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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด  
ซึ่งช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการทำวิจัยนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์นราวัลย์   
พูลพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส รองศาสตราจารย์ศรีวิไล  พลมณ ีรองศาสตราจารย์
วิไลพร  ธนสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา  อดิภัทรนันท์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือพร้อมให้คำแนะนำเพื่อการทำวิจัยนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้
งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ศุภพิทยาภรณ์ รวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน และนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้ขอมอบให้กับครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  
ของผู้วิจัย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  โชติวชิรา 

ผู้วิจัย
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ชื่องานวิจัย การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่องวิชา
ภาษาไทย 

ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  โชติวชิรา 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0  : การศึกษานำร่องวิชา
ภาษาไทย” มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา 
ในการเรียนการสอนภาษาไทย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 3) เพ่ือ
ประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย งานวิจั ยนี ้เป็นการใช้การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการจำนวนทั ้งส ิ ้น 5 คน โดยนักเร ียนที ่สนใจเข ้าร ่วมโครงการ ฯ มาจากชั ้นเร ียน 
ที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายคนละ 1 ห้องเรียน ประมาณห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน 
จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่หรือใกล้เคียง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ตารางการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการสอนภาษาไทย 2) แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยง 3) แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4) แบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธี
อภ ิป ัญญาของนักศึกษาฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ู 5) แบบสะท้อนคิดของนักศ ึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6) แบบวัดและประเมินอภิปัญญาของนักเรียน 7) แบบสังเกต  
อภิปัญญาของนักเรียน 8) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 9) แบบสะท้อนคิด 
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา และ 10) แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action 
Research เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไปในข้อเสนอ



 

ค 

การวิจัย คือ การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนานักศึกษาที่แบ่ง
ออกเป็น 3 วงจร 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา  

ในชั้นเรียนภาษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ข้อมูลครบทั้ง 3 ประเด็นคือ ประเด็น
กรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั ้นเรียนภาษาไทย ประเด็นการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั ้น เรียน
ภาษาไทย และประเด็นการวัดและการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 

2. ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action Research เพ่ือส่งเสริม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไปในข้อเสนอการวิจัย คือ การใช้
วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนานักศึกษาท่ีแบ่งออกเป็น 3 วงจร 

3. ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวม
พบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี ่ยหลังเรียนคือ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80  
จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี ่ยของอภิปัญญาเพิ ่มขึ ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั ้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) โดย
ภาพรวมเท่ากับ 0.31 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.29) พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ ในขณะที่ด้านการกำกับ
การรู้คิด (d = 0.33) พบว่าเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 

4. สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาภาษาไทย ทั้ง 5 โรงเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า สำหรับความสัมพันธ์
ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนในชั ้นเรียนภาษาไทยนั ้น  พบว่า  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรยีน
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้อยู่ในช่วง 0.25 – 0.68 (ต่ำถึง 
ปานกลาง) จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่าในภาพรวมค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมีแนวโน้มของระดับความสัมพันธ์คือระดับต่ำ
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Research Title The Development of Metacognition of Thai Students 4.0:  
The Pilot Study of Thai Language 

Researcher Asst. Prof. Dr. Boonrawd Chotivachira 
Affiliation Faculty of Education, Chiang Mai University 

ABSTRACT 

The purposes of this study were (1) to investigate the body of knowledge 
about the development of metacognition in teaching and learning Thai language; 
(2) to examine the guidelines for action research by promoting student teachers to 
develop the students’ metacognition in secondary schools; (3) to assess the 
students’ metacognition, and (4) to determine the relationship between the 
students’ metacognition and learning achievement. The study used action research 
for encouraging student teachers to enhance the students’ metacognition and 
learning achievement. The participants were five student teachers from the Faculty 
of Education, Chiang Mai University, and 225 secondary school students obtained 
by selecting one classroom (approximately 45 students) from each school where 
the student teachers practiced teaching in 2019. Those schools were in Chiang Mai 
and other nearby provinces. The data collection tools included: (1) a synthesis 
matrix of research relating to metacognition in teaching Thai language; (2) a training 
plan of knowledge adjustment provided for student teachers and associate 
teachers; (3) a qualitative checklist of lesson plans using metacognitive strategies; 
(4) a classroom observation form using metacognitive strategies; (5) a reflection 
form for the student teachers; (6) evaluation and assessment forms of 
metacognition for secondary school students; (7) an observation form of the 
students’ metacognition; (8) an evaluation form of the learning achievement for 
secondary school students; (9) a reflection form of the students who were treated 
by metacognitive strategies in the classroom, and (10) an interview form for the 
students. 
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The researcher designed and planned the guides for action research in order 
to promote student teachers, who practiced teaching Thai language, to enhance 
the students’ metacognition. To develop student teachers, the concept of action 
research, PAOR (Plan-Act-Observe-Reflect), was applied and divided into three 
cycles. 

The results of this study found the following aspects: 
1. The result of synthesizing the data from the qualitative research relating 

to the development of metacognition in language classrooms (both in Thailand 
and other countries) revealed that there were three subjects: 1. the metacognitive 
framework in the Thai language classroom, 2. implementation of metacognition 
strategies in the Thai language classroom, and 3. an evaluation-assessment of the 
metacognition for secondary school students who participated in this study. 

2. The result of investigating the guidelines for action research indicated that 
the concept of action research, Plan-Act-Observe-Reflect (PAOR), was utilized to 
develop student teachers and it was divided into three cycles. 

3. The result of the assessment relating to the students’ metacognition in 
Thai language revealed that the average scores of the metacognition after learning 
were 3.99 (79.80%). This suggested that the scores of metacognitive knowledge 
and metacognitive regulation had increased after learning. The overall scores of 
the effect size (d), however, were 0.31, which increased moderately. This was also 
true for the scores of metacognitive regulation (d = 0.33), whereas the scores of 
metacognitive knowledge (d = 0.29) suggested that the scores were lower. 

4. The result of the relationship between the students’ metacognition and 
learning achievement suggested that the overall scores of the correlation 
coefficient between the students’ metacognition and learning achievement were 
0.25 – 0.68 (lower to moderate). This revealed that the relationship between the 
students’ metacognition and learning achievement in Thai language classrooms 
tended to be lower.
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ซึ่งองค์ประกอบ 
ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์  
ในการนำพาประเทศชาติให้เจร ิญก้าวหน้าต่อไป ดังพระราชดำรัสของสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ความตอน
หนึ่งว่า “...การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเราใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีต่าง ๆ ในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ความสำคัญต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปัจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สุด แม้เราจะมีปัจจัยอื่น ๆ อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วการพัฒนา 
ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จสูงสุดได้...” (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
2538, หน้า 4) 

การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื ่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2551) กำหนดไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องผ่าน
การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 
ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอน
ให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้
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เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือ ครู 
ดังนั้นครูต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูจะต้องสามารถสอนให้ผู ้เร ียน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นการคิดขั้นพื้นฐานสำหรับการคิดขั้นสูงต่อไป สำหรับ
ผู ้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็นบุคลากรของประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการสร้าง
นวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูง ผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้ต้องมี
ความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางการคิดนี้สามารถ
นำไปใช้แก้ปัญหาหรือไปทำประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้โดยการสร้างผลงาน แนวทางดังกล่าวนี้
จะต้องเน้นให้มีผลงานเกิดขึ ้นจากผู ้เร ียน ไม่ว ่าผลงานนั ้นจะเป็นผลงานวิชาการ ผลงาน  
การประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษา ก็ต้องมีผลงานทางภาษา 
ถ้าเป็นงานเกษตรต้องมีผลงานเกษตรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาเร ื่องใดเป้าหมายจะต้อง
มีผลผลิตออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนั้นผลผลิตที่ออกมาจะต้องป็นผลผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ 
ไม่ใช่เพียงแต่ลอกเลียนแบบคนอื่นมา ในขณะที่รู ้จักคิดสร้างสรรค์สำหรับการคิดนวัตกรรม 
เป็นการคิดท่ีสร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้ำแบบใครในเชิงบวกและการคิดรับผิดชอบ กล่าวโดย
สรุป เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยรุ่นใหม่ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเด็กไทย 
4.0 นั้นเป็นเด็กมีความสามารถสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมมีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะของผู้ประกอบการและมีคุณธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากความสำคัญของการจ ัดการศึกษาข้างต ้นจะเห ็นได ้ว ่า การจ ัดการศึกษานั้น  
ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมทักษะการคิดให้เกิดแก่ผู ้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง เป็นต้น เด็กไทยในยุค 4.0  
จึงควรมีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการคิดการคิดและการสอนคิดจึงเป็นเรื ่องสำคัญอย่างยิ่ง  
การจัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาและฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต เป้าหมาย
ของการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดพุทธิพิสัยขั้นสูงหรือความคิดระดับสูง  (Higher order 
thinking) แต่จากสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่เกิดควบคู่กับ
ปัญหาด้านการเรียนการสอน คือ ปัญหาในเรื่องการสอนคิด สอดคล้องกับ ปัทมาวดี โพชนุกูล 
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ให้ข้อมูลในฐานะผู้ติดตามโครงการวิจั ย
การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื ่อพัฒนาศักยภาพ 
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การเป็นคนดี คนเก่งของนักเรียนไทย กล่าวว่า ผลวิจัยเชิงสถิติ นักเรียนไทยมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ในระดับที ่ต ่ำมาก แสดงว่าไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน  
ด้านการคิดวิเคราะห์หรือการวัดผลการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนอาจไม่มีประสิทธิผล (มติชน
ออนไลน์, 13 ธันวาคม 2559) เช่นเดียวกับ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ผลการประเมิน  PISA ปีล่าสุดประกาศออกมาว่า 
นักเรียนไทยมีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานและถูกจัดอยู ่ในอันดับที ่ 57 , 54, และ 54 จาก 70 
ประเทศ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 
และอยู่ในลำดับที่เทียบไม่ได้กับประเทศอาเซียน นับเป็นดัชนีสะท้อนคุณภาพการศึกษาโดยรวม
ได้เป็นอย่างดี การแก้ปัญหาคงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน 
หากประเทศจะก้าวเข้าสู่ความเป็น Thailand 4.0 จะต้องมีความสามารถในการแข่งขัน ในทุก ๆ 
ด้าน โดยมีการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ อีกทั ้งยังมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการโครงการ
ประ เม ิ นผลน ั ก เ ร ี ยนนานาชาต ิ  หร ื อ  PISA (Programme for International Student 
Assessment) โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1990 จากประเทศต่าง ๆ  
ที่เป็นสมาชิกของ OECD ได้มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินว่าเด็กทั่วโลกที่มีอายุ 15 ปี ซึ่งเป็น
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ 2000 ถึงปัจจุบัน ในภาพรวมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนไทยไม่ว่าจะเป็นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษามีแนวโน้มลดต่ำลง
โดยปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงหรือความสำเร็จของนักเรียน 
คืออภิปัญญา (Metacognition) (Marzano, 1998) 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การฝึกทักษะด้านการอ่าน การคิด การเขียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้น โดยฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ แสวงหาความรู ้หาคำตอบ จะส่งผลให้ผู ้เร ียนรู ้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ รู้จักการจำแนกแยกแยะ ประเมิน
ค่า มีทักษะการแสวงหาความรู้ แต่การจัดการเรียนการภาษาไทยให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยม
ในโรงเรียนต่าง ๆ ยังพบว่า ปัญหาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนที่บกพร่อง และส่งผลไปถึง
คุณภาพการศึกษานั้น กล่าวคือ นักเรียนทำข้อทดสอบที่เป็นอัตนัยด้วยการเขียนอธิบายความ
ไม่ได้ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ประกอบกับการยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุ
ผลต่าง ๆ และการเขียนข้อความยาว ๆ ไม่ได้ นักเรียนเก่งอาจทำข้อสอบแบบเลือกตอบ 
(ความจำ) ได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อสอบแบบอธิบายได้ ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง
ที่ตามมา คือ นักเรียนจะเรียนอ่อนในวิชาอ่ืน ๆ อีกด้วย เนื่องจากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยถือเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะมุ่งให้นักเรียนอ่าน 
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คิด วิเคราะห์และเขียนนั้นมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลายแนวทาง และแนวทางหนึ่งที่จะ
เสนอ คือ การจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking 
instruction) ซึ่งต้องอาศัยสิ่งเร้า (สื่อ) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บรรยากาศการเรียนรู้ ที่จะฝึก
ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และเขียน วิธีการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมต่อเนื่อง การจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง เรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนได้ดี ส่งผลให้การเรียนรู้
ภาษาไทยของผู ้เรียนมีพัฒนาการที ่ด ีขึ ้นต่อเนื่ องไปจนถึงความสามารถในการเรียนรู ้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

จากปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการสอนคิดหรือการสอน
ให้เกิดทักษะการคิดให้เกิดแก่ผู้เรียนเป็นปัญหาสำคัญ ครูผู้สอนต้องตระหนักและร่วมมือกันคิด
หาแนทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิด
และคิดเป็น แม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็นและมีกระบวนการด้าน 
การคิดจะเป็นเร ื ่องยากแต่ก ็เป ็นสิ ่งท ี ่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้โดยใช ้กระบวนการ  
ทางการศึกษา แนวทางหนึ ่งในการสอนเพื ่อพัฒนาการคิด คือ การสอนเกี ่ยวกับการคิด 
(Teaching about thinking) เป็นการสอนที่เน้นการใช้ทักษะการสอนคิด เน้นที่เนื ้อหาสาระ 
การสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะ
การคิดที่เรียกว่า “อภิปัญญา” (Metacognition) แนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา ความสามารถ 
ในการคิดของนักเรียนในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในศตวรรษนี้ โดยมี
งานวิจัยจำนวนไม่น้อยในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาพบว่า อภิปัญญา หรือการคิดเกี่ยวกับ 
การคิด นั ้นมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาส่วนบุคคล 
ของนักเรียน (Joseph, 2010) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนจะช่วย
เพิ่มการฝึกฝนด้านการรู้คิดให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลยุทธ์การเรียนรู้
ของตนเอง (Lambert, 2000) นักเรียนที ่ประสบความสำเร็จในทุกระดับชั ้นนั ้นล้วนเป็นผู้ที่
สามารถกำกับตนเองในการเรียนรู ้ โดยพวกเขาจะสามารถประเมินความรู ้และตรวจสอบ
กระบวนการรู ้คิดของตนเอง โดยความสามารถดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อนักเรียนในทุก
ระดับชั้น และจะยิ่งมีมากขึ้นเมื่อนักเรียนเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียน  
ที่คิดเกี่ยวกับการคิดของตนเองจะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและสะท้อนคิดเก่ียวกับการคิด
ของตนเอง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า อภิปัญญาซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีพ (Life-
long learning) (Lifford, Byron, & Ziemian, 2000) 
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อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
และขาดการกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผลทำให้พวกเขาเหล่านี้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่ไม่
เหมาะสมในการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ (Hoyt & Sorensen, 2001) ทั้งนี้อภิปัญญาหรือการคิด
เกี่ยวกับการคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพันธุกรรมหรือมีมาแต่กำเนิด หากแต่สามารถส่งเสริมพัฒนา 
โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction) ให้นักเรียนได้เกิด
ความสามารถในการตระหนักในการรู ้คิดของตนและเรียนรู ้ที ่จะพัฒนาให้ตนเองให้ดียิ ่งขึ้น  
ในการคิดเกี่ยวกับการคิดหรืออภิปัญญานี้ซึ ่งถือได้ว่าเป็นการคิดขึ้นสูงอย่างหนึ่ง (Powerly, 
Brobst, & Morris, 2002) สำหรับกรอบคิดที ่จะใช้ในการจัดการเร ียนสอนเชิงอภิปัญญา 
ในงานวิจัยนี้จะปรับใช้จากกรอบคิดของ Ozturk (2016) ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

ครูผู้สอนสามารถท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด การที่ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจตลอดจนแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษา ยังพบปัญหาที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการเรียนการสอนคือ ทักษะและ
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมอยู่ใน
ระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ปัญหาอื่น ๆ ที่พบซึ่งส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
คือ ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญและไม่สนใจภาษาไทยเท่าที่ควร ไม่รักและภูมิใจในภาษาไทย  
ขาดความสามารถในการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ (อังคณา ขจร , 2560)  
ซึ่งความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นปัญหาสำคัญในการจัด
การศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอด จากการวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี (สสวท.) และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย พบว่า นักเรียนทำข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยด้วยการเขียน
อธ ิบายความไม ่ได ้ และความสามารถในการค ิดว ิ เคราะห ์ค ่อนข ้างน ้อย ประกอบกับ  
การยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุผลต่าง ๆ และการเขียนข้อความยาว ๆ ไม่ได้เช่นกัน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนี ้ม ีสาเหตุส่วนหนึ ่งมาจากการขาดทักษะด้านภาษาไทยที ่เป ็นวิชาพื ้น ฐานและ 
เป็นเครื่องมือที่นักเรียนจะใช้เรียนรู้วิชาอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทย
ที่ควรมีทักษะในการสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิด
ความเข้าใจตรงกันผ่านภาษาเป็นเครื่องมือ องค์ความรู ้และทักษะด้านภาษาไทยจึงนับว่ามี
ความสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนไทย 4.0 

ดังนั้น บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยจำเป็น 
ที่จะต้องเร่งสร้างและผลิตครูที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนเชิงอภิปัญญาและนำหลักการ
และแนวทางการสอนเชิงอภิปัญญามาปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาไทย ทั้งนี้ในการสร้างและพัฒนาครูถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปฏิรูปการศึกษา 
โดยหากสถาบันด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการเตรียมและฝึกประสบการณ์
ให้ครูมือใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการศึกษาต่อไป 
ในอนาคต (OECD/UNESCO, 2016) ซึ่งหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือ การวิจัย 
เช ิงปฏิบัต ิการ (Action research) สำหรับการวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการในชั ้นเร ียน ถือว ่าเป็น
กระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยครูผู ้สอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ภายใต้กระบวนการดำเนินการ
ในแต่ละวงจรของการวิจัย (สุวิมล ว่องวาณิช , 2555) จากการศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการชั้นเรียนพบว่า มีข้ันตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ตามการวิจัยของ Kemmis and McTaggart (1988) ทั้งหมด 4 ขั ้นตอน คือ 1. ขั ้นวางแผน 
(Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

จากปัญหาที่พบจากการประเมินระดับนานาชาติอย่างเช่น PISA ของนักเรียนไทยในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับการรู้เรื่องการอ่านภาษาไทยดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และผลของอภิปัญญาที่มี
ต่อผู้เรียนในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผลต่อการเรียนรู ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ประกอบกับหนึ่งในกระบวนการการพัฒนาทางวิชาชีพครูที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่าง
แพร่หลายคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงนำไปสู่ประเด็นคำถามวิจัยคือแนวทางการใช้การวิจัย 
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เชิงปฏิบัติการเพื ่อส ่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญา  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : กรณีศึกษาวิชาภาษาไทย” ทั้งนี้รายงานวิจัยฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

ภาษาไทย 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 5) ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (n = 225) ในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไป
ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงในปีการศึกษา 2562 
ซ ึ ่งจะมีการประเมินทั ้งอภ ิป ัญญาของนักเร ียนในชั ้นเร ียนว ิชาภาษาไทย ที ่น ักศ ึกษา  
ฝึกประสบการณ์ได้นำแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกสร้าง/พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา
ของนักเรียน ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะทั้งในระดับ
ปฏิบัติและระดับนโยบายในการพัฒนานักเรียนในพร้อมสู่การเป็นคนไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู ้ว ิจ ัยได้กำหนดขอบเขตของกลุ ่มเป้าหมายที ่ใช้ในการทำวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวนทั ้งสิ ้น 5 คน โดยนักเรียนที ่สนใจเข้าร ่วมโครงการฯ มาจากชั ้นเรียนที ่น ักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายคนละ 1 ห้องเรียน ประมาณห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน จากโรงเรียน
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ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือ
ใกล้เคียง 

ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมไทยที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน ที่ใช้สอนนักเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่วรรณคดีวรรณกรรมไทย จำนวน 5 เรื่องดังนี้ 

1. วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2) 

2. วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงโลกนิติ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
3. วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศเมืองแกลง (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
5. วรรณคดีและวรรณกรรมเรื ่อง บทละครพูดคำฉันท์ เรื ่องมัทนะพาธา (นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนาอภิปัญญา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา 
ของนักเรียน สอนนักเรียนฝึกฝนด้านการรู้คิดให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เกิดความสามารถในการ
ตระหนักในการรู้คิดของตนและเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยจะสามารถประเมิน
ความรู้และตรวจสอบกระบวนการรู้คิดของตนเอง 

2. นักเรียนไทย 4.0 หมายถึง เด็กไทยที่ควรมีทักษะการคิด ทักษะในการสื่อสารและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ดีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดการพัฒนา  
ที่สร้างสรรค์ 

3. อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู้
ในการคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู ้ด ้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การ
ตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู ้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การ
ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การตระหนัก
รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้
ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการ
เพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการ
ก่อนที่จะลงมือทำงาน 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management strategies) 
หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถเพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) 
หมายถึง การตรวจสอบติดตามความเข้าใจตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง 
วิธีการที่ใช้เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จ 
ของผลงานและวิธีการทำงานหลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

1.6 ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ในชั ้นเรียนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา (2) การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนา 
อภิปัญญานักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และ (3) การประเมินอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถสรุป
กรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญา

ของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญา  
ของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งพิจารณาออกเป็น 2 กรอบแนวคิดย่อยคือ 
กรอบแนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่จะนำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นไปตามกรอบคิด  
อภิปัญญาของ Schraw and Denisson (1994) เนื ่องจากเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม 
อย่างแพร่หลาย อีกทั ้งได้มีการสร้างแบบวัดอภิปัญญาที่ยึดกรอบแนวคิดนี ้ได้ถูกนำไปใช้  
อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน 

โดย Schraw and Denisson (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดยอธิบาย 
อภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2) การกำกับการรู้คิด  
ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้  

1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด หมายถึง การตระหนักรู้ในการคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง หมายถึง การตระหนักรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้อง
ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ หมายถึง การตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้อง
ดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

กรอบแนวคิดที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

กรอบแนวคิดที่ 2 การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
นักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

กรอบแนวคิดที่ 3 การประเมินอภิปัญญาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
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1.3) ความรู ้ด้านเงื ่อนไข หมายถึง การตระหนักรู ้ว่ามีเงื ่อนไขอะไรบ้างในการ 
นำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการเพื่อช่วยให้ควบคุมกำกับการเรยีนรู้
ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่จะลงมือ
ทำงาน 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ หมายถึง การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ
ตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อแก้ไขความเข้าใจและ
ข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของผลงานและวิธีการ
ทำงานหลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

รายละเอียด ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะปรับใช้กรอบแนวคิดของ Ozturk (2016) เนื่องจากมีความทันสมัย
และไม่ซับซ้อนมากนักเหมาะกับการนำไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย  Ozturk (2016) 
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ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด
โดยการตั้งคำถามในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What to do, When, Why, 
and How to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด
ซ่ึงรวมไปถึงการถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้ การสนับสนุนแนวคิด
ของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามตนเองและคิดออกเสียงเกี่ยวกับการคิดของตนเองซึ่งจะ  
ทำให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 Metacognitive instruction framework (Ozturk, 2016) 

หลังจากที ่คณะผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องในเบื ้องต้นแล้วกำหนด  
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวกับอภิปัญญาซึ่งมีแนวคิดอยู่ที่ 2 ประเด็นหลักคือ (1) การความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด/ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด และ (2) การกำกับติดตามการรู้คิด/การกำกับ
ติดตามกระบวนการรู้คิดจากการกำหนดคำนิยามและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิปัญญา  
ทำให้ผู ้วิจัยสามารถระบุลักษณะของข้อบ่งชี ้ของการมีอภิปัญญาในแต่ละองค์ประกอบและ  
กรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญาดังกล่าวข้างต้นมาปรับ ใช้ในการพัฒนาอภิปัญญา 
ของนักเรียนโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ ่งแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริม
นักศึกษาวิชาชีพครู ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนมีกรอบการคิด ดังนี้ 

กรอบแนวคิดที่ 2 การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในขั้นตอนนี้ โดยใช้วงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) ดังภาพที่ 
5 
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ภาพที่ 5 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในแต่ละวงจร 

จากภาพเป็นการแสดงกระบวนการวิจัย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั้นตอน (PAOR) คือ 
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัต ิ(Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) 
ในแต่ละวงจร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

การวางแผน (Plan) วางแผนการดำเนินการอบรม/สัมมานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (n = 5) ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชา
ภาษาไทย โดยในวงจรนี้ ผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื ้นความรู้
นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเก่ียวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนานักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ  
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วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (Plan) วางแผนเกี่ยวกับบทบาทของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ส่งเสริม
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) ให้นักศึกษาฯที่เข้าร่วมโครงการโครงการฯ ลงมือ
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติการสอนจริง 

การวางแผน (Plan) วางแผนการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้
พัฒนาขึ้น 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

หลังจากเสร็จสิ ้นทั ้ง 3 วงจร คณะผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนดังภาพที่ 6 ซึ ่งผู ้ว ิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมอีกครั้ง 
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ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดท่ี 3 การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สำหรับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจะทำการประเมินโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา 
ในช่วงก่อน (Pre-test) และหลังการดำเนินการ (Post-test) ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ได้พัฒนาขึ้น 1 บทเรียนหรือประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั้น
คณะผู ้ว ิจ ัยจะเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับอภิปัญญาของผู ้ เร ียนเพื ่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) จากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เช ่น จากแบบ
สังเกตชั้นเรียน แบบสะท้อนคิดของนักเรียน ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลัง การสอนของ
ครูผู้สอน โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะถูกนำมาใช้กับนักเรียนหลังจากการจัดการเรยีน
การสอนตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญา 
2. แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในการพัฒนาอภิปัญญา 
3. ข้อมูลอภิปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย 
4. ข้อมูลความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในวิชาภาษาไทย 

แบบวัดอภิปัญญา 
(Pre-test) 

จัดการเรียนการสอน 1 บทเรียน 
(ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์) 
การประเมินตามสภาพจริง 

- แบบวัดอภิปัญญา 
(Post-test) 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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5. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา
ของนักเรียนแก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย 

6. พัฒนานักเรียนที ่มีทักษะด้านการคิดและความสามารถในการเรียนรู ้ในสาขาวิชา
ภาษาไทย 

7. เป็นข้อมูลประกอบเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching) 
2.3 การสอนการคิด (Teaching thinking skills) 
2.4 ความหมายของอภิปัญญา 
2.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญา 
2.6 อาชีพครูและการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.7 นักเรียนไทยกับการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0  
2.8 งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องสำหรับการพัฒนา/ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชา

ภาษาไทย 

2.1 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

การวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการเป ็นที ่ร ู ้จ ักก ันในชื ่ออื ่น  ๆ ได้แก่การวิจ ัยแบบมีส ่วนร ่วม 
(Participatory research) การสืบสวนแบบร่วมมือ (Collaborative inquiry) การเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติ (Action learning) และการวิจัยเชิงในบริบท (Contextual action research) แต่ทั้งหมด
จะมีความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ “การเรียนรู้โดยการทำ” ที่กลุ่มคนมีการระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทำบางอย่างเพื่อแก้ไขดูวิธีการที่ประสบความสำเร็จ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ 
จะทำอีกครั้ง สาระสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะแตกต่างจากกิจกรรมการแก้ปัญหาทั่วไป 
(O 'Brien, 1998) 
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Gilmore, Krantz, and Ramirez (1986) ได้ให้ความหมายสั้น ๆ ของการวิจัยปฏิบัติการ
ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื ่อช่วยให้คนได้ตระหนักถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป้าหมายของ  
การทำงานของคนในสังคมไปพร้อม ๆ ความมุ ่งมั ่นในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อแก้ปัญหา  
อย่างมีระบบและในขณะเดียวกันเน้นการทำงานร่วมกับสมาชิกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ต้องการและยอมรับร่วมกัน การบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้ต้องใช้ความร่วมมือของนักวิจัย  
โดยให้ความสำคัญของการร่วมเรียนรู้เป็นด้านหลักของกระบวนการวิจัย 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2548) ได้เขียนบทความเรื่องหลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้กล่าวถึงความหมายของ การวิจ ัยปฏิบัต ิการ (Action search) หมายถึงกระบวนการ 
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของตนเพื่อพัฒนาผล  
การปฏิบัติงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม คำว่าการวิจัยนี้หมายถึงวิธี
การศึกษาที่ม ีระเบียบวิธ ีการเฉพาะประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการปฏิบัต ิงาน  
การแสวงหาลู่ทางการแก้ปัญหา การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา การบันทึกรายละเอียดผล
การปฏิบัติการ การสรุป และการเสนอผลการแก้ปัญหา ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนี้
นักวิจัยต้องมีการปฏิบัติการ ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะแก้ปัญหาได้และเมื่อพบว่าวิธีการนั้น ๆ 
แก้ปัญหาได้จริงก็ต้องมีการปรับปรุงวิธ ีการปฏิบัติงานเดิมตามวิธ ีการใหม่อันจะส่งผลให้  
การดำเนินงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยปฏิบัติการจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณภาพงานและผู้ปฏิบัติต้องทำการวิจัยปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
งานของตน 

จากความหมายของการวิจัยปฏิบัติการข้างต้น เมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนเพื ่อให้คำที ่ใช้ในงานวิจัยนี ้ชัดเจน จะใช้คำว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียน ( Action 
research) นักการศึกษาของไทยหลาย ๆ คนที่ให้ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ในทำนองเดียวกันว่า เป็นการวิจัยที ่ครูเป็นผู ้ดำเนินการแก้ปัญหาในชั ้นเรียนของตนเอง  
โดยค้นคว้าอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ มีแผนชัดเจน (กิตติพร ปัญญาภิญโภผล , 2541; กองการ
วิจัยการศึกษา, 2542; กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

สรุปได้ว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการศึกษาวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน  
ซึ่งเป็นการวิจัยที่ครูได้พัฒนาการปฏิบัติงานสอน เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่พบในชั้นเรียน  
ของตนเองโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการกำหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา รวบรวมข้ อมูลและ
สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

Kemmis and McTaggart (1988) ได้พัฒนารูปแบบในการวิจัยปฏิบัติการเป็นวงจร 
(Cycle) ในแต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน 
(Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) แสดงดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 วงจรแสดงขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmis & McTaggart 

จากภาพที่ 8 เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอนของวงจรการวิจัยปฏิบัติการ ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกัน
ด ีในช ื ่อวงจรการวิจ ัย PAOR หมายถึง Plan, Action, Observation และ Reflection 
ลักษณะการดำเน ินงานของวงจรการว ิจ ัยปฏิบ ัต ิการจะเร ิ ่มต ้นจากวงจรการว ิจ ัยที ่  1  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (P) ขั้นปฏิบัติการ (A) ขั้นการสังเกต 
(O) และขั้นการคิดไตร่ตรองหรือการคิดสะท้อนคิด (R) จากนั้นจะเริ่มเข้าวงจรการวิจัยที่ 2 
สืบเนื่องต่อกันไปจนกว่าปัญหาได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายที่นักวิจัยต้องการ 

หลักการของการวิจัยปฏิบัติการ 

Dewey เป็นนักการศึกษาคนแรกที่เสนอแนวคิดของการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ  
ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามหลักประชาธิปไตยในการทำงาน Kincheloe (1991, อ้างอิงใน  
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) ได้สรุปข้อเขียนของ Dewey ที่เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1908 ว่า บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ครูผู ้ช่วยสนับสนุน  
การสอน ควรต้องทำวิจัยและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนให้มี
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คุณภาพดียิ่งขึ้น การวิจัยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน หลักการประชาธิปไตย  
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพนี้จะต้องประกอบด้วยหลักการ 6 ข้อ 

1. หลักการนำตนเอง (Principle of self-direction) ตามหลักการนี้ครูทุกคนมีอิสระ
ในการวางระบบงานของตนโดยไม่ต้องคอยทำตามคำสั่งของหัวหน้าสายที่กำหนด 

2. หล ักการใช ้งานเป ็นสถานท ี ่ เร ียนร ู ้  (Principle of the job as a place of 
learning) ครูจะได้รับการส่งเสริมให้กำหนดเป้าหมายการทำงานและใช้ห้องเรียนเป็นเสมือน
ห้องทดลองแนวคิดวิธีการ 

3. หลักความหลากหลายของงาน (Principle of work variety) ธรรมชาติของมนุษย์
เมื่อต้องทำงานเดิมจำเจซ้ำซากจะเกิดความเบื่อหน่าย แต่ตามหลักการข้อนี้ครูทุกคนจะได้รับ
โอกาสในการเปลี่ยนงานและบทบาทของตนเอง ได้มีโอกาสวิจัยค้นคว้าแก้ปัญหางานของตนใหม่
ได้ตามความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อสถานศึกษา 

4. หลักการความร่วมมือ (Principle of cooperation) ครูทุกคนควรได้ม ีโอกาส
ร่วมมือปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 

5. หลักการการปฏิบัติงานสร้างเสริมสวัสดิการสังคม (Principle of contribution to 
social welfare) ครูผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทและผลการปฏิบัติงานของตนว่า
มีผลต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และระมัดระวังในการปฏิบัติงานในอันที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาสังคมให้ดี มิใช่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม 

6. หลักการนำการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน (Principle of play as a virtue 
which must be incorporated into work) ตามหลักการนี้ถือว่าการเล่นเป็นอารยะธรรม
ของมนุษย์ที่ต้องมีกติกาและกิจกรรมที่มีความยุติธรรม ครูต้องสามารถนำคุณธรรมจากการเล่นมา
ใช้ในการปฏิบัติงานการทำวิจัยของครูถือเป็นกิจกรรมการเล่นแบบหนึ่งที่ครูต้องเล่นตามกติกา
และนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 

“อย่างไร คือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน?” 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการวิจัยที่นักวิจัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยใช้หลักการและ
วิธีการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบของตนให้ดียิ่งขึ้น 
ลักษณะที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาวิจัยต้องเป็นปัญหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อที่ว่านักวิจัย
จะแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและเกิดการเรียนรู้ 
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2. ครูและผู้บริหารโรงเรียนผู้ประสบปัญหาและตั้งปัญหาวิจัยเอง เป็นนักวิจัยที่ตั้งปัญหาได้
เหมาะสมกว่า ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและหาวิธีแสวงหาความรู้แก้ปัญหาได้ดีกว่านักวิจัยที่ไม่ได้สัมผัส
ปัญหาโดยตรง 

3. เมื่อครูและผู้บริหารได้ทำการวิจัยปฏิบัติการด้วยตนเองต้องสามารถมองเห็นลู่ทาง/
แนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ต้องมีการร่วมมือรวมพลังจากบุคลากร  
ที่เก่ียวข้อง 

5. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมิใช่ภาระงานใหม่ แต่เป็นงานเดียวกับงานในหน้าที่  
ความรับผิดชอบของครูที่ทำเป็นปกติ เป็นงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพในระดับบุคคลและ 
ใช้วงจร PDCA ในการปฏิบัติงาน 

6. การวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียนมีหลักการและขั้นตอนดำเนินงานเป็นแบบเดียวกัน  
ใช้วงจร PAOR หรือ PDCA ซึ่งต้องทำเป็นวงจรต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถตอบปัญหาวิจัยได้  
แต่ระยะเวลาและความหนักแน่นทางวิชาการมีลักษณะแตกต่างกันได้หลากหลาย 

7. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดในชั้นเรียน
แต่นักวิจัยอาจขยายขอบเขตการทำงานออกไปนอกห้องเรียน ไปถึงชุมชนได้ตามปรัชญา
การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีไม่มีกำแพงกั้นอาณาเขตห้องเรียน เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
เกิดข้ึนตามสภาพธรรมชาติ อันเป็นห้องเรียนธรรมชาติ 

“อย่างไร ไม่ใช่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน?” 

