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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการกากับตนเอง ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 โดยใช้ อภิปัญญา 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อความสามารถในการกากับตนเอง โดยใช้ อภิปัญญา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เรี ยน
ทางด้ านโปรแกรมกราฟิ กเป็ นรายวิชาบังคับเลือกของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2558 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น จ านวน 30 คน ได้ ม าโดยวิ ธีก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดความรู้ แบบประเมินกระบวนการทางาน แบบประเมินตนเอง แบบสะท้ อนการเรียนรู้ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถในการกากับตนเอง ของ
นักเรี ยนระดับ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พชั้ นปี ที่ 2 ดีข้ ึนหลังจากเรี ยนรู้โดยใช้ อภิปัญญา พบว่ า
นักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ไม่ผ่าน
เกณฑ์คิดเป็ นร้ อยละ 16.66 2) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โดยใช้ อภิปัญญา จานวน 30 คน ภาพรวมของความพึงพอใจ
อยู่ระดับมาก ( X = 3.64 )
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
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Abstract
This research has two aims : (1) to study the use of meta-cognition for the
development of the self-regulated ability of year-2 vocational certificate students, and (2)
to investigate the satisfaction of the vocational certificate students’ ability to regulate
themselves though the use of their meta-cognition. The samples were 30 second-year
certificate students of vocational education who were taking a course on computer graphics
during the second semester of the academic year B.E. 2558. They were chosen based on
the purposive sampling technique. The research tools included the learning management
plans, the knowledge test, the work-process assessment form, the self-assessment form,
the self-reflective form, and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed using
descriptive statistics: percentage, means, and standard deviation. Results showed that 1)
after the instruction on meta-cognition, the students improved their ability to regulate
themselves in the computer graphics course: 83.33 % obtained the score of 70% passing
criterion, whereas 16.66 % of them did not, (2) the 30 students’ satisfaction with the use
of meta-cognition was at the high level
( X = 3.64)
Keywords: Self-regulation, Computer Graphics, Metacognition
ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
ปั จ จุ บั น เป็ นสังคมแห่ งการเรี ย นรู้ มี การแข่ งขั น สูง เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงขึ้ นอย่ า ง
รวดเร็วและตลอดเวลาทั้งในสถานการณ์ของโลกและในประเทศไทย คุณภาพการศึกษาของไทย
มีมาตรฐานค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับ
เดียวกัน เช่นในอาเซียน เยาวชนไทยยังไม่ได้ รับการพัฒนาเต็ม ศักยภาพ ทักษะความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ยัง
ไม่ได้ มาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การใฝ่ เรียน การคิด วิเคราะห์ การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ เหตุผลแก้ ปัญหา และความรับผิดชอบ เป็ นต้ น วิธีการสอนของ
ครูยังใช้ วิธีการบอกความรู้โดยยึดวิชาเป็ นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้เรียนเป็ นตัวตั้ง ไม่สามารถทาให้ ผ้ ูเรียน
เผชิ ญ และแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง ได้ (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี, 2542)
การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพั ฒนา
ตนเองได้ และมีความสาคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถพั ฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ว่าด้ วยการจัดกระบวนการศึกษา เน้ นให้ สถานศึกษา
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความ
สนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย นโดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล 2) ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
3) จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น
และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ใน
