึ้นไป” 

จะพบว่าคำตอบส่วนใหญ่ของนักศึกษา ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่
ผู้วิจัยต้องการ อาจจะเป็นเพราะนักศึกษาไม่สามารถเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่
ได้ เร ียนรู ้ ในวันนี ้ออกมาเป็นคำพูดหรือข้อความ แต่ เห็นได้ชัดว่า  นักศึกษาเริ ่มเห็น
ความสำคัญของอภิปัญญามากขึ้นดังต่อไปนี้ 

“การคิดแบบอภิปัญญาเกิดขึ้นได้ ในชีวิตประจำวัน จนบางครั้งเราก็ยังไม่รู้ตัวว่า 
เรามีการใช้อภิปัญญา” 

อย่างไรก็ตาม พบว่าคำตอบของนักศึกษาหลายคนแสดงให้เห็นว่า ยังสับสน
เกี่ยวกับอภิปัญญา และกลวิธีอภิปัญญา ซึ่งอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด
และการกำกับการรู้คิด ส่วนกลวิธีอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับแนวทางการสอนหรือจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีอภิปัญญา ซึ่งนักศึกษาดูเหมือนจะสับสนความหมายของคำว่า อภิปัญญา
และกลวิธีอภิปัญญาอยู่ 

ประเด็นที่ 3 ความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้อย่างไร นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“การเป็นแบบอย่างการคิดให้กับผู้เรียน” 
“ผู้สอนต้องมีความชำนาญในการคิดเชิงเหตุ-ผล ชี้ให้นักเรียนทำตาม” 
“โดยการใช้คำถามนำไปสู่ความรู้ใหม่ การถามคือการสอน” 
“การสอนฟิสิกส์ในชีวิตจริง มีตัวชี้วัดกำกับมาก การให้เวลากับการคิดมากเกินไป

อาจจะทำให้สอนเนื้อหาไม่ทัน แต่การใช้คำถามเชิงเหตุ-ผล น่าจะนำมาใช้ในการสอนได้” 
“การคิดออกเสียง น่าจะทำให้มองเห็นความคิดของนักเรียน แต่ในการสอนเนื้อหา

เฉพาะ จะทำได้อย่างไร” 
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“ทำให้เข้าใจหลักการของแนวคิดอภิปัญญามากยิ่งขึ้น แต่แอบมีความกังวลในการ
เอาไปใช้ในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก” 

“ยังมองไม่ค่อยเห็นภาพของการใช้อภิปัญญา” 

จากคำตอบของนักศึกษาดังกล่าวและการสอบถามนักศึกษาเพิ่มเติม จะเห็นว่า
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการอบรมสัมมนา ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าวิทยากรให้ความรู้ที่มี
ประโยชน์มาก การใช้คำถาม การให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงเหตุและผล การคิดออก
เสียงให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดการเลียนแบบลักษณะของผู้มีอภิ ปัญญา นอกจากนี้จะพบว่า 
หลายคนมีความลังเลว่า แนวทางการสอนตามที่วิทยากรสอน จะนำไปใช้ในห้องเรียนได้
อย่างไร เนื่องด้วยข้อจำกัดของโรงเรียน เวลา ปริมาณเนื้อหาที่ต้องสอน และความสามารถ
ของตนเองในการสอน 

ประเด็นที ่  4 ความรู ้ส ึกที ่มีต่อการอบรมในครั ้ งนี ้  พบว่านักศึกษาส าขา
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ มีเจตคติที่ดีต่อการอบรม ทั้งเนื้อหา กระบวนการ และวิทยากรที่
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากพอสมควร 

“การอบรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทางความคิด ที่ทำให้เราตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัว 
และคิดโดยใช้เหตุ-ผลได้มากขึ้น” 

“รู้สึกว่าบางช่วงของกิจกรรมรู้สึกตื่นเต้น ท้าทายความคิดสำหรับคนที่เป็นครูในการ
จัดการเรียนการสอน แต่บางช่วงรู้สึกเพลียและนั่งนานเกินไป” 

“รู้สึกพอใจกับทุกสิ่ง สถานที่และบริการต่าง ๆ” 
“เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแนวนี้ที่เน้นการคิดมาก

ขึ้น” 
“รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ที่ดีทำใหได้แนวคิดและความรู้ที่จะ

นำไปปรับใช้ในการสอนจริงได”้ 
“สถานที่และอาหารดี” 

โดยภาพรวม นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมอบรม อย่า งไรก็ตาม เมื่อได้
พบปะนักศึกษาหลังการอบรม นักศึกษาหลายคนยังแสดงความกังวลว่า ยังไม่ค่อยมองเห็น
ภาพว่า อภิปัญญาคืออะไร จะนำไปสอนในห้องเรียนอย่างไร  
ผลการสะท้อนคิดนี้ จะต้องนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการประชุม
อบรมสัมมนาครั้งต่อไป 
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- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผลการสะท้อน
คิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
อภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 2 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยไดด้ำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปจากการสะท้อนคิดในการประชุมอบรมสัมมนา ก่อนหน้านี้มาใช้ในการ

วางแผน ซึ่งต้องเพ่ิมการความรู้แก่นักศึกษ ได้ดังนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 1 ที่ผ่านมา 
- ในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ประเมินได้ว่า นักศึกษาได้เห็น

ตัวอย่างของการใช้อภิปัญญาในบริบทที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
มีประโยชน์ 

- แต่เมื่อพิจารณาความรู้ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ พบว่านักศึกษายังไม่แน่ใจว่า
อภิปัญญาคืออะไร ผู้ที่มีอภิปัญญาจะต้องมีลักษณะอย่างไร (ความรู้หรือทักษะอะไร) แนวทางใน
การสอนให้นักเรียนในห้องเรียนจริง ๆ จะทำอย่างไร 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งนี้ 
- ผู้วิจัยได้เตรียมหัวข้อใน อภิปราย และฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) การบรรยายและอภิปรายเกี ่ยวกับ ความหมายของอภิปัญญา ซึ่ง
นักศึกษาควรจะอธิบายได้ว่า อภิปัญญาเป็นความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง และ
ความสามารถในการกำกับการรู้คิดของตนเอง 

(2) การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของอภิ
ปัญญา นักศึกษาควรจะอธิบายได้ว่า อภิปัญญาตามแนวคิดของ Schraw and Dennisson 
(1994) 

(3) การบรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา เป็นกลวิธี
หรือกลยุทธ์ ที่จะส่งเสริมให้เกิดอภิปัญญา 

(4) การอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้กลวิธีอภิปัญญาใน
การสอนและกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 
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(5) การฝึกปฏิบัติการคิดเชิงอภิปัญญาโดยใช้กิจกรรมพับกระดาษ 
2) เตร ี ยมสถานท ี ่ จ ั ดการประช ุ มอ บรมส ั มมนา ท ี ่ คณะศ ึ กษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 
3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคิด การกำกับ

การรู้คิด โดยจะให้มีการอภิปรายทำงานเป็นกลุ่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

4) เตรียมเอกสารสำหรับการสะท้อนคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมสัมนาครั้งนี้ 
โดยใช้เอกสารชุดเดิม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุม สัมนาตามที่กำหนดไว้

คือวันที่ 21 กันยายน 2562 ดังภาพที่ 4.3 
1) วิทยากรได้บรรยายและนำอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา 
2) วิทยากรบรรยายและนำอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอภิปัญญา และ

สรุปว่า งานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดของ Schraw and Dennisson (1994) 
3) วิทยากรบรรยายและนำอภิปรายเกี่ยวกับ กลวิธีอภิปัญญา ตามแนวคิดของ ของ

นักการศึกษาต่าง ๆ และมีการฝึกปฏิบัติการคิดเชิงอภิปัญญา 
4) วิทยากรอธิบายกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ 
5) วิทยากรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการคิดเชิงอภิปัญญา โดยใช้กิจกรรมการพับ

กระดาษ 

 
ภาพที่ 4.3 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 สำหรับวงจร 1 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรบรรยาย นำอภิปราย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติบางส่วนดังต่อไปนี้ 

(1) ความหมายของอภิปัญญา ซึ่งสรุปได้ว่า อภิปัญญาเป็นความรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง และความสามารถในการกำกับการรู้คิดของตนเอง 

(2)  องค ์ประกอบของอภ ิป ัญญา  – ตามแนวค ิดของ Schraw and 
Dennisson (1994) ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดย ความรู้
เกี่ยวกบัการรู้คิด - มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ด้านข้อเท็จจริงความรู้ด้านเงื่อนไขและความรู้
ด้านกระบวนการ และความรู้เกี่ยวกับการกำกับการรู้คิด – มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน 
กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมินผล 

(3) กลยุทธ์อภิปัญญา – กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพื่อกระตุ้นการคิดเชิงอภิ
ปัญญามีมากมาย แต่ในงานวิจัยนี้จะใช้การตั้งคำถามต่าง ๆ การคิดออกเสียง การอภิปรายเชิงอภิ
ปัญญา 

(4) กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ – เป็นการใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อพัฒนา
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยากรได้อธิบายกรอบแนวคิดของวิธีการ
วิจัย ซึ่งเป็นวิธีการที่ครูแสดงการคิดเชิงอภิปัญญา พร้อมทั้งการคิดออกเสียงให้ผู้เรียนได้มองเห็น
ว่า การคิดของผู้ที่รู้การรู้คิดของตนเอง การกำกับการรู้คิดของตนเองจะทำอย่างไร และนักเรียน
จะถูกกระตุ้นให้ทำการคิดเชิงอภิปัญญาด้วย โดยการกระตุ้นให้ตระหนักการรู้คิดโดยการถาม
ตนเอง และคิดออกเสียงให้เพื่อนและครูได้ฟัง มีการท้าทายความคิด เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมี
การประเมินการคิดของตนเองตลอดเวลา ดังที่แสดงในภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 กรอบแนวคิดของวิธีการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
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(5) วิทยากรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการคิดเชิงอภิปัญญาโดยใช้กิจกรรมการ
พับกระดาษให้ได้ตามที่กำหนด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกการคิดเชิงอภิปัญญาและใช้กลยุทธ์
โดยการคิดออกเสียง เพื่อฝึกจำแนกความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดได้แก่ เชิงข้อเท็จจริ ง ความรู้ด้าน
เงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ และความรู้เกี่ยวกับการกำกับการรู้คิด ได้แก่ การวางแผน กล
ยุทธ์การจัดการข้อมูล การติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อข้อบกพร่ อง การประเมินผล
การคิด ด้วยกิจกรรมการพับกระดาษ 

2) ข้อสังเกตที่พบจากการฟังบรรยาย การอภิปรายและการฝึกปฏิบัติ พบว่า
นักศึกษาใหค้วามร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่แสดงความสนใจในกิจกรรม 

3) นักศึกษาเขียนแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการอบรม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 เมื่อให้ระบุสิ่งที่นักศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ นักศึกษาได้อธิบายตามเนื้อหา

ที่บรรยายได้ เนื่องจากเนื้อหาไม่มาก อย่างไรก็ตาม คำตอบเหล่านี้อาจจะยังไม่สะท้อนความ
เข้าใจที่แท้จริง จะต้องทำการสอบถามเพ่ิมเติม ตัวอย่างข้อมูลสะท้อนคิด เช่น 

“รู้ถึงความหมายเชิงลึกของอภิปัญญา รู้ถึงองค์ประกอบของอภิปัญญาที่จะนำไปทำ
วิจัย” 

“รูปแบบแนวคิดอภิปัญญา และการปรับปรุงแนวคิด 1) การรู้คิด 3 ด้าน และ 2) 
การควบคุมการรู้คิด 5 ด้าน” 

“แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปัญญา” 
“รู้ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดอภิปัญญา” 
“เรื่องการวางแผนการสอน การเจาะวิธีการสอนเก่ียวกับอภิปัญญา” 
“ได้รับทราบตัวอย่างและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างอภิปัญญาที่

เป็นรูปธรรม ทราบองค์ประกอบอภิปัญญาและทราบรายละเอียดปลีกย่อยในกระบวนการ 
ต่าง ๆ” 

คำตอบของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาจำคำตอบได้ แต่บางคนอาจจะ
ยังไม่เข้าใจมากนัก เมื่อลองสอบถามดูเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู ้



 

187 

เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด พบว่า หลายคนตอบแบบไม่มั่นใจและพยายามที่จะ
นึกมาตอบ และระบุว่ายังจำไม่ได้ 

ประเด็นที ่ 2 เมื่อให้ระบุความรู ้ เดิมและความรู ้ใหม่ที ่มีเกี ่ยวกับการอบรม
เกี่ยวกับอภิปัญญาที่ได้เรียนรู้ในการอบรม ประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการวันนี้ นักศึกษาระบุว่า 
ก่อนหน้านี้ เข้าใจว่า แนวคิดอภิปัญญาเป็นแนวคิดสำหรับการสอน (กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
เท่านั้น) ไม่มีภาพของความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด ดังตัวอย่างข้อความที่
นักศึกษากล่าวถึง เช่น 

“แนวคิดอภิปัญญาคือการส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้น+ตั้ง
คำถาม” 

“การใช้คำถาม การล้วงความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์ใหม่
เพ่ือสรุปเป็นความรู้ใหม่” 

“การประยุกต์ใช้/สร้างองค์ความรู้จากการตั้งคำถาม” 
“อภิปัญญาคือการล้วงคำตอบของนักเรียนที่มีติดตัว+สอนคอนเซพต์ใหม่ โดยการ

ใช้คำถามในการช่วยสอน” 
“(อภิปัญญา) คือการทำให้เรารู้ว่าเรารู้อะไรไม่รู้อะไร” 

เมื่อให้ระบุว่า มีความรู้ใหม่อะไรบ้าง ที่ได้ เรียนรู้ในวันนี้ เทียบกับความรู้เดิม 
นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“อภิปัญญาคือการรู้ว่าเรารู้อะไรและรู้ว่าเราไม่รู้อะไร และนำไปพัฒนาสิ่งที่เราไม่รู้
โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้อยู่หลายวิธี” 

“อภิปัญญาเป็นการฝึกให้คิดเป็นระบบอย่างมีแบบแผน โดยมีขั้นตอนการวางแผน
และรูจ้ักว่าไม่รู้อะไรจนตรวจสอบคำตอบหรือตรวจสอบชิ้นงาน” 

“วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปัญญาโดยการอิงแนวความคิดของ Flavell” 
“มีการสอนหลายวิธี เป็นการให้นักเรียนตระหนักรู้ในตนเอง” 
“การประยุกต์ใช้/สร้างองค์ความรู้จากการตั้งคำถาม การเล่ากระบวนการโดยการ

ออกเสียง การจัดกิจกรรมชวนคิด” 
“ไม่แน่ใจว่า จะทำได้ไหม ในการสอนฟิสิกส์ ที่เวลาสอนมีน้อย” 

จากคำตอบของนักศึกษาและจากการสอบถามเพ่ิมเติม สะท้อนว่า นักศึกษายัง
เข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างผิวเผิน นักศึกษาไม่สามารถอธิบายได้ในรายละเอียด
หลายประเด็นได้อย่างชัดเจน เช่น ความรู้เงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ ต่างกันอย่างไร 
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จะนำไปใช้อย่างไร เป็นต้น ทั ้ งนี ้อาจจะเป็นผลมาจากการบรรยายที ่ เร ็วเกินไป การ
ยกตัวอย่างที ่ เห็นเป็นรูปธรรมจากกิจกรรมพับกระดาษ อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก
เนื่องจากเวลาสั้นเกินไป สำหรับการกำกับการรู้คิด เช่น กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การวางแผน 
อาจจะต้องทำให้เห็นชัดมากขึ้นในการประชุมอบรมครั้งต่อไป  

ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อยเพียงไร เพราะเหตุใด จากการพิจารณาคำตอบของนักศึกษาในแบบ
สะท้อน ส่วนใหญ่ก็บอกว่าสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

“สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงและครอบคลุมกับกรอบ
แนวคิดอภิปัญญา” 

“ปรับในการใช้คำถามและกิจกรรมระหว่างการการสอน เน้นความรู้เดิมเพื่อนำมา
สรุปเป็นความรู้ใหม”่ 

“สามารถนำไปปรับใช้ได้มาก เพราะฟิสิกส์มีทั้งการแก้โจทย์ปัญหา การทดลอง ซึ่ง
มีกระบวนการคิดที่เป็นลำดับขั้นตอน” 

“ปรับใช้ในการวางแผนการสอน+รูปแบบการสอน” 
“มาก เพราะได้รู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญาให้กับนักเรียน 

ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้” 

ถ้าถามว่า ความรู้ที ่ได้จะนำไปปรับใช้ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด คำตอบของ
นักศึกษามักจะตอบก่อนว่า ได้เสมอ แต่เหตุผลที่ให้ ไม่ค่อยสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษา
เข้าใจจริงหรือไม่ จะต้องให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในการทำงานจริงต่อไป  

ประเด็นที่ 4 เมื่อสอบถามความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้  นักศึกษาให้
ข้อมูลที่เป็นบวก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“ทำให้เข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบอภิปัญญามากขึ้น เริ่มมองเห็นภาพของการนำ
แนวคิดนี้ไปใช้ในห้องเรียนบ้าง” 

“เข้าใจเรื ่องการสอนแบบอภิปัญญามากขึ้น รู ้สึกว่าการสอนแบบนี้น่าจะทำให้
นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น ดีใจที่มโีอกาสเข้าร่วมโครงการนี้” 

“รู้สึกดีท่ีอภิปัญญาสามารถจับต้องได้” 
“รู้สึกล้ากับการนั่งฟัง คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมให้ยืดเส้นบ้าง หรือพักเบรคเปลี่ยน

ท่าทาง” 
“เข้าใจอภิปัญญามากข้ึน รู้สึกว่าอภิปัญญาสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้” 
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ข้อมูลที่นักศึกษาตอบมา ให้ผลสะท้อนที่ดี อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตอาการ
หรือ การแสดงออกของนักศึกษาพบว่า กิจกรรมในส่วนที่เป็นการบรรยายบางช่วงเร็วเกินไป 
ทำให้ตามไม่ทัน และกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เวลาสั้นเกินไป  

ผลการสะท้อนคิดนี้ จะต้องนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการสะท้อน
คิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
อภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 3 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งต่อไปนี้ 

สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 2 ที่ผ่านมา 
- ในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ประเมินได้ว่า นักศึกษามี

ความรู้ (จำได้) ว่า อภิปัญญาหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ยังแสดงความไม่แน่ใจว่า
จะเข้าใจจริงหรือไม ่

- นักศึกษามีโอกาศได้ทำกิจกรรมฝึกใช้กลยุทธ์อภิปัญญาหรือวิธีการสอนให้
ผู้เรียนมีอภิปัญญาจากกิจกรรมพับกระดาษ ที่ต้องใช้ความรู้ด้านข้อเท็จจริงความรู้ด้านเงื่อนไข 
และความรู้ด้านกระบวนการ การวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การติดตามความเข้าใจ กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อข้อบกพร่อง การประเมินผล แต่อาจจะยังไม่ค่อยชัดสำหรับนักศึกษาบางคน 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- ผู้วิจัยเตรียมเนื้อหาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
(1) ผู้วิจัยจะนำอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการตั้งคำถาม การคิดออก

เสียงที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบของอภิปัญญา 
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(2) ผู้วิจัยจะนำอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการวิจัยในมิติของวิชา
วิทยาศาสตร์ในงานวิจัยนี้ (ฟิสิกส์) เพ่ือเป็นการทบทวนความหมาย แนวคิดและองค์ประกอบและ
กลวิธีอภิปัญญาโดยอิงกับฟิสิกส์ 

(3) ผู้วิจัยนำอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ 1. มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ 2. การ
ทดลองทางฟิสิกส์ 3. และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ สำหรับการตั้งคำถามและคิดออกเสียง 

2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคิด การกำกับ
การรู้คิด โดยจะให้มีการอภิปรายทำงานเป็นกลุ่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

3) เตรียมเอกสารสำหรับการสะท้อนคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมสัมนาครั้งนี้ 
โดยใช้เอกสารชุดเดิม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยจัดประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกำหนดคือ 

วันที่ 22 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.5 ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) วิทยากรนำอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการตั้งคำถาม การคิดออกเสียงที่
สัมพันธ์กับองค์ประกอบของอภิปัญญา 

2) ว ิทยากรนำอภิปรายเกี ่ยวกับกรอบแนวคิดของการว ิจ ัยในมิติ ของว ิชา
วิทยาศาสตร์ในงานวิจัยนี้ (ฟิสิกส์) เพ่ือเป็นการทบทวนความหมาย แนวคิดและองค์ประกอบและ
กลวิธีอภิปัญญาโดยอิงกับฟิสิกส์ 

3) วิทยากรนำอภิปรายและยกตัวอย่างการตั้งคำถาม การคิดออกเสียงที่เกี่ยวกับ 1. 
มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ 2. การทดลองทางฟิสิกส์ 3. และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

 
ภาพที่ 4.5 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 สำหรับวงจร 1 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) ผู้วิจัยนำอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการตั ้งคำถาม การคิดออกเสียงที่

สัมพันธ์กับองค์ประกอบของอภิปัญญา โดยใช้คำถามดังตัวอย่างต่อไปนี้ มาร่วมกันวิเคราะห์ 
• มีข้อมูลอะไรบ้าง ที่เรารู้มาก่อน หรือยังไม่รู้  (What data do I know?) – 

ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 
• อะไรเป็นเป้าหมายของของเราการเรียนเรื่องนี้ การทำความเข้าใจเรื่องนี้ 

การแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ หรือทำการทดลองทางฟิสิกส์เรื่องนี้ (What is my goal?) - การวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย 

• เราจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ เช่น ในการทำ
ความเข ้าใจ การแก้โจทย์ป ัญหา (What do I have to do?) - การวางแผน ความร ู ้ด ้าน
ข้อเท็จจริงความรู้ด้านเงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ 

• ข้อมูลหรือวิธีการ (กลยุทธ์) อะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการบรรลุสู่เป้าหมาย 
(What types of information and strategies I need?) – ความรู ้ด้านกระบวนการ ความรู้
ด้านเงื่อนไข กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 

• เราเข้าใจข้อมูลที่อย่างที่ให้มา หรือที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ (Is everything 
clear to me?) – ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 

• ข้อมูลส่วนใดบ้างที่ไม่เกี ่ยวข้อง หรือจำเป็นต้องใช้ (What details are 
irrelevant?) – ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 

• สถานการณ์ทำนองเดียวกันนี้ เป็นที่คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ 
(What similar real-life examples I know?) – ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (บุคคล) 

• เราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง (What materials do I need?) – ความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (งาน) 

• เราควรจะตระหนักในเรื่องใดบ้าง ระหว่างที่ทำการทดลอง (What should 
I be aware of during the experiment?) – การติดตามการคิด  

• เราคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (What do I think will happen?) – การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
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• มีคำตอบหรือแนวคิดที่เราคาดไว้ก่อนหรือไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ 
อย่างไร (Are my assumptions correct?) – การประเมิน 

• เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการหรือยัง (Did I achieve my goal?) – การ
ประเมิน 

• เราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกบ้าง (Do I need to change something?) 
– การแก้ไขข้อบกพร่อง 

• การแก้โจทย์ปัญหานี้จะต้องใช้เงื่อนไขอะไร ต้องใช้วิธีการอะไร มีวิธีที่ง่าย
กว่านี้หรือไม่ (Can the problem be solved in an easier way?) – ความรู้ด้านกระบวนการ 

• เราไม่บรรลุเกี ่ยวกับอะไรบ้าง (What was not successful?) – การ
ประเมินผล 

• เราทำอะไรได ้สำเร ็จ บรรล ุบ ้าง (What was successful?) – การ
ประเมินผล 

จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมั ่นใจว่า คำถามใดจะอยู ่ใน
องค์ประกอบใดของอภิปัญญา บางคำถามเข้าหลายองค์ประกอบ วิทยากรแนะนำว่า ไม่
จำเป็นต้องระบุแน่ชัดก็ได้ ขอให้มองภาพรวมว่า ในการสอนควรจะมีคำถามที่หลากหลาย ไม่ต้อง
ไปพะวงว่า คำถามจะเข้าหรือไม่เข้าองค์ประกอบใดบ้าง เพราะในการสอนฟิสิกส์ ถ้าสอนด้วย
หลักเหตุและผล สอนด้วยความเข้าใจและพยายามใช้คำถามที่ดี ที่กระตุ้นการรู้คิด การกำกับการ
คิดของตนเอง มันจะเข้ากับองค์ประกอบแทบจะทุกองค์ประกอบอยู่แล้ว นอกจากนี้ มีนักศึกษา
บางคนระบุว่าตัวอย่างคำถามเหล่านี้ ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบของอภิปัญญาได้ดีขึ้น 

2) วิทยากรอธิบายกรอบแนวคิดของวิธีการสอน (ตามภาพที่  4.4) อีกครั ้งหนึ่ง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มองเห็นขอบเขตเชิงเนื้อหาที่ใช้ในการสอนเพ่ิมเติมด้วย โดยนักศึกษาซึ่งจะต้อง
ไปสอนนักเรียนให้เกิดการคิดเชิงอภิปัญญา ครูต้องแสดงตัวอย่างในการคิด (Modelling) 3 
รูปแบบ คือ 

(1) การทำความเข้าใจมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบดังภาพที่ 4.6 
(2) การทดลองทางฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบดังแสดงในภาพที่ 4.7 
(3) การแก้โจทย์ปัญญาทางฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบดังแสดงในภาพที่ 4.8 โดย

ยกตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ (สมดุลกล งานและพลังงาน แสงและการมองเห็น และไฟฟ้า
สถิต)  
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ภาพที่ 4.6 กรอบแนวคิดสำหรับการแสดงการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดทาง

ฟิสิกส์ 
ในภาพที่ 4.6 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบสำหรับครูในการคิดออกเสียงให้นักเรียนเห็น

เป็นแบบอย่าง เริ่มต้นก่อนจะแสดงแบบอย่าง ครูผู้สอนจะตั้งคำถามก่อนเพื่อให้เกิดประเด็นที่
จะต้องมีการคิดและการใช้อภิปัญญาเกิดขึ้น สถานการณ์จะถูกนำมาใช้เริ่มต้นของการถามเอง 
แสดงท่าทางครุ่นคิดและมีการพูดกับตัวเองโดยใช้หลักของเหตุ-ผล และคำถามนำต่าง ๆ จนไปสู่
ข้อสรุปหรือมโนทัศน์ที่ต้องการ 

 
ภาพที่ 4.7 กรอบแนวคิดสำหรับการแสดงการคิดออกเสียงในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ 

เช่นเกียวกับการทดลองทางฟิสิกส์ ที่ครูจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่ทำให้เกิดคำถาม
ที่นำไปสู่การหาคำตอบโดยการทดลอง ครูอาจจะเริ่มคิดออกเสียงตั้งแต่ก่อนการทดลองหรือ
หลังจากได้ผลการทดลองแล้วก็ได้ การแสดงการคิด ถามคำถามนำตัวเอง การใช้ผลการทดลองมา
อ้างอิงการตอบของตนเอง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของการทดลอง ซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่จากการ
ทดลองของนักเรียน ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.7 และในกรณีของการแก้โจทย์ปัญหาก็เช่นเดียวกัน 
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ครูจะแสดงการแก้โจทย์ปัญหา โดยการถามตัวเอง เพื่อตรวจสอบความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าความรู้ดา้น
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ และการกำกับการรู้คิดของตนเองตั้งแต่
การวางแผน การใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูล การติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้ อ
ข้อบกพร่อง รวมทั้งการประเมินผล 

 
ภาพที่ 4.8 กรอบแนวคิดสำหรับการแสดงการคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

จากการสอบถามและสังเกต นักศึกษาเริ่มเข้าใจกรอบแนวคิดของการสอนในวิจัยนี้
ตามภาพที่ 4.4 มากขึ้น หลายคนได้สอบถามว่า ผลสัมฤทธิ์จะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นักศึกษาเริ่มเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์มากขึ้น 

3) ผู้วิจัยนำอภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการคิดออกเสียงใน
วิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ 1. มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ 2. การทดลองทางฟิสิกส์ 3. และการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ ให้อิงกับเนื้อหา ซึ่งจะทำการตั้งคำถามและและคิดออกเสียง ได้ก็ต้องมีความรู้
ฟิสิกส์เพียงพอ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ทบทวนความรู้ฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคนต้องใช้สอน โดยห้นักศึกษานำ
สมุดจดวิชาการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาที่เคยเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา รวมทั้งเปิด
สมุดบันทึกออนไลน์ที่เคยทำไว้ในสมุดโน้ตออนไลน์ (ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.9 – 4.12) ในทุก
เนื้อหาเพ่ือใช้ในการทบทวนและฝึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างบางส่วนของสมุดบันทึกออนไลน์เกี่ยวกับการทำความเข้าใจแนวคิดทาง

ฟิสิกส์ 
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ภาพที่ 4.10 สมุดบันทึกออนไลน์เกี่ยวกับการทำการทดลองฟิสิกส์ 
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ภาพที่ 4.11 สมุดบันทึกออนไลน์เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
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ภาพที่ 4.12 สมุดบันทึกออนไลน์ในการอภิปรายเกี่ยวกับประยุกต์ใช้ความรู้ 
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สมุดบันทึกออนไลน์ดังกล่าว เป็นสมุดโน้ตที่เคยใช้ในการสอนนักศึกษาในกระบวน
วิชาเนื ้อหา และจะให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสอนโดยเติมกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าใน
กระบวนการของการเรียนการสอนจริง 

(2) วิทยากรยกตัวอย่างการคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กรอบ
ในภาพที่ 4.11 ดังนี้ 

Metacognitive Modeling – Problem Solving 

ครูคิดออกเสียงให้นักเรียนดู เพื่อเป็นตัวอย่างในการคิดเชิงอภิปัญญาใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้ ***** 

[โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์] 

 
[การแสดงการคิดออกเสียง ในการแก้โจทย์ปัญหา ครูจะต้องแสดงราวกบัว่า 

กำลังคิดที่จะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ โดยพูดออกมาด้วยให้นักเรียนได้ยินและได้เห็นกิริยาของการคิด 
การแสดงความสงสัยแล้วถามตัวเอง การแสดงการนำแนวคิดทางฟิสิกส์มาใช้ การแสดงการใช้
คณิตศาสตร์ การแสดงอาการลังเลเมื่อคิดไม่ออกและพยายามคิด การแสดงอาการดีใจเมื่อแก้
โจทย์ปัญหาได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  ซึ ่งจะมีการใช้ความรู้ด้านการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด
ตลอดเวลา] 

“เราอ่านโจทย์แล้ว เราเข้าใจไหม” [ถ้าไม่เข้าใจ “ถ้าไม่เข้าใจจะทำอย่างไร 
คำไหนที่เราไม่รู้จักบ้าง เราจะทำอย่างไรให้เราเข้าใจ”] (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง การวางแผน) 

“อ๋อ เขาให้หาความเร็วของวัตถุท่ีตำแหน่ง 60 เมตร เมื่อที่ถูกปล่อยให้ตกมา
จากยอดตึกสูง 120 เมตร” (การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล)  

“ถ้าไม่แน่ใจ “ไหนลองถามเพื่อนซิ เข้าใจตรงกับเราไหม” (การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง) 

“มันน่าจะเป็นการตกแบบเสรีได้ เพราะวัตถุน่าจะหนักพอสมควร 5 กิโลกรัม 
ก็คือ 50 นิวตัน และถือว่าตกภายใต้แรงโน้มถ่วงแรงเดียวได” (ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

“ถ้าใช้ความรู้เรื่องการตกแบบเสรี เราน่าจะใช้สมการของการตกแบบเสรไีด้
เลยนะ ถ้าเขาไม่ได้ระบุแรงต้านอากาศมาให้” (ความรู้ด้านเงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ) 
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“มวลก็จะไม่เกี ่ยวด้วย ถ้าเป็นการตกแบบเสรี ว ัตถุจะต้องมีความเร่ง
เดียวกัน” (ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

“ไหนลองทำดูก่อน” [ลองแก้โจทย์ ดูข้างล่าง] (ความรู้ด้านกระบวนการ) 

 
“ทำไมครูให้มาทำในเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกลล่ะ” (การประเมิน) 
“แสดงว่าข้อนี้ใช้ กฎการอนุรักษ์พลังงานกลได้สิ” (ความรู้ด้านเงื่อนไข) 
“เราเข้าใจหรือยังว่า กฎการอนุรักษ์พลังงานกลใช้ได้เมื ่อใดบ้าง” (การ

ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ) 
“อ๋อ ถ้าไม่มีแรงอื ่นใด ที ่มาทำให้เกิดงานบนวัตถุ นอกจากแรงโน้มถ่วง 

พลังงานกลรวมของระบบจะมีค่าคงตัวเสมอ ซึ่งเรียกว่า กฏการอนุรักษ์พลังงานกล” (ความรู้ด้าน
เงื่อนไข) 

“ไหนลองทำดูก่อน” [แสดงการคิดแก้โจทย์ และขอความช่วยเหลือจาก
นักเรียนให้นักเรียนช่วยคิด] (ความรู ้ด ้านข้อเท็จจริง ความรู ้ด ้านเงื ่อนไข ความรู ้ด ้าน
กระบวนการ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กล
ยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมิน) 
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[หลักทำเสร็จแล้ว] “ทำดูแล้ว ได้คำตอบตัวเลขเดียวกันเลย แสดงว่า เรา

น่าจะเข้าใจได้ถูกต้องนะ ลองถามเพื่อน (หรือครู) หน่อย” (กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง การ
ประเมิน) 

“เอ๊ะ จะมีวิธีอื่นอีกไหม” (การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง การประเมิน) 

“เราได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน กับ พลังงานจลน์มาแล้ว ว่า
งานที่ทำโดยแรงลัพธ์ จะเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป” (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
เงื่อนไข การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมิน) 

“แรงที่กระทำต่อวัตถุนี้ มีแรงเดียวเท่านั้น คือแรงโน้มถ่วง” (ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข ความรู้ด้านกระบวนการ การวางแผน กลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อมูล การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ การประเมิน) 

“งานที่ทำโดยแรงโน้มถ่วง ก็น่าจะเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป
นะ” (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข) 

“ลองทำดูอีกที” [แสดงการแก้โจทย์ โดยทำท่าคิดไปด้วย พร้อมกับชวน
นักเรียนคิด] (ความรู ้ด้านข้อเท็จจริง ความรู ้ด้านเงื ่อนไข ความรู ้ด้านกระบวนการ การ
วางแผน กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง การประเมิน) 
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“โอ้โห ได้คำตอบเดียวกันเลย แสดงว่า ปัญหาข้อนี้ ทำได้หลายวิธีนะ” (การ

ตรวจสอบติดตามความเข้าใจ การประเมิน) 
“ไหนลองทวนแต่ละวิธีดูอีกที” [แสดงการแก้โจทย์วิธีที่ 3 โดยทำท่าคิดและ

แสดงความชื่นชมวิธีการทางฟิสิกส์ที่สวยงามไปด้วย] (การประเมิน) 

หัวข้อที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นหัวช้อ “กฎการอนุรักษ์พลังงาน” ที่อยู่ในเรื่อง “งานและ
พลังงาน” และในภาคเรียนรก่อนหน้านี้ นักเรียนได้เรียนหัวข้อ “การเคลื่อนที่แนวตรงด้วย
ความเร่งคงตัว” ซึ่งรวมการตกแบบเสรีอยู่ด้วย หัวข้อ “แรงและกฏการเคลื่อนที่” และในหัวข้อ
งานและพลังงานนี้  วิทยากรพยายามให้นักศึกษาได้ให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงกันของ
เนื้อหาฟิสิกส์ที่อยู่ต่างบทกัน ซึ่งสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ แก้ปัญหาเดียวกันได้ ซึ่งหากมองในมุม
ของฟิสิกส์ก็คือผู้ที่มีอภิปัญญาในฟิสิกส์ควรจะมองแบบนี้ได้ในทุกเนื้อหาของฟิสิกส์ 

จากการสังเกต พบว่านักศึกษาน่าจะเข้าใจเนื้อหาที่ยกตัวอย่างพอสมควร เนื่องจาก
ได้เคยเรียนมาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเพิยงพอ เนื่องจากยังไม่ได้ใช้เนื้อหาเหล่านี้ในการเตรียม
สอนมาก่อน 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน - ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1) การยกตัวอย่างคำถามและชี้ให้เห็นว่า คำถามแต่ละคำถามเข้าองค์ประกอบ

ใดของแนวคิดอภิปัญญา ช่วยให้นักศึกษาหลายคนเข้าใจได้เร็วขึ้น นักศึกษาได้รับการย้ำ
เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของอภิปัญญาบ่อย ๆ และเมื่อนำมาผูกกับเนื้อหา น่าจะ
ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ยังบางคนยังจำองค์ประกอบของอภิปัญญา
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ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จำนวน 8 องค์ประกอบไม่ได้ จะต้องใช้เวลาในการระลึกขณะหนึ่ง จึงจะ
ระบุได้ 

2) นักศึกษาบางคนยังแสดงความกังวลว่า จะไม่สามารถประยุกต์ไปใช้ใน
ห้องเรียนจริงไม่ได้ 

3) จากการพิจารณาความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยใช้แบบ
สะท้อนคิด ซึ่งได้ผลดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในการประชุมนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลว่า ได้
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“การสอนวิชาฟิสิกส์ โดยแทรกแนวคิดอภิปัญญาในหัวข้อต่าง ๆ” 
“การถามคำถาม การคิดเสียงดังหรือการคิดออกเสียง ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดแบบ

อภิปัญญา” 
“อภิปัญญา คือ การคิดเกี่ยวกับการคิด/ตัวอย่างอภิปัญญาในการจัดการเรียนการ

สอนฟิสิกส์” 
“การคิดออกเสียง การคิดเสียงดัง” 

เมื ่อพิจารณาคำตอบของนักศึกษาจากใบสะท้อนคิดและจากการสอบถาม
เพิ่มเติม พบว่า คำตอบส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญารวมทั้ง
แนวทางการกระตุ้นการคิดเชิงอภิปัญญาของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นที่ 2 ความรู้ เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเกี ่ยวกับการอบรมเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาในวันนี้ ดังตัวอย่างเช่น 

“การถามคำถามที่ง่ายต่อการตอบสำหรับนักเรียน” 
“การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้การตั้งคำถาม เกี่ยวกับความรู้เดิม” 
“การคิดแบบอภิปัญญา เป็นการนำข้อมูล ความรู้เดิมมาอธิบายความรู้ใหม่” 
“การถามคำถามที่ทำให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้เดิม เพื่อให้ผู้เรียน

ตระหนักว่าตนรู้ว่าไม่รู้สิ่งใด และจะมีวิธีการหาความรู้ได้อย่างไร” 
“การคิดที่เราต้องรู้ว่าเรารู้อะไร คิดอย่างไร ถนัดเรื่องใด มีการตรวจสอบความรู้ 

ความคิด กระบวนการ” 

จากการพิจารณาข้อมูลทั ้งจากการตอบแบบสอบถามและการถามพูดคุย
เพิ่มเติม (เนื่องจากข้อมูลจากการเขียนตอบของนักศึกษาในใบสะท้อนคิดบางส่วนไม่ค่อยมี
คำตอบที่ตรงประเด็น) สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาบางคน ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีกา รพัฒนา



 

204 

อภิปัญญาที่จะใช้ในงานวิจัยนี้เท่าที่ควร นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่า ในการตั้งคำถามกระตุ้น
การคิด จะต้องถามเกี่ยวกับสิ่งที่ถามตัวความรู้ มากกว่าการถามคำถามเกี่ยวกั บการคิดที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ (ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด) ของนักเรียน อย่างไรก็
ตาม มีบางคำตอบที่แสดงให้เห็นว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอภิปั ญญา
พอสมควร 

ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อยเพียงไร เพราะเหตุใด  ตัวอย่างคำตอบของนักศึกษา ได้แก่  

“สามารถนำมาปรับใช้ได้มาก ถ้านักเรียนสามารถลำดับความคิด และเชื่อมโยง
ความความรู้เดิม ก็สามารถนำไปต่อยอดสู่ความรู้ใหม่” 

“ปรับใช้ได้มาก ใช้การ think aloud ในการแก้โจทย์ทางฟิสิกส์/ การตั้งคำถามที่
กระตุ้นกระบวนการคิดแบบอภิปัญญา ที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางฟิสิกส์” 

“ปรับใช้ได้อย่างมาก เนื่องจากต้องนำไปเขียนแผนการสอนเป็นประจำอยู่แล้ว” 

ในการตอบคำถามประเภทได้หรือไม่ คำตอบทั่วไปหรือคำตอบทันทีแบบไม่ได้คิด
ที่นักศึกษาจะตอบคือ จะตอบว่า “ได้” ไว้ก่อน แต่เหตุผลยังไม่ค่อยชัดเจนหรือแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า ได้จริง จะต้องพิจารณาจากการปฏิบัติจริงต่อไป 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีคนนำไปใช้ได้ดี” 
“การถามคำถาม เป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะคำถามท่ีอิงกับเนื้อหา” 
“รู้สึกเข้าใจเนื้อหามากข้ึน” 
“รู้สึกด”ี 
“อยากได้ตัวอย่างมากกว่านี้” 

จากการพิจารณาคำตอบจากแบบสะท้อนคิดและการสอบถามเพิ่มเติม หลาย
คนระบุว่า การถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือแนวคิดเกี่ยวกับฟสิกส์จะยากเสมอ นอกจากนี้
ถ้าเนื้อหาที่กำลังบรรยายอยู่ ยังไม่ใช่เนื้อหาของตนเองที่จะสอน นักศึกษาไม่อยากเสียเวลา
ในการคิดในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ใช้ในการสอนของตนเอง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตนเองจะต้องสอน 
จะตื่นเต้นร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดมากพอสมควร และมีปัญหาที่นักศึกษาไม่
สามารถตั้งคำถามได้ ไม่ว่าจะเป็นคำถามให้คิดทั่วไปหรือการถามให้คิดเชิงอภิปัญญาหาก
ต้องไปโยงกับเนื้อหาฟิสิกส์แล้วนักศึกษาจะบอกว่าคิดไม่ได้หรือยากเสมอ และการที่ผู้วิจัยได้



 

205 

แสดงตัวอย่างของการแสดงการคิด (Modelling) ที่คนคิดรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิด โดยเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือให้เห็นลำดับ ทำให้นักศึกษารู้สึกพึงพอใจโดยระบุ
ว่า ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และอยากเข้าใจเรื ่องอื่นมากขึ้นอีกโดยการขอตัวอย่างที่
มากกว่าที่แสดงให้ดู 

ผลการสะท้อนคิดนี้ จะต้องนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการสะท้อน
คิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
อภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 4 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งต่อไปนี้ในวันที่ 28 กันยายน 2562 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 3 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาเริ่มเข้าใจอภิปัญญา แนวคิดและองค์ประกอบของอภิปัญญา และ
แต่น่าจะเสริมเกี่ยวกับกลยุทธ์การคิดออกเสียงในบริบทที่หลากหลาย 

- นักศึกษายังไม่ชำนาญในการตั้งการถาม วิธีการแสดงการคิดออกเสียง
หรือการเป็นแม่แบบในการคิดออกเสียง (Modeling) 

- นักศึกษาอยากได้ตัวอย่างของการคิดออกเสี ยงในการสอนเนื้อหา
มากกว่าเดิม 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของอภิปัญญาและมีทักษะในการ

คิดออกเสียงให้คนอ่ืนมองเห็นการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดของตนเอง ผู้วิจัยจะให้ความรู้
ดังต่อไปนี้ 
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(1) การบรรยายและอภิปรายการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง การใช้คำถาม 
และบริบทที่ส่งเสริมอภิปัญญา 

(2) การบรรยายและฝึกปฏิบัติการคิดออกเสียงเชิงอภิปัญญา โดยให้
นักศึกษาฝึกหัดออกแบบการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ 
การทำการทดลองทางฟิสิกส์ และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคิด การกำกับ
การรู้คิด โดยจะให้มีการอภิปรายทำงานเป็นกลุ่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่ างและ
เครื่องดื่ม 

4) เตรียมเอกสารสำหรับการสะท้อนคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมสัมนาครั้งนี้ 
โดยใช้เอกสารชุดเดิม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผน ดังภาพตัวอย่างในภาพที่ 

4.13 ดังนี้ 
1) วิทยากรบรรยายและอภิปรายการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง การใช้คำถาม และ

บริบทที่ส่งเสริมอภิปัญญา 

 
ภาพที่ 4.13 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 สำหรับวงจร 1 

2) วิทยากรยกตัวอย่างการคิดออกเสียงด้านการทำความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์
ทางฟิสิกส์ และให้นักศึกษาฝึกออกแบบการคิดออกเสียงในเนื้อหาที่ตัวเองจะสอน 

3) วิทยากรให้นักศึกษาออกแบบการคิดออกเสียง ทั้งการทำความเข้าใจเนื้อหาทาง
ฟิสิกส์ การทำโจทย์ และการทำการทดลอง และนำมาอภิปรายร่วมกัน 
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4) นักศึกษาประเมินตนเองโดยการทำแบบสะท้อนคิด 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรบรรยายและอภิปรายการใช้เทคนิคการคิดออกเสียง การใช้คำถาม และ

บริบทที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยใช้คลิปวิดิโอการใช้เทคนิคการ Think aloud ที่น่าสนใจจาก You 
tube ของต่างประเทศ มาให้นักศึกษาได้ดู (เช่น https://www.youtube.com/watch?v=PM 
FyWkTeUkE &t=322s) และวิทยากรได้กล่าวถึงวิธีการคิดออกเสียงของครู การตั้งคำถาม การ
อภิปราย และการประเมินตนเอง รวมถึงขยายประเด็นของบริบทที่เอื้อต่อการส่งเสริมอภิปัญญา
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุกและส่งเสริมอภิปัญญา 

2) วิทยากรยกตัวอย่างการคิดออกเสียงด้านการทำการทดลองทางฟิสิกส์ ฝึก
ออกแบบการคิดออกเสียงในเนื้อหาที่ตัวเองจะสอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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3) วิทยากรยกตัวอย่างการคิดออกเสียงด้านการทำการทดลองทางฟิสิกส์  ฝึก

ออกแบบการคิดออกเสียงในเนื้อหาที่ตัวเองจะสอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ โดยเริ่มต้นครูอธิบายการ
ทดลอง ให้นักเรียนทำการทดลองตามที่กำหนดในหนังสือเรียน และให้นักเรียนมาเขียนผลบน
กระดาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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หลังจากนักเรียนแสดงผลการทดลองให้ทั้งห้องเรียนแล้ว ครูจะแสดงการคิด 

(นักเรียนก็ร่วมคิดด้วยก็ได้) ดังต่อไปนี้ 
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จากการสังเกต พบว่า นักศึกษาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการยกตัวอย่างของ

วิทยากร แนะนำคำถามและการใช้สถานการณ์ การลำดับการวาดรูป การอธิบาย ให้ด้วย  และ
เมื่อให้นักศึกษาออกแบบเอง พบว่า มีนักศึกษาบ่นว่า คิดไม่ออก คิดคำถามออก เข้าใจแต่อธิบาย
ออกมาไม่ได้ พิมพ์ช้า การวาดรูปในคอมพิวเตอร์ช้า ลำดับแนวคิดไม่ค่อยออกว่าอะไรควรจะมา
ก่อน-หลัง เหตุผลคือ นักศึกษายังไม่แตกฉานในเนื้อหาเพียงพอ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 เมื่อสอบถามสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในการประชุมอบรมครั้งนี้  

โดยการให้เขียนแบบสะท้อนคิดและโดยการสอบถามเพ่ิมเติม นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้  

“การสอนแทรกแนวคิดภิปัญญาลงไปในแผนแบบเดิม ๆ” 
“รู้สึกเข้าใจเนื้อหามากข้ึน เมื่อต้องมาแตกรายละเอียด” 
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“การแยกการทำความเข้าใจเนื้อหา การทำการทดลอง และการแก้โจทย์ปัญหาออก
จากกัน ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้น” 

“การถามตอบ การคิดออกเสียงที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่จะต้องไปสอน” 
“คิดคำถามไม่ออก” 
“ลำดับเนื้อหาไม่เป็น” 
“การต้ังคำถาม การเขียนลำดับการคิดออกเสียงยาก (การทำความเข้าใจ และการ

ทดลองทางฟิสิกส์ แต่สำหรับการทำโจทย์ปัญหา สามารถทำได้)” 

จะพบว่า ในการมาอบรมครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามองเห็นภาพของการสอนฟิสิกส์
โดยการแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การสอนเพื่อทำคว าม
เข้าใจความรู้หรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ การทำการทดลองทางฟิสิกส์และการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์ ได้ชัดขึ้น แต่ปัญหาที่มองเห็นคือ นักศึกษาบางส่วนยังไม่ เชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตัวเอง
สอน เนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรกในชีวิต ทำให้ติดขัดในเรื่องการลำดับแนวคิดของเนื้อหา
และการคิดคำถาม เพื่อต้อนไปสู่เป้าหมาย และคำถามที่จะต้ องสอนให้ผู้เรียนต้อนตัวเอง
ไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นคำถามที่ให้นักเรียนเกิดการกำกับการรู้คิดของตนเอง 

ประเด็นที่ 2 เมื่อสอบถามเกี่ยวความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการอบรม
และเกี่ยวกับอภิปัญญาในการอบรมครั้งนี้ จากการใช้แบบสอบถามและการสอบถามเพ่ิมเติม
หลังจากผู้วิจัยอ่านบันทึกการสะท้อน นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“ในการสอนแบบเดิม ถ้าเพ่ิมการกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นขั้นตอน ก็เป็นการ
สอนสำหรับการพัฒนาอภิปัญญาได้” 

“การจัดเรียงแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ และแทรกวิธีอภิปัญญา” 
“คนที่สอนฟิสิกส์ใด้เข้าใจได้ จะต้องมีความรู้เนื้อหาเชิงลึกและมีความสามารถใน

การตั้งคำถามที่ดีด้วย” 
“การคิดออกเสียง เป็นวิธีการที่ดี” 
“นำไปปรับปรุงแผนการสอนให้มีความเป็นอภิปัญญามากยิ่งขึ้น” 

จะพบว่าการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ในการอบรมครั้งนี้ ทำให้มองเห็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นมาก ทำให้รู้รายละเอียดในทางปฏิบัติ 

ประเด็นที่ 3 เมื่อสอบถามว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้น
เรียนได้มาก/น้อยเพียงไร เพราะเหตุใด นักศึกษาระบุดังนี้ 
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“นำไปใช้ในการสอนในชั้นเรียนได้ดี” 
“การแยกแนวทางการเป็นแบบอย่างในการคิดเชิงอภิปัญญา ให้นักเรียนมองเห็น

การวิธีการคิดของตนเอง” 
“ถ้าต้องใช้เวลาในการคิดเป็นตัวอย่างมากเกินไป อาจจะเสียเวลามาก จะทำให้สอน

เนื้อหาไม่ทัน โรงเรียนหยุดบ่อย มีกิจกรรมมาก ทดคาบบ่อย” 
“กลัวว่า นักเรียนจะคิดไม่ได้ แบบที่ทำ (ให้เป็นตัวอย่าง) ในวันนี้” 
“หนักใจ กลัวนักเรียนที่โรงเรียนทำไม่ได้ หลายคนไม่สนใจเรียนเลย” 
“นักเรียนที่โรงเรียนอ่อนมาก ย้ายข้างแก้สมการก็ไม่ค่อยเป็น” 

จะพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้ดี ถ้ามีเวลา
ให้ทำกิจกรรมการคิดมากพอ และนักศึกษาหลายคนแสดงความกังวลว่า นักเรียนที่โรงเรียนจะทำ
ไม่ได้ เพราะปกติ เนื้อหาที่สอนอยู่ก็ต้องเร่งสอนแบบบรรยายเพ่ือให้ทันสอบเก็บคะแนน และต้อง
งดสอนบ่อยเนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมมากพอสมควร 

ประเด็นที่ 4 เมื่อถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ มีนักศึกษา
หลายคนแสดงความกังวลพอสมควร กลัวว่านักเรียนที่โรงเรียนจะทำไม่ได้ 

“ดี” 
“หนักใจ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด” 
“ต้องเขียนแผนละเอียดมาก ถ้าจะทำให้มองเห็นขั้นตอนท้ังหมด” 

โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเสียงสะท้อนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเข้าใจการคิด
เชิงอภิปัญญามากขึ้น เริ่มใช้กลยุทธ์อภิปัญญาตามแนวคิดของการวิจัยนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่มี
ปัญหาคือ นักศึกษาที่ยังไม่ค่อยแม่นเนื้อหาทางฟิสิกส์ มีความกังวลว่า จะตั้งคำถามให้นักเรียนรู้
เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเองหรือกำกับการรู้คิดของตนเองได้ไม่ดี นักศึกษาหลายคนแสดงความ
กังวลว่า นักเรียนที่ได้สอนที่โรงเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มที่อ่อน และไม่ค่อยอยากจะเรียนฟิสิกส์ อีก
ทั้งทักษะคณิตศาสตร์ก็ต่ำ แก้สมการไม่ได้ 

ผลการสะท้อนคิดนี้ จะต้องนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษา
ในการประชุมอบรมสัมมนาครั้งต่อไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
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ทักษะอภิปัญญาและอภิปรายหาแนวทางการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 5 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปขอ้มูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 4 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาเข้าใจแนวคิดของการสอนมากขึ้นพอสมควรแล้ว มีทักษะในการ 
ยังขาดทักษะในการตั้งคำถาม และการคิดออกเสียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- ต้องการให้นักศึกษาฝึกการคิดออกเสียงในเรื่องการทำความเข้าใจเนื้อหา 

การทำการทดลองเพ่ิมข้ึน และมาอภิปรายกับวิทยากรมากข้ึนอีก (ฝึกการคิด) 
2) จ ัดให้ม ีการประชุมอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 5 ในวันที ่ 29 กันยายน 2562 ที่ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการคิด การกำกับ

การรู้คิด โดยจะให้มีการอภิปรายทำงานเป็นกลุ่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

4) เตรียมเอกสารสำหรับการสะท้อนคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมสัมนาครั้งนี้ 
โดยใช้เอกสารชุดเดิม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผน ดังภาพตัวอย่างในภาพที่ 

4.14 ดังนี้ 
1) วิทยากรให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเนื้อหา และศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจาก

สมุดจดหรือจากเอกสารออนไลน์ที่เคยใช้ 
2) วิทยากรให้นักศึกษา เลือกหัวข้อหนึ่งในเรื่องที่ตัวเองจะสอนมาออกแบบและ

เขียนแนวทางการใช้เป็นตัวอย่างในการคิดออกเสียงในชั้นเรียน ในการสอนฟิสิกส์ 3 ประเด็น 
(การทำความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ การทำการทดลองทางฟิสิกส์ และการแก้
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โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์) และนำเสนอ อภิปรายร่วมกัน คนละ 1 – 2 หัวข้อที่ตัวเองจะสอนในภาค
การศึกษาที่ 2 ที่กำลังจะถงึ 

 
ภาพที่ 4.14 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 ของวงจร 1 

3) นักศึกษาได้เลือกหัวข้อของตัวเองในกำหนดหรือสร้างสถานการณ์ การตั้งคำถาม 
ในลักษณะถามเอง ตอบเอง โดยพูดวิธีที่ตัวเองคิดไปด้วยระหว่างการคิด (คิดออกเสียง) แล้วนำมา
อภิปราย 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดงันี้ 
1) มีการดำเนินงานจัดประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) วิทยากรให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ที่จะต้องสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจำนวน 1 บท นักศึกษาสามารถเปิดอ่านเพื่อทบทวนเนื้อหา
ฟิสิกส์จากสมุดโน้ตออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ 

3) วิทยากรให้นักศึกษาเลือกหัวข้อหนึ่งในบทเรียนที่กำลังจะใช้สอน เพื่อฝึกการคิด
ออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ การทำการทดลองทางฟิสิกส์ และ
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์) และนำเสนอ อภิปรายร่วมกัน พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาว่า 
ไม่รู้จะแสดงว่าอย่างไร เริ่มต้นเขียนอย่างไร และถ้าวิทยากรเริ่มต้นให้ก่อน นักศึกษาก็สามารถคิด
ต่อเองได้บ้าง 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 เมื่อถามถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการประชุม นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“ส่วนใหญ่ พูดถึงเรื่องเดิม เป็นการฝึกการตั้งคำถามมากกว่า” 
“ได้แนวทางในการเขียนแผนการสอน” 

ในการอบรมสัมมนานี้ เป็นไปตามที่นักศึกษาระบุคือ เน้นในเรื่องเดิมเหมือนกับ
การอบรมสัมนาก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยการให้นักศึกษา
เลือกหัวข้อหนึ ่ ง ในเร ื ่ อ งที ่ ต ัว เองจะสอน แล้วมาเขียนแนวทางการแสดงแบบหรือ  
Modelling การคิดเชิงอภิปัญญาหรือการคิดเกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิดของ
ตนเอง โดยเขียนออกมาเหมือนตัวอย่างที่ผู้วิจัยให้ไป 

ประเด็นที่ 2 เมื่อถามเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเกี่ยวกับการอบรม
เกี่ยวกับอภิปัญญาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ตอบ มีคนที่ระบุว่า 

“การสอนเนื้อหาฟิสิกส์โดยการสอดแทรกการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู” 

ในการอบรมสัมมนานี ้ ไม่ได้เน้นเรื ่องใหม่ ได้แต่ให้นักศึกษาฝึกทักษะในการ
ออกแบบวิธีการคิดออกเสียงการคิดออกเสียงในเรื่องที่ตัวเองจะต้องสอนในบางหัวข้อเท่านั้น และ
อภิปรายกับผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรและจะเป็นอาจารย์นิเทศก์ 

ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อยเพียงไร เพราะเหตุใด นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า 

“ได้แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบอภิปัญญา การแสดงตัวอย่าง
การคิดออกเสียงให้นักเรียน” 

“ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน มันยาก” 
“คิดคำถามไม่ออก” 

ได้แนวทางในการเขียนแผนการสอน วางแผนการสอน อย่างไรก็ตาม มี
นักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ ต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ใหม่ ดังแนวคำตอบ
ต่อไปนี้ 
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ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ ดังนี้ 

“ดี” 
“ได้แนวทางในการเขียนแผนการสอน” 

จะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจ และโดยภาพรวม นักศึกษา
สามารถออกแบบวิธีการแสดงอภิปัญญาได้บ้าง ถ้ามีเวลาพอ การคิดคำถามไม่ออกเป็น
เพราะนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่กำลังจะสอน เป็นการสอนครั้งแรกในชีวิต 
อาจจะต้องใช้เวลาไต่ตรอง เรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม และสิ่งที่สังเกตได้คือ เมื่อให้
อภิปราย นักศึกษาคนอื่น (บางคน) จะไม่อยากฟังหรือร่วมอภิปรายในเรื่องที่เกียวกับหัวข้อ
ของคนอ่ืน จะพะวงหรืออยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของตนเองมากกว่า ผู้วิจัยจึงต้องใช้การคุยกัน
ตัวต่อตัว 

หลังจากทำการอบรมสัมมนาครบ 5 ครั้ง พบว่า นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ในการแสดงการคิด การกระตุ้นการคิดออกเสียงได้ดีระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
นักศึกษายังไม่ค่อยเชี ่ยวชาญเนื ้อหาฟิสิกส์เท่าที ่ควร ส่วนมากต้องดูสมุดจดออนไลน์ 
วิทยากรจะต้องช่วยเหลือในการให้พยายามอธิบายการคิด การแสดงการคิด การกระตุ้นการ
คิดยู่พอสมควร 

3) ผลการวัดอภิปัญญาของนักศึกษาก่อนและหลังการอบรมสัมมนาวงจรที่ 1 
จากการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาก่อนและหลังการอบรมทั้ง 5 คน โดยการวัดอภิปัญญา
ของนักศึกษาก่อนและหลังการอบรมสัมมนาในวงจรที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 4.5 และ กราฟในภาพ
ที ่4.15 
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ตารางท่ี 4.5 คะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังการอบรมสัมมนาของนักศึกษาในวงจรที่ 1 (n = 5) 

 

 
ภาพที่ 4.15 การเปรียบเทียบคะแนนอภิปัญญาตามองค์ประกอบของนักศึกษาก่อนและหลังการ

อบรม 

จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.15 พบว่า 
1) คะแนนอภิป ัญญาก่อนเร ียนของแต่ละองค์ประกอบอภิป ัญญา 8 

องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.20 - 4.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.77 (SD = 0.66) 
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2) คะแนนอภิป ัญญาหลังเร ียนของแต่ละองค์ประกอบอภิป ัญญา 8 
องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.74 – 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 4.08 (SD = 0.62) 

3) คะแนนเฉลี ่ยตามองค์ประกอบย่อยของอภิปัญญามีค่าสูงขึ้นทุกด้าน 
องค์ประกอบที่คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ การประเมินผล และองค์ประกอบที่คะแนนเพิ่มขึ้น
น้อยที่สุดคือ ความรู้ด้านกระบวนการ 

4.2.2 ผลการประชุมการวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 2 

เป็นผลของการพัฒนาแนวทางการวางแผน/เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่ง ผลการดำเนินงานในวงจรนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ผลการศึกษาแนวทางการเขียนแผนการเรียนการสอนเดิม และ 2) ผลการประชุมอบรมสัมมนา
ในวงจรที่ 2 

1) ผลการศึกษาแนวทางการเขียนแผนการเรียนการสอนเดิมของนักศึกษา 
ผลการศึกษาแนวทางการเขียนแผนการเรียนการสอนเดิมของนักศึกษา (ภาคเรียนก่อนหน้าที่ทำ
การวิจัย) สำหรับการจัดการเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ของนักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ 
ทั้ง 5 คน ได้ผลดังนี้ 

ในภาคเรียนก่อนหน้านี้ (ภาคเรียนที่ 1/2562) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาฟิสิกส์ทั้ง 5 คน ได้เขียนแผนโดยใช้แนวทางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
แผนการสอนจึงประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่คล้าย ๆ กันทุกโรงเรียน 6 ส่วน (บางโรงเรียน
อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย) ได้แก่ 

1) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่กำหนดโดยส่วนกลางระดับประเทศ 
2) สาระสำคัญของเนื้อหาที่จะสอนในแผนนั้น ๆ 
3) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นเป้าหมายปลายทางที ่ต้องการให้เกิดที ่ตัว

นักเรียนประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ (K) เป็นพฤติกรรมการคิดเกี่ยวกับความรู้ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P) เป็นทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ซึ ่งประกอบไปด้วย ทักษะพื้นฐาน เช่น การสังเกต การคำนวน เป็นต้น และ
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ทักษะบูรณาการ เช่น การตั้งคำถาม การออกแบบการทดลอง การตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป เป็นต้น 

ด้านเจตคติ (A) เป็นทัศนคติและคุณลักษณะอันพพึงประสงค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์ เช่น มี
ความรู ้ส ึกที ่ด ีต ่อว ิทยาศาตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ซ ึ ่งเป็นคุณลักษณะนิส ัยของ
นักวิทยาศาสตร์ เช่น การเคารพหรือรับฟังความคิดเห็นคนอื่น การลงข้อสรุปตามข้อมูลจริง ไม่
ลำเอียง เป็นต้น 

4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนที ่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ใน้องห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องใช้แนวการสืบเสาะหาความรู ้ทางว ิทยาศาสตร์ ( Inquiry 
Approach) เป็นหลัก ซึ่งแนวการสอนดังกล่าวจะประกอบด้วยคณลักษณะที่สำคัญได้แก่ การตั้ง
คำถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสำรวจค้นหาหรือทดลอง การอธิบายหรือลงข้อสรุปเพ่ือตอบคำถาม
เชิงวิทยาศาสตร์ การขยายความรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ การสื่อสาร และการประเมินการเรียนรู้และ
ความรู้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะผสานอยู่ในขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นนำ เป็นขั้นของการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะสอน และการถามความรู้
เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะสอนโดยไม่มีการเฉลยหรือบอกคำตอบให้นักเรียน เพื่อให้ยั่วยุให้ไป
ศึกษา ค้นหาคำตอบในขั้นสอน (ใช้เวลา 2-5 นาท)ี 

ขั้นสอน เป็นขั้นของการสอนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ในสาระสำคัญโดยเน้น
การตั้งคำถาม ทำให้ได้คำตอบที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผล ถ้าสามารถทำ
กิจกรรมการทดลองเพื่อให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก็จะให้นักเรียนทำการสำรวจค้นหาหรือ
ทดลอง การอธิบายหรือลงข้อสรุปเพื่อให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเป็นข้อความหรือ
สมการ ให้ผู้เรียนได้มีการสื่อสารผลการศึกษาในรูปของการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือการเขียน
รายงานการทดลอง นอกจากนี้ยังมีการขยายความรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่
เป็นโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นการนำไปใช้ การวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนเกิดการคิดและทักษะในระดับต่าง ๆ 
ตามท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (การใช้เวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนคาบที่สอน) 

ขั้นสรุป เป็นขั้นของการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่อยู่ในแผนการสอนนี้ หรือ
อาจจะมีการประเมินสั้น ๆ โดยการถามคำถาม อาจจะให้นักเรียนช่วยกันนำความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในขั้นสอนมาใช้ในการตอบข้อสงสัยที่ทิง้ไว้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้ (ใช้เวลา 2-5 นาท)ี 

5) การวัดและการประเมินผล เป็นระบุแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อการ
พัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งอาจจะใช้การสังเกตของครูระหว่างที่สอน การตอบคำถาม
ของนักเรียนระหว่างสอน การตรวจสมุดของนักเรียนระหว่างที ่สอนหรือหลังสอน การทำ
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แบบฝึกหัดของนักเรียนหลังสอน เป็นต้น เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เรียนหรือตัวผู้สอนเอง 

6) บันทึกหลังการสอน เป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนในแต่ละแผน 
อาจจะเป็นข้อมูลทีเ่ป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ จะใช้พิจารณาในการปรับปรุงการสอนต่อ ๆ ไป 

และก่อนจะเริ่มการอบรมสัมมนาวงจรที่ 2 ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการเขียนแผนการสอนของนักศึกษาทั้ง 5 คน ในภาคเรียนที่ผ่านมาหรือก่อนการ
อบรมสัมมนาการเขียนแผนการสอนที่เพิ่มกลวิธีอภิปัญญา เพื่อนำมาวิเคราะห์ ในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดเนื้อหาหรือสาระสำคัญ การเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในขั้นนำ ขั้นสอนและข้ันสรุป และการวัด/
การประเมินผลระหว่างเรียน พบว่า นักศึกษามีปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

- การกำหนดขอบเขตของเนื้อหา ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการไม่มีประสบการณ์ใน
การสอนแต่ละเรื่องที่กำลังสอนมาก่อน ในการฝึกสอนจึงเป็นสอนเนื้ อหาในสภาพจริงครั้งแรก 
และมีนักศึกษาหลายคนที่ครูพี่เลี้ยงมีภาระงานมาก ทำให้มีปัญหาในแการวางแผนและเขียนการ
สอน 

- นักศึกษาบางคนยังมีปัญหาการเขียนแผนการสอนในการถามคำถามที่ดี ในการ
นำเข้าสู่บทเรียนหรือในการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางฟิสิกส์หนึ่งไปอีกแนวคิดหนึ่ง รวมทั้งการ
ถามคำถามเพ่ือประเมินความเข้าใจของผู้เรียน 

- นักศึกษาบางคนมีปัญหาในการถามคำถามด้วยภาษาที่ง่าย ถามแล้วนักเรียน
มักจะนิ่ง ไม่ตอบคำถาม หรือนักเรียนตอบไม่ตรงสิ่งที่อยากให้ตอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่
เข้าใจคำถาม 

- นักศึกษาหลายคนต้องสอนโดยที่ไม่ได้ทำกิจกรรมการทดลอง เนื ่องจากไม่มี
อุปกรณ์ และโรงเรียนต้องหยุดบ่อย ในการเขียนแผนการสอน จึงไม่มีส่วนของการทำกิจกรรมการ
ทดลองมากนี้ 

- นักศึกษาเข้าร่วมงานวิจัยนี้ 5 คน (นักศึกษา a b c d e) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่โรงเรียน 4 โรงเรียน (โรงเรียน A B C E) หัวข้อหรือเนื้อหาที่สอนในงานวิจัยนี้มี 4 เรื่อง ได้แก่ 
(1) เรื่อง สมดุลกล (ม. 4 นักศึกษา 2 คน – นักศึกษา a โรงเรียน A และนักศกึษา b โรงเรียน B) 
(2) เรื่อง งานและพลังงาน (ม. 4 - นักศึกษาสอน 1 คน – นักศึกษา c โรงเรียน C) (3) เรื่อง แสง 
(ม. 5 - นักศึกษาสอน 1 คน – นักศึกษา d โรงเรียน A) และ (4) เรื ่อง ไฟฟ้าสถิต (ม. 5 - 
นักศึกษาสอน 1 คน – นักศึกษา e โรงเรียน A) 
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2) ผลการประชุมอบรมสัมมนาในวงจรที่ 2 

ผลการประชุมอบรมสัมมนา 5 ครั้ง ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนว Plan-Act-
Observe-Reflect หรือ PAOR สำหรับวงจรที่ 2 ในการพัฒนาแนวทางวางแผน/เขียนแผนการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังนี้ 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1  

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียน
แผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR ได้ผลดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 1 
ผลการดำเนินงานวางแผน  ผ ู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการวางแผน โดยการวางแผน

ดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 
1) การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการ

อบรมสัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้ งที่ 1 นี้ ไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) 
การเขียนแผนการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาและ (2) การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) การวางแผนเกี่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม กำหนดการและ
เครื่องมือ/ สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

3) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
ประชุมฯ ซึ่งใช้คำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา (2) ความรู้เดิม
และความรู้ใหม่ที่ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง และ (4) ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษา
ได้รับจากการอบรมสัมมนาครั้งนี้มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนิ นการ

อบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังที่ภาพท่ี 4.16 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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2) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน  
3) วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการเขียนแผนการ

สอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญาและให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
4) วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการสร้างแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
5) การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 

  
ภาพที่ 4.16 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สำหรับวงจร 2 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการได้ดังนี้ 
1) วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการสร้างแผนการสอนโดยใช้กลวธิี

อภิปัญญา เช่น โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่
จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ซึ่ง
ประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการ
เรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านทักษะกระบวนการ และด้านจิตพิสัย พฤติกรรมด้าน
สติปัญญาหรือพฤติกรรมทางพุทธ ิพ ิส ัย  6 ระดับ (Bloom taxonomy) ได ้แก่ 1. ความรู้  
(Knowledge) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 3. การนำความรู้ไปประยุกต์ (Application) 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6. การประเมินค่า (Evaluation) 
พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมด้านจิตพิสัยทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ (เจตคติต่อวิทยาศาสตร์/เจตคติทางวิทยาศาสตร์) และ
การมุ่งเป้าหมายพฤติกรรมด้านอภิปัญญาคือ การให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการและความรู้ด้านเงื่อนไข เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน) และการ
กำกับการรู้คิด (การวางแผน การติดตาม การจัดการข้อมูล การแก้ไขบกพร่อง และประเมินการ
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คิด และเนื่องจากการอบรมสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ที่เครื่องมือวิจัยต้องผ่านการ
ประเมินคุณภาพของแผนการสอนทุกแผนก่อนนำไปใช้ ต้องให้ผู ้เชี ่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินว่า แผนการสอนมีคุณภาพก่อนการนำไปใช้จริง และนักศึกษาจะต้องเขียนแผนการสอน
ประมาณ 10 แผน 

2) วิทยากรให้ความรู้เกี ่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
หลักการสำคัญที่เกี ่ยวข้อง เช่น ลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ที ่ดี การทำตารางวิเคราะห์
หลักสูตร (Table of specification) และเนื่องจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงต้องให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมิน ความเที ่ยงหรือความเชื่อมั่น 
(Reliability) และความตรง (Validity) ของข้อสอบ อำนาจการจำแนก และค่าความยากของแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ให้เหมาะสมก่อนการนำไปใช้จริง และวิทยากรได้ให้ความรู้และทบทวนเกี่ยวกับการ
หาค่าต่าง ๆ ดังกล่าวซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เคยเรียนกระบวนวิชาการวิจัยในชั้นเรียนมาก่อนแล้ว 

3) วิทยากรได้ให้นักศึกษาไปเขียนแผนการสอนระยะยาว สำหรับเนื้อหาที่จะสอน 
(ประมาณ 1 บท) 

4) ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษามีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี มีความพยายาม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม-ตอบและการมีส่วนร่วม
ในการอบรมครั้งนี้ 

5) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะทอ้นคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา 

พบว่า มีทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเกี่ยวกับหลักการสำคัญ
ต่าง ๆ ในการสร้างแผนการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาได้ให้
ข้อมูลสะท้อนกลับดังต่อไปนี้ 

“กลยุทธ์อภิปัญญาที่จะใส่ลงในแผนการสอน เรียกว่า การคิดออกเสียงหรือการคิด
เสียงดัง ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างว่า คนที่คิดจะต้องคิดอย่างไร” 
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“การออกข้อสอบ ต้องทำตารางวิเคราะห์ การกำหนดสัดส่วน ตามระดับขั้นขอ
งบลูม จำนวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหา” 

“ได้ทบทวนการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ ค่าความยาก อำนาจจำแนก” 
“ก่อนนำเครื่องมือไปใช้ จะต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมินก่อน” 

จากการพิจารณาคำตอบและการสอบถามเพิ ่มเติม ในส่วนของแผนการสอน 
นักศึกษาต้องการเห็นตัวอย่างแผนการสอนที่ใช้กลวิธีอภิปัญญาเต็มรูปแบบที่มีองค์ประกอบครบ 
ต้องการความมั่นใจในการจะเริ ่มเขียนแผนการสอน ในส่วนของการออกแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แม้ว่านักศึกษาที ่เรียนกระบวนวิชาวิธีว ิจัยมาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จำไม่ได้ว่า
กระบวนการประเมินคุณภาพของเครื่องมือต่าง ๆ จะต้องทำอย่างไร เนื่องจากไม่ได้ทำบ่อย ๆ 
เมื่อวิทยากรได้สอบถามก็สามารถระลึกได้และตอบคำถามได้พอสมควร การทบทวนให้ในการ
อบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้ทำให้นักศึกษาเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นที ่  2 ความรู ้ เดิมและความรู ้ ใหม่ที ่ เกิดขึ ้นจากการอบรมในครั ้ งนี ้  
นักศึกษาได้ให้ข้อมูลในใบสะท้อนคิดดังนี้ 

“การเขียนแผนแบบเดิม มี 3 ขั้น คือ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป แผนแบบใหม่ มีการ
แทรกกลยุทธ์อภิปัญญา เข้าไปในขั้นสอน” 

“การเขียนแผนต้องระบุการแสดงการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู การกระตุ้นให้
นักเรียนคิดในคิด” 

“การให้นักเรียนอภิปรายกับเพื่อนในสิ่งที่ตัวเองคิด พูดให้เพ่ือนฟัง” 
“คล้าย ๆ การสอนแบบเดิมที่ทำอยู่ แต่กระตุ้นการคิดมากขึ้น นักเรียนที่โรงเรียน

อ่อนมาก โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ไม่แน่ใจว่า จะสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ไหม” 

จากการพิจารณาคำตอบและการสอบถามเพิ ่มเติม พอจะทำให้ มองเห็นว่า 
นักศึกษาเข้าใจการเขียนแผนการสอนพอสมควรแล้วว่า จะต้องมีการแทรกกลวิธีอภิปัญญาเข้าไป
ในแผนตามที่อบรมไปในการอบรมวงจรที่ 1 ที่ผ่านมา 

ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเองได้อย่างไร นักศึกษาได้ให้ข้อมูลในใบสะท้อนคิดดังนี้ 

“การเป็นแบบอย่างในการคิดให้นักเรียนดู แทรกเข้าในในแผน เน้นให้นักเรียนคิด
มากขึ้น” 

“การกระตุ้นให้นักเรียนคิดเสียงดัง” 
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“การคิดในคิด” 
“สามารถนำความรู ้เกี ่ยวกับการหาคุณภาพของข้อสอบ เพื ่อใช้กับนักเรียนที่

โรงเรียนได้” 
“การปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบ” 
“ทำให้มองเห็นภาพว่า ในการทำงานจริงจะต้องทำอะไรบ้าง อาจจะมีปัญหา

บางอย่างในการทำงานในทางปฏิบัติ เพราะเป็นนักศึกษาฝึกสอน” 

จากการพิจารณาคำตอบของนักศึกษา พอจะมองเห็นว่า นักศึกษาจะสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในเขียนแผนการสอนได้ และทราบแนวทางการออกข้อสอบ อย่างไรก็ตาม อาจจะ
ต้องพิจารณาจากการให้ลองเขียนแผนการสอนและออกข้อสอบจริง 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้ให้ข้อมูลในใบ
สะท้อนคิดดังนี้ 

“ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอนให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา” 
“อยากเห็นตัวอย่างแผนการสอนด้วยอภิปัญญาชัด ๆ” 
“ถ้าตอ้งคิดออกเสียงให้ในการสอนโจทย์ทุกข้อ จะใช้เวลามากไหม จะสอนทันไหม” 
“รู้สึกกังวล ในสิ่งที่ต้องทำหลาย ๆ อย่าง” 
“กังวลว่า จะเขียนแผนเยอะ เขียนไม่ทัน เนื้อหาฟิสิกส์มาก สอนเนื้อหาเทอมที่แล้ว 

ยังไม่จบ ต้องเอามาสอนต่อในเทอมนี้” 
“แผนการสอน 10 แผน เยอะมาก” 
“นักเรียนที่สอนเทอมที่แล้ว กับเทอมนี้คนละห้องกัน ไม่แน่ใจว่าจะต้องปูพื้นฐาน

ใหม่แค่ไหน ได้สอนแต่นักเรียนห้องท่ีเรียนอ่อน” 
“การเป็นนักศึกษาฝึกสอน จะไปขอลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนชั้นที่ไม่ได้สอนและ

เป็นชั้นที่สูงกว่า ไม่แน่ใจว่าจะขอได้ไหม” 
“ข้อสอบที่เคยออก ส่วนใหญ่เน้นโจทย์คำนวณ ข้อสอบวัดคอนเซปต์ทำไม่ค่อยได้ 

คิดคำถามไม่ออก” 
“ต้องทำงานหนัก เพลีย เพราะทำงานที่โรงเรียนหลายอย่างมาก” 
“เริ่มมองเห็นชัดขึ้นบ้างว่า จะต้องทำอะไรบ้าง” 

จากการพิจารณาคำตอบและการสอบถามเพ่ิมเติม จะพบว่า นักศึกษามีความกังวล
ในการทำงานใหม่ทุกครั้งเสมอ ถ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือไม่ได้ทำให้ดู นอกจากนี้ ภาระงานใน
ฐานะนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนมีมาก หลายคนแสดงความอ่อนล้าและกังวลที่จะต้องทำงาน
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เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือมากพอสมควร ในส่วนของจำนวนแผนการสอน 
อาจจะให้เขียน 6-10 แผน แล้วแต่จำนวนหัวข้อในเนื้อหาที่แต่ละคนสอน 

โดยภาพรวม สรุปได้ว่า นักศึกษาเข้าใจแนวทางในการเขียนแผนการสอนที่ดีใน
ระดับหนึ่งว่า การเขียนแผนการสอนจะเขียนให้คล้ายกับแนวทางที่เคยทำมาในภาคเรียนก่อน
หน้านี้ แต่จะมีการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาแทรกเข้าไปเป็นช่วง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักใน
การรู้คิดและเกิดการกำกับการรู้คิดในเรื่องที่จะทำการเรียนการสอน โดยกลยุทธ์อภิปัญญาที่จะ
นำมาใช้จะใช้แนวทางที่เคยทำมาในการอบรมสัมมนาก่อนหน้านี้ (วงจรที่ 1) แต่ในทางปฏิบัติ 
นักศึกษาบางคนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเขียนแผนการสอนอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองจะ
สอน ต้องการเห็นแผนการสอนที่ชัดเจน ในส่วนของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐานอยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากเคยเรียนมา แต่อาจจะต้องได้รับการชี้แนะ ในการออก
ข้อสอบให้ตรงกับระดับของพฤติกรรมโดยการปฏิบัติจริง 

ผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั ้งที ่  1 นี ้  ถู กนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อใช้ผลการสะท้อนคิดจากการประชุม
อบรมสัมมนาครั้งที่ 1 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบและ
เขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 

ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 1 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาบางคนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเขียนแผนการสอนอย่างไร โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่ตัวเองจะสอน 

- ต้องการเห็นแผนการสอนที่ชัดเจน ในส่วนของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานอยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากเคยเรียนมา แต่อาจจะต้องได้รับการชี้แนะ 

- ในการออกข้อสอบให้ตรงกับระดับของพฤติกรรมโดยการปฏิบัติจริง 
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การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- นักศึกษาจะต้องออกแบบแผนการสอนระยะยาวออกมาก่อน และฝึก

ปฏิบัติการเขียนแผนการสอนโดย โดยเริ ่มตั ้งแต่การกำหนดสาระสำคัญ วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ด้านอภิปํญญาเพิ่มขึ้นในแต่ละแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล 

- ในส่วนของการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะยังไม่กล่าวถึงในการอบรม
สัมมนา เนื่องจากต้องกำหนดเนื้อหาการสอนและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก่อนแล้วจึงจะออก
ข้อสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 

2) วางแผนการให้ความรู้และอภิปรายในหัวข้อ “การออกแบบแผนการสอนโดยใช้
กลยุทธ์อภิปัญญาในการสอนฟิสิกส์” เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

3) วางแผนให้นักศึกษาออกแบบแผนการสอนระยะยาวของแต่ละคน เพื่อกำหนด
จำนวนแผนการสอนให้เหมาะสมให้วิทยากรร่วมพิจารณา 

4) วางแผนการฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการสอนที่แทรกกลยุทธ์อภิปัญญา โดย
พิจารณาตั้งแต่ การกำหนดสาระสำคัญ การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

5) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนา ด้วยคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา (2) ความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของตนเอง และ (4) ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการ
อบรมสัมมนาในครั้งถัดไป  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) วิทยากรได้บรรยายและนำอภิปรายในการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ “การ

ออกแบบแผนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการสอนฟิสิกส์” นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรม
สัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน ดังที่ภาพที่ 4.17 (วันที่ 12 ตุลาคม 2562) 



 

229 

 
ภาพที่ 4.17 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 สำหรับวงจร 2 

2) วิทยากรให้นักศึกษาออกแบบแผนการสอนระยะยาวมานำเสนอและปรับแก้ไข 
3) วิทยากรให้นักศึกษาเริ่มดำเนินการเขียนแผนการสอนและนำเสนอ เพื่อร่วมกัน

เสนอแนะหรือปรับแก้ไข 
4) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนสะท้อนคิดจากการอบรม โดยใช้แบบสะท้อนคิดและ

การสอบถามเพ่ิมเติม 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและสังเกตได้ดังนี้ 
1) วิทยากรได้บรรยายและนำอภิปรายในหัวข้อ “การออกแบบแผนการสอนโดยใช้

กลยุทธ์อภิปัญญาในการสอนฟิสิกส์” ซึ่งสรุปว่า ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิ
ปัญญาตามที่ได้ชี้แจงไปในการอบรมสัมมนาในรอบก่อนหน้านี้ว่าจะใช้แนวคิดการคิดออกเสียง
โดยครูจะเป็นผู้แสดงการคิดเชิงอภิปัญญาในระหว่างการเรียนการสอน การแสดงท่าทางการคิด
ออกเสียง การให้นักเรียนคิดออกเสียงเป็นรายหรือกลุ่มให้เพื่อนได้ยิน การกระตุ้นให้เกิดการตั้ง
คำถาม ทำให้เกิดความตระหนักในความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด 

2) วิทยากรให้นักศึกษาทำการวางแผนการสอนระยะยาวที่ โดยจัดเนื้อหาให้
เหมาะสมกับเวลา ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้ 

- น ักศ ึกษา a และ b กำหนดแผนการสอนระยะยาวสำหรับนักเร ียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมดุลกล เหมือนกันทั้งสองคน (โรงเรียน A และ B) ดังภาพที่ 4.18 
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ภาพที่ 4.18 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา a และ b 

- นักศึกษา c กำหนดแผนการสอนระยะยาวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4 เรื่อง งานและพลังงาน ได้กำหนดเนื้อหาที่จะสอน ดังภาพที ่4.19 

 
ภาพที่ 4.19 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา c 

- นักศึกษาคน d กำหนดแผนการสอนระยะยาวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เรื่อง แสง (โรงเรียน C) ดังภาพที ่4.20 
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ภาพที่ 4.20 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา d 

- นักศึกษา e กำหนดแผนการสอนระยะยาวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
5 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (โรงเรียน A) ได้กำหนดเนื้อหาที่จะสอนดังภาพที่ 4.21 

 
ภาพที่ 4.21 แผนการสอนระยะยาวของนักศึกษา e 

3) วิทยากรอธิบายและยกตัวอย่าง การเขียนแผน โดยกำหนดให้โครงสร้างของ
แผนการสอนจะประกอบไปด้วย 6 ส่วน เช่นเดิม คือ  
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ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ระบุมาตรฐานหรือสาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้แกนกลางหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ของเรื่องที่จะสอนในแต่ละแผนโดยระบุ
ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของ สสวท. 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ระบุสาระสำคัญหรือเนื้อหาที่จะใช้ในแต่ละแผนการสอน ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 4.20 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) 
และด้านเจตคติ (A) และจะมีการเพิ่มวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด  
(3 องค์ประกอบ) เข้าไปในด้าน K และการกำกับการรู้คิด (8 องค์ประกอบ) เข้าไปในด้าน P 
เพ่ิมเติมจากแผนปกต ิดังตัวอย่างในภาพที่ 4.22 

 
ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการเขียนสาระสำคัญและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเรื่องการสะท้อนของ

แสง 
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ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนหลัก ๆ อยู่ 3 ขั้น ขั้น
นำ ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยการสอนจะใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เช่นเดิม 
กำหนดให้มีคุณลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ได้แก่ การล้วงความรู้เดิม การตั้งคำถามเชิง
วิทยาศาสตร์ การให้ความสำคัญกับหลักฐาน การใช้หลักฐานสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสร์ การ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ การความรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ เช่น การแก้โจทย์ปัญหา การเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวันเป็นต้น และจะมีการสอดแทรกการแสดงการคิดออกเสียง  (Think aloud) โดย
ครูผ ู ้สอน (Teacher’s modelling) การกระตุ ้นให้น ักเร ียนคิดออกเสียง (Metacognitive 
prompt) ของครู และการให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน (Meta-discussion) ผ่านการกระตุ้นการ
คิดเชิงอภิปัญญา (Metacognitive prompts) เป็นช่วง ๆ โดยดังต่อไปนี (ภาพท่ี 4.23 – 4.28) 

 
ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนในขั้นสอนที่เป็นการสอนปกติ 

 



 

234 

 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนในขั้นสอนที่เป็นการสอนปกติ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนที่ครูแสดงการคิดออกเสียงในการทำกิจกรรมการ

ทดลอง  
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ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนในขั้นสอนที่ครูแสดงการคิดออกเสียงในอภิปรายและ

สรุปผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนการคิดออกเสียงการแก้โจทย์ปัญหา  
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ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนการคิดออกเสียงการแก้โจทย์ปัญหา (ต่อ) 

 
ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนการขยายความรู้การอธิบายสิ่งรอบตัว  
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ส่วนที่ 5 เป็นส่วนที ่ระบุการวัดและการประเมินผลตามที่ตั ้งวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมไว้ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.29 

ส่วนที่ 6 เป็นส่วนที่เขียนบันทึกหลังการสอนของผู้สอน 

 
ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนสำหรับการวัดและประเมินผล 
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4) วิทยากรได้ให้นักศึกษาลงมือเขียนแผนการสอนแผนที่ 1 จากการสังเกต สรุป
การเขียนแผนของนักศึกษาแต่ละคนในแผนแรก ได้ดังนี้ 

สรุปการเขียนแผน 1 ของนักศึกษา 
- นักศึกษา a และ b เขียนแผนการสอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 1 เรื่อง สภาพสมดุล

และสมดุลต่อการเลื ่อนที ่ ทั ้งสองคน สามารถเขียนแผนการสอนตามปกติในระดับที ่ใช้ ได้ 
เนื่องจากเนื้อหาเรื่องนี้ สัมพันธ์และต่อเนื่องมาจากเรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่ที่สอนมาในภาค
เรียนก่อนหน้านี้ 

- นักศึกษา c เรื่อง งานและพลังงาน หัวข้อ งานหรือการทำงานในทางฟิสิกส์ เขียน
แผนการสอนได้ในระดับที่พอใช้ได้ เนื้อหาที่ใช้ในแผนนี้ เป็นการทำงานในทางฟิสิกส์ เนื่องจากมี
ความเข้าใจในเนื้อหาดีพอสมควร 

- นักศึกษา d เขียนแผนการสอนเรื่อง แสง ในหัวข้อ การเกิดภาพในกระจกเงาราบ 
(เนื่องจากแผนการสอนแรก ถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ทำให้นักศึกษาดู จึงให้นักศึกษา d ขยับมาทำ
แผนที่ 2) พบว่า นักศึกษาเขียนแผนการสอนแบบเดิม แบบถามตอบทั่วไปได้ แต่เมื่อให้เขียน
ลำดับการคิด จะบอกว่า ไม่รู้จะเขียนอย่างไรดี เขียนเป็นคำพูดออกมาไม่ได้ 

- นักศึกษา e เขียนแผนการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ในหัวข้อ ประจุไฟฟ้า ซึ่งเขียน
เริ่มต้นเขียนแผนแบบเดิมพอใช้ได้ แต่ให้ข้อมูลว่า เป็นคนที่ถามนักเรียนแล้วนักเรียนทำหน้างง ไม่
ตอบคำถาม เหมือนกับว่า ไม่เข้าใจภาษาท่ีถาม รู้สึกว่ามีปัญหาในการใช้ภาษา 

- นักศึกษาเขียนแสดงการคิดออกเสียงการทำการทดลองทางฟิสิกส์ด้วยลำดับที่ยัง
ไม่ค่อยดี รวมทั้งการทำความเข้าใจแนวคิดหรือการทำโจทย์ยังไม่ค่อยชัดเจน ไม่เป็นเหตุเป็นผล 
เน้นการแสดงวิธีทำในการแก้โจทย์ปัญหามากกว่าการแสดงคิดแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนเห็นเป็น
แบบอย่าง (ไม่แน่ใจว่า ตอนสอนจริงจะทำได้ไหม เพราะนักศึกษาบางรายอาจจะไม่ชอบเขียน
แผน แต่ก็สอนได้ดี) สาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากยังไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตาม ใน
การสอนจริง นักศึกษาอาจจะทำให้ดูได้ อาจจะยังไม่อยากเขียนวิธีการที่ละเอียด หลายคนบอกว่า 
ไม่สามารถเขียนสิ่งที่คิดออกมาเป็นคำพูดได้ สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยคิดว่า น่าจะเป็น
ผลมาจากการที่นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการสอนในเรื่องที่กำลังจะเขียนแผนมาก่อน การ
เขียนแผนการสอนของทุกเรื่องที่จะสอนเป็นการเขียนแผนครั้งแรก จึงทำให้ออกแบบเขียน
แผนการสอนไม่ได้ 

5) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
จากการพิจารณาความรู ้ของนักศึกษาเกี ่ยวกับสิ ่งที ่ ได้ เรียนรู ้  โดยใช้แบบ

สะท้อนคิดและการสอบถามเพ่ิมเติม ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาให้

ข้อมูลดังนี้ 

“การเขียนแผนการสอนแบบเดิม แต่แทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าไป” 
“การเขียนสาระสำคัญ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการแทรกวัตถุประสงค์เชิงอภิ

ปัญญา” 
“โครงสร้างของแผนมีรายละเอียดแตกต่างจากของโรงเรียน ไม่เหมือนกัน” 
“การเขียนลำดับการคิดอย่างละเอียด” 
“การทำให้เห็นรายละเอียด ช่วยทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น” 

จากการสังเกตและพิจารณาการตอบของนักศึกษา นักศึกษาเข้าใจวิธีการเขียน
แผนการสอนได้ชัดเจนว่า จะต้องทำแบบเดิมแต่เพิ่มกลยุทธ์การคิดออกเสียงของนักครูและการ
กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียง แต่ปัญหาหลักที่พบเป็นประจำคือ นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์
ในการสอนทุกเรื่อง เคยแต่ฝึกสอนบางเรื่องที่คณะฯ ซึ่งทดลองสอนโดยให้เพ่ือนเป็นนักเรียนและ
ไม่สามารถครอบคลุมทุกเนื้อหาได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เคยฝึกเขียนแผนและสอน ไม่ได้นำใช้ในการ
วิจัยนี้ ดังนั้น การสอนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของส่วนใหญ่ ยกเว้นคนที่สอนเรื่องงานและพลังงานที่
อาจจะเคยสอนเพ่ือนมาบ้าง อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม สวนใหญ่ยังต้องให้คำแนะนำแทบจะทุก
ลำดับในแผน 

ประเด็นที่ 2 ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้  

“การเขียนแผนแบบเดิม แต่มีการแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าไป” 
“การเขียนแผนของการคิดออกเสียงที่ละเอียด” 
“การเขียนแผนอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน” 

จากการสังเกตและพิจาณาข้อมูลที ่นักศึกษาตอบ พบว่า นักศึกษาทราบแนว
ทางการเขียนแผนการสอนแล้วว่า แตกต่างจากเดิมอย่างไร น่าจะทำให้นักศึกษาเขียนแผนต่อ  ๆ 
ไปได ้
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ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“นำแนวทางการสอนแบบนี้ ไปใช้ในห้องเรียนได้” 
“การคิดเป็นขั้นเป็นตอน น่าจะทำให้เข้าใจดี” 

จากการสังเกตพิจารณาข้อมูลที่นักศึกษาตอบ พบว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์ของ
เรียนรู้และนำไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม จากการให้เขียนแผนการสอนแรก ยังไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะ
สามารถไปเขียนแผนการสองเองได้จริง จะต้องพิจารณาในการเขียนแผนต่อ ๆ ไป 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 

“การเขียนแผน ตอนแรกสนุก ตอนหลังเริ่มล้าเพราะต้องคิดและพิมพ์แผนละเอียด
มาก” 

“รู้สึกได้ความรู้ดี จากการเห็นตัวอย่างการเขียนการคิดที่ละเอียด ทุกขั้นตอน” 
“เวลาเริ่มเขียน ควรจะให้เวลาเขียน ฟังไปด้วยเขียนไปด้วย ไม่มีสมาธิเขียน” 
“คิดไม่ออก ว่าแต่ละเรื่อง มีสาระสำคัญอะไร ไม่เคยสอนมาก่อน” 

จากการสังเกตพิจารณาข้อมูลที่นักศึกษาตอบ จะพบว่า ช่วงแรก ๆ ของการเขียน
แผนการสอน นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการเขียนแผนให้ละเอียด ดีใจที่ได้เห็นการคิดที่ละเอียด ทำ
ให้เข้าใจเนื้อหาหรือแนวคิดทางฟิสิกส์ที่เพ่ิมขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องให้คิดออกเสียงเนื้อหา
ถัด ๆ ไป ก็จะติดปัญหา คิดไม่ออก ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการสอน
เรื่องที่ตัวเองสอนมาก่อน ยังไม่มีลูกเล่นในการเขียนแผนการสอน 

โดยภาพรวมเมื่อมองจากการปฏิบัติการเขียนแผนและการตอบคำถามสะท้อนคิด 
จะมองเห็นว่า 1) การเขียนแผนการสอนในส่วนที่เป็นการสอนเพื่อทำการทดลอง หลังจากได้
ตัวอย่างผลการทดลองแล้ว นักศึกษาบางคนเขียนคำถามเพื่อพาไปสู่การสรุปเกี่ยวกับการทดลอง
ยังไม่ค่อยดี 2) ในส่วนของการเขียนแผนการสอนการสอนเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ 
ส่วนใหญ่เขียนอธิบายแนวคิดทางฟิสิกส์อย่างหยาบ ๆ ซึ่งอาจจะทำให้การแสดงการคิดออกเสียง
ให ้น ักเร ียนด ู  (Metacognitive modelling)  หร ือการกระต ุ ้นให ้น ักเร ียนค ิดออกเส ียง 
(Metacognitive prompts) ไม่เป็นเหตุเป็นผล หรือไม่ชัดเจน  3) ในส่วนที่เป็นการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดง “วิธีคิดเชิงอภิปัญญา” ไว้ในแผน แต่จะแสดง “วิธีทำ
โจทย์” ให้ดูหรือเฉลยให้ดูมากกว่า และวิทยากรได้เสนอแนะให้ปรับวิธีการคิดให้ละเอียดขึ้น ให้
เห็นลำดับการคิด เห็นการใช้ความรู ้ด ้านข้อเท็จจริงความรู ้ด ้านเงื ่อนไข และความรู ้ด ้าน
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กระบวนการ และมองเห็น วางแผน ติดตาม จัดการข้อมูล แก้ไขบกพร่อง ประเมินการคิดในการ
ทำความเข้าใจและการแก้โจทย์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่สอน 

นอกจากนี้ จากการสังเกตในช่วงที่ให้เขียนแผนการสอน นักศึกษาจะเขียนแผนไป
ด้วยและถามวิทยากรเป็นช่วง ๆ นักศึกษาแต่ละคนเชียนแผนเนื้อหาต่างกัน ดังนั้นถ้าคนหนึ่งถาม
เรื่องของตนเอง คนอ่ืนก็จะไม่สนใจ จะรีบทำแต่ของตัวเองให้ทันเวลา และเนื่องด้วยประสบการณ์
ของนักศึกษายังน้อย การเขียนแผนการสอนทำได้ช้ามาก นักศึกษาเขียนแผนไม่ทันและต้องให้ไป
ทำเป็นการบ้านต่อ 

ผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั ้ งที ่  2 นี ้  ถูกนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 

ในการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการสะท้อน
คิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะใน
การออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการและได้ผลดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 3 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 2 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาออกแบบและคิดเขียนแผนการสอนในส่วนของการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาไม่ค่อยได้ ไม่ว่าจะเป็นการคิดออกเสียงเกี่ยวกับการทดลองทางฟิสิกส์ การทำความเข้าใจ
แนวคิดทางฟิสิกส์ และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่นักศึกษายังไม่เคย มี
ประสบการณ์ในการสอนเรื ่องที ่กำลังจะเขียนแผนการสอนมาก่อน ผู ้ว ิจัยจะต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่างมาก ในการแนะแนวทาง 

- การเขียนแผน 1 แผน ใช้เวลานานมาก นักศึกษาจะบ่นว่า คิดไม่ค่อยออก 
ไม่รู้จะใช้คำถามแบบไหน แม้ว่าจะเข้าใจเนื้อหา 
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- เขียนแผนการสอนไม่ทัน ต้องไปทำเป็นการบ้านและปรึกษากันทางระบบ
ออนไลน์กันต่อ 

การพฒันานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- ให้ทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ โดยการถามวิทยากร ซึ่งมีประสบการณ์ใน

การสอนเนื้อหาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษามาก่อน 
- อาจจะให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนกับวิทยากร เป็นรายคน

หรือรายกลุ่มท่ีสอนเนื้อหาเดียวกัน 
- ต้องให้เขียนแผนการสอนที่ 2 -3 ต่อไปและให้คำแนะนำเป็นรายคนตามท่ี

สอนเนื้อหาที่แตกต่างกัน 

2) วางแผนให้มีการอภิปรายปัญหา อุปสรรคของแต่ละคนในการเขียนแผนการสอน
สั้น ๆ กับวิทยากร 

3) วางแผนให้นักศึกษาเขียนแผนการสอน 2 และ 3 ต่อ 
4) วางแผนการสะท้อนคิดโดยใช้คำถาม 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้

เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของตนเอง และ (4) ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งเพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการอบรม
ในครั้งถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน ดังภาพที่ 4.30 ในวันที่ 

16 ตุลาคม 2562 
2) วิทยากรให้นักศึกษาลองอธิบายปัญหาและอุปสรรค และอธิบายแนวทางการ

เขยีนแผนการสอนของแต่ละคน ให้สะท้อนปัญหาให้กันเอง  
3) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนที่ 2 และ 3 ต่อ 
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ภาพที่ 4.30 การดำเนินงานอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 สำหรับวงจร 2 

4) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนที่ 2 และ 3 ต่อ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรให้นักศึกษาอภิปรายปัญหา อุปสรรค และแนวทางของแต่ละคน เพ่ือ

สะท้อนปัญหากัน พบว่า ปัญหาที่ยากที่สุดที่เห็นพ้องกันคือ การคิดคำอธิบาย วิธีการและลำดับ
การอธิบายไม่ได้ และบางคนมีปัญหาการใช้ภาษา ที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไร หรือถามคำถาม
อย่างไร วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ทำให้ตัวเองเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองจะสอนก่อน ประเมินว่า
ตัวเองเข้าใจก่อนแล้วจึงเขียนตามวิธีการที่ทำให้ตัวเองเข้าใจ พยายามมองว่า ตัวเองยังไม่รู้อะไร 
และทำให้รู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ได้อย่างไร ซึ่งหมายความว่า เรากำลังจะเป็นครูที่มีอภิปัญญาที่จะไป
สอนนักเรียนให้เกิดอภิปัญญา ให้ลองพยายามดูก่อน ถ้าไม่ได้ จะเข้าไปช่วยเป็นรายบุคคลต่อไป 

2) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนที่ 2 และ 3 ต่อ 

สรุปการเขียนแผน 2 และ 3 ของนักศึกษา 

- นักศึกษา a และ b เขียนแผนการสอนเรื่อง สมดุลกล หัวข้อ จุดศูนย์กลางมวล 
จุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ของแรง และ หัวข้อ สมดุลต่อการหมุน 1 ซึ่งเป็นแผนที่ไม่มีกิจกรรมการ
ทดลองทางฟิสิกส์ นักศึกษาจะต้องเขียนกลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในการสอนการทำความเข้าใจ
แนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ทั้งสองคน สามารถเขียนแผนการสอนตามปกติใน
ระดับท่ีดีขึ้น เข้าใจว่าเกิดจากการเรียนรู้เองจาการทำแผนแรก แต่ยังต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
อย่างมากพอสมควร 
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- นักศึกษา c เขียนแผนการสอน เรื่อง งานและพลังงาน หัวข้อ กำลัง และหัวข้อ 
พลังงานจลน์ 1 แผนแรกเป็นการทำความเข้าใจแนวคิด การแก้โจทย์ปัญหา ส่วนแผนที่ 2 มีการ
ทดลองและการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ เขียนแผนการสอนได้ในระดับที่ดีขึ้น แต่ยังต้อง
ให้ความช่วยเหลือมากพอสมควร 

