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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการก ากับตนเอง ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 โดยใช้อภิปัญญา 2) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อความสามารถในการก ากับตนเอง โดยใช้อภิปัญญา  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เรียน

ทางด้านโปรแกรมกราฟิกเป็นรายวิชาบังคับเลือกของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วัดความรู้ แบบประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินตนเอง แบบสะท้อนการเรียนรู้ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถในการก ากับตนเอง ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ดีขึ้ นหลังจากเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญา พบว่า

นักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่าน

เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 16.66  2) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โดยใช้อภิปัญญา จ านวน 30 คน ภาพรวมของความพึงพอใจ

อยู่ระดับมาก ( X = 3.64 ) 
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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 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแข่งขันสูง เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอย่าง

รวดเร็วและตลอดเวลาทั้งในสถานการณ์ของโลกและในประเทศไทย คุณภาพการศึกษาของไทย                         

มีมาตรฐานค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับ

เดียวกนั เช่นในอาเซียน เยาวชนไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ ทกัษะความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ยัง

ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การใฝ่เรียน การคิด วิเคราะห์ การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้เหตุผลแก้ปัญหา และความรับผิดชอบ เป็นต้น วิธีการสอนของ

ครูยังใช้วิธีการบอกความรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน

เผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก

นายกรัฐมนตรี, 2542)  

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และมีความส าคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ มาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการศึกษา เน้นให้สถานศึกษา
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ 

อย่างได้สดัส่วนสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน

ทุกวิชา 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้และมีความรอบรู้  ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกันจากสื่อ และแหล่งวิทยาการต่างๆ และ 6) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลาทุก

สถานที่ที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกัน

พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545)  

ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นให้ผู้เรียนใช้

กระบวนการค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองที่เรียกกันว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ child-

centered (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญต่อ

การเรียนรู้  โดยพยายามจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏสิัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และ

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นได้ ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะท าให้เกิดเหตุการณ์น้ันๆ

ได้อย่างไร ผู้วิจัยได้รับข้อมูล จากครูทั่วไปที่มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เข้าใจว่า การให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง คือ การปล่อยให้

นักเรียนเรียนรู้กันเองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรือใช้วิธีสั่งให้นักเรียนไปที่ห้องสมุด อ่าน

หนังสือกันเองแล้วเขียนรายงานมาส่งครู ซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าการเรียนรู้เกิดข้ึนที่ตัว

นักเรียน เป็นลักษณะที่ถูกต้องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่การที่

นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ข้ึนมาได้เองน้ันเป็นเร่ืองยาก ครูจึงต้องมีหน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์

และกิจกรรมต่าง ๆ น าทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะจัด

สถานการณ์ให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ครูจะต้องส ารวจให้รู้ก่อน

ว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียน

ต้องรู้เป้าหมายของการค้นหาจากค าสั่งที่ครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะท างานให้ส าเรจ็ และ

ในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏบัิติ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเกบ็ข้อมูล

เกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลน้ันมาปรับปรุง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป จึงกล่าวถึงเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 3 ประเดน็คือ 1) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง 

2) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับคนอื่น และ 3)เทคนิคการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ต้องมีการพัฒนาและกระตุ้นสติปัญญาให้มีความสามารถในการใช้เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ และ

ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งที่ เป็นมนุษย์ 

ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลยี รู้เข้าใจและเหน็สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เท่าทัน

(ประยุทธ ์ปยุตโฺต, 2530) 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมาจึงเลง็เหน็

ความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางหรือกลวิธีที่จะเพ่ิมทกัษะความสามารถ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

งานวิจัยด้านทักษะความสามารถ พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแนวทางการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ โดยน าแนวทางการสอนที่เรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition)  

 อภิปัญญา (Metacognition) มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการโดย

คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน (2550) ใช้ค าว่า อภิปัญญา หมายถึงการ

ตระหนักรู้ ความคิดหรือรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางปัญญาของตน(Flavell,J.H. 1979) กล่าวว่า“อภิ

ปัญญา” (Metacognition) หมายถึง การที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งสิ่งที่ได้