1. การที่ครูทำแผนการสอน ลงมือสอน และบันทึกผลการสอนแต่ละคาบ ไม่ใช่การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเพียงจุดตั้งต้นที่จะทำการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเท่านั้น 

2. การที่ครูปฏิบัติงานและประสบปัญหาแล้วครูแก้ปัญหาได้ ยังมิใช่การวิจัยปฏิบัติการ  
จะเป็นการวิจัยปฏิบัติการต่อเมื่อ ครูตั้งโจทย์ปัญหาซึ่งมีเป้าหมายที่เป็นการพัฒนางานไว้ก่อนแล้ว
แสวงหาวิธีการที่มีระบบในการแก้ปัญหา นำมาลองใช้และศึกษาสังเกตผลที่เกิดขึ้นให้ได้ความรู้
ก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริง 

3. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมิได้หยุดที่การสรุปและตีความผลการทดสอบสมมติฐาน
แต่ต้องเลยไปถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงงานด้วย 

4. การวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียนมิใช่เป็นการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างผู ้ให้ข้อมูลแต่เป็น  
การวิจัยกับผู้เกี่ยวข้องกับงานของนักวิจัยซึ่งนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนต้องให้เกียรติในฐานะ  
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยมิใช่เพียงแต่ผู้ให้ข้อมูล นั่นคือในกรณีที่เป็นการวิจัยกับนักเรียน นักวิจัย
ต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและนำมาใช้ประโยชน์ 
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5. เป้าหมายสุดท้ายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มิใช่การได้รายงานวิจัยไว้นำเสนอ
หรือขอเลื่อนตำแหน่งวิชาการ รายงานวิจัยเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ความรู้ให้ เพื่อนครู
ได้เรียนรู้ แต่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาปรับปรุงานโดยใช้ผลงานวิจัย 

การรวบรวมข้อมูลของการวิจัยปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหา  
การเรียนการสอน การได้มาซึ่งข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก ควรได้กล่าวถึงเทคนิคในการรวบรวม
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัยปฏิบัติการมี 14 วิธี ดังต่อไปนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 
2543; สุวิมล ว่องวาณิช, 2546) 

1. การจดบันทึกสะสม (Anecdotal records) ผู้สอนหรือผู้วิจัยใช้ในการบันทึกบรรยาย
สภาพการณ์เชิงรูปธรรมที่ผู้เรียนคนหนึ่ง ๆ หรือกลุ่มได้พบในระยะเวลายาวต่อเนื่องกั นเพื่อให้
เห็นเป็นภาพรวมของสภาพการณ์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยนั้น 

2. การใช้บันทึกสนาม (Field note) เป็นการจดบันทึกเหมือนกับการใช้ระเบียนสะสม  
แต่การใช้บันทึกสนามจะจดบันทึกตามสถานการณ์ที่เห็นโดยปราศจากข้อคิดเห็นส่วนตัว การแปล
ความบันทึกโดยวิธีนี้ผู้สอนหรือผู้วิจัยจะเห็นพฤติกรรมเกิดข้ึนตามสภาพจริง 

3. การบันทึก การบรรยายถึงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Ecological behavioral 
description) เป็นการจดบันทึกที่พยายามให้ความเข้าใจกับลำดับขั้นของพฤติกรรมในชั้นเรียน  
ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง เช่น ขณะที่บรรยากาศในชั้นเรียนกำลังเครียดมีผู้เรียน 2 – 3 คน ส่งเสียง
หัวเราะออกมา เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ศึกบาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ เช่น 
คู่มือครู สมุดเตรียมสอน สมุดจดงาน และสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียน บันทึกผลการเรียน 
รายงานประจำปี  

5. การจดบันทึกอนุทินหรือจดหมายเหตุรายวัน (Diary) เป็นการบันทึกส่วนบุคคลที่ระบุ
เรื ่องราวที ่ตนเองสนใจเกี ่ยวกับสภาพการเรียนการสอน ผู ้เรียนควรได้แสดงความรู ้สึกหรือ
ข้อคิดเห็นในแง่มุมของตนเอง 

6. การจดบันทึกลงกระดาษแข็งเป็นรายเรื่อง ( Item sampling cards) เป็นการบันทึก
เหมือนอนุทินแต่เน้นเฉพาะเรื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้สอนหรือผู้เรียนควรจดบันทึกเป็นรายวัน ๆ ละ
หนึ่งเรื่องลงในกระดาษแข็งแต่ละใบแยกกัน 

7. การใช้ข้อมูลจากแฟ้มผลงาน (Portfolios) เช่น รายงานการประชุม แฟ้มข้อมูล 
สภาพปัญหา บทความทางการศึกษา วิเคราะห์ผลการเรียน 
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8. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้แบบสอบถามศึกษาข้อมูลเชิงความคิดเห็น
ปลายเปิด แบบสอบถามปลายปิดมีตัวเลือกสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียด ผู้วิจัยต้องกำหนดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะถามให้รัดกุมและครอบคลุม 

9. การส ัมภาษณ์ ( Interview) เทคน ิคการส ัมภาษณ์ม ีความย ืดหย ุ ่นกว ่าการใช้
แบบสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบไม่ได้วางแผน เป็นการสนทนา 
ที่ไม่เป็นทางการแบบวางแผนแต่ไม่มีโครงสร้าง เปิดโอกาสให้ผู้สนทนาเลือกหัวข้อที่สนใจจะพูด 
ใช้คำถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและสุดท้ายคือแบบมีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์  
ตามข้อคำถามท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ 

10. การใช้สังคมมิติ (Socio-metric methods) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสังคม 
ในกลุ ่มผู ้เรียนโดยใช้คำถาม เช่น เขาชอบที ่จะทำงานหรือไม่ชอบทำงานกับใคร เขาชอบ 
ที่จะสังสรรค์หรือไม่สังสรรค์กับใคร แล้วนำชื่อที่ถูกระบุไว้มาโยงหาความสัมพันธ์ว่าใครเป็นที่นิยม
ของกลุ่มหรือใครถูกสมาชิกกลุ่มเพิกเฉยไม่สนใจ 

11. การใช้แบบตรวจสอบปฏิสัมพันธ์และแบบสำรวจรายการ ( Interaction schedules 
and checklists) เพื่อความสะดวกและเชื่อถือได้ในการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู ้สอนและ
ผู้เรียน ผู้วิจัยอาจสร้างรายงานแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนประกอบการสังเกต  
โดยการตรวจสอบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น การใช้คำถามของผู้สอนโอกาสในการตอบคำถาม 
ของผู้เรียน 

12. การใช้เครื่องบันทึกเสียง (Tape recording) การบันทึกเสียงของกิจกรรมในชั้นเรียน
การให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งในการเรียนการสอนในกลุ่มเล็ก  ๆ หรือ 
การสนทนารายบุคคล 

13. การใช้วีดิทัศน์ (Video recording) บันทึกภาพและเสียงลงเครื่องวีดิทัศน์ เพื่อให้ 
เห็นกิจกรรมทั้งชั้นหรือเลือกบันทึกรายการประเด็นที่สนใจ ที่มีประโยชน์มากในการนำข้อมูล  
มาวิเคราะห์ภายหลัง  

14. การใช้แบบทดสอบ (Test) ใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวินิจฉัย
จุดเด่น จุดด้อยในเนื้อหาวิชาของผู้เรียน เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถของผู้เรียน 

2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเร ียน  
การสอนในห้องเรียนโดยตรง หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย จัดสื่อการสอน ซึ่งหมายถึงหนังสือ 
ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรรายวิชา แต่ละรูปแบบ 
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จะกำหนดแนวทางในการออกแบบการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์แตกต่างกัน  
ทิศนา แขมมณี (2544) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่า หมายถึง สภาพ
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการแนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือได้ 

Joyce, Weil, and Culhoun (2001) ให ้ เสนอร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอน 
โดยเริ่มจากการเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) เพ่ือนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แต่ละแบบซึ่งแต่ละแบบมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 กล่าวถึงที ่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Orientations in the 
method) ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ มโนทัศน์ที่เชิญที่เป็น
พ้ืนฐานของรูปแบบ การสอน 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The model of teaching) มี 4 ส่วน 
2.1 ขั ้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจัดเร ียงตามลำดับ

กิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจำนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกัน 
2.2 รูปแบบของสังคม (Social system) เป็นการอธิบายบทบาทของครู นักเรียน 

และความสัมพันธ์ซึ่งกัน และการสอนในแต่ละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
รูปแบบการสอน 

2.3 หลักการแสคงการได้ตอบ (Principle of reaction) เป็นการบอกวิธีการที่ครู
จะตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนกระทำ อาจเป็นการให้รางวัล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
บรรยากาศอิสระและไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด 

2.4 ระบบการสนับสนุน (Support system) เป็นการบอกเงื่อนไขหรือสิ่งจำเป็น 
ในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผล เช่น การสอนฝึกทักษะ นักเรียนจะต้อง
ได้ฝึกการทำงานในสถานที่ด้วยอุปกรณ์ท่ีใกล้เคียงกับสภาพการทำงานจริง ๆ 

ส่วนที่ 3 การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนำและ
ให้ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้เนื้อหาประเภทใด ใช้กับเด็ก
ระดับใดจึงจะเหมาะสม 

ส่วนที่ 4 ผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and nurturant 
effects) เป็นการบอกให้รู ้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดอะไรบ้างกับนักเรียน โดยที่ทางตรงมาจาก 
การสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน ส่วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งถือเป็นผลกระทบ  
ที่เกิดแฝงไปกับผลการสอนซึ่งสามารถใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ 
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Saylor, Alexander, and Lewis (1981) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนตามหลักสูตร 
ไว้ 5 แบบ โดยพิจารณาความเกี ่ยวข้องสอดคล้องกับรูปแบบกับหลักสูตรแต่ละประเภท  
ซึ่งรูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ได้จัดแบ่งไว้ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (Subject matter discipline) 
เช่น การบรรยายการอภิปรายการถามคำถาม เป็นต้น 

2. รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เน้นสมรรถภาพ (Specific competencies 
technology) เช่น การทำแบบฝึกหัดการฝึกฝน เป็นต้น 

3. รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะ (Human traits/ Process) 
เช่น การค้นคว้าเป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน เป็นต้น 

4. ร ูปแบบการสอนที ่เหมาะกับหลักสูตรที ่เน ้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social 
function/ Activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

5. รูปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
(Interests and needs/ Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศหรือการเรียนด้วยตนเอง 

Cole (1992, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) จัดรูปแบบการสอนโดยพิจารณาในแง่ 
การสอนที่มีผลต่อผู้สอนและผู้เรียนในลักษณะต่างกัน โดยสังเคราะห์มาจากรูปแบบการสอน  
ตามแนวคิดของนักการศึกษาทางด้านการสอนซึ่งได้รูปแบบการสอน ดังนี้ 

1. ร ูปแบบการสอนที ่ เน ้นค ุณล ักษณะ (The personality characteristic model) 
รูปแบบนี้จะเน้นที ่บุคลิกภาพของครู ครูนั ้นจะต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดี เช่น มีความเมตตา  
มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งให้ครูพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. รูปแบบแนวพฤติกรรมนิยม (The behaviorist model) เป็นรูปแบบที ่นำแนวคิด 
ในการวางเงื่อนไขตามแนวพฤติกรรมนิยมของผู้เรียนในห้องเรียนโดยครูเป็นผู้กำหนดวางเงื่อนไข
ต่าง ๆ เช่น การจัดสภาพแวดล้อม การให้รางวัล การลงโทษ เป็นต้น ข้อดีของรูปแบบนี้คือ  
จะใช้ได้ดีกับผู้เรียนที่มีความสามารถระดับต่ำ เหมาะกับทักษะการสอนให้อ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็น
ทักษะพ้ืน ๆ สำหรับข้อจำกัดคือ มีลักษณะกำหนดตายตัวยืดหยุ่นได้น้อย ผู้สอนจะปรับให้เข้ากับ
ลักษณะการสอนของตนเองได้ยากและไม่เหมาะกับการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง 
เช่น การคิดเชิงวิจารณ์ความคิดสร้างสรรค์  

3. รูปแบบที่เน้นการฝึกทักษะการสอน (The teaching skill model) บางครั้งเรียกว่า 
การสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching) เป็นการเน้นฝึกทักษะการสอนเหมาะสำหรับการสอน
นักศึกษาครู เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สอน เช่น การอธิบาย การตั้ง
คำถาม การจัดชั้นเรียน เป็นต้น เป็นการฝึกกลุ่มย่อยในห้องปฏิบัติการข้อจำกัดคือ การขาด
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การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพราะมีการแบ่งฝึกเป็นทักษะย่อยและสภาพ  
ของการฝึกในห้องปฏิบัติการมักแตกต่างจากสภาพความเป็นจริง 

4. รูปแบบที่เน้นการแสดงบทบาท (The role model) รูปแบบนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ทางด้านจิตว ิทยาและสังคมวิทยา ที ่ เน ้นเร ียงการรับบทบาทต่าง ๆ ในสังคมมาใช้ปรับ
บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออก ในการสอนผู้สอนอาจจะต้องแสดงหลาย
บทบาท เช่น เป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้แนะแนว ผู้บริหาร ผู้นำกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การสอน 
จุดอ่อนคือ บทบาทอาชีพที่ผู้สอนนำมาใช้อาจไม่เหมือนบทบาทจริงทั้งหมด ผู้สอนจึงต้องปรบัให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในห้องเรียน 

5. รูปแบบที่เน้นกลวิธีหรือเทคนิควิธี (The subject method or techniques model) 
รูปแบบนี้เชื่อว่าหัวข้อต่าง ๆ ของเนื้อหาวิชาแต่ละเนื้อหาวิชาจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือวิธีการที่
มีลำดับขั้นตอนที่แน่นอน เป็นขั้นตอนเฉพาะวิชานั้น ๆ ทำให้มีข้อจำกัดคือ ผู้สอนจะมุ่งเน้นติดอยู่
กับลำดับขั้นตอนการสอนที่ใช้อยู่ ไม่สามารถปรับไปใช้กับเนื้อหาได้ และมักละเลยไม่สนใจ  
ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดในตัวผู้เรียน หรือแม้แต่การจัดสภาพชั้นเรียน รูปแบบนี้ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในเชิงวิชาชีพของผู้สอน 

6. รูปแบบที่เน้นหลักการสอน (The teaching, principle model) รูปแบบที่มีความเชื่อ
พื้นฐานว่าในการสอนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้น  
มีหลักการสอนที่ช่วยกำหนดชี้แนะการสอน หลักการสอนเหล่านั้นจะช่วยครูให้ตัดสินใจเลือก
ยุทธศาสตร์การสอน เลือกวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ 

2.3 การสอนการคิด (Teaching thinking skills)  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

การพัฒนากระบวนการคิดต้องอาศัยการฝึกทักษะอย่างเพียงพอและมีความความจำเป็น
อย่างยิ่งจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกกระบวนการคิดเนื่องจากในการที ่จะ
ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีการทำงานและการจัดการงานได้อย่างเป็นระบบนั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการติดที่ดี ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการ
คิดครูผู ้สอนสามารถเลือกจัดดำเนินการได้ตามความเหมาะสมใน 2 ลักษณะ ตามที่ อุษณีย์  
โพธิ์สุข (2544) ได้เสนอแนะไว้คือ 

1. การจัดการเรียนการสอนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการคิดโดยตรงโดยการใช้โปรแกรม  
สื ่อการสอน แบบฝึกหร ือบทเร ียนสำเร ็จร ูปเพื ่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยตรง  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียนโดยเฉพาะ เนื้อหาของโปรแกรมและสื่อการสอน
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ดังกล่าวจะไม่เน้นเนื้อหาในวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เนื้อหาที่สร้างขึ้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น ๆ แต่มุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด 

2. การจัดการเรียนการสอนกระบวนการติดโดยผ่านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เป็นการ
สอดแทรกการฝึกคิดหรือบูรณาการสอนความคิดกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน 
โดยที่ครูผู ้สอนจะใช้กระบวนการและวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดลักษณะต่าง  ๆ 
สอดแทรกเข้าไปในขั้นตอนของการสอน 

ขั้นตอนการฝึกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดประสิทธิภาพมากที ่สุด  
ในเบื้องต้นครูผู้สอนจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถกระทำได้ นอกจากนั้นครูผู้สอน
จะต้องมีความพร้อมที ่จะทำการฝึกฝนกระบวนการคิดทั ้งของตนเองควบคู ่ไปกับผู ้เร ียน  
อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที ่ดี
สำหรับผู้เรียน เมื่อครูผู้สอนเป็นผู้มีกระบวนการคิดที่ดีแล้วย่อมเป็นการ ไม่ยากนักที่จะส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีด้วย ซึ่งแนวทางในการฝึกฝนกระบวนการคิดนั้น ประเวศ วสี (2542, 
อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ได้เสนอแนะไว้ว่า สามารถใช้ขั้นตอนกระบวนการ
ทางปัญญามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และด้วยแนวทางนี้นอกเหนือจากการสร้างกระบวนการ
คิดแล้ว ผู ้เขียนยังเห็นว่าสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีบางอย่างให้เกิดกับผู ้เรียนอีกด้วย
กระบวนการทางปัญญานี้ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ฝึกการสังเกต ได้แก่ การสังเกตสิ่งที่เห็นสังเกตสิ่งแวดล้อม สังเกตการทำงาน การฝึก
สังเกตจะทำให้เกิดปัญญามาก โลกทัศน์และวิธีคิด สติสมาธิจะเข้าไปมีผลต่อการสังเกตและสิ่งที่
สังเกต การสังเกตถือได้ว่าเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่ 
การสั่งสมข้อมูล 

2. ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรฝึกบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึกข้อความ หรือ
ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การบันทึกช่วยพัฒนาปัญญาได้อย่างดี ในการฝึกกระบวนการนี้ครูผู ้สอน  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็สามารถกระทำได้ง่าย ๆ โดยการฝึกให้
ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการสังเกตมาบรรยายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร วาดภาพ สร้างเป็น
แผนภูมิ หรือแผนผัง รวมทั้งอาจฝึกให้ผู้เรียนได้ถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อนำมาใช้ในการขยายความ
ต่อไปในคราวหน้า ในกระบวนการนี้จะก่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ที่สะสมข้อมูล
ข่าวสารและสามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาอ้างอิงได้ทุกเมื่อ 

3. ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุม เมื่อได้เรียนรู้อะไรมา บันทึกอะไรมา ควรมีการนำเสนอ
แลกเปลี่ยนความรู้ การนำเสนอได้ดีเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งผู้นำเสนอและของกลุ่ม 
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4. ฝึกการฟัง การรู้จักฟังผู้อื่นทำให้บุคคลฉลาดขึ้นโบราณเรียกว่าเป็นพหูสูต บางคนไม่ได้
ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตนเองหรือมีความพึงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเรื่อง
ขึ้นเข้าไม่ได้ ฉันทะ สติ สมาธิ จะช่วยให้ฟังได้ดีขึ้น 

5. ฝึกปุจฉา-วิสัชนา เมื่อมีการนำเสนอและการฟังแล้วฝึกปุจฉา-วิสัชนา หรือถามตอบ  
ซึ่งเป็นการฝึกใช้เหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้น ๆ 

6. ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำถาม เมื่อเรียนรู้อะไรไปแล้วควรฝึกตั้งคำถามให้ได้ว่าสิ่งนี้คือ
อะไรสิ่งนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร อะไรมีประโยชน์ ทำอย่างไรจะสำเร็จประโยชน์ 

7. ฝึกการค้นหาคำตอบ เมื่อมีคำถามแล้วก็ควรไปค้นหาคำตอบจากหนังสือ จากตำรา 
จากอินเทอร์เน็ต หรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ 

8. ฝึกการวิจัย การวิจัยเพื่อหาคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ  
การวิจัยจะทำให้ค้นพบความรู้ใหม่ กระบวนการที่ เป็นระบบและมีขั ้นตอนซึ่งผลจากการฝึก
กระบวนการนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ 

9. ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการการบูรณาการ เชื่อมโยงให้เห็นความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง
เป็นสิ่งสำคัญ ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อเรียนรู้อะไรมาไม่ควรให้ความรู้
นั้นแยกเป็นส่วน ๆ แต่ควรเชื่อมโยงเป็นบูรณาการให้เห็นความเป็นไปทั้งหมด 

10. ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ หมายถึง การฝึกการเขียนและเรียบเร ียง
กระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ได้มา การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการเรียบเรียงความคิด
ให้ประณีตขึ้น ทำให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ การเรียบเรียงทางวิชาการเป็น
การพัฒนาปัญญาของตนเองอย่างสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ของผู้อื ่นในวงกว้าง
ออกไป 

ความเชื่อพื้นฐานเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด 

การฝึกฝนกระบวนการคิดนอกเหนือจากการที ่ครูผู ้สอนจะนำขั ้นตอนกระบวนการ 
ทางปัญญาข้างต้นมาใช้เพื่อการฝึกฝนทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียนแล้ว ในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกฝนกระบวนการคิด ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมีความเชื่อ 
ในหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ดังที่ ชาตรี สราญ (2545) ได้เสนอแนะไว้คือ 

1. ความเข้าใจและการใช้ภาษาโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นสื่ออย่างดีที่จะพัฒนา
ความคิดและทัศนคติของผู้เรียน นอกจากนี้ ศรินธร วิทยะศิรินันท์ (2544) ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
เป็นทักษะการสื่อความหมาย (Communication skills) ซึ่งก็คือทักษะการรับสารที่แสดงถึง
ความคิดของผู้อื ่นเข้ามาเพื่อรับรู้  ตีความแล้ว/จดจำ และเมื่อต้องการที่จะระลึกเพื่อนำมา  
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เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผู้อื่นโดยแปลงความคิดให้อยู่ในรูปของภาษาต่าง  ๆ 
การที่ครูผู้สอนได้มีการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้เรียนและขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้
มีการใช้ภาษาในทุกรูปแบบเพ่ือการสื่อความหมายเท่ากับเป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงอยู่ถึงความคิด
ของเขา 

2. การใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ได้มากเพราะผู้เรียนมีธรรมชาติที่จะชอบและสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่แล้ว การเรียนรู้จากสิ่งที่
อยู่ล้อมรอบตัวของผู้เรียนการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นครูผู้สอนควรได้นำกิจกรรมที่ผู้เรียน
จะต้องใช้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบตัวของเขา เนื่องจากมนุษย์เป็น
สัตว์สังคมที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ หรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการคิด
ในการแก้ปัญหา เช่น ครูผู้สอนต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครูผู้สอนอาจใช้สถานการณ์ในการวางอุปกรณ์และเครื่องมือเกะกะ  
ไม่เป็นที่เป็นทางเมื่อให้ผู ้เรียนลงมือปฏิบัติงาน ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญและ 
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติงานการสร้างสถานการณ์โดยใช้สิ่งแวดล้อมนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและคิดได้ว่า ทำไมถึงต้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. การสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางภาษาอย่างเหมาะสมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียน 
ได้พัฒนาความคิดของตนเองโดยเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษา
ในทุก ๆ ระดับไม่ว่าดี ปานกลาง หรืออ่อน การสื่อสารทางภาษาเป็นการบ่งบอกถึงการคิด  
ของบุคคล ไม่ว่าจะมีพื้นฐานภาษาที่ต่างกัน เพราะภาษาเป็นสื่ อถ่ายทอดความคิดเป็นเครื่อง
สะท้อนความคิดและอิทธิพลต่อพฤติกรรม (ประภาศรี สีหอำไพ , 2535) ดังนั้นครูผู ้สอนควร 
เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงออกด้านความคิดด้วยการสื ่อสาร  
ทางภาษาด้วยการสร้างสรรค์ภาษาของผู้เรียน 

4. การใช้คำถามเป็นทักษะที่สำคัญมากที่ครูผู้สอนจะใช้เพื่อจุดประกายความคิดให้กับ
ผู้เรียนเนื่องจากการใช้คำถามเป็นเทคนิคการใช้คำพูดของครูผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดค้นคว้าหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาและตอบคำถามแล้วจึงนำมาสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง
เท่ากับเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดในระดับสูง การใช้คำถามสามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ในหลายลักษณะ เช่น  
ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความจำหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและใช้คำถามเพื่อเร้าความสนใจ
และความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือใช้กระบวนการ 
ทางสมองในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังใช้คำถามเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึก  
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ของผู้เรียน รวมทั้งใช้คำถามเพื่อควบคุมความประพฤติของผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนขาดความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้คำถามยังใช้ประกอบกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น การสาธิตประกอบการใช้คำถาม การเล่า
เรื่องประกอบการใช้คำถาม ฯลฯ 

5. ผู้เรียนจะสนุกสนานกับการเรียนมาก เมื่อรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่พวกเขากำลังเรียนรู้อยู่
สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเขาได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรได้คำนึงถึง
และส่งเสริมให้ผู ้เร ียนได้มีโอกาสนำเอาความรู ้ความเข้าใจจากการเรียนรู ้ในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีว ิตจริงซึ ่งจะส่งผลให้ผู้ เร ียนได้เกิดกระบวนการคิดกลั ่นกรองแล้วนำไปสู่  
การถ่ายโอนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน 

2.4 ความหมายของอภิปัญญา 

คำว่า “อภิปัญญา” (Metacognition) มีผู้ให้ความหมายดังนี้ 

เยี่ยมจิต บูรณ์โภคา (2533) ได้ให้ความหมายของอภิปัญญาว่า หมายถึงการเรียนรู้วิธีการ
เรียนในลำดับแรกเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และเป็นการ
พัฒนาตนเองในฐานะผู้เรียน ลำดับที่ 2 เป็นการวางแผนการเรียนรู้และลำดับที่ 3 เป็นการค้นหา
ตัวเลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ในทางอภิปัญญาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้และรู้จักตนเองเช่น “ฉันว่า
การเรียนไวยากรณ์เป็นเรื่องยากสำหรับฉัน” 

2. ประสบการณ์ทางอภิปัญญาเป็นการใช้ความคิดอย่างมีสติและรู้สึกตัว เช่น รู้สึกและ
เข้าใจว่าตนเองไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจสิ่งนั้น ๆ 

3. เป้าหมายหรืองานเป็นการกำหนดจุดประสงค์หรืองานที่จะทำไว้ให้แน่นอน 
4. การกระทำและกลวิธ ีเป็นวิธ ีการที ่บุคคลใช้เพื ่อไปสู ่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำงานหรือตัดสินใจว่าจะพยายา มเดา
ความหมายของคำศัพท์และเมื่อเราไม่ได้แล้วจึงไปเปิดพจนานุกรม 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2536) อธิบายว่า อภิปัญญาเป็นความสามารถของผู้อ่านในการ
เข้าใจกระบวนการคิดของตนในการตีความและแก้ปัญหาต่าง ๆ จะช่วยให้ความเข้าใจในการอ่าน
ดีขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ความคิดของตนเองจากประสบการณ์มาใช้ในการจับใจ ความแปลความ 
และขยายความได้ กลวิธีของการใช้ อภิปัญญามีหลากหลายด้วยกันที่สำคัญก็คือ การเดาความ
เพ่ือแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการอ่านดีขึ้น เช่น ผู้อ่านได้รับปริบทของการเคาศัพท์ที่ตนไม่เข้าใจ
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ว่ามีความหมายอย่างไร นอกจากนี้ วิธีการที่แต่ละคนใช้ในการเดาการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบ
หรือข้อมูลจากการอ่าน ความเข้าใจตนเองในกระบวนการที่ใช้อันเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละ
คนย่อมเป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการอ่านของแต่ละคนได้ ข้อสำคัญผู้สอนจะใช้กลวิธี
อย่างไรที่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ใช้อภิปัญญาของตนมากที่สุด ในการอ่านจับใจความ แปลความ 
ตีความ ขยายความ เป็นต้น 

อุทัย ภิรมย์รื่น (2536) กล่าวว่า ความสามารถที่จะคิดพิจารณาและควบคุมการเรียนรู้  
ของตนเองผู้เรียนจะต้องใช้อภิปัญญาในการเรียนรู้ได้ 2 ทาง คือ การรู้จักตนเอง กับการปรับ
ปัญญาหรือการควบคุมตนเองซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1. ความรู ้กลุ่มแรกเกี่ยวกับอภิปัญญา คือ ความรู ้ที ่ผู ้เรียนรู ้ว ่าตนเองมีแหล่งความรู้
อะไรบ้าง และการใช้แหล่งความรู้เหล่านี้ในสถานการณ์การเรียนรู้หรือการอ่านต่าง  ๆ กันได้ 
ก่อนที่ผู้อ่านจะควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ เขาจะต้องตระหนักในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรในสถานการณ์หนึ่ง 
1.2 รู้ว่าจะเรียนรู้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร 
1.3 รู้ว่าเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 

2. ความรู้กลุ่มที่สองของอภิปัญญา ได้แก่ การปรับปัญญาซึ่งประกอบด้วย กระบวนการที่
ไม่คงทีแ่น่นอนระบุไม่ได้ชัดเจนไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักและไม่ข้ึนอยู่กับอายุ กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ได้แก่กลไกการควบคุมตนเอง ซึ่งผู้เรียนที่มีความสามารถใช้การแก้ไขปัญหา เช่น 

2.1 การวางแผนการเรียนขั้นต่อไป 
2.2 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 
2.3 การควบคุมการเรียนให้มีประสิทธิภาพและการทดสอบ การแก้ไข และ 

การประเมินผลกลวิธีที่ใช้ในการเรียนรู้กิจกรรรมเหล่านี้ ส่วนมากจะรู้จักกันว่าเป็นการรู้วิธีการ  
ซึ่งจะระบุลงไปให้แน่ชัดไม่ได้ 

นิลวรรณ สิทธิอาษา (2539) ให้ความหมายของอภิปัญญาว่า หมายถึง การที ่ผู ้อ่าน
ตระหนักถึงความเข้าใจตนเองและมีความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่  
ความเข้าใจในการอ่าน 

จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า อภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียน
ซึ ่งแสดงออกถึงความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู ้ของตนเอง  
เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในขณะที่เรียนและสามารถ



 

32 

เลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการวางแผน ควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขอบเขตของอภิปัญญา 

ตามทฤษฎีอภิปัญญาของอุทัย ภิรมย์ขึ้น สรุปได้ว่า ขอบเขตของอภิปัญญามี 3 ส่วน คือ 
การรู้ตัว การติดตามดูแล และการควบคุม 