- นักศึกษา d เขียนแผนการสอนเรื่อง แสง ในหัวข้อ การเกิดภาพในกระจกเงาโค้ง 
พบว่า นักศึกษาเขียนแผนการสอนแบบเดิมถามขตอบทั่วไปได้ แต่เมื่อต้องเขียนลำดับการคิด จะ
บอกว่า ไม่รู้จะเขียนอย่างไรดี เขียนเป็นคำพูดออกมาไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เข้าใจเนื้อหาและให้เหตุผลได้ 
วิทยากรต้องให้ความช่วยเหลืออย่างมาก 

- นักศึกษา e เขียนแผนการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ในหัวข้อ การเหนี่ยวนำประจุ
ไฟฟ้า และหัวข้อ แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ซึ่งมีกิจกรรมการทดลอง การทำความเข้าใจแนวคิด 
รวมทั้งมีการแก้โจทย์ปัญหา พบว่า เขียนแผนการสอนได้ระดับหนึ่ง และต้องการความช่วยเหลือ
ในการคิดคำอธิบายในการคิดออกเสียงมากเหมือนคนอ่ืน 

- นักศึกษาเขียนแผนการสอนไม่ทันในช่วงที่อบรมสัมมนา ต้องกลับไปทำต่อเป็น
การบ้านและส่งให้วิทยากรตรวจผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

- โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเขียนแสดงการคิดออกเสียงการทำการทดลอง การ
ทำความเข้าใจแนวคิด หรือการทำโจทย์ได้บ้าง แต่ยังไม่ชำนาญ ปัญหาหลักที่ผู้วิจัยมองเห็นคือ 
นักศึกษายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเมื่อมองเข้าไปในรายละเอียดของเนื้อหาฟิสิกส์ และเนื่องด้วยยัง
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนเรื่องที่จะสอนมาก่อน ปัญหาจึงยังซ้ำอยู่ที่เดิม 

3) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ 

“การเชียนแผนการสอนเนื้อหาใหม่” 
“การอธิบายเนื้อหาที่ละเอียด ทำให้เข้าใจมากข้ึน” 

จากการสังเกต สอบถามเพิ่มเติม ในการอบรมสัมมนาเขียนแผนการสอนแต่ละครั้ง 
นักศึกษามีโอกาสหาคำอธิบายทางฟิสิกส์ที่ละเอียดมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เขียนแผนการสอน จึง
เสมือนเป็นการเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำงาน 
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ประเด็นที่ 2 ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ 

“เรียนรู้เนื้อหาที่จะสอนที่ละเอียดมากกว่าเดิม” 
“บางอย่างเข้าใจผิด ช่วยทำให้เข้าใจถูก” 

เมื่อสังเกตจากการตอบคำถาม จะพบว่า นักศึกษายังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะสอนมากพอสมควร อาจจะเป็นผลมาจากการที่ไม่เคยมีโอกาสในการสอนมาก่อน ไม่เคยมี
โอกาสผิดพลาดมาก่อน การลงมือเขียนแผนการสอนก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ได้เช่นกัน 

ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง 

“นำความรู้ไปใช้ในการสอนนักเรียนให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น” 
“ลำดับการทำโจทย์” 

จะพบว่า นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างมากในการมีโอกาสในการอบรม สัมมนาในการ
เขียนแผนการสอน ผู้วิจัยได้มีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษามาหลายปี นักศึกษาที่เรียน
เนื้อหาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์และจากการเรียนวิธีสอนที่คณะศึกษาศาสตร์มาแล้ว ก็ยังมี
ความเข้าใจผิด (Misconceptions) มากพอสมควรในทุก ๆ เรื่อง 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้  

“การเขียนแผนก็สนุก แต่พิมพ์ช้า ทำงานยากพอสมควร” 
“เขยีนแผนไม่ทัน เยอะมาก” 

จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาบางคนเขียนแผนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีบางคน
แสดงอาการเหนื่อยล้า เพราะต้องใช้ความคิดและพิมพ์งานช้าด้วย  

โดยภาพรวม จะพบว่า ในการเขียนแผนการสอน นักศึกษายังมีปัญหาเดิม ๆ 
เมื่อเจอเนื้อหาในการสอนใหม่ คือไม่เข้าใจเนื้อหาถ่องแท้และไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
สอนมาก่อน แต่สิ่งดี  ๆ ที่พบคือ นักศึกษากำลังพยายามเรียนรู้จากการที่ไปถามวิทยากร
และวิทยากรต้องอธิบายลำดับขั้นให้ฟังเป็นรายบุคคล การที่นักศึกษาได้มีโอกาสนั่งพิมพ์ไป
ด้วย คิดไตร่ตรองไปด้วย น่าจะทำให้นักศึกษาเกิดอภิปัญญาขึ้นได้ถ้าสามารถคิดคำอธิบาย
ได้เองโดยไม่ต้องไปถามใคร นักศึกษาเขียนแผนไม่ค่อยทันและต้องให้ไปทำเป็นการบ้าน 

ผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั ้ งที ่  3 นี ้  ถูกนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 
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- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในและใช้ผลการสะท้อน
คิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะใน
การออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ผลดังต่อไปนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 4 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 3 ที่ผ่านมา 

- ในการเขียนแผน นักศึกษาควรจะมีความรู้ในการประเมินระหว่างเรียนของ
นักเรียนด้วย จึงเห็นควรจะเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาเพิ่มเติมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริง และเนื่องจากจะต้องมีการเร่งเขียนแผนการสอน เพื่อให้
ทันเวลาที่ใกล้เข้ามา จึงต้องนัดหมายนักศึกษาเพ่ือมาเขียนแผนการสอนต่อ 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- นักศึกษาจะต้องออกแบบแผนการสอนระยะยาวออกมาก่อน และฝึก

ปฏิบัติการเขียนแผนการสอนโดย โดยเริ ่มตั ้งแต่การกำหนดสาระสำคัญ วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ด้านอภิปํญญาเพ่ิมขึ้นในแต่ละแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล 

2) การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยงเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญา ทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้
และประสบการณ์เกี ่ยวกับการส่งเสริมและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร.สุธีระ  
ประเสริฐสรรพ์ ซึ่งได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในวงจรที่ 1 เกี่ยวกับอภิปัญญามาแล้ว น่าจะ
ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงประเด็นอภิปัญญาที่ผ่านประสบการณ์ภาคสนามใน “โครงการเพาะพันธ์
ปัญญา” โดยในวงจรนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จะได้สร้างแผนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาควรจะต้องประเมินอภิปัญญาของ
นักเรียนได้ด้วย 
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3) การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้
จากการอบรมสัมมนา โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน การถาม-ตอบ การอภิปราย การวิพาษ์ร่วมกัน 
เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการใช้การเขียนเพื่อสะท้อน
ความรู้หรือการคิดของนักเรียน 

4) การเตรียมสถานที่ (บุราภัฏรีสอร์ท) กำหนดการและสื ่อ/อุปกรณ์ และการ
ดำเนินการออกหนังสือเชิญประชุมไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักศึกษา (5 คน) และครูพ่ีเลี้ยง (5 
คน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

5) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนา ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ (4) 
ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 

6) วางแผนการนัดหมายนักศึกษาเพื่ออบรมสัมนนาการเขียนแผนการสอนเพิ่มเติม 
ในการเขียนแผนการสอนที่ 4 และ 5 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 (เพื่อให้ทันกับเวลาที่กระชั้นชิด
เข้ามา) 

7) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนาเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมสัมมนาในครั้งถัดไป  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่  4 โดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร.สุธีระ 

ประเสริฐสรรพ์ ดำเนินการอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญา ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียง
ดาว จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

2) นักศึกษาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานครบทั้ง 5 คน ครูพี่เลี้ยงมาร่วมงาน 1 คน ดัง
ภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.31 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 สำหรับวงจร 2 

3) วิทยากรให้มีการอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิดท้ายการอบรมสัมมนานอกสถานที่ 
5) ผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรในการเขียนแผนได้นัดหมายให้นักศึกษามาเขียนแผนการ

สอนที่ 4 และ 5 ต่อ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดังภาพที่ 20 ที่คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ทันกับ
เวลาที่กระชั้นชิด ดังภาพที่ 4.32 

6) นักศึกษาทำแบบสะท้อนคิด 

  
ภาพที่ 4.32 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 (เพ่ิมเติม) สำหรับวงจร 2 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ – ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการ

สังเกตได้ดังนี ้
1) วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญา ให้ครูใช้ใจในการ

ฟังนักเรียน การกำหนด Mindset ตรรกะในงานเขียน เขียนคือคิดของเพาะพันธ์ปัญญา การเขียน
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คือคิดจากการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์และจากการคิดอภิปัญญา ในการประเมินอภิปัญญา
สามารถพิจารณาจากการเขียน เป็นต้น 

2) นักศึกษาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้ให้ความสนใจในการให้
ความรู้ของวิทยากรและร่วมตอบคำถาม อภิปรายกับวิทยากร และครูพี่เลี้ยงเข้าร่วม 1 คน 

3) นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา 
4) มีการนัดหมายเพิ่มเติม (วันที่ 21 ตุลาคม 2562) เพื่อนำแผนการสอนต่ออีก 2 

แผน (แผนที่ 4 และ 5) นักศึกษามาเข้าร่วมทั้ง 5 คน โดยวิทยากรสรุปเกี่ยวกับการเขียนแผนแรก
ในการอบรมสัมนาก่อนหน้านี้และเขียนแผนต่อ 

5) นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิด 

สรุปการเขียนแผน 4 และ 5 ของนักศึกษา 

- นักศึกษา a และ b เขียนแผนการสอนเรื่อง สมดุลกล หัวข้อ สมดุลต่อการหมุน 2 
และ หัวข้อ แรงคู่ควบ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีกิจกรรมการทดลอง มีการทำความเข้าใจแนวคิดและการ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นักศึกษาทั้งสองสามารถเขียนแผนการสอนตามแนวทางเดิมในระดับที่
ใช้ได้ ถ้าไม่นับการแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าไปในแผนการสอนในขั้นสอนที่ยังต้องการความ
ช่วยเหลือในการช่วยคิดวิธีคิดจากวิทยากร 

- นักศึกษา c เรื่อง งานและพลังงาน หัวข้อ พลังงานจลน์ 2 และ พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง ซึ่งนักศึกษาเขียนแผนการสอนได้ในระดับที่ดี เนื้อหาที่ใช้ในแผนแรกเป็นการแก้โจทย์ปัญหา
ต่อเนื่องมาจากแผนก่อนหน้านี้ และเนื้อหาในแผนที่สองเป็นการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์
และการแก้โจทย์ปัญหา การแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาเข้าไปในแผน ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่  
แต่ก็ดีข้ึนกว่าครั้งก่อนหน้านี้ 

- นักศึกษา d เขียนแผนการสอนเรื่อง แสง ในหัวข้อ กฏการหักเห และหัวข้อ การ
สะท้อนกลับหมดของแสง เป็นเนื้อหาที่มีการทดลองทางฟิสิกส์ การทำความเข้าใจแนวคิดรวมทั้ง
การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นักศึกษายังมีปัญหาในการคิด การลำดับการคิดเ พ่ือสรุปผลการ
ทดลองและการทำความเข้าใจทางฟิสิกส์พอสมควร แต่สามารถอธิบายเชิงการคิดในการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ดีข้ึนบ้าง 

- นักศึกษา e เขียนแผนการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ในหัวข้อ แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 
2 และหัวข้อ สนามไฟฟ้า 1 เป็นแผนการสอนที่ไม่มีการทำการทดลอง มีแต่การทำความเข้าใจ
แนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยากมากขึ้นเรื่อย ๆ นักศึกษาสามารถ
เขียนแผนการสอนด้วยการแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ยังต้องให้ความช่วยเหลือบ้าง 
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- นักศึกษาทั้งหมด เขียนแผนการสอนไม่ทัน ต้องนำกลับไปทำต่อและส่งแผนการ
สอนให้วิทยากรตรวจและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

- โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเขียนแสดงการคิดออกเสียงการทำการทดลอง การ
ทำความเข้าใจแนวคิด หรือการทำโจทย์ได้ดีข้ึน เป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน ปัญหาที่พบก็ยังคล้ายเดิม 
นั่นคือ เมื่อต้องสอนเรื่องใหม่ ก็ต้องทำความเข้าใจและพยายามเรียนรู้ใหม่ การที่นักศึกษาไม่มี
ประสบการณ์ในการสอนมาก่อน การเขียนแผนการสอนของทุกเรื่องที่จะสอนเป็นการเขียนแผน
ครั้งแรก จึงทำให้ออกแบบเขียนแผนการสอนได้ช้า 

5) นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนาเพ่ิมเติม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยแบ่งการสะท้อนคิดออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ

สะท้อนคิดจากการอบรมรวม ส่วนที่สองเป็นการสะท้อนคิดจากการนัดหมายเพิ่มเติม และนำผล
การสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบสะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การอบรมสัมนานอกสถานที่เกี ่ยวกับการประเมินอภิปัญญา ผู้วิจัย
วิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งท่ี 4 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้องปรับปรุงในการ
ให้ความรู ้ของนักศึกษาเกี ่ยวกับเขียนคือคิด พบว่าจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ คือ 
การได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเขียนที่สะท้อนให้เห็นการคิดของนักเรียน การใช้การเขียน
สอดแทรกในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ความรู้เดิมคือการเขียนสามารถช่วยในการสะท้อนการคิดของ
ผู้เรียน ความรู้ใหม่คือ ตรรกะในการคิดที่สามารถสะท้อนในงานเขียนและเขียนคือคิด ของเพาะ
พันธ์ปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการบูรณาการการเขียนเข้าไปในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ประเด็นการนำความรู ้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสามารถนำการเขียนเพื่อสะท้อนการคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชั้นเรียนของตนเองได้ไม่มากก็น้อย 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั ้งนี้  
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า การอบรมในครั้งนี้ได้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียน
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กับการเรียนรู้ของนักเรียนมากข้ึนและบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้การเขียนในชั้นเรียนมีข้อจำกัด
เรื่องเวลา 

ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือล้นในการเข้ารับการ
อบรมแม้จะใช้เวลาในการเดินทางมายังสถานทีจ่ัดอบรมตั้งแต่เช้า แต่นักศึกษาก็รู้สึกประทับใจกับ
สถานที่และบรรยากาศในการจัดการอบรม ซึ่งในช่วงแรกวิทยาการได้ทบทวนประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้แก่นักศึกษาในวงจรแรกมาก่อน เช่น การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
ความหมายของอภิปัญญา ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนคือคิด อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวิทยากร
เปลี่ยนรูปแบบการอบรมในช่วงเช้าที่เน้นการบรรยายมาเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบ ทำ
ให้บรรยากาศมีความเป็นกนเองมากขึ้นแต่อาจเนื่องมาจากการที่ต้องตื่นแต่เช้าและเดินทางมา
ในช่วงเช้า ดังนั้นในช่วงบ่ายนักศึกษาบางคนดูเหมือนจะเหนื่อยล้าไปบ้าง แต่ก็พยายามทำ
กิจกรรมที่วิทยากรให้ทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากโครงการเพราะพันธ์ปัญญาที่วิยา
กรยกมาประกอบการอบรมเพ่ือให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดยวิทยากร
ภายนอกจากการประชุมครั้งนี้  โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการ
เกี่ยวกับอภิปัญญาไปสู่การเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการ
บรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อไปในวงจรนี้ควรจะเน้น
การไดล้งมือปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและวิพากษ์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้มากขึ้น 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการ
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

ส่วนที่ 2 การอบรมสัมนาเขียนแผนการสอนที่ 4 และ 5 (การนัดหมายเพิ่มเติม) 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ 
“การทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนอย่างละเอียด” 

จากการสังเกต พบว่า คำตอบของนักศึกษาเริ่มจะเหมือนเดิม ในการเขียนแผน 
เพราะส่วนใหญ่เป็นการเขียนแผนและการพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะเขียน สิ่งที่นักศึกษา
ได้คือ การได้เรียนรู้เนื้อหาที่จะสอนแต่ละเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้น และส่วนใหญ่ก็ดูพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 2 ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้  
- 
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ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง 

- 
ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ 
“ได้เรียนรู้เนื้อหาที่ไม่เข้าใจ จนเข้าใจ” 
“อยากให้ช่วยอธิบายโจทย์ข้ออ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้อธิบาย” 

จากการสังเกตในการอบรมสัมมนาเขียนแผนการสอน ซึ่งเป็นการปฏิบัติเป็นส่วน
ใหญ่ จะพบว่า นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เนื้อหาที่ตัวเองไม่เคยสอนมาก่อน เช่นกันในครั้ง
นี้ นักศึกษาเขียนแสดงการคิดออกเสียงการทำการทดลอง การทำความเข้าใจแนวคิด หรือการทำ
โจทย์ได้ดีข้ึน เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น สิ่งที่เป็นปัญหา ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดิมคือ เมื่อต้องเขียน
แผนการสอนเรื่องใหม่ นักศึกษาซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์สอนเรื่องที่กำลังจะเขียน ก็จะต้องทำ
ความเข้าใจและพยายามเรียนรู้ใหม่ และเป็นการเขียนแผนการสอนของทุกเรื่องที่จะสอนเป็นการ
เขียนแผนครั้งแรก จึงทำให้ออกแบบเขียนแผนการสอนได้ช้า นักศึกษาเขียนแผนไม่ค่อยทันและ
ต้องให้ไปทำเป็นการบ้านต่อ 

ผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั ้ งที ่  3 นี ้  ถูกนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในและใช้ผลการ
สะท้อนคิดจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 มาวางแผนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะความรู้และทักษะในการออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิ
ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 1 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
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สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 4 ทีผ่่านมา 
- สิ่งที่เป็นปัญหา ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นเดิมคือ เมื่อต้องเขียนแผนการสอน

เรื่องใหม่ นักศึกษาซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์สอนเรื่องที่กำลังจะเขียน ก็จะต้องทำความเข้าใจและ
เรียนรู้ใหม่ 

-เป็นการเขียนแผนการสอนของทุกเรื่องที่จะสอนเป็นการเขียนแผนครั้งแรก 
จึงทำให้ออกแบบเขียนแผนการสอนได้ช้า นักศึกษาเขียนแผนไม่ค่อยทันและต้องให้ไปทำเป็น
การบ้านต่อ 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- ในช่วงที่ผ่านมา การเขียนแผนการสอนถี่มาก เนื่องจากภาคเรียนใหม่กำลัง

จะเปิดเร็ว ๆ นี้ ต้องเร่งรีบในการเขียนแผน ทำให้งานของนักศึกษาที่จะต้องเขียนแผนล้นมือมาก 
และยังเหลือแผนการสอนอีก 2 – 3 แผน ที่จะต้องเขียน ในการประชุมครั้งที ่ 5 ซึ่งเป็นครั้ง
สุดท้าย 

- การเขียนแผนครั้งแรกของเนื้อหาที่จะเขียน วิทยากรจะต้องให้คำแนะนำ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

2) วางแผนให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนแผนการสอนที่เหลือ 
3) วางแผนให้นักศึกษาลองซ้อมสอนตามแผนที่เขียนไว้ 
4) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ

ประชุมฯ ซึ่งมีคำถาม 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
การอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ (4) ความรู้สึกท่ี
มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน ดังภาพที่ 4.33 ในวันที่ 

26 ตุลาคม 2562 
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ภาพที่ 4.33 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 สำหรับวงจร 2 

2) วิทยากรให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนแผนการสอนที่เหลือและคอยให้ความ
ช่วยเหลือและเสนอแนะหากต้องการ 

3) มีนักศึกษาอยากลองสอน และวิทยากรลองให้สอน (โดยที่คนอื ่นเร่งเขียน
แผนการสอน) พบว่า 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ – ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการ

สังเกตได้ดังนี ้
1) วิทยากรให้นักศึกษาเร่งเขียนแผนการสอนที่ เหลือ เพื่อที่จะปรับปรุงและส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประเมินแผนการสอน 

สรุปการเขียนแผน 6 7 และ 8 ของนักศึกษา 

- นักศึกษา a และ b เขียนแผนการสอนเรื่อง สมดุลกล หัวข้อ สมดุลสัมบูรณ์ 1 
หัวข้อ สมดุลสัมบูรณ์ 2 และหัวข้อ เสถียรภาพของสมดุล เป็นแผนการสอนที่ไม่มีกิจกรรมการ
ทดลอง มีแต่การทำความเข้าใจแนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ทั้งสองคน สามารถ
เขียนแผนการสอนได้ดีและแทรกกลยุทธ์อภิปัญญาโดยที่ต้องให้ความช่วยเหลือไม่มากนัก 

- นักศึกษา c เรื ่อง งานและพลังงาน หัวข้อ พลังงานศักย์สปริง หัวข้อ กฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล และการใช้หลักของงานและพลังงานในการอธิบายการทำงานของเครื่องกล 
โดยสองหัวข้อแรก มีกิจกรรมการทดลอง การทำความเข้าใจแนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์มีทั้งสามหัวข้อหรือสามแผน นักศึกษารายนี้สามารถเขียนแผนการสอนโดยใส่กลยุทธ์อภิ
ปัญญาเองได้ และต้องการความช่วยเหลือน้อยมาก 
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- นักศึกษา d เขียนแผนการสอนเรื่อง แสง ในหัวข้อ ความลึกปรากฏ และหัวข้อ 
เลนส์ ซึ่งเป็นเนื้อหาไม่มีกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ทั้งสองหัวข้อ มีการทำความเข้าใจแนวคิด
ทางฟิสิกส์และการแก้โจทย์ปัญหา นักศึกษารายนี้สามารถเขียนแผนการสอนโดยใส่กลยุทธ์อภิ
ปัญญาเองได้ดี และต้องการความช่วยเหลือน้อยลงกว่าเดิม 

- นักศึกษา e เขียนแผนการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต ในหัวข้อ สนามไฟฟ้า 2 หัวข้อ 
ศักย์ไฟฟ้า 1 และหัวข้อ ศักย์ไฟฟ้า 2 เป็นเนื้อหาไม่มีกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ทั้งสามหัวข้อ 
มีการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์และการแก้โจทย์ปัญหา นักศึกษารายนี้สามารถเขียน
แผนการสอนโดยใส่กลยุทธ์อภิปัญญาเองได้ดี และต้องการความช่วยเหลืออยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่อง
การใช้ภาษา และหัวข้อท้ังสามนี้เป็นหัวข้อที่ยากมากสำหรับนักเรียน 

- โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเขียนแสดงการคิดออกเสียงการทำการทดลอง การ
ทำความเข้าใจแนวคิด หรือการทำโจทย์ได้ดีขึ้น เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น แสดงคิดเชิงอภิปัญญาใน
การแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่างได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ความช่วยเหลือ
อยู่บ้าง เนื่องด้วยนักศึกษายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน  

2) จากการให้นักศึกษาทดลองสอน พบว่าการสอนยังไม่ค่อยน่าสนใจ แข็ง ๆ ไม่เป็น
ธรรมชาติ วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องทำท่าทางในการคิด การคิดออกเสียง การใช้อวัจน
ภาษาที่แสดงให้เห็นว่า กำลังคิดอยู่ และพูดออกเสียงในส่งที่กำลังคิดไปด้วย หรือบางครั้งต้อง
ทำท่าเหมือนกับเพิ่งจะคิดได้ การแสดงความดีใจหรือตื่นเต้นที่คิดได้ เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็น
การคิด และจะพบว่า นักศึกษาจำแผนไม่ได้เหมือนยังไม่เชี่ยวชาญเนื้อหาเท่าที่ควรโดยเฉพาะใน
ส่วนที่วิทยากรแนะนำให้ นักศึกษาต้องกลับไปทำความเข้าใจเนื้อหาที่เขียนไว้ในแผน และทำให้
มันเป็นธรรมชาติ ไม่ให้เหมือนกับการท่องมาสอน และปรึกษาวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย 
ก่อนการสอนแต่ละแผนได้ 

3) นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา  

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ 
“การเขียนแผนอภิปัญญาในห้วข้อใหม่” 
ประเด็นที่ 2 ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้  
- 
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ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง 

“นำแผนการสอนอภิปัญญาไปใช้” 
ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้  
“แผนเยอะ เขียนไม่ทัน” 
“การสอนให้เพ่ือนเป็นนักเรียนแตกต่างจากที่สอนให้นักเรียนมาก” 
“น่าจะมีเวลาเขียนแผนมากกว่านี้ เยอะจนเขียนไม่ทัน” 

โดยภาพรวม พบว่านักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นตามลำดับในแต่ละครั้งของการอบรม สัมมนา นักศึกษามีความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการอบรม สัมมนาครั้งที่ 5 ดีขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น
การออกแบบการถามตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดและให้คิดออกเสียงในการทำความเข้าใจ 
และการคิดแก้โจทย์ปัญหา ในส่วนของการทำการทดลองทางฟิสิกส์นั้น เริ่มจะลดลงเนื่องจาก
เนื้อหาท้าย ๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรมการทดลอง ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้มากกว่า อย่างไร
ก็ตาม โจทย์ตัวอย่างแต่ละเรื่อง ได้แสดงวิธีคิดไว้ในแผนประมาณ 1 หรือ 2 ข้อ ข้ออื่น ๆ ได้บอก
ให้นักศึกษาไปคิดเองและเตรียมไว้สอน ถ้าสอนนักเรียนไม่ทันตามแผนอาจจะต้องให้เป็นการบ้าน 
มาถึงจุดนี้ก็ยังพบว่า นักศึกษาเขียนแผนไม่ค่อยทันและต้องให้ไปทำเป็นการบ้านส่งให้วิทยากร
ตรวจเช่นเดิม และเนื่องจากช่วงเวลาของการทำงานที่กระชั้นชิดมาก เพ่ือให้ทันกับการส่งแผนไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมินความเหมาะสม ความถูกต้องของเนื้อหา ทำให้นักศึกษาอ่อนล้า
พอสมควร แต่เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าแล้ว ส่วนใหญ่สามารถเขียนแผนได้ดีข้ึนมาก 

4.2.3 ผลการประชุมการวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 3 

เป็นผลการอบรมพัฒนาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินการจั ดการ
เรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาในห้องเรียนจริง ให้พัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนก่อนหน้าที่ทำการวิจัย และ 
2) ผลการประชุมอบรมสัมมนาในวงจรที่ 3 

1) ผลการศึกษาแนวทางการเขียนแผนการเรียนการสอนเดิมก่อนการวิจัย 
ในภาคเรียนก่อนหน้า ที่ทำการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของบริบทที่เกี่ยวกับ
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บริบทของการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคล และ
สอบถามข้อมูลที่สำคัญบางส่วน ได้ผลดังต่อไปนี้ 

- จากการวิเคราะห์รายงานการนิเทศในภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักศึกษาได้ระดับ
คะแนน B+ ขึ้นไป ทุกคน สามารถจัดการชั้นเรียนได้ โดยการสอนของนักศึกษาทั้งหมดจะใช้แนว
ทางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางที่เรียนด้านการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเวลาสอนที่จำกัด นักเรียนยังไม่มีบทบาทมากเท่าที่ควร เนื่องจากต้องเร่งสอนเนื้อหา
ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ จึงมีการสอนแบบบรรยาย การทำโจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ ที่สัมพันธ์กับสาระแกนกลาง) และหนังสือเรียน ส่วนการทำกิจกรรมการทดลอง ส่วนใหญ่
ไม่ได้ทำการทดลองเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ หรือต้องหยุดบ่อยทำให้ทำการทดลอง
ไม่ทัน 

- หนังสือเรียนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน บางโรงเรียนใช้หนังสือเรียน
ของ สสวท. บางโรงเรียนใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น เหมือนกันทั้งสองภาคเรียนที่ทำการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

- จากการอภิปรายระหว่างการฝึกสอนในภาคเรียนที่ 1 ก่อนหน้าที่จะทำการวิจัยนี้ 
(กระบวนวิชาฝึกสอนจะต้องมีการสัมมนา พบปะนักศึกษาที่กำลังฝึกสอนเป็นช่วง ๆ) พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ทำงานนอกเหนือจากการฝึกสอนมากพอสมควร นักศึกษา
บางคนจะต้องทำงานอ่ืน ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานช่วยคุมนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานสะเต็ม งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานกีฬาสี งานลูกเสือ เป็นต้น และต้องสอนนักเรียน
มากกว่า 1 วิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์ 

- ผู้วิจัยได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่
ผ่านมาก่อนการร่วมในการทำวิจัยนี้ว่ามีปัญหาในการสอนอย่างไรบ้าง พบว่า นักศึกษายังมือใหม่
ในเรื่องที่จะสอนทุกเรื่อง ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนเหมือนครูประจำการที่สอนมาแล้ว
หลายปี แม้ว่านักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนและเนื้อหาฟิสิกส์ขั้นสูงจากคณะวิทยาศาสตร์
มาแล้วก็ตาม เนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะ
ซับซ้อน นักศึกษายังไม่แตกฉาน ไม่สามารถยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน การตั้งคำถามก็ยัง
ไม่ชำนาญ การแก้ปัญหาหาคำถามเฉพาะหน้าที่ไม่ได้อยู่ในแผนยังทำได้ไม่ค่อยดี นอกจากนี้ 
หลายคนดูเหมือนกับมีปัญหาในการใช้ภาษาสื่อสารกับนักเรียน ถามแล้วนักเรียนไม่เข้าใจคำถาม 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยได้เผชิญมาตลอดหลายปี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการไม่มีประสบการณ์ใน
การสอนมาก่อน 
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- นักเรียนที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้สอนในภาคเรียนที่ทำการวิจัยนี้ ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนในกลุ่มอ่อนถึงอ่อนมาก (ไม่ใช่ห้องเรียน Gifted, Smart Science, STEM, Bilingual 
หรืออ่ืน ๆ) จำนวนน 3 โรงเรียน จาก 4 โรงเรียน อีก 1 โรงเรียนเป็นกลุ่มของนักเรียนที่เก่งของ
โรงเรียน แต่ก็เป็นโรงเรียนรอบนอกที่นักเรียนเก่งไม่ค่อยจะเลือกไปเรียนและเป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียนพิเศษเป็นจำนวนมาก 

- นักศึกษาเข้าร่วมงานวิจัยนี้ 5 คน (นักศึกษา a b c d e) ฝึกสอนที่โรงเรียน 4 
โรงเรียน (โรงเรียน A B C E) หัวข้อที่สอนในงานวิจัยนี้มี 4 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง สมดุลกล (ม. 4 - 
2 คน นักศึกษา a โรงเรียน A และนักศึกษา b โรงเรียน B) (2) เรื่อง งานและพลังงาน (ม. 4 - 1 
คน – นักศึกษา c โรงเรียน C) (3) เรื่อง แสง (ม. 5 - 1 คน – นักศึกษา d โรงเรียน A) และ (4) 
เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (ม. 5 - 1 คน – นักศึกษา e โรงเรียน A) 

2) ผลการประชุมอบรมสัมมนาในวงจรที่ 3 ภายหลังจากท่ีนักเรียนของนักศึกษา
ทั้ง 5 คน เปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว นักศึกษาได้เริ่มนำแผนการสอนไปใช้สอนโดยใช้กลยุทธ์การ
สอนเชิงอภิปัญญาในห้องเรียนจริง และได้กลับมาร่วมประชุมอบรม สัมมนา นำผนการนิเทศมา
พิจารณา สะท้อนคิดร่วมกัน นำผลการบันทึกวิดีทัศน์มาวิพากย์ โดยดำเนินการไป 5 ครั้ง ด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนว Plan-Act-Observe-Reflect วงจรที่ 3 ได้ผลตามรายละเอียด
ดังนี้ 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 

ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมใน
การสอนโดยใช้แผนการสอนที่ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจริง มี
รายละเอียดดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 1 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
ในการอบรมสัมนาครั้งแรกนี้ คณะผู้วิจัยต้องการให้นักศึกษาได้เตรียมตัวใช้แผนการ

สอนที่สร้างขึ้นมาและผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมาใช้ในการจัดการเรียนการส อน 
(รายละเอียดอยู่ในตอนที่ 4) ดังนั้นในการอบรมสัมมนาครั้งแรกของวงจร 3 จึงเป็นการเตรียมตัว
ก่อนเปิดโรงเรียนของนักศึกษา คณะทำงานจึงวางแผนดังนี้ 

1) วางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการ
อบรมสัมมนา โดยได้กำหนดไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ 
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(1) การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงและการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนที่นักศึกษาจะไปสอน 

(2) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

2) วางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที่ อาหารและเครื ่องดื ่ม กำหนดการและ
เครื่องมือ/ สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

3) วางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการอบรม
สัมมนา ประมาณ 15 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง และ (4) ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษา
ได้รับจากการอบรมสัมมนาครั้งนี้มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั้งถัดไป  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการ

อบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังภาพที่ 4.34 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) นักศึกษาวิทยาศาสตร์มาร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน  
3) วิทยากรได้ให้ความรู ้ในประเด็นต่าง ๆ เกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริง 
4) วิทยากรอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียน

โดยใช้แบบวัดต่าง ๆ 
5) การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการอบรม

สัมมนา เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งถ้าใครต้องการเวลาเพิ่มก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้าน
แล้วนำมาส่งในวันถัดไป 
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ภาพที่ 4.34 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 สำหรับวงจร 3 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการไดด้ังนี้ 
1) วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการ

สอนจริงซึ่งรวมไปถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการเก็บข้อมูล และ
การเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

2) วิทยากรได้ให้ความรู ้ในประเด็นต่าง ๆ เกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดและมีส่วนร่วม
ถาม-ตอบมากขึ้น 

3) วิทยากรอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียน
โดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน กล่าวคือ การใช้แบบวัดอภิปัญญาก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาของ
คาบว่าง ในห้องเรียนที่ไม่มีสิ่งมารบกวนสมาธิในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน โดยจะใช้
เวลาทำ ประมาณ 20 - 30 นาที โดยก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำแบบประเมิน นักศึกษาจะต้อง
อ่านคำชี้แจ้งให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้อง จากนั้นวิทยากรได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการวางตัวที่เหมาะสมการสัมภาษณ์นักเรียนแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ ่มีการเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการ
สัมภาษณ์ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอื่น แต่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้
สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้เนื้อหาระหว่างการสัมภาษณ์มีเนื้อเสียมากจนเกินไป โดยการไม่ชี้นำ
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และระมัดระวังไม่ลำเอียงต่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน การทิ้งช่วงเวลาให้นักเรียนคิด
ก่อนตอบคำถาม หรือคิดออกเสียงก็ได้ เป็นต้น 

4) การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการอบรม
สัมมนา เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งถ้าใครต้องการเวลาเพิ่มก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้าน
แล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา 

พบว่า มีทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการให้อบรมเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมทั้งการประเมินอภิปัญญา
ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อม
ของตัวเองในการในการจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเก็บ
ข้อมูล เช่น การถ่ายวีดิโอ การอัดเสียงการสนทนากลุ่มย่อย และการถ่ายภาพการทำกิจกรรมใน
ชั้นเรียน การประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 

สำหรับประเด็นความรู้ เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการประเมินอภิ
ปัญญาอยู่บ้างแล้ว โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมที่มีความ
หลากหลายทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการเก็บข้อมูล ความหลากหลายของเทคนิควิธีใน
การแบ่งกลุ่มนักเรียน ข้อพึงระวังในการถ่ายวีดิโอ เช่น ไม่ควรหมุนกล้องถ่ายภาพไป-มาอย่าง
รวดเร็วจะทำให้ภาพที่ออกมาสั่นไหว การอัดเสียงการสนทนากลุ่มจะต้องวาง การใช้แบบประเมิน
อภิปัญญาควรชี้แจ้งให้นักเรียนเข้ารูปแบบการทำแบบประเมินและมองเห็นความสำคัญของการ
ตอบแบบวัดอภิปัญญาตามความเป็นจริงจะทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง 
พบว่า นักศึกษาทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
สัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้น 
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ประเด็นต่อมาคือ ความรู ้ สึกที ่มีต่อการอบรมในครั ้งนี ้  นักศึกษาบางส่วน
สะท้อนว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากใกล้เวลาของการสอนจริงแล้วเพราะโรงเรียนกำลังจะ
เปิดเทอม 2 แล้วซึ่งการปฏิบัติการการสอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจะเป็นในช่วงเดือน
แรกของการเปิดเทอม นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่มี
นักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้แสดงความรู้สึกกังวลในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้  

ผู้วิจัยสะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ว่าการให้ความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมของทั้งนักศึกษาและนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือลดความผิดพลาดหรือความเข้าใจ
ผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติการสอนจริง การเริ่มต้นที่ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่พึงระวังหรือ
มองข้ามไป โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาและนักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ  ๆ ไปซึ่งจะเป็นช่วง
ระยะเวลาที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการสอนจริงแล้ว ควรมีการอภิปรายและวิพากษ์มากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งควรให้
กำลังใจแก่นักศึกษาไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพ่ือลดความวิตกกังวล  

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยวิทยากรภายในซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย 
นำผลจากการสอนจริงที่โรงเรียนของนักศึกษา ผลการนิเทศและสังเกตการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันครั้งแรก และใช้ผลการสะท้อนนี้ไปปรัปปรุง ในการสอนครั้งต่อไป 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 2 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) วางแผนในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาครั้งที่ 1 
2) วางแผนการนำผลการนิเทศ การสังเกตชั้นเรียนมาสะท้อนคิดในการจัดอบรม

สัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจะพิจารณาการตั้งคำถามของครู การแสดงการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู การ
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ ความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์และการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

3) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนา ซึ่งมีคำถาม 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีได้จาก
การการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู ้ที่ ได้ร ับไปปรับใช้ในชั ้นเรียนของตนเอง และ (4) 
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ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั้งนี้มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการอบรม  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน (9 พฤศจิกายน 2562) 

ดังที่ภาพท่ี 4.35 

 
ภาพที่ 4.35 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 สำหรับวงจร 3 

2) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ผลการนิเทศการครั้งที่ 1 ของนักศึกษาแต่ละคน 

นักศึกษา a สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 2 เรื่อง จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วง
และโมเมนต์ของแรง 
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- ครูนำเข้าสู่บทเรียนตามแผน นักเรียนหลายคนช่วยกันตอบคำถามดี แต่ก็มีหลาย
คนที่คุยกัน โดยที่ครูไม่ให้บอกให้นักเรียนหยุดคุย ครูควรจะดึงความสนใจของนักเรียนทุกคนให้
ติดตามสิ่งที่ครูสอน 

- การคิดออกเสียงเพื่อทำการทดลองยังขัด ๆ เหราะนักเรียนคุยกันมากเกินไป ครู
ไปหาข้อสรุปแบบงง ๆ 

- การคิดออกเสียงในการทำโจทย์ ครูพยายามเดินตามแผนการสอนแต่ยังขัด ๆ ไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่ค่อยลื่นไหล และเกิดช่วงที่ครูเงียบหันหน้าไปเขียนกระดาน 

- ในขั้นสอนครูพยายามแสดงการคิดการออกเสียงตามแผน แต่นักเรียนขัดจังหวะ
โดยการถามแทรกท้ังที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอนและไม่เกี่ยวข้อง จากการฟังบันทึกเสียง พบว่า
นักเรียนคยุกันในเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ครูอธิบายเท่าใดนัก 

- ครูต้องปรับปรุงการควบคุมชั้นเรียน ต้องตักเตือนนักเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียน
ห้องนี้เป็นนักเรียนที่อ่อนเมื่อเทียบกับห้องอื่นในโรงเรียน การจะห้ามให้คุยกันเลยน่าจะเป็นเรื่อง
ยาก 

นักศึกษา b สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 3 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน 1 
- ครูนำเข้าสู่บทเรียนตามแผน นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน ฟังครูสอน  และตอบ

คำถามครู 
- ในขั้นสอน ครูไม่ได้แสดงการคิดออกเสียงที่เด่นชัดมาก ยังไม่เป็นธรรมชาติ บาง

ช่วงเหมือนไม่ค่อยมั่นใจและรีบสรุป 
- ครูให้นักเรียนทำการทดลอง บันทึกผลการทดลองและให้นักเรียนกลุ่มมาอธิบาย

หรือสรุปผลการทดลองให้เพ่ือนฟังหน้าห้องเรียน นักเรียนมาอธิบายสั้น ๆ โดยไม่ใช้ข้อมูลจากผล
การทดลองมากนัก ครูควรจะเน้นการใช้ผลการทดลองมากกว่านี้ 

- ครูแสดงการคิดออกเสียงเกี ่ยวกับการสร้างแนวคิดทางฟิสิกส์ยังไม่ค่อยเป็น
ธรรมชาติ ควรจะลำดับเหตุผลมากกว่านี้ ควรชวนนักเรียนคิดไปด้วยกันโดยการถามบ้าง ควรจะ
ใช้เวลามากกว่านี้ สรุปเร็วเกินไป ควรจะถามในแนวทางของ “การต้อนแกะ” ไปสู่เป้าหมาย 

- ครูแสดงการคิดเกี่ยวกับการทำโจทย์ตามแผน มีการระบุสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มา มี
การถามเป้าหมายหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการ มีการถามหาเงื่อนไขที่จะนำมาใช้ แต่การแสดงวิธีทำ
แบบเรียบ ๆ เหมือนทำให้ดู มากกว่าที่จะคิดให้ฟังหรือคิดให้เห็นเพ่ือให้นักเรียนเลียนแบบการคิด 
และควรจะเพ่ิมการแสดงการตรวจทานผลการคิดด้วย 
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- ครูให้นักเรียนช่วยกันคำนวนหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่ครูแสดงให้ดูและนักเรียนได้ทำ
แล้วตรงกับที่ครูเฉลย นักเรียนหลายคนแสดงความดีใจ มีนักเรียนบางคนสงสัยว่าทำไมวิธีการของ
ตนเองแตกต่างจากของคนอ่ืน 

- นักเรียนตั้งใจเรียนมากที่สุด เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น  ๆ ทุกโรงเรียน พยายาม
ตอบคำถาม คิดตามสิ่งที่ครูสอน (จากการฟังการบันทึกเสียงของกลุ่มโฟกัส) 

- นักเรียนจำข้อมูลพื้นฐานบางอย่างไม่ได้ เช่น ค่ารากที่สองของ 2 หรือของ 3 ค่า 
sine cosine ของมุมพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่ได้ผ่านการฝึกทำโจทย์มาน้อย ซึ่งค่า
พวกนี้ควรจะถูกใช้บ่อยจนเป็นอัตโนมัติ 

นักศึกษา c สอนเรื่อง งานและพลังงาน แผนที่ 2 เรื่อง กำลัง 
- ในช่วงเริ่มต้น ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า เวลามีน้อย ต้องรีบสอน เพราะต้องทำ

กิจกรรมของโรงเรียนต่อ ในการนำเข้าสู่บทเรียน ครูพยายามเดินตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้
ได้ดี นักเรียนตั้งใจมากระดับหนึ่งแต่ใช้เวลาในการตอบคำถามนานพอสมควร เพราะคำถามต้อง
ใช้ความคิดมากระดับหนึ่ง 

- ในแผนการสอนนี้ ไม่มีกิจกรรมการทดลอง 
- การสอนเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์โดยการคิดออกเสียงให้ดู ยังไม่ค่อย

ราบลื่น เพราะครูต้องเขียนกระดานไปพร้อมกับการพูด ทำให้ดูขัด ๆ เหมือนเล่าให้ฟังหรือเหมือน
การสอนแบบบรรยาย ไม่ค่อยเหมือนการแสดงการคิดออกเสียง ครูเขียนกระดานไปด้วยเพื่อให้
นักเรียนได้เขียน การให้นักเรียนเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะในขณะที่กำลังเขียน ผู้เรียนจะมีการ
คิดไปด้วย 

- การสอนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยการคิดออกเสียงและกระตุ้นการคิด ครูพยายาม
ให้นักเรียนระบุข้อมูลที่กำหนดให้และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการ มีความพยายามให้รู้การรู้คิด และ
การกำกับการรู้คิด อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยการถามนักเรียนไปด้วย 
และแสดงท่าทางของการใช้ความคิดให้มากข้ึน 

- มีการให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาร่วมกันตามที่ระบุไว้ในแผน นักเรียนได้แสดงวิธี
คิดหน้าห้องเรียนให้เพ่ือนฟัง แต่แนวทางการอธิบายยังไม่ค่อยมีการอธิบายเชิงเหตุเชิงผล แต่เป็น
การทำตามข้ันตอน 

- ดูเหมือนว่า นักเรียนยังมีพื้นฐานของความรู้ที่จะต้องเข้าใจมาก่อนการสอนเรืองนี้
ยังไม่ค่อยดีนัก 
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นักศึกษา d สอนเรื่อง แสง แผนที่ 2 เรื่อง การเกิดภาพในกระจกเงาราบ 
- ในขั้นนำ ครูเดินตามแผนการสอน นักเรียนช่วยกันตอบคำถามดี แต่มีบางส่วนนั่ง

คุยกัน ครูควรจะดึงความสนใจของนักเรียนทุกคนให้ติดตามสิ่งที่ครูสน 
- ในขั้นสอน ครูได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามเดินตามแผนการสอน แต่การ

อธิบายยังแข็ง ๆ ยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ มีนักเรียนคุยกันในขณะที่ครูกำลังสอนอยู่ (การฟังเสียง
ของกลุ่มโฟกัส) 

- ในแผนนี้ มีกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับการเกิดภาพในกระจกเงาราบ การแสดง
การคิดออกเสียงยังไม่ค่อยน่าสนใจ น้ำเสียงเรียบ ๆ การอธิบายวิธีการใช้เวลามาก อาจจะทำให้
สอนเนื้อหาฟิสิกส์ทั้งหมดไม่ทัน นักเรียนแสดงความสนใจและตั้งในในการทำการทดลองมาก 
(ทราบมาว่า ปกติไม่ค่อยได้ทำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ยืมมาจากห้องแล็บฟิสิกส์ คณะ
ศึกษาศาสตร์) การอภิปรายผลและสรุปผลการทดลองโดยการแสดงการคิดออกเสียงและถาม
นักเรียนไปด้วยยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไรนัก ครูเขียนกระดานช้าพอสมควรทำให้เกิดช่วงที่เงียบ
นาน 

- การคิดออกเสียงเพ่ือทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ ครูมีความพยามอธิบายการ
คิดและตั้งคำถามนักเรียนพอสมควรแต่ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากเสียงที่อาจจะเรียบ ๆ 
และอ่านตามที่เขียนช้า ๆ 

- การคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหา ยังแข็ง ๆ อาจจะเป็นธรรมชาติของเสียง
ของผู้สอน และการอธิบายเป็นไปในลักษณะที่อธิบายวิธีทำโจทย์ มากกว่าอธิบายวิธีคิดในการแก้
โจทย์ แต่ครูผู้สอนก็พยายามกระตุ้นการกำกับการรู้คิดและพยายามทำให้น่าสนใจอยู่ 

นักศึกษา e สอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต  แผนที่ 2 เรื่อง การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า 
- ครูเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนพยายามติดตามการรู้คิด ติดตาม ประเมิน

การคิดของตนเอง ถามตัวเอง ตอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าคิดอะไรเกี่ยวกับที่เรียน ก็พูดในสิ่งที่
คิดออกมา เพ่ือให้เพ่ือนและครูได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นการแนะแนวทางท่ีดีมาก 

- ครูสอนต่อจากคาบก่อนหน้านี้ในชั้นสอน เกี่ยวกับ Triboelectric series ครูใช้
น้ำเสียงที่แตกต่างกัน เน้นในบางจุดที่สำคัญ ทำให้นักเรียนติดตามครูผู้ สอนไปได้ อย่างไรก็ตาม 
ไม่น่าจะใช้เวลากับส่วนนี้มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้สอนเนื้อหาทั้งหมดไม่ทัน (นักศึกษารายนี้ 
ต้องสอนเนื้อหาบางส่วนของเทอมก่อนหน้านี้ชดเชยในภาคเรียนนี้) 

- ครูเดินสอนตามแผนการสอนได้ดี พยายามสอนให้นักเรียนเขียนภาพเพ่ือให้เข้าใจ
คำถามบางคำถามท่ีซับซ้อน 

- ในคาบการสอนนี้ ไม่มีการทดลองทางฟิสิกส์ 
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- การคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจของครูทำได้ดี พยายามให้นักเรียนระลึก
ความรู้ด้านข้อเท็จจริงที่ต้องใช้และพยายามให้นักเรียนกำกับการรู้คิดของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

- การคิดออกเสียงให้เห็นการใช้อภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาของผู้สอนทำให้
นักเรียนสนใจได้ อย่างไรก็ตามนักเรียนถามคำถามแทรก ซึ่งเป็นคำถามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
เป็นช่วง ๆ 

2) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้  
“ได้รู้ว่า การสอนในแผนแรก ๆ เป็นอย่างไร” 
“ต้องการควบคุมชั้นเรียนให้นักเรียนฟังมากกว่านี้” 
“การคิดออกเสียงให้ดู ควรจะมีท่าทางแสดงให้เห็นว่ากำลังคิดอยู่” 
จะพบว่า นักศึกษาได้รับรู้ผลการนิเทศ และน่าจะมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ ที่มีการอภิปรายกัน น่าจะนำไปสู่การปรับแก้ไขต่อไป 
ประเด็นที ่  2 ความรู ้ เดิมและความรู ้ ใหม่ที ่ เกิดขึ ้นจากการอบรมในครั ้ งนี ้  

นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 
“การให้คิดแบบอภิปัญญา ไม่ใช่การเฉลยโจทย์ให้ดูหรือทำโจทย์ให้ดู ต้องให้เห็น

กระบวนการคิด” 
นักศึกษาได้รับรู้ผลการนิเทศ และควรจะนำไปสู่การปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ 

ต่าง ๆ ที่มีการอภิปรายกัน น่าจะนำไปสู่การปรับแก้ไขต่อไป 
ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ

ตนเอง นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 
“การควบคุมชั้นเรียน” 
“การแสดงการคิด” 
“ตัวอย่างแนวทางการสอนจากคนอ่ืนและการนิเทศ” 
“การแสดงการคิดเลขให้ดูบ่อย ๆ ถ้านักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์” 
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นักศึกษาได้รับรู้ผลการนิเทศ และควรจะนำไปสู่การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
ต่าง ๆ ที่มีการอภิปรายกัน น่าจะนำไปสู่การปรับแก้ไขต่อไป 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลดังนี้ 
“รู้แนวทางการสอนตามแผน” 
“รู้สึกผ่อนคลายที่ผลการสอนดูดีอยู่บ้าง” 
“กังวลผลการนิเทศ ที่แก้ไขไม่ได้ เช่นน้ำเสียง การพูด” 

จะพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสะท้อนทางบวกก็จะรู้สึกที่ดี นักศึกษาที่ต้องปรับปรุง
อาจจะเกิดความกังวล และมีบางอย่างที่ไม่สามารถปรับได้ เช่นบุคลิก ท่าทาง น้ำเสียง การพูด ซึ่ง
เป็นบุคลิกส่วนตัว 

โดยภาพรวม จะพบว่า ผลการนิเทศการสอนครั้งที่ 1 มีนักศึกษาที่สามารถสอนโดย
ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในระดับแตกต่างกันคือ ดี พอใช้ และต้องปรับปรุงอยู่ ซึ่งน่าเป็นเรื่องปกติ
สำหรับการสอนครั้งแรก ๆ ในเนื้อหาที่ไม่เคยสอนมาก่อนและวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม 
การแสดงการคิดออกเสียงยังไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติ แต่ทุกคนพยายามเดินตามแผนการสอน
และได้พยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีการกำกับการรู้คิดของตนเอง (เช่น การวางแผน การติดตาม
การคิดของตนเอง การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมินตนเอง) โดยเฉพาะในการทำโจทย์ปัญหาได้
ดี สำหรับการแสดงการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจทางฟิสิกส์ นักศึกษาทำได้พอประมาณ 
แต่ต้องปรับปรุงให้เหมือนการการคิดที่คิดไปด้วย ถามตัวเองไปด้วยหรือมีการกำกับการรู้คิดของ
ตนเอง มากกว่าการสอนที่เหมือนการบรรยายหรือการบอกให้นักเรียน  อย่างไรก็ตาม ตัวแปร
ด้านตัวนักเรียนก็มีส่วน จากการสังเกตและพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาจะพบว่ามี
นักเรียนบางส่วนที่มีความรู้พ้ืนฐานทั้งฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ยังไม่ค่อยดี  

การสะท้อนคิดในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของ
นักศึกษาและจะได้ไปนิเทศและนำผลกลับมาสะท้อนคิดต่อไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย 
นำผลจากการสอนจริงที่โรงเรียนของนักศึกษา ผลการนิเทศและสังเกตการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และใช้ผลการสะท้อนนี้ไปปรัปปรุง ในการสอนครั้งต่อไป ตามผลการดำเนินงานดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 3 
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ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี ้
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 2 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเรียนการสอนยังมีอุปสรรคที่หลากหลาย 
อยากได้ข้อเสนอแนะของปัญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน 

- จากการนิเทศพบว่าการแสดงการคิดออกเสียงยังไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติ 
- นักศึกษาหลายคนไม่แน่ใจว่าจะกระตุ้นให้นักเรียนมีการกำกับการรู้คิดของ

ตนเอง (เช่น การวางแผน การติดตามการคิดของตนเอง การแก้ไขข้อบกพร่อง การประเมิน
ตนเอง) ไดห้รือไม ่

- นักศึกษาบางคนยังสอนแบบทำให้ด ูมากกว่าการคิดให้ด ู หรือสอน
เหมือนกับบรรยายมากกว่าเป็นต้นแบบของการคิดออกเสียง 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการถามตอบ นำเสนอปัญหา อุปสรรคที่

พบในชั้นเรียน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะกันเอง 
- ให้ดูตัวอย่างการสอนของเพ่ือนที่มีกระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียง 

2) วางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาประเด็น เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและ
สิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการสอนที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้
ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3) วางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยน การถาม-ตอบ การอภิปราย การวิพาษ์ร่วมกัน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้
แนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

4) วางแผนเตรียมสถานที่ กำหนดการและสื่อ/อุปกรณ์  
5) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ

อบรมสัมมนา ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ (4) 
ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมใน
ครั้งถัดไป 
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2562 ดังที่ภาพท่ี 4.36 
2) การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายในวิทยากรได้อบรม

สัมมนาในประเด็น เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริง
ตามแผนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

 
ภาพที่ 4.36 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 สำหรับวงจร 3 

3) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด  

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการได้ดังนี้ 
1) นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม การอบรมสัมมนา 
2) วิทยากรได้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่

ประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยวิทยากรเป็นผู้ค่อยชี้แนะและเสริมประเด็นที่นักศึกษาเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษามีปัญหาหลายประการ ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้ 

(1) ปัญหาและอุปสรรค 
- นักเรียนหลายคนมีพ้ืนฐานเดิมที่ไม่ดี ไม่มีความรู้คณิตศาสตร์ที่จำเป็น 
- นักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่ง ช่วยกันทำโจทย์ได้ดี แต่กลุ่มอ่อน ไม่ค่อยแสดง

ความเห็นและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
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- บางครั้งมีข้อจำกัดด้านเวลา มีการทดคาบ มีการงดสอนทำให้ต้องสอน
แผนเดียวกันแบบแยกเวลาสอน ทำให้ไม่มีความต่อเนื่อง เช่น ทำการทดลองได้แค่ผล ต้อง
มาสรุปในคาบต่อไป เวลาหมดก่อน 

- การคิดออกเสียง เพ่ือพิสูจน์สมการ เป็นเรื่องที่ยาก อธิบายให้เห็นภาพ
ได้ยาก นักเรียนไม่ชอบฟัง 

- นักเรียนบางกลุ่มตามไม่ทัน ต้องคิดให้ดู 2 ครั้ง บางคนก็ยังไม่ได้ 
- กลุ่มอ่อนนั่งเฉย ๆ 
- นักเรียนแก้ปัญหาแบบต่างคนต่างทำ ยังทำงานด้วยกันไม่เป็น 
- นักเรียนลืมเรื ่องที่ เคยเรียนผ่านมา ทั้ง ม. 4 และ ม. 5 เทอม 1 จะ

สอนยากมาก เพราะมองไม่เห็นการใช้เหตุและผล 
- นักเรียนมีพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่อ่อนมาก 
- นักเรียนคิดตามครูไม่ทัน  

(2) สิ่งท่ีประสบความสำเร็จในการปฏิบัตสิอน 
- การทำโจทย์เป็นกลุ่ม นักเรียนได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ

เข้าใจ โดยการเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือกลุ่มอื่น มีการตั้งคำถาม การประเมินตัวเอง เช่น 
มีการถามว่า แตกแรงถูกไหม แทนค่าได้ถูกต้องหรือไม่  

- นักเรียนมีการตอบคำถามระหว่างการสอนมากขึ้น 
- มีการเชื่อมโยงความรู้ที่จะใช้กับการทดลองที่ผ่านมา 
- นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นหลายคน 
- น ัก เร ียนที ่ ออกมาทำการทดลองให้ เพ ื ่ อนดู  ม ีการวางแผนและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและสามารถทำการทดลองได้ถูกต้อง  
- นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น สามารถแก้โจทย์ปัญหาเองได้บ้าง 
- การหาค่า sine cosine tangent ของมุมต่าง ๆ ทำได้เร็วขึ้นมาก 
- นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหม่ที่จัดให้ได้ดีขึ้น มีการพูดคุยปรึกษากัน

มากขึ้น 
- การจดสมุดดีขึ้น มีการใช้สี เขียนสรุปตามความเข้าใจของตนเองมาก

ขึ้น จากเดิมที่จดตามครูอย่างเดียว 

(3) ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้หารูปแบบของการทำกิจกรรมกลุ่มที่ทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม

ในการเรียนเหมือนกัน 
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- ควรจะมีการสอนการทดลองและสรุปในคาบเดียวกัน 
- ครูต้องพยายามให้นักเรียนคุยกัน 
- ถ้าครูเฉลยมากเกินไป นักเรียนจะรอลอกคำตอบที่ถูก จะไม่ยอมจด

ตาม หรือเขียนก่อน ถ้าผิดแล้วจะไม่อยากลบ กลัวกระดาษเปื ้อน ก็เลยคิดใหม่โดยให้
นักเรียนช่วยกันทำโจทย์บนกระดาษแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลของห้องเรียน ผลที่
เกิดขึ้นคือ นักเรียนช่วยกันทำงานมากขึ้น 

จากการสัมมนา รับฟังเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
จะพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนอ่อนทั้งความรู้เดิมที่เรียนมาก่อนหน้านี้ และ
ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอนฟิสิกส์พอสมควร คณะวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการสอนโดยปูพื้นฐานให้นักเรียนใหม่ ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์โดยครูแสดงการคิดออก
เสียงให้ดูบ่อย ๆ การให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักศึกษาคนอ่ืนที่ประสบความสำเร็จก็จะเป็น
แนวทางที่ดีแนวทางหนึ่ง ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ดูจะเป็นปัญหาทั่วไปคือ นักเรียนที่เรียน
อ่อน จะนั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แนวทางแก้ไขก็อาจจะ
สร้างบรรยากาศให้สนุกมากขึ้นและเรียกชื่อให้ตอบและเสริมแรงทางบวกเมื่อนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนและลองพิจารณาข้อเสนอแนะของคนอ่ืน เอาไปปรับใช้ดู  

3) นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้
เวลาประมาณ 15 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้หากใคร
ต้องการเวลาในการทำมากกว่านี้ก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งคืนในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ เข้าร่วมโครงการใน

ประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้เรียนรู ้จากการอบรมครั้งนี้ คือ การได้แลกเปลี ่ยน พูดคุยถึงปัญหา 
อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จของตนเองและเพ่ือน ๆ ร่วมโครงการ ว่ามีท้ังที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันตามข้อจำกัดหรือบริบทของสถาณศึกษาท่ีไปฝึกปฏิบัติการสอน 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกนั้นดูเหมือน
จะมีมากกว่าในเวลาต่อมาของการปฏิบัติสอนจริง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว
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ของทั้งนักศึกษาและนักเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาพบว่านักศึกษาสามารถปรับตัวให้การ
ปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนที่สร้างขึ้นลื่นไหลมากขึ้น เช่น การใช้กลยุทธ์อภิปัญญา เทคนิค
การคิดออกเสียง (Think aloud) การใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นเหตุ-เป็นผลในการ
แก้ปัญหา สำหรับการปรับตัวของนักเรียนพบว่า พวกเขาสามารถปรับตัวในการทำงานกลุ่มมาก
ขึ้น แม้ในช่วงแรก ๆ ยังมีลักษณะการทำงานยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร นักเรียนไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นกันหรือแสดงออกมากนัก ซึ่งร่วมไปถึงการออกไปนำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยใน
เวลาต่อมานักเรียนมีการทำงานกลุ่มที่เป็นระบบมากขึ้น มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน ระดมความ
คิดเห็น และกล้าที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู ้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเสนอข้อแนะจาก
การประชุมครั้งนี้ เช่นการพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้เวลานักเรียนในการปรับตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตนเองได้ 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้ งนี้ 
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกปกติ ไม่ลบไม่บวก นักศึกษาหนึ่งคนยังรู้สึก
คลายความรู้สึกกังวลไปบ้างแต่ก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ไม่มากแล้ว และมีนักศึกษาอีกหนึ่ง
คนที่ระบุว่า รู้สึกดี ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จระหว่างกัน ทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าเพื่อน  ๆ 
ของพวกเขาก็มีปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อย โดย
เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันทั ้งที ่เหมือนกันและต่างกัน ทำให้นักศึกษามองเห็น
ทางเลือกที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และจาก
การวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการการอบรมสัมมนาครั้งนี้ โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ไดว้่า 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จทั ้งของตนเองและของผู ้อื ่น เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างขึ้น ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนั้ นทำให้
นักศึกษารู้สึกดี และคลายความกังวลลงไม่มากก็น้อย  

การสะท้อนคิดในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของ
นักศึกษาและจะได้ไปนิเทศและนำผลกลับมาสะท้อนคิดต่อไป 
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- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายในซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย 
นำผลจากการสอนจริงที่โรงเรียนของนักศึกษา ผลการนิเทศและสังเกตการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และใช้ผลการสะท้อนนี้ไปปรัปปรุง ในการสอนครั้งต่อไป ตามผลการดำเนินงานดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 4 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา 

- การคิดออกเสียงของหลายคน ยังแข็ง ๆ ไม่เป็นธรรมชาติ 
- การสอนของหลายคนยังมีการบรรยายมากเกินไป การทำโจทย์เป็น “การ

ทำให้ดู” มากกว่า “การคิดให้ดู” 
- ประเด็นอ่ืน ๆ เป็นปัญหา อุปสรรคท่ัวไป 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู 
- การนำผลการนิเทศครั้งต่อไป มาอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ 
- การนำผลการบันทึกวิดีทัศน์มาศึกษาแลกเปลี่ยนกัน 

2) วางแผนในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาครั้งที่ 2 
3) วางแผนการนำผลการนิเทศ การสังเกตชั้นเรียนมาสะท้อนคิดในการจัดอบรม

สัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจะพิจารณาการตั้งคำถามของครู การแสดงการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู การ
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ ความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์ 
และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

4) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนา ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ (4) 
ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมใน
ครั้งถัดไป  
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2562 ที่คณะศึกษาศาสตร์ ดังภาพที่ 4.37 
2) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

 
ภาพที่ 4.37 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 สำหรับวงจร 3 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

การนิเทศการสอนครั้งที่ 2 ของนักศึกษาแต่ละคน 

นักศึกษา a สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 4 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน 1 
- ครูนำเข้าสู่บทเรียนตามแผนการสอนที่ออกแบบมา แต่นักเรียนก็ยังคุยในขณะที่

ครูกำลังพูดและครูก็พยายามบอกให้นักเรียนฟัง และหยุดพูด (การฟังจากการบันทึกเสียงก็ยังคุย
กันอยู่เช่นเดิม) แต่นักเรียนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าใดนัก 

- แผนการสอนนี้ ไม่มีกิจกรรมการทดลอง 
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- การทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ของครูยังทำไม่ดี การอธิบายเหมือนกัน
บรรยายไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อยเห็นร่องรอยของการแสดงที่ทำให้เห็นว่าเป็นการคิดออกเสียง นักเรียน
ยังคุยกันมากเช่นเดิม 

- การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นักเรียนเริ่มสนใจมากขึ้นบ้างเมื่อเริ่มมีการทำโจทย์
ปัญหา และจะเงียบลงบ้าง มีบางส่วนที่พยายามทำโจทย์และรอคำตอบที่ถูกต้องไปช่วยยืนยัน 
บางคนก็ตั้งคำถามบ้าง 

- นักเรียนยังคุยกันมาก และนักเรียนเดินไปเดินมา การควบคุมชั้นเรียนยังทำได้ไม่ดี 
- ครูได้พยายามปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นจากการนิเทศครั้ งที่ 1 อย่างไรก็ตาม การ

ควบคุมชั้นเรียนยังไม่ค่อยดีขึ ้นเท่าใดนัก ทำให้ส่งผลต่อการแสดงการคิดหรือการกระตุ ้นให้
นักเรียนคิดไม่ราบลื่นเท่าท่ีควร 

นักศึกษา b สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 2 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน 2 
- การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นไปตามแผน นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม 
- แผนนี้ เป็นการขยายความรู้โดยการทำโจทย์ปัญหาตัวอย่าง ครูแสดงการคิดให้ดู

โดยพยายามถามนักเรียนในสิ่งที่โจทย์ให้มา สิ่งที่โจทย์ถาม แนวทางการแก้ปัญหาเช่น เงื่อนไขที่
ต้องใช้ (ผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อคาน) 

- ในขณะที่กำลังสอน นักเรียนส่วนน้อยที่คุยกันเบา ๆ ส่วนใหญ่จดตามครูที่เขียน
กระดานและตอบคำถามของครูเป็นช่วง ๆ ครูสอนโดยเดินตามแผน 

- มีช่วงที่ครูสอนผิด (ระบุทิศของโมเมนต์ของแรงผิด) นักเรียนหลายคนช่วยกัน
ทักท้วงว่าผิด และครูก็ปรับแก้ไข แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการกำกับการรู้คิด 

- ครูชี้แจงนักเรียนว่า ครูทำให้ดูอย่างช้า ๆ ให้นักเรียนคิดตาม 
- ครูกระตุ้นให้นักเรียนลองคิด โจทย์ข้อต่อไป แต่ปรากฏว่าครูคิดและทำให้ดูแทนที่

จะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่ม เข้าใจว่าจำนวนตัวอย่างโจทย์ที่ทำให้ดูน้อยเกินไป ครูช่วยเริ่มต้นให้
ก่อนโดยการถามนักเรียนให้หาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาและสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม หลังจากนั้นครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนคิด ปรึกษากัน บรรยากาศในห้องเรียน นักเรียนทุกคนตั้งในเรียน คอยตอบ
คำถามสิ่งที่ครูถาม เช่น มุมนี้มีค่าเท่าไร เพราะอะไร แรงที่กระทำต่อวัตถุมีกี่แรง เราจะต้องแตก
เวกเตอร์ของแรงอย่างไร เป็นต้น 

- ครูกระตุ้นให้นักเรียนคุยกันในกลุ่ม ช่วยกันทำ ปรึกษากัน ทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูป
วิธีการทำโดยโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค เพ่ือที่จะนำไปข้ึนจอภาพและอภิปราย เฉลยร่วมกัน 

- ครูได้พยายามปรับการสอนของตนเองให้ดีขึ้นจากการนิเทศครั้งที่ 1 และถือว่า 
โดยภาพรวมทำได้ดีกว่าเดิมมาก 



 

277 

นักศึกษา c สอนเรื่อง งานและพลังงาน แผนที่ 2 เรื่อง พลังงานจลน์ 1 
- ครูไม่ได้สอนขั้นนำ ตามแผนการสอน ทราบทีหลังว่าต้องรีบสอนเพราะต้องงด

สอนบ่อย มีกิจกรรมของโรงเรียนมากพอสมควร แต่การสอนตามขั้นสอนก็เป็นการนำเข้าสู่การ
สร้างแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานจลน์ได้ 

- ครูสอนขั้นนำ โดยใช้สถานการณ์ตามแผนการสอน เพื่อเริ่มอภิปรายการนำเข้าสู่
แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานจลน์ การใช้คำถามของครูยังไม่กระชับ นักเรียนไม่เข้าใจทำให้ต้องถาม
หลาย ๆ ครั้ง การเขียนกระดานที่ช้าเกินไป ทิ้งช่วงเงียบนาน 

- ในแผนนี้ จะต้องมีการทดลองความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์ แต่ไม่ได้
ทำการทดลองเพราะอุปกรณ์ไม่ครบและไม่สมบูรณ์และเวลาไม่พอ (สอนไม่ทัน) จึงใช้การ
อภิปรายและการอธิบายเพื่อสร้างแนวคิดว่า งานที่ทำบนวัตถุจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์อย่างไร 
ครูจะต้องอธิบายให้กระชับมากกว่านี้ และต้องให้นักเรียนบางคนที่คุยกัน หยุดคุยและคิดตามไป
ด้วยกัน 

- ครูทำโจทย์ปัญหาให้นักเรียนดูโดยคิดออกเสียงให้ดูโดยถามนักเรียนเพ่ือให้ระบุสิ่ง
ที่โจทย์ถาม ระบุสิ่งที่โจทย์ให้มา อย่างช้า ๆ และอธิบายแนวคิด เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะใข้ในการแก้
โจทย์ปัญหา ครูควรจะ “แสดงการคิด” มากกว่าการ “บอกวิธีทำ” โจทย์ ตามที่เสนอแนะไปใน
การนิเทศก่อนหน้านี้ 

- ครูแสดงการคิดโจทย์ข้อเดียวกันด้วยวิธีการที่ต่างกัน (วิธีการบทก่อน) เพื่อให้
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง (เป็นการประเมินในสิ่งที่ทำไปด้วย) ตามที่ระบุไว้ในแผน มีช่วง
นักเรียนคุยกันมากขั้นจนครูต้องหยุดตักเตือน 

- ครูข้ามโจทย์ที่อยู่ในแผน และสอนแนวคิดทางฟิสิกส์ถัดไปที่อยู่ในแผน โดยยังมี
แนวทางการสอนเหมือนเดิม การอธิบายยังไม่ค่อยกระชับ ไม่เหมือนการคิดเสียงด้งให้นักเรียนฟัง
แต่เป็นการบรรยายมากกว่า และตามด้วยโจทย์ปัญหาที่สอนคล้ายกับข้อก่อนหน้านี้ 

- โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนค่อนข้างจะพูดมาก ครูต้องสอนแบบตะโกนผ่านไมค์
ให้เสียงดังและสูง รูปแบบการสอนยังคงออกแนวที่บอกให้นักเรียนฟัง มากกว่าการคิดออกเสียง
ให้นักเรียนดู นอกจากนี้ การพูดของครูไม่ค่อยกระชับและพูดเร็ว จะทำให้นักเรียนจับประเด็นไม่
ทัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อ่อนมาก ไม่ค่อยอยากเรียนฟิสิกส์เท่าใดนักและเห็นได้ชัดว่า
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ไม่ดี  

นักศึกษา d สอนเรื่อง แสง แผนที่ 2 เรื่อง การหักเหของแสง 
- ในขั้นนำ ครูพยายามสอนตามแผน นักเรียนช่วยกันตอบคำถามหลายคน การถาม

ของครูยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ 
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- ในขั้นสอน ครูสาธิตการหักเหของแสงผ่านแท่งพลาสติก ตอนแรกมองไม่เห็น
เพราะแท่งพลาสติกใส แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ 

- การอธิบายของครูยังไม่ค่อยกระชับ แต่ก็มีการกระตุ้นนักเรียนโดยถามนักเรียนใน
ลักษณะที่พยายามไล่ลำดับเหตุผลเพื่อไปสู่เป้าหมายของคำอธิบายที่ว่า อัตราเร็วแสงแตกต่างกัน
ในสองตัวกลางเป็นเหตุทำให้เกิดการหักเหของแสง แต่ก็มีการอธิบายซ้ำ ๆ ในคำพูดเดิม 3-4 ครั้ง 
และถามซ้ำในเรื่องเดิมอีกครั้ง 

- ครูขยายการอธิบายมากกว่าที่ระบุไว้ในแผน แสดงให้เห็นว่าครูมีความเข้าใจใน
เรื่องท่ีสอนอยู่พอสมควร แต่การอธิบายยังไม่กระชับ มีติดขัดบางช่วง 

- ครูไม่ได้ให้นักเรียนทำการทดลองตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน (สอนไม่ทัน) แต่ใช้
วิธีการสาธิตให้นักเรียนดูอย่างช้า ๆ นักเรียนก็เห็นภาพชัดเจนแต่ไม่ได้ทำเอง อาจจะเสียโอกาสใน
การฝึกทักษะการสังเกต การวัดต่าง ๆ และหลังจากการสาธิต ครูนำผลการทดลองที ่ทำไว้
ล่วงหน้ามาให้นักเรียนดูและอภิปรายผล โดยครูแสดงการคิดออกเสียง ในการสรุปผลการทดลอง
จากข้อมูลให้นักเรียนได้ดูและมีการถามนักเรียนไปด้วย วิธีการคิดให้ฟัง ยังไม่ค่อยน่าสนใจ แต่
เหมือนเป็นการบอกให้ฟังมากกว่าชวนกันคิดหรือบางทีครูควรแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วกำลังไล่หา
เหตุผลและใช้ข้อมูลทำให้รู้ด้วยกัน สรุปด้วยกัน ครูใช้ผลการทดลองน้อยเกิดไป 

- ครูไม่ควรจะใช้คำว่า “เขาบอกว่า” บ่อย เช่น กฏการหักเหเขาบอกว่า... ควรใช้
เหตุและผลกับคำอธิบายเหล่านั้น 

- นักเรียนตอบคำถามได้ แต่ให้เหตุผลไม่ค่อยได้ (อาจจะมีนักเรียนที่ตอบให้เหตุ
ผลได้ แต่ไม่ยอมร่วมตอบคำถาม) 

- ในการแสดงการคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหา เหมือนกับการเฉลยให้
นักเรียนดูก่อน ข้อต่อมาก็ให้นักเรียนทำ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ต่างคนต่างทำ ไม่ได้ช่วยกนัคิด 
ครูเดินไปดูก็เงียบเป็นส่วนใหญ่ (ที่เงียบเพราะว่าผู้มาสังเกตการชั้นเรียนด้วยหลายคน นักเรียน
อาจจะไม่กล้าคุย) และครูให้นักเรียนออกไปแสดงวิธีคิดหน้าห้องเรียน แต่เป็นการทำให้ดู ไม่ค่อย
อธิบายวิธีคิดให้เพื่อนฟัง 

- ครูสรุปบทเรียนตามแผนได้ดี มีการถามคำถามเพ่ิมเติม แต่ไม่ได้เฉลยคำถามในขั้น
นำด้วยความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ตามที่ระบุในแผน (เวลาหมด) 

- โดยภาพรวม นักศึกษารายนี้สอนได้ดี แต่สอนช้าเกินไป จากการสอบถาม ให้
ข้อมูลว่า กลัวนักเรียนตามไม่ทัน รู้สึกเกรงใจนักเรียน ไม่อยากไปเร็ว การสอนช้าเกินไป มีช่วง
หยุดรอนาน ทำให้การแสดงการคิดออกเสียงไม่ต่อเนื่อง แต่การกระตุ้นให้นักเรียนคิด ทำได้ดี
ระดับ 
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นักศึกษา e สอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต แผนที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 
- ในขั้นนำ ครูไม่ได้สอนตามแผนในขั้นนำ แต่ใช้คำถามในขั้นสอนมาเริ่มต้นในการ

สอน 
- ในขั ้นสอน ครูกำหนดสถานการณ์แล้วให้นักเรียนคุยกันในกลุ ่มเกี ่ยวกับแรง

ระหว่างประจุไฟฟ้า 2 จุดประจุที่วางห่างกันระยะหนึ่ง พบว่า นักเรียนพยายามอธิบายความคิด
ของตนเองให้ครูฟังแทนการคิดในกลุ่ม และหลายคนตอบคำถามโดยใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาก่อน
เกี่ยวกับกฏของนิวตันมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

- ครูชวนนักเรียนคิดเพื่อนำไปสู่กฏของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่
ยังคงคล้ายการการบอกหรือเล่าให้ฟัง มากกว่าการแสดงวิธีการคิด การลำดับเหตุผล และมีกา ร
ถามคำถามแทรกเป็นช่วง คำตอบของนักเรียนยังแสดงให้เห็นว่า ยังไม่เข้าใจเรื่องเดิมที่เคยเรียน
ตอนเรียนกฏการเคลื่อนที่ 

- มีนักเรียนที่ชอบถามแทรก ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน เช่น อุปกรณ์นี้ 
ราคาเท่าไหร่ และครูพยายามนำเข้าสู่ประเด็นโดยการพยายามถามคำถามและครูสามารถตะล่อม
ถามจนนำสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

- การอธิบายของครูบางครั้ง ยังไม่ไม่ค่อยถูกต้องนัก แต่ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอน 

- ครูแสดงการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงระหว่างประจุไฟฟ้า โดยพยายาม
วางแผนการทำโจทย์ โดยให้นักเรียนช่วยกันระบุสิ่งที่โจทย์ให้หา ระบุสิ่งที่โจทย์ให้มา พยายาม
วาดรูปให้เห็นภาพของสถานการณ์ของโจทย์ ครูและนักเรียนช่วยกันแก้สมการ นักเรียนช่วยกัน
ทำโจทย์อย่างแข็งขันและพยายามคิดให้เร็วกว่าครูและได้คำตอบที่ตรงกับของครู 

- ข้อถัดมาครูให้นักเรียนทำเป็นกลุ่ม โดยครูทิ้งให้นักเรียนคิดช่วงหนึ่ง จากการ
สังเกตพบว่า นักเรียนหลายคนช่วยกันคิดอย่างแข็งขัน คิดให้ฟังกันและตรวจสอบกันเองได้หลาย
กลุ่ม มีบางกลุ่มไม่เริ่มทำงานครูก็ไปแนะแนวให้เริ่มทำ โดยการพยายามวาดรูปและถามครูเพ่ือให้
ช่วยดูว่า ทำถูกต้องไหม และสังเกตพบว่า นักเรียนหญิงหลายคนเป็นผู้นำในการคิด ครูพยายาม
กระตุ้นให้สอนเพื่อนและบอกว่า การสอนเพื่อนทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น หลายคนที่ทำเสร็จแล้ว 
พยายามตะโกนถามครูว่า ได้คำตอบเท่านี้ ถูกต้องไหม 

- นักเรียนถามว่า e คืออะไร 18e (ประจุไฟฟ้าของนิวเคลียสของอาร์กอน) คืออะไร 
ครูไม่รีบตอบคำถาม แต่ให้นักเรียนคุยกับเพื่อนเพื่อช่วยกันหาว่าคำตอบคืออะไร นักเรียนก็หา
คำตอบได้ นักเรียนหลายคนยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจสัญลักษณ์ เช่น ครูถามว่า 18e เป็น
กี่เท่าของ e มีหลายคนตอบว่า 2 เท่า 
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- ครูให้เวลานักเรียนในการคิดได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนช่วยกันปรึกษากันใน
กลุ่ม มกีารคิดออกเสียงที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไรให้ฟังกันได้อย่างชัดเจน 

- ครูแสดงการคิด โดยชวนนักเรียนคิดไปด้วย เกี่ยวกับการเขียนกราฟของแรงที่
กระทำต่อ นักเรียนช่วยกันตอบคำถามดีมาก 

2) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคิดและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาให้

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
“การแสดงการคิด ควรทำให้ชัดเจนกว่าการสอนท่ีผ่านมา” 
“ควรปรับปรุงการควบคุมชั้นเรียน” 
“เห็นตัวอย่างที่ดีจากการสอนของเพ่ือน” 
“การดู VDO ทำให้มองเห็นพฤติกรรมของนักเรียนและการสอนของตนเอง” 
เมื่อพิจารณาจากการตอบของนักศึกษาจะพบว่า การอบรมสัมมนาครั้งนี้ ช่วยให้

นักศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรและเรียนรู้กันเองได้ และนักศึกษามองเห็นแนวทา งการสอนของ
ตนเองและเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน 

ประเด็นที ่  2 ความรู ้ เดิมและความรู ้ ใหม่ที ่ เกิดขึ ้นจากการอบรมในครั ้ งนี ้  
นักศึกษาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- 
ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ

ตนเอง นักศึกษาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
“นำผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอนต่อไป” 
“การคิดออกเสียงในห้องเรียน” 
“คิดให้นักเรียนดู ไม่ทำให้นักเรียนดู” 
“การคิดออกเสียง ไม่ใช่การทำโจทย์ให้ดู แต่เป็นการคิดวิธีคิดให้ดู” 
เมื่อพิจารณาจากการตอบของนักศึกษา เข้าใจได้ว่านักศึกษาน่าจะมีการพัฒนา

ปรับปรุงการสอนของตนเองในครั้งต่อ ๆ ไปให้ดีข้ึน 
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ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
“มองเห็นการสอนที่ดีของเพ่ือน” 

จากการพิจารณาจากการตอบและการสอบถามนักศึกษาเพิ่มเติม จะพบว่า การ
อบรมสัมมนานี้ น่าจะส่งผลที่ดีต่อนักศึกษาในระดับหนึ่ง 

โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาจากการตอบคำถามและการอภิปรายสะท้อนคิดในการ
นิเทศครั้งที่ 2 ของนักศึกษา พบว่า บางคนสอนได้ดีขึ้น บางคนดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เนื่องจาก
ข้อจำกัดเดิม คือ นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน นักเรียนอ่อน มีการงดการเรียนการสอนบ่อยจนต้อง
เร่งสอน และบางคนกลัวนักเรียนตามไม่ทัน ต้องสอนช้าเกินไปทำให้ลำดับการคิดไม่ต่อเนื่อง แต่ก็
มีบางคนที่สอนได้ดีข้ึนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการคิดออกเสียง การถามกระตุ้นการคิด
ของนักเรียน การให้นักเรียนกำกับการรู้คิดของตนเอง นอกจากนี้ พบว่าโรงเรียนต้องหยุดบ่อย มี
การทดคาบบ่อย ทำให้ต้องเร่งรัดการสอน กิจกรรมกระตุ้นการคิดจึงลดลงด้วย 

การสะท้อนคิดในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของ
นักศึกษาและจะไดไ้ปนิเทศและนำผลกลับมาสะท้อนคิดต่อไป 

- ผลการจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 

การจัดประชุมอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์ด้วย 
นำผลจากการสอนจริงที่โรงเรียนของนักศึกษา ผลการนิเทศและสังเกตการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ตามผลการดำเนินงานดังนี้ 

การวางแผน (Plan) 
- วางแผนเตรียมการจัดอบรม สัมมนาครั้งที่ 1 
ผลการดำเนินงานวางแผน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1) สรุปข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้า

นี้ ในการวางแผนประกอบการใช้ในการประชุมครั้งนี้ 
สรุปการสะท้อนจากการประชุมอบรมสัมมนาครั้งท่ี 4 ที่ผ่านมา 

- นักศึกษาบางคนเริ่มสอนช้า เพราะเนื้อหายากขึ้น หรือข้อจำกัดอื่น เช่น 
นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน ตามไม่ทัน 

- มีนักศึกษาบางคนสอนได้ดี กระตุ้นให้นักเรียนคิดได้ดี อาจจะนำมาใช้เป็น
ตัวอย่างให้เพ่ือนคนอ่ืนดู 

- หลายคนยังทำโจทย์ให้นักเรียนดู มากกว่าการคิดให้นักเรียนดู 
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- โรงเรียนต้องหยุดบ่อย มีการทดคาบบ่อย ทำให้ต้องเร่งรัดการสอน 
กิจกรรมกระตุ้นการคดิจึงลดลงด้วย 

การพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
- การอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู 
- การนำผลการนิเทศรอบต่อไป มาอภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 

การนำผลการบันทึกวิดีทัศน์มาศึกษาแลกเปลี่ยนกัน 
- การเน้นย้ำเกี ่ยวกับการกระตุ ้นการคิด มากกว่า การสอนโดยบอกให้

นักเรียน  

2) วางแผนในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาครั้งที่ 3  
3) วางแผนการนำผลการนิเทศ การสังเกตชั้นเรียนมาสะท้อนคิดในการจัดอบรม

สัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจะพิจารณาการตั้งคำถามของครู การแสดงการคิดออกเสียงให้นักเรียนดู การ
กระตุ้นให้นักเรียนคิด ในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ ความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์ 
และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

4) การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการ
อบรมสัมมนา ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ (1) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (2) ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่
ได้จากการการอบรมสัมมนา (3) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ (4) 
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมใน
ครั้งถัดไป  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ผลการดำเนินงานตามแผน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนดังนี้ 
1) นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ ้นครบทั้ง 5 คน วันที่ 14 ธันวาคม 

2562 ที่คณะศึกษาศาสตร์ ดังที่ภาพท่ี 4.38 
2) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพที่ 4.38 ภาพบางส่วนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 สำหรับวงจร 3 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 
- สังเกตผลการดำเนินงาน 
ผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและบันทึกการสังเกต

ได้ดังนี ้
1) วิทยากรนำผลการนิเทศ การบันทึกวิดีทัศน์จากการสอนตามแผนการสอน มา

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

การนิเทศการสอนครั้งที่ 3 ของนักศึกษาแต่ละคน 

นักศึกษา a สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 6 เรื่อง เสถียรภาพของสมดุล 
- ในขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยไม่ตามแผนการสอนที่เขียนมา แต่มีสถานการณ์

ใหม่ (เข้าใจว่าสังเกตจากการสอนของครูพ่ีเลี้ยง) ซึ่งสามารถใช้ได้เช่นกัน นักเรียนร่วมตอบคำถาม
พอสมควรแต่ห้องเรียนค่อนข้างจะวุ่นวาย นักเรียนแข่งกันพูด บางคนก็คุยกันเรื่องอ่ืน บางคำถาม
ไม่ค่อยสมเหตุสมผล เช่นถ้าเรายกขาขึ้นข้างหนึ่งเราจะล้มยากหรือง่าย ถ้าเราเอียงตัวก่อนยกขา
ขึ้นได้ไหม มีนักเรียนบอกว่า งง 

- ในขั้นสอน ครูเริ่มแบ่งวัตถุออกเป็น 3 กรณี แทนที่จะให้พิจารณาสถานการณ์ก่อน
แล้วค่อยแบ่งประเภทของเสถียรภาพของสมดุล ซึ่งไม่เป็นไปตามแผน 

- การคิดออกเสียงเพ่ือทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ครู
บอกวิธีทำและถามคำถามแทรกเล็กน้อย แทนที่จะเป็นการทำท่าการคิดและคิดออกเสียงให้
นักเรียนได้ยินและสงสัยไปพร้อม ๆ กันจนกว่าจะได้ข้อสรุปของแนวคิดของเสถียรภาพสมดุลทั้ง 3 
แบบ 

- นักเรียนเริ่มคุยกันน้อยลง เมื่อครูเข้าสู่เนื้อหาการสอน มีคำถามแทรกเป็นช่วง ๆ 
ที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูอธิบาย เช่น แนวของน้ำหนักออกนอกฐานแปลว่าอะไร 
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- การให้นักเรียนคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหา ครูยังต้องทำให้ดูมากกว่าการ
คิดให้ดู จากการฟังการบันทึกเสียง นักเรียนคุยกันเรื่องอ่ืนในขณะที่ครูกำลังสอน 

- โดยภาพรวม นักศึกษารายนี้สอนยังสอนตามแนวทางที่ต้องการให้สอนได้บ้าง 
อุปสรรคสำคัญคือการควบคุมชั้นเรียน ที่นักเรียนยังคงคล้ายเดิมอยู่ที่พูดและคุยกัน นอกจากนี้ 
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยเพียงพอที่จะมาต่อยอดเรียนรู้ใหม่ การคิดออกเสียง
ของครูยังไม่ค่อยชัดเจนและดูเหมือนจะค่อนข้างไปทางการบรรยาย การกระตุ้นให้นักเรียนคิด
ออกเสียงทำได้ดี นักเรียนส่วนหนึ่งยังให้ความร่วมมืออยู่ 

นักศึกษา b สอนเรื่อง สมดุลกล แผนที่ 6 เรื่อง สมดุลสัมบูรณ์ 1 
- ในขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนตามแผน และมีคำถามเพิ่มเติมโดยถามได้อย่าง

เหมาะสม นักเรียนช่วยกันตอบคำถามดี มีทั้งที่ตอบผิดและถูก 
- ในขั้นสอน เริ่มต้น ครูสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน แต่มีการใช้คำบางคำผิด 

เช่น ผลรวมของแรงลัพธ์เป็นศูนย์ ครูถามนักเรียนเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปแนวคิดของสมดุลสัมบูรณ์ 
แล้วเริ่มให้ทำโจทย์ 

- ในแผนการสอนครูต้องคิดออกเสียงให้นักเรียนดู โดยการเขียนโจทย์ขึ้นกระดาน
ก่อน แล้วพยายามระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา สิ่งที่กำหนดมาให้ ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิด
ทางฟิสิกส์รวมทั้งเงื่อนไขหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อ 

- การอธิบายแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา มีบางครั้งที่ครูอธิบายแต่ผิด
เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการกำหนดจุดหมุน 

- แผนการสอนนี้ ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์หรือการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนคิด
ตามและตอบคำถามของครูได้ดี มีการคุยเกี่ยวกับวิธีการคิดกับเพือนข้างเคียง ซึ่งครูสอนได้ดีมาก
พอสมควร พยายามใหันักเรียนมีการกำกับการคิดอย่างต่อเนื่อง 

- ครูมอบหมายการบ้าน 1 ข้อ 
- โดยภาพรวม นักศึกษารายนี้ สามารถสอนได้ดีอย่างต่อเนื่อง อาจจะไม่ดีมาก แต่

เห็นร่องรอยของการใช้อภิปัญญาของนักเรียนระหว่างเรียนได้อย่างชัดเจน นักเรียนมีการถามและ
คุยกันระหว่างเพ่ือนและคุยกันในสิ่งที่เก่ียวกับกับการคิดในเรื่องที่กำลังเรียน 

นักศึกษา c สอนเรื่อง งานและพลังงาน แผนที่ 7 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล 1 

- ในขั้นนำ ครูสอนตามท่ีระบุในแผน โดยถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์
และพลังงานจลน์ของวัตถุที่กำลังตกลงสู่พื้น นักเรียนช่วยกันตอบ แต่ไม่ค่อยตรงประเด็นมากนี้ 
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บางคนตอบได้แต่ให้เหตุผลไม่ถูกต้อง ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยไม่ได้ถามคำถามอีกคำถามหนึ่งที่
เกี่ยวกับสปริง เข้าใจว่า จะรีบสอนให้เนื้อหาให้ทัน 

- ในขั้นสอนครูพยายามแสดงการคิดออกเสียงเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง โดยการถามนักเรียนไปด้วย นักเรียนให้ความร่วมมือตอบคำถามบ้าง แต่
ส่วนใหญ่ตอบไม่ค่อยตรงประเด็น หรือให้เหตุผลที่ไม่ค่อยตรง เช่น ถ้าปล่อยวัตถุลงมาในแนวดิ่ง
พลังงานจลน์จะเปลี่ยนอย่างไร มีนักเรียนบอกว่าเพ่ิมข้ึนพอครูถามว่าเพราะอะไรก็อธิบายไม่ได้ 

- ครูต้องเตือนให้นักเรียนไม่ตอบแบบมั่ว ๆ บางอย่างเรียนมาแล้ว น่าจะตอบได้และ
นักเรียนเริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้น แต่รูปแบบการตอบของนักเรียนสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไม่
มีความรู้ก่อนหน้านี้เท่าใดนัก 

- ในแผนนี้ ระบุไว้ว่าจะมีการทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับกฏการอนุรักษ์พลังงานกล 
ครูได้อธิบายวิธีการทำการทดลองและให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ ไปทำเป็นกลุ่มที่แบ่งไว้ก่อนแล้ว 
ห้องเรียนค่อนข้างจะวุ่นวาย ตามแผนการสอนครูให้นักเรียนนำผลการทดลองมาแล้วต้องกระตุ้น
ให้นักเรียนพิจารณาผลและสรุปเองให้ได้ และพบว่า เมื่อครปล่อยให้นักเรียนคุยกันเพื่อเขียน
ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม ครูเดินไปช่วยบางกลุ่ม พยายามให้นักเรียนดูตารางบันทึกผล ชี้ให้ดูข้อมูล
แต่ละส่วน พยายามถามเพื่อให้นักเรียนสรุปให้ได้ นักเรียนหลายคนแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจสิ่งที่
กำลังทำ (นักเรียนห้องนี้อ่อนมาก) นักเรียนบางคนคุยกันในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง หลาย
คนเดินไปเดินมาจนครูต้องปราม และครูให้นักเรียนกลุ ่มหนึ ่งไปนำเสนอผลการทดลองหน้า
ห้องเรียน 

- นักเรียนนำเสนอผลการทดลองหน้าห้อง คนแรกเสนอได้ถูกต้อง เหมือนอ่าน
ตามที่เพื่อนเขียนให้ ครูควรจะให้นักเรียนใช้ผลการทดลอง ดูตารางบันทึกผลการทดลองและ
สรุปผลการทดลองจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง นักเรียนไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือวิธีคิดของ
ตนเอง  

- ครูยังพูดเร็วเหมือนเดิม ได้รับการชี้แจงทีหลังว่า ต้องรีบสอนเพราะงดเรียนและ
ทดคาบบ่อยมาก 

- โดยภาพรวม การสอนของนักศึกษารายนี้ ยังดูมีอุปสรรคพอสมควร ตั้งแต่การ
ควบคุมชั้นเรียน นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรือไม่เข้าใจ เพราะความรู้พ้ืนฐานไม่ค่อยดี นักเรียน
อ่อนมาก นอกจากนี้ ยังต้องเร่งสอนเนื่องจากมีการงดการเรียนการสอนเพื่อทำกิจกรรมบ่อย แต่
นักศึกษาก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้นักเรียนคิด ทำกิจกรรมการทดลอง การสังเกต
จากการสอนเห็นได้ชัดว่า นักศึกษาพยายามเดินตามที่ระบุไว้ในแผน แสดงการคิดออกเสียงให้
นักเรียนเห็นและกระตุ้นให้นักเรียนพยายามกำกับการรู้คิดของตนเองอยู่เสมอ 
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นักศึกษา d สอนเรื่อง แสง แผนที่ 6 เรื่อง ความลึกปรากฏ 
- ในขั้นนำ ครูทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้ นักเรียนร่วมตอบคำถามแต่ก็มีหลาย

คนที่คุยกันแทรก แต่ครูก็อธิบายไปเรื่อย ๆ มีนักเรียนชอบชวนคุยนอกเรื่อง ครูไม่ควรตามและ
ควรจะให้นักเรียนหยุดพูดในขณะที่กำลังพูด 

- ในขั้นสอน ในแผนนี้ครูกำลังจะสอนเรื่องความลึกปรากฏ และตามแผนครูจะต้อง
คิดออกเสียง ครูพยายามพูดเสียงดังและถามนักเรียนไปด้วย มีบางคำถามเกี่ยวข้องกับความรู้
ก่อนหน้านี้ พบว่านักเรียนตอบไม่ค่อยได้ 

- มีการอธิบายเสริมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผน การอธิบายติดขัด นักศึกษาต้อง
เตรียมตัวให้ตัวเองแม่นเนื้อหาและลำดับขั้นตอนการพูด ใช้คำพูดในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
กว่านี้ 

- ครูพยายามสอนตามแผนการสอนที่ออกแบบมา ทุกช่วงของการสอนจะมีการหยุด
สอนเป็นช่วง ๆ เพื่อเขียนกระดาน การเขียนกระดานนานเกินไป ช้าเกินไป ทำให้การลำดับการ
สอนแนวคิดมีปัญหาและนักเรียนอ่านตัวหนังสือครูไม่ออก แล้วต้องถามครูและครูก็ต้องคอยตอบ
คำถามทำให้การสอนสะดุด จากการสอบถามนักศึกษา ชี้แจงว่า พยายามปรับแล้ว แต่ก็กลัว
นักเรียนตามไม่ทันจึงต้องไปช้า ๆ 

- ในช่วงที่ครูพิสูจน์ความสัมพันธ์ของความลึกจริงกับความลึกปรากฎและอธิบายไป
ด้วย นักเรียนหลายคนช่วยคิดตามและพูดออกเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาหาสมการนาน
มาก ควรจะกระชับมากกว่านี้ จะทำให้สอนไม่ทัน 

- ครูทำการสาธิตโดยมองตัวหนังสือใต้แก้วน้ำที ่มีน้ ำเกือบเต็มแก้ว ซึ ่งพบว่า
ตัวหนังสืออยู่ตื้นกว่าปกติและมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เป็นไปตามแผน 

- ครูแสดงการคิดออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหาหาความลึกปรากฏตามตัวอย่างที่
อยู่ในแผน ครูพยายามบอกว่าตัวเองจะทำอะไรในการแก้ปัญหา เช่น ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการ สิ่งที่
กำหนดให้ จะวาดรูปประกอบอย่างไร เป็นการคิดออกเสียงแต่เหมือนการเฉลยโจทย์ให้ฟัง
มากกว่าการแสดงการคิดออกมาให้นักเรียนได้ยิน บางช่วงมีการถามนักเรียนไปด้วย ขณะเดียวกัน
นักเรียนหลายคนก็ช่วยกันคิด และมีนักเรียนหลายคนพยายามชวนคุยนอกเรื่อง 

- มีนักเรียนถามว่า “โจทย์ถามหาความลึกจริงหรือความลึกปรากฏ ถ้าโจทย์บอกว่า
ผู้สังเกตจะเห็นปลาอยู่ห่างจากผิวน้ำเท่าไร” แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกี่ยวกับภาษาเช่นกัน ครูให้
นักเรียนทำโจทย์หน้าห้องเรียนพร้อมทั ้งอธิบายให้เพื่อนฟัง โดยที่ครูถามไปด้วยเป็นช่วง  ๆ 
อย่างไรก็ตาม การทำโจทย์ 2 ข้อ ใช้เวลาเกือบ 30 นาทีเป็นการใช้เวลาที่มากเกินไป 

- ขั้นสรุป ครูสรุปได้ตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน 
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- โดยภาพรวม นักศึกษารายนี้ ยังไม่สามารถปรับการสอนให้เร็วขึ้นได้ เนื่องจาก
เกรงใจนักเรียน กลัวนักเรียนตามไม่ทันโดยเฉพาะการจดสมุด ทำให้ทิ้งช่วงเวลาที่รอนานมาก ได้
พยายามให้ปรับการสอนให้เร็วขึ้นแล้ว แต่ก็ระบุว่า ยังไม่อยากไปเร็ว กลัวนักรเยนตามไม่ทันอยู่
เช่นเดิม การแสดงการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ยังไม่ดี แต่การคิดออก
เสียงหรือการกระตุ้นให้นักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทำได้ค่อนข้างดี 

นักศึกษา e สอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต แผนที่ 6 เรื่อง สนามไฟฟ้า 1 
- ในขั้นนำ ครูนำเข้าสู่บทเรียนสั้น ๆ ตามแผนการสอน ว่าสนามไฟฟ้าคืออะไร จะ

ทราบใด้อย่างไรว่าบริเวณใดเป็นสนามไฟฟ้า นักเรียนตอบคำถามแบบกวน ๆ บ้าง 
- ในขั้นสอน ครูเริ ่มอธิบายก่อนว่า สนามไฟฟ้าคืออะไร โดยใช้คำถามถามอย่าง

สม่ำเสมอ การคิดทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าทำได้ดี  ถ้าปรับปรุงการ
ทำท่าการคิด การแสดงด้วยน้ำเสียง ท่าทางเหมือนกับว่า กำลังคิดและดีใจที่คิดได้ 

- นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามอย่างแข็งขันเช่นเดิม มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนฟิสิกส์มาก 

- ครูชี้แจงนักเรียนว่า จะต้องไปเร็วกว่านี้เพราะว่า จะสอนเนื้อหาไม่ทัน ทำให้ต้อง
เอาโจทย์บางส่วนที่ยังไม่ได้ตามแผน (เวลาไม่ค่อยพอ) ให้เป็นการบ้าน 

- การแสดงการคิดออกเสียงในการทำโจทย์ปัญหาก็ทำได้ดีเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ
ระบุสิ่งที่ต้องการ การระบุสิ่งที่กำหนดให้ การวาดรูป การใช้แนวคิดทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การแก้ปัญหา รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนพยายามช่วยกันคิดกับเพ่ือนในกลุ่มก็ทำได้ดี 

- นักเรียนถามคำถามที่ดีหลายคน เช่น ประจุที่มาวางเพ่ือทดสอบต้องเป็นบวกเสมอ
ใช่ไหม ถ้าหาสนามไฟฟ้าได้ต้องบอกทิศทางทุกครั้งใช่ไหม ครูชวนคิดเพื่อหาคำตอบได้อย่าง
เหมาะสม 

- โดยภาพรวม จากการสังเกตการสอนหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาถือได้ว่า นักศึกษาราย
นี้ สามารถสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาได้ดีมากพอสมควร 

2) นักศึกษาเขียนสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 
- สะท้อนคิดจากการอบรม สัมมนา 
ผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยนำผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาซึ่งรวบรวมจากแบบ

สะท้อนคดิและวิเคราะห์ได้ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาให้

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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“แนวการสอนที่ดีของเพ่ือน” 
“ยังต้องปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น” 
จากการพิจารณาการตอบของนักศึกษาและการสอบถามนักศึกษาเพิ่มเติม 