จากกระบวนการคิดของตนเอง อาจเป็นความรู้หรือเป็นการคิดที่มีเป้าหมาย มีทิศทาง หรือที่

เรียกว่าเป็นการรับรู้ เกี่ยวกับการรับรู้ (Metacognition: Cognition about Cognition)  

(Miller,W.M. 1991) กล่าวว่าการสอนโดยใช้อภิปัญญา ประกอบด้วย 1) การวางแผนการ

เรียนรู้  (Planning) ผู้เรียนจะมีการก าหนดข้ันตอนการเรียนรู้เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าผู้เรียนต้องการที่

จะเรียนรู้สิ่งใดและจะเรียนด้วยวิธใีดจึงจะท าให้การเรียนรู้ น้ันมีประสทิธิภาพ กจิกรรมและวิธีการที่

ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ได้แก่การกระตุ้นความรู้เดิมการคาดคะเนหรือท านายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 

นอกจากน้ีการต้ังวัตถุประสงค์และการต้ังค าถามเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่สามารถใช้วัด

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วย 2) การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถ

ทราบได้ว่าตนเองมีข้อผิดพลาดและสามารถเรียนรู้ได้จากข้อผิดพลาดของตน ซ่ึงแสดงว่าผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อนัเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเรจ็ และวิธีการที่ผู้เรียนสามารถน ามา

ปฏิบัติได้แก่ การตั้งจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการเรียน การคิดตั้งค าถามกับตัวเอง

ในขณะเรียน การท าให้ข้อความน้ันง่ายขึ้ น การเขียนสรุปและการเขียนแผนภูมิเช่ือมโยงความรู้

เดิมกับสิ่งที่เรียนการทดสอบสมมุติฐานที่ต้ังข้ึนในขณะเรียน 3) การประเมินผล (Evaluating) 

ผู้เรียนให้ความสนใจกับผลของความพยายามในการเรียน การประเมินผลการเรียนอย่างถ่องแท้

จะเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เรียนในการตัดสินใจใช้วิธีการเรียนรู้น้ัน เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ

หลังการท ากจิกรรมการเรียนรู้หรือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนโดยการใช้กิจกรรมสรุป

บทเรียนทั้งหมด การประเมินผลการคาดคะเน การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ต้ังไว้

และการตอบค าถามเกี่ยวกบัสิ่งที่เรียนซ่ึงวิธกีารดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน

และสามารถประเมินผลตนเองได้ (ทศินา แขมมณี และคณะ, 2544) ให้ความหมายว่า “การรู้ตัว

ถึงความคิดของตนเองในการกระท าอะไรอย่างใดอย่างหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเอง 

และใช้ความรู้น้ันในการควบคุมหรือปรับการกระท าของตนเอง การคิดในลักษณะน้ี มีผู้เรียกว่า 
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“การคิดอย่างมียุทธศาสตร์” หรือ Strategic thinking ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การควบคุม

ก ากบัการกระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล และ(พิมพันธ์ เดชะ

คุปต์, 2544) ให้ความหมายว่า การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของ

บุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือควบคุมก ากับกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความ

ตระหนักในงานและสามารถใช้กลวิธที  างานจนส าเรจ็อย่างสมบูรณ์” 

อภิปัญญามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนที่ตระหนักในความรู้อภิปัญญาจะ

สามารถวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการเรียนรู้ของตนว่าเป็นไป

ตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ีผู้เรียนยังประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง 

และสามารถวางแผนที่จะทบทวนการเรียนเพ่ือให้ประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

(Orem,D.E. 1985) กล่าวว่า การใช้อภิปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละคนควบคุม ก ากับกระบวนการทางปัญญาของตนได้ 

ความรู้ในอภิปัญญา มีการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดโดยพัฒนาอย่างช้าๆ จนถึงวัยรุ่น และผู้ใหญ่มี

แนวโน้มจะมีความรู้ทางปัญญาของตนเองมากกว่าวัยเดก็ ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้อภิปัญญา 

(Miller,W.M. 1991) กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการเรียนของผู้เรียน 