ทุกวิชา 5) ส่งเสริ ม สนับสนุ น ให้ ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรี ยนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้ อมกันจากสื่อ และแหล่ งวิทยาการต่างๆ และ 6) การจัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ ทุกเวลาทุก
สถานที่ท่มี ีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่ วมกัน
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ความสาคัญ ของการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผู้ เรี ยนเป็ นหลั ก เน้ นให้ ผ้ ู เรี ยนใช้
กระบวนการค้ น หาความรู้ ใหม่ ด้วยตนเองที่เ รี ยกกัน ว่ า การจั ดการเรี ยนการสอนแบบ childcentered (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นักเรียนมีบทบาทสาคัญต่อ
การเรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้ สร้ างความรู้ ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และ
สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ โดยใช้ กระบวนการต่าง ๆ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์อ่นื ได้ ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทาให้ เกิดเหตุการณ์น้ันๆ
ได้ อย่างไร ผู้วิจัยได้ รับข้ อมูล จากครูท่วั ไปที่มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เข้ าใจว่า การให้ นักเรียนค้ นพบความรู้ด้วยตนเอง คือ การปล่อยให้
นักเรียนเรียนรู้ กันเองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรื อใช้ วิธีส่ังให้ นักเรี ยนไปที่ห้องสมุด อ่าน
หนั งสือ กั น เองแล้ ว เขี ยนรายงานมาส่ งครู ซึ่ งเป็ นสิ่งที่ไม่ ถู ก ต้ อ ง แม้ ว่ า การเรี ยนรู้ เ กิ ดขึ้ น ที่ตั ว
นักเรี ยน เป็ นลักษณะที่ถูกต้ องของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่เี น้ นผู้ เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่ การที่
นักเรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ข้ ึนมาได้ เองนั้ นเป็ นเรื่ องยาก ครูจึงต้ องมีหน้ าที่เตรี ยมจัดสถานการณ์
และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ น าทางไปสู่ก ารเรี ย นรู้ โดยไม่ ใ ช้ วิ ธี บ อกความรู้ โดยตรง หรื อ ถ้ า จะจั ด
สถานการณ์ให้ นักเรียนได้ ค้นพบความรู้โดยใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครูจะต้ องสารวจให้ ร้ ูก่อน
ว่า ภายในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ท่ใี ด จะค้ นหาอย่างไร แล้ วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรี ยน
ต้ องรู้เป้ าหมายของการค้ นหาจากคาสั่งที่ครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทางานให้ สาเร็จ และ
ในขณะที่ผ้ ูเรียนลงมือปฏิบัติ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพื่ออานวยความสะดวก หรือเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับพั ฒนาการ หรือปั ญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล เพื่ อนาข้ อมูลนั้นมาปรั บปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป จึงกล่าวถึงเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ 3 ประเด็นคือ 1) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสร้ างความรู้ด้วยตัวเอง
2) เทคนิ คการจั ดกิจ กรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ทางานร่ วมกับคนอื่น และ 3)เทคนิ คการจั ด
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ต้ องมีการพัฒนาและกระตุ้นสติปัญญาให้ มีความสามารถในการใช้ เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ และ
ใช้ ศั ก ยภาพของตนได้ อ ย่ า งเต็มที่ สามารถปรั บ ตนให้ เ ข้ า กับ สภาพแวดล้ อ ม ทั้งที่เ ป็ นมนุ ษ ย์
ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลยี รู้เข้ าใจและเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็ นจริงรู้เท่าทัน
(ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต, 2530)
ที่มาและความสาคัญของปั ญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ไี ด้ กล่ าวมาจึงเล็งเห็น
ความจาเป็ นที่จะต้ องหาแนวทางหรือกลวิธีท่จี ะเพิ่มทักษะความสามารถ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษา
งานวิจัยด้ านทักษะความสามารถ พบว่ าในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ มีการพั ฒนาแนวทางการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยนาแนวทางการสอนที่เรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition)
อภิปั ญ ญา (Metacognition) มีการบั ญ ญั ติ ศั พท์ภาษาไทยอย่ า งเป็ นทางการโดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน (2550) ใช้ คาว่ า อภิปัญญา หมายถึงการ