พบว่านักศึกษามีการประเมินผลงานของตนเอง โดยการเปรียบเทียบกับของเพื่อน ซึ่งเป็น
แนวทางการเรียนรู้ที่ดี 

ประเด็นที ่  2 ความรู ้ เดิมและความรู ้ ใหม่ที ่ เกิดขึ ้นจากการอบรมในครั ้ งนี ้  
นักศึกษาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- 
ประเด็นที่ 3 การนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ

ตนเอง นักศึกษาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
“นำแนวการสอนที่ดีไปใช้” 
“ต้องสอนให้เร็วขึ้น แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ กลัวนักเรียนตามไม่ทัน” 
จากการพิจารณาการตอบของนักศึกษาและการสอบถามนักศึกษาเพิ่มเติม ใน

ประเด็นนี้ พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการนิเทศว่าจะต้องสอนให้เร็วขึ้นนั้น ให้ข้อมูลย้อนกลับว่า 
นักเรียนที ่โรงเรียนเรียนช้ามาก จะต้องรอให้จดให้ทัน ให้เวลาคิดพอสมควร นักเรียน
ค่อนข้างจะอ่อนหลายคน 

ประเด็นที่ 4 ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ 
“ดี” “เหนื่อย ทำงานหลายอย่าง” 
จากการสอบถามเพิ่มเติม พบว่า นักศึกษาต้องช่วยคุมนักเรียนเตรียมการพา

นักเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนจนดึก และมีงานอื่น  ๆ ที่ต้อง
ทำมากพอสมควร 

โดยภาพรวม จะพบว่า นักศึกษาบางคนสอนในห้องเรียนได้ดี มองเห็นนักเรียน
ทำกิจกรรมอภิปัญญาอย่างเด่นชัดพอสมควร บางส่วนอาจจะมีปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน
บ้าง อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนไม่ถนัดเรียนฟิสิกส์และมีพื้นฐานทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
ที่เรียนมาในภาคเรียนก่อน ๆ ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การต่อยอดแนวคิดทางฟิสิกส์มีปัญหา
บ้าง 
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4.3 ผลการดำเนินงานตอนที่ 3 ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 

ผลประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา (ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3) แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ 1)  ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงเรียน 2) ผลการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 3) ข้อมูลเพิ่มเติม 1 (ผลการสังเกตชั้นเรียน) และ 4) ข้อมูลเพิ่มเติม 2 (ผลการถอดเทป
บันทึกเสียง) 

4.3.1 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ในการที่จะอธิบายผลการประเมินอภิปัญญาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ผู ้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนให้เห็นภาพก่อนดังต่อไปนี้ 

นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา a โรงเรียน A  
นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในโรงเรียน A เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ซ่ึงสอนโดย

นักศึกษา a มี 40 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงตามที่แสดงใน ตารางที่ 
4.6 

ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา a (n = 40) 

เพศ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ชาย 10 25.0 
หญิง 30 75.0 

จากการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักเรียนโรงเรียน A ที่ทำการวิจัย ส่วนใหญ่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.00 – 3.00  รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา a จำแนกตาม 
เกรดเฉลี่ยสะสม (n = 40) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 7 17.5 
2.01 – 2.50  11 27.5 
2.51 – 3.00  14 35.0 
3.01 – 3.50 7 17.5 
3.51 ขึ้นไป 1 2.5 

จะพบว่า นักเรียนของนักศึกษา a โรงเรียน A ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็น
นักเรียนในกลุ่มที่อ่อนเมื่อเทียบกับห้องเรียนอื่นที่เป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนพิเศษและมี
ผลการเรียนอยู่ในระดับอ่อน-ปานกลาง 

นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา b โรงเรียน B 
นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในโรงเรียน B เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ซึ ่งสอนโดย

นักศึกษา b มีจำนวน 26 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงตามที่แสดงใน 
ตารางที ่4.8 

ตารางท่ี 4.8 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา b (n = 26) 

เพศ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ชาย 7 26.9 
หญิง 19 73.1 

จากการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมกระจายไปในทุกระดับ 
สัดส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดจะอยู่ในช่วง 2.51 – 3.00 รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา b จำแนกตาม 
เกรดเฉลี่ยสะสม (n = 26) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 2 7.7 
2.01 – 2.50  6 23.1 
2.51 – 3.00  9 34.6 
3.01 – 3.50 4 15.4 
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เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
3.51 ขึ้นไป 5 19.2 

จะพบว่า นักเรียนของนักศึกษา b ที่โรงเรียน B ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็น
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในทั้งระดับอ่อน ปานกลางและดี โดยส่วนมากอยู่ระดับปาน
กลาง เมื่อเทียบกับห้องอ่ืน 

นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา c โรงเรียน C 
นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในโรงเรียน C เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ซึ ่งสอนโดย

นักศึกษา c มี 37 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงตามที่แสดงใน ตารางที่ 
4.10 

ตารางที่ 4.10 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา c (n = 37) 

เพศ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
ชาย 11 29.7 
หญิง 26 70.3 

พบว่าเกรดเฉลี่ยสะสม ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00  คิดเป็นร้อย
ละ 45.9 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50  คิดเป็นร้อยละ 27.0 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา c จำแนกตาม 
เกรดเฉลี่ยสะสม (n = 37) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 0 0.0 
2.01 – 2.50  7 18.9 
2.51 – 3.00  17 45.9 
3.01 – 3.50 10 27.0 
3.51 ขึ้นไป 3 8.1 

จะพบว่า นักเรียนของนักศึกษา c ที่โรงเรียน C ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็น
นักเรียนในกลุ่มที่อ่อนเมื่อเทียบกับห้องเรียนอื่นที่เป็นห้องเรียนที่มีชื่อพิเศษ และมีผลการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดี 



 

292 

นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา d โรงเรียน D 
นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในโรงเรียน D เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ซึ ่งสอนโดย

นักศึกษา d มี 19 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงตามที่แสดงใน ตารางที่ 
4.12 

ตารางท่ี 4.12 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา d (n = 19) 

เพศ ความถี ่(คน) ร้อยละ 
ชาย 8 42.1 
หญิง 11 57.9 

จากการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 ขึ้นไปและ
ส่วนใหญมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.51 รายละเอียดดังตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.13 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา d จำแนกตาม 
เกรดเฉลี่ยสะสม (n = 19) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 0 0.0 
2.01 – 2.50  0 0.0 
2.51 – 3.00  0 0.0 
3.01 – 3.50 5 26.3 
3.51 ขึ้นไป 14 73.7 

จะพบว่า นักเรียนของนักศึกษา d ที่โรงเรียน D ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนเพศหญิง 
และเป็นนักเรียนในกลุ่มที่เก่งเมื่อเทียบกับห้องเรียนอ่ืน 

นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา e โรงเรียน B 
นักเรียนกลุ ่มเป้าหมายในโรงเรียน B เป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ซึ ่งสอนโดย

นักศึกษา e มี 24 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงตามที่แสดงใน ตารางที่ 
4.14 
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ตารางท่ี 4.14 ข้อมูลเพศของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา e (n = 24) 

เพศ ความถี ่(คน) ร้อยละ 
ชาย 6 25.0 
หญิง 18 75.0 

จากการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00  
คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50  คิดเป็นร้อยละ 33.3 ดัง
ตารางที่ 4.15 

ตารางที่ 4.15 จำนวนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา e จำแนกตาม 
เกรดเฉลี่ยสะสม (n = 24) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2.00 0 0.0 
2.01 – 2.50  1 4.2 
2.51 – 3.00  10 41.7 
3.01 – 3.50 8 33.3 
3.51 ขึ้นไป 5 20.8 

จะพบว่า นักเรียนของนักศึกษา e ที่โรงเรียน B ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็น
นักเรียนในกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางถึงค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับห้องอ่ืน  

4.3.2 ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุม่ ที่สอนโดยนักศึกษา 5 คน นักเรียนได้ทำแบบ

วัดอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนประมาณ 4 สัปดาห์ ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนของนักศึกษา a โรงเรียน A 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนของนักศึกษา a โรงเรียน A (n = 40) และค่า Effect Size และกราฟใน
ภาพที่ 4.39 ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.16 ข้อมูลคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบและโดยรวมและค่า Effect 
Size ของนักเรียนกลุ่มเปา้หมายที่สอนโดยนักศึกษา a 
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ก่อนเรียน 3.75 3.41 3.42 3.57 3.62 3.71 3.55 3.74 3.45 3.62 3.60 
SD-ก่อนเรียน 0.40 0.46 0.42 0.37 0.45 0.42 0.45 0.52 0.52 0.38 0.34 
หลังเรียน 3.80 3.61 3.65 3.71 3.70 3.81 3.67 3.87 3.71 3.75 3.74 
SD-หลังเรียน 0.41 0.47 0.49 0.38 0.45 0.52 0.42 0.58 0.44 0.41 0.38 
Effect Size 0.13 0.42 0.50 0.37 0.18 0.21 0.26 0.24 0.55 0.34 0.37 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.39 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียน A ที่
ผ่านการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปํญญาในการสอนฟิสิกส์เรื ่อง สมดุลกล โดยนักศึกษา a 
พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี ่ยโดยรวมเท่ากับ 3.60 คะแนน หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.74 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.37 
ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.37) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.34) ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับ
ปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน  และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้ด้าน
เงื่อนไขและการประเมินผลเท่านั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมสูงกว่าซึ่งทำให้ค่า Effect Size มีค่า
สูงกว่าองค์ประกอบอ่ืน 
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ภาพที่ 4.39 กราฟแสดงร้อยละของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา a 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนของนักศึกษา b โรงเรียน B 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนของนักศึกษา b โรงเรียน B (n = 26) และค่า Effect Size และภาพที่ 
4.40 ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 4.17 ข้อมูลคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบและโดยรวมและค่า  Effect 
Size ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา b 
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ก่อนเรียน 3.74 3.39 3.49 3.59 3.53 3.74 3.58 3.82 3.51 3.64 3.62 
SD-ก่อนเรียน 0.45 0.57 0.53 0.42 0.48 0.49 0.49 0.65 0.51 0.44 0.41 
หลังเรียน 3.95 3.67 3.65 3.79 3.77 3.95 3.79 3.95 3.71 3.84 3.83 
SD-หลังเรียน 0.39 0.40 0.43 0.37 0.73 0.45 0.54 0.49 0.57 0.50 0.45 
Effect Size  0.49 0.57 0.32 0.53 0.39 0.46 0.41 0.24 0.37 0.44 0.48 
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ภาพที่ 4.40 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา b 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.17 และภาพที่ 4.40 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียน B ที่
ผ่านการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปํญญาในการสอนฟิสิกส์เรื ่อง สมดุลกล โดยนักศึกษา b 
พบว่า คะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.83 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.48 
ถือว่า คะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการ
รู้คิด (d = 0.39) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.48) ก็พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับที่ปาน
กลาง และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้ด้านข้อเท็จจริงความรู ้ด ้าน
เงื่อนไขและการจัดการข้อมูลที่คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นและทำให้ค่า Effect Size มีค่าสูงกว่า
องค์ประกอบอ่ืน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนของนักศึกษา c โรงเรียน C 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา c โรงเรียน C (n = 37) และค่า Effect Size 
และภาพที่ 4.41 ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.18 ข้อมูลคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบและโดยรวมและค่า  Effect 
Size ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา c 
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ก่อนเรียน 3.88 3.75 3.72 3.80 3.83 3.76 3.73 3.97 3.63 3.77 3.78 
SD-ก่อนเรียน 0.33 0.42 0.44 0.32 0.36 0.26 0.26 0.38 0.36 0.20 0.23 
หลังเรียน 3.96 3.89 3.78 3.89 3.90 3.80 3.85 3.95 3.65 3.82 3.85 
SD-หลังเรียน 0.42 0.44 0.44 0.38 0.46 0.34 0.38 0.49 0.41 0.30 0.31 
Effect Size  0.21 0.31 0.14 0.25 0.16 0.16 0.38 -0.06 0.04 0.19 0.23 

 

 
ภาพที่ 4.41 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของ

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา c 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.41 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียน C ที่
ผ่านการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปํญญาในการสอนฟิสิกส์เรื่อง งานและพลังงาน  โดยนักศึกษา 
c พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.78 คะแนน หลังเรียนมี
ค่าเฉลี ่ยโดยรวมสูงขึ ้นเล็กน้อยเป็น 3.85 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวม
เท่ากับ 0.23 ถือว่า คะแนนเฉลี ่ยโดยรวมเพิ ่มขึ ้นในระดับที ่ค่อนข้างต่ำ เมื ่อพิจารณา
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องค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.25) ก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ การกำกับการรู้
คิด (d = 0.19) ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำและรายองค์ประกอบย่อยต่ำทุกด้าน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนของนักศึกษา d โรงเรียน D 
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและ

หลังเรียนของของนักศึกษา d โรงเรียน D (n = 19) และค่า Effect Size และภาพที่ 4.42 ซึ่ง
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 4.19 ข้อมูลคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบและโดยรวมและค่า  Effect 
Size ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา d 

 คว
าม

รู้เชิ
งข

้อเ
ท็จ

จร
ิง 

คว
าม

รู้ด
้าน

กร
ะบ

วน
กา

ร 
คว

าม
รู้ด

้าน
เงื่อ

นไ
ข 

คว
าม

รู้เก
ี่ยว

กับ
กา

รรู้
คิด

 
กา

รว
าง

แผ
น 

กา
รจ

ัดก
าร

ข้อ
มูล

 

กา
รต

ิดต
าม

คว
าม

เข
้าใ

จ 
กา

รแ
ก้ไ

ขข้
อบ

กพ
ร่อ

ง 

กา
รป

ระ
เม

ินผ
ล 

ด้า
นก

าร
กำ

กับ
กา

รรู้
คิด

 
โด

ยร
วม

 

ก่อนเรียน 3.80 3.51 3.62 3.68 3.65 3.75 3.68 3.88 3.52 3.70 3.69 
SD-ก่อนเรียน 0.33 0.34 0.38 0.29 0.29 0.47 0.32 0.42 0.48 0.32 0.30 
หลังเรียน 3.99 3.76 3.77 3.87 3.82 3.80 3.82 3.92 3.73 3.81 3.83 
SD-หลังเรียน 0.54 0.45 0.43 0.43 0.39 0.44 0.44 0.42 0.44 0.37 0.36 
Effect Size 0.41 0.63 0.36 0.51 0.48 0.10 0.37 0.08 0.46 0.34 0.42 

 

 
ภาพที่ 4.42 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา d 
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จากข้อมูลในตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4.42 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียน D ที่
ผ่านการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปํญญาในการสอนฟิสิกส์ เรื่อง แสง โดยนักศึกษา d พบว่า
คะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.69 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.83 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.42 ถือว่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู ้
เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.51) พบว่ามีค่าค่อนข้างสูง ส่วนการกำกับการรู้คิด  (d = 0.34) ก็
พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างปานกลางค่อนข้างต่ำ และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย
พบว่าความรู้ด้านกระบวนการ การวางแผน การประเมินผลมีคะแนนเพ่ิมขึ้นสูง ซึ่งทำให้ค่า 
Effect Size มีค่าสูงกว่าองค์ประกอบอ่ืน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนของนักศึกษา e โรงเรียน B 
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา e โรงเรียน B (n = 24) และค่า Effect Size 
และภาพที่ 4.43 ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 4.20 ข้อมูลคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบและโดยรวมและค่า  Effect 
Size ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา e 
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ก่อนเรียน 3.71 3.71 3.58 3.67 3.71 3.82 3.65 3.76 3.49 3.70 3.69 
SD-ก่อนเรียน 0.55 0.49 0.45 0.45 0.54 0.51 0.47 0.40 0.36 0.39 0.39 
หลังเรียน 3.92 3.77 3.90 3.88 3.79 3.93 3.91 3.97 3.79 3.88 3.88 
SD-หลังเรียน 0.45 0.40 0.44 0.40 0.43 0.30 0.45 0.48 0.51 0.35 0.35 
Effect Size 0.41 0.14 0.73 0.49 0.16 0.27 0.56 0.47 0.68 0.49 0.51 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.43 ซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียน  B ที่
ผ่านการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปํญญาในการสอนฟิสิกส์เรื ่อง ไฟฟ้าสถิต  โดยนักศึกษา e 
พบว่าคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนมีค่าเฉลี ่ยโดยรวมเท่ากับ 3.69 คะแนน หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 3.88 คะแนน ได้ค่า Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.51 
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คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลจอง
นักเรียนโรงเรียนอื่น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.49) 
และการกำกับการรู ้คิด  (d = 0.49) ก็พบว่าอยู ่ ในระดับที ่ สูงกว่าเมื ่อเทียบกับนักเรียน
ห้องเรียนอื่น เช่นกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด
ในส่วนของความรู้ด้านกระบวนการ และการกำกับการรู้คิดเกี่ยวกับการวางแผนและการ
จัดการข้อมูลมีคะแนนค่อนข้างเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าองค์ประกอบอ่ืน 

 
ภาพที่ 4.43 การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนอภิปัญญาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา e 

4.3.3 ข้อมูลเพิ่มเติม 1 (ตัวอย่างผลการถอดเสียงจากการบันทึกภาพชั้นเรียนโดยรวม) 

ผู้วิจัยได้ถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์ในการสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้เห็น
ภาพของการสอนว่ามีการแสดงตัวอย่างของการคิดเชิงอภิปัญญา (Teacher’s modelling) และ
การกระตุ้นการคิดเชิงอภิปัญญาของนักเรียน โดยตัดมาบางส่วน ดังนี้ 

การถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์การสอนนักศึกษา a 

ในช่วงของการสอนเรื่องสมดุลกล ในหัวข้อ เสถียรภาพของสมดุล นักศึกษา a ได้
แสดงการคิดออกเสียง (Teacher’s modelling) เชิงอภิปัญญาในการแก้ทำความเข้าใจ
แนวคิดทางฟิสิกส์ดังนี้ 

ครู : วันนี้หัวข้อของเราคือเสถียรภาพสมดุลของวัตถุ ถ้าสมมติว่าเราทดลองยืนอยู่นิ่ ง ๆ 2 
ขา กับยืนโดยยกขาข้างหนึ่ง แบบนี้ 

ครู : ถ้าครูยืนอยู่นิ่ง ๆ นะ ยืนแบบไหนครูจะมีโอกาสในการจะล้มมากกว่า 
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นักเรียน : ยืนขาเดียวจะล้ม 
ครู : เพราะอะไรด้วย 
นักเรียน : มี เพราะข้อเข่าเสื่อม 
นักเรียน : เพราะขาใหญ่ 
นักเรียน : เพราะฐานมันแคบค่ะ 
นักเรียน : ไม่มี เพราะไม่มีแรงมากระทำ (นักเรียนแย่งกันตอบ บางคนตอบแบบกวน ๆ) 
ครู : อ้า เป็นเพราะอะไร เราสามารถใช้ความรู้ที่ผ่านมาอธิบายได้ นักเรียนลองมาดูวิธีที่ครู

คิดนะ 
ครู : เรารู้มาก่อนแล้วว่า ตัวเรามีขนาด เราอยู่บนโลกนี้ เราจะถูกแรงโน้มถ่วงกระทำ ถ้า

เรายืนอยู่มีแรงอ่ืนอะไร กระทำต่อเราอีกนะ 
นักเรียน : แรงทีพ้ื่นกระทำ 
ครู : อ่า ใช่ ๆ ที่เราเรียกว่า แรงปฏิกิริยาตั้งฉากใช่ไหม มันจะมีแรงกระทำแบบนี้ (ครูวาด

รูปบนกระดาน) คำถามคือ แนวแรงทำสองกระทำต่อเราอย่างไรนะ 
นักเรียน : ขึ้นและลง 
ครู : ใช่ ๆ แต่ลองดูนะ ถ้าเรายืนสองขา อาจจะถ่างขาเล็กน้อยก็ได้ แล้วเอียงตัวไปทางขวา

เล็กน้อย จะเกิดอะไรขึ้น เทียบกับการยืนขาเดียว เราลองวาดรูปดูหน่อยดีกว่า 
ครู : โอ้ เราจะเห็นว่า แนวของน้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงจะเปลี่ยนไปทางด้านที่เอียงตัวไป

นะ นักเรียนดูสิ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น 
ครู : อ่า เราจะเห็นเลยว่า แนวของน้ำหนักมันจะยังอยู่ในฐานหรือขาที่เรายืนอยู่ ถ้าเรายืน

สองขาแบบถ่างขาเล็กน้อย แต่ถ้าเรายืนขาเดี่ยว แนวของน้ำหนักจะออกนอกฐานเลย ทำให้เกิด
โมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา ทำให้เราล้มนั่นเอง สรุปว่า ถ้ายืนขาเดียว จะล้มง่ายมาก 
ถ้ายืนสองขาจะล้มยาก และยิ่งถ่างขาช่วย ก็จะล้มยากมากขึ้น 

หัวข้อที่นักศึกษา a สอนนี้ เป็นหัวข้อสุดท้ายที่สอนในบทนี้ นักศึกษาสามารถคิดออก
เสียงได้ดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อเทียบกับช่วงต้น ๆ จากข้อมูลข้างต้น นักศึกษา a สามารถแสดง
ตัวอย่างการคิดออกเสียงให้นักเรียนได้ดีพอสมควร โดยพยายามวางแผนการคิดตามลำดับ
อย่างเหมาะสม จัดการข้อมูลสำหรับอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการหรือวิธีการที่ เป็นลำดับ
ขั้น ใช้ความรู้ ใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็มีการถามเสียงดังหรือ
ออกเสียงทวนสิ่งที่ตัวเองคิดให้นักเรียนได้เห็นและมีการประเมินผล  อย่างไรก็ตามนักเรียน
ในห้องนี้มีจำนวนมาก (n = 40 คน) และคุยกันเสียงดัง หลายยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าที่ควร 

 



 

302 

การถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์การสอนนักศึกษา b 

ในช่วงของการสอนเรื ่อง โมเมนต์ของแรง นักศึกษา b ได้แสดงการคิดออกเสียง 
(Teacher’s modelling) เชิงอภิปัญญาในการแก้ปัญหาดังนี้ 

ครู : ข้อ 2 นะคะ บันไดยาว 0.3 เมตร วางพิงไว้บนกำแพงเกลี้ยง  โดยปลายล่างอยู่ห่าง
จากกำแพง 0.5 เมตร ถ้าบันไดหนัก 200 นิวตัน จงหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อ
ปลายล่างของบันได 

ครู : ข้อ 2 เดี๋ยวครูทำให้ดูก่อน ข้อ 3 เดี๋ยวจะหาคนคิดให้ดูบ้าง 
นักเรียน : (ตะโกนแทรก ไม่ชัด) 
ครู : เขาบอกว่า บันไดยาว 1.3 เมตร เขาบอกอีกว่า ปลายล่างอยู่ห่างจากกำแพง 0.5 

เมตร วางพิงไว้ห่าง 0.5 เมตร ดูข้อมูลแล้ว เราน่าจะวางแผนโดยวาดรูปดูก่อนนะ (ครูวาดรูปบน
กระดาน) 

(นักเรียนเริ่มคุยกัน) 
ครู : นักเรียนฟังครูก่อน เขาต้องการอะไรเหรอ ช่วยกันดูหน่อย 
นักเรียน : หาขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อปลายล่างของบันได 
ครู : อ้า ใช่แล้ว เราต้องรู้อะไรบ้างเนี่ย เอ๊ะ เราต้องดูว่า มีแรงภายนอกทั้งหมดกระทำต่อ

บันไดก่ีแรงก่อน และใช้เงื่อนไขของสมดุลหาแรงที่เราต้องการทราบ งั้นเราน่าจะเขียนแรงก่อนนะ 
แบบนี้ (ครูวาดรูปแรงต่าง ๆ) บันไดสัมผัสกำแพง จะถูกแรงอะไรบ้างกระทำเนาะ 

นักเรียน : แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก 
นักเรียน : แรงเสียดทาน 
นักเรียน : กำแพงเกลี้ยง ไม่มีแรงเสียดทาน 
ครู : ใช่แล้ว ๆ มีแต่ปฏิกิริยาตั้งฉากข้างบน แล้วข้างล่างล่ะ ก็น่าจะมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก

ในทิศขึ้นนะ เพราะมันสัมผัสพ้ืนกดลงบนพื้น แล้วจะมีแรงเสียดทานไหมนะ 
นักเรียน : มี ๆ 
ครู : ลองคิดดูสิ ถ้าไม่มีแรงเสียดทานจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ อ๋อมันจะต้องไถลลงแน่เลย พิงอยู่

ไม่ได้ ใช่ไหม แบบนี้ (วาดรูปเวกเตอร์ของแรงบนกระดาน) แล้วบันได้มีน้ำหนักด้วย นักหนัก
หมายถึงแรงที่โลกกระทำต่อบันได จะต้องกระทำต่อบันไดแบบนี้ ใครคิดตามไม่ทัน บอกด้วยนะ 

ครู : ถ้าเราพิจารณาตรงนี้ อันนี้ 1.3 0.5 ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมถูกต้องไหม 
เราก็จะมาหาระยะตรงนี้ อันนี้มันก็วางทำมุมใด ๆ ใช่ไหม ตรงนี้เป็น 1.3 ตรงนี้เป็น 0.5 ตรงนี้เป็น
ตำแหน่ง x เราจะหา x จากไหนดีนะ 

นักเรียน : พีทากอรัส 
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ครู : หาจากพีทากอรัสใช่ไหมคะ เราจะได้เป็นเท่าไร เราหาตำแหน่ง x ใช่ไหมคะ เราก็จะ
ได้ x เท่ากับเท่าไร (ครูแสดงการคิดและถามนักเรียนบ้าง เพื่อดึงความสนใจ จนสามารถหา
คำตอบได้) 

จากข้อมูลข้างต้น นักศึกษา b สามารถแสดงตัวอย่างการคิดออกเสียงให้นักเรียนได้ดี
พอสมควร โดยพยายามวางแผนการคิดตามลำดับอย่างเหมาะสม จัดการข้อมูลสำหรับอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการหรือวิธีการที่เป็นลำดับขั้น ใช้ความรู้ ใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ทางฟิสิกส์
ในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็มีการถามเสียงดังหรือออกเสียงทวนสิ่งที่ตัวเองคิดให้นักเรียนได้
เห็นและมีการประเมินผล บรรยากาศในห้องเรียน นักเรียนค่อนข้างจะเรียบร้อย (n = 26 
คน) ส่วนมากจะตั้งใจเรียน มีส่วนน้อยที่นิ่งเฉย ๆ ไม่แสดงอะไรออกมา 

การถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์การสอนนักศึกษา c 

ในช่วงหนึ่งของการสอนเรื่องงานและพลังงาน ในหัวข้อ พลังงานศักย์ ของนักศึกษา c 
ได้แสดงการคิดออกเสียง (Teacher’s modelling) เชิงอภิปัญญาในทำความเข้าใจแนวคิด
ทางฟิสิกส์ ดังนี้ 

ครู : ครูมีเหตุการณ์หนึ่ง ให้นักเรียนลองพิจารณาเหตุการณ์นี้แล้วช่วยครูคิดไปด้วยนะ ถ้า
เราออกแรงยกวัตถุซึ่งมีมวล 3 กิโลกรัมขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะ 2 เมตร แบบนี้ 
[ครูวาดภาพประกอบ] คำถามก็คือ งานของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ จะเป็นเท่าไหร่นะ ก่อน
อ่ืน เราน่าจะรู้ก่อนใช่ไหม ว่ามีแรงกระทำกี่แรง อะไรบ้าง 

นักเรียน : มี 2 แรงครับ แรงโน้มถ่วงของโลก กับแรงที่ดึงวัตถุขึ้น 
ครู : ถูกต้องครับ เก่งมาก แรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้ำหนักของวัตถุ เพราะวัตถุอยู่บนโลก 

และแรง F ที่ยกวัตถุข้ึน 
ครู : ถ้าเรายกวัตถุขึ้น วัตถุไม่ได้อยู่บนพื้น จะมีแรง N จากพื้นกระทำอยู่ไหม ทราบได้

อย่างไร 
นักเรียน : ไม่มีแล้ว 
ครู : ไม่มีแล้วนะ ทุกคนเห็นด้วยไหม เอาละ ทีนี้ งานที่แรง F กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไหร่

น้อ เขาไม่บอกแรงมาให้ด้วย ทำไงดี 
(นักเรียนเงียบ) 
ครู : คำถามที่เราจะต้องถามตัวเองคือ ถ้าจะออกแรงให้วัตถุเครื่องที่ขึ้นด้วยความเร็วคงท่ี 

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องเป็นอย่างไร 
นักเรียน : เท่ากับ ศูนย์ 
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ครู : แรงลัพธ์เท่ากันศูนย์ ฉะนั้น แรง F กับ  น้ำหนักของวัตถุสัมพันธ์กันอย่างไร 
นักเรียน : เท่ากัน 
ครู : แรงขึ ้นเท่ากับแรงลง ดังนั ้น ขนาดของ F เท่ากับ 30 นิวตัน งานจากหาได้จาก 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 ดังนั้น งานเท่ากับ 30 คูณ 2 เท่ากับ +60 จูล เนาะ เอ๊ะ ทำไมถึงเป็นบวก หัวข้อก่อน
หน้านี้ เราว่าไงนะ 

นักเรียน : ทิศของแรงกับทิศการเคลื่อนที่ทิศเดียวกัน 
ครู : ถูกต้องครับ แล้วมันแปลว่า แรง F ให้พลังงานแก่วัตถุเข้าไป 60 จูลใช่ไหม ต่อไป แล้ว

งานที่แรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต้องวัตถุทีค่าเท่าใด ไหนช่วยกันหาอีกที งานที่โลกทำเป็น
เท่าไหร่ 

(นักเรียนไม่ตอบ มีเสียงคุยกันแทรก) 
ครู : อ่า เราเคยมีตัวเอย่างแล้วนี่นา แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต้องวัตถุ หรื อน้ำหนัก

เท่ากับ 30 นิวตัน  งานจากหาได้จาก 𝑊 = −𝑚𝑔 ∙ 𝑠 เอ๊ะ ทำไมงานถึงเป็นลบล่ะ 
นักเรียน : ทิศสวนทางกัน เอาพลังงานออกจากวัตถุ 
ครู : เก่งมาก ดังนั้น งานเท่ากับลบของ 30 คูณ 2 เท่ากับ - 60 จูล พอจะได้คำตอบแล้วใช่

ไหม งานของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ จะเป็นเท่าไหร่นะ ศูนย์ใช่ไหม บวก 60 ลบ 60 ก็ต้อง
เป็นศูนย์ วัตถุรับพลังงานเข้าไป 60 เอาออกไป 60 แล้วที่ออกไป มันหายไปอยู่ในรูปไหน 

นักเรียน : พลังงานศักย ์
นักเรียน : แน ่ๆ เรียนมาก่อนแล้วใช่ไหมล่ะ 
ครู : ฟังก่อนนะ นักเรียนจะเห็นว่า งานที่แรง F กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นบวกเป็นการให้

พลังงานกับวัตถุ แต่อัตราเร็วของวัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่า พลังงานจลน์ของวัตถุไม่ได้
เพ่ิมข้ึนใช่ไหม จากการเรียนหัวข้อพลังงานก่อนหน้านี้ และหลักสำคัญของฟิสิกส์คือ พลังงานต้อง
ไมสู่ญหายไป ในกรณีนี้ไม่เกิดความร้อนไม่เกิดเสียง แล้วพลังงานที่ให้ไปหายไปไหนล่ะ 

(นกัเรียนไม่ตอบ มีเสียงคุยกันแทรก) 
ครู : คำตอบคือ งานที่ให้เข้าไปในตอนแรกโดยแรงดึงขึ้น ไม่ได้ออกมา แต่ไปสะสมอยู่ใน

วัตถุ เราเรียกพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุนี้ว่า พลังงานศักย์ ที่จุดสุดท้ายเทียบกับจุดเริ่มต้น หรือ
งานที่ให้เข้าไปกลายเป็นพลังงานศักย์ คล้าย ๆ กับก่อนหน้านี้ที่ทำงานโดยการลากวัตถุไปใน
แนวราบแล้วงานที่ทำเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ 

นักเรียน : อ๋อ 
นักเรียน : ไม่เข้าใจครับ 
(นักเรียนหัวเราะ) 
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จากการแสดงการคิดออกเสียงของครูเพ่ือแสดงการคิดอย่างเป็นขั้นตอนว่า ทำไมมีปริมาณ
ที่เรียกว่า พลังงานศักย์โน้มถ่วงข้างต้นนี้ พบว่า นักศึกษา c สามารถแสดงการคิดออกเสียงที่เป็น
เหตุเป็นผลเป็นลำดับได้ดีระดับหนึ่ง ตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตใน
ชั้นเรียน พบว่า นักเรียนส่วนน้อยเท่านั้น ที่พยายามมองการคิดของครูและตอบคำถามของครู มี
นักเรียนจำนวนมาก (n = 37 คน) และหลายคนคุยกนันอกเรื่อง ครูต้องค่อยห้ามและหยุด (ไม่ได้
ถอดเสียงออกมา) และมีบางคนที่ชอบเล่นกับครูในขณะที่สอน  

การถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์การสอนนักศึกษา d 

ในช่วงหนึ่งของการสอนเรื่องแสงในหัวข้อ กระจกโค้ง ของนักศึกษา d ได้แสดงการ
คิดออกเสียง (Teacher’s modelling) เชิงอภิปัญญา โดยมีการถามนักเรียนเหมือนกับให้
นักเรียนช่วยครูคิด ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ดังนี้ 

ครู : ข้อนี้เขาบอกว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งชนิดหนึ่งเป็นระยะ 24 เซนติเมตร เกิดภาพ
บนฉากมีขนาดเป็น 1/3 เท่าของวัตถุ จงหาความยาวโฟกัสของกระจก อ่ะอันดับแรก อ่ะเราอ่าน
โจทย์แล้วเราต้องทำอะไรก่อนนะ 

นักเรียน : วาดรูป 
ครู : อ่าใช่แล้ว เอ๊ะ เขาไม่บอกว่าเป็นกระจกอะไร บอกแต่ว่า เป็นกระจกโค้งเฉย ๆ เราจะ

รู้ได้ไงน้อว่า กระจกอะไร ใครก็ได้ ช่วยครูหน่อย 
นักเรียน : กระจกเว้าครับ เพราะเป็นภาพบนฉากคือภาพจริง 
ครู : เยี่ยมมากเลย เรารู้จากการเขียนทางเดินแสงใช่ไหม ดูหน่อยว่าโจทย์เขากำหนดอะไร

มาอีกแล้วเขาถามหาอะไรใช่ไหม ข้อนี้เขาถามหาอะไรนะ 
นักเรียน : f 
ครู : f ใช่ไหม เขาบอกว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจก วางวัตถุไว้หน้ากระจกเป็นระยะ 24 

เซนติเมตร อ่ะนี่ก็คือ s  เขาก็บอกอีกว่าเกิดภาพบนฉาก 
นักเรียน : ภาพจริง 
ครู : ภาพจริงมีขนาดเป็น 1/3 เท่าของวัตถุ แสดงว่าอันนี้คือตัวแปรอะไร 
นักเรียน : m 
ครู : อ่าต้องเกิดจากกระจกเว้า เกิดจากกระจกเว้า เขากำหนด s กำหนด m แต่เขาให้หา f 

จากสูตรที่เราพิสูจน์ไปแล้ว อ่า นักเรียนจะใช้สูตรไหน 
นักเรียน : m = f/(s-f) 
ครู : ใช่ไหมต้องใช้คู ่นี ้เนาะ  m = f/(s-f) ก่อนอื่นเราต้องกำหนดเครื่องหมายก่อน อ่า

เครื่องหมายเขาบอกว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจก แสดงว่าเป็นบวกหรือลบ 
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นักเรียน : บวก (หลาย ๆ คน) 
ครู : บวกเนาะ*** เพราะฉะนั้นเราจะได้ เราจะได้ s = +24 เซนติเมตรใช่ไหม ต่อไป

กำลังขยายไดภ้าพจริงหัวกลับ แสดงว่า m เป็นบวกหรือลบคะ่ 
นักเรียน : บวก (หลาย ๆ คน) 
ครู : บวกเหมือนกัน ก็คือ 1/3 นะ เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าที่ได้มาแทน ก็จะได้เป็น +1/3 

เท่ากับ f คือสิ่งที่เราต้องการหาเนาะก็ติดไว้ s ก็เป็น +24 ลบกับ f อ่ะหลังจากนั้นคำนวณ เราก็
ต้องย้ายอะไรย้ายข้างล่างขึ้นไป เพราะฉะนั้นจะได้เป็น 1/3 คูณด้วย 24-f  อันนี้เป็น (…เสียงไม่
ชัด) เท่ากับ f อ่า 1/3 คูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่ 24 หารด้วย 3 ได้ 

นักเรียน : 8 (หลาย ๆ คน) 
ครู : 8 8 ลบด้วย 1/3 เท่ากับ ฉะนั้นอ่ะครูย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น 8 = f อ่ะลบเป็น

บวก จะได้เท่าไหร่ ทางขวา 
นักเรียน : 8 เท่ากับ 
ครู : ก็คืออะไร 3/3 ได้ 4/3 อ่ะต่อ ฉะนั้นยกมาอันนี้คือยกมาเขียน อ่ะ 3 ขึ้นไปคูณ 8 ก็คือ 

24 หารด้วย 4 เพราะฉะนั้น f  ของเราจะได้ 6 f จะได้เท่ากับ 6 ซึ่ง 6 นี้ก็คือเป็นบวก เพราะฉะนั้น
นี่คือคำตอบ ถือว่าคำตอบในข้อนี้ความยาวโฟกัสของกระจกจะเป็น 

นักเรียน : 6 เซนติเมตร 
ครู : อ่ะที่มันเป็นบวกเพราะว่าอะไรนะ 
นักเรียน : เพราะมันอยู่หน้ากระจกครับ 
ครู : เออ จุดโฟกัสอยู่หน้ากระจกหรือว่าเป็นกระจกอะไร 
นักเรียน : กระจกเว้า (หลายคน) 
ครู : เห็นไหม คณิตศาสตร์มันช่วยฟ้องออกมาให้ด้วยว่า มันต้องเป็นกระจกเว้า 
(หมายเหตุ *** นักศึกษาเข้าใจผิดเรื่องเครื่องหมายของกำลังขยายของภาพจริงหัว

กลับ ซึ่งต้องเป็นลบ เนื่องจากตำราภาษาไทยอธิบายตามแนวทางนักศึกษาสอน ในส่วนของ
ตำราภาษาอังกฤษ จะกำหนดให้กำลังขยายหรือขนาดของภาพหัวกลับเป็นลบ)  

จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า นักศึกษา d พยายามแสดงการคิด ทำท่าการคิดโดยแสดงให้
เห็นถึงการใช้ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ด้านเงื่อนไขและด้านกระบวนการหรือวิธีการได้ดีระดับหนึ่ง 
มีการแสดงการวางแผนการคิด การจัดการข้อมูลต่าง ๆ การตรวจสอบความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการประเมินผลของการคิด นักเรียนส่วนมากค่อนข้างจะเรียบร้อยและจำนวนไม่
มาก (n = 19 คน) ครูสอนช้าพอสมควร จากการสอบถามให้ข้อมูลว่ากลัวนักเรียนไม่เข้าใจ
ทำให้ไม่อยากไปเร็ว 
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การถอดเสียงบันทึกวิดีทัศน์การสอนนักศึกษา e 

ในช่วงเริ่มต้นของการสอนฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ในหัวข้อ แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 
ของนักศึกษา e ได้สอนโดยการทบทวนสิ่งที่ เรียนมาในชั่ว โมงก่อนหน้านี้ ทำการสำรวจ
ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน และดำเนินการสอนโดยการแสดงการคิดออกเสียงและ
กระตุ้นการคิดออกเสียงไปพร้อมกันดังนี้ 

ครู : นักเรียนคิดว่าถ้าเรานำจุดประจุสองจุดนะอย่างเช่น ครูมีจุดประจุสองจุดแบบนี้
มาวางใกล้ ๆ กัน [ครูวาดรูปขึ้นกระดาน] ถ้าครูเอาวัตถุที่เป็นจุดนี่นะและอัดไฟฟ้าอัดประจุ
ไฟฟ้าเข้าไปให้มันเป็นบวกทั้งคู่ ให้มันเป็นบวกทั้งคู่ อันนึงมีค่าบวกเอ่อ 10 คูลอมบ์ อีก
อันนึงมีค่าบวก 2 คูลอมบ์ นักเรียนคิดว่าแรงกระทำระหว่างประจุเนี่ยมีขนาดเท่ากันหรือ
ต่างกันอย่างไร 

นักเรียน : ต่างกัน 
ครู : ต่างกันหรอ แรงที่ประจุใดกระทำจะมากกว่ากัน 
นักเรียน : บวก 10 คูลอมบ์ 
ครู : 10 คูลอมบ์จะมากกว่าใช่ไหม ก่อนอื่นอ่าครูย้ำเสมอว่าตอนนี้เรารู้อะไรบ้าง อ่า

เรารู้ว่าแรงมันเป็นไง ผลักกันถูกไหม แรงมันผลักกัน ทีนี้ครูถามว่า สองจุดนี้มันมีแรงผลัก
กันเนี่ยแรงมันมีขนาดเท่ากันหรือไม่ 

นักเรียน : ไม่เท่า (หลายคน) 
นักเรียน : เท่า (1-2 คน) 
ครู : ไม่เท่า ใครว่าเท่ายกมือ อ่ะ เดี๋ยวให้ปรึกษากันในกลุ่มก่อนอ่ะ ให้คุยกันในกลุ่ม

ก่อน เอ่อ ครูอยากรู้ว่าเราคิดยังไง ขนาดของแรงเท่ากันหรือไม่ ระหว่างสองประจุนี้ มันเกิด
แรงผลักอะถูกละแต่ว่าสองตัวนี้แรงไหนมีค่ามากกว่าหรือว่าแรงไหนมีค่าน้อยกว่าหรือมัน
เท่ากัน เพราะอะไร อ่ะ เร็ว คุยกันในกลุ่มได้ เราจะใช้วิธีการคุยกันในกลุ่มเอาเนาะ เท่าไหม 
เท่าไหม กลุ่มหลังว่ายังไง กลุ่มหลังว่ายังไง 

[นักเรียนปรึกษากัน] 
นักเรียน : ไม่เท่า 
ครู : ห้ะ ไม่เท่า ประจุไหนออกแรงมากกว่า 
นักเรียน : ประจุทางซ้ายครับ 
ครู : อันนี้จะมากกว่า เพราะอะไร 
นักเรียน : เพราะมันเป็น 10 คูลอมบ์ 
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ครู : เออ 10 คูลอมบ์จะมากกว่า อันนี้ล่ะกลุ่มนี้ว่าไง เหมือนกลุ่มนั้นเลยคือ 10 คู
ลอมบ์มากกว่า (หัวเราะ)  10 มากกว่าอย่างงี้หรอ 

นักเรียน 1 : เห้ย ลอกนี่หว่า ลอกนี่หว่า 
ครู : อ่า เดี๋ยวตอนนี้คำถามแรกของครูก่อนคือแรงที่ประจุไหนกระทำมีค่ามากกว่า 

อ่ะกลุ่มกลางว่าไง กลุ่มกลาง 
นักเรียน : ครูครับ ผมว่าเท่ากันครับ 
ครู : เพราะอะไร เพราะอะไร 
นักเรียน : หนูว่า 10 คูลอมบ์ (ออกแรง) มากกว่า 
ครู : 10 คูลอมบ์มากกว่า อันนี้บอกเท่ากัน คนนี้บอก 10 คูลอมบ์มากกว่า คนนี้บอก

ว่า 2 มากกว่า เพราะ 10 มันผลักออกไปมากกว่าอย่างงี้หรอ 
นักเรียน : เท่ากัน 
ครู : เท่ากัน เพราะอะไร 
นักเรียน : เพราะกฎข้อ 3 ของนิวตัน 
ครู : กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน ยังไงเอ่ย 
นักเรียน : แรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงกิริยา 
นักเรียน : action = reaction 

บทสนทนาที่เกิดขึ้นข้างต้น ดำเนินการตามแผนการสอนที่วางไว้ คือ นักศึกษา  e 
พยายามจะล้วงความเข้าใจเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังจะสอน  ซึ่งนักเรียน
จะมีความเข้าใจเริ ่มต้นที ่ คลาดเคลื ่อนเสมอ และสามารถใช้คำถามต้อนความคิดไปสู ่
เป้าหมาย ไม่ได้แสดงการคิด (Teacher’s modelling) แต่อย่างเดียว แต่จะพยายามชวน
คิดไปด้วยกัน โดยการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักการรู้คิด ใช้ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มา
ตรวจสอบและประเมินความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศในห้องเรียนเสียงดังแต่ก็เป็น
การร่วมตอบคำถาม ร่วมอภิปรายแสดงความเห็นอย่างมาก (n = 24 คน) มีนักเรียนส่วน
น้อยมากที่นั่งเฉย ๆ  

4.3.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 (ตัวอย่างผลการถอดเสียงจากการสนทนาในกลุ่มของนักเรียน) 

เมื่อทำการถอดเสียงจากการฟังบันทึกเสียงการสนทนา (บางส่วน) ของนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม ระหว่างที่ครูมอบหมายให้ทำงานกลุ่มและให้คิดออก เสียงให้กันเอง ตามแผนการ
จัดการสอนที่ออกแบบไว้ ได้ผลดังนี้ 
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การถอดเสียงการสนทนาของกลุ่มนักเรียนของนักศึกษา a 

หลังจากที่นักศึกษา a ได้แสดงการคิดออกเสียง (Teacher’s modelling) 
แล้ว ได้มอบหมายให้นักเรียนช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ โดย
การคิดออกเสียงให้ฟังกันเองดังนี้ 

ครู : ครูได้คิดข้อ 2 ให้ดูแล้วนะ ข้อต่อไป ข้อ 3 ให้ โจทย์คือ (ครูบอกจดและ
เขียนกระดาน) จากรูปบันได AB หนัก 300 N วางพิงกำแพงไว้โดยทำมุม 60 องศา 
กับพื้นดิน จงหาแรงที่กระทำต่อปลายบันไดที่จุด A และสมมติกำแพงลื่นมาก อ่ะ ให้
นักเรียนช่วยกันทำนะคะ วางแผนก่อนว่า จะทำยังไง เขาบอกอะไรให้ และให้หาอะไร
นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่ม ปรึกษากันเบา ๆ อย่าเสียงดังหรือเล่นกันมากนะคะ 

นักเรียน 1 : กำแพงลื่นมาก แสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานใช่ไหม 
นักเรียน 2 : แล้วบันไดพิงกำแพงสูงเท่าไหร่ 
นักเรียน 3 : โจทย์ไม่บอกความสูง บอกแต่มุม 
นักเรียน 1 : แตกแรงที่กระทำกับกำแพง 
นักเรียน 3 :  แตกแรงยังไง 
นักเรียน 1 : เขียนแรง NA NB (หมายถึงแรงปฏิกิริยาตั ้งฉากที ่ปลายบนที ่

กำแพงกับปลายล่างของบันได) 
นักเรียน 3 : เหมือนข้อเมื่อกี้เป๊ะเลยไหม 
นักเรียน 2 : ไม่รู้อ่ะลองดู คล้าย ๆ กันแหละ 
นักเรียน 1 : เดี๋ยวหาแรงที่กระทำกับปลายบันได 
นักเรียน 2 : ปลายบันไดก็คืออันนี้ไง NA NB 
นักเรียน 1 : ข้างล่างมีแรง f (แรงเสียดทาน) ไหม 
นักเรียน 2 : มีสิ ไม่มีมันก็ลื่นไปหมด พิงกำแพงไม่ได้ 
นักเรียน 2 : W เท่ากับ 300 อยู่ตรงกลางของคาน 
นักเรียน 1 : แตกแรง L ก่อน แตกข้างล่างหรือแตกข้างบน 
นักเรียน 3 : แตกตรงมุม 60 หรือ 30 องศาก็ได้ 
นักเรียน 1 : งั้นแตกตรงมุม 30 ละกัน Lcos30 Lsin30 

นักเรียน 2 : ให้ B เป็นจุดหมุน ∑�⃗⃗� = 0 

นักเรียน 1 : cos30 ได้เท่าไหร่ 

นักเรียน 2 : √
3

2
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นักเรียน 1 : sin30 ได้เท่าไหร่ 

นักเรียน 2 :  
1

2
 นะ จะได้ NA  

150

√3
 ป่ะ 

นักเรียน 1 : ถูกล่ะ 

นักเรียน 3 : หา NB ต่ออีกป่ะ 

นักเรียน 2 : ใช้ ∑𝐹 𝑦 = 0 ใช่ไหม 

นักเรียน 1 : NB ได้ 300 ป่ะ 

นักเรียน 2 : น่าจะถูกแล้วแหละ เดี่ยวถามครูกวาง 

จากการถอดบันทึกเสียงสนทนาปรึกษากันเองในกลุ่ม พบว่า นักเรียนของนักศึกษา a 
ได้ช่วยกันคิด แสดงการคิดออกเสียงให้ฟังกันเอง มีการวางแผนการคิด มีการจัดการข้อมูล 
ดึงความรู้ข้อเท็จจริง ความรู้เชิงเงื่อนไขและวิธีการหรือกระบวนการมาใช้  มีการตรวจสอบ
ความเข้าใจ แก้ไขข้อมูลกันเองพอสมควร อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มหลายคน ไม่มีบทบาท
ในการแสดงความคิดเห็นเลย 

การถอดเสียงการสนทนาของกลุ่มนักเรียนของนักศึกษา b 

หลังจากที่นักศึกษา b ได้แสดงการคิดออกเสียง (Teacher’s modelling) 
แล้ว ได้มอบหมายให้นักเรียนช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ โดย
การคิดออกเสียงให้ฟังกันเองดังนี้ 

ครู : ตัวอย่างต่อไปนะคะ ให้นักเรียนช่วยกันทำในกลุ่มนะคะ จากรูป จงหาว่า
นาย ข จะรับน้ำหนักมากกว่า นาย ก เท่าใด ถ้าสองคนนี้ ใช้คานเบาที่ยาว 5 เมตร มี
น้ำหนัก 100 นิวตันแขวนอยู่ที่ระยะห่างจากนาย ก เท่ากับ 3 เมตร 

ครู : อย่าลืมนะคะ ที่ครูบอกเสมอ ว่า  ในการทำโจทย์ปัญหา เราควรจะรู้ว่า
โจทย์ต้องการอะไร เขามีข้อมูลอะไรให้บ้าง เราต้องใช้ความรู้อะไร อย่างไร จะ
วางแผนแก้ปัญหาอย่างไร เริ่มทำกันได้เลยนะ ให้เวลา 5 นาทีนะ เดี๋ยวครูจะเดินไปดู
ด้วย 

นักเรียน 1 : ใครรับน้ำหนักคานมากกว่า น้ำหนักมันใกล้กับ ข มากกว่า แสดง
ว่า ข น่าจะรับมากกว่าใช่ไหม 

นักเรียน 2 : มีน้ำหนัก 100 นิวตัน ทิศลง 
นักเรียน 1 : มันบอกว่าคานเบาใช่ไหม แสดงว่าไม่คิดน้ำหนักของคาน  
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นักเรียน 2 : ก กับ ข แบกคานอยู่ แสดงว่าก็ต้องออกแรงต่อคานใช่ไหม ข้อนี้
โจทย์เหมือนตอนสมดุลต่อการหมุนเลย ทำไมครูให้ทำอีกรอบ มันเหมือนกันเลย ครู
ครับ ทำไมโจทย์เหมือนเดิม 