1. การรู้ตัว การติดตามดูแล และปรับกระบวนการของอภิปัญญาอาศัยการรู้ว่า ตนเอง  
จะใช้ความรู้อะไรบ้างกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 

1.1 การรู้งานที่จะทำ ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าข้อสนเทศส่วนใดที่มีความสำคัญพอที่จะ 
ทำความเข้าใจได้และควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงอาศัยการวิเคราะห์บทอ่านและวิธีการ
อ่าน 

1.2 การรู้กลวิธีที่จะใช้ การใช้ความรู้ความคิดในด้านนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะทำให้เขารู้จักใช้ได้นาน 

1.3 การรู้ผลจากการปฏิบัติ การรู้ผลจากการปฏิบัตินับเป็นมิติที่ 3 ของการควบคุม
การเรียนรู้และความเข้าใจ 

2. การติดตามดูแลการตรวจสอบความเข้าใจในระหว่างที่อ่านมีวิธีการดังนี้ 
2.1 การอ่านตามจุดประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดกรอบความหมายที่จะทำให้เข้าใจ

ข้อสนเทศ 
2.2 การตั้งคำถามด้วยตนเอง 
2.3 การถอดความ 
2.4 การย่อความ 
2.5 การทำแผนผังแสดงใจความสำคัญของเรื่อง 

คำถามที ่ เก ี ่ยวก ับเน ื ้อเร ื ่องจะช ่วยกระต ุ ้นความเข ้าใจและเป ิดเผยให ้ทราบถึง 
ความคลาดเคลื่อนเพียงนิดหนึ่งของความหมาย สำหรับผู้อ่านหนังสือยังไม่เก่งซึ่งเข้าใจเรื ่อง 
ไม่ชัดเจน นอกจากนี้การติดตามดูแลในเวลาอ่านจะรวมเอาบูรณาการของบุพสัญญาหรือความรู้
เดิมพร้อมด้วยข้อสนเทศด้านเนื้อหา การเปรียบเทียบสาระสำคัญและส่วนขยายสาระสำคัญและ
กิจกรรมเชิงประเมิน เช่น การยืนยันข้อสันนิษฐาน และการคาดการณ์ล่วงหน้า เป็นต้น การรู้ผล
การปฏิบัติดังกล่าวแล้วจะช่วยสร้างปัญญาตัวนี้ได้ 

3. การควบคุม กลวิธีนี้จะชดเชยเพื่อปรับทิศทางและแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเรียกว่า 
Regulating เมื ่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู ้อ่านจะอ่านซ้ำและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง หรือ  
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ไปข้างหน้า การตั้งคำถามด้วยตนเอง การเทียบเคียงข้อสนเทศจากบทอ่านกับบุพสัญญาและการ
เปรียบเทียบใจความสำคัญในย่อหน้าต่าง ๆ กับรายละเอียดที่ช่วยเก็บใจความสำคัญไว้เป็น 
การควบคุมพฤติกรรมการอ่านของตนเองได้ 

ดังนั้น ขอบเขตของอภิปัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การรู้ตัว การติดตามดูแล และ  
การควบคุมซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนี้มีความจำเป็นและช่วยให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้น มีข้ันตอนการสอนตาม
รูปแบบของ อุทัย ภิรมย์ขึ ้น (2536) แบ่งเป็น 3 ขั ้นตอน ดังนี้ 1. การรู ้ต ัว (Awareness)  
2. การติดตามดูแล (Monitoring) และ 3. ด้านการควบคุม (Regulating) 

1. การรู้ตัว (Awareness) 
1. การสร้างความรู้ตัวเกี่ยวกับงานที่จะทำ ในข้อนี้จะจัดให้นักเรียนอ่านข้อความที่มี

ข้อสนเทศเด่นชัดซึ่งจะช่วยให้เขารู้ตัวว่ามีตัวชี้แนะอะไรบ้างในบทอ่าน และวิเคราะห์คำถาม 
เพื่อพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาถ้านักเรียนจับใจความสำคัญไม่ได้ ครูควรจะเริ่มบทอ่าน  
ที่แสดงสาระสำคัญเด่นชัดแล้วจึงให้อ่านข้อความที่อ้างถึงได้ ขั้นตอนต่อไปอาจจะกระทำได้ดังนี้ 

1.1. การระคมสมอง เมื่อเด็กอ่านข้อความตอนสั้น ๆ แล้วให้เขาช่วยระดมสมอง 
เพื ่อค้นหาแนวคิดหรือข้อสนเทศที่เขาคิดว่าสำคัญจดบันทึกผลระดมสมองลงแผ่นป้ายหรือ
กระดานดำแล้วให้เด็กอธิบายเหตุผลในการเลือกส่วนนั้น ๆ 

1.2. จัดหมวดหมู่ เมื ่ออภิปรายความสำคัญของเนื้อหาที่อ่านแล้วครูควรเขียน
ความสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ “ใจความหลัก” “รายละเอียดสำคัญ” และ “ข้อความ 
ที่น่าสนใจ” เรียงกันไว้ จากนั้นให้นักเรียนเลือกรายการที่บันทึกไว้แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ให้ตรง
กับหัวข้อ 

1.3. สร้างเกณฑ์วัดความสำคัญ เมื่อเอาหัวข้อมาจัดหมวดหมู่แล้วครูให้นักเรียน
พิจารณาว่าข้อสนเทศกลุ่มใดที่เขาควรจะสนใจ และเพราะเหตุใด จดบันทึกคำตอบลงบนกระดาน
ดำ จากนั้นทำแผนภูมิโดยมี 2 หัวข้อคือ “รูปแบบ” และ “ข้อสังเกต” 

1.4. เลือกข้อความที่สำคัญ จากนั้นครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่จะ
อ่านต่อไปให้นักเรียนอ่านข้อความเพื่อค้นหาคำตอบ แนะนำให้ใช้แผนภูมิหัวเรื่อง “อะไรที่ควร
สนใจ” เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่เขาควรจะอ่าน 
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1.5. ฝึกอ่านต่อไป นักเรียนฝึกอ่านต่อไปโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับบทอ่าน
จนกว่าจะสามารถค้นหาข้อสนเทศที่มีความสำคัญและนำมาฝึกอ่านได้ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม  
เล็ก ๆ 

2. การสร้างความรู้ตัวในกลวิธีในการเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 ระดมสมอง ให้เด็กอ่านเนื้อหาเป็นตอนสั้น ๆ แล้วให้เด็กอธิบายวิธีที่ตนเองใช้

ในการอ่านครูเขียนวิธีการลงภายใต้หัวข้อ 2 หัวข้อคือ “กลวิธีที่ลงปฏิบัติจริง” และ “กลวิธีที่คิด
ทำอยู่ในใจ” กลวิธีที่ทำจริง ได้แก่ การขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่สำคัญ การจดบันทึก การทำ
เค้าโครงเรื่องและการทำไดอะแกรมสาระสำคัญ ส่วนกลวิธีที่ใช้ความคิดหรือทำอยู่ในใจเป็นการใช้
สมอง เช่น การทบทวน การจดบันทึก เป็นต้น หลังจากระคมสมองแล้วให้นักเรียนอภิปรายว่าเขา
ใช้กลวิธีนี้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร 

2.2 การประเมินตนเอง ครูจัดทำแผ่นปลิวอธิบายกลวิธีการเรียนทั้งหมดที่นักเรียน
ใช้เวลาอ่านข้อความยาว ๆ แล้วถามให้เด็กคิดว่าเข้าใจกลวิธีเหล่านี้อย่างไร ใช้เมื่อไร และใช้
อย่างไร 

2.3 เปรียบเทียบกลวิธีที ่ใช้ในการเรียน ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลของการประเมินตนเองและอธิบายว่าทำไมจึงใช้กลวิธีนั้น ๆ 

2.4 เอากลวิธีที่ใช้ได้ผลมาเสนอต่อ ครูนำนักเรียนสนทนาเรื่องกลวิธีที่ใช้ได้ผลเริ่ม
จากการรู้ตัวในงานที่ทำ ปัญหาเรื่อง วิธีการ เวลา และเหตุผลที่ใช้วิธีการต่าง ๆ กัน 

3. การสร้างความรู้ตัวในผลการปฏิบัติ 
3.1 วิเคราะห์ผลการเรียน นักเรียนอภิปรายผลการเรียนหลังจากใช้กลวิธีต่าง  ๆ 

แล้วว่ากลวิธีนั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนอ่านได้มากเพียงใดและตนเองรู้ได้อย่างไรว่าอ่านได้ เมื่ออ่าน
ข้อความจบแล้วให้เด็กตอบคำถามสั ้น ๆ ประมาณ 5 – 10 คำถาม ให้นักเรียนตอบคำถาม 
โดยไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความเดิมอีกแล้วดำเนินการขั้นต่อไป 

3.1.1 วัดความเชื่อมั่นในคำตอบของตนเอง มีหัวข้อที่เขียนไว้ว่า “ผลที่คาด
ว่าจะตอบได้” โดยให้กาเครื่องหมาย (+) หน้าข้อที่คิดว่าคำตอบถูก และกาเครื่องหมาย ( -) หน้า
ข้อที่คาดว่าจะตอบผิด 

3.1.2 เฉลยคำตอบให้เด็กเขียนในหัวข้อ 2 “ผลการตอบคำถาม” ถ้าคำตอบ
ถูกให้กา (+) ถ้าคำตอบผิดให้กา (-) 

3.1.3 รวมยอดข้อที่คาดการณ์ถูก ได้แก่ข้อที่คาดว่าถูกหรือผิดและผลออกมา
ตรงกัน เป็นการยืนยันว่าตนเองคาดการณ์ได้แม่นยำเพียงใด แล้วนับจำนวนข้อที่ตอบถูกจริง ๆ 
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เป็นคะแนนการรู้ตัวในผลการเรียน (PAS: Performance Awareness Score) ซึ่งแสดงผลรวม
ของการรู้ตัวในผลการเรียนและผลการเรียนจริง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กอยากอ่านมากขึ้น 

3.2 การเพิ ่มพูนความสามารถในการตอบคำถาม ให้นักเรียนเล่าว่าเขาจะเพ่ิม
คะแนน “PAS” ได้อย่างไร การคาดการณ์คำตอบของตนเองว่าถูกหรือผิดในการทดสอบ 
จะช่วยให้นักเรียนสำรวจตนเองว่ารู้หรือไม่รู้เรื่องที่อ่านมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ตรวจดูว่าตอบ
ผิดข้อใดบ้างลองค้นหาคำตอบที่ถูกจากเรื่องที่อ่านครูถามต่อไปว่า “นักเรียนมีวิธีตรวจสอบ
อย่างไรว่านักเรียนเข้าใจและจำเรื่องที่อ่านก่อนตอบคำถาม” คำถามเช่นนี้จะกระตุ้นให้เด็กรู้จัก
ถามตนเองในระหว่างอ่านและอ่านทบทวน จากนั้นก็ให้เปรียบเทียบคำตอบกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 

2. การติดตามดูแล (Monitoring) 
กิจกรรมด้านนี้อาจทำได้ 2 ลักษณะ คือ ครูเป็นผู้นำทางและนักเรียนติดตามดูแลตนเอง 

กิจกรรมที่ใช้ฝึกในการวัดผลตนเอง อาจใช้ได้ทั้งครูและนักเรียนมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ครูเป็นผู้นำทางให้ทำกิจกรรมดังนี้ 

1.1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ให้นักเรียนตอบคำถามความเข้าใจในการอ่านแบบ
ปรนัยหรือตอบสั้น ๆ ให้เด็กตอบคำถามแล้วครูเฉลยคำตอบ 

1.2 ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมกับเนื้อหาที่อ่าน 
1.3 ให้นักเรียนค้นหาในความสำคัญแต่ละย่อหน้า แล้วเอาใจความในแต่ละย่อหน้า 

มาเทียบ 
1.4 ให้นักเรียนทราบรายละเอียดกับใจความสำคัญและแก่นเรื่อง 
1.5 ให้นักเรียนทำนายเรื่องที่กำลังอ่านแล้วครูเขียนโครงเรื่องหรือลำดับเหตุการณ์

ของเรื่องเพ่ือนำมาเทียบกับเด็กทำนายไว้ 
2. นักเรียนติดตามดูแลตนเอง 

2.1 นักเรียนตั้งคำถามคล้ายกับครูที่ตั้งคำถามนั้น 
2.2 ถอดความประโยคนำจากแต่ละย่อหน้าของเรื่องที่อ่านและเขียนใจความสำคัญ

ที่ครูแนะนำไว้เสียใหม่ 
2.3 ทำเค้าโครงเรื่องหรือสรุปรายละเอียดสำคัญของเรื่องที่อ่าน 
2.4 เขียนไดอะแกรมหรือแผนผังของเรื่องที่อ่าน เพ่ือแสดงใจความสำคัญ 
2.5 การประเมินตนเองจากเรื่องที่อ่าน โดยการคาดการณ์ถึงผลการตอบคำถาม 

แล้วนำมาเทียบกับคำตอบที่ครูเฉลยให้ 
2.6 ใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องและเลือกวิธีที่จะช่วยให้อ่าน

เข้าใจได้ด ี
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3. ด้านการควบคุม (Regulating)  
นักเรียนสามารถควบคุมวิธีการอ่านของตนเองได้เมื่อพบปัญหาในขณะอ่านหนังสือ เช่น  

ไม่สามารถบอกใจความสำคัญของเรื ่องได้ หรือไม่สามารถเลือกรายละเอียดของเรื ่องได้  
เขาอาจจะเลือกใช้วิธ ีการใหม่ ๆ แทนวิธีที ่ใช้แล้วได้ผล กิจกรรมต่อไปนี ้จะช่วยให้เด็กฝึก 
การควบคุมการอ่านของตนเอง 

1. อ่านทบทวนเนื้อเรื่องหลาย ๆ เที่ยว 
2. ตั้งคำถาม 
3. เทียบเนื้อเรื่องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
4. เปรียบเทียบใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 
5. เทียบใจความสำคัญกับรายละเอียดของเรื่องในแต่ละย่อหน้าและเทียบใจความสำคัญ

ของเรื่องกับรายละเอียดทั้งเรื่อง 

จากขั้นตอนการสอนดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนจะเรียนรู้หรืออ่านได้อย่างดี  
ก็ต่อเมื่อเขารู้จักตนเองรู้ว่ามีความสามารถเพียงใด รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างใน เวลาเรียนและรู้ 
ผลการเรียน การรู้ตัวเหล่านี้เรียกว่า อภิปัญญา กิจกรรมการเรียนที่ล้มเหลวเพราะนักเรียนไม่รู้จัก
ใช้วิธีที่เหมาะสมกับเวลา โอกาส และเนื้อหาที่เรียน การฝึกให้รู้จักควบคุมตนเอง จะทำให้ผู้เรียน
เข้าใจว่าการเรียนหรือการอ่านเป็นกิจกรรมเฉพาะตัว ครูผู้สอนเป็นเพียงนำทางเท่านั้น ผู้เรียน
ต้องเรียนรู ้และเข้าใจด้วยตนเองอยู ่ตลอดเวลา ดังนั ้นการฝึกโดยอาศัยแนวทางอภิปัญญา  
จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ 

การประเมินอภิปัญญา 

การประเมินอภิปัญญามีความท้าทายอย่างมาก เนื ่องจากโครงสร้างที ่ซ ับซ้อนและ 
มีหลายองค์ประกอบทั้งความรู้เชิงอภิปัญญา (ความรู้ด้านข้อเท็จจริง ความรู้ด้านกระบวนการ 
และความรู้ด้านเงื่อนไข) และการควบคุมกำกับการรู้คิด (การวางแผน กลยุทธ์การจัดการข้อมูล 
การตรวจสอบความเข้าใจ กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมิน) อีกทั้งอภิปัญญายังมี
มิติทางเจตคติ (Affective) และการจูงใจ (Motivation) ซึ ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี ่ยวกับ 
การควบคุมความพยายาม (Effort) และการไตร่ตรอง (Inhibition) นอกจากนี้ อภิปัญญาไม่ใช่
ทักษะที่ประเมินตามปกติในหลักสูตรของโรงเรียน (Sandi-Urena, 2008) ดังนั้น การประเมิน 
อภิปัญญาควรจะใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมิน 

การออกแบบโดยใช้วิธีที่หลากหลายในการประเมินหรือใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ 
(Multimethod designs) ในการประเมินอภิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น Veenman (2013) 
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ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเครื่องมือที่ใช้ในเวลาที่ต่างกันนั้นควรจะสัมพันธ์กับความสำเร็จของงาน 
ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง Garner (1988) ได้แนะนำวิธีการในการประเมินอภิปัญญา ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ (Interview techniques)  
การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถย้อนหลังไปถึงสิ่งที่คิดและ  

ลงมือทำไปแล้วโดยปัญหาสำคัญของการสัมภาษณ์คือ ในบางครั้งการสัมภาษณ์ที่กระทำภายหลัง
กิจกรรมการคิดเป็นเวลานานเกินไปทำให้ผู ้สัมภาษณ์ไม่สามารถจดจำรายละเอียดต่าง  ๆ  
ได้ครบถ้วน จำผิดพลาด หรือจำได้น้อยลงจากความเป็นจริง บางครั้งคำถามที่ใช้มีลักษณะชี้นำ
ผู้ตอบทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามสมมติฐานของผู้วิจัยและในบางครั้งผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้
ตอบกระบวนการตรงตามที่ตนเองคิดจริง ตัวอย่างนักวิจัยที ่ใช้การสัมภาษณ์เพื ่อประเมิน  
อภิปัญญา เช่น Cross and Paris (1988) ได้ออกแบบการสัมภาษณ์โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น 
1) การประเมินความยากของงานที่ได้รับมอบหมายและความสามารถของตัวเอง 2) การวางแผน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 3) การตรวจสอบความก้าวหน้าจากเป้าหมายที่วางไว้ 

2) การคิดออกเสียง (Think-aloud method) 
การคิดออกเสียงนั้นจะขอให้ผู้เรียนออกเสียงในทุกสิ่งที่คิด โดยสิ่งที่นักเรียนคิดออกเสียง

นั้นจะถูกบันทึกเสียงไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไปพร้อมทั้งมีการสังเกตพฤติกรรม เช่น ท่าทางและ  
สีหน้าประกอบการวิเคราะห์ด้วย ปัญหาของการคิดออกเสียงนั้นอาจจะเป็นการรบกวนผู้ที่ กำลัง
นั่งใช้ความคิดอยู่หรือขัดจังหวะการคิดในบางครั้งขณะที่คิดออกเสียงก็เป็นการขัดจังหวะการคิด
ของตนเอง 

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

Paris and Jacobs (1984) สร้างเครื ่องมือแบบลิเคิร ์ต (Likert) เพื ่อประเมินระดับ 
ความเข้มของการใช้อภิปัญญาในการอ่าน โดยแบ่งการประมาณค่า (Rating scale) เป็น 7 ช่วง  
ซึ่งมีตัวอย่างคำถามดังต่อไปนี้ 

1) ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยหยุดและพยายามคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือไม ่
2) ในขณะที่ท่านอ่าน ท่านเคยจดบันทึกสิ่งที่ท่านอ่าน ขีดเส้นใต้คำที่สำคัญ หรือลอง

จินตนาการว่าตนเองอยู่ในเรื่องหรือไม ่
3) ท่านเคยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่ท่านอ่านไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่ 

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

นอกจากน ี ้  Whitebread et al. (2009) ได ้ เสนอแนะว ่า การประเม ินอภ ิป ัญญา 
โดยการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนนั ้นดีกว่าการประเมินโดยให้นักเรียนรายงานตัวเอง 
เนื่องจากการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน สามารถบันทึกกระบวนการทางสังคมที่นักเรียนไม่ได้
รายงานออกมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทักษะเชิงอภิปัญญาของนักเรียน อย่างไร 
ก็ตาม Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2002) กล่าวว่า อภิปัญญานั้นไม่สามารถที่จะ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรงได้ และสนับสนุนที่จะให้นักเรียนรายงานตัวเอง
เพื่อประเมินอภิปัญญา โดยได้นำแบบประเมินอภิปัญญา MAI มาพัฒนาต่อเป็นแบบประเมิน 
อภิปัญญาเวอร์ชันใหม่ เรียกว่า JR. MAI (Junior MAI) สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิปัญญา ผู้วิจัยพบว่าอภิปัญญาสามารถ
ประเมินด้วยวิธีที ่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง 
ของนักเรียน และการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 

การพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 

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

Yildiz et al. (2009) ได ้ม ุ ่งพ ัฒนาแบบวัดอภิป ัญญาซึ ่ งประกอบด้วย 40 ข ้อท ี ่ ได้  
ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยมีมาตรวัดแบบ 4-point Likert scale ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนจากนักเรียน 426 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษาในเมือง Izmir ประเทศ Turkey ซึ่งมา
จาก 8 โรงเรียน โดยได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างในการกระจายและทดสอบมาตรวัดที่พัฒนาในแต่ละ  
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีจำนวนเพศชายและหญิง และระดับการศึกษาที ่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิด  
การเปรียบเทียบที่มีความเหมาะสม 

Händel, Artelt, and Weinert (2013) ได้รายงานผลการศึกษาโดย German National 
Educational Panel Study (NEPS) ในการพัฒนาและออกแบบมาตรวัด โดยได้ทำการศึกษา 2 
ระยะ ในนักเร ียนระดับโรงเร ียนมัธยมศึกษา โดยได ้ม ีการออกแบบการทดลองศ ึกษา  
โดยการรวบรวมกลุ ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 212 คนจากโรงเรียน Bavarian Secondary 
School โดยกลุ่มตัวอย่างได้ถูกคัดแยกแบบสุ่มในการทดสอบที่แตกต่างกัน 

เป็นที ่น่าสังเกตว่าแม้จะมีนักวิชาการหลายกลุ ่มได้พยายามพัฒนาแบบวัด/ประเมิน  
อภิปัญญาไว้อย่างหลากหลาย แต่พบว่าแบบวัด/ประเมินอภิปัญญาที่ได้รับความนิยมและมี  
การนำไปใช้อย่างแพร่หลายคือแบบวัด/ประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness 
Inventory: MAI) ของ Schraw and Dennison (1994) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ 

Mytkowicz, Goss, Steinberg, and College (2014) ได้ใช ้แบบวัด MAI ที ่ประกอบ 
ไปด้วยคำถาม 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 (ADHD)) ในระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 
Strategic Learning โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 

Zulkiply, Kabit, and Ghani (2008) ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 ข้อ 
ในการวัดระดับอภิปัญญาของนักศึกษาจำนวน 40 คนโดยมีเพศชายและหญิงเท่ากัน จากโรงเรียน 
Kuching เขต Sunny Hill โดยได้รายงานถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักทางอภิปัญญา (Metacognitive awareness)  
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะนี้ไม่สามารถนำไปสรุปผลในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่นเดียวกับ 
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Tarmizi and Bayat (2010) ที่ได้ใช้แบบวัด MAI ที่ประกอบไปด้วยคำถาม 52 ข้อ ในการวัด
ระดับอภิปัญญาของนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย Putra, Malaysia จำนวน 
70 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา Algebra I โดยมีจำนวนกลุ ่มตัวอย่างชาย 15 คนและหญิง 
จำนวน 55 คน โดยมีสัดส่วนค่อนข้างต่างกัน 

สำหรับประเทศไทยพบว่า การศึกษารูปแบบการพัฒนา/ประเมินแบบวัดอภิปัญญาในชว่ง 
10 ที่ผ่านมามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา
ทั ้งในกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้คณิตศาสตร์และว ิทยาศาสตร์ และในหลากหลายระดับชั้น  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ศิริญญา กันทะมูล (2555) ทำการวิจัยเพื ่อพัฒนาเครื ่องมือประเมินอภิปัญญาและ  
เพื่อศึกษาผลของการใช้เครื่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ใบงานและแบบประเมิน
ใบงานคณิตศาสตร์ แบบวัดการคิดออกเสียง และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยร่วมมือกับครูผู้สอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือประเมินอภิปัญญา 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่   
การหาค่าความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยนี้ได้สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญาตามขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญา 3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 4) นำแผนการจัดการเรียนรู้
และเครื่องมือประเมินอภิปัญญาไปใช้ พบว่าเครื่องมือประเมินอภิปัญญามีคุณภาพทั้งด้านความ
ตรง ความเที่ยง และความเป็นปรนัย สำหรับผลการใช้เครื่องมือมีดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนเกิดอภิปัญญาเพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้อภิปัญญา การกำกับควบคุม และความตระหนัก  
2) ด้านครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนสามารถนำเครื่อมือประเมินอภิปัญญาที่มีคุณภาพไปใช้ประเมิน
ผู้เรียนได้ตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 

จากนั้น ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, บุญเรียง ขจรศิลป์, และพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ (2558) 
ทำการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การถอดบทเรียน
จากการพัฒนารูปแบบ กลุ ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  
ในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบ  
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การสอบถาม และการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้ อหา 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประเมินอภิปัญญาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมาย
ของการประเมิน สิ่งที่มุ ่งประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินผลการประเมิน และการใช้
ประโยชน์จากผลการประเมิน ผลการนำรูปแบบการประเมินอภิปัญญาเพื ่อการเร ียนรู้  
วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ พบว่า อภิปัญญา  
ของนักเรียนหลังเรียนมีการเปลี่ยนระดับไปในทิศทางที่ดีกว่าก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 

ในปีเดียวกันนั้น ธนาวุฒิ ลาตวงษ์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ณสรรค์ ผลโภค, และ มนัส 
บุญประกอบ (2558) ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาและเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ ่งในจังหวัดร้อย เอ็ด  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้  
ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 2) แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบอภิปัญญากับองค์ประกอบของอภิปัญญาสำหรับ
ผู้เช ี ่ยวชาญ และ 3) แบบประเมินความถูกต้องของเนื ้อหาและความเหมาะสมของภาษา  
ของข้อสอบอภิปัญญา สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญาด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 
ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา สรุปได้ว่า 

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

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของ  
อภิปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของความถูกต้องของเนื้อหาและ 
ความเหมาะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.44 
และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ทั้งฉบับ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ สังวรณ์ งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต, 
และปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ (2559) ได้รับทุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
เพื่อทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและความตรง  
เชิงโครงสร้างของเมตาคอกนิชัน (อภิปัญญา) เพื่อใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินเมตา- 
คอกนิชันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2) สร้างเครื่องมือวัดและประเมิน 
เมตาคอกนิชันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 3) ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอกนิชันนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 4,524 คน และมัธยมศึกษา จานวน 5,497 
คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 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) การวัดเมตาคอกนิชัน  
มีความหลากหลาย นักวิจัยใช้โมเดลการวัดต่างกัน และองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกันมาก 
3 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การกำกับตนเอง และการประเมินผลลัพธ์ โมเดลการวัดเมตา -
คอกนิชันที่นิยมใช้กันมาก คือ โมเดล GAD (Generalized Anxiety Disorder) และโมเดลการวัด
เมตาคอกนิชันของ Schraw and Dennison (1994) 2) เครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
แบบวัด 3 ฉบับ คือ แบบวัดเมตาคอกนิชันด้วยโมเดล GAD และแบบวัดเมตาคอกนิชันตามโมเดล
การวัดของ Schraw and Dennison (1994) ซึ ่งมีสองฉบับ คือ ฉบับสั ้นสำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 1 – 2 และฉบับยาวสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  
3) แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยง ความตรงเชิงลู่เข้า และความตรงตามเกณฑ์ 

โดยสรุป พบว่า การพัฒนารูปแบบการวัด/ประเมินอภิญญาในทางการศึกษาปรากฏ 
ในกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร ์และว ิทยาศาสตร ์ สำหร ับใช ้ประเม ินอภิป ัญญา 
กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างได้ตั ้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยกรอบคิดอภิปัญญาที่ใช้โดยส่วนใหญ่คือ กรอบคิดของ Schraw and Dennison (1994)  
ซึ่งขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบวัด/ประเมินอภิปัญญานั้นมีขั้นตอน 1) ออกแบบและสรา้ง
แบบวัด/ประเมินอภิปัญญาให้สอดคล้องกับว ิชาและระดับชั ้นของกลุ ่มเป้าหมาย เช่น 
แบบทดสอบประเภทอัตนัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น  
2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ได้แก่ การตรวจสอบความตรง ความเที่ยง ความยากง่าย 
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อำนาจจำแนก และความเป็นปรนัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบวัด และ 3) ศึกษาผลจาก 
การใช้แบบวัดและประเมินผล 

สำหรับงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจะนำเครื่องมือวัด/ประเมินอภิปัญญาฉบับยาวของ สังวรณ์ 
งัดกระโทก และคณะ (2559) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตาม
กรอบคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennision (1994) มาปรับใช้ 

2.6 อาชีพครูและการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 

นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล (2560) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพครู มีประเด็น  
ที่น่าสนใจดังนี้ 

ช่วงอาชีพครูกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
วิชาชีพครูจำเป็นต้องพิจารณาช่วงอาชีพครู (Teacher career stages) ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละช่วง
อาชีพครูนั้น ครูมีความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพที่แตกต่างกัน นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่ง
ช่วงของวงจรอาชีพครูไว้แตกต่างกัน เช่น Huberman (1989) ได้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงครูใหม่ (Novice) ช่วงตอนกลางของอาชีพ (Mid-career) และช่วงตอนปลายของอาชีพ 
(Late-career) ส่วน Fessler (1985) ได้เร ียกช่วงอาชีพครูว ่าโมเดลวงจรพลวัตอาช ีพครู  
โดยแบ่งเป็น 8 ช่วง ได้แก่ ช่วงฝึกหัดครู (Pre-service) ช่วงเข้าสู่ตำแหน่ง (Induction) ช่วงสร้าง
สมรรถนะ (Competency building) ช่วงกระตือรือร้นและเจริญก้าวหน้า (Enthusiatic and 
growing) ช่วงคับข้องใจในอาชีพ (Career frustration) ช่วงมีเสถียรภาพและซบเซา (Stable 
and stagnant) ช่วงลดระดับการทำงานอาชีพ (Career Wind-down) และช่วงออกจากอาชีพ 
(Career exit) โดย Steffy and Wolfe (2001) ได้พัฒนาโมเดลช่วงของอาชีพครูขึ้นบนพื้นฐาน
ทฤษฎ ีการเปล ี ่ยนแปลง (Transformation theory) ของ Jack Mezirow ท ี ่ตระหน ักว่า 
การเติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection) เมื่อครู 
ได้สะท้อนคิดการสอนของตนจะนำไปสู่การเริ่มต้นการสอนใหม่ (Renewal) ตามเทคนิค วิธีการ
หรือกลยุทธ์การสอนที่ครูคิดว่าดีกว่าเดิม โดยการสะท้อนคิดการสอนนี้ครูสามารถดำเนินการ  
ได้ทั้งก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติการสอน โมเดลนี้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น 6 ช่วง ซึ่งแต่ละช่วง  
มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพครูที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Novice teacher) การพัฒนาวิชาชีพครูในช่วงนี้ 
จะเป็นหน้าที่ของสถาบันผลิตครูร่วมกับโรงเรียนที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยนักศึกษา 
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ฝึกประสบการณ์จะได้รับการนิเทศทุกขั้นตอนของการสอนจากอาจารย์นิเทศก์ของสถาบันผลิตครู 
และอาจารย์พี่เลี ้ยงของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาจะไม่อนุญาตให้ครูฝึกประสบการณ์ปฏิบัติ  
การสอนตามลำพังได้โดยไม่มีครูพี่เลี้ยงอยู่ในชั้นเรียนด้วย เพราะถือว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์นี้
ยังไม่มีคุณสมบัติและใบประกอบวิชาชีพครู 

2. ครูบรรจุใหม่ (Apprentice teacher) คือครูที ่เริ ่มต้นวิชาชีพในช่วง 2 – 3 ปีแรก 
ของการทำงาน ความต้องการของครูในช่วงนี้คือเรียนรู้การทำงานในห้องเรียน และการทำงาน
ภายในโรงเรียนแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา เขตการศึกษามีการแต่งตั้ง
ครูพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในอัตราส่วนครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อครูบรรจุ
ใหม่ 12 คน โดยครูพี่เลี้ยงไม่ต้องมีชั่วโมงสอนมีหน้าที่คอย ดูแลให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย
กับครูบรรจุใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหน่วยการเรียน แผนการสอน สังเกต
การสอนในชั้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจากการสังเกต การสอน การตั้งคำถามให้ครูบรรจุ
ใหม่สะท้อนคิด การปฏิบัติการสอนของตน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป 
โดยครูพ่ีเลี้ยงจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงาน (Owen, 2005) 

3. ครูวิชาชีพ (Professional teacher) หลังจากผ่านช่วงปีแรก ๆ ของการบรรจุเป็นครู
ใหม่แล้ว ครูก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นครูวิชาชีพ ครูมีความม่ันใจในความสามารถด้านการสอนของตน 
มีการแสวงหาวิธีการสอนใหม่ การใช้สื ่อประกอบสอน พัฒนาเทคนิคการสอนและกลยุทธ์  
การสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาวิชาชีพของครูในช่วงนี้ใช้การเรียนรู้ในลักษณะ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional learning communities) เพ่ือให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ความสำเร็จในช่วงนี้จะนำไปสู่การเป็นการเป็นครูช่วงต่อไป 