ตระหนักรู้ ความคิดหรือรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางปั ญญาของตน(Flavell,J.H. 1979) กล่าวว่า“อภิ
ปัญญา” (Metacognition) หมายถึง การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งสิ่งที่ได้
จากกระบวนการคิดของตนเอง อาจเป็ นความรู้ หรื อเป็ นการคิ ดที่มีเป้ าหมาย มีทิศทาง หรื อ ที่
เรี ยกว่ า เป็ นการรั บ รู้ เกี่ยวกับ การรั บ รู้ (Metacognition: Cognition about Cognition)
(Miller,W.M. 1991) กล่ าวว่าการสอนโดยใช้ อภิปัญญา ประกอบด้ วย 1) การวางแผนการ
เรียนรู้ (Planning) ผู้เรียนจะมีการกาหนดขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าผู้เรียนต้ องการที่
จะเรียนรู้ส่งิ ใดและจะเรียนด้ วยวิธใี ดจึงจะทาให้ การเรียนรู้น้ันมีประสิทธิภาพ กิจกรรมและวิธีการที่
ผู้เรี ยนสามารถนามาใช้ ได้ แก่การกระตุ้นความรู้ เดิมการคาดคะเนหรื อทานายเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยน
นอกจากนี้การตั้งวัตถุประสงค์และการตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเป็ นสิ่งจาเป็ นที่สามารถใช้ วัด
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้ วย 2) การตรวจสอบ (Monitoring) เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูเรียนสามารถ
ทราบได้ ว่าตนเองมีข้อผิดพลาดและสามารถเรียนรู้ได้ จากข้ อผิดพลาดของตน ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อนั เป็ นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ และวิธีการที่ผ้ ูเรียนสามารถนามา
ปฏิบัติได้ แก่ การตั้งจุ ดประสงค์เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางในการเรียน การคิดตั้งคาถามกับตัวเอง
ในขณะเรียน การทาให้ ข้อความนั้นง่ายขึ้น การเขียนสรุปและการเขียนแผนภูมิเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับสิ่งที่เรียนการทดสอบสมมุติฐานที่ต้ังขึ้นในขณะเรี ยน 3) การประเมินผล (Evaluating)
ผู้เรียนให้ ความสนใจกับผลของความพยายามในการเรี ยน การประเมินผลการเรียนอย่างถ่องแท้
จะเป็ นวัตถุประสงค์ของผู้เรียนในการตัดสินใจใช้ วิธีการเรียนรู้น้ัน เป็ นการตรวจสอบความเข้ าใจ
หลังการทากิจกรรมการเรียนรู้หรือเป็ นการประเมินผลการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นโดยการใช้ กิจกรรมสรุป
บทเรียนทั้งหมด การประเมินผลการคาดคะเน การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเรี ยนที่ต้ังไว้
และการตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนซึ่งวิธกี ารดังกล่าวจะทาให้ ผ้ ูเรียนทราบความก้ าวหน้ าของตน
และสามารถประเมินผลตนเองได้ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ให้ ความหมายว่า “การรู้ตัว
ถึงความคิดของตนเองในการกระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือการประเมินการคิดของตนเอง
และใช้ ความรู้น้ันในการควบคุมหรือปรับการกระทาของตนเอง การคิดในลักษณะนี้ มีผ้ ูเรียกว่า

936

5

“การคิดอย่างมียุทธศาสตร์ ” หรือ Strategic thinking ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุม
กากับการกระทาของตนเอง การตรวจสอบความก้ าวหน้ า และการประเมินผล และ(พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์, 2544) ให้ ความหมายว่า การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของ
บุคคลที่ได้ รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกากับกระบวนการทางปั ญญาหรื อกระบวนการคิด มีความ
ตระหนักในงานและสามารถใช้ กลวิธที างานจนสาเร็จอย่างสมบูรณ์”
อภิปั ญญามีส่วนช่ วยในการเรี ยนรู้ เพราะผู้ เรี ยนที่ตระหนั กในความรู้ อภิ ปัญญาจะ
สามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการเรียนรู้ของตนว่าเป็ นไป
ตามจุดประสงค์ท่วี างไว้ หรือไม่ นอกจากนี้ผ้ ูเรียนยังประเมินความก้ าวหน้ าในการเรียนของตนเอง
และสามารถวางแผนที่จะทบทวนการเรียนเพื่อให้ ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ สอดคล้ องกับ
(Orem,D.E. 1985) กล่าวว่า การใช้ อภิปัญญาเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ แต่ละคนควบคุ ม กากับกระบวนการทางปั ญญาของตนได้
ความรู้ในอภิปัญญา มีการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดโดยพั ฒนาอย่างช้ าๆ จนถึงวัยรุ่น และผู้ใหญ่ มี
แนวโน้ มจะมีความรู้ ทางปั ญญาของตนเองมากกว่ าวั ยเด็ก ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ อภิปัญญา
(Miller,W.M. 1991) กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเข้ าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการเรียนของผู้เรียน