ครู : มันใช้วิธีการของสมดุลสัมบูรณ์แก้ปัญหาได้เหมือนกันนะ ของเดิมเราต้อง
เทคโมเมนท์สองรอบใช่ไหม แต่ถ้าใช้เงื่อนไขของสมดุลสัมบูรณ์จะเป็นยังไง ลองใช้
เงื่อนไขทั้งสองอย่างสิ 

นักเรียน 3 : ยังไงครับ ไม่เข้าใจ 
ครู : สมดุลสัมบูรณ์คือ ผลรวมของแรงเป็นศูนย์และผลรวมของโมเมนต์เป็น

ศูนย์ ใช่ไหม เราจะใช้ยังไงล่ะ 
นักเรียน 1 : แรงลัพธ์เป็นศูนย์ มีแรงกระทำต่อวัตถุสามแรงนะ จากข้อเดิม 

แรงขึ้นคือ Fก และ Fข ส่วน 100 นิวตัน มีทิศลง จะได้ Fก บวก Fข เท่ากับ 100 มัน
ติด 2 ตัวแปร ไม่รู้ทั้งสองตัว 

นักเรียน 3 : งั้นก็หาไม่ได้สิ 
นักเรียน 1 : ถ้าแบบเดิมคือ คิดโมเมนต์รอบนาย ก เราจะได้  โมเมนต์ตาม

เท่ากับโมเมนต์ทวน 
ครู : ถูกต้อง เราก็จะได้สมการ 2 สมการ เราก็จะสามารถหาค่าของสองตัว

แปรได้ 
นักเรียน 1 : อ่อ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นักเรียน 1 : เราเลือกจุดไหนก็ได้หรอ หรือต้องตรงกลางเท่านั้น 
นักเรียน 2 : ถามครูไหม 
นักเรียน 3 : สมดุลต่อการหมุนเราเลือกจุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้ใช่ไหมคะ 
ครู: เลือกจุดไหนก็ได้ค่ะ 
นักเรียน 3 : งั้นเอาจุด ก ไหม มันก็จะติดแค่ตัวแปรเดียวเราก็จะได้ Fข เลย 
นักเรียน 1 : โอเค โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวน Fข เป็นโมเมนต์ทวน เนอะ 

แล้วน้ำหนักเป็นโมเมนต์ตาม 
นักเรียน 1 : แม่นแล้ว Fข คูณกับระยะเป็นเท่าไรนะ 5 เมตรเนอะ น้ำหนัก 

คูณกับ ระยะจาก จุด ก เป็น 3 ใช่ไหม 
นักเรียน 3 : ใช่ ๆ 
นักเรียน 1 : 100 คูณ 3 เป็น 300 ย้าย 5 มาหาร ก็จะเป็น 60 
นักเรียน 3 : ได้ Fข ละเอาไปแทนในสมการแรกตะกี้ 
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นักเรียน 1 : จะเป็น Fก เท่ากับ 100 ลบ Fข แทนค่า Fข เป็น 60 และ 100 
ลบ 60  Fก  เป็น 40 แต่โจทย์มันถามว่า ข รับน้ำหนักมากกว่า ก เท่าไหร่ ก็เอา 60 
ลบ 40 ก็จะได้ 20 นิวตัน 

นักเรียน 3 : คำตอบตรงกับคราวที่แล้วเลย 

จากการพิจารณาข้อมูลข้างต้น พบว่า นักเรียนของนักศึกษา b แสดงให้เห็นถึง
ร่องรอยของการใช้อภิปัญญาพอสมควร มีการพยายามดึงข้อมูลเก่ามาเปรียบเทียบ วางแผน
ในการแก้ปัญหา มีการตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อนและครู มีความรู้ทั้งเชิงเงื่อนไขและ
กระบวนการ การประเมินผลเทียบกับผลเดิม และแสดงถึงความพึงพอใจที ่สามารถ
แก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนอาจจะมีบทบาทน้อย  

การถอดเสียงการสนทนาของกลุ่มนักเรียนของนักศึกษา c 

หลังจากที่นักศึกษา c ได้แสดงการคิดออกเสียง (Teacher’s modelling) 
แล้ว ได้มอบหมายให้นักเรียนช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ โดย
การคิดออกเสียงให้ฟังกันเองดังนี้ 

ครู : คำถามคือ โจทย์ ปล่อยวัตถุมวล 5 กิโลกรัมให้ตกจากตึกสูง 120 เมตร 
ข้อ ข จงหาความเร็วของวัตถุขณะที่ตกพื้นเป็นเท่าไร ครูคิดวิธีทำข้อ ก. ให้ดูแล้ว ให้
นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มนะ เดี๋ยวจะเดินดู 

นักเรียน 1 : โจทย์ถามหาไร ครูครับโจทย์ให้หาอะไรครับ 
ครู : โจทย์ให้หาอะไรอ่านดูสิ 
นักเรียน 2 : โจทย์บอกว่าถ้าวัตถุตกถึงพ้ืนจะมีความเร็วเท่าใด 
นักเรียน 1 : หาความเร็วที่มันเด้งขึ้นเหรอ 
นักเรียน 2 : ไม่เด้ง หาที่มันตกถึงพ้ืนพอดี 
นักเรียน 2 : ข้อ ก. เราหาความเร็วที่วัตถุอยู่ที่ครึ่งหนึ่งใช่ ไหม แต่ถ้าเราคิดว่า

วัตถุมาอยู่พ้ืนแทนจะมีความเร็วเท่าใด หายังไงหาดี ใช้สูตรไหนเหรอ 
นักเรียน 1 : ใช้สูตรที่ 2 [𝑊 = ∆𝐸𝑘] หรือ [𝐹 ∙ 𝑠 =

1

2
𝑚𝑣2 − 

1

2
𝑚𝑢2] 

นักเรียน 3 : u เป็นศูนย์ใช่ไหม 
นักเรียน 1 : u เป็นศูนย์ เพราะว่าปล่อยลงมาไง 
นักเรียน 3 : การกระจัดเท่าไหร่ 120 เมตร ใช่ไหม 
นักเรียน 1 : ใช่แล้ว 120 เมตร แทนค่าไป ได้เท่าไหร่ 
นักเรียน 2 : 20 × 20 × 6 
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นักเรียน 3 : 2,400 ใช่ไหม ถอดรูทได้เท่าไหร่ 
นักเรียน 2 : ได้ 20√6 
นักเรียน 3 : ได้ 20√6 
นักเรียน 1 : ไม่ตรง คิดเลขผิด ฮ่า ๆ 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่านักเรียนของนักศึกษา c ไม่ค่อยมีกลยุทธ์การเรียนที่ดีนัก 
หลายคนอ่านโจทย์แล้วยังไม่ทราบว่า ต้องการให้หาอะไร และในการแก้โจทย์ปัญหาจะใช้วิธี
ถามหาสูตรสำเร็จรูปในการแก้ปัญหาและแทนค่าตรง ๆ และสมาชิกบางคนไม่มีส่วนร่วมใน
การคิดเลย แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยจะพบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนมีความพยายามในการกำกับการรู้คิดที่พอใช้ได้ โดยการถามคำถามเพื่อตรวจสอบ
สิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ มีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ การตรวจสอบวิธีการที่
ตัวเองได้ทำไป เป็นร่องรอยของอภิปัญญาระดับอ่อน ๆ เมื่อพิจารณาในแง่ของห้องเรียนที่
นักเรียนอ่อนเป็นส่วนใหญ่  

การถอดเสียงการสนทนาของกลุ่มนักเรียนของนักศึกษา d 

หลังจากที่ครูได้แสดงการคิดออกเสียงในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์แล้ว ครูได้ให้
นักเรียนทำโจทย์ “แสงเดินทางจากพลาสติก (n = 1.5) ออกสู่อากาศด้วยมุมตกกระทบ 30 
องศา มุมหักเหในอากาศจะเป็นเท่าไร” โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนวางแผนการแก้
โจทย์ปัญหาโดยการช่วยกันคิดออกเสียงในกลุ่ม ในช่วงหนึ่งมีการสนทนากันในกลุ่มหนึ่งที่
ดังนี้ 

นักเรียน 1 : มันก็หาเหมือนข้อ 1 เปล่า 
นักเรียน 2 : มันไม่เหมือน 
นักเรียน 1 : มันก็เท่าเดิม เพราะมุมตกกระทบมันก็ 30 องศา เหมือนกัน 
นักเรียน 1 : ดูเลขสิ มันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง 
นักเรียน 2 : ไม่เหมือน 
นักเรียน 1 : ก็ 1.5 เหมือนกัน 
นักเรียน 2 : คือแกยังไม่เข้าใจไงตอนนี้ 
นักเรียน 1 : ครูครับ n1 มีค่าเท่าไรครับ 
ครู : เลข 1 ที่ห้อยอยู่แสดงถึงอะไร 
นักเรียน 2 : ของตัวกลางที่ 1 ครับ 
ครู : ถูกต้อง แล้วในข้อนี้ตัวกลางที่ 1 คืออะไร 
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นักเรียน 1 : พลาสติกครับ งั้น n1 เป็น 1.5 ครับ 
นักเรียน 1 : ครูครับ แล้ว n2 ล่ะครับ 
นักเรียน 2 : ก็เท่ากับ 1 ไง มันคือของอากาศ 
นักเรียน 1 : ข้อนี้ต้องวาดรูปอีกมั้ย 
นักเรียน 2 : วาดสิ 

นักเรียน 2 : n1 เท่ากับ 1.5 1 เท่ากับ 30 เขาให้หา 2 
นักเรียน 1 : มันวาดยังไงเนี้ย 
นักเรียน 2 : ก็วาดแสงจากพลาสติกออกสู่อากาศไง 
นักเรียน 2 : ดูนี่นะ มันจากอากาศเข้าสู่พลาสติกแล้วมันก็หักเห แล้วออกอากาศมันก็

หักเหอีก” 
นักเรียน 1 : ใช่หรอ 
นักเรียน 2 : อ้าว ไม่เชื่ออีก 
นักเรียน 1 : อ้าว แล้วเราจะรู้ n2 ได้ไง 
นักเรียน 2 : ก็ n2 คือ 1 ไง เพราะ n1 มันเป็นของพลาสติก เพราะมันโดนพลาสติก

ก่อน n2 มันคือของอากาศ เพราะมันออกอากาศไง 
นักเรียน 1 : แล้วทำไม n2 คือ 1 อ่ะ 
นักเรียน 2 : เรารู้อยู่แล้วว่าดัชนีหักเหของอากาศมันคือ 1 เสมอ 

นักเรียน 2 : อะไรเนี้ย sin2 = 1.33 ทำไมแกได้เยอะขนาดนั้น เราได้ 0.75 
นักเรียน 1 : 2 คูณ 1 หาร 1 จุด…เดี๋ยวนะ ลองคิดใหม่ 2 คูณ 1 หาร 1.5 ได้ 1.33 

เห็นไหมมันก็ได้เท่าเดิม 
นักเรียน 1 : อ้าว ทำไมของคนอ่ืนเขาก็ได้ 0.75 
นักเรียน 2 : ไหนขอดูหน่อย…แกก็แทนค่าถูกนะ 
นักเรียน 1 : อ๋อ รู้แล้วผิดตรงไหน…เราต้องย้าย 1.5 ขึ้นมาคูณกับ 1/2 แล้วย้าย 1 

ลงมาหาร ก็จะได้ sin2= 0.75 

นักเรียน 2 : เห็นไหม บอกแล้วว่ามันได้ sin2 = 0.75 แล้วจะได้ 2 ประมาณ 48.6 
องศา 

จากการพิจารณาพบว่านักเรียนช่วยกันคิดออกเสียงให้กันซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
ของการใช้อภิปัญญา มีการวางแผน เปรียบเทียบกับแนวทางที่ครูคิดให้ดูก่อนหน้านี้ มีการ
จัดการข้อมูล ใช ้ข ้อมูลต่าง  ๆ การติดตามความเข้าใจ มีการการแก้ ไขข้อบกพร่อง 
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ประเมินผลกันเอง อย่างไรก็ตามพบว่ามีสมาชิกในกลุ่ มที่ไม่มีส่วนร่วมในการช่วยแสดงความ
คิดเห็น 

การถอดเสียงการสนทนาของกลุ่มนักเรียนของนักศึกษา e 

ช่วงหนึ่ง หลังจากที่ครูทำการแสดงการคิดออกเสียงให้นักเรียนดูแล้ว และหลังจากนั้น ครู
ให้นักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่ม ในการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ยากประเด็นหนึ่ง ดังนี้ 

ครู : ตัวอย่างต่อไป ให้เขียนกราฟของขนาดสนามไฟฟ้ากับระยะทางในแนวราบตาม
แนวแกนราบที่เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำทรงกลมรัศมี a มีประจุ +Q ดังรูป กราฟมันควรจะ
เป็นแบบไหน ให้ปรึกษากันในกลุ่มแล้วลองเอาดินสอวาดเลย พยายามวางแผนการคิด 
ช่วยกันคิด ทีละขั้น วาดรูปประกอบด้วย ใช้เหตุผลมาประกอบ เดี๋ยวครูจะเดินดู 

นักเรียน 1 : ไม่เข้าใจ ยังไง 
นักเรียน 2 : มันก็คล้ายกับข้อที่เคยทำตอนนั้น ที่ลากประจุผ่านทรงกลมแล้วเขียน

กราฟแรง 
นักเรียน 3 : อันนั้น มันแรงระหว่างประจุ 
นักเรียน  1: ครูครับ ทำไม่ได้ 
ครู : ถ้าตัวนำทรงกลมได้รับประจุ +Q ประจุจะเป็นยังไง แล้วสนามไฟฟ้าคืออะไร หา

ได้อย่างไร ลองคิดหน่อย 
นักเรียน 2 : ถ้าตัวนำทรงกลมได้รับประจุ ประจุจะกระจายอยู่ที่ผิว นี่ไง ๆ ที่จดไว้ 
นักเรียน 3 : อ่อ ใช่ ถ้าเป็นจุดประจุ กราฟจะเป็นแบบอะไรเนี่ย อะไรนะ ไฮเปอร์โบ

ลาใช่ไหม ที่ทำคราวก่อน 
นักเรียน 1 : ทำไมเหรอ 
นักเรียน 2 : อืม ก็สนามไฟฟ้าแปรผกผันกับระยะทางไง แบบกำลังสอง  
นักเรียน 3 : งั้นกรณีนี้ ก็เหมือนกันใช่ไหม สูตรสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมก็

เหมือนกับจุดประจุ E แปรผันกับ 1 ส่วน R กำลังสอง 
นักเรียน 2 : ใช่ละ กราฟน่าจะเหมือนกันไหม 
นักเรียน 1 : ยังไงเหรอ ครูครับ ไม่เข้าใจ 
ครู : อ่า ข้างนอกทรงกลมควรจะวาดกราฟยังไง ข้างในทรงกลมล่ะ ควรจะวาดกราฟ

ฟังไง ลองไปดูที่ครูอธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าของประจุในตัวนำทรงกลมดูด้วย  
นักเรียน 2 : สนามไฟฟ้าข้างในเป็นศูนย์ไง นี่ไง ๆ 
นักเรียน 3 : อืม แล้วกราฟต้องต้องเขียนยังไง อยู่บนแกนนอนเหรอ แบบนี้เหรอ 
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นักเรียน 2 : ใช่ ๆ คราวก่อน สนามไฟฟ้าของจุดประจุ กราฟทางซ้ายมันพลิกลง
ข้างล่าง 

ครู : ถ้าข้างนอก ยิ่งห่างเป็นไง สนามไฟฟ้า 
นักเรียน 1 : ยิ่งเยอะ 
นักเรียน 2 : ยิ่งน้อยสิ มันแปรผกผัน 
นักเรียน 3 : ครูคะ ข้างในเป็นศูนย์ จะเขียนยังไง 
ครู : ช่วยกันคิดก่อน เดี๋ยวจะคิดวิธีการคิดให้ดู มันจะตัดแกนยืนไหม จะตัดยังไง 

ถ้าเป็นปัญหาที่เริ่มซับซ้อน จากพิจารณาการคุยกันของนักเรียน จะพบว่านักเรียนแต่
ละคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ความสามารถในการคิดแตกต่างกัน จากการผลการกระตุ้นให้
นักเรียนร่วมกันคิดออกเสียงให้ฟังกันภายในกลุ่ม พบว่า นักเรียนของนักศึกษา e มีกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้อภิปัญญาระดับต่าง ๆ กัน นักเรียนหลายคนมีความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด
ของตนเอง มีการกำกับการรู้คิดอย่างชัดเจน และพบว่าแต่ละคนมีระดับมีระดับอภิปัญญา
แตกต่างกัน 

4.4 ผลการดำเนินงานตอนที่ 4 การศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 4) เมื่อนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนของนักศึกษาแต่ละคนมาพิจารณา และคำนวนหาค่าสถิติต่าง  ๆ ได้ผล
ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา a โรงเรียน A 
ข้อมูลในตารางที่ 4.21 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.44 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา a ที่โรงเรียน A 
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ตารางที่ 4.21 ค่าสถิติต่าง ๆ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
(n = 40) ที่สอนโดยนักศึกษา 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 
 

 
ภาพที่ 4.44 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา a 

ข้อมูลในตารางที่ 4.21 พบว่าจากคะแนนเต็ม 37 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา a 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้องเพียง 14.35 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 38.78 จากค่ามัธยฐานแสดงว่ามี
นักเรียนครึ่งหนึ่งที่ได้คะแนนน้อยกว่า 14.00 คะแนน (ร้อยละ 37.84) และจากกราฟในภาพที่ 
4.44 ก็พบว่า มีนักเรียนสอบผ่านเกินร้อยละ 50 เพียง 5 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ฉบับนี ้ยากเกินไปสำหรับนักเรียนกลุ ่มนี ้ และจากการคำนวนหาค่า  Pearson’s 
Correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาของนักเรียน
แต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.34 (R2= 0.117) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 
4.45 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ทีป่านกลางค่อนข้างต่ำ 



 

318 

 
ภาพที่ 4.45 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแตล่ะคนที่สอนโดยนักศึกษา a 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา b โรงเรียน B 
ข้อมูลในตารางที่ 4.22 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.46 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา b ที่โรงเรียน B 

ตารางที ่ 4.22 ค่าสถิติต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมาย  
(n = 26) ที่สอนโดยนักศึกษา 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 4.46 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา b 

ข้อมูลในตารางที่ 4.22 พบว่าจากคะแนนเต็ม 36 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา b 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 19.73 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 54.81 จากค่ามัธยฐานแสดงว่ามีนักเรียน
ครึ่งหนึ่งที่ได้คะแนนมากกว่า 20.50 คะแนน (ร้อยละ 56.94) และจากกราฟในภาพที่ 4.46 ก็
พบว่า มีนักเรียนสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 พอสมควร โดยรวมแสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้อาจจะยากไปเล็กน้อยสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ (ข้อสอบชุดเดียวกับนักเรียนที่สอน
โดยนักศึกษา a ทำ) และจากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่ าเท่ากับ 
0.49 (R2= 0.2421) การกระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.47 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
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ภาพที่ 4.47 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา b 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา c โรงเรียน C 
ข้อมูลในตารางที่ 4.23 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.48 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา c ที่โรงเรียน C  

ตารางที่ 4.23 ค่าสถิติต่าง ๆ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
(n = 38) ที่สอนโดยนักศึกษา 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 
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ภาพที่ 4.48 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา c 

ข้อมูลในตารางที่ 4.23 พบว่าจากคะแนนเต็ม 34 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา c 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 13.62 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 54.81 และจากกราฟในภาพที่ 4.48 ก็
พบว่า มีนักเรียนสอบผ่านร้อยละ 50 เพียง 7 คนเท่านั้น และจากค่ามัธยฐานจะพบว่ามีนักเรยีน
กว่าครึ่งที่สอบได้น้อยกว่า 13.00 คะแนน (ร้อยละ 38.24 ของคะแนนเต็ม) แสดงให้เห็นว่า 
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้ยากเกินไปเล็กน้อยสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้  

 
ภาพที่ 4.49 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา c 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.31 (R2= 0.0941) การ
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กระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.49 ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา d โรงเรียน D 
ข้อมูลในตารางที่ 4.24 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่ า

ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 20 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรยีน
ของนักศึกษา d ที่โรงเรียน D 

ตารางที่ 4.24 ค่าสถิติต่าง ๆ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
(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 4.24 พบว่าจากคะแนนเต็ม 34 คะแนน นักเรียนที่สอนโดยนักศึกษา d 
สอบได้ค่าเฉลี่ยทั้งห้อง 19.42 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 59.26 และจากกราฟในภาพที่ 4.50 ก็
พบว่า มีนักเรียนหลายคนยังไม่ผ่านร้อยละ 50 และจากค่ามัธยฐานจะพบว่ามีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่
สอบได้คะแนนมากกว่า 15.00 คะแนน (ร้อยละ 55.88) แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ฉบับนี้พอใช้ได้สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้  
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ภาพที่ 4.50 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา d 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.37 (R2= 0.135) การ
กระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.51 ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.51 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา d 
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นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา e โรงเรียน B 
ข้อมูลในตารางที่ 4.25 เป็นข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่า

ต่ำสุด กราฟในภาพที่ 4.51 เป็นร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายบุคคลของ
นักเรียนของนักศึกษา e ที่โรงเรียน B  

ตารางที่ 4.25 ค่าสถิติต่าง ๆ ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
(n = 24) ที่สอนโดยนักศึกษา 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 4.52 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่สอนโดยนักศึกษา e 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาของนักเรียนแต่ละคนพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.62 (R2= 0.3824) การ
กระจายของข้อมูลมีลักษณะกราฟในภาพที่ 4.52 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
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ภาพที่ 4.53 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษา e 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 4 ข้อ คือ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาอภิปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2) ศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียน 3) ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา  และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

จากผลการวิจัยในบทที่ 4 ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ผู้วิจัยจะแบ่งการสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตอนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

จากตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับอภิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษา จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและจากรายงานสืบเนื่องในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่า ในทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา มีการศึกษาเก่ียวกับอภิปัญญามากพอสมควร ซึ่งพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ การ
ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอภิปัญญา การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในทางการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ และ การใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 การใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอภิปัญญา 

จากตารางที่ 4.1 จะสามารถสรุปเกี่ยวกับการใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอภิ
ปัญญาเป็น 2 กลุ่ม คือ การใช้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบอภิปัญญาตามแนวดั้งเดิม และการใช้
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แนวคิดเกี ่ยวกับองค์ประกอบอภิปัญญาแบบประยุกต์ตามบริบทของวิทยาศาสตร์ศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การใช้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบอภิปัญญาตามแนวดั้งเดิม 

เป็นการศึกษาศึกษาและใช้องค์ประกอบของอภิปัญญาตามแนวคิดของต้นฉบับ 
(Flavel, 1979) แต่กำหนดจำนวนองค์ประกอบของอภิปัญญาแตกต่างกันและมีรายละเอียด
ต่างกันเล็กน้อย ซ่ึงได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

- มีการศึกษาที่ใช้อภิปัญญาที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบของ
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด คือ ความรู้อภิปัญญาในการสอนฟิสิกส์ของครูฟิสิกส์ ประกอบไปด้วย 1) 
องค์ประกอบหรือตัวแปรบุคคล เป็นความรู้อภิปัญญาของครูฟิสิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ของ
บุคคลเกี่ยวกับเนือ้หา ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับวิธีการสอน ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความรู้ของ
นักเรียน 2) องค์ประกอบหรือตัวแปรด้านกลยุทธ์ เป็นความตระหนักของครูฟิสิกส์ที่จะต้องรู้ว่า 
กลยุทธ์การสอนใดจะใช้สำหรับเป้าหมายอะไร บริบทใด 3) องค์ประกอบหรือตัวแปรด้านงาน 
เป็นความรู ้ของครูที ่จะรู ้ เก ี ่ยวกับงานของการสอนของตนเอง (Bogdanović, Obadović, 
Cvjetićanin, Segedinac, & Budić, 2015) 

- มีการศึกษาที่ใช้อภิปัญญา 3 องค์ประกอบของการกำกับการรู้คิดได้แก่ 1) การใช้
กลยุทธ์การคิด (Cognitive strategy use) 2) การควบคุมตนเอง (Self-regulation) และ 3) การ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Cognitive self-consciousness) (Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, 
& Won, 2016) 

- มีการศึกษาที่ใช้อภิปัญญา 3 องค์ประกอบของการกำกับการรู้คิดที่ประกอบไป
ด้วย 1) การวางแผน 2) การติดตาม และ -3) การประเมิน (Haiduc & Liliana, 2011) (Shareeja 
& Gafoor, 2014) (Wade-Jaimes, Demir, & Qureshi, 2018) ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้โจทย์
ปัญหาในทางฟิสิกส์ 

- มีการศึกษาที่ศึกษาอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้องค์ประกอบของการ
กำกับการรู้คิด 3 องค์ประกอบที่แตกต่างไป คือ 1) การติดตาม 2) การตรวจสอบ และ 3) การ
ประเมินการรู้คิดของตนเอง (Tsai, Yang, She, & Chen, 2019) 

- มีการศึกษาที่ใช้อภิปัญญาทั้ง 3 ด้าน และกำหนดให้มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) เรา
รู้อะไร (ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด) 2) เรากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้ (การกำกับการรู้คิด) และ 3) 
สถาณะของการรู ้คิดหรือความรู ้สึกเป็นอย่างไร (ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา ) (McInerny, 
Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014) 
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- มีการศ ึกษาท ี ่ ใช ้องค ์ประกอบของอภ ิป ัญญาด ้านการกำก ับการร ู ้ค ิด 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดการกระบวนการ 3) การติดตาม 4) การแก้ไข
ข้อบกพร่อง และ 5) การประเมินผล (Bunga, Helmi, & Jasruddin, 2018) 

- มีการศ ึกษาท ี ่ ใช ้องค ์ประกอบของอภ ิป ัญญาด ้านการกำก ับการร ู ้ค ิด 5 
องค์ประกอบในอีกรูปแบบหนึ่งคือ ใช้ 1) การวางแผน 2) การจัดการกระบวนการ 3) การติดตาม 
4) การแก้ไขข้อบกพร่อง และ 5) การประเมนิผล 

- มีการศึกษาที ่ ใช ้องค์ประกอบของอภิป ัญญาด้านการกำกับการรู ้ค ิดและ
ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา รวม 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความตระหนักในการรู้คิด 2) การ
ควบคุม 3) การประเมิน 4) การวางแผน 5) การติดตาม และ 6) ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองในการเรียนรู้ (Moser, Zumbach, & Deibl, 2017) 

- มีการศึกษาการสร้างและทดลองใช้เครื่องมือหรือแบบวัดอภิปัญญาทางฟิสิกส์
โดยเฉพาะ ซึ่งพิจารณาทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบไป
ด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด : ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้ด้าน
กระบวนการและความรู้ด้านเงื่อนไข 2) การกำกับการรู้คิด : การจัดการข้อมูล (แผนภาพวัตถุ
อิสระ หรือ free-body diagrams) 3) การกำกับการรู้คิด : การติดตาม 4) การกำกับการรู้คิด : 
การประเมิน 5) การกำกับการรู้คิด : การแก้ไขข้อบกพร่อง 6) การกำกับการรู้คิด : การวางแผน 
(Bunga, Helmi, & Jasruddin, 2018; Koyunlu Ünlü, & Dökme, 2019) จะพบว่า มีการระบุ
การจัดการข้อมูลตามความเฉพาะของสาขาวิชา 

- มีการศึกษาท่ีใช้องค์ประกอบของอภิปัญญา 8 องค์ประกอบที่ครอบคลุ่มทั้งความรู้
เกี ่ยวกับการรู ้คิดและการกำกับการรู ้คิด ได้แก่ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู ้เกี ่ยวกับ
ข้อเท็จจริง หรือ Declarative knowledge 2) ความรู ้ด ้านกระบวนการ หรือ procedural 
knowledge 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข หรือ conditional knowledge 4) การวางแผนการคิด หรือ 
planning 5) กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล หรือ information management strategies 
6) การติดตามการคิด หรือ monitoring 7) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ debugging 
strategy และ 8) การประเมินการคิดหรือการเรียนรู ้ หรือ evaluation of learning (Gok, 
2010; Magno, 2010; McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014) 

จะเห็นว่า ในการกำหนดองค์ประกอบตามแนวคิดดั้งเดิม ผู้วิจัยแต่ละคนหรือคณะ
จะกำหนดตามจุดที่ต้องการเน้นในการวิจัยของตนเอง แต่ก็มีบางงานวิจัยที่ใช้องค์ประกอบที่แตก
ขยายออกไปถึง 8 องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการ
กำกับการรู้คิด 
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2) การใช้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบอภิปัญญาแบบประยุกต์ตามบริบทของ
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ใช้เป้าหมายเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
กำหนดองค์ประกอบให้มีลักษณะเฉพาะ เช่น อภิปัญญาในเชิงมโนทัศน์ หรือการอ่านทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยถือว่าเป็นการศึกษาอภิปัญญาที่มีการดัดแปลงให้เข้ากับบริบทที่
ศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีการศึกษาอภิปัญญาที่ใช้กรอบอภิปัญญาด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด โดยมีการ
ปรับองค์ประกอบให้เป็น 3 องค์ประกอบที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย ได้แก่ อภิปัญญาที่
ประกอบไปด้วย 1) ความรู ้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง 2) ความรู ้เชิงมโนทัศน์ และ 3) ความรู ้ด้าน
กระบวนการ (Schraw, Crippen, & Hartley, 2006) เนื่องจากความเฉพาะของเนื้อหาวิชาและ
แนวทางการพัฒนาอภิปัญญาที่ต้องการพัฒนามโนทัศน์ของผู้เรียน 

- มีการศึกษาเกี่ยวกับอภิปัญญาในการอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้องค์ประกอบ
อภิปัญญาทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด การกำกับการรู้คิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการรู้คิด 
จำนวน 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) การอ่านวิทยาศาสตร์ (Science Reading, SR) หมายถึงมุมมอง
และคุณค่าที่นักเรียนให้ในการอ่านที่เกิดจากแรงจูงใจในการอ่าน และการจัดการตัวเองในการทำ
ความเข้าใจ 2) หนังสือวิทยาศาสตร์ (Science Text) หมายถึงความตระหนักในหน้าที่หรือ 
Function ของโครงสร้างของหนังสือ การประเมินความสอดคล้องของการเขียนหนังสือ
วิทยาศาสตร์ และการเลือกกลยุทธ์ในการอ่านหนังสือที่ เหมาะสม 3) กลยุทธ์การอ่านหนังสือ
วิทยาศาสตร์ (Science reading strategies) เกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ในการอ่านด้วยตนเอง
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการอ่าน การตีความในทางความคิดของสิ ่งที ่อ่าน การระบุ
แนวความคิดหลักในข้อความ และการสรุปข้อความโดยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม (Bogdanović, 
Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, & Budić, 2015) 

- มีการศึกษาอภิปัญญาที่มีองค์ประกอบของอภิปัญญา 4 องค์ประกอบ และมีการ
ดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิมของ Flavell เล็กน้อย เนื่องจากความเฉพาะของเนื้อหาการ
วิจัยที่ผู้วิจัยต้องการเน้นอภิปัญญาเฉพาะในการฟิสิกส์ ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวใช้คำว่า อภิปัญญา
เชิงมโนทัศน์ (Metaconceptual) องค์ประกอบที่ประกอบไปด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เชิง
อภิปัญญา 2) ความตระหนักมโนทัศน์เชิงอภิปัญญา 3) การติดตามมโนทัศน์เชิงอภิปัญญา และ 
4) การประเมินมโนทัศน์เชิงอภิปัญญา (Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการศึกษาอภิปัญญา ที่ดูเหมือนจะกำหนดองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปจากแนวเดิม
ของ Flavel ไปมาก โดย อภิปัญญาในงานวิจัยนี้หมายถึงอภิปัญญาในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) Constructivist Connectivity (CC) หรือความ
เชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) Monitoring, Evaluation & Planning (MEP) 
หรือการติดตาม การประเมินและการวางแผน 3) Science Learning Self-efficacy (SE) หรือ 
ความมั่นใจในความสามารถตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์ 4) Learning Risks Awareness 
(AW) หรือ ความตระหนักในความเสี่ยงของการเรียนรู้ และ 5) Control of Concentration 
(CO) การควบคุมความตั้งใจหรือสมาธิในการเรียน (Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & 
Won, 2016) 

5.1.2 การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการสอนวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะใช้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ 
Inquiry แต่ก็มีการเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมกลยุทธ์อภิ
ปัญญาเข้าไป หรือมีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาสอนวิทยาศาสตร์โดยตรง จากตารางที่ 4.2 จะ
พบว่า เมื่อพิจารณาโดยใช้กรอบแนวคิดของกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาแล้ว พบว่า มีกรอบแนวคิดที่
หลากหลาย และมีรูปแบบหรือขั้นตอนของกลยุทธ์ที่กว้าง ๆ ไม่ระบุชัดเจนว่า จะต้องมีขั้นตอน
อย่างไรบ้าง แต่หากสรุปตามลักษณะกลยุทธ์ที่ใช้ ซึ่งพบว่าในงานวิจัยที่ใช้กลยุทธ์การสอนอภิ
ปัญญาเกือบจะทั้งหมด จะมีการใช้คำถามกระตุ้นอภิปัญญา ใช้การอภิปรายกลุ่ม และให้มีการ
เรียนรู้แบบแบบควบคุมตนเอง เช่น มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย การดำเนินตามแผน การ
ติดตามและการประเมิน แต่กลยุทธ์อื่น ๆ มีการใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ 

- มีการใช้กลยุทธ์ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้น ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ (McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014; Muhlisin, Susilo, 
Amin, & Rohman, 2018; Schraw, Crippen, & Hartley, 2006; Shareeja & Gafoor, 2014) 

- มีการใช้กลยุทธ์การคิดออกเสียง/สะท้อนคิดรายบุคคลให้มองเห็นขั ้นตอนหรือ
กระบวนการคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ (McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014; 
Shareeja & Gafoor, 2014; Wade-Jaimes, Demir, & Qureshi, 2018; Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won, 2016) 

- มีการใช้กลยุทธ์การสอนแบบชัดแจ้งหรือการสอนวิธีการใช้อภิปัญญาโดยตรงหรือเป็น
แบบอย่างให้ดูเพื่อที ่นักเรียนจะได้ทำตามได้ในการสอนวิทยาศาสตร์ (Shareeja & Gafoor, 
2014; Wade-Jaimes, Demir, & Qureshi, 2018; Zepeda, Richey, Ronevich, & Nokes-
Malach, 2015) 



 

331 

- มีการใช้กลยุทธ์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการกระตุ้นการคิดเชิงอภิปัญญา ใน
การสอนว ิทยาศาสตร์  (Adler, Zion, & Rimerman-Shmueli, 2019; Schraw, Crippen, & 
Hartley, 2006) 

- มีการใช้กลยุทธ์ที ่ให้นักเรียนทำการการวิเคราะห์/วิพากย์ในการสอนวิทยาศาสตร์ 
(Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018; Schraw, Crippen, & Hartley, 2006) 

- มีการใช้กลยุทธ์การใช้ผังมโนทัศน์เพื่อแสดงผังของความคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ 
( Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & 
Won, 2016; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้กลยุทธ์การแก้โจทย์ปัญหาในการสอนวิทยาศาสตร์ (Nielsen, Nashon, & 
Anderson, 2009; Shareeja & Gafoor, 2014; Zepeda, Richey, Ronevich, & Nokes-
Malach, 2015) 

- มีการใช้กลยุทธ์การอ่านบทความวิทยาศาสตร์และกระตุ้นการใช้อภิปัญญา (Muhlisin, 
Susilo, Amin, & Rohman, 2018; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016; 
Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 

- มีการใช ้กลย ุทธ ์การเข ียนอนุท ิน ในการสอนว ิทยาศาสตร์  (Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won, 2016; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้กลยุทธ์การโต้แย้งเป็นกลุ่ม (Nielsen, Nashon, & Anderson, 2009; Shareeja 
& Gafoor, 2014; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้กลยุทธ์การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองจริง/ความคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ 
(Bunga, Helmi, & Jasruddin, 2018; Schraw, Crippen, & Hartley, 2006; Wade-Jaimes, 
Demir, & Qureshi, 2018) 

- มีการใช้กลยุทธ์มีการใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้กล้องติดตามและ
บันทึกการเคลื่อนไหวของสายตาและให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนดูการเคลื่อนไหวสายตาและการคิด
ย้อนหลัง (Tsai, Yang, She, & Chen, 2019) 

- มีการใช้กลยุทธ์ที่ใช้ simulation เสริมด้วยคำถามเป็นช่วง ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ 
(Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, & Budić, 2015) 

- มีการใช้กลยุทธ์การสำรวจความรู้เดิมเพื่อสร้างสภาวะที่ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งไม่พึง
พอใจความรู ้ที ่มีอยู ่และทำการปรับเปลี ่ยนความรู ้ใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ (Haiduc & 
Liliana, 2011; Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018; Wagaba, Treagust, 
Chandrasegaran, & Won, 2016; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 
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- มีการใช้กลยุทธ์การฝึกปฏิบัติและสะท้อนคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ (McInerny, 
Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014; Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 

- มีการใช้กลยุทธ์ที่สร้างแรงจูงใจ/ความเชื่อ/ความจำเป็นที่จะต้องใช้อภิปัญญาในการสอน
ว ิทยาศาสตร์  (Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018; Schraw, Crippen, & Hartley, 
2006) 

- มีการใช้กลยุทธ์การใช้สื่อต่าง ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ (Bunga, Helmi, & Jasruddin, 
2018; Zepeda, Richey, Ronevich, & Nokes-Malach, 2015) 

- มีการใช้กลยุทธ์การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอภิปัญญาในการสอนวิทยาศาสตร์ 
(Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) 

- มีการใช้กลยุทธ์ที่ออกนอกสถานที่ในการสอนวิทยาศาสตร์ (Nielsen, Nashon, & 
Anderson, 2009) 

- มีการใช้กลยุทธ์การบรรยายก็ยังมีความจำเป็นเพราะในบางครั้งนักเรียนอาจจะเกิดความ
สบัสนหลาย ๆ แนวคิดท่ีใช้อธิบายสิ่งเดียวกัน จึงใช้การบรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยครู ในการ
สอนวิทยาศาสตร์ (Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018) 

5.1.3 การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในการประเมินระดับอภิปัญญาของผู้เรียนเพื่อดูว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของ
ตนเอง สามารถกำกับการรู้คิดของตนเองได้เพียงใด โดยการสร้างแบบวัดขึ้นมาทั้งที่เป็นแบบวัด
มาตรฐานที่มีคนทำไว้หรือสร้างแบบวัดขึ้นเอง จากการศึกษางานวิจัยจำนวนหนึ่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  ตามตารางที่ 4.4 พบว่า มีการวัดและ
ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายพอสมควร สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

- มีการใช้แบบประเมินอภิปัญญาในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
ที่เป็นแบบประเมินมาตรฐานที่เป็นแบบ Rating Scale ที่วัดความรู้สึกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้
อภ ิป ัญญา ซ ึ ่ ง ใช ้ก ันอย ่ างแพร ่หลายมาก ท ี ่ ส ุ ด  (Amin, Abdullah, & Malago, 2018; 
Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, & Budić, 2 0 15; Haiduc & Liliana, 
2011; Koyunlu Ünlü & Dökme, 2019; Magno, 2010; McInerny, Boudreau, Kryjevskaia, 
& Julin, 2014; Moser, Zumbach, & Deibl, 2017; Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 
2018; Nielsen, Nashon, & Anderson, 2009; Shareeja, & Gafoor, 2014; Taasoobshirazia 
& Farley, 2013; Taasoobshirazia, Baileyb, & Farley, 2015; Thomas, Anderson, & 
Nashon, 2008; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016; Wang, Chen, Fang, 
& Chou, 2014) นอกจากนี้ยังมีการสร้างแบบวัดอภิปัญญาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น แบบวัด
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อภิปัญญาในการเรียนฟิสิกส์ (Koyunlu Ünlü & Dökme, 2019) แบบวัดการใช้อภิปัญญาในการ
แก ้โจทย ์ป ัญหาทางฟิส ิกส์  (Taasoobshirazi & Farley, 2013; Taasoobshirazi, Bailey, & 
Farley, 2015) แบบวัดอภิปัญญาของนักเรียนวิทยาศาสตร์ (Thomas, Anderson, & Nashon, 
2008) 

- มีการใช้การสังเกตในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  (Adler, 
Zion & Rimerman-Shmueli, 2019; Jaimes, Demir, & Qureshi, 2018; Muhlisin, Susilo, 
Amin, & Rohman, 2018) 

- มีการใช้การสัมภาษณ์ในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (Jaimes, 
Demir, & Qureshi, 2018; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) 

- มีการใช้บันทึกการสะท้อนคิดระหว่างเรียน/หลังเรียนในการวัดและประเมินอภิปัญญาใน
ช ั ้ น เ ร ี ย น ว ิ ท ย า ศ าส ตร์  (Blank, 2000; Damar, Özdemir, & Ünal, 2015; McInerny, 
Boudreau, Kryjevskaia, & Julin, 2014) 

- มีการใช้การบันทึกเสียงในกิจกรรมกลุ่มในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ (Blank, 2000; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้การเขียนอนุทินของนักเรียนในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั ้นเรียน
วิทยาศาสตร์ (Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้การบันทึกเสียงในกิจกรรมกลุ่มในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ (Blank, 2000; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้การบันทึกวิดีทัศน์ในการอภิปรายในชั้นเรียนในการวัดและประเมินอภิปัญญาใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (Damar, Özdemir, & Ünal, 2015; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้การเขียนผังมโนทัศน์ในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  
(Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 

- มีการใช้สมุดบันทึกของนักเรียนในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
(Damar, Özdemir, & Ünal, 2015; Muhlisin, Susilo, Amin, & Rohman, 2018) 

- มีการใช้การปฏิบัติจริงในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (Blank, 
2000; Damar, Özdemir, & Ünal, 2015) 

- มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินอภิปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
(Taasoobshirazi & Farley, 2013) 

- มีการใช้แบบประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดอภิปัญญาในการวัดและประเมินอภิ
ปัญญาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) 
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5.1.4 การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยจำนวนหนึ่ง เมื่อพิจารณาการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
วิชาวิทยาศาสตร์ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.4 พบว่า มีการใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาในการพัฒนา
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายทางการวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้ 

- มีการพัฒนามโนทัศน์หรือความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องแสง (Wagaba, 
Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) แรงและการเคลื่อนที่ (McInerny, Boudreaux, 
Kryjevskaia, & Julin, 2014; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) ไฟฟ ้ า  (Wade-Jaimes, 
Demir, & Qureshi, 2018) แสง ระบบนิเวศ พันธุกรรม อะตอมและตารางธาตุ  (Wagaba, 
Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) ระบบนิเวศ (Blank, 2000) มโนทัศน์ฟิสิกส์ของ
นักศึกษาครู (Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, & ÜNAL, 2015) 

- การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน เช่น งานวิจัยของ Tsai, Yang, She, and Chen (2019) 

- การพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหา
ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย
ข อ ง  McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, and Julin ( 2014) ; Nielsen, Nashon, and 
Anderson (2009); Schraw, Crippen, and Hartley (2006); Shareeja and Gafoor (2014); 
Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, and ÜNAL ( 2015); Zepeda, Richey, Ronevich, and 
Nokes-Malach (2015) 

- การพัฒนาความสามารถในการการคิดวิเคราะห์/วิจารณญานหรือการคิดขั ้นสูงของ
นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน (Bunga, Helmi, & Jasruddin, 
2018; Magno, 2010) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรยีน
การสอน เช่น งานวิจัยของ Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, and Budić 
(2015) ; Moser, Zumbach, and Deibl (2017) ; Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman 
(2018) 

- การพัฒนาความคงทนของการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน เช่น งานวิจัยของ Blank (2000) 
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- การพัฒนาความสามารถในการอ่านทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน เช่น งานวิจัยของ Haiduc and Liliana (2011); Wang, 
Chen, Fang, and Chou (2014) 

- การพัฒนาอภิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาโดยใช้กลยุทธ์
อภิปัญญาในการจัดการเร ียนการสอน เช ่น งานวิจัยของ Adler, Zion, and Rimerman-
Shmueli (2019); Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, and Budić (2015) ; 
Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman, 2018; Schraw, Crippen, and Hartley (2006) ; 
Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and Won (2016) ; Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, 
and ÜNAL (2015); Zepeda, Richey, Ronevich, and Nokes-Malach (2015) 

- การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน เช่น งานวิจัยของ Adler, Zion, and Rimerman-
Shmueli (2019) 

- การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา เช่น งานวิจัยของ 
Yerdelen-Damar, ÖZDEMIR, and ÜNAL (2015) 

- การศึกษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการใช้อภิปัญญา  เช่น 
งานว ิ จ ั ยของ  Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, (2016) ; Zepeda, Richey, 
Ronevich, & Nokes-Malach (2015) 

จะพบว่า ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาการใช้กลยุทธ์อภิปัญญามาพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน รวมทั้งมีการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ในการพัฒนาวิชาชีพครูหรือนักศึกษาครูเช่นกัน 

5.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยใช้การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจร PAOR เพื่อ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 5 คนที่มาร่วมงานวิจัย
นี้ เพื่อให้ไปใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่แต่ละคนสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
หรือ 3 วงจร ดังนี้ 
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วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์
ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ใช้เป็นแนวคิดในการวางแผนการสอนในวงจรต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการพัฒนาแนวทางวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้ที ่ ใช้กลยุทธ์ เชิงอภิปัญญาได้อย่างเหมาะสม สำหรับใช้ในการสอนเพื ่อ
พัฒนาการคิดเชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ใน
วงจรต่อไป 

วงจรที่ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนสภาพจริง ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาโดยมีการติดตาม นิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการคิดเชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2.1 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 

การประชุมอบรมสัมมนาได้ดำเนินงานไป 5 ครั ้ง (รอบของ PAOR) โดยแต่ละครั ้งได้
กำหนดเนื้อหาเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์ในการ
สอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ Plan-Act-
Observe-Reflect หรือ PAOR และผลสะท้อนคิดจากนักศึกษาในแต่ละครั้งหรือแต่ละรอบ
ของวงจร PAOR ได้สรุปไว้ดังตารางที่ 5.1 

โดยภาพรวม ในวงจรที่ 1 สรุปได้ว่า หลังจากการอบรมสัมมนา 5 ครั้งแล้ว  นักศึกษา
มีพัฒนาการของความรู้และทักษะเกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญามาก
ขึ ้นตามลำดับ เมื ่อพิจารณาในแต่ละครั ้ง พบว่าในการอบรมสัมมนาครั ้งที ่  1 โดยเชิญ
ว ิทยากรมาบรรยาย (PAOR รอบที ่  1 )  และนำอภ ิปรายโดยว ิทยากรภายนอกที ่ม ี
ประสบการณ์ด้านอภิปัญญาในภาคสนามให้เห็นมุมมองของการนำไปใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
หรือวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยกับการใช้อภิ
ปัญญา ทำให้นักศึกษาเกิดแรงบันดานใจ ถือเป็นวิธีการที ดี แต่นักศึกษาได้สะท้อนคิด
กลับมาว่าเนื้อหาบางช่วงหนาแน่นเกินไปและใจร้อนอยากจะมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมใน
ห้องเรียน ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2  (PAOR รอบที่ 2) ต่อมาก็นำเนื้อหาฟิสิกส์มาบาง
ประเด็นมาใช้ในการฝึกตั้งคำถามให้นักเรียนคิด ฝึกการอธิบายเนื้อหาทางฟิสิกส์ อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ซึ่งในช่วงแรกให้นักศึกษาใช้เนื้อหาที่ตัวเองจะต้องสอนมาใช้ในการคิดกลยุทธ์ที่
จะใช้ในการสอน ปรากฏว่านักศึกษาจะใช้เวลาในการคิดกลยุทธ์ของการสอนของตัวเองช้า
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และนานมากเนื่องจากแต่ละคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนเรื่องที่กำลังจะสอนมาก่อน
และความรู้เนื้อหาฟิสิกส์ยังไม่แน่นหนา และการอภิปรายร่วมกันไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
เท่าที่ จึงต้องมีการปรับแก้ไขเป็นกรณี ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 (PAOR รอบที่ 3) ได้
ปรับการอบรมสัมมนาสำหรับการสอนฟิสิกส์โดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาให้ตรงประเด็นมากขึ้น
ในการสอนฟิสิกส์ จึงแยกการสอนออกเป็นการสอนแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ การ
สอนกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยเน้นการคิดออก
เสียงและการคิดเชิงเหตุเชิงผลเหมือนกันต้อนแกะ (สุธีระ ประเสริจสรรพ์ , 2557; 2558) 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มีอยู่เดิมคือนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ที่สอนมาก่อนและความรู้
ทางฟิสิกส์ในเรื่องที่ตัวเองสอนยังไม่แตกฉาน ทำให้ใช้เวลาในการคิดคำถามสำหรับการสอน 
การอธิบายที่ยังไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผล และอธิบายกว้างและไม่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลต่อการคิด
ออกเสียงให้นักเรียนดูและคิดตามเป็นแบบอย่าง จะต้องมีการปรับโดยการอธิบายเนื้อหาให้
ชัดเจนก่อน แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้เวลามากในการทำความเข้าใจ อธิบายไม่
ค่อยได้ และยังเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริบทของกรอบแนวคิดอภิปัญญาว่าสิ่งที่ทำไปตรงกับ
องค์ประกอบของอภิปัญญาใด (8 องค์ประกอบ) ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 (PAOR รอบ
ที่ 4) ได้จัดให้มีการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในบริบทต่าง ๆ 
และนำเอามาใช้ประกอบกิจกรรมการคิดออกเสียงที่จะใช้ในวิชาฟิสิกส์ นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการคิดออกเสียงเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ดีขึ้น แต่การทำความเข้าใจ
แนวคิดทางฟิสิกส์และการทดลองทางฟิสิกส์ ยังไม่ชำนาญและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา
ฟิสิกส์ที่นักศึกษายังไม่แตกฉานเช่นเดิม  ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 (PAOR รอบที่ 5) ได้
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการคิดในหัวข้อฟิสิกส์ที่จะสอน และสามารถทำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับความรู้เนื้อหาฟิสิกส์เมื่อเปลี่ยนหัวข้อของเนื้อหา 

และจากการวิเคราะห์อภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 5 คน ก่อน
และหลังการอบรมสัมมนาในวงจรที่ 1 ตามที่แสดงในตาราง 4.5 และภาพที่ 4.15 พบว่า
คะแนนอภิปัญญาของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกด้านด้านการกำกับการรู้คิดจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าด้าน
การรู้ เกี ่ยวกับการรู้คิด ด้านย่อยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุ ดคือด้านการประเมิน และด้านย่อยที่
เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ความรู้ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ 

โดยภาพรวมในวงจรนี้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของอภิปัญญาและกล
ยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเชิงอภิปัญญาดีขึ้นพอสมควร 
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ตารางที่ 5.1 สรุปการพัฒนาความรู้ เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้
กระบวนการPlan-Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนาและผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้งในวงจร 1 
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5.2.2 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานในวงจรที่ 2 