4. ครูเชี่ยวชาญ (Expert teacher) ครูที่อยู่ในช่วงนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
มีรูปแบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือครูที่ด้อยประสบการณ์
สอน โดยการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 

5. ครูที่มีชื่อเสียง (Distinguished teacher) ครูที่มีพัฒนาการในช่วงนี้เป็นครูที่มีหลักฐาน
ประจักษ์ชัดว่าได้รับการยอมรับนับถือความสามารถด้านการสอนจากนักเรียน ผู้ปกครอง และ
เพื ่อนร่วมงาน ว่ามีการปฏิบัติการสอนที่เป็นเลิศ และมักได้รับเชิญให้เข้าร่วมกา รประชุม
ปฏิบัติการ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี ้ยง (Mentor) หรือครูสอนแนะ (Coach) 
ให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือการให้เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือ
โครงการวิชาการ 

6. ครูปลดเกษียณและออกจากอาชีพ (Emeritus teacher) 
 



 

45 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู 

สมาคมครูแห่งรัฐอัลเบอร์ต้า (The Alberta Teachers’ Association) ประเทศแคนาดา 
(2016) ได้รวบรวมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูที ่หลากหลายซึ ่งในบทความนี ้ขอนำเสนอ 
บางกิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาวิชาชีพของครู  
ทั้งรายบุคลและรายกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เป็นกิจกรรมที ่ครูศึกษาปัญหาที ่เก ิดขึ้น 
ในการปฏิบัติการสอนของตน เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีแก้ไขปรับปรุงโดยการศึกษางานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกวิธีการ อาจจะทดลองการสอนเนื้อหา หรือความคิดรวบยอด 
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  
ของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเป็นกลยุทธ์การสะท้อนผลการสอนที่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูล  
ที่เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการปฏิบัติสอน ซึ ่งสามารถปฏิบัติได้  
ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

2. การศึกษาหนังสือ (Book study) กิจกรรมนี้จะได้ผลดีที่สุด เมื่อผู้เข้าร่วมมีทักษะและ
ความสนใจที่เหมือนกัน แต่การมีมุมมองที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้การอภิปรายมีชีวิตชีวา สมาชิก
ในกลุ ่มจะต้องมติเป็นเอกฉันท์ เรื ่องตารางเวลารีสำหรับการอ่านและการอภิปราย ซึ ่งจะ
ประกอบด้วยการประชุม 4 – 8 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 60 – 90 นาที การคัดเลือกหนังสือ 
ในหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หนังสือต้องกระตุ้นความคิดและมีเนื้อหาเชิงลึก
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายถกเถียงก่อนการสรุปของการศึกษาหนังสือ ซึ่งการสรุปผลใช้เกณฑ์
จากคำถามต่อไปนี้ 

1) หนังสือได้กระตุ้นให้เกิดการคิดและการอภิปรายหรือไม่ 
2) สมาชิกกลุ่มศึกษาหนังสือบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
3) ประสบการณ์ที่กลุ ่มได้เรียนรู้จะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างไร 
3. การพัฒนาหล ักส ูตรแบบร ่วมม ือ (Collaborative curriculum development)  

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาเชิงลึก และวางแผน
ร่วมกันเพื ่อออกแบบเอกสารประกอบการสอน วิธ ีสอน แหล่งทรัพยากร และเครื ่องมือ 
การประเมิน 

4. การจัดทำแผนผังหลักสูตร (Curriculum mapping) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือในการจัดระบบการสอน ครูจะวางโครงสร้างลำดับของเนื้อหาที่จะสอน และกำหนด
ขอบเขตของเร ื ่องที ่จะสอนให้กับนักเรียนทุกคน แผนผังหลักสูตรนี ้ย ังใช ้เป็นเครื ่องมือ 
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ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้โรงเรียนและในเขตพื้นที ่การศึกษา และ  
เป็นกำหนดการสอนที่ครูจะต้องปฏิบัติการสอนเนื้อหาอะไร สอนเมื่อไร และจะสอดคล้องข้อมูล
การประเมินด้านใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนได้ 

5. การวางแผนหลักสูตรบูรณาการ ( Integrated curriculum planning) เป็นการจัดทำ
หลักสูตรบูรณาการโดยครูจัดระบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาข้ามกลุ่มสาระเข้าส่งหน่วยการเรียนที่มี
ความหมาย และมีความเชื่อมโยงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา ครูต้อง
วางแผนหลักสูตรบูรณาการดังนี้ 

1) กำหนดหน่วยการเรียนและจุดเน้นของหน่วยการเรียน 
2) แสวงหาแหล่งข้อมูลนอกเหนือจากแบบเรียน 
3) ความเชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอด 
4) กำหนดกรอบเนื้อหาของหน่วยการเรียน 
5) กำหนดตารางเรียนที่ยืดหยุ่น 
6) จัดกลุ่มนักเรียนให้มีความยืดหยุ่น 

6. การวิจัยบทเรียน (Lesson study) เป็นกิจกรรมครูรวมกลุ่มกัน 3 – 6 คน เพื่อช่วยกัน
ตรวจสอบและปรับปรุงการสอนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการนี้ครูจะวางแผน
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ และนำมาร่วมกันตั้งคำถาม
เพื่อการวิจัยบทเรียน คำถามวิจัยนี้จะเป็นชี้แนะการทำงานของครู จากนั้นครูจะร่วมมือกัน
วางแผนรายละเอียดสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการสอนทุก  ๆ แผนในบทเรียน 
เมื่อครูหนึ่งคนปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน สมาชิกกลุ่มที่เหลือจะสังเกตการสอน หลังจากสังเกต
การสอนแล้วกลุ่มจะประชุมเพื่ออภิปรายสิ่งที่ตนได้สังเกต เพื่อแก้ไขแผนการสอน จากนั้นให้ครู
อีกคนนำไปใช้สอนในชั้นเรียนห้องที่ 2 ขณะที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นเข้าสังเกตการสอน กลุ่มจะพบ
กันอีกครั ้งเพื่ออภิปรายผลข้อมูลจากการสังเกต และขั้นสุดท้ายครูจะเขียนราย งานสิ ่งที ่ตน 
ได้เรียนรู้จากการวิจัยบทเรียน และการตอบคำถามวิจัยที่กำหนดไว้ 

7. พ่ีเลี้ยงและการเป็นพี่เลี้ยง (Mentors and mentorship) คือกระบวนการที่จัดให้ครูที่มี
ความเชี ่ยวชาญด้านการสอนหรือมีประสบการณ์มากกว่าช่วยเหลือครูที่ด้อยประสบการณ์  
ด้านการสอน โดยการช่วยเหลือแนะนำด้านการออกแบบ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเข้าสังเกตการสอนในชั ้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกตการสอน การให้
คำแนะนำเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอน การพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจัดการชั้นเรียน 
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8. การชี้แนะโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-coaching) คือกระบวนการที่ครูขอให้เพ่ือนร่วมงาน
เข้าสังเกตการปฏิบัติสอนของตน และขอรับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการสอนของตน 

9. การสะท้อนคิดด้วยตนเอง (Self-reflection) การสะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นทักษะ 
ที่สำคัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน ครูที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพส่วนมาก 
จะใช้การสะท้อนคิด 3 ระดับ คือ การสะท้อนคิดขณะวางแผนการสอน สะท้อนคิดขณะ
ปฏิบัติการสอน และสะท้อนคิดหลังการสอนเพ่ือการปรับปรุงการสอน การสะท้อนคิดด้วยตนเอง
แบ่งได้เป็น 4 การขั้นตอน 

1) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน 
2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประเด็นที่จะปรับปรุง 
3) การสะท้อนคิดและวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่  ๆ ในการ

แก้ปัญหา 
4) การประยุกต์ใช้กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงการสอน 

10. กลุ่มร่วมศึกษา (Study groups) เป็นการรวมกลุ่มของครูไม่เกิน 6 คน มีการพบปะ
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือศึกษาประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่ม
ร่วมศึกษา ได้แก่ การนิยามภารกิจของการพบกลุ่มร่วมศึกษาแต่ละครั้ง กำหนดตารางเวลา
ประชุมและสถานที่ประชุม การกำหนดบทบาทของสมาชิกกลุ่มในการประชุม การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเพ่ือตัดสินใจ กำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับประเด็นที่ร่วมศึกษาและพิจารณาหาผู้นำ
ที่เหมาะสมการอภิปรายเกณฑ์การประเมินความสำเร็จ 

11. การประเมินผลงานของนักเรียน (Examining student work) ผลงานของนักเรียน 
จะช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอนของตน ได้วิธีการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะใหม่
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างระดับกัน ซึ่งจะช่วยหึครูปรับปรุ่งการสอน  
ที่จะช่วยนักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ 

12. การเขียนบันทึก (Journaling) เป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการบันทึกการสังเกตและ 
การสะท้อนคิดเกี ่ยวกับการสอน ความก้าวหน้าของนักเรียน การใช้นวัตกรรมการสอนหรือ
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่ครูต้องการพัฒนา 

13. การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom visitation) เป็นการเรียนรู้จากเพื่อนครูที่มีวิธีสอน 
ที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับ โดยครูเข้าเยี่ยมชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกันเพื่อสังเกตการใช้
นวัตกรรมการสอนนั้น และนำมาปรับใช้ หรือสกัดเป็นวิธีการสอนของตนที่เป็นผลจากการสังเกต 
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14. การสนทนาอย่างมีจุดเน้น (Focus conversations) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคล
สะท้อนคิดร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นใด ๆ ก็ได้ ผู ้นำการสนทนาจะตั้งชุดของคำถามที่จะนำสู่  
การตอบสนองของกลุ่มตั้งแต่หัวข้อที่ผิวเผิน จนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ 

15. การประช ุมส ัมมนา (Conference) เป ็นการประช ุมส ัมมนาเพื ่อแลกเปล ี ่ยน 
การปฏิบัติการสอนที่เป็นเลิศระหว่างครู เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมสัมมนาที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะเป็นการประชุมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ 

16. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็นว ิธ ีการที ่คร ูศ ึกษาและใช้ข ้อมูลเพ่ือ 
การตัดสินใจว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร และใช้ตัดสินว่านักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่สอนหรือไม่ 
ได้แก่ ข้อมูลจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น หรืองานที่ครูมอบหมาย แฟ้ม
สะสมงานของนักเรียน การสังเกต และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 

17. การแลกเปลี่ยนบุคลากร (Education exchange) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของครู โดยที่โรงเรียนอาจมีสัญญาแลกเปลี่ยนครูทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

18. การร ับน ักศ ึกษาคร ูฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพ (Hosting a student teacher)  
เป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศแบบพี่เลี ้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้งครูพี่เลี ้ยงในโรงเรียนและ
อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

19. การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ( Internet research) เปิดโอกาสให้เข้าถึงฐานข้อมูล
จำนวนมากในหัวข้อที่ไม่มีขีดจำกัดโดยบุคคลทั่วโลก 

20. เครือข่าย (Networks) โดยการใช้เครือข่ายและกลยุทธ์การสื่อสารทั้งในโรงเรียนและ
ระบบการศึกษาจะต้องเชื ่อมโยงกันและสนับสนุนซึ ่งกันและกัน การเชื ่อมต่อคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ช่วยเชื่อมโยงครูเข้าสู่ชุมชนอิเล็กทรอนิคส์ระบบเปิดสามารถเชื่อมโยงครูเข้ากับระบบ
เครือข่ายห้องสมุด ฐานข้อมูลและระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

21. การเข้าศึกษาต่อหลังสำเร ็จการศึกษา (Post-secondary courses) ครูที ่สนใจ 
ในการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา สถาบันบางแห่งเสนอ
กลยุทธ์การเรียนออนไลน์ หรือจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของสถาบัน 

22. แฟ้มสะสมงาน (Professional portfolio) เป็นการรวบรวมหนังสือเกียรติบัตร  
ใบว ุฒ ิบ ัตร หร ือผลงาน ซ ึ ่ งเป ็นเอกสารการปฏ ิบ ัต ิงานว ิชาช ีพของคร ู  คร ูบางคนใช้
กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานเพ่ือสะท้อนผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานวิชาชีพของตน 

23. ทีมงานพัฒนาโรงเรียน (School improvement teams) เป็นการรวมกลุ่มของครู
เพื่อจัดตั้งเป็นทีมงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านต่าง  ๆ 
ซึ่งส่งผลให้ครูมีความจำเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพของตน และครูต้องมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมการสอนหรือพฤติกรรมการทำงาน รวมทั้งการที่ครูต้องเสียสละเวลาเพื่อทำให้เกิด  
การพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์ที่ทีมงานได้กำหนดร่วมกัน 

24. การประชุมครู (Teachers conventions) การประชุมครูทั ้งระดับท้องถิ ่นและ
ระดับชาติในวาระที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมเพื่อร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในประเด็น
ต่าง ๆ หรือการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งการประชุมและสัมมนาครูนี้สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ จูงใจ และสร้างความรู้สึกในการริเริ่มทำงานด้วยวิธีการใหม่  ๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียน
บางแห่งจะส่งครูร่วมประชุมสัมมนาเป็นกลุ่มและนำสิ่งที่กลุ่มครูได้เรียนรู้กลับมาประชุมอภิปราย 
และเสนอวิธีการนำความรู้นั ้น ๆ มาใช้ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนและปฏิบัติการสอน 
ในห้องเรียน 

25. การประชุมทางไกล (Video conferencing) เป็นการประชุมที ่ช่วยให้ครูสามารถ
ปรึกษาเพื่อนร่วมงานเมื่อมีข้อจำกัดด้านระยะทางที่ทำให้ครูไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ การประชุม
ทางไกลสามารถใช้ในการอำนวยความสะดวก กลุ่มร่วมศึกษากลุ่มวิเคราะห์ผลงานนักเรียน  
การอบรมปฏิบัติการ และการนำเสนองาน 

26. สถาบันภาคฤดูร้อน (Summer institutes) เป็นการเสนอโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมศึกษา
ด้านหลักสูตรและการสอนในช่วงระยะเวลาปิดภาคฤดูร้อนในสถาบันทางวิชาชีพ ซึ่งสถาบันส่วน
ใหญ่อาจจะจัดระยะเวลา 3 วันหรือมากกว่า 

สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติว ัต (2558) ได้ให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตคร ูของ
สถาบันอุดมศึกษาไว้ดังนี้ สำหรับหน่วยงานที่ผลิตครูในประเทศไทย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ในการผลิตครูคือคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว สำนักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (2553) ได้กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) เพื่อใช้เป็นทิศทางให้กับสถาบันผลิตครู
นำไปใช้พัฒนานิสิตครูให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ค้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องคำนึงถึงคือ  
การผลิตครูให้มีทักษะการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัตและคณะ (2558) 
ได้ทำการสังเคราะห์คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของนักวิชาการและสถาบันผลิต
ครูทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education: 
NIE) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอังกฤษ ประเทศในกลุ่ม
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ของ OECD สรุปว่าครูในศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้านคือด้านที่ 1  
ด้านความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในเนื ้อหาวิชา 2) มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ที ่หลากหลาย 3) มีทั กษะ 
การคำนวณ 4) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 5) รู้จักและเข้าใจผู้เรียน 
6) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนการสอน กิจกรรม และการประเมินผล  
ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตนและการเห็นคุณค่า
วิชาชีพครูซึ่งประกอบด้วย 7 คุณลักษณะย่อยคือ 1) เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  
2) มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลทำงานเป็นทีมได้ 3) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ในวิชาชีพ 4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 5) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
6) เป็นผู้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 7) ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน  และด้านที่ 3 ด้าน
สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วย 5 คุณลักษณะย่อยซึ่งได้แก่ 1) มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาการสื่อสาร 2) มีความสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3) เป็นผู้รอบรู้  
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันสมัยทันเหตุการณ์ 4) มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
5) มีความสามารถในการบริหารจัดการ คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ควรเชื่อมโยงกับ  
การส่งเสริมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในด้านวิชาการดำเนินการ โดยการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรรายวิชา สำหรับวิชาชีพสามารถสอดแทรกได้ในรายวิชาตามหลักสูตร และสามารถ
บูรณาการกับกิจกรรม โครงการที่สถาบันจัดให้กับนิสิต 

จากการสังเคราะห์กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสถาบันผลิตครูในประเทศไทย 
ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะศ ึกษาศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น คณะศ ึกษาศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยบ ูรพา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์วิชาชีพ สามารถ
แบ่งระยะการส่งเสริมคุณลักษณะทั ้ง 3 ด้านโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนฝึก
ประสบการณ์ 2) ระยะฝึกประสบการณ์ และ 3) ระยะการประเมินผล โดยช่วงก่อนฝึก
ประสบการณ์ เป็นช่วงของการดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของนิสิตแต่ละสาขาวิชา 
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่จัดให้สำหรับนิสิตครู โดยลักษณะ 
ของการจัดกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตครูที่พึงประสงค์ทั้งเป็นการส่งเสริม
ด้านความรู้ และการส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะของคนที่จะไปเป็นครูตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมหรือตามเป้าหมายของแต่ละชั้นปีผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการออกสังเกต
จากสภาพโรงเรียนจริง โดยมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่สถาบันผลิต (อาจารย์นิเทศก์) โรงเรียนร่วมพัฒนา
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วิชาชีพ (ครูอาจารย์ที่เลี้ยง) และนิสิตครูซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแต่ละสถาบันมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และสัดส่วน 
ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับระยะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะแบ่ง
ช่วงของการดำเนินกิจกรรมในระยะของการฝึกประสบการณ์ คือ 

1. กิจกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์โดยเป็นการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนจะออก
ฝึกประสบการณ์ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจแก่นิสิต ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ถึงบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

2. กิจกรรมระหว่างฝึกประสบการณ์ เป็นการติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรคที่นิสิตพบ 
และหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงก่อนที่นิสิตจะกลับไปฝึกประสบการณ์ต่อ ช่วงนี ้อาจจะเป็น  
การติดตามงานหรือโครงการที่รับมอบหมายอาทิงานวิจัยในชั้นเรียนที ่นิสิตต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ 

3. กิจกรรมหลังฝึกประสบการณ์ เป็นกิจกรรมเพื่อการสะท้อน สรุปประสบการณ์ที่นิสิต
ได้รับและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

2.7 นักเรียนไทยกับการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คนไทย 4.0 พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุแน่ชัด
ว่านิยามของคำว่า “คนไทย 4.0” คืออะไร เนื่องจากเป็นคำที่ใหม่ แต่จากการศึกษาบทความทาง
หน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวสารต่าง ๆ ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงคำว่า “ประเทศไทย 
4.0” หรือ “Thailand 4.0” และ “คนไทย 4.0” ปรากฏในเนื้อข่าวต่าง ๆ เป็นจำนวนมากซึ่งเป็น
ผลมาจากการข ับเคล ื ่อนนโยบายของร ัฐบาลไทยในช ่วงท ี ่ผ ่านมา ท ี ่ต ้องการให ้ เกิด  
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

Thailand 4.0 เป็นที่รู้จักว่าเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหรือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งมี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการณ์วิจัยและพัฒนาและการปฏิรูป
การศึกษาไปพร้อม ๆ กันซึ่งมีนักวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลในรัฐบาลแบ่งช่วงของประเทศไทย
ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

1) Thailand 1.0 เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเน้นเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิม 

2) Thailand 2.0 เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเน้นอุตสาหกรรมเบา 
และ 
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3) Thailand 3.0 เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเน้นอุตสาหกรรมที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นจวบจนปัจจุบัน 

โดยให้คำอธิบายว่า Thailand 3.0 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเปิดรับการลงทุนและ 
นำเทคโนโลยีเข้ามาด้วย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น โดยใน  
ช่วงต้นของการขับเคลื ่อน Thailand 3.0 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
อยู่ในระดับที่สูง ทำให้มีการคาดหวังว่าประเทศไทยจะก้าวเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่  
การเจริญเติบโตที่ละเลยในการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า  
การติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” หรือ “Middle Income Trap” ไม่สามารถที่จะ
ขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันที่ ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ไม่สามารถขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่
แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำด้วย แรงงานจำนวนมากและราคาถูก ประเทศ
ไทยจึงเหมือนติดอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ำ” หรือ 
“Inequality Trap” ซึ่งหมายถึงช่องว่างของรายได้และโอกาสของคนจน และคนรวยถ่างออก
มากขึ้น นอกเหนือจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ำอีกหนึ่ งกับดักที่
ประเทศไทยเผชิญคือ “กับดักความไม่สมดุล” หรือ “Imbalance Trap” โดยในหลายทศวรรษที่
ผ่านมา ประเทศไทยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคม
ที่อยู่ดีมีสุข การยกระดับศักยภาพ และภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง  ๆ 
มากมาย ทั้ง 3 กับดักใน Thailand 3.0 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้าง
ความมั่งคั่ง มีความมั่งคงในแนวทางที่ยั่งยืนได้ เป็นที่มาของการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบทาง
เศรษฐกิจจาก Thailand 3.0 ไปสู่ยุคใหม่คือยุค Thailand 4.0 

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดให้สร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับ 
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” สิ่งที่นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงคนไทย จำนวน 5 ข้อ คือ 

1. คนไทยอยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมี
คนชนชั้นกลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ำอยู่ใน
ระดับต่ำมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 

2. คนไทยต้องเป็น คนไทย 4.0 ที ่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพดีและได้รับ
สวัสดิการทางสังคมที่ เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บน
เวทีโลกได้อย่าง ภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทำให้โลกดีขึ้น 
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3. เกษตรกรไทย เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจาก
เกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีต้นทุนการ ผลิตต่ำ สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 

4. SME ไทย เป็น SME 4.0 ที ่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่า ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึง
ตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ทำให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และ  
มีอนาคตที่สดใส 

5. จังหวัด เป็น จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว 
สามารถทำงานในถิ่น ฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เนื่องจาก  
มีลู่ทาง โอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของ Thailand 4.0 นั้นจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบโดยมี   สิ่งสำคัญสู่ความสำเร็จคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า คนไทย 
4.0 จะต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพ เพิ ่มพูนวิทยาการความรู ้ต่าง  ๆ ให้สามารถ
สร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ โดยที ่พวกเขาจะต้องคิดให้มาก คิดให้จบ คิดให้ขาด และต้องกล้า
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ทุกอย่างคือการเรียนรู้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เสมือนกับการย่ ำ 
อยู่กับที่ (สุคนธ์ สุทธพานนท์, 2560) 

ถ้านำวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนี้ มาอธิบายในภาพรวมของระบบการศึกษาไทย เราก็สามารถ
แบ่งได้เป็นยุคทั้ง 4 ยุคได้ดังนี้ 

1. การศึกษาในยุค Thailand 1.0 ด้วยความที่เป็นยุคที่เพิ่งเริ่มต้นวางระบบการศึกษา 
ทำให้ประชาชนที่มีความรู้มีจำนวนจำกัด ครูที่สอนตามโรงเรียนต่าง ๆ นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มี
ความรู้สูงในชุมชน การเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่จึงเน้นการบอกเล่าโดยครูผู้สอนเป็นหลัก 

2. การศึกษาในยุค Thailand 2.0 เป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำสื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง  ๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียน 
มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น แต่ครูผู้สอนก็ยังเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้อยู่ 

3. การศึกษาในยุค Thailand 3.0 จากการที่มีการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้  
ทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้มากมาย ทำให้
ยุคนี้ เป็นของการสืบค้น การทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูเปลี่ยน
บทบาทมาเป็นผู้แนะนำ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แต่มีการกลั่นกรองค่อนข้างน้อย 
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4. การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่ต่อเนื่องจากยุคที่แล้ว เนื่องจากการที่ผู้เรยีน
มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มีวิจารณญาณมาก
ขึ้น สร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง ซึ่งบทบาทของครูในยุคนี้
จะต้องเป็นโค้ชที่ช่วยที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเกิดการจากเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ถ้าตามความเห็นของ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 นั้น เป็นยุคที่การศึกษาเป็นเรื ่องที่มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ  
ให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ด้วย กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้
แล้ว จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียน มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งในการก้าวสู่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื ่อช่วยในการเพิ ่มศักยภาพในการติดต่อสื ่อสารกับ
ต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
3. พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน 
4. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ 
5. พัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว 
6. บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเหมาะสม 
7. พัฒนาบทบาทของครูจากผู้สอนเป็นโค้ช 
8. การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

จากทั้งหมดนี้ ถ้าเราวิเคราะห์จากแนวทางปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เราก็
สามารถสร้างสรรค์การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้โดยใช้แนวคิดด้วยต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สองภาษา  ทุกวันนี้ ภาษาอังกฤษเข้ามา 
มีบทบาทอย่างมาก การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีความสอดคล้องกันทั้งสองภาษา จะทำให้
ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเคยชินกับการใช้ภาษามาขึ้น มีความกล้าที่จะใช้  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของผู้เรียน เพราะภาษา โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศจะช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากข้ึน ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น 
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2. ใช้ STEM เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การเรียนรู้แบบ STEM คือการนำเอาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
มาบูรณาการรวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาตามโจทย์ที่ผู ้เรียนสนใจ  
ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และใช้ศาสตร์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน มาประยุกต์ใช้ให้ได้
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

3. ส่งเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต EF (Executive Functions) 
เป็นกระบวนการทางความคิด ในสมองส่วนหน้า ที่เก่ียวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ 
เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด และการตั้งเป้าหมาย 
รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากในโลก 
ยุคปัจจุบัน 

4. การเรียนรู้แบบโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้แบบ
โครงการ จะช่วยให้ผู้เรียนกำหนดปัญหา สมมติฐาน ได้ร่วมมือกันวางแผนและใช้ความคิดอย่าง
เป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากข้อสรุปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
และนำไปสู่การนำเสนอโครงการที่สร้างสรรค์ 

5. ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและมุ่งหมายให้ผู ้เรียนเกิด  
องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

6. เน้นการก้าวสู่ขั้นของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยมีครู
คอยเป็นโค้ชให้มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนมีความคงทนใน
ความรู้ได้ถึงกว่า 100% เพราะเป็นขั้นของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  
จากการกระทำต่าง ๆ ซึ่งองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้นี้เองจะทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ทั้ง 6 ข้อนี้คือรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากนัก แม้ว่าการก้าวสู่ยุค 4.0 นั้นยังไม่มีสิ่งใดการันตีได้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดผลทางบวกหรือทางลบกับประเทศไทย แต่ก็ต้องยอมรับว่า กระแส  
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคสมัยนี้ ย่อมเป็นความกดดันที่เราจะต้องรีบเปลี่ยนถ่ายสังคมไทย 
จากยุค 3.0 ให้ไปสู่ยุค 4.0 ให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับนานาอารยประเทศในเรื่อง 
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ต่าง ๆ ยิ่งเราเปลี่ยนถ่ายช้า การเติบโตของประเทศก็จะช้าซึ่งไม่เป็นผลดีเลย กับโลกที่อยู่ในยุค
สมัยแห่งความรวดเร็วเช่นนี้ 

2.8 งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องสำหรับการพัฒนา/ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชา
ภาษาไทย 

สำหรับการพัฒนา/ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในกลุ่มวิชาภาษาไทยพบว่ามีงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและต่างประเทศที่น่าสนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

งานวิจัยภายในประเทศ 

คชากรณ์ คลังชำนาญ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการสอนคิดโดยใช้เทคนิคหมวก 
หกใบ ด้วยวิธีสอนต่างกันที่มีต่อการติดวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือ
ศึกษาผลการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากการสอนคิดด้วยเทคนิคหมวกหกใบ  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากการสอนคิดด้วยเทคนิค
หมวกหกใบโดยใช้วิธีสอนที่ต่างกัน ได้แก่ การสอนแบบเดี่ยว และการสอนแบบเรียงลำดับ 
วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2546 จำนวน 60 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองที่ 1 
เรียนด้วยเทคนิคหมวกหกใบแบบเดี่ยว และกลุ่มทดลองที่ 2 เรียนด้วยเทคนิคหมวกหกใบแบบ
เรียงลำดับ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ 1. 
แผนการจัดการเรียนรู้ (เทคนิคหมวกหกใบ) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 11 แผน 2. แบบทดสอบ
การคิดวิจารณญาณ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดการคิดวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนเรียน 
(Pretest) และหล ังเร ียน (Posttest) ผลการว ิจ ัย 1. ผลการค ิดว ิจารณญาณจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียน สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .05 และ  
2. ผลการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากการสอนคิดด้วยเทคนิคหมวกหกใบของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ไม่แตกต่าง 

งานวิจัยของ ปรียานุช สถาวรมณี (2548) เรื่อง “ การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน” พอสรุปได้ว่า การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐาน
สำคัญของการเรียนรู้ บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะห์จะเหนือกว่าบุคคลที่มีการคิดแบบอ่ืน  
ทั้งในด้านระดับการพัฒนาการและการใช้สติปัญญา ความคิดเชิงวิเคราะห์เป็นความคิดเชิงลึก 
เป็นทักษะที่สำคัญ และเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ เมื่อนักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
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นักเรียนสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่หรือประเภทสิ่งต่าง  ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม และใช้ความรู้ประยุกต์แก้ไขปัญหาในสถานการณ์อื่น ตลอดจนสามารถ
ทำนายผลที่ตามมาได้การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาในการปฏิรูป
การเรียนรู ้เพราะการสอนในชั ้นเรียนที ่มุ ่งเน้นสาระวิชาโดยละเลยการฝึกฝนทักษะการคิด 
เชิงวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนจะขาดความสามารถในการนำความรู้ 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยค่อนข้างต่ำอันมีผลต่อการเรียนวิชาอ่ืน 
ๆ เหตุเพราะนักเรียนไทยขาดศักยภาพการฟัง อ่าน และเขียน ไม่สามารถคิด วิเคราะห์ และ
ถ่ายทอดความรู้ออกมาได้สอดคล้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) ที่เปิดเผยว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน-ครู-ผู้สอนผู้บริหาร 
จาก 218 โรงเรียน พบว่า ไม่มีโรงเรียนไหนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญไดด้ี 
โดยนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับ พอใช้ 67.00% แต่มีโรงเรียน 9.60% ที่ต้องปรับปรุง 
โดยด่วน จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญการเรียนการสอนในเด็กเยาวชนในวัย
เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้ โดยมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ต้องการให้คนไทย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ. ศ. 2545 

ปราณี ต่อนศรี (2552) ศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การวิจัยนี้มี  
ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ใช้สมองเป็นฐาน ด้วยการวิจัยและพัฒนาวิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 
1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยเพื่อนามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบ  
การจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู ้เช ี ่ยวชาญและนำไปทดลองใช้ ขั ้นตอนที ่ 3 การนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  
โดยทางการศึกษาในนักเรียนพยาบาล ชั ้นปีที ่ 3 รุ ่นที ่ 43 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 ที่ศึกษารายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จำนวน 98 คน
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One group pretest-posttest design) 
ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง เรียนโดยใช้สถิติ 
Dependent t-test และวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบ
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การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที ่ใช้สมองเป็นฐาน (ACTOR model) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้   1. ขั้นวิธีเพ่ือการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 2. ขัน้การใช้ผังมโนทัศน์ 
(Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหาร
สมอง (Operation to brain-gym) และ 5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) 2. ประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที ่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า 2.1 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนความรู้ในวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
เมื ่อพิจารณาคะแนนจุดตัด (Cut-off score) ตามวิธีของเบอร์ก พบว่า คะแนนความรู ้เฉลี่ย 
หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 29.01 ซึ่งสูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด (24) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2.2 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลังเรยีน
มีความแตกต่างกันอย่างไม ่ม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 2.3 นักเร ียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
ผลจากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอน  
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง  
ที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

อรชร วัฒนกุล (2553) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตน-
บัณฑิต การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ มีวิธีดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 1) คู่มือประกอบการเรียนการสอน 2) แผนการสอน 
ขั ้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้อง ผลการตรวจสอบค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับดี ขั้นตอนที่ 
4 การศึกษานำร่องเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนนำไปใช้จริง พบว่า รูปแบบการเรียน  
การสอนมีความเป็นไปได้ ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบ Randomized two group posttest only design กับนักศึกษาปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 40 คน เป็นระยะเวลา 5 
สัปดาห์ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสารในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประกอบด้วย 1) หลักการและ
เหตุผล 2) แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับหลักการระดมสมอง การคิดข้างเคียง ผังความคิด และ  
การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเอสทีเอดี 3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนที่เรยีน
โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 4) โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 
ขั้นคือ 4.1) ขั้นเตรียมความพร้อม 4.2)    ขั้นกระบวนการเรียนการสอน คือ แบ่งกลุ่มคละ
ความสามารถศึกษาเนื้อหา กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอความคิด สรุปบทเรียน 
4.3) การประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์เรื ่องการสื่อสาร และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน 
ในระดับสูง 

2. ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พบว่า การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์เรื ่องการสื ่อสาร และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื ่องการสื่อสาร ภายหลังการเรียนของนักศึกษา  
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารโดยภาพรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 