การสอนเรื่องอภิปัญญามีวัตถุประสงค์สาคัญที่จะสอนผู้เรียนเป็ นผู้ท่มี ีเป้ าหมาย มีประสิทธิภาพ มี
อิสรภาพและมีความสามารถประเมินตนเอง ผู้เรียนที่ไม่เก่งสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ ดี จาได้ ถาวรและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้ าผู้เรียนเหล่านี้ได้ รับการสอนโดย
การใช้ อภิปัญญา (Metacognition) เป็ นสิ่งที่เกี่ยวกับผู้เรี ยนที่ใช้ เพื่ อควบคุม การวางแผน การ
กากับควบคุม และการประเมินผลการเรียนรู้
จากการที่ผ้ ูวิจัยเป็ นผู้สอนหลายวิชาในระดับอาชีวศึกษา พบว่านักเรียนบางกลุ่มยังไม่
สามารถควบคุมตนเองในการเรี ยนและการทางานเดี่ยว การทางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และ
บางครั้ ง บางกรณี ไ ม่ มี ง านส่ ง ไม่ ต รงต่ อ เวลา ท าให้ ก ารศึ ก ษาเล่ า เรี ย นบางวิ ช าไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ปัญหาต่อมาคือไม่อยากเรียน สาหรับนักเรียนที่เรียนดีแล้ วจะพัฒนาเขาเหล่านั้นให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้นได้ โดยตั้งเป้ าหมายที่ท้าทาย นักเรียนจะกากับตนเองให้ นาตนเองไปสู่ความสาเร็จ
ในที่สดุ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ อภิปัญญาพัฒนาความสามารถในการกากับ
ตัวเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้ นามาใช้ พัฒนา ความรู้ ความสามารถใน
การวางแผน การกากับควบคุมตนเอง ตลอดจนความสามารถในการประเมินการคิดของตนเอง
และเพื่อนาผลการวิจัยเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการกากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 โดยใช้ อภิปัญญา
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ที่มีต่อ
ความสามารถในการกากับตนเอง โดยใช้ อภิปัญญา
สมมติฐานการวิจยั
1.นักเรียนมีความสามารถในการกากับตนเองภายหลังจากการเรียนรู้โดยใช้ อภิปัญญา
แล้ ว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2.ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ที่มีต่อ
ความสามารถในการกากับตนเอง โดยใช้ อภิปัญญา อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ วิจั ย คื อนั ก เรี ยนระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ชา
คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ ที่เรี ยนรายวิชาโปรแกรมกราฟิ ก ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 4
ห้ องเรียน จานวน 160 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนที่เรียนทางด้ านโปรแกรมกราฟิ กที่เป็ นรายวิชาบังคับเลือก
ของสาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ธุรกิจ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน
30 คน ได้ มาโดยใช้ วิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การเรียนรู้โดยใช้ อภิปัญญา
3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความสามารถในการกากับตนเอง และความพึงพอใจ
4. ขอบเขตเนื้อหา
4.1 หน่วยที่ 1 เรื่องการสร้ างภาพกราฟิ กแบบ Raster
4.2 หน่วยที่ 2 เรื่องการสร้ างภาพกราฟิ กแบบ Vector
5. ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. แผนการจั ดการเรี ยนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิ ก เรื่ องการสร้ างภาพกราฟิ ก โดยใช้
อภิปัญญา จานวน 4 แผน จานวน 12 คาบเรียนๆละ 50 นาที
2. แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการสร้ างภาพกราฟิ ก จานวน 1 ชุด
3. แบบประเมินกระบวนการทางาน เรื่องการสร้ างภาพกราฟิ ก จานวน 1 ชุด
4. แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนและแบบสะท้อนการเรียนรู้ จานวน 1 ชุด
5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสามารถในการกากับตนเอง โดยใช้ อภิปัญญา
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดาเนินการวิจัยแก่นักเรียน
2. ดาเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ ทั้ง 4 แผน มีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
(1) กระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน ครูเป็ นผู้นาการอภิปรายโดยกาหนดประเด็นหรือ
หัวข้ อที่เป็ นแก่นของเรื่องที่จะสร้ างภาพกราฟิ กและซักถามนักเรียนเพื่อให้ นักเรียนช่ วยกันแสดง
ความคิดเห็น และนาประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะสร้ างภาพกราฟิ กมาช่ วยทาความ
เข้ าใจ
(2) ตั้งวัตถุ ประสงค์ในการสร้ างภาพกราฟิ กลงในสมุดบันทึกของนักเรี ยน จะช่ วย
กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะสร้ างภาพกราฟิ กและยังเป็ นการฝึ กให้ นักเรียนตั้งวัตถุประสงค์
ในการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ขั้นกากับควบคุม