การประชุมอบรมสัมมนาได้ดำเนินงานไป 5 ครั ้ง (รอบของ PAOR) โดยแต่ละครั ้งได้
กำหนดเนื้อหาเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและแนวคิดและวิธีการของกลยุทธ์ในการ
สอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ Plan-Act-
Observe-Reflect หรือ PAOR และผลสะท้อนคิดจากนักศึกษาในแต่ละครั้งหรือแต่ละรอบ
ของวงจร PAOR ได้สรุปไว้ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 เป็นตารางที่แสดงหัวข้อของการประชุมอบรมสัมมนาแต่ละครั้ง การ
กำหนดหัวข้อในแต่ละครั้งจะพิจารณาตามแผนการสอนที่จะเขียนและนำผลจากผลสะท้อน
คิดของนักศึกษาครั้งก่อนการอบรมสัมนาแต่ละครั้ง มาปรับปรุงแก้ไขให้ดูขึ้น โดยภาพรวม 
สรุปได้ว่านักศึกษาสามารถเขียนแผนการสอนโดยใช้ กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาได้ดี
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละครั้ง พบว่าในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 ผู้วิจัยได้กำหนดให้
มีการบรรยายทบทวนแนวคิดของการเขียนแผนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่
พยายามให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของการสืบเสาะหาความรู้ (NRC, 2005) และเสริมด้วย
การใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาเป็นช่วง ๆ ให้ครูแสดงการคิดออกเสียง ให้ครูกระตุ้นการคิด
ออกเสียงของนักเรียนในการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ การทำการทดลองทางฟิสิกส์
และการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ รวมทั้งทบทวนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่นำไปใช้ในการวิจัยได้ ซึ่งก็ใช้เวลามากพอสมควร ทำให้ไม่มี
เวลายกตัวอย่างแผนการสอนจริงให้ดู  ในการอบรมสัมมันครั้งที่ 2 (PAOR รอบที่ 2) ให้
นักศึกษาออกแบบวางแผนการสอนระยะยาว เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพรวมของการสอน
ทั้งหมดและเริ่มเขียนแผนการสอนที่แทรกกลยุทธ์การคิดออกเสียงของทั้งครูและนักเรียน
แผนแรก พบว่าเขียนได้ช้าและยังติดขัด คิดคำถามหรือคำอธิบายที ่ เป็น เหตุ เป็นผล
เหมือนเดิม ในการอบรมสัมมันครั้งที่ 3 (PAOR รอบที่ 3) นักศึกษาเขียนแผนการสอนได้ดี
ขึ้นบ้าง ตามลำดับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาด้วย เนื้อหาที่ยากก็จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือ ชี้แนะมากและนักศึกษายังไม่แน่ใจว่าในการเขียนแผนส่วนที่วัดและประเมินผลใน
ส่วนที่เป็นอภิปัญญาจะเขียนอย่างไร ในการอบรมสัมมันครั้งที่  4 (PAOR รอบที่ 4) ได้จัดให้
มีการบรรยายและนำอภิปรายโดยวิทยากรที่มีความชำนาญในภาคสนามจริง มาให้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียนทำให้นักศึกษาเข้าใจเพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการ
เขียนแผนการสอนต่อ ก็ยังพอปัญหาเดิมเมื่อต้องสอนเนื้อหาในหัวข้อใหม่ ในการอบรมสัม
มันครั้งที่ 5 (PAOR รอบที่ 5) นักศึกษาเขียนแผนการสอนได้ดีขึ้นตามลำดับ สำหรับคนที่ได้
เนื้อหาง่ายสามารถทำได้เร็ว สำหรับคนที่ได้เนื้อหายากก็จะต้องใช้เวลามากกว่า และได้ให้
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นักศึกษาลองใช้แผนที่ออกแบบมาในการสอนและพอจะสอนตามแผนได้ ถ้ามีการอบรม
สัมมนาครั้งที่ 6 หรือ 7 ควรจะเป็นการฝึกซ้อมการสอนให้เป็นไปตามแผนและทำให้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว สำหรับจำนวนแผนการสอนและผลการประเมินแผนการสอนจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบและเขียนแผนการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ Plan-Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยง
ของการอบรมสัมมนาและผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้งในวงจร 2 
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5.2.3 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานในวงจรที่ 3 

การประชุมอบรมสัมมนาในวงจรที่ 3 ได้ดำเนินงานไป 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้นำผลการ
นิเทศการสอนฟิสิกส์ด้วยกลยุทธ์เชิงอภิปัญญาจากการสอนนักเรียนจริงมาใช้และมีการเสริม
เนื้อหาและกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในกระบวนการ Plan-Act-
Observe-Reflect หรือ PAOR และใช้ผลสะท้อนคิดจากนักศึกษามาปรับปรุง ได้สรุปไว้ดัง
ตารางที่ 5.3 เป็นตารางที่แสดงหัวข้อของการประชุมอบรมสัมมนาแต่ละครั้ ง การกำหนด
หัวข้อในแต่ละครั้งจะพิจารณาตามการนิเทศ และนำผลจากนิเทศการสอนและสะท้อนคิด
ของนักศึกษาครั้งก่อนการอบรมสัมนาแต่ละครั้ง มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

จากตารางที่ 5.3 โดยภาพรวม ในวงจรที่ 5 สรุปได้ว่า หลังจากการอบรมสัมมนา 5 
ครั้งแล้ว (5 รอบของ PAOR) สรุปได้นักศึกษามีพัฒนาการของการสอนในห้องเรียนสภาพ
จริงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับ แต่ก็มีบางคนที่ติดขัดเนื่ องจากสภาพห้องเรียนที่ไม่ค่อยเอื้อให้
เกิดการจัดการเรียนการสอน และโดยภาพรวมในวงจรที่ 3 นี้ และเมื่อพิจารณาในแต่ละครั้ง
โดยในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 (PAOR รอบที่ 1) ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาก่อนการเก็บข้อมูลวิจัย ทำความเข้าใจเครื่องมือวั ดต่าง ๆ การเตรียมตัวก่อน
การปฏิบัติการสอน การเตรียมรับการนิเทศ การกระตุ้นให้กำลังใจในการสอน เพื่อให้
นักศึกษาคลายกังวล ไม่เกิดความกดดัน อย่างไรก็ตามนักศึกษาบางคนแสดงความกังวลอยู่
บ้างโดยเฉพาะการบันทึกวิดีทัศน์ ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 (PAOR รอบที่ 2) เป็นการ
นำผลการนิเทศครั้งที่ 1 ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยนำเอาตัวอย่างที่ดีหรือ
ส่วนที่ดีของแต่ละคนมาดูเป็นตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผลการสังเกตจากห้ องเรียนจริงมีสิ่งที่
จะต้องปรับปรุงหลายคน การคิดออกเสียงเป็นตัวอย่าง (Teacher’s modelling) ยังไม่เป็น
การคิดให้ดูแต่เป็นการทำให้ดูหรือบอกให้ฟังว่าต้องทำอย่างไร มากกว่าการคิดและทำ
ท่าทางในการคิด และมีนักศึกษาบางคนระบุถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน  
บางอย่างก็เป็นปัญหาของระบบ ในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 (PAOR รอบที่ 3) ได้มีการจัด
อบรมสัมมนาเพื ่อสะท้อนปัญหาต่า ง ๆ หลังจากการสอนผ่านไปได้ประมาณ 3 แผน 
(ดำเนินการร่วมกับสาขาคณิตศาสตร์และสาขาภาษาไทย) ได้ให้มีการนำเสนอปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาแก้ปัญหาของนักศึกษาคนอื่น  ๆ และคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศก์ 
ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู ้กันที ่ดี  ปัญหาสำหรับนักศึกษาบางคนที่สะท้อนมา เช่น 
นักเรียนมีพื้นฐานเดิมหรือความรู้เดิมที่ไม่ค่อยดี เวลาสำหรับการสอนก็ไม่มากทำให้ทบทวน
ความรู้เดิมให้ไม่ได้ การควบคุมชั้นเรียนไม่ค่อยได้ นักเรียนไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการเรียน
ตั้งแต่เริ ่มต้นและเป็นเหมือนกันในกาเรียนทุกวิชา เป็นต้น นักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะ
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ปรับปรุงและกลับไปสอนต่อ การอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 (PAOR รอบที่ 4) เป็นการนำผลการ
นิเทศครั้งที่ 2 มาสะท้อนคิด การสังเกตบันทึกวิดีโอของการสอนของคนที่สอนได้ดีและการ
นำผลการถอดเทปบันทึกเสียงในห้องเรียนมาสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะในการสอน 
การติดตามการสอนของแต่ละคนพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าครั้งแรก สำหรับปัญหาในการ
สอนยังพบปัญหาเดิมสำหรับบางคนเช่น เนื้อหาเริ่มยากขึ้น  การอธิบายก็จะยากสำหรับ
นักศึกษามือใหม่ที่ได้สอนเป็นครั้งแรกในหัวข้อที่สอนในแผนนี้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการ
ควบคุมชั้นเรียน นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่ค่อยดี ไม่ตั้งใจเรียนมากนักเหมือนเดิม และปัญหาที่
แก้ไม่ได้เช่น การงดสอน การลดเวลาของคาบเรียนให้สั ้นลงเนื่องจากนักเรียนต้องทำ
กิจกรรมโรงเรียนหลายอย่าง ที่อาจจะแก้ไขได้ยาก ทำให้ต้องเร่งสอน ในการอบรมสัมมนา
ครั้งที่ 5 (PAOR รอบที่ 5) เป็นการนำผลการนิเทศครั้งที่ 3 มาสะท้อนคิด การสังเกตบันทึก
วิดีโอของการสอนของคนที่สอนได้ดีและการนำผลการถอดเทปบันทึกเสียงในห้องเรียนมา
สะท้อนคิดของบางคนมาให้เห็นภาพของการสอนในรายละเอียดได้เห็นตัวอย่างที่ดี จากการ
สังเกตผลการนิเทศก็พบว่านักศึกษาสอนดีขึ ้นจากการพยายามปรับปรุงการสอน แต่ก็มี
ข้อสังเกตที่พบว่าเนื้อหาที่อยู่หลัง ๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น การ
อธิบายด้วยคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมยากพอสมควร และสำหรับนักศึกษาบางคน ปัญหา
ของนักเรียนมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการเรียนลดลงบ้าง
แต่ก็ไม่มาก จะพบว่า ปัญหาของนักเรียนที่พื้นฐานไม่ค่อยดีอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ เรื่องที่จะ
สอนต่อไปและต้องใช้ความรู้พื้นฐานบางอย่างเช่นคณิตศาสตร์หรือปัญหานักเรียนไม่ค่อยมี
แรงจูงใจในการเรียน และเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาได้สอนเรื่องที่กำลังสอน 
 



 

 

344 

ตารางที่ 5.3 สรุปการพัฒนาความรู้ เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้
กระบวนการ Plan-Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนาและผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ในวงจร 3 
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5.2.4 สรุปและอภิปรายแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับ
อภิปัญญาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 

การดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ทั้ง 5 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนอกสถานที่เป็นบางครั้ง ด้วย
วิทยากรภายในและภายนอก (ดำเนินงานไปพร้อมกับโครงการวิจัยร่วมกันของสาขา
คณิตศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย) 3 วงจร ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 และช่วงต้นของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวงจรที่ 1 เป็นวงจรของการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิ
ปัญญาและกลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วงจรที่  2 เป็น
วงจรของการพัฒนานักศึกษาให้วางแผนและดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญาในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักศึกษาแต่ละคนจะต้องสอน
ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 และวงจรที่ 3 เป็นวงจรที่นักศึกษานำแผนกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ไป
ใช้ในการสอนนักเรียนในห้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการติดตาม นิเทศการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ได้แนวทางแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังภาพที่ 5.1 

จากการพัฒนานักศึกษาในช่วงเวลาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงจรที่ผ่านมา 
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาหลายประการ เช่น การจัดอบรมสัมมนาได้ทำให้แนวคิดของ
นักศึกษาทั้งในแง่ของความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาฟิสิกส์ที่เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเห็นได้อย่างเด่นชัด
ในช่วงของการฝึกวางแผนการคิดออกเสียงในวงจรที่ 1 และ 2 และในแง่ของการคิดอภิ
ปัญญาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดก็มีการพัฒนามากขึ้น  ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างมากเป็นผลมาจากการให้มีการตั้ งคำถามในแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำไปใช้สอนจริงในวงจรที่ 3 และเมื่อเทียบกับการได้ไปนิเทศใน
ภาคเรียนที่ 1 (ภาคเรียนก่อนหน้าที่ทำวิจัยนี้ ) ที่นักศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่มี
การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก สภาพการจัดการเรียนการสอนพอจะมีคุณลักษณะของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้าง แต่ในภาคเรียนที่ 2 ในช่วงของการวิจัย 
สภาพในห้องเรียนของนักศึกษาบางคนได้ปรับเปลี ่ยนไปพอสมควร อย่างไรก็ ตาม มี
ห้องเรียนของนักศึกษาบางคนไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการคิดเชิงอภิปัญญาและการใช้กลยุทธ์การ
สอนยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควร สาเหตุหลักน่าจะมาจากความรู้ของวิชาฟิสิกส์
บางอย่างจะต้องใช้ความรู้เก่าก่อนหน้านั้น เช่น จะต้องมีความรู้ เรื่องเวกเตอร์ การรวม
เวกเตอร์  การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที ่นักเรียนแก้สมการไม่ชำนาญ ความรู ้
ตรีโกณมิติที่ยังไม่พอ ทำให้การต่อยอดเนื้อหาและการใช้กระบวนการคิดของนักเรียนและ
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การสอนของครูติดขัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปยังแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนที่ลดลงด้วย 

หากพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม จะพบว่า ระยะเวลาของการเตรียมช่วงที่ 1 
และ 2 สั้นเกินไป ทำให้นักศึกษามีโอกาสฝึกกลยุทธ์การคิดออกเสียง การวางแผนการสอน
น้อยเกินไป ผู้วิจัยต้องให้การชี้แนะเป็นอย่างมาก โดยในท้ายที่ สุดแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่ออกแบบขึ้นมาก็ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนฟิสิกส์
พอสมควร และในส่วนของวงจรที่ 3 ในช่วงของการสอนจริง เนื้อหาฟิสิกส์ที่เตรียมไว้ก็แน่น
มากเกินไปจากเวลาที่มีให้ที่จำกัด อย่างไรก็ตามเนื้อหาทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักสูตร แต่
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมาก ทำให้ต้องมีการลดเวลาเรียนหรืองด
การเรียนการสอนบ่อย และนักศึกษาต้องสอนให้ทันก่อนการสอบกลางภาค จึงต้องเร่งรัด
การสอนในบางแผนและทำให้ลดเวลาของการฝึกการคิดลงพอสมควร เมื่อเทียบกับงานวิจัย
ของ Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and Won (2016) ที่ใช้เวลาในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการถึง 3 ปี เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดอภิปัญญา 

เมื่อพิจารณากิจกรรมการสอนซึ่งในงานวิจัยนี้แบ่งการสอนฟิสิกส์ด้วยการใช้กลยุทธ์
อภิปัญญาออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วยการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจ
แนวคิดหรือมโนทัศน์ทางฟิสิกส์  การคิดออกเสียงในการทำการทดลองทางฟิสิกส์ และการ
คิดออกเสียงเพ่ือแก้โจทย์ปัญหา จะพบว่า สัดส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดออกเสียงเพื่อทำการทดลองน้อยมาก มีสาเหตุหลายประการ เช่นเนื้อหาหลาย
ส่วนไม่มีการทดลอง อุปกรณ์การทดลองที่โรงเรียนมีไม่พอหรือไม่มี จึงมีโอกาศฝึกการคิดใน
ส่วนนี้น้อย ในส่วนของการคิดออกเสียงเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ นักศึกษาบาง
คนทำได้ดีแต่บางคนก็ทำได้บ้าง อาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก เพราะเนื้อหามีความเป็นนามธรรม
มากและต้องใช้คณิตศาสตร์ที่ยากพอสมควรสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ 
และนักศึกษาที่สอนยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะต้องสอน อาจจะยังไม่มีแนวทางการ
อธิบายที่จะทำให้นักเรียนที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีเข้าใจได้ ในส่วนของการคิดออกเสียงเพื่อแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ นักศึกษาส่วนใหญ่ทำได้ดี และนักเรียนให้ความร่วมมือในการคิด
ออกเสียง อาจจะเป็นเพราะความเข้าใจว่า ในการเรียนฟิสิกส์จะต้องทำโจทย์ได้ จึงตั้งใจ
เป็นพิเศษถ้าได้ทำโจทย์ อย่างไรก็ตาม นักเรียนควรจะเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ การทดลอง
ทางฟิสิกส์ก่อน แล้วจึงนำความรู ้ เหล่านั ้นไปแก้โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์  นอกจากนี ้
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เชิงอภิปัญญาของแต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกัน อาจจะ
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ต้องนำมาพิจารณาเพ่ิมเติมตามแนวทางที่ศึกษาโดย Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, 
and Won (2016) 

โดยภาพรวม แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูฟิสิกส์ที่ได้ดำเนินการไป สรุปได้ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 รูปแบบของแนวทางการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์ของงานวิจัยนี้ 
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5.3 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตอนที่  3 อภิปัญญาของนักเร ียนในชั ้นเร ียนวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยทำการประเมินก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญา จากผลการวิจัยในตอนที่ 3 สรุปและอภิปรายเกี่ยวกับอภิปัญญาของนักเรียนก่อน
และหลักการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ที่สอนโดยนั กศึกษาฝึกประสอบ
การณ์วิชาชีพครูแต่ละโรงเรียน โดยเรียงลำดับค่า Effect Size จากมาไปน้อย ได้ดังนี้ 

สรุปและอภิปรายผลการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา e 

ชั้นเรียนของนักศึกษา e ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นนักเรียนหญิง
มากกว่านักเรียน 2 เท่า (ตารางที่ 4.14) ที่มีคะแนนระดับที่สูง (ตารางที่ 4.15) เป็นกลุ่ม
นักเรียนที่ค่อนข้างเก่งของโรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต เมื่อนำ
คะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนมาหาค่า Effect Size ของการจัดให้ค่า Effect Size 
ในภาพรวมสูงสุด เมื่อเทียบกับชั้นเรียนของนักศึกษาคนอื่นคือค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.51 
(ตาราง 4.16) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ค่า Effect Size ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข และความรู้ด้านกระบวนการ) มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 
และค่า Effect Size ด้านการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การติดตาม
กำกับการคิด การแก้ไขข้อบกพร่อง กระประเมิน) มีค่าเท่ากับ 0.49 เช่นกัน แสดงว่า การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา e ส่งผลต่อการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนในทุกด้านในระดับที่พอๆ กัน 

เมื ่อพิจารณาบทบาทของผู ้สอนจากข้อมูลการถอดเสียงบันทึก  (หัวข้อที ่  4.3.3) 
ในช่วงของการสอน นักศึกษา e ได้พยายามเดินตามแผนการสอนที่ได้วางไว้ หากพิจารณา
ตามข้อมูลตัวอย่างการถอดบันทึกเสียงจากวิดีทัศน์ จะพบว่านักศึกษา e สอนโดยมีการคิด
ออกเสียงเองและให้นักเรียนคิดออกเสียงให้ได้ยินความคิดของตนเองและความคิดของเพื่อน
ในชั ้นเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรู ้คิด พยายามสำรวจความรู ้ เดิมของ
นักเรียนโดยการใช้คำถามให้มองเห็นความคิด ตัวอย่างเช่น “ถ้าครูเอาวัตถุที่เป็นจุดนี่นะ
และอัดไฟฟ้าอัดประจุไฟฟ้าเข้าไปให้มันเป็นบวกทั้งคู่  ให้มันเป็นบวกทั้งคู่ อันนึงมีค่าบวก
เอ่อ 10 คูลอมบ์ อีกอันนึงมีค่าบวก 2 คูลอมบ์ นักเรียนคิดว่าแรงกระทำระหว่างประจุเนี่ยมี
ขนาดเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร” คำถามนี้ อาจจะดูง่าย ๆ แต่สำหรับนักเรียนจะพบว่า 
มากกว่าร้อยละ 90 ตอบผิด เนื่องจากประสบการณ์เดิมและการใช้ความรู้สึกและความเชื่อ
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เดิมที่ว่า ประจุที่มีขนาดใหญ่กว่า จะต้องออกแรงกระทำต่อประจุที่มีขนาดเล็กด้วยขนาด
ของแรงที่มากกว่า เทียบกับการที่รถบรรทุกคันใหญ่ชนกับรถบรรทุกคันที่เล็กกว่า นักเรี ยนก็
มักจะเข้าใจว่า รถบรรทุกคันที่ใหญ่กว่า ออกแรงกระทำมากกว่า โดยที่ในความเป็นจริง ครู
ต้องทำให้นักเรียนเชื่อให้ได้ว่า ประจุไฟฟ้าขนาดเท่าใดก็ตาม เมื่อออกแรงกระทำต่อกัน
จะต้องออกแรงด้วยขนาดที่เท่ากัน เช่นเดียวกับรถบรรทุกสองคันที่ชนกัน จะต้องออกแรง
กระทำต่อกันขนาดเท่ากันเสมอ นักศึกษา e พยายามเปลี่ยนความคิดความเข้าใจชุดนี้ใหม่ 
โดยการไม่รีบเฉลยโดยอ้างกฏข้อที่ 3 ของนิวตัน แต่พยายามให้นักเรียนในชั้นเรียนแสดง
ความคิดเห็นและยกมือให้เห็นว่าใครเชื่ออย่างไร ให้มองเห็นการคิดของแต่ละคนดังนี้ “ครู
ถามว่าสองจุดนี้ (หมายถึงประจุ ) มันมีแรงผลักกันเนี่ยแรงมันมีขนาดเท่ากันหรือไม่” “ห้ะ 
ไม่เท่า ประจุไหนออกแรงมากกว่า” “เออ 10 คูลอมบ์จะมากกว่า อันนี้ล่ะกลุ ่มนี้ว ่าไง 
เหมือนกลุ่มนั้นเลยคือ 10 คูลอมบ์มากกว่า (หัวเราะ)  10 มากกว่าอย่างงี้หรอ” นักศึกษา e 
มีการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิด ประเมินการคิดซึ่งกันและกัน ความเข้าใจผิดของคน
ในกลุ่มที่เหมือนกัน อาจจะช่วยสร้างความมั่นใจที่ผิดกันเอง หากครูทำให้นักเรียนสงสัยได้
ว่า สิ่งที่ตัวเองรู้และมั่นใจว่าถูกอาจจะไม่ถูกเสมอไปได้ ถือว่า มีกลยุทธ์การกำกับติดตาม 
การประเมินการคิดของตัวเองที่ดี และในที่สุด  ก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ซึ่งเคยเรียนเมื่อปีก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ในเนื้อหาที่เรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายโอนความรู้มาใช้ในกรณีเช่นนี้ 
แสดงว่า แนวทางการสอนแบบเดิมยังใช้ไม่ ได้ ยังเปลี ่ยนการคิดหรือความรู ้ที ่ฝังแน่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้หรือความเชื่อตามสามัญสำนึกหรือ Commonsense belief และ
นักเรียนมักจะต่อต้านความรู้ใหม่ การที่จะให้เชื่อว่ารถบรรทุกคันใหญ่ชนกับรถบรรทุกคัน
เล็กแล้วแรงที่รถทั้งสองกระทำต่อกันมีขนาดเท่ากันเป็นสิ่ง ที่ เหลือเชื่อสำหรับหลายคน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้หรือความเชื่อใหม่นี้ควรจะฝึกให้นักเรียนมีอภิปัญญา และ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการสอนทุกแผนการสอนของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 
สัปดาห์โดยสอนประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คาบเรียน เมื ่อพิจารณาจากข้อมูลการนิเทศ
นักศึกษา 3 ครั้ง ในวงจรที่ 3 (หน้า 249, 261, 269) พบว่า นักศึกษา e สอนได้ในระดับที่
พอใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น และมีการพัฒนาแนวทางการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา การกระตุ้น
การคิดของนักเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาต่อ ๆ มา 

ถ้าเป็นปัญหาที่เริ่มซับซ้อน จากพิจารณาการคุยกันของนักเรียน จะพบว่านักเรียนแต่
ละคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ความสามารถในการคิดแตกต่างกัน จากการผลการกระตุ้นให้
นักเรียนร่วมกันคิดออกเสียงให้ฟังกันภายในกลุ่ม พบว่า นักเรียนของนักศึกษา e มีกิจกรรม
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การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้อภิปัญญาระดับต่าง ๆ กัน นักเรียนหลายคนมีความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด
ของตนเอง มีการกำกับการรู้คิดอย่างชัดเจน และพบว่าแต่ละคนมีระดับมีระดับอภิปัญญา
แตกต่างกัน 

เมื่อดูบทบาทของผู้เรียนจากการพิจารณาการถอดเสียงของการสนทนาภายในกลุ่ม
ของนักเรียนหลังจากที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียงกันเองภายในกลุ่ม (ในหัวข้อ 4.3.4) 
ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการให้นักเรียนคิดออกเสียงให้กันในการทำความเข้าใจแนวคิดทาง
ฟิสิกส์โดยการเขียนกราฟของสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุในตัวนำทรงกลม หลังจากที่ก่อน
หน้านี้ครูได้แสดงการคิดให้ดูแล้ว นักเรียนก็เริ่มวิเคราะห์ปัญหาโดยการพูดในสิ่งที่คิดออกมา
ให้กันเอง มีการวางแผน จัดการข้อมูล เช่น “ถ้าตัวนำทรงกลมได้รับประจุ ประจุจะกระจาย
อยู่ที่ผิว นี่ไง ๆ ที่จดไว้” “มันก็คล้ายกับข้อที่เคยทำตอนนั้น ที่ลากประจุผ่านทรงกลมแล้ว
เขียนกราฟแรง” มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ประเมินการคิด สะท้อนคิดให้กัน เช่น “อันนั้น มัน
แรงระหว่างประจุ” มีการนำความรู้เชิงวิธีการหรือกระบวนการมาใช้ เช่น “งั้นกรณีนี้ ก็
เหมือนกันใช่ไหม สูตรสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมก็เหมือนกับจุดประจุ E แปรผันกับ 1 
ส ่วน R กำลังสอง” มีการประเมินผลการคิดยืนยันคำตอบด้วยข้อมูลหลักฐาน เช่น 
“สนามไฟฟ้าข้างในเป็นศูนย์ไง นี่ไง ๆ” เป็นต้น กิจกรรมลักษณะนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่องใน
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา e ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะยากสำหรับ
นักเรียน ครูต้องเข้าไปช่วยพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่จำกัดเพียง 4 สัปดาห์ของการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญา
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ซึ่งในการแสดงการคิดออกเสียงเชิงอภิปัญญาให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่าง
การคิดที่มีการวางแผน การกำกับการรู้คิดอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นให้นักเรียนคิด
เลียนแบบและคิดออกเสียงให้สมาชิกในกลุ่ม ให้เกิดการปะทะความคิด การอภิปรายกัน 
อาจจะมีช่วงที ่ครู เข้าไปแทรกบ้างเมื ่อนั กเรียนคิดขัด และเนื ้อหาที ่ ใช้ในการสอนเป็น
เนื้อหาวิชาไฟฟ้าสถิตซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยาก ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้
มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ แรง งานและพลังงาน ที่นักเ รียนเรียนมาก่อนหน้านี้
และนักเรียนหลายคนเรียนผ่านมาอย่างไม่เข้าใจถ่องแท้ ทำให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดทั้ ง
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไขและด้านวิธีการมีข้อจำกัด ส่งผลให้การกำกับการ
รู้คิดทั้งห้าด้านไม่แข็งแรง ประกอบกับนักศึกษา e ยังไม่เคยสอนเรื่องนี้มาก่อน ความรู้ยังไม่
แน่นหนาเท่าใดนัก ในช่วงท้าย ๆ ของการสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื ่ อง
สนามไฟฟ้า หรือศักย์ไฟฟ้า การกระตุ้นให้นักเรียนคิดเองเริ่มดำเนินด้วยความยากลำบาก 
ครูต้องให้ความช่วยเหลืออย่างมาก 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น น่าจะทำให้อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เปลี่ยนจากที่สัง เกตได้ในภาค
เรียนก่อนหน้าที่นักศึกษา e ได้สอนมาและมองเห็นการพัฒนาขึ้นอย่างมาก 

สรุปและอภิปรายผลการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา b 

ชั้นเรียนของนักศึกษา b ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนหญิง
มากกว่านักเรียนชายประมาณ 3 เท่า (ตารางที่ 4.8) ที่มีคะแนนระดับที่กระจาย (ตารางที่ 
4.9) มีนักเรียนทั้งที่เก่ง ปานกลางและอ่อน การจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมดุลกล เมื่อ
นำคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนมาหาค่า Effect Size ได้ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 
(ตาราง 4.17) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ค่า Effect Size ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข และความรู้ด้านกระบวนการ) มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.53 
และค่า Effect Size ด้านการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การติดตาม
กำกับการคิด การแก้ไขข้อบกพร่อง กระประเมิน) มีค่าเท่ากับ 0.44 เช่นกัน แสดงว่า การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา b  ส่งผลต่อการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนในทุกด้านโดยด้านการรู้คิดสูงกว่าด้ านการกำกับการรู้คิดเล็กน้อย แต่ก็อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน 

เมื ่อพิจารณาบทบาทของผู ้สอนจากข้อมูลการถอดเสียงบันทึก  (หัวข้อที ่  4.3.3) 
ในช่วงของการสอนนักศึกษา b ได้พยายามเดินตามแผนการสอนที่ได้วางไว้  ซึ่งตัวอย่างที่
ถอดเสียงออกมาเป็นช่วงของการสอนการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องสมดุลต่อการเลื่อนที่หรือ
เลื่อนตำแหน่ง นักศึกษา b ดังนี้ “เขาบอกว่า บันไดยาว 1.3 เมตร เขาบอกอีกว่า ปลายล่างอยู่
ห่างจากกำแพง 0.5 เมตร วางพิงไว้ห่าง 0.5 เมตร ดูข้อมูลแล้ว เราน่าจะวางแผนโดยวาดรูป
ดูก่อนนะ (ครูวาดรูปบนกระดาน)” เป็นช่วงที่ครูพยายามแสดงการวางแผนในการแก้ปัญหา มี
การจัดการข้อมูล ขณะเดียวกันก็พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ้างเพื่อควบคุมชั้นเรียนให้
นักเรียนจดจ่อกับสิ่งที่ครูกำลังคิดให้ดู “นักเรียนฟังครูก่อน เขาต้องการอะไรเหรอ ช่วยกันดู
หน่อย” และนักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการช่วยคิดพอสมควรโดยช่วยบอกข้อมูลช่วยครู  “หา
ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อปลายล่างของบันได” นอกจากนี้ ครูก็แสดงการคิดราวกับ
ว่ายังไม่เคยทำมาก่อน ส่วนที่การถอดเสียงมองไม่เห็นในที่นี้คือการใช้อวัจนภาษาของครูซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ครูกำลังคิดอยู่จริง “อ้า ใช่แล้ว เราต้องรู้อะไรบ้างเนี่ย เอ๊ะ เราต้องดูว่า มีแรงภายนอก
ทั้งหมดกระทำต่อบันไดกี่แรงก่อน และใช้เงื่อนไขของสมดุลหาแรงที่เราต้องการทราบ งั้นเรา
น่าจะเขียนแรงก่อนนะ แบบนี้ (ครูวาดรูปแรงต่าง ๆ) บันไดสัมผัสกำแพง จะถูกแรงอะไรบ้าง
กระทำเน๊าะ” “ใช่แล้ว ๆ มีแต่ปฏิกิริยาตั้งฉากข้างบน แล้วข้างล่างล่ะ ก็น่าจะมีแรงปฏิกิริยาตั้ง
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ฉากในทิศขึ้นนะ เพราะมันสัมผัสพื้นกดลงบนพื้น แล้วจะมีแรงเสียดทานไหมนะ” ครูได้การใช้
ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไขและวิธีการให้นักเรียนได้เห็น “ลองคิดดูสิ ถ้าไม่มีแรง
เสียดทานจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ อ๋อมันจะต้องไถลลงแน่เลย พิงอยู่ไม่ได้ ใช่ไหม แบบนี้ (วาดรูป
เวกเตอร์ของแรงบนกระดาน) แล้วบันได้มีน้ำหนักด้วย นักหนักหมายถึงแรงที่โลกกระทำต่อบันได 
จะต้องกระทำต่อบันไดแบบนี้ ใครคิดตามไม่ทัน บอกด้วยนะ” และมีการประเมินการคิดร่วมกัน
ในการหาคำตอบ “หาจากพีทากอรัสใช่ไหมคะ เราจะได้เป็นเท่าไร เราหาตำแหน่ง x ใช่ไหมคะ 
เราก็จะได้ x เท่ากับเท่าไร” และแสดงให้เห็นถึงการกำกับการคิดอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศใน
ห้องเรียนโดยรวม นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจมากพอสมควร และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ของการสอนทุกแผนการสอนของการวิจัยครั้งนี้ ซึ ่งใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์โดยสอน
ประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คาบเรียน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการนิเทศนักศึกษา 3 ครั้ง ใน
วงจรที่ 3 (หน้า 247, 259, 266) พบว่า นักศึกษา b สอนได้ในระดับที่พอใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น 
และมีการพัฒนาแนวทางการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา การกระตุ้นการคิดของนักเรียน
ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับนักศึกษา e แต่ห้องเรียนสงบเรียบร้อยมากกว่า 

เมื่อดูบทบาทของผู้เรียนจากการพิจารณาการถอดเสียงของการสนทนาภายในกลุ่ม
ของนักเรียนหลังจากที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียงกันเองภายในกลุ่ม (ในหัวข้อ 4.3.4) 
ของนักศึกษา b พบร่องรอยของการใช้อภิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการวางแผน การ
จัดการข้อมูล การใช้ความรู้ด้านข้อเท็จจริง หลังจากที่สั่ งให้ทำโจทย์ปัญหาการแบกน้ำหนัก
ด้วยคานเบาของคนสองคนโดยที่น้ำหนักแขวนค่อนไปหาคนที่แบกคนหนึ่ง โดยการย้ำเตือน
ให้วางแผนก่อนเสมอ เช่น “อย่าลืมนะคะ ที่ครูบอกเสมอ ว่า ในการทำโจทย์ปัญหา เราควร
จะรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไร เขามีข้อมูลอะไรให้บ้าง เราต้องใช้ความรู้อะไร อย่า งไร จะ
วางแผนแก้ปัญหาอย่างไร เริ่มทำกันได้เลยนะ ให้เวลา 5 นาทีนะ เดี๋ยวครูจะเดินไปดูด้วย” 
นักเรียนมีการคิดออกเสียงโดยการถามตอบและให้เหตุผลกันเอง เช่น “ใครรับน้ำหนักคาน
มากกว่า น้ำหนักมันใกล้กับ ข มากกว่า แสดงว่า ข น่าจะรับมากกว่าใช่ไหม” “มีน้ำหนัก 
100 นิวตัน ทิศลง” “มันบอกว่าคานเบาใช่ไหม แสดงว่าไม่คิดน้ำหนักของคาน” มีการ
ตรวจสอบกับข้อมูลเดิมที่เคยเรียน เช่น “ก กับ ข แบกคานอยู่ แสดงว่าก็ต้องออกแรงต่อ
คานใช่ไหม ข้อนี ้ โจทย์ เหมือนตอนสมดุลต่อการหมุนเลย ทำไมครูให้ทำอีกรอบ มัน
เหมือนกันเลย ครูครับ ทำไมโจทย์เหมือนเดิม” นักเรียนมีการใช้ความรู้ด้านวิธีการหรือ
กระบวนการได้ เช่น “แรงลัพธ์เป็นศูนย์ มีแรงกระทำต่อวัตถุสามแรงนะ จากข้อเดิม แรงขึ้น
คือ Fก และ Fข ส่วน 100 นิวตัน มีทิศลง จะได้ Fก บวก Fข เท่ากับ 100 มันติด 2 ตัวแปร 
ไม่รู้ทั้งสองตัว”  มีพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ การประเมินการคิด เช่น “งั้นก็หาไม่ได้
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สิ” “เราเลือกจุดไหนก็ได้หรอ หรือต้องตรงกลางเท่านั้น” “สมดุลต่อการหมุนเราเลือกจุด
ไหนเป็นจุดหมุนก็ได้ใช่ไหมคะ” นักเรียนหลายคนแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ด้านวิธีการที่ดี 
เช่น “จะเป็น Fก เท่ากับ 100 ลบ Fข แทนค่า Fข เป็น 60 และ 100 ลบ 60  Fก  เป็น 40 
แต่โจทย์มันถามว่า ข รับน้ำหนักมากกว่า ก เท่าไหร่ ก็เอา 60 ลบ 40 ก็จะได้ 20 นิวตัน” 
“คำตอบตรงกับคราวที่แล้วเลย” บรรยากาศการคุยกันของนักเรียนในการช่วยกันคิดเป็นไป
อย่างน่าพอใจ ผู้วิจัยไม่ค่อยได้เห็นบรรยาการในลักษณะนี้มากนัก จากการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตจากการนิเทศก็มี
นักเรียนไม่กี่คนที่นิ่งเฉย ๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการคิดร่วมกับเพื่อน อาจจะไม่ชอบหรือไม่
ถนัดวิชานี้ตั้งแต่ต้น 

ในช่วงเวลาที่จำกัดเพียง 4 สัปดาห์ของการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในงานวิจัย
นี้ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไป ไม่ เพียงพอที่จะเพิ่มอภิปัญญาของนักเรียนโดยภาพรวม
ให้อยู่ในระดับสูง การสอนของนักศึกษา b ในช่วงแรก ๆ จะมีลักษณะที่แข็ง ๆ ไม่ค่อยมั่นใจ
ในการแสดงท่าทางการคิดให้นักเรียนดู ในส่วนของนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าร้อยละ  90 
แสดงความสนใจในการเรียนอย่างมาก นักเรียนหลายคนอ่อนวิชาคณิตศาสตร์พอสมควร 
และเมื่อเทียบกับภาคเรียนก่อนหน้านี้ นักศึกษา b สามารถสอนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น น่าจะทำให้อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

สรุปและอภิปรายผลการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา d 

ชั้นเรียนของนักศึกษา d ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก
ที่สุดเมื่อเทียบกับชั้นเรียนของนักศึกษาคนอื่น (19 คน) มีจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่า
นักเรียนชายเล็กน้อย (ตารางที่ 4.12) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงพอสมควร (ตารางที่  
4.13) แสดงให้เห็นว่า เป็นนักเรียนกลุ่มที่ เก่งของโรงเรียน นักศึกษาดำเนินการการจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง แสง เมื่อนำคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนมาหาค่า Effect Size 
ได้ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.42 (ตาราง 4.19) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ค่า Effect Size 
ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้ านเงื่อนไข และความรู้ด้านกระบวนการ) มี
ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.51 และค่า Effect Size ด้านการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การ
จัดการข้อมูล การติดตามกำกับการคิด การแก้ไขข้อบกพร่อง กระประเมิน) มีค่าเท่ากับ 
0.34 เช่นกัน แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา d  
ส่งผลต่อการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในทุกด้านโดยด้านการรู้คิดสูงกว่าด้านการกำกับ
การรู้คิดเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในระดับต่ำกว่าปานกลางเล็กน้อย  
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เมื ่อพิจารณาบทบาทของผู ้สอนจากข้อมูลการถอดเสียงบันทึก  (หัวข้อที ่  4.3.3) 
ในช่วงของการสอนโดยการแสดงหรือการ Modelling การคิดเชิงอภิปัญญาให้นักเรียนได้
เห็น นักศึกษา d ได้พยายามเดินตามแผนการสอนที่ได้วางไว้  และนักศึกษาแสดงการคิด
ออกเสียงในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเกิดภาพในกระจกโค้ง หลังจากแสดงโจทย์บน
กระดาน ครูพยายามดึงความสนใจของนักเรียนไปด้วยโดยการถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การคิดด้วย เช่น “อ่ะ เราอ่านโจทย์แล้วเราต้องทำอะไรก่อนนะ” ซึ่งในการสอนที่ผ่านมา
เกี่ยวกับแสงเชิงเรขาคณิต ครูจะให้นักเรียนวาดรูปให้เห็นภาพก่อนเสมอ นักเรียนก็ตอบ
พร้อมกันว่า “วาดรูป” จนแทบจะเป็นอัตโนมัติไปแล้ว ซึ่งเป็นการวางแผนที่ดีสำหรับการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ และครูก็พยายามจัดการข้อมูลด้วยการให้นักเรียนช่วยกันระบุสิ่งที่
กำหนดให้ออกมา เช่น “เอ๊ะ เขาไม่บอกว่าเป็นกระจกอะไร บอกแต่ว่า เป็นกระจกโค้งเฉย ๆ 
เราจะรู้ได้ไงน้อว่า กระจกอะไร ใครก็ได้ ช่วยครูหน่อย” การกำหนดเป้าหมายของการวางแผน 
เช่น “เยี่ยมมากเลย เรารู้จากการเขียนทางเดินแสงใช่ไหม ดูหน่อยว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาอีก
แล้วเขาถามหาอะไรใช่ไหม ข้อนี้เขาถามหาอะไรนะ” และครูก็ได้แสดงการคิดการใช้ความรู้เชิง
เงื่อนไข และวิธีการให้นักเรียนให้ดู เช่น “อ่าต้องเกิดจากกระจกเว้า เกิดจากกระจกเว้า เขา
กำหนด s กำหนด m แต่เขาให้หา f จากสูตรที่เราพิสูจน์ไปแล้ว อ่า นักเรียนจะใช้สูตรไหน” “ใช่
ไหมต้องใช้คู่นี้เนาะ  m = f/(s-f) ก่อนอื่นเราต้องกำหนดเครื่องหมายก่อน อ่าเครื่องหมายเขาบอก
ว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจก แสดงว่าเป็นบวกหรือลบ” “อ่ะที่มันเป็นบวกเพราะว่าอะไรนะ” มีการ
ประเมินผล เช่น “อ่ะที่มันเป็นบวกเพราะว่าอะไรนะ” “เออ จุดโฟกัสอยู่หน้ากระจกหรือว่าเป็น
กระจกอะไร” “เห็นไหม คณิตศาสตร์มันช่วยฟ้องออกมาให้ด้วยว่า มันต้องเป็นกระจกเว้า” 
อย่างไรก็ตาม การสอนโดยการเน้นการจำสูตรเอามาแล้วแทนค่าอาจจะไม่ค่ อยส่งเสริมการ
คิดมากนัก เช่น “อ่าต้องเกิดจากกระจกเว้า เกิดจากกระจกเว้า เขากำหนด s กำหนด m แต่เขา
ให้หา f จากสูตรที่เราพิสูจน์ไปแล้ว อ่า นักเรียนจะใช้สูตรไหน”  และมีการสอนโดยให้สูตรเลย
หลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากเวลาของการสอนสั้น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องให้งดเรียนบ่ อยมาก 
และเมื ่อพิจารณาภาพรวมของการสอนทุกแผนการสอนของการวิจัยครั้งนี้  ซึ ่งใช้เวลา
ประมาณ 5 สัปดาห์ โดยสอนประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คาบเรียน เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
การนิเทศนักศึกษา 3 ครั้ง ในวงจรที่ 3 (หน้า 249, 260, 268) พบว่า นักศึกษา e สอนได้ดี 
แต่สอนช้ามากเกินไปและบอกให้สอนเร็วขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่ไปนิเทศ จากการสอบถามหลัง
การนิเทศ นักศึกษาอธิบายว่า กลัวนักเรียนบางคนจะตามไม่ทัน ทั้ง  ๆ ที่นักเรียนในห้องนี้
เป็นนักเรียนในกลุ่มที่เก่งหากพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย นักเรียนเก่งหลายคนในห้อง
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อาจจะไม่สนุกกับจังหวะการสอนของนักศึกษา d ส่วนของนักเรียนจำนวนหนึ่งที่อ่อนก็ตั้งใจ
เรียนดี 

เมื่อดูบทบาทของผู้เรียน จากการพิจารณาการถอดเสียงของการสนทนาภายในกลุ่ม
ของนักเรียนหลังจากที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียงกันเองภายในกลุ่ม (ในหัวข้อ 4.3.4) 
ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ครูให้ซึ ่งเป็นโจทย์ปัญหาในการหามุมหักเหของแสงเมื่อให้แสง
เดินทางจากแท่งพลาสติกใสออกไปในอากาศด้วยมุมตกกระทบค่าหนึ ่ง นักเรียนมีการ
ช่วยกันคิดออกเสียงภายในกลุ่มของนักเรียน โดยครูคอยช่วยเหลืออยู่บ้างนักเรียนมีการ
วางแผน จัดการข้อมูลที่ให้มา มองหาเป้าหมาย เช่น “มันก็หาเหมือนข้อ 1 เปล่า” “มันก็
เท่าเดิม เพราะมุมตกกระทบมันก็ 30 องศา เหมือนกัน” “ดูเลขสิ มันก็เหมือนเดิมทุก

อย่าง” “n1 เท่ากับ 1.5 1 เท่ากับ 30 เขาให้หา 2” มีทำความเข้าใจ เช่น “ดูนี่นะ มัน
จากอากาศเข้าสู่พลาสติกแล้วมันก็หักเห แล้วออกอากาศมันก็หักเหอีก” “ก็ n2 คือ 1 ไง 
เพราะ n1 มันเป็นของพลาสติก เพราะมันโดนพลาสติกก่อน n2 มันคือของอากาศ เพราะ

มันออกอากาศไง” มีการแก้ไขข้อบกพร่องกันเอง เช่น “อะไรเนี้ย sin2 = 1.33 ทำไมแก
ได้เยอะขนาดนั้น เราได้ 0.75”  “อ้าว ทำไมของคนอื่นเขาก็ได้ 0.75”  “ไหนขอดูหน่อย…
แกก็แทนค่าถูกนะ” มีการประเมินผลการคิด เช่น “อ๋อ รู้แล้วผิดตรงไหน…เราต้องย้าย 1.5 

ขึ้นมาคูณกับ 1/2 แล้วย้าย 1 ลงมาหาร ก็จะได้ sin2= 0.75”  “เห็นไหม บอกแล้วว่ามัน

ได้ sin2 = 0.75 แล้วจะได้ 2 ประมาณ 48.6 องศา” จะพบว่า นักเรียนมีการใช้ความรู้
ด้านต่าง ๆ และมีการกำกับการรู้คิดกันเองได้อย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตการทำงานใน
กลุ่มในช่วงของการนิเทศ พบว่า ครูปล่อยเวลาให้นักเรียนทำงานเองนานเกินไป บางกลุ่มมี
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มน้อย บางกลุ่มทำงานเร็วแต่ไม่ค่อยแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
นักเรียนหลายคนแสดงอาการล้าพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่จำกัดเพียง 4-5 สัปดาห์ของการสอนด้วยกลยุทธ์อภิ
ปัญญาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไป โรงเรียนมีกิจกรรมมาก มีการงด
การเรียนการสอนบ่อยมาก นักศึกษาได้ตัดเนื้อหาบางอย่าง แบบฝึกหัดหลายข้อต้องถูกตัด
ออกไป น่าจะทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดน้อยลงพอสมควร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น น่าจะทำให้อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าปาน
กลางเล็กน้อย 
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สรุปและอภิปรายผลการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา a 

ชั้นเรียนของนักศึกษา a ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (40 คน) มีจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 3 เท่า (ตารางที่ 4.6) และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมค่อนข้างต่ำ (ตารางที่ 4.13) แสดงให้เห็นว่า เป็นนักเรียน
กลุ่มที่อ่อนของโรงเรียน (โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษ หลายประเภท เช่น เช่น ห้องเรียน 
Gifted ห้องเตรียมแพทย์ ห้องเตรียมวิศวะ ห้อง  STEM เป็นต้น) ห้องเรียนที่นักศึกษา a 
สอน เป็นห้องเรียนปกติ นักศึกษาดำเนินการการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมดุลกล เมื่อ
นำคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนมาหาค่า Effect Size ได้ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 
(ตาราง 4.16) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ค่า Effect Size ด้านการรู้คิด (ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข และความรู้ด้านกระบวนการ) มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 
และค่า Effect Size ด้านการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล การติดตาม
กำกับการคิด การแก้ไขข้อบกพร่อง กระประเมิน) มีค่าเท่ากับ 0.34 เช่นกัน แสดงว่า การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา a ส่งผลต่อการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนในทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเหมือนกัน 

เมื ่อพิจารณาบทบาทของผู ้สอนจากข้อมูลการถอดเสียงบันทึก  (หัวข้อที ่  4.3.3) 
ในช่วงของการสอน นักศึกษา a ได้พยายามเดินตามแผนการสอนที่ได้วางไว้ แต่บรรยากาศ
ห้องเรียนเสียงค่อนข้างดัง นักศึกษาอาจจะควบคุมชั้นเรียนขนาดใหญ่นี้ได้ไม่ค่อยราบรื่นนัก 
อย่างไรก็ตาม นักศึกษา a พยายามที่จะดำเนินการสอนตามแผนที่วางไว้ระดับหนึ่ง มีการ
แสดงการคิดเชิงอภิปัญญาให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่าง (Modelling) ในการคิดด้านต่าง ๆ 
โดยไม่แสดงเองทั้งหมดแต่จะมีการถามให้นักเรียนช่วยคิดไปด้วย เพื่อไม่ให้นักเรียนคุยกัน
มากเกินไป ในช่วงหนึ่งของการสอนเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับสเถียร
ภาพของสมดุล โดยยกตัวอย่างการยืนด้วยขาเดียวและยืนด้วยสองขาว่า คนเราหรือวัตถุจะ
มีเสถียรภาพต่างกันอย่างไร มีการใช้คำถามเชิงเหตุเชิงผลต้อนไปสู่เป้าหมายที่เป็นคำอธิบาย
ทางฟิสิกส์ที่เรียนมาก่อนหน้านี้ เช่น “ถ้าสมมติว่าเราทดลองยืนอยู่นิ่ง ๆ 2 ขา กับยืนโดยยกขา
ข้างหนึ่งขึ ้น แบบนี้ ถ้าครูยืนอยู่นิ ่ง ๆ นะ ยืนแบบไหนครูจะมีโอกาสในการจะล้มมากกว่า” 
นักเรียนหลายคนช่วยกันตอบคำถาม แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ที ่ เรียนมา และครูก็พยายามใช้
ความรู้ให้ดู “อ้า เป็นเพราะอะไร เราสามารถใช้ความรู้ที่ผ่านมาอธิบายได้ นักเรียนลองมาดูวิธีที่
ครูคิดนะ พวกเราก็คิดไปด้วยนะ”  “เรารู้มาก่อนแล้วว่า ตัวเรามีขนาด เราอยู่บนโลกนี้ เราจะถูก
แรงโน้มถ่วงกระทำ ถ้าเรายืนอยู่มีแรงอื่นอะไร กระทำต่อเราอีกนะ  ” การดึงเอาความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ความรู้ด้านวิธีการหรือกระบวนการมาใช้ให้ดู “ใช่ ๆ แต่ลองดูนะ ถ้าเรายืน
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สองขา อาจจะถ่างขาเล็กน้อยก็ได้ แล้วเอียงตัวไปทางขวาเล็กน้อย จะเกิดอะไรขึ้น เทียบกับการ
ยืนขาเดียว เราลองวาดรูปดูหน่อยดีกว่า” การแสดงความรู้สึกเมื่อเห็นแนวการหาคำอธิบาย
ราวกับว่า เพิ่งคิดและทำความเข้าใจได้เป็นครั้งแรก “นี่ไง เห็นไหม เราจะเห็นว่า แนวของ
น้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงจะเปลี่ยนไปทางด้านที่เอียงตัวไปนะ นักเรียนช่วยดูสิ แล้วจะเกิดอะไร
ขึ้น” และใช้ความรู้ในการจัดการข้อมูล ประเมินผลให้เห็นภาพ “อ่า เราจะเห็นเลยว่า แนว
ของน้ำหนักมันจะยังอยู่ในฐานหรือขาที่เรายืนอยู่ ถ้าเรายืนสองขาแบบถ่างขาเล็กน้อย แต่ถ้าเรา
ยืนขาเดี่ยว แนวของน้ำหนักจะออกนอกฐานเลย ทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา 
ทำให้เราล้มนั่นเอง สรุปว่า ถ้ายืนขาเดียว จะล้มง่ายมาก ถ้ายืนสองขาจะล้มยาก และยิ่งถ่างขา
ช่วย ก็จะล้มยากมากขึ้น” จะพบว่า นักศึกษา a สามารถแสดงการคิดโดยให้มีการตระหนัก
และการกำกับการรู้คิดของตนเองหน้าห้องเรียนได้ดีระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ของการสอนทุกแผนการสอนของการวิจัยครั้ งนี้ ซึ ่งใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์โดยสอน
ประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คาบเรียน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการนิเทศนักศึกษา 3 ครั้ง ใน
วงจรที่ 3 (หน้า 247, 258, 265) พบว่า นักศึกษา a สอนได้ในระดับที่พอใช้ได้ระดับหนึ่ง 
แต่ก็ต้องพยายามอย่างหนักในการสอนห้องเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่เรียนไม่ค่อยเก่ง หลาย
คนมีความตั้งใจและความสนใจน้อย มีพื้นฐานที่ไม่ค่อยดี มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่พยายาม
เรียน ส่วนใหญ่จะคุยหรือนั่งเฉย ๆ ไม่อยากมีส่วนร่วมเท่าใดนัก 