อุไรวรรณ สะอิ้งทอง (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎี  
อภิปัญญาเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน
คลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  กลุ ่มตัวอย่างในการทดลองกลุ ่มเดียวทดสอบ 
ก่อนและหลัง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั ้งนี ้ คือแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการอ่านแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยใช้การทดสอบ  
t-test เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  
โดยกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีอภิปัญญาที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับงานและ
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เกี ่ยวกับกลวิธีเพื ่อการอ่านของตนเอง มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ฤทัยรัตน์ ลอยเจริญ (2558) ได้พัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีเมตตาคอกนิชัน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระดับสูงในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีเมตตาคอกนิชันเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจระดับสูงในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผล 
การใช้รูปแบบการสอนอ่านโดยยุทธวิธีเมตตาคอกนิชันที่มีต่อความเข้าใจระดับสูงในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนบ้านสมอทอง 
จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธี
เมตตาคอกนิชัน มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสำคัญและความเป็นมา ทฤษฎีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักการวัตถุประสงค์ สาระ(เนื้อหา) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน (ขั้นเชื่อมโยง
ความรู้ ขั ้นปฏิบัติการอ่าน ขั้นตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่านขั้นประเมินผลการอ่าน) และ 
การประเมินผล โดยมีคุณภาพของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีเมตตาคอกนิชันมีความเข้าใจระดับสูงในการอ่านภาษาไทย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 อีกทั ้งนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย สูง กลาง ต่ำ มีความเข้าใจระดับสูงในการอ่าน
ภาษาไทยหลังเรียนด้วย ด้วยรูปแบบการสอนอ่านแตกต่างกัน รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อรูปแบบการสอนดังกล่าวด้วย 

สมเจตน์ พันธ์พรหม (2559) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอนอ่าน
แบบเมตาคอกนิชัน และการเสริมต่อการเรียนรู ้ เพื ่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน  
เชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 2 ประการ คือ 
1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบเมตา -
คอกนิชันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพ่ือใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชันและการเสริมต่อการเรียนรู ้ เพื ่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านเชิงวิ เคราะห์ สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้  
กลุ ่มทดลองคือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ซึ ่งได้มาจากการสุ ่มแบบกลุ่มจำนวน 39 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู ้เรียน  
มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.1 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

Hess (2005) ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับกลวิธีอภิปัญญากับการอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื ่อประเมินการใช้กลวิธ ีอภิป ัญญาในการพัฒนาการอ่านเพื ่อความเข้าใจกลุ ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยครู จำนวน 5 คน และนักเรียนเกรด 5 และ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง  
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่สอบไม่ผ่าน All Reading Wings Program การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสำรวจความเชื่อของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการอ่าน สัมภาษณ์รายบุคคล 
และสังเกตห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีอภิปัญญาช่วยให้การอ่านของนักเรียนพัฒนาขึ้น
ภายใน 10 สัปดาห์ 

Brown (2005) ได้ทำการศึกษาผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาเทคนิค “think-aloud” ที่มีผล
ต่อการอ่านตำราวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 
86 คน ได้รับการฝึกเทคนิค “think-aloud” ขณะที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในการทดลองครั้งนี้ 
ผู ้วิจัยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน กลุ่มที่ 1 เพิ่มขยายข้อความในตำรา กลุ่มที่ 2 ไม่เ พ่ิม 
การขยายข้อความ จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า การใช้กลวิธีแบบอภิปัญญา ทักษะการอ่าน  
เพื่อความเข้าใจและภูมิความรู้เดิมต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการ
เร ียนการสอน ทักษะด้านการอ่านเพื ่อความเข ้าใจ สามารถให้การทำนายผลคะแนน  
ในแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดที ่ใช้ข้อความแบบเป็นนัย (TI = Text-implicit) ได้ดีกว่า
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดที่ใช้ข้อความแบบชัดเจน (TE = Text – explicit) อยู่เล็กน้อย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวสามารถส่งผลต่อการสนับสนุนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญ 

Carrel, Pharis, and Liberto (1989) ได ้ศ ึกษาการอ่านแบบอภิป ัญญาของผ ู ้ เร ียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 26 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง  
มีจำนวน 9 คนได้รับการสอนโดยใช้ยังสัมพันธ์ของความหมาย (Semantic mapping) กลุ่มท่ีสอง
มี 9 คนได้รับการสอนโดยใช้วิธีเชื่อมโยงประสบการณ์ให้เข้ากับบทเรียน (Experience text-
relationship)
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่องวิชาภาษาไทย  
มีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื ่อการพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
ในสาขาว ิชาภาษาไทย โดยมีกล ุ ่มเป ้าหมายค ือ น ักศึกษาฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพครู   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 5 คน 
โดยนักเรียนที ่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาจากชั ้นเรียนที ่นักศึกษากลุ ่มเป้าหมาย  คนละ 1 
ห้องเรียน ประมาณห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์
ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

1. ตารางการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการสอนภาษา (ไทย) 
2. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครู  

พ่ีเลี้ยง 
3. แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. แบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. แบบวัดและประเมินอภิปัญญาของนักเรียน
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7. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
8. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 
10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

3.3 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตารางการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการสอนภาษา (ไทย) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างตารางการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการสอน
ภาษา(ไทย) โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
ตารางทั้งหมดมี 5 หัวข้อโดยแบ่งเป็นหัวข้อตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัย
เกี่ยวกับอภิปัญญา 

ที ่ กรอบแนวคิดและความหมายของ 
อภิปัญญาที่ใช้ 

งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 

 
 

   

ตารางท่ี 2  ตัวอย่างการสังเคราะห์กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญา 

ที ่ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ 
เชิงอภิปัญญา 

ตัวอย่างรูปแบบของกลยุทธ์
เชิงอภิปัญญา 

งานวิจัยของ 

    

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

 
 
 

ที ่ เครื่องมือ/วิธี
ประเมิน 

รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินอภิปัญญา 

งานวิจัยของ รวม 
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ตารางท่ี 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาในประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาในต่างประเทศ 

 
2. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่

เลี้ยง 

แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยง 
ผู ้ว ิจัยได้ออกแบบและวางแผนเกี ่ยวกับแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action 
Research เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียนซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไปในข้อเสนอ
การวิจัย คือ การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนานักศึกษาที่แบ่ง
ออกเป็น 3 วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของ  
กลยุทธ์อภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย แนวคิด / นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มที่ศึกษา/รูปแบบการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษา 

อภิวันท์ บัณฑิศักดิ์ การเปรียบเทียบความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

จังหวันครศรีธรรมราชที่ได้รับ

การสอนอ่านตามแนวทฤษฎี

อภิปัญญากับการอ่านตาม

คู่มือครู 

-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน

อ่าน 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับทฤษฎีอภิปัญญา 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช อ าเภอเมืองจึงหวัด
นครศรีธรรมราช ที่เรียนรายวิชา ท 204 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 จ านวน 
2 ห้องเรียน รวม 112 คน ซ่ึงได้มาโดย
วิธีการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย  
(Simple R and In Sampling) มาเป็น
กลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 

-แผนการสอนอ่านตามแนวทฤษฎี 

อภิปัญญา 

-แผนการสอนอ่านตามคู่มือครู 

- แบบทดสอบวัดความเข้าใจการอ่าน

วิชา ท 204 ภาษาไทย 

- นักเรียนที่ได้รับการเรียนอ่านตามแนว
ทฤษฎีอภิปัญญาและนักเรียนที่ได้รับการสอน
อ่านตามคู่มือครูมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ. 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย แนวคิด/ ทฤษฎีที่น ามาใช ้ กลุ่มที่ศึกษา/รูปแบบการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษา 

Ana C. Zobler ผลกระทบของการใช้การสอนกลวิธี
การฟังเพื่อส่งเสริมการฟังเพื่อความ
เข้าใจ ประสิทธิภาพในการพูด และ
อภิปัญญาของนักเรียนที่เรียนภาษา 
ที่สอง 

- ความรู้เชิงอภิปัญญา 
- ทฤษฎีการรู้คิด 
- วิธีการสื่อสารเพื่อสอนภาษา 
- ทฤษฎีการสอน 

- ใช้ตัวอย่างของความสะดวกสบายที่  
n = 97 
นักเรียนที่ไซต์ของโรงเรียนสองแห่งที่
แตกต่างกัน และเป็นของกลุ่มอ้างอิง
อ าเภอสองกลุ่มที่แตกต่างกัน (DRGs)  
- การศึกษานี้ประเมินผลกระทบของกล
ยุทธ์การฟังในหกชั้นเรียน จัดกลุ่ม
นักเรียนต่างกันในชั้นเรียนครั้งที่สอง
และสาม ภาษาสเปน 

- แบบประเมินความสามารถทาง
ภาษามินนิโซตา  (MLPA) 
- แบบสัมภาษณ์จ าลองสถานการณ์
ด้วยปากเปล่า  (SOPI) 
- แบบสอบถามการรับรู้อภิปัญญา 
 (MALQ) 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างการทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบในตัวแปรความสามารถ
ในการพูด ดังนั้นนักเรียนที่ได้สัมผัส
กับค าสั่งที่ชัดเจนของกลยุทธ์การฟัง 
ได้รับผลกระทบจากโปรแกรม  
ในที่สุดการศึกษานี้ให้แนวทางและสื่อ
การสอนแก่ครูเกี่ยวกับวิธีการใช้
โปรแกรมตามกลยุทธ์ในห้องเรียน
ภาษาที่สอง 
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เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ในวงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรใหญ่ 
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ภาพที่ 10 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรย่อย 

จากภาพแสดงกรอบแนวความคิดของการว ิจ ัย เป ็นร ูปแบบการว ิจ ัยโดยมีวงจร 
การปฏิบัติการ 2 ชั้น โดยวงจรชั้นนอก เป็นวงจรการปฏิบัติงานวิจัยของทีมใหญ่โดยภาพรวมทั้ง 
3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงจรหลัก ดังนี้ วงจรที่ 
1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ และวงจรที่ 3 
การปฏิบัต ิการสอนจร ิง ส ่วนวงจรชั ้นในเป็นการแสดงกระบวนการวิจ ัยของแต่ละว ิชา 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย) โดยมีวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) โดย 
ในวงจรที ่ 3 นี้ เป็นการแสดงกระบวนการวิจ ัยของแต่ละโครงการย่อยหรือแต่ละวิชาคือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั ้นตอน (PAOR) คือ  
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) 
ในแต่ละวงจรในความสำคัญ 

3. แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผู้วิจัยสร้างแบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน เพื ่อให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน 
พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู ้ตามคำแนะนำของผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ก่อนนำไปใช้จริงต่อไป 
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ภาพที่ 11 แบบตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 11 (ต่อ) 

4. แบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategies) 
2. ออกแบบแบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ประเมิน โดยปรับมาจากแบบนิเทศการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่าน  
การพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

3. นำแบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ไปให้อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงประเมิน จำนวน 3 ครั้ง 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

5. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน เขียนสะท้อนคิดทุกครั้งที่มีการสัมมนาอบรมหรือการประชุมพบปะกลุ่มใหญ่ (รวม 
3 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย) และการพบปะกลุ่มย่อยเฉพาะสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  
ซึ่งแบบสะท้อนคิดมีประเด็น 4 หัวข้อดังนี้ 

1. สิ่งที่นักศึกษาได้เรียน 
2. ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีมีเก่ียวกับการอบรมเกี่ยวกับอภิปัญญาในวันนี้ 
3. นักศึกษาคิดว่าความรู้ที ่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ ในชั้นเรียนของนักศึกษา

ได้มาก/น้อยเพียงไร เพราะเหตุใด 
4. ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมในวันนี้ 
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6. แบบวัดและประเมินอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู ้วิจัยใช้แบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ตาม
กรอบแนวคิดอภิป ัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ในการประเม ินอภ ิป ัญญา 
ของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนในการนำแบบประเมิน MAI ไปใช้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ในช่วง 0.867 ถึง 0.952 

แบบประเมินอภิปัญญาของกลุ ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วย แบบประเมิน MAI เป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 
3 ด้านย่อยคือ 1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ 2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ 
และ 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ 

ส่วนด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) ด้านการวางแผน จำนวน 7 
ข้อ 2) ด้านกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ
จำนวน 7 ข้อ 4) ด้านกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 5 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผล 
จำนวน 6 ข้อ 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างแบบประเมินอภิปัญญา 
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7. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 

ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน โดยกำหนดตามองค์ประกอบของอภิปัญญา 
แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความรู้ด้านการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้ด้านการรู้คิด
ประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ 1) ความรู ้ด้านข้อเท็จจริง 2) ความรู ้ด้านกระบวนการ และ  
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข ส่วนด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) ด้านการ
วางแผน 2) ด้านกลยุทธ์การจัดการข้อมูล 3) ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ 4) ด้านกลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง และ 5) ด ้านการประเมินผล  โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบและ 
ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

 

 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างแบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
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8. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ผู้วิจัยให้คำแนะนำและตรวจสอบการออกข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ่งการออก
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนตามหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาได้สอน
ให้แก่นักเรียนน โดยนักศึกษาต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนำมากำหนดจุดมุ่งหมาย 

2. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากงานวิจัย 
3. สร้างแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
4. นำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยไปทำการพิจารณาตรวจสอบและ

ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ ( IOC: Index of item objective 
congruence) แล้วหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ เรียกค่านั้นว่า “ดัชนีความสอดคล้อง” ถ้าข้อใดมีดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อนั้นวัดจุดประสงค์นั้นจริง มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา แต่ถ้าต่ำกว่า 0.5 ให้ตัดออกหรือแก้ไขปรับปรุงแล้วนำมาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใหม่ 
(ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, 2545) แล้วนำข้อสอบดังกล่าวที่ผ่านแก้ไขโดยสมบูรณ์แล้วไปใช้กับนักเรียน 

9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 

ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสะท้อนคิดของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเขียนหลังจากท่ีเรียนจบแล้ว
ในแต่ละคาบที่เรียนวิชาภาษาไทยซึ่งสอนโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้ง 5 คน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 
คน แบบสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญามีทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ในการทำงานของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนมีการวางแผนร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
2. นักเรียนมีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
3. ในการเรียนวันนี้ นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองหรือไม่ อย่างไร 
4. สิ่งที่ได้เรียนวันนี้ นักเรียนพบข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดอะไรบ้าง และนักเรียนได้

แก้ไขอย่างไร 
5. นักเรียนมีการประเมินการทำงานหรือการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ อย่างไร 
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10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบ แบบสัมภาษณ์นักเร ียน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบ และ 
ให้ข้อเสนอแนะโดยผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื ่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน นำไปเก็บข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์นักเรียนที่สอนหลังจากจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์นักเรียน 
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3.4 การดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในการพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ในสาขาว ิชาภาษาไทย โดยมีกล ุ ่มเป ้าหมายค ือ น ักศึกษาฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพครู   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 5 คน 
โดยนักเรียนที ่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาจากชั ้นเรียนที ่นักศึกษากลุ ่มเป้าหมายคนละ 1 
ห้องเรียน ประมาณห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์
ได้ส่งไปฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง ซึ่งสามารถ
สรุปขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 16 รวมวิธีการดำเนินการวิจัย 
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แผนงานการดำเนินการวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 5) ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย(n = 225) ในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสในนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไปฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงในปี
การศึกษา 2562 ซึ่งจะมีการประเมินทั้งอภิปัญญาของนักเรี ยนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ที่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้นำแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกสร้าง/พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
อภิปัญญาของนักเรียน ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อเสนอแนะทั้ง
ในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายในการพัฒนานักเรียนในพร้อมสู่การเป็นคนไทย 4.0 ต่อไปใน
อนาคต 

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ในชั ้นเรียนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา (2) การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิ
ปัญญานักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (3) การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา) โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิด
ได้ดังนี ้

 
ภาพที่ 17 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญา

ของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 

กรอบแนวคิดที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

กรอบแนวคิดที่ 2 การใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพ่ือส่งเสริมนักศึกษา
วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

กรอบแนวคิดที่ 3 การประเมินอภิปัญญาและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 



 

78 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนในชั ้นเรียนภาษาไทยนั้น ผู ้ว ิจัยได้แบ่งพิจารณาออกเป็น 2 กรอบแนวคิดย่อยคือ  
กรอบแนวคิดเก่ียวกับอภิปัญญา และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอภิปัญญา 

สำหรับกรอบคิดเกี่ยวกับอภิปัญญาที่จะนำมาปรับใช้ในงานวิจัยนี้จะเป็นไปตามกรอบคิด
อภิปัญญาของSchraw and Denisson (1994) เนื ่องจากเป็นที ่ยอมรับและได้รับความนิยม 
อย่างแพร่หลาย อีกทั ้งได้มีการสร้างแบบวัดอภิปัญญาที่ยึดกรอบแนวคิดนี ้ได้ถูกนำไปใช้  
อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกัน 

โดย Schraw and Denisson (1994) ได้พัฒนากรอบแนวคิดของอภิปัญญา โดยอธิบาย
อภิปัญญาใน 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิด และ 2) การกำกับการรู้คิด  
ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด เป็นความตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาใน 3 ด้าน คือ 
1.1. ความรู้ด้านข้อเท็จจริง เกี่ยวกับตนเองว่าตนเองรู้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างและไม่รู้

ข้อเท็จจริงอะไรบ้างในฐานะผู้เรียน 
1.2. ความรู้ด้านกระบวนการ เป็นความรู้เกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการ

ดำเนินการหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
1.3. ความรู้ด้านเงื่อนไข เป็นความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่นำมาใช้ 

ในการแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
2. การกำกับการรู้คิด เป็นชุดของพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 

5 ด้าน คือ 
2.1. การวางแผน เป็นการวางแผน จัดการทั้งเวลา แหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ 
2.2. กลยุทธ์การจัดการข้อมูล เป็นการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ที ่จำเป็นต่อ  

การทำงานหรือแก้ปัญหาให้บรรลุความสำเร็จ 
2.3. การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ เป็นการกำกับติดตาม ตรวจสอบความเข้าใจ

ของตนเองในการทำงานหรือแก้ปัญหา 
2.4. กลยุทธ์การแก้ไขข้อข้อบกพร่อง เป็นการพิจารณาถึงข้อบกพร่องต่างที่พบแล้ว

มีการแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือให้การทำงานหรือการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมาย 
2.5. การประเมินผล เป็นการประเมินผลทั้งระหว่างการดำเนินงานและหลังเสร็จสิ้น

การทำงานทั้งในประเด็นของกระบวนการและผลลัฑธ์ที่ได้ ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 18 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเชิงอภิปัญญา 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะปรับใช้กรอบแนวคิดของ Ozturk (2016) เนื่องจากมีความทันสมัย
และไม่ซับซ้อนมากนักเหมาะกับการนำไปใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย  Ozturk (2016) 
ได้เสนอกรอบคิดในการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction framework) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา โดยให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด
โดยการตั้งคำถามในสิ่งที่เรียนโดยใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมาจาก What to do, When, Why, 
and How to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด
ซึ่งรวมไปถึงการถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้ การสนับสนุนแนวคิ ด
ของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามตนเองและคิดออกเสียงเกี่ยวกับการคิดของตนเองซึ่งจะ  
ทำให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 Metacognitive instruction framework (Ozturk, 2016) 
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หลังจากที ่คณะผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องในเบื ้องต้นแล้วกำหนด  
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวกับอภิปัญญาซึ่งมีแนวคิดอยู่ที่ 2 ประเด็นหลักคือ (1) การความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิด/ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด และ (2) การกำกับติดตามการรู้คิด/การกำกับ
ติดตามกระบวนการรู้คิด จากการกำหนดคำนิยามและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิปัญญา
ทำให้ผู ้วิจัยสามารถระบุลักษณะของข้อบ่งชี้ของการมีอภิปัญญาใน แต่ละองค์ประกอบและ  
กรอบแนวคิดในการสอนเชิงอภิปัญญาดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียนโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูในการ
พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่งแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษา
วิชาชีพครู ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนมีกรอบการคิด ดังนี้ 

การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียน 

ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในขั้นตอนนี้ โดยใช้วงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 20 การวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในแต่ละวงจร 

จากภาพเป็นการแสดงกระบวนการวิจัย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั้นตอน (PAOR) คือ 
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัต ิ(Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) 
ในแต่ละวงจรในความสำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้ 

การวางแผน (Plan)  วางแผนการดำเน ินการอบรม/ส ัมมาน ักศ ึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n = 5)  ที่เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทย โดยในวงจรนี ้ ผู ้ว ิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพ้ืนความรู้
นักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกต
ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนา
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (Plan) วางแผนเกี่ยวกับบทบาทของทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่
ส่งเสริมส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) ให้นักศึกษาฯที่เข้าร่วมโครงการโครงการฯ 
ลงมือสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกต
ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

วงจรที่ 3 การปฏิบัติการสอนจริง 

การวางแผน (Plan) วางแผนการเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกต
ผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 

การคิดสะท้อนคิด (Reflect) สะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจริงตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้น 

หลังจากเสร็จสิ ้นทั ้ง 3 วงจร คณะผู้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนดังภาพที่ 21 ซึ่งผู ้วิจัยจะทำการประเมินอภิปัญญาของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 21 การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สำหรับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนจะทำการประเมินโดยใช้แบบวัดอภิปัญญา 
ในช่วงก่อน (Pre-test) และหลังการดำเนินการ (Post-test) ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่
ได้พัฒนาขึ้น 1 บทเรียนหรือประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั้น
คณะผู ้ว ิจ ัยจะเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับอภิปัญญาของผู ้ เร ียนเพื ่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) จากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เช ่น จากแบบ
สังเกตชั้นเรียน แบบสะท้อนคิดของนักเรียน ผลงานของนักเรียนและบันทึกหลังการสอนของ
ครูผู้สอน โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะถูกนำมาใช้กับนักเรียนหลังจากการจัดการเรยีน
การสอนตามแผนที่ได้พัฒนาขึ้นเสร็จสิ้น ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 22 การประเมินอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้ม ูลเช ิงปริมาณจะวิเคราะห์โดยใช้สถิต ิเช ิงพรรณนา เช ่น ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าความเชื ่อมั ่น ค่าสหสัมพันธ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล  
เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการพรรณนาวิเคราะห์ 

3.6 ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ระยะเวลา 1 ปี และสถานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงกิจกรรมในแผนงานวิจัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) ศึกษาองค์ความรู ้เกี ่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 

ในวิชาภาษาไทย 

            

2) คณะผู ้ว ิจ ัยการสร้างเครื ่องมือวิจ ัยและ

ดำ เน ินการขอร ั บรอ งการพ ิ ท ั กษ ์ ส ิ ท ธิ์

กลุ่มเป้าหมาย (IRB) 

            

3) ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 1 

จัดอบรม/สัมมนาปรับพื้นความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู ้ภาษาไทยที่ส่งเสริมอภิปัญญา

ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพครู

ภาษาไทย (n = 5) 

            

4) ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 2 

จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งเสริมอภิ

ปัญญาให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูภาษาไทย (n = 5) 

            

แบบวัดอภิปัญญา 
(Pre-test) 

- แบบวดัอภิปญัญา 
(Post-test) 
- แบบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

จัดการเรียนการสอน 1 บทเรียน 
(ประมาณ 2-4 สัปดาห์) 

การประเมินตามสภาพจริง 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5) ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 3 

การปฏิบัตการสอนจริงตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมอภิปัญญาที่ได้สร้าง/พัฒนาขึ้น

ในวงจรที ่ 2 โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูภาษาไทย (n = 5) และเก็บข้อมูล

จากแบบวัดอภิปัญญาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที ่ได้สร้างขึ ้นกับนักเรียน (n = 

225) 

            

6) ว ิเคราะห์ข ้อมูลทั ้งเช ิงค ุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

            

7) ประชุมคณะผู้วิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

รายสัปดาห์/เดือน 

            

8) การจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์             
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0  : 
การศึกษานำร่องวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

ภาษาไทย 

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน

ภาษาไทย 
ตอนที ่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมนักศึกษา 

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในวิชาภาษาไทย
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา  
ในการเรียนการสอนภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่ามีจำนวนงานวิจัยทั้งสิ้นรวม 32 เรื่อง แบ่งเป็น
งานวิจัยในประเทศไทย จำนวน 14 เรื่อง งานวิจัยต่างประเทศจำนวน 18 เรื่อง โดยงานวิจัย
ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา/การส่งเสริมอภิปัญญาในการเรียนการสอน
ภาษาไทยและดา้นภาษา สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1.1 ประเด็นกรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 

ตอนที่ 1.2 ประเด็นการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 

ตอนที่ 1.3 ประเด็นการวัดและการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 

ตอนที่ 1.4 ประเด็นงานวิจัยทั ้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับอภิปัญญา 
ในชั้นเรียนภาษา 

ตอนที่ 1.1 ประเด็นกรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 

ความหมายของเมตาคอกนิชัน 

การอธิบายถึงความหมายของเมตาคอกนิชันเป็นแนวทางจิตวิทยาการเรียนรู ้โดยมี
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและทำการศึกษาค้นคว้ามา
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการคิดที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก ในปัจจุบันเนื่องจากเมตาคอกนิชัน 
มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางปัญญาหลายอย่าง เช่น การสื่อสาร การจูงใจ ความเข้าใจ การรับรู้ 
ความจำ และการแก้ปัญหา จากการศึกษาพบว่ามีนักการศึกษาให้ความหมายของเมตาคอกนชัน
ไว้ ดังนี้ 

Flavell (1976) ได้กล่าวถึง ความหมายของเมตาคอกนิชันคือการที่บุคคลรู้ถึงกระบวนการ
คิด รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของตนเอง หรือที่เรียกว่าเป็นการคิดเกี่ยวกับ
ความคิด (Thinking about thinking) ดังนั้นเมตาคอกนิชัน จึงเทียบเคียงได้กับการคิดเกี่ยวกับ
การคิดซึ่งเมื่อกล่าวถึงเมตาคอกนิชัน จะอ้างถึงความรู้ของคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและ
ผลของ cognition (การคิด) ของเขาเอง หรือเรื่องใด ๆ ที่สัมพันธ์กันเมดาคอกนิชัน เมื่ออ้างถึง
เรื่องอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องการสะท้อนความคิด (Active monitoring) อย่างกระตือรือร้น และในเรื่อง
ผลของการทำให้เป็นปกติ และเรื่องการประสานกันอย่างสอดคล้องกันของกระบวนการเหล่านี้  
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คิดของตนได้งานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคการเรียนแบบอภิปัญญาช่วยให้
ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2514) โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้กล่าวถึงเมตาคอกนิชัน 
หมายถึง การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อควบคุมกำกับกระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน 
และสามารถใช้ยุทธวิธีในการทำงานจนสำเร็จอย่างสมบูรณ์ 

สรุปได้ว่า ความหมายของเมตาคอกนิชันเป็นความสามารถของบุคคลในการรู้คิดในตนเอง
ที่สามารถประเมินการคิดของตนเองในการทำงาน โดยมีการตระหนักรู้มาเป็นตัวกำกับพื้นฐาน
สำคัญในการตรวจสอบความสามารถในการรู้คิดของตนเอง การควบคุมกระบวนการรู้คิดการ
กำกับกระบวนการ และสถานการณ์ปัญหา การตระหนักรู้ทางปัญญา และกลไกของการนำไปใช้ 
เมตาคอกนิชันที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นการสร้างให้ผู ้เรียนมีความตระหนักรู้ และกำกับตนเองได้ 
ที่เป็นพ้ืนฐานสำคัญของเมตาคอกนิชัน 

ความสำคัญของเมตาคอกนิชันที่มีต่อการอ่าน 

ความสำคัญของเมตาคอกนิชันที่มีต่อการอ่านนั้นมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญ  
ไว้ดังนี้ 

Brown (1980) ได้กล่าวถึงความสำคัญของเมตาคอกนิชันที่มีต่อการอ่านว่า ในขณะที่
ผู้อ่านหนังสืออย่างราบรื่นโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ทั้งทักษะในระดับพ้ืนฐาน และในระดับสูงนั้น ผู้อ่าน
ใช้ทักษะการอ่านอย่างไม่ร ู ้สึกตัว ทักษะในขั ้นตอนนี ้คือการเรียนรู ้ที ่เป็นไปโดยที่ไม่รู ้ตัว 
(Cognition) แต่เมื่อใดที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับบทอ่านได้  จึงพยายามหาต้นเหตุของ
ความล้มเหลว พยายามหากลวิธีอื่น ๆ หรือปรับปรุงกลวิธีที่ใช้อยู่แล้ว เพื่อเอาชนะความล้มเหลว 
ทักษะในการควบคุมการเรียนรู ้ของตนเองโดยสามารถบอกได้ว ่าจะใช้กลวิธีใดมาช่วยทำ 
ความเข้าใจกับบทที่อ่าน เรียกว่าเป็นทักษะอภิปัญญาหรือเมตาคอกนิชัน 

Loper (1982) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของเมตาคอกนิชัน (Metacognition) และการคิด 
(Cognition) ไว้ว่า ในการเผชิญกับปัญหาและความยุ่งยาก การรู้คิดจะทำหน้าที่ในการประเมิน
สถานการณ์และตัดสินว่าควรจะทำอะไรต่อไป เช่น กระตุ้นการใช้กลวิธีการคิดบางอย่างขึ้นมา
เพื่อแก้ปัญหานั้น ส่วนการคิดนั้นเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้  
ใน เช ิ งป ั จจ ั ย  (Declarative knowledge) และความร ู ้ เ ช ิ งกระบวนการ  ( Procedural 
knowledge) ที่ทำให้งานสำเร็จส่วนการรู้คิด (Metacognition) เป็นความรู้ในกระบวนการคิด 
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ซึ ่งเกิดจากจิตสำนึกที ่อยู ่ภายใต้อำนาจจิตใจ มีพื ้นอยู ่บนความรู ้เชิงเงื ่อนไข (Conditional 
knowledge) ที่สามารถรู้และควบคุมการใช้ความรู้เชิงปัจจัยและความรู้เชิงกระบวนการหรือ
กล่าวได้ว่าการคิดอภิมานเป็นการคิดท่ีสามารถควบคุมการทำงานของกลวิธีของการคิดได้นั่นเอง 

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ (2544) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นปัจจัยที่มี
ความสำคัญโดยมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ความสามารถและทักษะด้านต่าง  ๆ  
ของนักเรียน เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้พึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะที่จะ  
นำสิ ่งที ่เรียนรู ้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู ้ของตนเองได้ 
(Metacognition) คือ รู ้ว ิธีคิดของตนเองและพร้อมจะปรับเปลี ่ยนวิธีคิดได้อย่างเหมาะสม  
การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงน่าจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียน
ตระหนักรู้กระบวนการรู้คิดของตนเองและสามารถควบคุมกระบวนการรู้คิดของตนเองได้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) ได้กล่าวถึง ผู้ที ่จะมีการควบคุมการรู้คิดและกำกับ
ตนเองให้ไปสู่เป้าหมายได้ต้องมีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ แรงจูงใจ และความมุ่งหวังหรือเป้าหมาย
ซึ ่งองค์ประกอบเหล่านี ้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการบริหารควบคุมกระบวนการคิด 
ก่อให้เกิดความพยายามในการคิดแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งตัวแปรความเชื่อในอำนาจ
ภายในตน และการรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครองก็เป็นตัวแปรจิตลักษณะที่ส่งผลทำให้บุคคล 
มีแรงจูงใจมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง 

สรุปได้ว่า ความสำคัญของเมตาคอกนิชันส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้
แต่ละคนควบคุม กระบวนการทางปัญญาของตนเองในการขับเคลื ่อนพฤติกรรมเป้าหมาย 
ที่ตอบสนองต่อแรงจูงใจในการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของตน การตัดสินใจในการประเมิน
สถานการณ์สู่การแก้ปัญหากระบวนการที่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสแห่งการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนความคิดและเสริมสร้างแนวทางการตระหนักรู้  กระบวนการรู้คิดและ
ควบคุมเมตาคอกนิชันของตน และสามารถอธิบายความรู้นั ้นได้ดีกว่า ซึ่งการเรียนรู้ที ่ดีและ
เหมาะสมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เขียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยให้พึ่งพาตนเอง 
ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถเข้าใจวิธีการเรียนรู้และ
ตรวจสอบกำกับความคิดของตนเองได้ 

 

 



 

89 

องค์ประกอบของเมตาคอกนิชัน 

เมตาคอกนิชัน เป็นกระบวนการรู้คิดการคิดของตนเอง ปฏิบัติการทางสมองที่ทำงาน
ประสานการคิดซึ่งองค์ประกอบของการรู ้คิดในลักษณะของการทำหน้าที่ควบคุมการคิดนั้น  
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบได้ ดังนี้ 

Flavell (1995) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเมตาคอกนิชัน ไว้ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ความรู้ในยุทธวิธีการรู้คิด (Metacognitive knowledge) เป็นความรู้ทั ้งหมดที่มีอยู่