การสอนเร่ืองอภิปัญญามีวัตถุประสงค์ส าคัญที่จะสอนผู้เรียนเป็นผู้ที่มีเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ มี

อิสรภาพและมีความสามารถประเมินตนเอง ผู้เรียนที่ไม่เก่งสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่

สามารถเรียนรู้ ได้ดี จ าได้ถาวรและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าผู้เรียนเหล่านี้ ได้รับการสอนโดย

การใช้อภิปัญญา (Metacognition) เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ใช้เพ่ือควบคุม การวางแผน การ

ก ากบัควบคุม และการประเมินผลการเรียนรู้  

จากการที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนหลายวิชาในระดับอาชีวศึกษา พบว่านักเรียนบางกลุ่มยังไม่

สามารถควบคุมตนเองในการเรียนและการท างานเด่ียว การท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และ

บางคร้ัง บางกรณีไม่มีงานส่ง  ไม่ตรงต่อเวลา ท าให้การศึกษาเล่าเรียนบางวิชาไม่ประสบ

ความส าเรจ็ ปัญหาต่อมาคือไม่อยากเรียน ส าหรับนักเรียนที่เรียนดีแล้วจะพัฒนาเขาเหล่าน้ันให้มี

คุณภาพย่ิงขึ้นได้ โดยต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย นักเรียนจะก ากับตนเองให้น าตนเองไปสู่ความส าเร็จ

ในที่สดุ 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้อภิปัญญาพัฒนาความสามารถในการก ากับ

ตัวเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือให้น ามาใช้พัฒนา ความรู้ ความสามารถใน

การวางแผน การก ากับควบคุมตนเอง ตลอดจนความสามารถในการประเมินการคิดของตนเอง 

และเพ่ือน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการก ากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 โดยใช้อภิปัญญา 
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 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อ

ความสามารถในการก ากบัตนเอง โดยใช้อภิปัญญา 

สมมติฐานการวิจยั 

 1.นักเรียนมีความสามารถในการก ากบัตนเองภายหลังจากการเรียนรู้ โดยใช้อภิปัญญา

แล้ว ผ่านเกณฑร้์อยละ 70  

 2.ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อ

ความสามารถในการก ากบัตนเอง โดยใช้อภิปัญญา อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้วิจัย คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 

ห้องเรียน จ านวน 160 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนที่เรียนทางด้านโปรแกรมกราฟิกที่เป็นรายวิชาบังคับเลือก

ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 

30 คน ได้มาโดยใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้ โดยใช้อภิปัญญา 

     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการก ากบัตนเอง และความพึงพอใจ 

 4. ขอบเขตเน้ือหา  

      4.1 หน่วยที่ 1 เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster  

      4.2 หน่วยที่ 2 เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 

 5. ระยะเวลาในการวิจัย 

     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใช้           

อภิปัญญา จ านวน 4 แผน จ านวน 12 คาบเรียนๆละ 50 นาท ี 

 2. แบบทดสอบวัดความรู้ เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก จ านวน 1 ชุด  

 3. แบบประเมินกระบวนการท างาน เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก จ านวน 1 ชุด 

 4. แบบประเมินตนเองโดยนักเรียนและแบบสะท้อนการเรียนรู้  จ านวน 1 ชุด 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสามารถในการก ากบัตนเอง โดยใช้อภิปัญญา  
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ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

 1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแก่นักเรียน 

 2. ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้  ทั้ง 4 แผน มีข้ันตอนดังน้ี 

          ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน 

 (1) กระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน ครูเป็นผู้น าการอภิปรายโดยก าหนดประเดน็หรือ

หัวข้อที่เป็นแก่นของเร่ืองที่จะสร้างภาพกราฟิกและซักถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนช่วยกันแสดง

ความคิดเหน็ และน าประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะสร้างภาพกราฟิกมาช่วยท าความ

เข้าใจ 

 (2) ตั้งวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพกราฟิกลงในสมุดบันทึกของนักเรียน จะช่วย

กระตุ้นให้นักเรียนเกดิแรงจูงใจที่จะสร้างภาพกราฟิกและยังเป็นการฝึกให้นักเรียนต้ังวัตถุประสงค์