(1) แจกเนื้อเรื่องให้ นักเรียนทาความเข้ าใจความสาคัญและเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ า
กับความรู้เดิมโดยตรวจสอบความเข้ าใจกับเพื่อนนักเรียนด้ วยกัน ลงมือปฏิบัติสร้ างงานกราฟิ ก
ตามแผนและเวลาที่กาหนดไว้ ทั้งนี้นักเรี ยนต้ องวางแผนการเรี ยนรู้ของตนเอง โดยการบันทึก
ข้ อมูลในขณะปฏิบัติงานของตน
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล
(1) ตรวจสอบผลงานที่สร้ างขึ้นและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(2) ครูเป็ นผู้ตรวจสอบและประเมินกระบวนการทางานของนักเรียน
3. ทดสอบความรู้การสร้ างภาพกราฟิ กวิชาโปรแกรมกราฟิ กโดยใช้ อ ภิปัญญา เป็ น
ข้ อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 1 ชุด ทั้งหมดจานวน 15 ข้ อ
4. นาผลที่ได้ จากแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินกระบวนการทางาน แบบประเมิน
ตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
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1. ผลการศึกษาความสามารถในการกากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ดีข้ ึนหลังจากเรียนรู้โดยใช้ อภิปัญญา พบว่า นักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 16.66
2. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้ นปี ที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้ อภิปัญญา พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับ
มาก ( X = 3.64 ) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริ มให้ ร้ ูจักวางแผน กากับ
และประเมินตนเอง ( X = 4.73) มีความพึงพอใจระดับน้ อย คือ 1) นักเรียนสรุปและประเมิน
ความสามารถด้ วยตนเอง ( X = 2.50) 2) ทาให้ ได้ นาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
( X = 2.33) ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความสามารถในการกากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ดีข้ ึนหลังจากเรียนรู้โดยใช้ อภิปัญญา พบว่านักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 70 ตามที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 16.66 เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกับการประเมินกระบวนการทางาน กล่ าวคือคะแนนแบบ
ประเมินกระบวนการทางานจากความสามารถในการกากับตนเอง เรื่องการสร้ างภาพกราฟิ ก โดย
ใช้ อภิปัญญาจะเห็นได้ ว่า คะแนนส่วนใหญ่ของกระบวนการทางานของนักเรียน 30 คน ผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 70 จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.33ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.66 และการประเมินตนเอง เช่นด้ านความรู้โดยใช้ อภิปัญญา ใช้ วิธีการสร้ างงานของตนเอง รู้
วิธีท่เี หมาะสมในการสร้ างงานของตนเอง แสวงหาความรู้มาใช้ ในการสร้ างงานของตนเอง ด้ าน
การกากับ ควบคุมตนเอง วางแผนในการสร้ างงานของตนเอง สร้ างงานด้ วยตนเอง พยายาม
ทางานจนประสบความสาเร็จ ด้ านความตระหนัก พยายามสร้ างงานของตนเองด้ วยความรู้ตนเอง
ไปสู่ความสาเร็จ ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งด้ านความรู้โดยอภิปัญญาและการกากับตนเอง (ทิศนา
แขมมณีและคณะ, 2544) กล่าวว่า 1) การตระหนักรู้ (Awareness) รู้ถึงทักษะ กลวิธีแหล่งข้ อมูล
ที่จาเป็ นต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้ องทาอย่างไร (what to do) รู้ถึงสิ่งที่
ตนเองคิด และความสอดคล้ องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่ร้ ูออกมา
โดยการอธิบายให้ ผ้ ูอ่ นื ฟั ง สามารถสรุปใจความสาคัญของสิ่งที่เรียนรู้น้ัน มีวิธีจาสิ่งนั้นได้ ง่าย 2)
ความสามารถในการกากับตนเอง (Self - regulation) ในการทางานเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้
สาเร็จสมบูรณ์ จะต้ องรู้ว่า จะทางานอย่างไร (how to do) และเมื่อไหร่ (when to do) การ
ประเมินความพยายามในการวางแผน และขั้น ตอนในการทางาน การทดสอบวิ ธีการที่ใช้ การ
ตัดสินใจในการใช้ เวลาและการใช้ ความสามารถที่มีอยู่ สอดคล้ องกับ (Chiquito,S. 1995) พบว่า
ผลการทดสอบหลังการเรียนด้ วยวิธีอภิปัญญา คะแนนการเขียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
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คะแนนของนักเรี ยนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการ
เขียนของนักเรียน พบว่าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักใน
ส่วนของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม พบว่ าไม่ มีความแตกต่า งของคะแนนในการทดสอบทั้งสามครั้ ง
ก่อนเรียน ระหว่ างเรี ยนและหลังเรียน สอดคล้ องกับ (ชนิกานต์ สิทธิฟอง, 2555) พบว่ า 1)