เกี ่ยวกับเรื ่องของการรู้คิด ซึ่งเป็นความรู้ที ่ถูกเก็บสะสมผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
เป็นการที่บุคคลรู้ว่า ตนเองรู้อะไร และมีความคิดอย่างไร ในเรื่องของตัวแปรหรือองค์ประกอบ  
ที่มีผลต่อกิจกรรมการคิด โดยแบ่งความรู้ในการคิดออกเป็นความรู้เกี่ยวกับ 3 ตัวแปร ดังนี้ 

1.1 ตัวแปรด้านบุคคล (Person variable) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อที่บุคคล 
มีเกี ่ยวกับลักษณะความสามารถทางปัญญา การคิด การเรียนรู ้ และการทำงานของบุคคล  
เป็นความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่ างและความ
คล้ายถึงกันทั้งภายใน และระหว่างบุคคล 

1.2 ตัวแปรด้านงาน (Task variable) หมายถึง เป็นความรู ้เกี ่ยวกับข้อมูลตาม
ธรรมชาติของงานที่มีผลต่อการจัดงานนั้น ๆ และความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานนั้น ๆ อันจะมี
อิทธิพลและมีความสำคัญต่อการประมวลข้อมูล ทำให้งานบางอย่างยากหรือง่ายกว่างานอื่น ๆ 
และทำให้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของงานที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง 

1.3 ตัวแปรด้านยุทธวิธี (Strategy variable) เป็นความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับยุทธวิธี
ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตระหนักถึง
ศักยภาพหรือประโยชน์ของยุทธวิธีนั้น ๆ ที่มีต่องานแต่ละอย่างเป็นการรู้ถึงเงื่อนไขว่าควรใช้
ยุทธวิธีใด ในสถานการณ์ใด อย่างไร เมื ่อไร จะเห็นได้ว่า ความรู ้ในการรู ้คิดไม่ได้แตกต่าง  
จากความรู ้ในเรื ่องอื ่นมากนัก ความรู ้ในด้านนี ้ยังคงเป็นความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 
กระบวนการหรือทั้งสองอย่างและจะต้องค่อย ๆ สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์เช่นเดียวกับ
ความรู้อื่น ๆ และอาจตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อเหตุการณ์ทางปัญญาที่คุ้นเคย 

2. ประสบการณ์ในยุทธวิธีการรู ้คิด (Metacognition experience) เป็นประสบการณ์ 
ทางความคิดหรือความรู้สึกที่มีต่อการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของบุคคลและสามารถควบคุมได้ 
มีความสำคัญต่อการกำกับตนเองในกิจกรรมการคิดให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย  
ที่ต้องการประสบการณ์ในการรู้คิดมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเป้าหมายของงานและสามารถ
ส่งผลกระทบต่อความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดนี้ไว้หลายประการคือ 1) นำไปสู่การสร้างเป้าหมายใหม่
อาจเป็นการทบทวนเป้าหมายที่มีอยู่เดิมหรืออาจยกเลิกเป้าหมายเดิม 2) ส่งผลกระทบต่อความรู้
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ในคดิแบบเมตาคอกนิขันโดยการเพ่ิมเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีอยู่เดิม 3) กระตุ้นให้
มีการเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ หรือเลือกใช้ยุทธวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการคิดและ
การรู้คิดประกอบด้วยกลวิธี 

2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และขั ้นตอนของ 
การเรียนรู ้หรือการกระทำไปสู ่การตัดสินใจว่าต้องเรียนรู ้หรือกระทำสิ ่งใดบ้างให้ประสบ
ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

2.2 การกำกับ (Monitoring) เป็นการกำกับตรวจสอบการเรียนรู้หรือการกระทำ
ความเข้าใจหรือทบทวนสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่ามีประสิทธิภาพดีพอหรือไม่และควรดำเนินการอย่างไร
ต่อไป 

2.3 การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้หรือผลการกระทำ 
เป็นการตรวจสอบความเข้าใจหลังการทำกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่เพียงใด และ
ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่แตกต่างอีกหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

Beyer (1987) กล่าวถึงองค์ประกอบของเมตาคอกนิชน ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การกำหนดเป้าหมายการเลือก
วิธีปฏิบัติการเรียงลำดับขั ้นตอนการปฏิบัติ คาดคะเนถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการรวบรวมแนวทางเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค การคาดคะเนหรือทำนายผลลัพธ์  
ไว้ล่วงหน้า 

2. การกำกับติดตาม (Monitoring) ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การกำกับจุดประสงค์  
ในใจ การกำกับหน้าที ่ของตนเองให้เป็นไปตามขั้นตอน การรู ้ว ่าบรรลุจุดประสงค์ย่อยแล้ว  
การตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติขั้นต่อไป การเลือกวิธีปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม ทำให้รู้ได้ทันว่า 
มีปัญหาและข้อผิดพลาดรู้วิธีที่จะขจัดปัญหาและข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้หมดไป 

3. การประเมินผล (Assessing) ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การประเมินความสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายตัดสินประสิทธิภาพของแผนที่วางไว้และข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนนั้น 

Woolfolk (1990) ได้กล่าวถึง เมตาคอกนิชัน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ความตระหนัก (Awareness) เป็นการตระหนักรู ้ถ ึงทักษะกลวิธ ีและแหล่งข้อมูล  

ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการที่บุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนเองคิด และ
สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้เป็นทักษะที่ทำให้บุคคลมีการทำงานอย่างมีแบบแผน เพราะ
จะทำให้รู้ว่างานนั้น ๆ จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้างท่ีจะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
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2. การกำกับตนเอง (Self-regulation) เป็นการรู ้ว ่าจะทำงานนั้นอย่างไร และเมื ่อไร 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ เป็นกลวิธีในการกำกับตนเองในขณะที่กำลังคิดแก้ปัญหา  
ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ เป็นการประเมินความพยายามในการ
ทำงานวางแผน และข้ันตอนในการทำงาน 

ทิศนา แขมมณี (2540) กล่าวถึง องค์ประกอบของเมตาดอกนิช ันว ่า แบ่งเป็น 2 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การตระหนักรู ้ (Awareness) เป็นการตระหนักรู ้ถ ึงทักษะกลวิธ ีและแหล่งข้อมูล 
ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร กล่าวคือ เป็นเรื่องของการ
ที่บุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนเองคิดและความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออก
ในสิ่งที่รู้ออกมกโดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ สามารถสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่เรียนรู้นั้น หรือ  
มีวิธีการจำ การวางขอบข่าย การจดบันทึก และความสามารถในการสะท้อนคิดของตนออกมา  
ในขณะที่อ่านเรื่องราวหรือในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้บุคคลทำงานอย่างมีแผน 
เพราะจะทำให้รู้ว่างานนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ที่จะทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และ
ทำให้สถานการณ์นั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ความสามารถในการกำกับตนเอง (Self-regulation) เป็นความสามารถในการกำกับ
ตนเองในขณะที่กำลังคิดแก้ปัญหารวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ ่งนั ้นหรือไม่  
การประเมินความพยายามในการทำงาน การวางแผนในขั้นตอนการทำงาน การทดสอบวิธีการ  
ที่ใช้การตัดสินใจในการใช้เวลา การเปลี่ยนไปใช้วิธีอ่ืนเพื่อแก้ปัญหา 

จากการศึกษาองค์ประกอบของเมตาคอกนิชันของนักการศึกษาหลายท่าน สามารถสรุป 
ได้ว่า พื้นฐานของกระบวนการคิดจะต้องมีทั้งการตระหนักรู้ และการกำกับตนเองในการเรียนรู้
หรือการทำสิ่งต่าง ๆ โดยผ่าน 3 องค์ประกอบหลักคือ การวางแผน (Planning) การกำกับติดตาม 
(Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) 

โดยสามารถสรุปเป็นตัวอย่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดอภิปัญญาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดและความหมายของอภิปัญญาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญา 

ที่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภปิญัญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
1 กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Flavell (1976) อภิปัญญา หมายถึง “Cognition about 

cognitive phenomena” ซ่ึงโมเดลการกำกับตรวจสอบเชิงอภิปัญญา 
(Metacognitive monitoring) ประกอบด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ ์4 แบบ ดังนี้ 
1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้หรือความเชื่อ
ของบุคคลที่มีผลต่อกิจกรรมเชิงการรู้คิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจยั 3 ดา้น ดังนี้ ปัจจยั
ทางด้านบุคคล (Person) ปัจจยัทางด้านงาน (Task) และปจัจัยทางด้านกลยุทธ์ 
(Strategy)  
2. ประสบการณ์เชิงอภิปัญญา (Metacognitive experiences) หมายถึง ประสบการณ์
ทางความคิดที่แต่ละบุคคลมีในการควบคุมและกำกบัตนเอง 
3. เป้าหมายเชิงอภิปัญญา (Metacognitive goals) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือ
วัตถุประสงค์ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงความตระหนักรู้ในการรู้คิด นั้นจะรวมถึง 
ความเข้าใจ การจดจำข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาความรู้ในด้านใดด้าน
หนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
4. กลยุทธ์เชิงอภปิัญญา (Metacognitive strategies) เป็นวิธีการที่บุคคล 
ตัดสินใจใช้เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย โดยมาจากการที่บุคคล 
ตรวจสอบเชิงการรู้คิด และควบคุมกิจกรรมเชิงการรู้คิดของตนเอง 

Zobler (2002) Effects of listening strategies instruction on listening 
comprehension, oral proficiency, and metacognition on 
second language learners 

Iwai (2009) Metacognitive awareness and strategy use in academic 
English reading among adult English as a second language 
(ESL) students 

Hrbáþková, Hladík, and 
Vávrová (2012) 

The relationship between locus of control, metacognition, 
and academic success 

Zhang and Seepho (2013) Metacognitive strategy use and academic reading 
achievement: Insights from a Chinese context 

Razi and Çubukçub (2014) Metacognition and reading: Investigating intervention and 
comprehension of EFL freshmen in Turkey 

Gaile (2014) The nature of metacognition in speech and language 
therapy for children with pragmatic language impairment 

Sart (2014) The effects of the development of metacognition on 
project- based learning 

Ozturk (2017) Identifying the nature of metacognition instruction in 
reading classrooms 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
ที่ กรอบแนวคิดและความหมายของอภปิญัญาที่ใช้ งานวิจัยของ ชื่องานวิจัย 
  ทิพย์วิมล วังแกว้หิรัญ (2561) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยยุทธศาสตร์สะท้อน 

อภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน: กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ 

2 กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) อภิปัญญา หมายถึง 
ความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge of cognition) และการกำกบัการรู้คิด 
(Regulation of cognition) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความรู้เชิงอภิปัญญา (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนกัรูใ้นการคิด
ของตัวเองใน 3 ด้านยอ่ย ดังต่อไปนี้ ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) 
ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) และความรู้เชิงเง่ือนไข 
(Conditional knowledge) 
2. การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนดำเนินการ
เพื่อช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ การ
วางแผน (Planning) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล (Information management 
strategies) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) กล
ยุทธการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง (Debugging strategies) และการประเมินผล (Evaluation) 

Boulware-Gooden, Carreker, 
Thornhill, and Joshi (2007) 

Instruction of metacognitive strategies enhances reading 
comprehension and vocabulary achievement of third-
Grade students 

Pishghadam and Khajavy 
(2012) 

Intelligence and metacognition as predictors of foreign 
language achievement: A structural equation modelling 
approach 

Negretti and McGrath (2018) Scaffolding genre knowledge and metacognition: Insights 
from an L2 doctoral research writing course 

Gomez (2018) A preliminary study on the effectiveness of the drive my 
brain model on English language learners’ metacognition 

3 กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Balcikanli (2011) โดยให้คำจำกัดความของอภปิญัญาว่า 
การคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 องค์
องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ ความรู้เชิงอภิปญัญา (Metacognition knowledge) และการ
กำกับติดตามเชิงอภิปัญญา (Metacognition regulation) 

Ghonsooly, Khajavy, and 
Mahjoobi (2014) 

Self-efficacy and metacognition as predictors of Iran in 
teacher trainees' academic performance:  
A path analysis approach 

4 กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Pidkasistyi (1998) อภิปัญญาเป็นความคิดขั้นสูงซ่ึงเป็น
ความสามารถ/ทกัษะสว่นบุคคล  

Gurala and Shulgina (2015) Socio-cognitive aspects in teaching foreign language 
discourse to university students 
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ตอนที่ 1.2 ประเด็นการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 

กลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชัน 

การสอนอ่านนั ้นในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ซึ ่งแต่ละวิธ ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้  
ให้เหมาะสมกับการอ่านตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน การสอนอ่านแต่ละแบบล้วนมีกลวิธีในการ
สอนอ่านที่ช่วยเสริมสร้าง การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในการวิ จัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
กลวิธีการสอนอ่านที่ได้แนวคิดจาก กลวิธีเมตาคอกนิชันจากนักการศึกษาอย่างหลากหลาย ผู้วิจัย
จึงใช้คำว่ากลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชัน ซึ่งมีผู้ที่ได้เสนอกลวิธีไว้ ดังนี้ 

Baker and Brown (1984) ได้เสนอกลวิธีการสอนอ่าน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเมตา- 
คอกนิชัน ดังนี้ 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน มุ ่งให้ผู ้อ่านได้สำรวจบทอ่านและจัดเตรียมความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1 กระตุ้นความรู้เดิมโดยใช้การอภิปราย ซึ่งอาจจะให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่
รู้และเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะอ่าน หรือครูอภิปรายกับผู้เรียน นอกจากนี้ครูอาจจัดเตรียมพ้ืนความรู้
ที่จำเป็นสำหรับการอ่านให้กับผู้เรียน 

1.2 ให้ผู้เรียนคาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ เกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเนื้อ
เรื่อง การทำนายปัญหาและการแก้ปัญหา การทำนายที่สมเหตุสมผลต้องอาศัยความรู้เดิม รวมทั้ง
เครื่องชี้แนะในบทอ่าน เช่นรูปภาพ เนื้อเรื่อง รูปแบบทางโครงสร้างของงานเขียน เป็นต้น 

1.3 การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน โดยการอ่านทุกครั้งนั้นผู้อ่านต้องมีจุดประสงค์
ในการอ่าน เพราะจะช่วยกำหนดกรอบความสนใจ และช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการอ่านและ
การหาความหมาย ตลอดจนการทำความเข้าใจ นอกจากนี ้ย ังเป็นการตั ้งความคาดหวัง 
จากการอ่าน 

1.4 การตั ้งคำถาม ผู ้เขียนควรจะได้รับการฝึกยุทธวิธีนี ้อย่างมากเนื ่องจากว่า  
เป็นผู้สร้างความหมายจากการอ่านขึ้นมา คำถามอาจใช้ถามรายละเอียดในเนื้อ เรื ่องใจความ
สำคัญ 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบการใช้กลวิธีการอ่าน
การดำเนินกิจกรรมการอ่านมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การอ่านแล้วหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อสรุปย่อ และทบทวนใจความสำคัญ 



 

95 

2.2 การประเมินผลการทำนาย และวางแผนในการทำนายใหม่ เนื่องจากว่าในขณะ
อ่านนั้นผู้อื ่นพยายามหาคำตอบที่ได้ทำนายไว้ตั ้งแต่ตอนแรก และเมื่อค้นพบข้อเท็จจริงใหม่  
ก็จะต้องปรับการคาดคะเนหรือตั้งสมมตฐิานขึ้นมาใหม่ 

2.3 ตั้งคำถามถามตัวเอง โดยจะใช้คำถามถามเกี่ยวกับส่วนที่มีปัญหาหรือขัดแย้ง
กับความรู้เดิมของผู้อ่านหรือใช้เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 

3. กิจกรรมหลังการอ่านมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ทบทวนผลสำเร็จของการอ่าน มีกิจกรรม ดังนี้ 
3.1 ย่อบทอ่านทั ้งหมดโดยการย่อเอาแต่ใจความสำคัญ อาจใช้การใช้ค ำถาม 

การอภิปรายกลุ่ม หรือการเขียนสรุปเป็นรายบุคคล 
3.2 การประเมินผลการทำนาย เป็นการอภิปรายถึงการทำนาย เช่น ทำนายถูกได้

อย่างไร ข้อมูลอะไรที่ทำให้เปลี่ยนการทำนาย 
3.3 ตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านท่ีได้ตั้งไว้ให้ผู้เขียนกลับไปตรวจสอบหลังจาก

อ่านเรื่องจบแล้วว่าบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
3.4 ซักถามถึงสิ่งที่อ่านทั้งหมด โดยครูซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนั้นให้

ครอบคลุมทั้งเรื่อง  

Fogarty (1994) ได้เสนอกลวิธีการสอนอ่านแบบ เมตาคอกนิชัน ดังนี้ 
1. การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็นการวางแผนก่อนการอ่านประกอบด้วย 

1.1 การพิจารณาเกี่ยวกับหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องท่ีอ่าน 
1.2 การพิจารณาเนื้อหาภาพรวมของเรื่องที่อ่านโดยการพิจารณาจาก 

1.2.1 การอ่านหัวเรื่อง, หน้าปกและปกหลัง, สารบัญ 
1.2.2 ดูภาพประกอบกราฟลายเส้นและคำอธิบายภาพ 
1.2.3 อ่านคำที่เน้นหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องย่อยและสรุป 

1.3 พิจารณาว่าเรารู้อะไรบ้าง และสามารถเชื่อมโยงสิ่งใดได้บ้าง และมีคำถาม
ใดบ้างท่ีจะให้ตอบ 

1.4 พิจารณาถึงโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมดของเรื่อง ว่าเป็นอย่างไร เปรียบเทียบสิ่งใด
กับสิ่งใดการบรรยายมีลักษณะอย่างไร 

2. การกำกับตรวจสอบการอ่าน (Monitoring during reading) เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยตรงประกอบด้วย การเชื ่อมโยง การคาดเดา การหาคำตอบจากเนื ้อเรื ่อง การแยกแยะ
โครงสร้างของเนื้อหา การเขียนข้อคิดเห็นหรือคำถามไว้ข้าง ๆ ระหว่างการอ่านเป็นการกำกับ  
การอ่านของตนเองให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายการอ่าน 
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3. การประเมินการอ่าน (Evaluating) การประเมินผลการอ่านของตน เป็นการตรวจสอบ
ผลการอ่านของบุคคลหนึ่งและเป็นการทบทวนว่าในครั้งต่อไปควรทำอย่างไร 

Jacobowitz (1990) ได้เสนอกลวิธีการสอนอ่านแบบ เมตาคอกนิชัน ดังนี้ 
1. ขั้นก่อนการอ่าน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เกี่ยวกับผู้เขียนและ

ความรู้สึกท่ีมีต่อเรื่องที่อ่าน ตลอดจนตั้งความคาดหวัง ว่าต้องการทราบข้อมูลใดบ้างหลังจากอ่าน
ไปแล้ว ซึ่งกิจกรรมก่อนการอ่าน ได้แก่ 

1.1 การวางแผนในการอ่าน 
1.2 การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
1.3 การอ่านเรื่องคร่าว ๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ 
1.4 การมุ่งความสนใจไปที่คำศัพท์ เครื่องชี้แนะในบริบทและแนวคิดหลัก 
1.5 การคาดคะเนล่วงหน้า โดยการใช้คำถามถามตัวเอง และการตอบคำถาม 

2. ขั ้นขณะอ่าน นักเรียนจะได้สำรวจโครงสร้างเรื ่อง เพื ่อช่วย ให้ทราบวิธีการเรียบ
เรียงความคิดในเรื่องซึ่งกิจกรรมการอ่าน ได้แก่ การกำกับและการตรวจสอบความเข้าใจในการ
อ่าน เป็นการทบทวนความสนใจในการอ่านและตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านที่เกิดขึ้นในขณะ
อ่าน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

2.1 การอ่านแล้วหยุดเพื่อสรุปและทบทวนใจความสำคัญ 
2.2 การตรวจสอบการทำนายที่ได้ทำไว้ในขั้นการวางแผนการอ่าน แล้วทำการ

ทำนายหรือคาดคะเนใหม่พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบไปเรื่อย ๆ 
3. ขั้นหลังอ่าน เป็นขั้นที่นักเรียนได้ตรวจสอบประเมินผลความเข้าใจของตัวเองในการอ่าน

เพ่ือช่วยให้เข้าใจปัญหากิจกรรมหลัก ได้แก่ 
3.1 การประเมินผลการอ่าน 
3.2 การตรวจสอบวัตถุประสงค์การอ่านที่กำหนดไว้ 
3.3 การประเมินความคล่องแคล่วหรือความก้าวหน้าในการอ่าน 

Flood and Lapp (1990) ได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านแบบ เมตาคอกนิชัน ดังนี้ 
1 กิจกรรมก่อนการอ่าน ได้แก่ 

1.1 Previews สำรวจบทอ่านโดยดูชื่อเรื่อง ภาพประกอบ ลักษณะตัวพิมพ์ เพ่ือทำ
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดังที่ได้อ่าน 

1.2 Builds background สร ้างพื ้นฐานความร ู ้ โดยการกระตุ ้นให ้ผ ู ้ เร ียนใช้  
พื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ เช่น ด้วยการตั้งคำถามถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้มาแล้ว เกี่ ยวกับ 
ชื่อเรื่องหรือเรื่องราวดูคำศัพท์หรือโครงสร้างที่นำเสนอในหัวข้อเรื่องหรือเรื่องราวนั้น ๆ 
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1.3 Sets purposes ตั้งจุดประสงค์ของการอ่าน โดยการถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้อ่านต้องการเรียนรู้ระหว่างอ่านบทอ่านนั้น 

2 กิจกรรมขณะอ่าน ได้แก่ 
2.1 Check understanding ตรวจความเข้าใจบทอ่านโดยการสรุปบทอ่านโดยใช้

สำนวนของตนเองบริบทในการตีความคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจความหมายด้วยการสร้างจินตภาพ 
จินตนาการการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการคาดเดา 

2.2 Integrates บูรณาการ มโนมติใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม ทบทวนจุดประสงค์
ของการอ่าน 

3. กิจกรรมหลังการอ่าน ได้แก่ 
3.1 Summarizes สรุปใจความบทอ่าน โดยบอกเค้าโครงของเรื่องหรือใจความ

สำคัญของบทอ่าน 
3.2 Evaluates ประเมินความคิดที่บรรจุอยู่ในบทอ่านนั้น 
3.3 Makes applications ประยุกต์ใช้ความคิดที่ได้รับจากบทอ่านกับสถานการณ์

ที่มลีักษณะเฉพาะ ขยายความคิดให้เกิดมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น 

Harris and Sipoty (1990) ได้ให้แนวทางการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชัน ดังนี้ 
ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) 
1. การใส่ใจกับการอ่าน 

1.1 การอ่านคร่าว ๆ และเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านกับสิ่งที่เรียนรู้แล้ว 
1.2 ให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่ท่าน 

ขั้นระหว่างอ่าน (While reading) 
2. การจัดเตรียมและวางแผนการอ่าน 6 วิธี คือ 

2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา 
2.2 การจัดระบบการอ่าน เป็นความเข้าใจและเป็นการใช้เงื ่อนไขที่สัมพันธ์กับ  

การอ่านภาษาใหม่ 
2.3 การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการอ่าน เป็นการตั้งเป้าหมายของการอ่าน

รวมถึงจุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น 
2.4 การกำหนดจุดประสงค์การอ่านเป็นการกำหนดจุดประสงค์ของการอ่านเฉพาะ

อย่าง 
2.5 การวางแผนสำหรับการอ่านเป็นการวางแผนเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการอ่าน

ภาษาและหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับงานนั้น ๆ 
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2.6 การหาโอกาสฝึกปฏิบัติเป็นการค้นหาหรือสร้างโอกาสที่จะฝึกปฏิบัติ 
ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) 
3. การประเมินผลการอ่าน 

3.1 การตรวจสอบผลการอ่านของตน เป็นการระบุข้อผิดพลาดในความเข้าใจ 
ในการอ่านภาษา 

3.2 การประเมินผลการข้านของคน เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในการอ่าน
ของตน 

Oxford (1990, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) ได้รวบรวมแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการพัฒนาคอกนิชันในการอ่านและได้เสนอขั้นตอนไว้ ดังนี้ 

1. การใส่ใจกับการอ่าน เป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้รวบรวมความสนใจและสมาธิ ให้มุ่งไปยัง
สิ่งที่จะอ่าน กิจกรรม ทักษะ หรือเนื้อหาทางภาษา ประกอบด้วยกลวิธีดังนี้ 

1.1 การอ่านคร่าว ๆ และเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านกับสิ่งที่รู้แล้ว เป็นการอ่านเพื่อความ
เข้าใจมโนทัศน์ หลักการ หรือเนื้อหาที่สำคัญอย่างคร่าว ๆ 

1.2 การให้ความสนใจเฉพาะสิ่งที่จะอ่าน เป็นการกำหนดล่วงหน้าว่าจะสนใจกับ  
สิ ่งที ่จะเรียนและไม่สนใจสิ ่งสอดแทรก หรือให้ความสนใจกับแง่มุมเฉพาะของภาษาหรือ
รายละเอียดของสถานการณ์เท่านั้น 

2. การจัดเตรียมและการวางแผนการอ่านยุทธวิธีนี้ประกอบด้วย 6 วิธี ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้จัดระบบและวางแผนเพื่อให้การอ่านเป็นไปอย่างได้ผลมากท่ีสุด ได้แก่ 

2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา เป็นความพยายามที่จะศึกษาว่าการเรียนรู้
ภาษาดำเนินไปอย่างไรโดยการอ่านตำราหรือพูดคุยกับบุคคลอื ่น  ๆ แล้วใช้ข้อมูลนั ้นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาของตน 

2.2 การจัดระบบการอ่าน เป็นความเข้าใจและการใช้เงื่อนไขที่สัมพันธ์กับการอ่าน
ภาษาใหม่การจัดตารางการอ่าน จัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และมีสมุดบันทึกการอ่านภาษา 

2.3 การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการอ่านเป็นการตั้งเป้าหมายของการอ่าน 
รวมถึงจุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น 

2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์การอ่าน เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานการอ่าน
เฉพาะอย่าง เช่น การอ่านบทละครเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านบทความเพ่ือวิเคราะห์ เป็นต้น 

2.5 การวางแผนสำหรับการอ่าน เป็นการวางแผนเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการ
อ่านภาษาและหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับงานหรือสถานการณ์การอ่านแต่ละครั้ง 

3. การประเมินผลการอ่านเป็นยุทธวิธีที่ประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
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3.1 การตรวจสอบผลการอ่านของตนเป็นการระบุข้อผิดพลาดในความเข้าใจในการ
อ่านภาษาเป็นการค้นหาข้อผิดพลาดที่สำคัญและพยายามจำกัดข้อผิดพลาดนั้น 

3.2 การประเมินผลการอ่านของตน เป็นการประเมินความก้าวหน้าของบุคคลหนึ่ง
ในการอ่านภาษาเช่น การตรวจสอบว่าอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมใน  
2 – 3 เดือนที่ผ่านมา 

ยุทธวิธีหรือเทคนิคที่ครูสามารถนำไปฝึกผู้เรียนเพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชันในการบ้านดังนี้ 
คือ 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการอ่าน โดยครูกล่าวย้ำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าอ่าน
เพ่ือเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ มิใช่เป็นเพียงการอ่านออกเสียงคำต่าง ๆ 

2. ให้ผู้เรียนตั้งจุดประสงค์ในการอ่านแต่ละครั้ง 
3. ให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามถามตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ

ตนเอง คือ เมื่ออ่านจบแล้วผู้เรียนจะต้องตอบคำถามให้ได้ ว่าใครทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน และทำไม 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการอ่านโดยรู้ว่าต้องการอะไรนั่นเอง 

4. ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน โดยขั้นแรกให้ผู้เรียนอ่านบทความอย่างคร่าว ๆ 
แล้วตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับบทความที่อ่าน ว่าผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับอะไร ต่อมาให้ผู้เรียนอ่านอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เขียนดำเนินกิจการตามที่ตั้งสมมตฐิานไว้หรือไม่ 

5. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสรุปเนื้อหาที่อ่าน โดยใช้ภาษาของตนเอง 
6. ฝึกให้ผู้เรียนสร้างจิตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน โดยครูอาจให้ผู้เรียนอ่านหนังสือที่ใช้ภาษา

แบบพรรณนาโวหารแล้วให้ผู้เรียนสร้างจินตภาพพร้อมทั้งให้เปรียบเทียบจินตภาพของตนกับ
ผู้เรียนคนอื่น ๆ แล้วอภิปรายว่าเพราะเหตุใดผู้เรียนแต่ละคนจึงสร้างจินตภาพที่แตกต่างกัน 

7. การทำนายเนื้อหาที่อ่าน ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักทำนายเนื้อหาที่อ่าน เช่น ทำนาย
ว่าผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องอะไรต่อไปหรืออะไรจะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไป 

8. การทำเครื ่องหมายเพื ่อเน้นจุดสนใจในขณะอ่าน ครูควรสอนให้ผู ้เร ียนรู ้จ ักทำ
เครื่องหมายไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

9. การจัดลำดับความสำคัญของประโยค วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะระดับ
ความสำคัญ   ของประโยคต่าง ๆ การฝึกนั้นครูให้ผู้เรียนอ่านหนังสือแล้วบอกว่าประโยคใดสำคัญ
ที่สุด และประโยคสำคัญรองลงไป 

10. ให้ผู้เรียนรู้จักตอบสนองต่อสิ่งที่อ่าน โดยให้ผู้เรียนกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากการอ่านว่า
ตนเองมีความคิดหรือความรู้สึกต่อสิ่งที่อ่านอย่างไร 
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เทคนิคและวิธีการในการสอนย่านดังกล่าวข้างต้น มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริ มให้ผู ้เรียน
พัฒนาเมตาคอกนิชันในการอ่าน โดยจะฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถควบคุมการติศของตนเอง เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถทางการติดเองผู้เรียนได้ดีข้ึน 

Walliams and Burden (1997) ได้กล่าวถึงกลวิธีของเมตาคอกนิชันในการอ่าน เป็น
ความสัมพันธ์ของการคิดและประสบการณ์ของการอ่านในแต่ละคน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่วาง
รูปแบบของการอ่านและการคิดของตนเองรวมถึงความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้ และ
การใช้กลวิธีต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกลวิธีของเมตาคอกนิชัน ที่นำมาใช้ในกระบวนการ
อ่านแบ่งจะออกเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผนการอ่าน ผู้อ่านจะต้องตั้งจุดประสงค์ของการอ่านในแต่ละครั้งให้ชัดเจน
ก่อนอ่าน และนอกจากนี้ผู้อ่านจะต้องเลือกวิธีการหรือการกระทำที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการ
อ่าน 

2. การตรวจสอบการอ่าน เป็นการกำกับเส้นทางในการอ่านของผู้อ่านระหว่างอ่านเพื่อให้
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการอ่านท่ีวางไว้ 

3. การประเมินผลการอ่าน ผู้อ่านจะต้องประเมินความรู้และความสามารถของตนเอง 
ในการอ่านงาน หรือบทอ่านั้น ๆ 

Urauhan and Weir (1998) ได้กล่าวถึงและแสดงให้เห็นถึงกลวิธีสำคัญในการอ่านโดยใช้
แนวคิดเมตาคอกนิชันไว้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading activities) 
1.1 อ่านแบบคร่าว ๆ โดยการอ่านชื่อเรื่องอ่านสารบัญภาคผนวกและอ่านบทคัดย่อ 

ซึ่งการอ่านแบบคร่าว ๆ นี้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รู ้ถึงระดับความยากง่ายของบทอ่าน และ
สามารถเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวกับสัมพันธ์กับบทอ่าน จะสามารถป้องกัน
การอ่านสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายการอ่านได้ 

1.2 การคาดเดาเป็นการเดาเนื้อหาในบทอ่านเพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานของอ่าน
ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้กับผู้อ่านได้รับรู้ 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (Worls-reading strategien) 
2.1 การตั ้งคำถามกับตัวเอง เป็นลักษณะของการอ่านที ่ดี เป็นการเสริมสร้าง

กระบวนการทางความรู้ในการกำกับความเข้าใจในโคลงสร้างของบทอ่านนั้น ซึ่งการสอนโดยการ
ให้ผู้เรียนนั้นตั้งคำถามของตนเองขณะอ่านนั้นเป็นการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนในการอ่านบท
อ่าน 
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2.2 ตรวจสอบการอ่านของตนเอง เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตนเองระหว่าง
การอ่านเพื่อเป็นการกำกับการอ่านของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอ่าน 

3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Strategies) หลังจากการอ่านแล้วผู้อำนจะต้อง
ประเมินผลการอ่านของตนเองด้วยกลวิธีที่หลากหลาย เช่น การตั้งคำถามเพื่อตอบในสิ่งที่อ่าน 
การตรวจสอบการรับรู้ของตนเอง พูดหรือเขียนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้จากการอ่าน ค้นคว้าเพ่ิมเติม
ในสิ่งที่ไม่เข้าใจให้สร้างความเข้าใจของตนเองให้มากยิ่งขึ้น และผู้อ่านเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ถึงได้จากบทอ่าน แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 

Anderson (1999) ได้เสนอกลวิธีการสอนอ่านโดยใช้เมตาคอกนิชัน ดังนี้ 
1. การวางแผนการอ่าน (Planning) เป็นกระบวนการในการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งแสดง