ในการเรียนรู้ 

          ข้ันที่ 2 ข้ันก ากบัควบคุม 

 (1) แจกเน้ือเร่ืองให้นักเรียนท าความเข้าใจความส าคัญและเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้า

กับความรู้เดิมโดยตรวจสอบความเข้าใจกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ลงมือปฏบัิติสร้างงานกราฟิก

ตามแผนและเวลาที่ก  าหนดไว้ ทั้งน้ีนักเรียนต้องวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยการบันทึก

ข้อมูลในขณะปฏบัิติงานของตน 

         ข้ันที่ 3 ข้ันประเมินผล 

 (1) ตรวจสอบผลงานที่สร้างข้ึนและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 (2) ครูเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินกระบวนการท างานของนักเรียน 

  3. ทดสอบความรู้การสร้างภาพกราฟิกวิชาโปรแกรมกราฟิกโดยใช้อภิปัญญา เป็น

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด ทั้งหมดจ านวน 15 ข้อ  

  4. น าผลที่ได้จากแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมิน

ตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 
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 1. ผลการศึกษาความสามารถในการก ากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 ดีขึ้นหลังจากเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญา พบว่า นักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.66 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้อภิปัญญา พบว่า   ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับ

มาก ( X = 3.64 ) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้รู้จักวางแผน ก ากับ 

และประเมินตนเอง ( X = 4.73) มีความพึงพอใจระดับน้อย คือ 1) นักเรียนสรุปและประเมิน

ความสามารถด้วยตนเอง ( X = 2.50) 2) ท าให้ได้น าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    

( X  = 2.33) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาความสามารถในการก ากับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 ดีขึ้ นหลังจากเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญา พบว่านักเรียนมีความสามารถผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.66 เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมินกระบวนการท างาน กล่าวคือคะแนนแบบ

ประเมินกระบวนการท างานจากความสามารถในการก ากับตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดย

ใช้อภิปัญญาจะเหน็ได้ว่า คะแนนส่วนใหญ่ของกระบวนการท างานของนักเรียน 30 คน ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  83.33ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.66  และการประเมินตนเอง เช่นด้านความรู้โดยใช้อภิปัญญา ใช้วิธีการสร้างงานของตนเอง  รู้

วิธีที่เหมาะสมในการสร้างงานของตนเอง  แสวงหาความรู้มาใช้ในการสร้างงานของตนเอง ด้าน

การก ากับควบคุมตนเอง วางแผนในการสร้างงานของตนเอง สร้างงานด้วยตนเอง  พยายาม

ท างานจนประสบความส าเรจ็ ด้านความตระหนัก พยายามสร้างงานของตนเองด้วยความรู้ตนเอง

ไปสู่ความส าเรจ็  ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งด้านความรู้โดยอภิปัญญาและการก ากับตนเอง  (ทศินา 

แขมมณีและคณะ, 2544) กล่าวว่า 1) การตระหนักรู้ (Awareness) รู้ถึงทกัษะ กลวิธีแหล่งข้อมูล

ที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร (what to do) รู้ถึงสิ่งที่

ตนเองคิด และความสอดคล้องกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่รู้ออกมา

โดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟัง สามารถสรุปใจความส าคัญของสิ่งที่เรียนรู้น้ัน มีวิธีจ าสิ่งน้ันได้ง่าย 2) 

ความสามารถในการก ากับตนเอง (Self - regulation) ในการท างานเพ่ือให้สามารถปฏบัิติงานได้

ส าเร็จสมบูรณ์ จะต้องรู้ว่า จะท างานอย่างไร (how to do) และเมื่อไหร่ (when to do) การ

ประเมินความพยายามในการวางแผน และข้ันตอนในการท างาน การทดสอบวิธีการที่ใช้ การ

ตัดสนิใจในการใช้เวลาและการใช้ความสามารถที่มีอยู่ สอดคล้องกับ (Chiquito,S. 1995) พบว่า 

ผลการทดสอบหลังการเรียนด้วยวิธีอภิปัญญา คะแนนการเขียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
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คะแนนของนักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการ

เขียนของนักเรียน พบว่าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักใน

ส่วนของนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างของคะแนนในการทดสอบทั้งสามคร้ัง 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน สอดคล้องกับ (ชนิกานต์ สิทธิฟอง, 2555) พบว่า 1)

นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญา มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการ

ทดลองสงูขึ้นกว่าก่อนการทดลอง โดยมีระดับความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้นจากระดับอ่อน เป็น

ระดับปานกลาง 2)นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญา มีคะแนนความสามารถในการ

เขียนผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้โดยมีคุณภาพระดับการเขียนเพ่ิมข้ึนจากระดับอ่อนเป็นระดับปาน

กลาง 3)นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสูงมีระดับการใช้กลวิธีอภิ

ปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษ ในด้านการก าหนดความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบ

ประเมินผลในระดับสูง ส่วนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษต ่า มี

ระดับการใช้กลวิธอีภิปัญญาในการเรียนภาษาองักฤษในด้านการก าหนดความสนใจ การวางแผนและ

การตรวจสอบประเมินผล ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้อภิปัญญา พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับ

มาก( X =3.64 ) 

และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้รู้จักวางแผน ก ากับ และประเมินตนเอง 

และมีความพึงพอใจระดับน้อย คือ 1) นักเรียนสรุปและประเมินความสามารถด้วยตนเอง 2) ท า

ให้ได้น าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้อง (เบญจพร เทพสีหนู, 

2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญา มีความพึง

พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ สอดคล้องกับ (นุชนาฏ กฤตธรรม, 2546) ได้

ท าการศึกษาผลการใช้กลวิธี อภิปัญญาที่มีต่อการอ่านเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนโดย

ใช้วิธ ี  อภิปัญญาที่มีต่อการอ่านอยู่ในระดับดี 

 ข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

 1. นักเรียนที่ประสบความส าเรจ็ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนสม ่าเสมอ มีความ

รับผิดชอบและตรงต่อเวลา แตกต่างกับนักเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จมีส่วนน้อย ผู้วิจัยซ่ึงเป็น

ผู้สอนสงัเกตเหน็และจากบันทกึสะท้อนการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้อภิปัญญา  

 2. จากการเรียนรู้ ของนักเรียนกลุ่มหน่ึงหลังจากที่เรียนรู้ด้วยวิธีการน าตนเองโดยใช้     

อภิปัญญา ซ่ึงจากคะแนนช้ินงานและแบบสะท้อนการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มน้ีน่าจะประสบ
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ความส าเรจ็ในการเรียนวิชาอื่นๆได้ อกีส่วนหน่ึงอาจต้องส่งเสริมการเรียนแบบดังกล่าวในรายวิชา

อื่นที่ผู้วิจัยสอน 

 3. การเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้อภิปัญญา ควรมีการสนับสนุนและติดตามการ

เรียนรู้ด้วยอภิปัญญาอย่างต่อเน่ืองเพราะการฝึกอภิปัญญาน้ันต้องอาศัยเวลาในการที่จะท าให้

นักเรียนเป็นผู้เรียนที่เรียนด้วยตนเองได้ และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 1.1 ผู้สอนต้องเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่ต้องใช้ใน

ห้องเรียนให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

 1.2 ครูผู้สอนควรให้ก าลังใจส าหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนเป็นพิเศษและคอย

ช่วยเหลือแนะน า เมื่อนักเรียนมีปัญหาในการท างาน อาจดูแลตั้งแต่ต้นจนสิ้ นสุด  ซ่ึงเป็นการ

ช่วยเหลืออกีทางหน่ึง 

 1.3 ครูผู้สอนควรคัดเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและมีความ

เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียนด้วย  

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อภิปัญญา (เมตาคอกนิชัน) ในการเรียนรู้วิชา

อื่นๆ เช่นวิชา วิทยาศาสตร์ ธุรกจิเบื้ องต้น   การตลาด เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการฝึกการใช้อภิปัญญาเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

 2.3 ควรฝึกให้นักเรียนสามารถสรุปและประเมินด้วยตนเองและสามารถน าสิ่งที่เรียน

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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