เมื่อดูบทบาทของผู้เรียน จากการพิจารณาการถอดเสียงของการสนทนาภายในกลุ่ม
ของนักเรียนหลังจากที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียงกันเองภายในกลุ่ม (ในหัวข้อ 4.3.4) .
ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบันไดพิงกำแพงลื่นและให้หาแรงที่กระทำต่อปลายด้านหนึ่ง
ของบันได ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนหนึ่ง ได้ช่วยกันทำงานคิดออกเสียงให้กันเอง แต่ครูต้องเข้า
ไปแทรกช่วยเป็นช่วง ๆ โดยครูเริ ่มต้นกระตุ้นให้มีการกำกับการรู้ คิด วางแผน กำหนด
เป้าหมาย เช่น “...จงหาแรงที่กระทำต่อปลายบันไดที่จุด A และสมมติกำแพงลื่นมาก อ่ะ 
ให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะ วางแผนก่อนว่า  จะทำยังไง เขาบอกอะไรให้ และให้หาอะไร
นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ ่ม ปรึกษากันเบา  ๆ อย่าเสียงดังหรือเล่นกันมากนะคะ” 
นักเรียนพยายามช่วยกันจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
คิด เช่น “กำแพงลื่นมาก แสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานใช่ไหม” “แล้วบันไดพิงกำแพงสูง
เท ่ า ไหร ่” “โจทย์ ไม ่บอกความสู ง  บอกแต่ม ุม” พยายามใช ้ความร ู ้ เช ิ งว ิ ธ ีการหรือ
กระบวนการ และความรู้เชิงเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย เช่น “แตกแรงที่กระทำกับ
กำแพง” “แตกแรงยังไง”  “ข้างล่างมีแรง f (หมายถึงแรงเสียดทาน) ไหม” “มีสิ ไม่มีมันก็
ลื่นไปหมด พิงกำแพงไม่ได้” อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีการใช้ภาษาที่ผิด ซึ่งพบบ่อยมากใน
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หลาย ๆ ห้องเรียน เช่น “แตกแรง L ก่อน แตกข้างล่างหรือแตกข้างบน” ความยาว L ไม่ใช่
แรง แต่นักเรียนก็จะใช้คำว่า แรงแทนทุกอย่างที่เป็นเวกเตอร์ โดยไม่มีคนท้วง แสดงให้เห็น
ว่า ไม่ค่อยมีการกำกับการรู้คิดด้านการแก้ไขข้อบกพร่อง อาจจะเป็นเพราะมองไม่เห็น
ข้อบกพร่องกันเอง การกำกับการรู้คิดยังไม่ดีพอ วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนส่วน
ใหญ่ มักจะใช้วิธีง่าย ๆ เช่น “น่าจะถูกแล้วแหละ เดี่ยวถามครูกวาง” แทนการตรวจทาน
การคิดใหม่ ปรับแก้ไขข้อบกพร่องใหม่ จะพบว่า นักเรียนมีการใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ และมี
การกำกับการรู้คิดกันเองได้ระดับหนึ่ง จากการสังเกตการทำงานในกลุ่มในช่วงของการ
นิเทศ พบว่า ห้องเรียนเสียงดังพอสมควร นักเรียนหลายกลุ่มร่วมมือระหว่างกลุ่มน้อย บาง
คนนั่งเฉย ๆ ไม่ค่อยมีส่วนร่วม หลายคนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พ้ืนฐานไม่ดี 

ในช่วงเวลาการสอนสั้น ๆ เพียง 4 สัปดาห์ของการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้  กับห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ และนักเรียนส่วนหนึ่งไม่ค่อยถนัดในการเรียน ทำ
ความเข้าใจฟิสิกส์มากนัก นักศึกษา a ก็ต้องปรับกลยุทธ์การสอนหากการควบคุมชั้นเรียน
ทำได้ยาก โดยการให้นักเรียนเขียนตามบ้าง ให้ไปแสดงวิธีหน้าห้องเรียนบ้าง ทำให้เนื้อหา
บางส่วนโดยเฉพาะการทำความเข้าใจ กิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์ ถูกตัดไปบางส่วน 
รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับการกระตุ้นการคิด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น น่าจะทำให้อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างจะต่ำ 

ผลการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา c 

ชั้นเรียนของนักศึกษา c ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (37 คน) มีนักเรียนหญิงประมาณ 2 เท่าของนักเรียนชาย (ตารางที่ 4.10) ที่มีคะแนน
ระดับที่ปานกลาง (ตารางที่ 4.15) และเข้าใจว่า เรียนฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้
เท่าที่ควรและนักศึกษาไม่ได้สอนห้องนี้มาก่อนในภาคเรียนแรก นักศึกษา c การจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง งานและพลังงาน จากการนำคะแนนอภิปัญญาก่อนและหลังเรียนมาหา
ค่า Effect Size พบว่าในมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผลของชั้นเรียนของนักศึกษาคนอื่น โดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 (ตาราง 4.18) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ค่า Effect Size ด้านการรู้คิด 
(ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านเงื่อนไข และความรู้ด้านกระบวนการ) มีค่าโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 0.25 และค่า Effect Size ด้านการกำกับการรู้คิด (การวางแผน การจัดการข้อมูล 
การติดตามกำกับการคิด การแก้ไขข้อบกพร่อง กระประเมิน) มีค่าเท่ากับ 0.19 เช่นกัน 
แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษา c ส่งผลต่อการ
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พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในทุกด้านโดยด้านการรู้คิดสูงกว่าด้านการกำกับการรู้คิด
เล็กน้อย แต่ก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 

เมื ่อพิจารณาบทบาทของผู้สอน จากข้อมูลการถอดเสียงบันทึก  (หัวข้อที ่  4.3.3) 
ในช่วงของการสอน นักศึกษา b ได้พยายามเดินตามแผนการสอนที่ได้วางไว้ แต่ก็เป็นไป
ด้วยความยากลำบาก เพราะนักเรียนที่อ่อนค่อนข้างจะมาก การสอนเป็นไปในลักษณะที่
ค่อนข้างจะตะโกนแข่งกับนักเรียน นักศึกษา c พยายามจะเดินตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ 
พยายามคิดออกเสียงให้เป็นแบบอย่างให้นักเรียนมองเห็นวิธีการคิด ในช่วงหนึ่งที่นักศึกษา 
c แสดงตัวอย่างในการคิดออกเสียงในการทำความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์เกี่ยวกับที่มาของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง ครู (นักศึกษา) ได้เริ่มต้นโดยการยกกรณีการดึงวัตถุหนึ่งขึ้นในแนวดิ่ง
ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะหนึ่งแล้วหางานที่แต่ละแรงทำบนวัตถุ ครูพยายามแสดงให้เห็น
ว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรก่อนในการไปสู่เป้าหมาย เช่น “ก่อนอื่น เราน่าจะรู้ก่อนใช่ไหม ว่ามีแรง
กระทำกี่แรง อะไรบ้าง” ขณะเดียวกัน อาจจะมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับ
แรงที่กระทำต่อวัตถุ เพ่ือให้นักเรียนปรับเปลี่ยนความคิด เช่น “ถ้าเรายกวัตถุข้ึน วัตถุไม่ได้อยู่
บนพื้น จะมีแรง N จากพื้นกระทำอยู่ไหม ทราบได้อย่างไร” มีการใช้ความรู้เชิงเงื่อนไขต่าง ๆ 
เช่น “แรงลัพธ์เท่ากันศูนย์ ฉะนั้น แรง F กับ  น้ำหนักของวัตถุสัมพันธ์กันอย่างไร” การใช้
ความรู้เชิงเงื่อนไขและการกำกับติดตามการคิดของตนเอง “คำถามท่ีเราจะต้องถามตัวเองคือ 
ถ้าจะออกแรงให้วัตถุเครื่องที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะต้องเป็นอย่างไร” 
มีการใช้ความรู้เชิงเงื่อนไข เชิงวิธีการหรือกระบวนการ ขณะเดียวกันมีการประเมินการคิด  
“แรงขึ้นเท่ากับแรงลง ดังนั้น ขนาดของ F เท่ากับ 30 นิวตัน งานจากหาได้จาก 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠  
ดังนั้น งานเท่ากับ 30 คูณ 2 เท่ากับ +60 จูล เนาะ เอ๊ะ ทำไมถึงเป็นบวก หัวข้อก่อนหน้านี้ เรา
ว่าไงนะ” การคิดให้ดูแนวคิดที่ซับซ้อนในกรณีนี้ ไม่เป็นเรื่องง่ายนักสำหรับนักเรียน ครูต้อง
พยายามอย่างมากในการอธิบายแนวคิด ไม่แน่ใจว่านักเรียนที่อ่อนจะเข้าใจแนวคิดใน
ลักษณะนี้ได้ไหม เช่น “ฟังก่อนนะ นักเรียนจะเห็นว่า งานที่แรง F กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นบวก
เป็นการให้พลังงานกับวัตถุ แต่อัตราเร็วของวัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่า พลังงานจลน์ของ
วัตถุไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม จากการเรียนหัวข้อพลังงานก่อนหน้านี้ และหลักสำคัญของฟิสิกส์คือ 
พลังงานต้องไม่สูญหายไป ในกรณีนี้ไม่เกิดความร้อนไม่เกิดเสียง แล้วพลังงานที่ให้ไปหายไปไหน
ล่ะ” แทนที่จะใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เชื่อมโยงกันลักษณะนี้ ครูหลายคนจะใช้วิธีลัดสั้น  ๆ 
บอกเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์และจำไปใช้ ซึ่งไม่ช่วยพัฒนาวิธีคิดของนักเรียนเท่าใดนัก และ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการสอนทุกแผนการสอนของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 
สัปดาห์โดยสอนประมาณสัปดาห์ละ 3-4 คาบเรียน เมื ่อพิจารณาจากข้อมูลการนิเทศ
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นักศึกษา 3 ครั ้ง ในวงจรที ่  3 (หน้า 248, 259, 267) พบว่า ด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ 
นักศึกษา c พยายามอธิบายคิดออกเสียงด้วยการตะโกนแข่งกับนักเรียนพอสมควร  ในแทบ
จะทุกคาบเรียน นอกจากนี้ นักเรียนก็มีพื้นฐานที่อ่อนมาก บางคนมีปัญหาแม้กระทั่งในการ
บวกเศษส่วนหรือแก้สมการตัวแปรเดียว การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษากับนักเรียน
ห้องนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในขณะที่นักเรียนอีกห้องหนึ่งที่เคยสอนใน
ภาคเรียนแรก ได้กลับมาหานักศึกษา c เพ่ือให้สอนและอธิบาย 

เมื่อดูบทบาทของผู้เรียน จากการพิจารณาการถอดเสียงของการสนทนาภายในกลุ่ม
ของนักเรียนหลังจากที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดออกเสียงกันเองภายในกลุ่ม (ในหัวข้อ 4.3.4) 
ในการแก้โจทย์ปัญหาในการหาอัตราเร็วของวัตถุที่ตกแบบเสรี (Free fall) ก่อนกระทบพื้น
หลังจากตกจากความสูงหนึ่ง ปัญหานี้สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาในบทก่อนหน้านี้ที่เรียนมา
ในภาคเรียนที่ 1 แต่ในบทนี้ ก็สามารถใช้วิธีการใหม่กับปัญหาเดิม หลังจากอ่านโจทย์ 
นักเรียนบางคนก็เริ ่มมีปัญหาทันที เช่น “โจทย์ถามหาไร ครูครับโจทย์ให้หาอะไรครับ” 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่แม้กระทั่งทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา หรือไม่รู้ว่าจะต้องกำกับ
ตัวเองอย่างไร แต่ก็มีบางคนที่อ่านทำความเข้าใจเองได้ บางคนแนวคิดที่ครูอาจจะคิดไม่ถึง 
เช่น “หาความเร็วที่มันเด้งขึ้นเหรอ” จะเห็นว่า นักเรียนที่อ่อนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเดิม
ที่ประหลาดติดตัวมาเสมอ นักเรียนหลายคนก็จะเรียนฟิสิกส์โดยการมองหาสูตรโดยที่ไม่
สามารถทำความเข้าใจที่มาหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง แม้จะคิดหรือทำให้ ดูแล้วก็ตาม “ข้อ ก. 
เราหาความเร็วที่วัตถุอยู่ที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหม แต่ถ้าเราคิดว่าวัตถุมาอยู่พื้นแทนจะมีความเร็ว
เท่าใด หายังไงหาดี ใช้สูตรไหนเหรอ” นักเรียนบางคนก็แสดงให้เห็นว่า มีร่องรอยของการ
ใช้กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล การแก้ไขข้อบอกพร่องและการประเมินผลที่พอใช้ได้ เช่น  
“u เป็นศูนย์ใช่ไหม”  “u เป็นศูนย์ เพราะว่าปล่อยลงมาไง”  “2,400 ใช่ไหม ถอดรูทได้
เท่าไหร่” “ไม่ตรง คิดเลขผิด ฮ่า ๆ” จะพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่ง แสดงร่องรอยของการ
พัฒนาอภิปัญญาอยู่บ้าง 

ในช่วงเวลาที่ 4 สัปดาห์ของการสอนด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ นักศึกษา 
c ต้องสอนกลุ ่มนักเรียนที ่มีพื ้นฐานอ่อนและการควบคุมชั ้นเรียนก็ เป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก ประกอบกับกิจกรรมของโรงเรียนมีมาก มีการงดสอนเพ่ือทำกิจกรรมอ่ืนบ่อย มี
การทดคาบเรียนเพราะมีกิจกรรมในคาบสุดท้ายบ่อยพอสมควร การเรียนการสอนอาจจะไม่
ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น น่าจะทำให้อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ในระดับ
ต่ำ 
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โดยภาพรวม หากพิจารณากระบวนการสอนโดยภาพรวมของนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 5 คนได้พยายามดำเนินการสอนโดยใช้กลยุทธ์การสอนที่ได้ผ่านการเรียนรู้โดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมา 3 วงจร และสามารถดำเนินการสอนโดยเป็นต้นแบบของการคิด 
(Teacher’s modelling) ได้ดีและมีการใช้คำถาม  WWW&H ในการกระตุ ้นการคิดใน
กระบวนการสอนตามแนวทางของ Ozturk (2016) ที่คณะผู้วิจัยได้จัดการอบรมและสัมมนา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและนำมาใช้ในการสอนอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาไปที่ผลตัว
นักเรียนซึ่งได้รับการกระตุ้นให้คิดเชิงอภิปัญญาตามแนวทางที่ครูแสดงเป็นแบบให้ดูและการ
ใช้คำถามอย่างต่อเนื่อง จะพบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงการคิ ดออกเสียงและให้ความ
ร่วมมือที่แตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่ม สิ่งที่สังเกตได้คือ ห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (ห้องเรียนของนักศึกษา a และ c) และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้อให้เกิดกิจกรรม
การคิดเชิงอภิปัญญา มีผลอภิปัญญาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเที ยบกับห้องเรียน
ขนาดเล็กกว่า (ห้องเรียนของนักศึกษา e b และ c) อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เชิงอภิปัญญาของ
ห้องเร ียนที ่ ได ้ผลดี  ก ็ย ั งอย ู ่ ในระดับปานกลางเท่ าน ั ้น  และเมื ่ อกล ับไปพิจารณา
กระบวนการพัฒนานักศึกษา เป็นกระบวนการที่พัฒนานักศึกษาได้ดีระดับหนึ่ง ผลจาก
การศึกษาของ Ozturk (2016) ซึ่งได้ระบุว่า มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์เชิงอภิ
ปัญญาให้กับนักศึกษาครูหรือครูก่อนประจำการ (Pre-service teacher) ซึ่ง Ozturk ได้
ทำการศึกษาก่อนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาโดย
การสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาครูมีความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาน้อยมากและจาก
การสังเกตชั้นเรียนที่นักศึกษาสอน ก็พบว่านักศึกษาไม่สามารถสอนให้โดยกลวิธีที่ทำให้เกิด
การพัฒนาอภิปัญญาในการอ่านได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ ซึ่งได้ให้นักศึกษาสะท้อนคิดสิ่งที่
ตัวเองไม่รู้และรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาก่อนและหลังการอบรมสัมมนาในวงจรที่ 1 (ในส่วนของ
การสะท้อนคิด) ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่า เริ ่มต้นนักศึกษามีความรู้ เกี ่ยวกับอภิ
ปัญญาน้อยเช่นเดียวกัน และเริ่มเกิดการพัฒนาวิธีการสอนให้เกิดอภิปัญญามากขึ้น สามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาได้ตามลำดับเมื่อเวลาผ่านไป (ผลจากการ
เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนและการสะท้อนคิดในวงจรที่ 2) อย่างไรก็ตาม ในวงจรที่ 
3 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการสอน ในช่วงเริ่มต้นนักศึกษาส่วนใหญ่อาจจะทำได้ไม่ดีนัก (ผลจาก
การนิเทศ) ต่อมา เมื่อได้รับการชี้แนะสะท้อนกลับ นักศึกษาทำได้ดีมากขึ้น เ รื่อย ๆ ตาม
แนวทางที ่น ักการศึกษาหลายคนเสนอแนะบทบาทของครู ไว ้  ( เช ่น Schraw, 1998 ; 
Veenman, 2013; Koutselini, 1995) ยกเว้นห้องเรียนที่สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอ้ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นเท่าที่ควร การวิจัยเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
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การเรียนรู้ที ่เอื้อให้เกิดอภิปัญญาและการใช้กลยุทธ์เพิ่มเติม สำหรับบริบทของนักเรียน
เหล่านี้ ในทำนองเดียวกันกับนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน (Kapa, 2001; Toit and Kotze, 
2009; Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and Won, 2016 เป็นต้น) เช ่นในการ
วิจ ัยของ Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, and Won ได้ศ ึกษาไว ้ว ่ า  มีต ัวแปร 
ต่าง ๆ ที่ เกี ่ยวข้องคือ วาทกรรมระหว่างนักเรียนกับนักเรียน วาทกรรมระหว่างครูกับ
นักเรียน การฟังเสียงของนักเรียน ความต้องการจำเป็นที่จะต้องให้ใช้อภิปัญญา และ การ
กระตุ้นและสนับสนุนจากครู จะช่วยพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน และสำหรับนักเรียนของ
ไทย อาจจะมีตัวแปรมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรที่น่าจะส่งผลอีกตัวหนึ่งคือ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในแต่ละ
เรื่องของนักเรียน เช่นคณิตศาสตร์ จากการสะท้อนของนักศึกษาหลาย ๆ ครั้ง แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้อ่อนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นอุปสรรคในการสอน
ฟิสิกส์พอสมควร 

5.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญากับคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิขาฟิสิกส์ ของนักเรียนที่สอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพค รูทั้ง 5 
คน 5 ห้องเรียนที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในวิชาฟิสิกส์ 
โดยเรียงลำดับการนำเสนอชั้นเรียนที่มีความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์จากมาก
ไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ 

ชั้นเรียนของนักศึกษา e 

จากภาพที่ 4.53 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชั้นเรียนของนักศึกษา e ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื ่องไฟฟ้าสถิต มีค่า 
Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนอภิปัญญาและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนแต่ละคนเท่ากับ 0.62 (R2= 0.3824) แสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ค่อนข้างสูง และสูงที่สุดในบรรดา 5 ห้องเรียน ผลการ
วิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มีคะแนนอภิปัญญาสูงก็จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง เมื่อไปดูคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตารางที่ 4.25 และกราฟในภาพที่ 4.52 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลียอยู่ที่ร้อยละ 66.69 ซึ่งถือว่ามีค่าสูง การกระจายของ
คะแนน (SD=16.88%) ค่อนข้างจะกระจายพอสมควร แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทั้งอภิ
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ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะที่สัมพันธ์กันในระดับที่น่าพอใจสำหรับนักเรียน
โรงเรียนรอบนอกและเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้ างจะยาก มีความเป็น
นามธรรมสูง นอกจากนี้ ข้อมูลจากการถอดเสียงบันทึกการสอน การถอดเสียงจากการทำงาน
กลุ่มในการคิดออกเสียงและข้อมูลจากการนิเทศ (ตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี้) สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์นี้พอสมควร และจากข้อมูลพบว่ามีนักเรียนบางคนที่มีคะแนนอภิปัญญาต่ำ 
(กราฟในภาพที่ 4.53) อาจจะเป็นผลมาจากวิธีการเรียนรู้โดยการท่องจำการใช้สูตร เรียนไม่เข้าใจ
เนื้อหาที่อาจจะยากเกินไป และในส่วนที่มีคะแนนอภิปัญญาสูงแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ อาจจะได้รับการ
ฝึกคิดในทำความเข้าใจและในการนำความรู้ไปใช้เช่นการแก้โจทย์ปัญหายังไม่เพียงพอ ในส่วนนี้
น่าจะมีการทำวิจัยเพื่อศึกษาในรายละเอียดต่อไป  

ชั้นเรียนของนักศึกษา b 

จากภาพที่ 4.47 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชั้นเรียนของนักศึกษา b ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื ่องสมดุลกล ให้ค่า 
Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนคะแนนอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนแต่ละคนเท่ากับ 0.49 (R2= 0.2421) แสดงให้เห็นว่าคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มี
คะแนนอภิปัญญาสูงก็จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามระดับหนึ่ง เมื่อไปดูคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตารางที่ 4.22 และกราฟในภาพที่ 4.46 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลียอยู่ที่ร้อยละ 54.81 ซึ่งถือว่าเป็นเฉลี่ยที่เหมาะสมที่นักเรียนส่วนใหญ่ควรจะมี
คะแนนอยู่ในช่วงกลาง ๆ ในการวัดผล การกระจายของคะแนน (SD=12.24%) ซึ่งถือว่ากระจาย
พอสมควร แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทั้งอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
แนวโน้มจะไปทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการถอดเสียงบันทึกการสอน การ
ถอดเสียงจากการทำงานกลุ่มในการคิดออกเสียงและข้อมูลจากการนิเทศ (ตามที่อธิบายในหัวข้อ
ก่อนหน้านี้) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์นี้พอสมควร และจากข้อมูลพบว่ามีนักเรียนบางคนที่มี
คะแนนอภิปัญญาต่ำ (กราฟในภาพที่ 4.47) แต่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีอีก
จำนวนหนึ่งที่คะแนนอภิปัญญาสูงแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อาจจะด้วยเหตุผลเดียวกับ
นักเรียนของนักศึกษา e ก่อนหน้านี้ ที่นักเรียนอาจจะมีวิธีหรือกลยุทธ์การเรียนรู้โดยท่องจำ 
อาจจะมองไม่เห็นการคิดออกเสียงหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกคิดในทำความเข้าใจและในการ
นำความรู้ไปใช้ การแก้โจทย์ปัญหายังไม่เพียงพอ 
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ชั้นเรียนของนักศึกษา d 

จากภาพที่ 4.51 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชั้นเรียนของนักศึกษา d ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแสง ให้ค่า Pearson’s 
Correlation ระหว่างคะแนนคะแนนอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
เท่ากับ 0.37 (R2= 0.135) แสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิ
ปัญญาสูงกับคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสัมพันธ์กันไม่มาก เมื ่อไปดูคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในตารางที่ 4.24 และกราฟในภาพที่ 4.50 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลียอยู่ที่ร้อยละ 59.26 ซึ่งถือว่ามีค่าสูง การกระจายของคะแนน (SD=17.41%) พอสมควร 
แสดงว่านักเรียนมีความแตกต่างกันในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก แสดงให้เห็นว่านักเรียน
มีการพัฒนาทั้งอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางเดียวกันไม่มาก ข้อมูลจากการ
ถอดเสียงบันทึกการสอน การถอดเสียงจากการทำงานกลุ่มในการคิดออกเสียงและข้อมูลจากการ
นิเทศ (ตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี้) ก็น่าจะทำให้ผลการการวิเคราะห์ออกมาในลักษณะนี้ 
จังหวะการสอนของครูที่ช้าเกินไป ช่วยนักเรียนอ่อนได้แต่อาจจะทำให้นักเรียนเก่ง ทำให้นักเรียน
บางคนที่มีคะแนนอภิปัญญาต่ำ (กราฟในภาพที่ 4.51) แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ
คะแนนอภิปัญญาค่อนข้างสูง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  

ชั้นเรียนของนักศึกษา a 

จากภาพที่ 4.45 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชั้นเรียนของนักศึกษา a ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื ่อง สมดุลกล ให้ค่า 
Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกับคะแนนอภิปัญญาของ
นักเรียนแต่ละคนเท่ากับ 0.34 (R2= 0.117) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
ที่มีคะแนนอภิปัญญาสูงมีทั้งคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงหรือต่ำกระจายกัน เมื่อไปดูคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในตารางที่ 4.24 และกราฟในภาพที่ 4.44 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 38.78 ซึ่งถือว่ามีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานทั่วไป (ร้อยละ 50) พอสมควร การ
กระจายของคะแนน (SD=14.36%) ก็กระจายพอสมควร และข้อสอบที่ชั้ ว ัดผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อสอบฉบับเดียวกับข้อสอบที่ใช้กับนักเรียนของนักศึกษา b แสดงว่า กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการฝึกการคิดเชิงอภิปัญญาของห้องเรียนน้าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรืออาจจะเป็น
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนอาจจะไม่เอื้ออำนวยมากนัก นักเรียนค่อนข้างจะอ่อนและมีค วาม
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สนใจไม่มากเท่าที่ควร การกระจายของคะแนนทั้งสองของนักเรียนแต่ละคนดังที่แสดงในกราฟใน
ภาพที่ 4.45 เห็นได้ชัดเจนว่า สัมพันธ์กันน้อยมาก ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ 
(นักเรียน 40 คน) มีข้อมูล 1 ของนักเรียน 1 คนที่กระโดด (จุดบนขวาสุด) ที่มีอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ข้อมูลจากการถอดเสียงบันทึกการสอน การถอดเสียงจากการทำงาน
กลุ่มในการคิดออกเสียงและข้อมูลจากการนิเทศ (ตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี้) ก็น่าจะทำ
ให้ผลการการวิเคราะห์ออกมาในลักษณะนี้ 

ชั้นเรียนของนักศึกษา c 

จากภาพที่ 4.49 ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ของคะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของชั้นเรียนของนักศึกษา c ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอนเรื่องงานและพลังงาน 
ให้ค่า Pearson’s Correlation ระหว่างคะแนนคะแนนอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคนเท่ากับ0.31 (R2= 0.0941) แสดงให้เห็นว่า คะแนนอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำ ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า การ
กระจายของคะแนนอภิปัญญากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างจะกระจุกตัวอยู่ตรงกลาง (กราฟที่ 
4.49) สัมพันธ์เพียงเล็กน้อย เมื่อไปดูคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในตารางที่ 4.23 และกราฟ
ในภาพที่ 4.48 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40.06 ซึ่งถือว่ามีค่า
ต่ำกว่าค่ามาตรฐานกลาง (ร้อยละ 50) การกระจายของคะแนน (SD=12.83%) ก็กระจาย
พอสมควรในช่วงกลาง ๆ  แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทั้งอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับนักเรียนโรงเรียน ข้อมูลจากการถอดเสียงบันทึกการสอน การถอดเสียง
จากการทำงานกลุ่มในการคิดออกเสียงและข้อมูลจากการนิเทศ (ตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้า
นี้) ก็แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าใดนัก 

โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนของนักศึกษาทั้ง 5 คนและข้อมูลจากการนิเทศ การสังเกตชั้นเรียน พบว่า ความสัมพันธ์
ของอภิปัญญากับผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ไปทางเดียวกันเสมอไป ทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของนักวิจัยอื่น ๆ ที่สรุปได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่ 5.1 ที่มีการใช้กล
ย ุทธ ์เช ิงอภ ิป ัญญาในการสอนและได้ผลที ่ด ีข ึ ้น งานว ิจ ัยของ Bogdanović, Obadović, 
Cvjetićanin, Segedinac, and Budić (2015); Moser, Zumbach, and Deibl (2017); 
Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman (2018) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของ
นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน หรืองานวิจัยชอง McInerny, 
Boudreaux, Kryjevskaia, and Julin (2014); Nielsen, Nashon, and Anderson (2009); 
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Schraw, Crippen, and Hartley (2006); Shareeja and Gafoor (2014); Yerdelen-Damar, 
ÖZDEMIR, and ÜNAL (2015); Zepeda, Richey, Ronevich, and Nokes-Malach (2015) ที่
ศึกษาความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือการแก้โจทย์ปัญหาในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง การพัฒนา
มโนทัศน์ (หรือความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยนี้) ของนักเรียน 
เร ื ่องแสง (Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) แรงและการเคล ื ่อนที่  
(McInerny, Boudreaux, Kryjevskaia, & Julin, 2014; Yuruk, Beeth, & Andersen, 2009) 
ไฟฟ้า (Wade-Jaimes, Demir, & Qureshi, 2018) แสง ระบบนิเวศ พันธุกรรม อะตอมและ
ตารางธาตุ  (Wagaba, Treagust, Chandrasegaran, & Won, 2016) และระบบนิเวศ (Blank, 
2000) 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ทำให้ได้ผลที่แตกต่างกัน น่าจะข้ึนอยู่กับคุณภาพของการสอน การใช้กล
ยุทธ์การคิดออกเสียง การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการควบคุมชั้น
เรียนด้วย ความร่วมมือจากนักเรียน ประสบการณ์การสอนของนักศึกษาฝึกสอน ความแม่นยำใน
เนื้อหาที่สอนของนักศึกษา ความซับซ้อนของเนื้อหาที่นักศึกษาสอนที่บางอย่างเป็นนามธรรมมาก
เกินไป รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อาจจะแตกต่างจากงานวิจัยของคนอื่น (เช่น งานวิจัยของ 
Bogdanović, Obadović, Cvjetićanin, Segedinac, and Budić (2015); Moser, Zumbach, 
and Deibl (2017); Muhlisin, Susilo, Amin, and Rohman (2018) เป็นต้น) ที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนได้ดีระดับ
หนึ่ง 

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ของนักศึกษาทั้ง 5 คนแตกต่างกัน แม้ว่านักศึกษาได้ผ่านการ
อบรม ฝึกปฏิบัติและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาแล้ว เมื่อพบกับสภาพแวดล้อมจริง นั่นคื อ 
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนบางห้องไม่ค่อยเอื ้อให้เกิดการคิดเชิงอภิปัญญา นักเรียนของ
นักศึกษาทั้ง 5 คน มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน สภาพห้องเรียน โรงเรียนที่แตกต่างกัน และท่ีสำคัญคือ 
ประสบการณ์น้อยเกินไป ทำให้ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สูงมากนัก ในการสอนด้วยกลยุทธ์การสอนอภิ
ปัญญาในงานวิจัยนี้ได้ใช้แนวทางของ Ozturk (2016) เสริมเข้ากับแนวที่อาจจะเรียกว่าเป็นกล
ยุทธ์อภิปัญญาแบบชัดแจ้งหรือสอนตรง ๆ ไปเลยหรือคิดให้ดู เป็นตัวอย่าง กล่าวคือ สอนวิธีสอน
ให้ทำให้รู้เกี่ยวกับการรู้คิดหรือการกำกับการรู้คิดโดยตรงไปเลย ตัวอย่างเช่น งานวิจั ยของของ 
Zepeda, Richey, Ronevich, and Nokes-Malach (2015) ที่ใช้ในการพัฒนาอภิปัญญา มโน
ทัศน์ รวมถึงแรงจูงใจได้ หรืองานวิจัยของของ Wade-Jaimes, Demir, and Qureshi (2018) ที่
สอนโดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบชัดแจ้งในการพัฒนามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ผล ต่างจาก
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งานวิจัยนี้ที ่ได้ผลไม่มากนัก อาจจะเป็นเพราะความหลากหลายของลักษณะของนักเรียนที่
หลากหลาย เนื้อหาการสอนที่แตกต่างกัน รวมทั้งผู้สอนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในเรื่อง
ที ่สอนมาก่อน แต่เมื ่อมองไปในห้องเรียน ผู ้ว ิจัยซึ ่งเป็นอาจารย์นิเทศก์มาหลายปี พบการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นห้องที่ไม่ค่อยมีคำถาม ไม่มีการกระตุ้นให้คิดมากนัก กลายเป็น
ห้องเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

- ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 หรือการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอภิ
ปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา สามารถนำไปใช้แนวทางในการศึกษาและวิจัยในบริบทของ
นักเรียนไทยหรือการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป 

- ผลจากวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 สามารถนำเอาไปใช้ในการเรียนการสอน
นักศึกษาครูโดยอาจจะสร้างกระบวนวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์การสอนเชิงอภิ
ปัญญาในทำนองเดียวกับการวิจัยนี้ให้นักศึกษาครูเรียน โดยกำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรและ
นำเอาแนวทางการพัฒนานักศึกษาจากงานวิจัยนี้หรือคล้ายกับงานวิจัยนี้ไปกำหนดเป็นโครงสร้าง
เนื้อหาและกำหนดคำอธิบายรายวิชา เนื่องจากกระบวนการนี้ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
และความรู้ด้านเนื้อหาของนักศึกษามีการพัฒนามากข้ึน 

- นำผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ไปปรับปรุงเพื่อใช้ในพัฒนาครูประจำการ
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนของครูให้มีการใช้วิธีการสอนด้วยกลยุทธ์ อภิปัญญา 
โดยมีการพบปะเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรในแนวทางที่คล้ายกับการวิจัยนี้ 

- ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 และข้อที่ 4 สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญา โดยดัดแปลงและปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่
ละชั้นเรียน 

5.5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

- วิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดใน
ระดับสูง โดยดัดแปลงใช้กลยุทธ์อภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยนี้หรือกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการ
ตระหนักการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด 
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- วิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถสอนให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา
ซ้ำอีกหลายครั้ง เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- วิจัยหาแนวทางการทำความเข้าใจการทดลองทางฟิสิกส์ (ส่วนหนึ่งของการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์) โดยใช้กลยุทธ์การสอนเชิงอภิปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนติดตาม ประเมินการ
รู้คิด การกำกับการรู้คิดของตนเอง ให้นักเรียนมีลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น สืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 

- วิจัยเพื่อสร้างแบบวัดอภิปัญญาสำหรับนักเรียนไทยในบริบทของคนไทยโดยเฉพาะ และ
ทำการวิเคราะห์ให้ไดม้าตรฐานเพ่ือให้ครูประจำการหรือนักศึกษาครูได้ทดลองใช้ 

- วิจ ัยสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อให้เกิดการคิดเช ิงอภิปัญญาในบริบทของนักเรียนไทย 
บรรยากาศห้องเรียนที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้การคิดเชิงอภิปัญญา 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินอภิปัญญาฉบับนักเรียน/นักศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสะท้อนคิดหลังการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ค 
แบบนิเทศนักศึกษา 
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แบบนิเทศนักศึกษา (เดิม) 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบวัดอภิปัญญา 

การหาค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัด MAI เมื่อใช้กับกลุ่มทดลองของนักศึกษา a ที่
โรงเรียน A 

 

การหาค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัด MAI เมื่อใช้กับกลุ่มทดลองของนักศึกษา b ที่
โรงเรียน B 
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การหาค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัด MAI เมื่อใช้กับกลุ่มทดลองของนักศึกษา c ที่
โรงเรียน C 

 
การหาค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัด MAI เมื่อใช้กับกลุ่มทดลองของนักศึกษา d ที่

โรงเรียน D 
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การหาค่า Cronbach’s Alpha ของแบบวัด MAI เมื่อใช้กับกลุ่มทดลองของนักศึกษา e ที่
โรงเรียน B 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแผนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บางส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แสง 
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บางส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แสง 
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บางส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมดุลกล 
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บางส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานและพลังงาน 
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บางส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต 
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ภาคผนวก ช 
การวิเคราะห์ค่า IOC ของแผนการสอน 

การประเมินแผนการสอน 4 หัวข้อ ของนักศึกษา 5 คน ของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้
ประเมินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 
แผนการสอนของนักศึกษา a และ b เรื่อง สมดุลกล จำนวน 8 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สภาพสมดุลและสมดุลต่อการเลื่อนที่ 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 0 66.67 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปขอ้เสนอแนะ 

- ตัวอย่างค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ทันภายในสองคาบ 

- ย้ำเตือนเรื่องนิยามศัพท์เฉพาพทางฟิสิกส์บ่อย ๆ เพราะนักเรียนมักจะลืมและไม่กล้า

พูดคุยซักถาม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วง และโมเมนต์ของแรง 

ข้อความประเมิน 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 0 66.67 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- ในการทำกิจกรรมควรกำหนดเวลาเพื่อควบคุมเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้ทัน 

การกำหนดเวลาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้เร็วขึ้น 

- ในด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการทำโจทย์ทางฟิสิกส์ ต้องเน้นย้ำบ่อย ๆ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน 1 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- แผนมีการกระชับเหมาะสมกับเวลา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมดุลต่อการหมุน 2 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 
- แผนมีการกระชับเหมาะสมกับเวลา 
- กลยุทธ์อภิปัญญาส่งเสริมการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงคู่ควบ 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- แผนมีความเหมาะสมกับเวลา และวางกรอบของกิจกรรมได้เมาะสมกับเนื้อหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สมดุลสัมบูรณ์ 1 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง
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ผู้ท
รง
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ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สมดุลสัมบูรณ์ 2 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
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รง
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ผู้ท
รง

 3
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2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เสถียรภาพของสมดุล 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง
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ผู้ท
รง
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ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

-  จัดได้เหมาะสม 
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แผนการสอนของนักศึกษา c เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 8 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งาน 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 0 1 66.67 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

- ขั้นนำคำถามเน้นไปที่พลังงาน ทั้งที่ประเด็นที่สอนเป็นเรื่องงาน ควรจัดให้ลำดับขั้นตอน

จาก งาน พลังงาน กำลัง และชนิดของพลังงาน 

- ควรให้ตัวอย่างการคำนวณงานจากกราฟระหว่าง F กับ s 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำลัง 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- มีการสอดแทรกกลยุทธอภิปัญญาได้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลังงานจลน์ 1  

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- ในขั้นสอนยังไม่ต้องอธิบาย พลังงานนจลน์ ควร ให้ทำการทดลองแล้วค่อยอภิปรายหลัง
การทดลองเสร็จ 

- ในขั้นการทดลองควรระบุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พลังงานจลน์ 2 

ข้อความประเมิน 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มกีารวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมสอดแทรกกลยุทธอภิปัญญาได้สอดคล้องกับเนื้อหาและโจทย์ จุดประสงค์ด้าน k 

ได้เป็นอย่างด ี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พลังงานศักย์ 1 (ศักย์โน้มถ่วง) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คิด 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- แผนมีความเหมาะสมกับเวลา และวางกรอบของกิจกรรมได้เหมาะสมกับเนื้อหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พลังงานศักย์ 2 (ศักย์สปริง) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- จัดได้เหมาะสม 
- ควรเพิ่มแนวคิดเรื่องการบอกตำแหน่งของวัตถุด้วยเวกเตอร์ โดยจะเทียบกับจุดอ้างอิง 

ซึ่งโดยในกรณีนี้จุดอ้างอิงจะอยู่ตรงกลางเพ่ือนให้อธิบายปริมาณนี้ได้ง่าย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 1 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- จัดได้เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 2 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- จัดได้เหมาะสม 
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แผนการสอนของนักศึกษา d เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 7 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสะท้อนของแสง 1 (กฎการสะท้อน) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

 



 

428 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเน้นการกระตุ้นคิดมากขึ้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสะท้อนของแสง 2 (การเกิดภาพในกระจกราบ) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

- แผนมีความเหมาะสมแล้ว 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสะท้อนของแสง 3 (การเกิดภาพในกระจกโค้ง) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

- กรณีภาพจริงหัวกลับอาจย้ำนักเรียนอีกทีโดยการถ่ายภาพ หรือถ่ายคลิปวิดีโอให้นักเรียน
เห็นถึงลักษณะภาพจริง ๆ เพราะสังเกตจากกิจกรรมในแผนเน้นการวาดรังสีแสง และให้นักเรียน
กลับไปทดลองเองหากเป็นไปได ้

- น่าจะถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพจากห้องแลปมาให้ดู เพ่ือย้ำนักเรียนอีกที (ม.2 เรียนแล้ว แต่
อาจลืม นานแล้ว) กิจกรรมสอดคล้องกับการกระตุ้นคิดเชิงอภิปัญญานักเรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนกันคิดดังจะทำให้เกิดการแชร์ทางความคิดเพ่ือถกกันในคาบเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การหักเหของแสง 1 (กฎการหักเห) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 0 1 1 66.67 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
- ดูจากกิจกรรมที่ทำในแผนคอ่นข้างเยอะอาจไม่ทันใน 1.5 คาบ 
- การทดลองที่ 2.1 เรื่องการหักเหของแสง วิธีการทดลองควรเขียนขั้นตอนการทดลองให้

ละเอียดกว่านี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การหักเหของแสง 2 (การสะท้อนกลับหมด) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การหักเหของแสง 3 (ความลึกปรากฏ) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จดุประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การหักเหของแสง 4 (เลนส์) 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- การเขียนทางเดินแสงมีการลำดับขั้นตอนในการสอนดีมาก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้น
ย้ำนักเรียน เพราะหากเด็กไม่เข้าใจเหตุผลของแต่ละเส้นรังสี จะทำให้เขียนเส้นรังสีแบบใช้
ความจำ 
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แผนการสอนของนักศึกษา e เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 8 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มอุปกรณ์ท่ีใช้การทดลองในขั้นสอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มรายละเอียดของอิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ 
- มีการใช้กลยุทธอภิปัญญาได้สอดคล้องวัตถุประสงค์ด้าน K และ P ส่งเสริมการคิดการถก

กันในกลุ่ม การอภิปัญญา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 1 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 2 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- สรุปเนื้อหาข้อ 2 ควรสรุปแรงเป็นอย่างไร ถ้าจุดประจุอยู่นอกตัวนำทรงกลมท่ีมีประจุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สนามไฟฟ้า 1 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมและการวางแผนการสอนมีความสอดคล้องกับกรอบเวลา แทรกกิจกรรมอภิ
ปัญญาได้เหมาะสมกับเนื้อหา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สนามไฟฟ้า 2 

ข้อความประเมิน 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า 1 

ขอ้ความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ/์แหล่งการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
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ขอ้ความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับช้ัน และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of 
cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- จัดได้เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า 2 

ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 1 1 100 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน 

1 1 1 100 

1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ 1 1 1 100 
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ 1 1 1 100 
3. มีความเหมาะสมในด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 1 1 1 100 
4. มีความถูกต้องและชัดเจน 1 1 1 100 
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ 1 1 1 100 
2. เรียงลำดับกจิกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 1 1 1 100 
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ข้อความประเมิน 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

IOC 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 100 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 100 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของผู้เรยีน 1 1 1 100 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับเวลา 1 1 1 100 
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการคิด (Knowledge of cognition) 
ของนักเรียน 

1 1 1 100 

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้คดิ 
(Regulation of cognition) ของนักเรียน 

1 1 1 100 

1. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 100 
2. การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกับสาระการเรยีนรู้  1 1 1 100 
3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีหลากหลาย 1 1 1 100 
4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 100 
5. การวัดที่ระบสุามารถประเมินได้ 1 1 1 100 
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม 1 1 1 100 

สรุปข้อเสนอแนะ 

- จัดได้เหมาะสม 
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ภาคผนวก ซ 
การวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการประเมินแบบความตรงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ประเด็น ของแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผลวิเคราะห์ IOC ของแต่ละข้อคำถาม 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา a และ b เรื่อง สมดุลกล จำนวน 40 ข้อ 

ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เสนอแนะ
ตวัเลือก
เพิ่มเตมิ 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เพิ่มคำใน
ตัวเลือก
เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ปรับคำใน

คำถาม
เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ตัวเลือกมี
ความซ้ำซ้อน 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เพิ่มคำ
เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้ไขคำผดิ 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้ไขคำผดิ,

อธิบาย
เพิ่มเตมิ
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

เพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้ไขคำผดิ 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เพิ่มเตมิ

คำอธิบายใน
ถาม 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 แก้ไขคำที่ใช้
ในตัวเลือก 

15 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77.8 แก้ไขคำผดิ,
คำอธิบาย
และตัวเลือก
ไม่สอดคล้อง
กัน,ตัวเลขใน
ตัวเลือกไม่
ควรซ้ำกันทุก
ข้อ 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 แก้ไขคำผดิ,
ระบุตำแหน่ง
ของจุด O ใน
รูปประกอบ 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 88.9 เพิ่มเตมิคำ 
18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77.8  
19 1 1 0 0 1 1 0 1 0 55.6 ตำตอบไม่

สอดคล้อง
กับคำถาม 
(เนื่องจาก
การ
คลาดเคลื่อน
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

จากการ
ทดลอง) 

20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 66.7 ข้อมูลที่ให้ไม่
สอดคล้อง
กับคำถาม 
ปรับตัวเลือก
ใหส้อดคล้อง
กับคำถาม 

21 1 1 1 1 0 1 0 1 1 77.8 ข้อมูลที่ให้ไม่
สอดคล้อง
กับคำถาม 
ปรับตัวเลือก
ให้สอดคล้อง
กับคำถาม,
ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77.8 แก้คำผิด  

คำถามขาด
ข้อมูล
บางส่วน 

25 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 55.6 แก้คำผิด 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 คำถามถาม 
2 ประเด็น 
แต่ตัวเลือกมี
คำตอบ 1 
ประเด็น 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ควรระบุ

หน่วย 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
38 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
39 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77.8  
40 1 1 1 1 1 -1 1 1 0 66.7  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา c เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 42 ข้อ 

ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 ควรใช้คำให้

เหมือนกัน 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 ตัวเลขใน

ตัวเลือกห่างกัน
เกินไป 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 อาจจะตอบได้

ทั้ง ก และ ค 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ควรมี

ภาพประกอบ/
ผลของแถบ
กระดาษให้ด ู

15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.9  
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
34 1 1 1 0 1 1 1 1 1 88.9 ตัวเลือกถูกเป็น

ข้อ ง 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
39 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77.8 รูปในข้อ ก และ

ข้อ ข ไม่ครบ 
40 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77.8 รูปในข้อ ก และ

ข้อ ข ไม่ครบ 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ปรับคำถามนดิ

หน่อย 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา d เรื่อง แสง จำนวน 40 ข้อ 

ข้อ
ที ่

ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 ตัวเลือกบางข้อ

อ่านแล้วงง 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 88.9  
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อ
ที ่

ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
20 1 1 0 1 1 1 1 1 0 77.8 ควรมีรูปให้ว่า

ตัวกลางใดเป็น
ตัวกลางท่ี 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
24 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 66.7 ถามข้อใดถูก

บ้างเยอะ
เกินไป 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77.8 ตัวเลือกควรระบุ 
ช่องที1่ ช่องที่ 2 
ช่องที3่ จะทำให้
ชัดเจนขึ้น 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
28 1 1 1 1 1 0 1 1 -1 66.7  
29 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 55.6 คำตอบท่ี

ถูกต้องควรเป็น
ข้อ ค,ไม่ควร
ถามข้อใด
ถูกผิดบ่อย ๆ 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
33 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 77.8  
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อ
ที ่

ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 
ผู้ท

รง
 1

 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

35 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77.8 ควรเช็ค
ทางเดินแสง
ของข้อ ค ว่า
ถูกต้องหรือไม ่

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา e เรื่อง ไฟฟ้าสถิต จำนวน 48 ข้อ 

ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 ไม่ควรตอบ

สรุปไม่ได้  
ติด ๆ กัน 

4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 77.8 เหมือน
ประโยคแรก
ไม่ต้องเอามา
ก็ได ้

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้ข้อความให้
ดีขึ้น 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.9  
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เติมข้อความ
ให้เข้าใจง่าย
ขึ้น 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้คำถามให้
เข้าใจมากขึ้น 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.9  
13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 77.8 เปลี่ยนตัว

เลือกให้เมาะ
สมมากข้ึน 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.9  
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 77.8 คล้ายการ

วิเคราะห ์
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9  
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้ตัวลวงให้

เมาะสมมาก
ขึ้น 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 แก้โจทย์ให้
อ่านเข้าใจ
มากขึ้น 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 ในตัวเลือก
น่าจะมีตัวลวง
ที่รัศมีเท่ากับ 
10 
เซนติเมตร 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 ปรับปรุง
ตวัเลือกให้
เหมาะสมมาก
ขึ้น 
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ข้อที ่ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3 IOC ข้อเสนอแนะ 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

ผู้ท
รง

 1
 

ผู้ท
รง

 2
 

ผู้ท
รง

 3
 

23 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 55.6  
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88.9  
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88.9 เปลี่ยนรูปให

เมาะสมมาก
ขึ้น 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0 เปลี่ยนตัว

เลือกให้อ่าน
เข้าใจมากข้ึน 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
32 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 77.8  
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
36 1 1 0 1 1 1 1 1 0 77.8 ปรับคำถาม 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
38 1 1 1 1 1 -1 1 1 0 66.7  
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0  
47 1 1 1 0 1 1 1 1 1 88.9  
48 1 1 1 0 1 1 1 1 1 88.9  
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ข้อมูลผู้วิจัย 
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