เป็นประโยคเงื่อนไข ในระบบการรับภาษาการวางแผนการอ่าน เป็นกลวิธีของการควบคุมและ
ตรวจสอบการเรียนรู้โดยเกี่ยวข้องกับการรับและการใช้ภาษา 

2. การเลือกให้ความสนใจกับสิ ่งที ่อ่าน (Selected attention) เป็นส่วนสำคัญของ
กระบวนการรับรู้ที่เกิดข้ึนระหว่างการอ่าน การฝึกเลือกกลวิธีที่ใช้กับการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นวลีหรือ
บริบทที่สำคัญ หรือจะเป็นสิ่งที่เอ้ืออำนวยต่อการอ่านของผู้อ่าน 

3. การกำกับและควบคุมการอ่าน (Monitoring) เป็นการสนองตอบต่อการวางแผน 
เพ่ือที่จะอ่านให้ได้ตามกระบวนการที่ตนเองได้วางแผนไว้ 

Wilhelm (2001) ได้เสนอกลวิธีเมตาคอกนิชันในการสอนอ่าน ดังนี้ 
1. การกระตุ้นความรู้เดิม กลวิธีนี้เป็นการปูพื้นฐานสำหรับการอ่านในสวนที่เกี่ ยวข้องกับ

หัวเรื่องแนวคิด บุคลิกภาพ สถานที่ ประวัติศาสตร์ ผู้แต่งหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การอ่านที่จะไปสู่ขั้นต่อไป 

2. ก ำ า ห น ด ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ / เ ห ต ุ ผ ล / เ ป ้ า ห ม า ย ส ำ ห ร ั บ ก า ร อ ่ า น  ( Set a 
purpose/reason/goal for reading) ขั ้นนี ้เกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติสำหรับผู้อ่านที่เก่ง เป็นการ
คาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากการอ่านเราปรับการอ่านเพ่ือให้เข้ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนหาเหตุผล วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย เพ่ือเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานนำไปส่งการปฏิสัมพันธ์กับ
ข้อความที่อ่าน ซึ่งอาจมีวัตถุปะสงค์การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อหาข้อมูล เพื่อสนับสนุน
วิทยานิพนธ์ หรือเพ่ือตอบคำถามท่ีสำคัญ เป็นต้น 

3. ไขรหัสข้อความทางภาษาออกมาเป็นคำพูดและความหมาย วิธีนี้เป็นทักษะการท่าน
พ้ืนฐานที่เด็ก ๆ เรียนรู้ในระดับประถมศึกษา แต่ในระดับที่สูงขึ้นเราต้องทำให้ตัวอักษรกลายเป็น
สิ่งที่มีความหมายมากขึ้นเป็นกลวิธีให้ความหมายกับคำ ที่ไม่คุ้นเคยจากบางส่วนของคำ 
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4. การเชื่อมโยงความรู้ของตนเองคนที่อ่านหนังสือเก่งจะเปรียบเทียบความเหมือน และ
ความแตกต่างกับความรู ้และประสบการณ์ของเขาที ่มีอยู ่ ซึ ่งกระบวนการนี ้สามารถทำให้
ความสามารถและความเข้าใจการอ่านดีขึ้น โดยมีการถามตนเองที่อาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ว่า
คำถามที่มีอยู่ขณะอ่านมีความเหมือนหรือต่างจากประสบการณ์เดิมหรือเปล่า และจะนำไป
เชื่อมโยงกับข้อความที่อ่านอย่างไร และมีประโยชน์หรือสัมพันธ์กับตนเองอย่างไร 

5. การคาดเดา นอกจากนั้นคนที่อ่านเก่งยังมีการคาดเดาเนื้อหาการปฏิสัมพันธ์ก่อนการ
อ่าน เช่น จากหัวเรื่อง ตาราง จำนวนหน้า ขนาดอักษร รูปภาพ ข้อความจากหลังปก เป็นต้น เมื่อ
อ่านไปได้สักระยะเขาจะทำการตรวจสอบและทบทวนปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นกับข้อความที่อ่าน 

6. สร้างภาพจินตนาการ การสร้างภาพจินตนาการ เป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งของผู้อ่าน
เก่งกระทำขณะอ่าน โดยเฉพาะข้อความที่อ่านไม่มีรูปภาพประกอบ ดังนั้นระหว่างอ่าน ผู้อ่าน
จะต้องสร้างภาพสัญลักษณ์เครือข่ายหรือแผนที่เข้ากับข้อมูลที่อ่านอยู่ 

7. ถามคำถาม ผู้อ่านที่ดีมักมีนิสัยถามคำถามขณะอ่าน คำถามที่เกิดขึ้นอาจเกี ่ยวกับ
ข้อความ เกี่ยวข้องกับผู้เขียน การตอบสนองของคนอ่าน ความคิดเห็น และปฏิสัมพันธ์ขณะอ่าน 
ซึ่งไม่ใช่เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้น อาจเป็นความสับสนที่ต้องการทำความเข้าใจ ซึ่งเมื่อ
เปิดเผยทักษะนี้ออกมาเป็นคำพูดคนที่อ่านไม่เก่ง อาจคิดว่าคนอ่านเก่งไม่เคยสับสนขณะอ่าน แต่
โดยความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นและคนอ่านไม่เก่งยังได้ยินการแก้ปัญหาผ่านความสับสน
ดังกล่าวได ้

8. การตรวจสอบความเข้าใจและการสรุป คนอ่านเก่งมีข้อมูลในกระเป๋าที่มองไม่เห็นขณะ
อ่านถ้าอ่านแล้วความหมายไม่สมเหตุสมผล เขาจะเปิดกระเป๋าและพิจารณาอีกครั้ง เพื่อความ
เข้าใจและเพ่ือให้ได้ความหมายจากการประเมินข้อความ 

9. ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาแล้วทั้งระหว่างและหลังการอ่าน คนอ่านคล่องมักถามคำถาม
ตัวเองว่า “ฉันนำข้อมูลที่อ่านไปใช้ได้อย่างไร”“เรื่องราวที่อ่านมีความหมายต่อฉันอย่างไร” 
“เรื่องนี้สอดคล้องกับสถานการณ์อื่น ๆ อย่างไรบ้าง” ทั้งนี้เพื่อให้การอ่านนี้สะท้อนกลับและ
นำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองต่อไปได ้

จากการวิเคราะห์กลวิธีการอ่านโดยใช้แนวคิดเมตาคอกชัน ของ Yuko Woul (2011) ซึ่ง
ได้รวบรวมจากแนวคิดของนักการศึกษา (Hudson, 2007; Imasl, 2003; Israel, 2007; Pals, 
Wask, & Tuner, 1991; Pressley & Afthathewch, 1995; Pussley, 2002;) สามารถแปร
กลวิธีการอ่านของเมตาคอกนิซัน ออกเป็น 3 กลวิธี ดังนี้ 

1. การวางแผน เป็นการวางแผนก่อนการอ่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้อ่าน
จากความรู้เดิมของผู้อ่าน เช่น การอ่านชื่อเรื่องดูภาพประกอบหัวข้อหลักหรือหัวข้อรอง เพื่อให้
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เข้าใจภาพรวมของบทอ่านผู้อ่านอาจจะต้องอ่านข้อมูลทั่วไปของบทอ่าน รวมถึงโครงสร้างของบท
อ่านนั้น ๆ ด้วย หรือแม้แต่ผู้เรียนจะต้องดูถึงโครงสร้างของบทอ่านนั้นที่เกี่ยวข้องกับที่มาของการ
เขียน การตั้งคำถาม การตอบ และการเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่าง นอกจากนั้นผู้เรียน
จะต้องตั้งจุดประสงค์ของการอ่าน เพ่ือที่จะได้วางแผนการอ่านของตนเอง 

2. การตรวจสอบ กลวิธีนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน เช่น การตรวจสอบความเข้าใจ
ในคำศัพท์หรือคำยากในบทอ่านนั้น การตั้งคำถามด้วยตัวเอง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่าน 
การสรุปและการเข้าใจถึงใจความสำคัญของบทอ่านในแต่ละย่อหน้า ผู้อ่านมักจะต้องจำแนกคำ
สำคัญที่จะนำไปสู่ข้อมูลสำคัญในบทอ่าน ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก คำว่า แต่อย่างไรก็ตาม 
นอกจากนี้ และสรุปได้ว่ายังต้องมีการตรวจสอบและกำหนดในแต่ละส่วน ว่าข้อความใดควรจะ
เน้น ข้อความใดควรจะปล่อยผ่าน จากการตั้งจุดประสงค์ของการอ่านตั้งแต่เริ่มต้น 

3. การประเมินผล เป็นกลวิธีที่อยู่หลังจากการอ่าน เช่น หลังจากการอ่านบทอ่านแล้ว
ผู้เรียนจะต้องคิดต่อว่าสิ่งที่อ่านนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น  ๆ ได้อย่างไร  
ซึ่งสามารถอาจจะแยกได้จากผู้แต่ง การเล่าเรื่อง หรือแม้แต่ลักษณะสำคัญของตัวละครในเรื่อง 
ซึ่งจะให้มุมมองที่แตกต่างมากกว่าจากหนังสือที่ได้อ่าน 

จากการศึกษากลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชันนั้น จะเห็นได้ว่ากลวิธีที ่กล่าวมา
ข้างต้นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของเมตาคอกนิขันอย่างกลมกลืน ซึ่งกลวิธีการสอนอ่าน
แบบเมตาคอกนิชันสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) 
1.1 การกระตุ้นความรู้เดิม 
1.2 การวางแผนการอ่าน 
1.3 การตั้งวัตถุประสงค์การอ่าน 

2. ขั้นขณะอ่าน (While = reading) 
2.1 การติดตามและตรวจสอความเข้าใจ 
2.2 การบูรณาการเชื่อมโยง 

3. ขันกิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading) 
3.1 สรุปผลการอ่าน 
3.2 ประเมินผลการอ่าน 
3.3 ประยุกต์ใช้ความคิดจากสิ่งที่อ่าน 
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อภิปัญญากับการอ่าน 

ในช่วง 15 ปีที ่ผ่านมา ความหมายของกระบวนการอ่านได้เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม  
เป็นอันมาก การอ่านไม่ใช่การคิดเพียงเพื่อรู ้ โดยใช้เพียงทักษะใดทักษะหนึ่งเท่านั้น นักวิจัย 
ให้ทรรศนะว่า การอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมายโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เข้ามาช่วยและ  
ในขณะเดียวกันการอ่านยังต้องอาศัยการตระหนักรู้และการควบคุมการใช้ความคิดของผู้อ่านเอง 
(เยี่ยมจิต บูรณ์โภคา, 2533; อ้างอิงใน Hertnann, 1988) 

Sanacore (1984, อ้างอิงใน Brown, 1980) อธิบายว่าการที่ผู้อ่านมีความสามารถและ
ทักษะการเรียนของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้เป็น
การใช้อภิปัญญาและได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอภิปัญญากับการอ่าน ดังนี้ 

1. ผู้อ่านรู้ว่าเมื่อไรที่ตนเองรู้ การที่ผู้อ่านตรวจสอบระดับความเข้าใจของตนเอง นับว่า  
เป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้รู้ถึงข้อบกพร่องของตน และนำไปสู่การหาหนทางหรือกลวิธีมาแก้ไข
จุดอ่อนหรือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น 

2. ผู้อ่านรู้ว่าตนเองรู้อะไร ผู้อ่านตระหนักถึงความรู้ที่ตนเองมีอยู่ และสามารถใช้ความรู้นั้น
ได้ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้ค้นพบว่าตนเองรู้อะไรและไม่รู้อะไรบ้าง 

3. ผู้อ่านรู้ว่าจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง ผู้อ่านรู้ว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะเรื่องใดบ้าง ที่จะช่วยให้
อ่านได้อย่างเข้าใจถ่องแท้และมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้อ่านรู้ประโยชน์ของการอ่านด้วยความกระตือรือร้นผู้อ่านรู้ถึงกลวิธีในการอ่านต่าง ๆ 
แล้วสามารถนำกลวิธีเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

สำหรับ Baker and Brown (1934) ให้ทัศนะว่าอภิปัญญาประกอบด้วยกิจกรรม 2 
ประเภท คือ  

1. ความรู้เกี ่ยวกับปัญญา (knowledge of cognition) หมายถึง บุคคลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น รู้ว่ากลวิธีใดที่เหมาะสมที่จะใช้สำหรับบทอ่านนั้น ๆ และ 
รู้ว่าจะใช้ทักษะนั้นอย่างไร 

2. กฎเกณท์ของปัญญา (Regulation of cognition) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์และ 
การประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที ่กระทำไป ได้แก่ การวางแผนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร  
การตรวจสอบว่างานที่ทำนั้นนั้นมีประสิทธิภาพเพียงไร การทดสอบ การพิจารณาทบทวน และ
การประเมินซึ่งเป็นการประเมินผลว่าทักษะกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ไปแล้วนั้นก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 
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หากพิจารณาผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่าน Baker and Brown (1934) ให้ข้อสังเกต
ว่าผู้อ่านเหล่านั้น มักตระหนักถึงการใช้กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับปัญญากฎเกณฑ์ของปัญญาและ
ควบคุมการให้ทักษะนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงออกในลักษณะการฝึกทักษะย่อย
ดังต่อไปนี้ 

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

ส่วน Cross and Paris (1988) ให้คำอธิบายว่าความร ู ้ของอภิป ัญญาประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้ 

1. ความรู้เกี ่ยวกับปัญญาเป็นการรู้ถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง  ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ 
การอ่านแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 การรู้ถึงลักษณะและสภาพเป็นการรู้ถึงลักษณะและสภาพของการอ่านเป็นการ
เข้าใจว่าอะไรที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน 

1.2 การรู้จักกระบวนการเป็นการรู้ว่าจะใช้ทักษะการอ่านอย่างไร 
1.3 การรู้จักเงื่อนไขเป็นการรู้ว่าเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้กลวิธีนั้น ๆ และรู้ว่าทำไม

กลวิธีต่าง ๆ จึงช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน องค์ประกอบย่อยเหล่านี้เป็นอภิปัญญา เพราะ
เป็นองค์ประกอบของการคิดเกี่ยวกับสภาพของความรู้และประโยชน์ของความ 

2. องค์ประกอบการบริหารตนเองประกอบด้วยทักทายต่าง ๆ มากมาย เช ่น การ
ประเมินผลการวางแผน และการกำหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 ในการอ่านการประเมินผล หมายถึง การว ิเคราะห์งานและว ิเคราะห์
ความสามารถของตนเองที่จะส่งผลไปสู้ความเข้าใจในการอ่าน 

2.2 การวางแผน หมายถึง การเลือกสรรกลวิธีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 
2.3 การกำหนดเกณฑ์ หมายถึง การควบคุมตรวจสอบกิจกรรมที่ทำหนระหว่างที่

อ่านเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 

อภิปัญญาในการย่านนั้นได้รับผลมาจากความรู้ 4 ประเภท ได้แก่ บทอ่าน การงาน กลวิธี 
และลักษณะนิสัยของผู้เรียน และยังรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 4 ประเภทที่จะส่งผลไปสู่
ความเข้าใจในการอ่านหรือผลของการเรียนด้วย (Sinprajukpoi, 1953) 
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1. บทอ่าน (Text) เนื้อหาที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจ
และความจำที่บรรจุด้วยคำศัพท์ ความหมาย โครงสร้างของบทอ่าน สีลาของผู้เซียนความชัดเจน
และความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหา ความถูกต้องและความเสมอต้นเสมอปลายของข้อมูล  
ที่เสนอไว้ในบทอ่าน ความยากง่าย แนวโน้ม หรือแนวทางเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้อยู่เสมอ 
จึงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. งาน (Task) งานแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันไปความประสงค์ของผู้เรียนที่จะ
อ่านในสถานการณ์ต่าง ๆ ก็แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนตัดสินปรับพฤติกรรมการอ่าน
กลวิธีในการอ่านความเร็วในการอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่อ่าน ซึ่งการปรับตัวตามสภาพ
สิ่งที่อ่านนี้ต้องอาศัยการตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบบทอ่านด้วย 

3. กลวิธี (Strategies) ผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่านจะต้องรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสม  
ที่จะช่วยให้อ่านอย่างเข้าใจ และสามารถจดจำข้อมูลจากบทอ่านได้เมื่อผู้อ่านไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่าน 
ผู้อ่านที่อ่านเก่งจะใช้กลวิธีต่าง ๆ มาแก้ปัญหา ซึ่งกลวิธีที่ใช้ แก้ปัญหานี้ได้แก่ การจปัญหานี้  
ไว้ในใจและหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ในอนาคต การอ่านบทอ่านช้าใหม่ การอ่านบทอ่านไปข้างหน้า
เรื่อย ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นกลวิธีในการเรียนต่าง ๆ ได้แก่ การจดบันทึก 
การขีดเส้นใต้ การเขียนโครงเรื่อง การสรุป และอ่ืน ๆ โดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ในตัวเอง
เลย การสอนให้รู้รายละเอียดและบอกว่าจะใช้กลวิธีนั้น  ๆ เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และใช้เพ่ือ
จุดประสงค์ใดต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามทฤษฎีอภิปัญญา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้น มีข้ันตอนการสอนตาม
รูปแบบของอุทัย ภิรมย์รื่น (2536) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านการรู้ตัว 
1.1 การสร้างความรู้ตัวเกี่ยวกับงานที่จะทำ ในข้อนี้จะจัดให้นักเรียนอ่านข้อความที่

มีข้อสนเทศเด่นชัด ซึ่งจะช่วยให้เขารู้ว่ามีตัวชี้แนะอะไรบ้างในบทอ่าน และการวิเคราะห์คาถาม
เพื่อพิจารณาความสำคัญของเนื้อหา ถ้านักเรียนจับใจความสำคัญไม่ได้ครูควรจะเริ่มจากบทอ่าน
ที่แสดงสาระสำคัญเด่นชัดแล้วจึงให้อ่านข้อความท่ีอ้างถึงได้ ขั้นตอนต่อไปอาจจะกระทำดังนี้ 

1.1.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เมื ่อเด็กอ่านข้อความตอนสั้น ๆ 
แล้วให้เขาช่วยกันระดมสมอง เพื่อค้นหาแนวคิดหรือข้อสนเทศที่เขาคิดว่าสำคัญ จดบันทึกผล  
การระดมสมองลงแผ่นป้ายหรือกระดานดำ แล้วให้เด็กอธิบายเหตุผลในการเลือกส่วนนั้น ๆ 

1.1.2 จัดหมวดหมู่ (Categorizing) เมื ่ออภิปรายความสำคัญของเนื ้อหา 
ที่อ่านแล้วครูเขียนใจความสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ “ใจความหลัก” “รายละเอียดสำคัญ” 
และ “ข้อความที่น่าสนใจ” เรียงกันไว้จากนั้นให้นักเรียนเลือกรายการที่บันทึกไว้แล้วนมาจัด
หมวดหมู่ให้ตรงกับหัวข้อ  

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

1.1.4 เลือกข้อความที่สำคัญ (Selectively focusing attention) จากนั้น
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่จะอำนต่อไป ให้นักเรียนอ่านข้อความเพื่อค้นหา
คำตอบ แนะให้ใช้แผนภูมิ หัวเรื่อง “อะไรที่ควรสนใจ” เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเนื้อหา 
ที่เขาควรจะอ่าน 

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

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

ให้เด็กอธิบายวิธีที่ตนเองใช้ในการอ่านครูเขียนวิธีการลงภายใต้หัวข้อ 2 หัวข้อคือ “กลวิธีที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง”และ “กลวิธีที่คิดทำอยู่ในใจ” กลวิธีที่ทำจริง ได้แก่ การขีดเส้นใต้คำหรือข้อความ 
ที่สำคัญ การจดบันทึกการทำเค้าโครงเรื่อง และการทำไดอะแกรมสาระสำคัญ ส่วนกลวิธีที่ใช้
ความคิดหรือทำอยู่ในใจเป็นการใช้สมอง เช่น การทบทวน การเชื่อมโยงข้อสนเทศใหม่ ๆ เข้ากับ
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แนวคิดของเรื่องที่อ่าน และความรู้เดิมของผู้อ่าน การทบทวนการจดบันทึก เป็นต้น หลังจาก
ระดมสมองแล้วให้นักเรียนอภิปรายว่าเขาใช้กลวิธีเหล่านี้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร 

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

1.2.3 เปรียบเทียบกลวิธีที่ใช้ในการเรียน (Comparing strategy use) ให้
นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของการประเมินตนเองและอภิปรายว่าทำไม
ถึงใช้กลวิธีนั้น ๆ 

1.2.4 เอากลวิธีที่ใช้ได้ผลมาสอนต่อ (Teaching effective strategy use) 
ครูนนักเรียนสนทนาเรื่องกลวิธีที่ใช้ได้ผล เริ่มจากการรู้ตัวในงานที่ทำปัญหาเรื่อง วิธี การ เวลา 
และเหตุผลที่ใช้วิธีการต่าง ๆ 

1.3 การสร้างความรู้ตัวในผลการปฏิบัติ 
1.3.1 วิเคราะผลการเรียน (Analyzing performance) นักเรียนอภิปรายผล

การเรียนหลังจากการใช้กลวิธีต่าง ๆ แล้วว่ากลวิธีนั้น ๆ ช่วยให้อ่านได้มากเพียงใด และตนเองรู้
ได้อย่างไรว่าอ่านได้เรียนได้เมื่ออ่านข้อความจบแล้วให้เด็กตอบคำถามสั้น ๆ ประมาณ 5 – 10 
คำถามให้นักเรียนตอบคำถามโดยไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความเดิมอีกแล้ว ดำเนินการขั้นต่อไป 

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

2. ด้านการติดตามดูแล (Monitoring) 
กิจกรรมด้านนี้อาจทาได้ 2 ลักษณะ คือ ครูเป็นผู้นำทางและนักเรียนติดตามดูแลตัวเอง

กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกวัดผลตนเองอาจใช้ได้ทั้งครูและนักเรียนมีขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ครูเป็นผู้นำทาง (Teacher-directed monitoring) ให้ทำกิจกรรมดังนี้ 

2.1.1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้นักเรียนตอบคำถามความเข้าใจ ในการ
อ่านแบบปรนัยหรือตอบสั้น ๆ ให้เด็กตอบคำถาม แล้วครูเฉลยคำตอบ 

2.1.2 ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมกับเนื้อหาที่อ่าน 
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2.1.3 ให้นักเรียนค้นหาใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า แล้วเอาใจความ 
ในแต่ละย่อหน้ามาเทียบกัน 

2.1.4 ให้นักเรียนเทียบรายละเอียดกับใจความสำคัญและแก่นของเรื่อง 
(Theme)  

2.1.5 ให้นักเรียนทนายเรื่องที่กำลังอ่าน แล้วครูเขียนโครงเรื่องหรือลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องเพ่ือนมาเทียบกับท่ีเด็กทำนายไว้ 

2.2 นักเรียนติดตามดูแลตัวเอง (Self-monitoring by student) 
2.2.1 นักเรยีนตั้งคำถามคล้ายกับท่ีครูตั้งแล้วตอบคาถามนั้น 
2.2.2 ถอดความประโยคนำ จากแต่ละย่อหน้าของเรื ่องที่อ่านและเขียน

ใจความสำคัญที่ครูแนะนำไว้เสียใหม่ 
2.2.3 ทำเค้าโครงเรื่องหรือสรุปรายละเอียดสำคัญของเรื่องที่อ่าน 
2.2.4 เขียนไดอะแกรมหรือแผนผังของเรื่องที่อ่านเพื่อแสดงใจความสำคัญ 
2.2.5 ประเมินผลตนเองจากเรื่องที่อ่านโดยการคาดการณ์ถึงผลการตอบ

คำถามแล้วนำมาเทียบกับคำตอบที่ครูเฉลยให้ 
2.2.6 ใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและเลือกวิธีที่จะช่วยให้

อ่านเข้าใจได้ดีกว่า 
3. ด้านการควบคุม (Regulating) 
นักเรียนสามารถควบคุมวิธีการอ่านของตนเองได้เมื่อพบปัญหาในขณะอ่านหนังสือ เช่น  

ไม่สามารถบอกใจความสำคัญของเรื่องได้ หรือไม่สามารถเลือกรายละเอียด ของเรื่องได้ เป็นต้น 
เขาอาจจะเลือกใช้วิธีการใหม่ ๆ แทนวิธีที ่ใช้แล้วไม่ได้ผล กิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยให้เด็กฝึก 
การควบคุมการอ่านของตนเอง 

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

ใจความสำคัญของเรื่องกับรายละเอียดทั้งเรื่อง 

ความสำคัญของยุทธวิธีเมตาคอกนิชันในการสอนอ่าน 

ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อ่าน ที่มีความสามารถในการ
จัดระเบียบและควบคุมตนเองได้ ซึ่งการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมการอ่านของ
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ตนเองได้นั้น ต้องอาศัยยุทธวิธีการเรียนรู้และเมตาคอกนิชัน น้อยคนนักที่จะให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้ เมื่อนำยุทธวิธีเมตาคอกนิชันไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่าน ผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน
จะใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจคาดเดาผลที่เกิดขึ้นและประเมินประสิทธิภาพในการ
อ่าน เพ่ือช่วยให้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังอ่าน รวมทั้งรู้ว่าจะอ่านอย่างไรโดยมีผู้ที่กล่าวถึงความสำคัญ
ของยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ในการสอนอ่านไว้หลายคน ว่ามีความสำคัญในฐานะที่เป็นยุทธวิธีที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การอ่านบรรลุวัตถุประสงค์
โดยเริ่มจากการให้ความรู้เมตาคอกนิชัน แล้วตามด้วยการใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันในการอ่าน  
ซ่ึง McNeil (1984) ได้กล่าวว่าความสำคัญของยุทธวิธีเมตาคอกนิชันนั้นมีความสำคัญในการสอน
ให้นักเรียนมีสติในการควบคุม การใช้ยุทธวิธีในการอ่าน และควบคุมตนเองในขณะอ่าน จึงทำให้
ผู ้เรียนสามารถใช้ยุทธวิธีในการสอนอ่านที ่ถูกต้องทำให้ประสบผลสำเร็จในการอ่าน Rubin 
(1993) ได้กล่าวว่ายุทธวิธีเมตาคอกนิชันมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก สามารถช่วยให้
ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้อย่างรู้ตัว ตลอดจนสามารถที่จะแก้ปัญหาในการเรียนทำให้เข้าใจในบทอ่าน
ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันยังช่วยให้ นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ด้วย (ผิวนันท์ แซ่เอ้ียว และกิติพงษ์ ลือนาม, 2556) ดังนั้นผู้สอนควรเชื่อมโยงยุทธวิธี
เมตาคอกนิชันเข้ากับการอ่านเพื่อการพัฒนาการอ่านที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน จากที่กล่าวมา
นั้นสรุปได้ว่ายุทธวิธีเมตาคอกนิชันนั้น มีความสำคัญต่อการสอนอ่านภาษาไทย คือ เป็นวิธีการ  
ที่ผู้สอนใช้ในการช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีการวางแผนการอ่าน เลือกยุทธวิธีการอ่านได้ถูกต้อง
เหมาะสมมีการควบคุมและการตรวจสอบตนเองในขณะอ่าน ทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในการอ่าน
ด้วยตนเอง และมีประสิทธิภาพในการอ่าน 

กลวิธีที่ใช้เพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชัน 

1. ในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตามครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนระบุให้ชัดเจนว่า “สิ่งไหนหรืออะไร 
ที่ผู้เรียนรู้แล้วและสิ่งไหนหรืออะไรที่ผู้เรียนยังไม่รู้” 

2. การพูดและอภิปรายเกี่ยวกับวิธีคิด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ ่งในการจัดการเรียน  
การสอน ดังนั้นครูผู้สอนควรต้องอธิบายถึงกระบวนการคิดในการวางแผนแก้ปัญหา โดยสาธิต
การคิดให้ผู้เรียนเห็นจริงในสถานการณ์จำลอง หลังจากนั้นครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีคิดหรือกระบวนการคิดของแต่ละคน 

3. ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนฝึกการเขียนอนุทิน เกี่ยวกับการใช้ความคิดหรือการคิดโดยให้
ผู้เรียนบันทึกวิธีคิดบันทึกข้อควรระวังปัญหา อุปสรรค และความยากลำบากที่เกิดขึ้น เพื่อเป็น
การสะท้อนความคิดของตนเองของผู้เรียน 
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4. ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนฝึกการวางแผน
และกำกับตนเองในการเรียนรู ้ เพราะถ้าบุคคลอื ่นจัดการให้ ผู ้เรียนก็จะไม่สามารถพัฒนา  
การเรียนรู้ด้วย 

5. ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนสรุปกระบวนการคิดที่ใช้เมื่อกระทำกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จแล้ว 
โดยให้ผู้เรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ใช้ทั้งนี้เพ่ือ (1) ให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมการคิดตนเองได้และ (2) ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 
และในกิจกรรมการสรุปกระบวนการคิดสามารถทำตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1. ครูผู้สอนแนะให้
ผู ้เรียนทบทวนกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการคิดที่ใช้ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น  
2. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนจำแนกทักษะการคิดที่ใช้ รวมทั้งระบุกลวิธีการคิดที่ใช้ 3. ครูผู้สอนให้ผู้เรียน
ประเมินความสำเร็จ โดยให้ผู้เรียนนำกลวิธีที่ไม่เหมาะสมออกไป และนำเสนอกลวิธีที่จะเป็น
ประโยชน์สำหรับใช้ในอนาคต  

6. ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินตนเองเกี่ยวกับการคิดของตน โดยให้ผู้เรียน
ค่อย ๆ ฝึกไปที่ละน้อย ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายมีอิสระ จากนั้นผู้เรียนก็จะสามารถ
เชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

กล่าวโดยสรุปในการพัฒนาเมตาคอกนิชันจำเป็นต้องใช้กลวิธีเมตาคอกนิซันซึ่งต้องอาศัย
ขั้นตอน หรือกระบวนการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถใช้
กำกับจัดการวางแผนและตรวจสอบกิจกรรมทางปัญญา หรือกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้  
อันจะช่วยให้ผู ้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู ้และงานที่ทำตามที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนภาษา (ไทย) ผู้วิจัยขอสรุปรูปแบบ 
แนวทาง วิธีการพัฒนาอภิปัญญาในจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนี้ 

การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริม/พัฒนาการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน คือ แนวคิดที่ใช้
ในการควบคุมการคิดของตนเองในการอ่านซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการอ่านอย่างเป็น
ขั้นตอน รู้เป้าหมายของการอ่าน วิธีการที่ใช้กับการอ่านนั้น  ๆ และมีการควบคุมการอ่านและ
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเอง การประเมินผลการอ่านของตนเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องรวมทั้งหาแนวทางส่งเสริม/พัฒนาการอ่านของตนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย (การสอนอ่าน) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้นสามารถแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
(อุทัย ภิรมย์รื่น, 2536) 

1. การรู้ตัว (Awareness) 
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2. การติดตามดูแล (Monitoring) 
3. ด้านการควบคุม (Regulating) 

ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการสอนการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริม/พัฒนา (การอ่าน) 
ภาษาไทยของผู้เรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเชื่อมโยงความรู้ การเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง 

2. ขั้นการวางแผน 
- เหตุผลที่จะต้องอ่าน 
- กำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างชัดเจน 
- มีความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะอ่านมากน้อยเพียงใด 
- มีเวลามากน้อยเพียงใด 
- จะอ่านอย่างไร 
3. ขั้นปฏิบัติการอ่าน 
- กลวิธีที่ช่วยในการอ่าน ได้แก่ Guessing Rereading Underlining Note Taking Mind 

mapping Questioning Summarization ฯลฯ 
- กิจกรรมขณะอ่าน 
4. ขั้นกำกับตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่าน 
- การตั้งคำถามถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 
- อ่านแล้วเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
- หากไม่เข้าใจจะดำเนินการอ่านอย่างไร 
- อ่านช้า/เร็วไป 
- หาวิธีการอ่านที่ต่างไป 
- ใช้กลวิธีการอ่านช่วย 
- กิจกรรมหลังการอ่าน 
5. ขั้นประเมินผลการอ่าน 
- อ่านรู้เรื่องหรือไม่ 
- ควรใช้วิธีการอ่านนอกเหนือจากท่ีใช้หรือไม่ 
- การตรวจสอบความเข้าใจหลังการอ่านด้วยวิธีการต่าง ๆ 

จากผลการสังเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Ozturk (2016) โดย
กรอบแนวคิดดังกล่าวจะมุ่งให้ครูเป็นต้นแบบทางการคิด โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
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จากการใช ้กฎ WWW&H ซ ึ ่ งย ่อมาจาก What to do, When, Why, and How to do so 
ร่วมกับการคิด ออกเสียง (Think aloud) และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ซึ่งรวมไปถึงถก
อภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการเรียนรู้และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-
discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ ตั้งคำถามกับตนเอง (Self-questioning) ร่วมกับการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ไว้ดังภาพที ่23 

 
ภาพที ่23 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 

ตอนที่ 1.3 ประเด็นการวัดและการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน 