นักศึกษาที่ได้ รับการสอนด้ วยกลวิ ธีอภิปัญญา มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลั งการ
ทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง โดยมีระดับความสามารถด้ านการอ่านสูงขึ้นจากระดับอ่อน เป็ น
ระดับปานกลาง 2)นักศึกษาที่ได้ รับการสอนด้ วยกลวิธีอภิปัญญา มีคะแนนความสามารถในการ
เขียนผ่ านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ โดยมีคุณภาพระดับการเขียนเพิ่ มขึ้นจากระดับอ่อนเป็ นระดับปาน
กลาง 3)นักศึกษาที่มีความสามารถด้ านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสูงมีระดับการใช้ กลวิธีอภิ
ปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษ ในด้ านการกาหนดความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบ
ประเมินผลในระดับสูง ส่วนนักศึกษาที่มีความสามารถด้ านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษต่า มี
ระดับการใช้ กลวิธอี ภิปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษในด้ านการกาหนดความสนใจ การวางแผนและ
การตรวจสอบประเมินผล ในระดับปานกลาง
2. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้ นปี ที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้ อภิปัญญา พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับ
มาก( X =3.64 )
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ ร้ ูจักวางแผน กากับ และประเมินตนเอง
และมีความพึงพอใจระดับน้ อย คือ 1) นักเรียนสรุปและประเมินความสามารถด้ วยตนเอง 2) ทา
ให้ ได้ นาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ อง (เบญจพร เทพสีหนู ,
2554) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่ า ผลการศึ กษาความพึ ง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญา มีความพึง
พอใจ อยู่ ในระดั บ มากที่สุดทุ ก รายการ สอดคล้ องกับ (นุ ชนาฏ กฤตธรรม, 2546) ได้
ทาการศึ ก ษาผลการใช้ ก ลวิ ธี อภิ ปั ญ ญาที่มี ต่อ การอ่ า นเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวคิ ดและค่ า นิ ยมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนโดย
ใช้ วิธี อภิปัญญาที่มีต่อการอ่านอยู่ในระดับดี
ข้ อค้ นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. นักเรียนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนที่เข้ าเรียนสม่าเสมอ มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา แตกต่างกับนักเรี ยนที่ไม่ประสบความสาเร็จมีส่วนน้ อย ผู้วิจัยซึ่งเป็ น
ผู้สอนสังเกตเห็นและจากบันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบนาตนเองโดยใช้ อภิปัญญา
2. จากการเรียนรู้ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งหลังจากที่เรียนรู้ด้วยวิธีการนาตนเองโดยใช้
อภิ ปั ญ ญา ซึ่ ง จากคะแนนชิ้ นงานและแบบสะท้ อ นการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้ น่ า จะประสบ
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ความสาเร็จในการเรียนวิชาอื่นๆได้ อีกส่วนหนึ่งอาจต้ องส่งเสริมการเรียนแบบดังกล่าวในรายวิชา
อื่นที่ผ้ ูวิจัยสอน
3. การเรียนรู้แบบนาตนเองโดยใช้ อภิปัญญา ควรมีการสนับสนุ นและติดตามการ
เรี ยนรู้ ด้วยอภิปัญญาอย่ างต่อเนื่ องเพราะการฝึ กอภิปัญญานั้ นต้ องอาศั ยเวลาในการที่จะทาให้
นักเรียนเป็ นผู้เรียนที่เรียนด้ วยตนเองได้ และเป็ นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 ผู้สอนต้ องเตรี ยมเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตที่ต้องใช้ ใน
ห้ องเรียนให้ พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
1.2 ครูผ้ ู สอนควรให้ กาลังใจสาหรั บนักเรี ยนที่อยู่ในกลุ่ มอ่อนเป็ นพิเศษและคอย
ช่ วยเหลื อแนะน า เมื่อนั ก เรี ยนมีปั ญหาในการทางาน อาจดู แลตั้งแต่ ต้น จนสิ้น สุด ซึ่งเป็ นการ
ช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
1.3 ครูผ้ ูสอนควรคัดเลือกหัวข้ อที่สอดคล้ องกับความสนใจของนักเรียนและมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้ วย
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ อภิปัญญา (เมตาคอกนิชัน) ในการเรียนรู้วิชา
อื่นๆ เช่นวิชา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจเบื้องต้ น การตลาด เป็ นต้ น
2.2 ควรมีก ารฝึ กการใช้ อภิปั ญญาเพื่ อพั ฒนาความสามารถทางด้ านภาษา เช่ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็ นต้ น
2.3 ควรฝึ กให้ นักเรียนสามารถสรุปและประเมินด้ วยตนเองและสามารถนาสิ่งที่เรียน
ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
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