การวัดเมตาคอกนิชัน 

การวัดเมตาคอกนิชันที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น มีการนำเทคนิควิธีมาใช้ในการวัดหลายวิธี 
เช่น การสัมภาษณ์ การรายงานตนเอง และการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่ง
หมายในการวิจัยและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างการ์เนอร์ (พัทธ ทองต้น, 2545; อ้างอิงใน Garner, 
1988) กล่าวว่า ในการวัดเมตาคอกนิชันต้องใช้การกระตุ้นจากภายนอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
(Interview) วิธีการพูดสิ่งที่ตนคิดออกมา (Think aloud) ซึ่งเป็นวิธีการรายงานโดยใช้ถ้อยคำ 
(Verbal report method) และการใช้แบบวัดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ (Interview techniques) เป็นการใช้คำถามเพื่อให้ผู ้ตอบพูดทบทวน
ความคิดหลังจากที่ได้ทำงานด้านการคิดไปแล้ว โดยผู้ตอบอาจไม่ได้เตรียมลำดับความคิดไว้
ล่วงหน้า เพ่ือต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง การสัมภาษณ์ควรเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางความคิด
ให้เร็วที่สุด ถ้าหากการสัมภาษณ์กระทำภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการคิดนานเกินไป อาจ  
ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่สามารถจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาด
ได ้
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2. วิธีการพูดสิ่งที่ตนคิดออกมา (Think aloud procedures) เป็นการรายงานความคิด
ของผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานตามลำดับขั้นตอนความคิดความเข้าใจในเรื่องนั้น  ๆ แล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นคำพูดทำให้ผู้ฟังสามารถตรวจสอบระบบการคิดได้เป็นอย่างดี 

3. การใช้แบบวัดซึ่งมีทั ้งการใช้ข้อคำถามปลายเปิดและข้อคำถามแบบเลือกตอบและ
มาตราส่วนประมาณค่าเพ่ือใช้วัดเมตาคอกนิชันของบุคคล 

นอกจากนี้วิธีการวัดและประเมินอภิปัญญามีหลายวิธีแต่ที่แพร่หลายมี 4 วิธี ดังนี้ 
1. ว ิธ ีท ี ่ใช ้ในการประเมินอภิปัญญา วิธ ีท ี ่ใช ้ในการประเมินอภิปัญญามีหลายวิธี  

แต่ที่แพร่หลายมี 4 วิธี ดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์ (Interview Technique) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์โดยทั่วไปจำแนกการสัมภาษณ์เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง เป็นรูปแบบที่กำหนดประเด็นและ
คำถามที่จะใช้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ถามในประเด็นไม่ออกนอกเรื่อง ไม่เกิน
ขอบเขต และข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ 

1.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นรูปแบบที ่ม ีการกำหนด 
เรียงประเด็นหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะมีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการ
ถามให้เหมาะสมกับสมการ และผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้การประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน  
โดยการใช้การสัมภาษณ์จะต้องใช้คำถามเพื ่อให้ผู ้เรียนผู ้ทุกส่วนความคิดในสิ่งที ่ได้กระทำ 
หลังจากการทำงานไม่ควรกระทำภายหลังการทำงานเป็นเวลานานเกินไป 

1.2 การคิดออกเสียง (Think aloud procedure) เป็นวิธีที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
ให้ทำงานและคิดแบบออกเสียงหรือรายงานทุกสิ่งที่คิดในขณะที่ทำงานซึ่งจะถูกบันทึกเสียงไว้
สำหรับการวิเคราะห์ 

1.3 การใช้แบบรายงานตนเอง (Self-report) เป็นวิธีทำเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม
โดยการเขียนตอบตามความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ หรือมีตัวเลือกให้ผู้เรียนเลือกตอบ 

1.4 การใช้แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ผู้สอนคุ้นเคยมากที่สุด 
ข้อมูลที่ได้จากการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบจะทำให้รู้ว่าผู้เรียนมีอภิปัญญามากน้อยเพียงใด 

2. เครื่องมือวัดอภิปัญญา เครื่องมือวัดอภิปัญญามีหลายอย่าง บางอย่างอาจใช้เวลามาก
และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีจำนวนน้อย แต่เครื่องมือวัดอภิปัญญาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มี
จำนวนมาก ได้แก่ 1) แบบรายงานตนเอง และ 2) แบบทดสอบ ดังนี้ 

2.1 แบบรายงานตนเอง เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบตามความคิดเห็น
ของตนอย่างมีอิสระหรือให้ผู ้เรียนเลือกตอบจากตัวเลือกที่กำหนดให้ การสร้างแบบรายงาน
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ตนเองจะต้องสร้างข้อความหรือคำถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของอภิปัญญาที่ต้องการ
ประเมิน 

2.2 แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการควบคุมกระบวนการคิด
ในการหาคำตอบหรือสถานการณ์หรือปัญหาที่กำหนดด้วยการเขียนตอบแบบทดสอบที่ใช้อาจใช้
ข้อสอบทั่วไป โดยเลือกข้อสอบที่ไม่ยากเกินไป เพราะถ้าข้อสอบยากเกินไปผู้เรียนอาจทำข้อสอบ
ไม่ได้ จึงทำให้ไม่สามารถวัดอภิปัญญาของผู้เรียนได้ ข้อสอบแบบเขี ยนตอบที่ใช้ตรวจสอบ 
การประเมิน 

2.2.1 สถานการณ์และคำถามมีลักษณะดังนี้ 
1) สถานการณ์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

และควรเลือกใช้สถานการณ์ที่น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บ่งชี ้ถึง  
การมีอภิปัญญา  

2) คำถามต้องมีความชัดเจนตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัดใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายและเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 

2.2.2 แนวคำตอบ ต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามประเด็นของคำถามซึ่งต้อง
กำหนดแนวคำตอบให้ครอบคลุมคำตอบ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจให้
คะแนนการวัดอภิปัญญาของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบจะพิจารณาจากการเขียนตอบของผู้เรียน 
ในแบบทดสอบผู้เรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีคิด หากต้องการเปลี่ยนคำตอบหรือวิธีคิดไม่ต้องลบ
เพื่อให้ผู้สอนดูร่องรอยของกระบวนการคิดของผู้อื่นได้ แปลให้ขีดเส้นทับคำตอบหรือวิธีคิดเดิม 
แล้วเขียนคำตอบหรือวิธีคิดใหม่เพื่อให้ผู้สอนดูร่องรอยของกระบวนการคิดของผู้เรียนได้ ดังนั้น
ควรชี้แจงวิธีการทำแบบทดสอบให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือทำ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้คัดเลือกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า เครื่องมือ
การวัดและการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียนถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนภาษาไทย ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ตัวอย่างการสังเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา 

 

ที่ เครื่องมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
1 แบบประเมินอภปิัญญา แบบประเมินอภปิัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: 

MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison 
(1994) จำนวน 52 ขอ้ 5 ระดับ (Rating scale) เพื่อประเมินอภิ
ปัญญา 

➢ Boulware-Gooden, Carreker, 
Thornhill, and Joshi (2007) 

➢ Pishghadom and Khajavy (2012) 
➢ Negretti and McGrath (2018) 

3 

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

➢ Gomez (2018) 1 

แบบประเมินการตระหนักเชิงอภิปัญญาสำหรับครู (The 
Metacognitive Awareness Inventory for Teachers: MAIT) 
ปรับจากกรอบแนวคิดของ Balcikanli (2011) 

➢ Ghonsooly, Khajavy, and Mahjoobi 
(2014) 

1 

แบบวัดอภิปัญญาชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ➢ กนกวรรณ ศรีดาวเรือง (2554) 1 

แบบประเมินอภปิัญญาที่ผูว้ิจัยสรา้งขึ้นเอง ➢ อนุรักษ์ ไชยฮั่ง (2555) 
➢ นันทนา ลีลาชัย, ประยูร บุญใช้, และอษุา 

ปราบหงษ์ (2557) 

2 



 

 

117 

ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

 

ที่ เครื่องมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
2 แบบสำรวจ แบบสำรวจอภปิัญญาที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นเอง ➢ Iwai (2009) 

➢ Gomez (2018) 
➢ André (2018) 
➢ สิรจิตต์ เดชอมรชัย และชนยา ด่าน 

4 

3 แบบสอบถาม แบบสอบถามการตระหนักรู้เชิงอภิปัญญาในการฟัง (The 
Metacognitive Awareness Listening Questionnaire: MALQ) 
ปรับจากกรอบแนวคิดของ O’malley, Chamot,  
and Kuper (1989) 

➢ Zobler (2002) 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับตนเอง (The Self-report Questionniare) ➢ Hrbáþková, Hladík, and Vávrová 
(2012) 

1 

แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นเอง ➢ Shoonen, Hulstijn, Bossers (1988) 1 

4 ข้อมูลที่ได้จากการคิดออกเสียง (Think-
aloud protocal)  

หรือการอา่นออกเสียง 

ข้อมูลที่ได้จากการคิดออกเสียง (Think-aloud protocal)  
หรือการอา่นออกเสียง โดยผูว้ิจยัได้สร้างขึ้นเอง 

➢ Li (1992) 
➢ Peskin and Astington (2004) 
➢ Boulware-Gooden, Carreker, 

Thornhill, and Joshi (2007) 
➢ Zhang and Seepho (2013) 
➢ Gaile (2014) 

5 

5 แบบวัดทักษะการอ่านเชิงอภปิัญญา แบบวัดทักษะการอ่านเชิงอภปิัญญาที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นเอง ➢ นิลวรรณ สิทธิอาจ (2539) 
➢ อภิวันท ์บัณฑิศักดิ์ (2543) 
➢ จินดา ยญัทิพย ์(2547) 

4 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

 

ที่ เครื่องมือ/วิธีประเมิน รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา งานวิจัยของ รวม 
   ➢ นันทนา ลีลาชัย, ประยูร บุญใช้, และอษุา 

ปราบหงษ์ (2557) 
 

6 แบบวัดอภิปัญญาในการเขียน แบบวัดเมตาคอกนิชันในการเขียน ➢ อนุรักษ์ ไชยฮั่ง (2555) 1 

7 แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (The Semi-Structured Interview 
Forms) โดยผูว้ิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง 

➢ Li (1992) 
➢ Zhang and Seepho (2013) 

3 

8 แบบสังเกต แบบสังเกตนักเรียน (The Students’ Observation Forms) ➢ Negretti and McGrath (2018) 1 

9 งานเขียนของนักเรียน ➢ การเขียนสะท้อนคิด (Reflection writing) 
➢ การเขียนอนุทิน (Journal writing) 
➢ การเขียนรายงานตนเอง (Self-report) 

➢ Li (1992) 
➢ Hrbáþková, Hladík, and Vávrová 

(2012) 
➢ Raoofi, Chan, Mukundan, and 

Rashid (2014) 
➢ Ozturk (2017) 
➢ อนุรักษ์ ไชยฮั่ง (2555) 

5 
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ตอนที่ 1.4 ประเด็นงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา  
ในชั้นเรียนภาษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษา แบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศไทยและ
งานวิจัยในต่างประเทศ ดังนี้ 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย  
มีจำนวนรวมทั้งหมด 14 เรื่อง 

1. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน
การสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัยที่ค้นคว้าและรวบรวมได้มีจำนวนทั้งหมด 
14 เรื่อง พบว่ามีผู้ทำวิจัยไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2561 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย พบว่า ชื่องานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษา  
ในประเทศไทยจะแสดงคำอภิปัญญาไว้ในชื่อเรื่องและระบุสิ่งที่ต้องการจะส่งเสริมหรือพัฒนา  
ด้านภาษาปรากฏในชื่อเรื่อง บางงานวิจัยมีการระบุกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลและวิธีการที่จะใช้
ปรากฏในชื่อเรื่องงานวิจัยด้วย และส่วนมากใช้วิจัยกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเพียง 1 เรื่อง
เท่านั้นที่ระบุชื่อวิจัยมีวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยสามารถตามลำดับมากน้อยของข้อมูลที่ศึกษา ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ที่ใช้ศึกษาส่วนมากใช้ในการวิจัยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีพบ 
2 เรื่องคือ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่น 

- วัตถุประสงค์ที่นิยมศึกษาวิจัยคือ การนำทฤษฎีอภิปัญญามาใช้พัฒนาทักษะการอ่านมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ ทักษะการอ่านที่ทำวิจัยได้แก่ ความเข้าใจ 
ในการอ่านของนักเรียนทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะด้านอื่นที่พบในการ  
ทำวิจัย เช่น การเรียนรายงานการวิจัย 
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- วัตถุประสงค์ที่พบในงานวิจัย คือ การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญากับการสอนอ่าน
ตามคู่มือคร ู

- วัตถุประสงค์ที่พบในการสอนภาษาอังกฤษ คือ การนำทฤษฎีอภิปัญญามาใช้พัฒนา
ทักษะการอ่านด้านอื่น เช่น การอ่านจับใจความ และทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- วัตถุประสงค์ที ่กำหนดเทคนิคหรือวิธีการอื ่นมาใช้เพิ ่มเติมควบคู ่กับการใช้ทฤษฎี  
อภิปัญญา เช่น การใช้เพลงกล่อมเด็ก การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

- วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาอภิปัญญาของนักเรียน 

2. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา
ในการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย จำนวน 14 เรื่อง จากผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญา 
ในการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย ดังนี้ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนภาษาในประเทศไทย พบว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน 
(อ่าน/ฟัง) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่าน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการสอน
โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาในการฟังภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถด้าน  
อภิปัญญา แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่าน แบบบันทึกการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูล  
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียนรายงานการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ 
มีจำนวนรวมทั้งหมด 18 เรื่อง 

1. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัยที่ค้นคว้าและรวบรวมได้มีจำนวนทั้งหมด 
18 เรื่อง พบว่ามีผู้ทำวิจัย ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 – 2019 
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สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน 
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย พบว่า ชื่องานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษา  
ในต่างประเทศจะแสดงคำอภิปัญญาไว้ในชื่อเรื ่องและระบุสิ ่งที่ต้องการจะส่งเสริมหรือพัฒนา 
ด้านภาษาปรากฏในชื่อเรื่อง บางงานวิจัยมีการระบุกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลและวิธีการที่จะใช้
ปรากฏในชื่อเรื่องงานวิจัยด้วย 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่พบจำนวนมากที่สุดคือ จะศึกษาด้านการพัฒนา/ส่งเสริมการอ่าน (การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ) มากกว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ (การฟัง การพูด การเขียน) วัตถุประสงค์ 
ที่พบรองลงมาคือ การพัฒนา/การส่งเสริมการเรียนรู ้ภาษาที ่สอง/ ภาษาต่างประเทศ หรือ
ภาษาอังกฤษ (การอ่านเพื ่อความเข้าใจ , ความเข้าใจเนื ้อหา บทอ่าน , การรู ้จำคำศัพท์) 
วัตถุประสงค์ที่พบอีกประเด็นคือ การศึกษาการประสบความสำเร็จด้านวิชาการในการเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา
ในการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ จำนวน 18 เรื่อง จากผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญา  
ในการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ ดังนี้ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ พบว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ reading tests, 
metacognitive reading strategy questionnaire, Survey of Reading Strategies (SORS), 
self-report questionnaire, semi-structured interviews, student task, observations, 
observation checklist, videotaped และ Metacognitive Awareness Inventory 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ดังรายละเอียดแต่ละ
วงจร ดังนี้ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของ 
กลยุทธ์อภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่พัฒนาอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในขั้นต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

วงจรที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาเพื่อปรับพื้นความรู้  

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลของนักศึกษาทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์โดยภาพรวมและรายบุคคลดังต่อไปนี้ 
- นักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- นักศึกษาทั้งหมด 5 คน เป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 4 คน อายุอยู่ในช่วง 22 – 23 

ป ี

- นักศึกษาทั้ง 5 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียน
ต่าง ๆ จำนวน 3 โรงเรียน โดยทั้งหมดได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ฯ มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 
และอาสามาร่วมงานวิจัยโดยสมัครใจ โดยให้เหตุผลในการมาเข้าร่วมวิจัยว่าต้องการที่จะเรียนรู้ 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งการวิจัยมาจนครบทุกกระบวนวิชา  
ในหลักสูตรแล้วจากช่วงที่อยู่ปีที่ 1 – 4 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาด้านเนื้อหาทางภาษาไทย เช่น ภาษาไทย
พ้ืนฐาน หลักภาษาไทย วรรณคดี เป็นต้น 

- นักศึกษาทั ้ง 5 คน ได้ผ่านการเรียนกระบวนวิชาการสอนไทยระดับโรงเรียน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาในเรื่องที่กำลังฝึกประสบการณ์ฯ ในภาคเรียนที่ 2 แล้ว เช่น 
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการ เป็นต้น 

- ผลการเรียนโดยภาพรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากว่า 3.00 และวิชาเอก  
มากกว่า 3.00 ทุกคน 
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สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการมีดังนี้ 

การวางแผน (Plan)  
วางแผนการดำเนินการอบรม/สัมมานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี ้ยง  

ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับอภิปัญญา การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน  
ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในวงจรนี้ คณะผู้วิจัยจะทำการ
ประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นข้อมูลเสริม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  
ลงมือดำเนินการอบรมและปรับพ้ืนความรู้นักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ ตาม

แผนที่วางไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe)  
สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ  

การคิดสะท้อนคิด (Reflect)  
สะท้อนคิดเก่ียวกับการดำเนินการอบรม/สัมมนานักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการ  

ผู้วิจัยแบ่งกระบวนการทำงานออกเป็น 5 ครั้งในวงจรที่ 1 ดังนี้ 
1. วันที่ 15 กันยายน 2562 การจัดอบรมโดยวิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐ-

สรรพ์) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา  

2. วันที่ 21 กันยายน 2562 การจัดอบรมโดยวิทยากรภายในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย 
กาศวิบูลย์) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน  
ที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ 

3. วันที่ 22 กันยายน 2562 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โดยวิทยากรภายในทีมวิจัย
แยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย)  
ซ่ึงสาขาวิชาภาษาไทยผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรา อธิบายเรื่องการนำเสนอแนวทางการสอนเพ่ือ
พัฒนาอภิปัญญาในวิชาภาษาไทย โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย 2 ครั้งก่อนหน้านี้มา
เป็นแนวทางและร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน  

4. วันที่ 28 กันยายน 2562การจัดอบรมโดยวิทยากรภายในทีมวิจัย ( รศ.ดร.ดวงหทัย  
กาศวิบูลย์) เพื่อให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนที่จะใช้
ในงานวิจัยนี้ 
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5. วันที่ 29 กันยายน 2562 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรภายในทีมวิจัย
แยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย)  
ซึ ่งสาขาวิชาภาษาไทยผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรา นำผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 3  
มาสะท้อนคิดและอภิปรายร่วมกันกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน เพื ่อปรับปรุงแนวทางที ่จะพัฒนาอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2562 การจัดอบรมโดยวิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐ-
สรรพ์) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษา 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนเตรียมการจัดอบรมเกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญา
โดยมีผลการดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานกับ รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ เพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญา ทั้งนี้ทางทีมผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า รศ.ดร. 
สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ มีผลงานเกี่ยวกับอภิปัญญาที่เป็นรูปธรรม 

2. จัดทำกำหนดการและกำหนดหัวข้อบรรยาย “อภิปัญญาและการส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนไทย 4.0” 

3. ติดต่อสถานที่ประชุมอบรมสัมมนาที่โรงแรมแคนเทอรี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อจอง
โรงแรม ที่พักสำหรับวิทยากร ประสานงานนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนต่าง  ๆ เพื่อให้ 
มาเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา 

4. ออกจดหมายเชิญครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูทั้ง 5 โรงเรียน โดยผ่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

5. ดำเนินงานจัดอบรมและสัมมนาในวันที่ 15 กันยายน 2562  
6. ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิด

สิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอบรม
สัมมนาที่เตรียมไว้ 
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  

ผู้วิจัยลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที ่ เข ้าร ่วมโครงการของสาขาว ิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ตามแผนที ่วางไว ้ โดยมีผล  
การดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ ให้ความกรุณาตอบรับเป็นวิทยากรมาให้ความรู้และ 
นำอภิปรายตามกำหนดการ 

2. การอบรมสัมมนาจัดขึ้นที่โรงแรมแคนเทอรี จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนที่วางไว้ 
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน  

5 คน ครูพ่ีเลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 คน ที่สามารถเข้าร่วมได้ ส่วนอีก 2 คนไม่สามารถ
เข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจ  

4. วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ อธิบายและบรรยายเกี่ยวกับความรู้ ปัญญา  
การเกิดปัญญา อภิปัญญา การส่งเสริมอภิปัญญา การคิดของผู ้มีอภิปัญญา การใช้เหตุผล  
การกระตุ ้นให้เกิดการคิดออกเสียง การสอนด้วยการถามคำถามเชิงเหตุเชิงผล รวมทั้งผล  
การทำงานจริงจากประสบการณ์ในการพัฒนาครูตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามาเป็นระยะ
เวลานานและเป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศ 

5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 
คน เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
ในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนาที่เตรียมไว้ (Google form) 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน และเก็บข้อมูลสังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยมีผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ
ของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน พบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คน พยายามตั้งใจฟังและเรียนรู้สิ่งที่
ว ิทยากรบรรยายเกี ่ยวกับประเด็นความรู ้ ปัญญา การเกิดปัญญา อภิปัญญา การส่งเสริม  
อภิปัญญา การคิดของผู้มีอภิปัญญา การใช้เหตุผล การกระตุ้นให้เกิดการคิดออกเสียง การสอน
ด้วยการถามคำถามเชิงเหตุเชิงผล แต่บางประเด็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คนยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่วิทยากรบรรยายเนื่องจากเป็นเรื่อง
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ใหม่สำหรับนักศึกษา เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ประสบการณ์และเวลาเพื่อศึกษาทำความ
เข้าใจ อีกทั้งตัวอย่างที่วิทยากรบางช่วงของการบรรยายใช้ภาษาหรือคำศัพท์ที่ลึกซึ้ง เข้าใจยาก 
และตัวอย่างที่วิทยากรยกมาประกอบการอธิบายล้วนเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจนทุกหัวข้อ
และทุกประเด็นที่ว ิทยากรบรรยาย ทำให้การตอบคำถามหรือการร่วมอภิปรายกับวิทยากร
ค่อนข้างทำได้ยาก 

2. ครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 คนที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาพยายามเรียนรู้
และทำความเข้าใจกับสิ่งที่วิทยากรบรรยาย แต่เช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่ครูพี่เลี ้ยงไม่เข้าใจ  
อย่างชัดเจนในบางประเด็น เพราะวิทยากรบางช่วงของการบรรยายใช้ภาษาหรือคำศัพท์ที่ลึกซ้ึง 
เข้าใจยาก และตัวอย่างที ่วิทยากรยกมาประกอบการอธิบายล้วนเป็นตัวอย่างเกี ่ยวกับทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทำให้ครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทยไม่สามารถทำความเข้าใจได้  
อย่างชัดเจนทุกหัวข้อและทุกประเด็นที่วิทยากรบรรยาย ทำให้การตอบคำถามหรือการร่วม
อภิปรายกับวิทยากรค่อนข้างทำได้ยาก 

3. ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน ทำแบบสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ่งผลการดำเนินงานพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า 

ประเด็นแรก สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา คือ นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่าอภิปัญญา การสร้างอภิปัญญาเป็นการ
นำความรู้เดิมมาสร้างความรู้ใหม่ การฝึกคิดอย่างมีเหตุผล วิธีการตั้งคำถามที่ช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนอภิปัญญาให้แก่นักเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
คณิตศาสตร์) 

ประเด็นที่สอง ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมอภิปัญญาในวันนี้ นักศึกษา
ทั้ง 5 คน ได้เขียนตอบในลักษณะไปในแนวทางเดียวกันคือ ความรู้เดิม คือเข้าใจแค่ว่า อภิปัญญา
คือการฝึกคิดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างซับซ้อน หรืออภิปัญญาคือการคิดซ้อนคิด ส่วนความรู้ใหม่  
ที่นักศึกษาได้รับคือ การนำแนวคิดของ Bloom มาประยุกต์ใช้กับการสอนแบบอภิปัญญารวมถึง
วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด รวมถึงครูผู ้สอนจะต้องคิดหาวิธีการจัด 
การเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
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ประเด็นที่สาม คือ นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อย เพียงใด เพราะเหตุใด นักศึกษาทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า 
สามารถนำความรู ้ที ่ได้รับจากการฟังบรรยายในวันนี้ไปปรับใช้ในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทยได้
ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คนมองว่าวิทยากรจะ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทำให้การอธิบายหรือการยกตัวอย่างเป็น 
ตัวอย่างการนำไปใช้ในชั้นเรียนที่สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่มีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการเรียนการสอนภาษาเลย ส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจ
ชัดเจนและยังมองไม่เห็นภาพของการนำอภิปัญญาไปปรับใช้ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยที่เป็น
รูปธรรม 

ประเด็นสุดท้าย ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ นักศึกษาจำนวน 
4 คนรู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่และน่าสนใจ วิทยากรบรรยายเก่งมีความรู้และประสบการณ์มาก แต่
นักศึกษาทั้ง 5 คน ยังรู้สึกว่าเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายบางช่วงยากที่จะเข้าใจ และอยากให้มีการ
ยกตัวอย่างหรืออธิบายในมุมของการใช้อภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาบ้าง  

ผลสะท้อนคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่
นักศึกษาในครั้งต่อไป  

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2562 การจัดอบรมโดยวิทยากรภายในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย         
กาศวิบูลย์) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน
ที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1. อภิปรายเกี่ยวกับผลจากการฟังบรรยายของวิทยากร  (รศ.ดร. สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์) 

ในครั้งก่อนหน้านี้ 
2. ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา ลักษณะและพฤติกรรมผู้มี  

อภิปัญญาองค์ประกอบของอภิปัญญา กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกลยุทธ์การใช้อภิปัญญา โดย
วิทยากรภายในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์) ในวันที่ 21 กันยายน 2562  

3. อภิปรายกลุ่มย่อยแยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และสาขาวิชาภาษาไทย) เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของอภิปัญญา ลักษณะและ
พฤติกรรมผู้มีอภิปัญญาองค์ประกอบของอภิปัญญา กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกลยุทธ์การใช้  
อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
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การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

ผู้วิจัยลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู 
ที ่ เข ้าร ่วมโครงการของสาขาว ิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ตามแผนที ่วางไว ้ โดยมีผล  
การดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. ปรึกษาหารือกับวิทยากรในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์) เพื่อปรับพื้นความรู้ 
ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เพิ่มเติมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของอภิ
ปัญญา ลักษณะและพฤติกรรมผู้มีอภิปัญญา องค์ประกอบของอภิปัญญา กรอบแนวคิดอภิปัญญา
และกลยุทธ์การใช้อภิปัญญา 

2. วิทยากรในทีมวิจัย คือ รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ บรรยายเพื ่อปรับพ้ืนความรู้ 
ให้ความรู ้เพิ ่มเติมให้แก่นักศึกษาได้มีความเข้าใจที ่ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นในประเด็นเกี ่ยวกับ
ความหมายของอภิปัญญา ลักษณะและพฤติกรรมผู้มีอภิปัญญา องค์ประกอบของอภิปัญญา 
กรอบแนวคิดอภิปัญญาและกลยุทธ์การใช้อภิปัญญา 

3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 
คน เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
ในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนาที่เตรียมไว้ (Google form) 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน และเก็บข้อมูลสังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยมีผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ
ของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน พบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คน พยายามตั้งใจฟังและเรียนรู้สิ่งที่
วิทยากรรรยายครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 คนที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาพยายาม
เรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่วิทยากรบรรยาย สังเกตจากการจดบันทึกสิ่งที่วิทยากรบรรยาย
ลงในสมุดของนักศึกษาและการตอบคำถามของวิทยากร นักศึกษาดูมีความกระตือรือร้น สนุก
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่วิทยากรให้ลงมือปฏิบัติ  

2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  
ทั้ง 5 คน ทำแบบสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ ่งผลการดำเนินงานพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า  

ประเด็นแรก สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา คือ นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าได้เร ียนรู ้ เก ี ่ยวกับความหมายของอภิปัญญา กรอบแนวคิดอภิปัญญา 
องค์ประกอบของอภิปัญญา เทคนิควิธีการเกี่ยวกับอภิปัญญา และแนวทางในการจัดการเรียน  
การสอนที่พัฒนาอภิปัญญา  

ประเด็นที่สอง ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมอภิปัญญาในวันนี้ นักศึกษา
ทั้ง 5 คน ได้เขียนตอบในลักษณะไปในแนวทางเดียวกันคือ ความรู้เดิม คือ อภิปัญญาคือการคิด
แบบหนึ่งในลักษณะการคิดขั้นสูงขึ้นและมีกระบวนการที่ยากขึ้น ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฟัง
บรรยายและอบรมในวันนี้คือ เข้าใจที่มา ความหมายของอภิปัญญา องค์ประกอบของอภิปัญญา 
และกรอบของอภิปัญญาที่ชัดเจนมากขึ ้นกว่าเดิม รวมทั้งเข้าใจเกี ่ยวกับการนำอภิปัญญา  
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดอภิปัญญาในชั้นเรียน
ได้อย่างไร 

ประเด็นที่สาม คือ นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อย เพียงใด เพราะเหตุใด นักศึกษาทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า 
มองเห็นแนวทางและสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียน  
การสอน ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาในวิชาภาษาไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นสุดท้าย ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 5 
คนแสดงความรู้สึกตรงกันว่า มีความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอภิปัญญาและ
พอจะมองเห็นแนวทางการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน แต่มีนักศึกษา 1 คนที่อยากให้
วิทยากรแจกเอกสารประกอบการบรรยายด้วยเพราะจดเนื้อหาทั้งหมดไม่ทัน 

ผลสะท้อนคิดดังกล่าวข้างต้นนี ้ ผู ้วิจัยได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้  
แก่นักศึกษาในครั้งต่อไป 
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ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2562 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่1 โดยวิทยากรภายในทีมวิจัย
แยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย) ซึ่ง
สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรา เป็นผู้รับผิดชอบได้อธิบายเรื่องการนำเสนอ
แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาในวิชาภาษาไทย โดยนำความรู้ที ่ได้รับจากการฟัง
บรรยาย 2 ครั้งก่อนหน้านี้มาเป็นแนวทางและร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1. อภิปรายเกี่ยวกับผลจากการฟังบรรายของวิทยากรในการจัดอบรมสัมมนาก่อนหน้านี้ 
2. ผู้วิจัยจัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารที่จะบรรยายในกลุ่มย่อย (ภาษาไทย) ให้แก่นักศึกษา 
3. ผู้วิจัยกำหนดหาวันเพื่อนัดพบปะประชุมกลุ่มย่อยกับนักศึกษาทั้ง 5 คน 
4. ผู้วิจัยได้นัดหมายให้นักศึกษาทั้ง 5 คน อ่านและศึกษาทำความเข้าใจเอกสารและ

งานวิจัยที่แจกให้ล่วงหน้ามาก่อนวันประชุมกลุ่มย่อย 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

ผู้วิจัยลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที ่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ตามแผนที ่วางไว้ โดยมีผลการ
ดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. พบปะกลุ่มย่อยกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชา
ภาษาไทย ทั้ง 5 คนที่ห้องประชุมการสอนภาษาในวันที่ 22 กันยายน 2562 มีนักศึกษาทั้ง 5 คน
มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

2. ผู้วิจัยได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการฟังบรรยายรวมของ
วิทยากรทั้ง 2 ครั้งทั้งในส่วนที่นักศึกษาเข้าใจแล้ว และส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจเพื่อจะได้
อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาท้ัง 5 คนได้มีความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ผู้วิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญา  
ในวิชาภาษาไทย นักศึกษาทั้ง 5 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายในประเด็นต่าง  ๆ ร่วมกัน
กับผู้วิจัยซึ่งทำให้นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับอภิปัญญา 
องค์ประกอบของอภิปัญญาและแนวทางการพัฒนาอภิปัญญาในวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนของ
ตนเอง 
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สามารถสรุปประเด็นสำคัญของ “ความหมายอภิปัญญา องค์ประกอบของอภิปัญญา และ
แนวทางการส่งเสริมความคิดอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” ที่จะใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ
การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 

(1) ความรู ้ เก ี ่ยวกับการรู ้ค ิด หรือ ความรู ้ เช ิงการรู ้ค ิด หรือความรู ้ด ้านการรู ้คิด 
(Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู ้ในการคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้
ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้เกี่ยวกับบุคคล การทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ 

(1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้
ว่ามีข้ันตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือในกลยุทธ์ต่าง ๆ 

(1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้ว่ามี
เงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่งความรู้
ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

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

(2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการก่อนที่
จะลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(2.2) กลยุทธ ์ในการจ ัดการข้อมูล ( Information management strategies) 
หมายถึง การใช้กลยุทธ์เพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(2.3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comprehension monitoring) หมายถึง 
การประเมินตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(2.4) กลยุทธการแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้
เพ่ือแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง 

(2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงาน
และประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน คือ แนวคิด
ที่ใช้ในการควบคุมการคิดของตนเองในการอ่านซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการอ่านอย่างเป็น
ขั้นตอนรู้เป้าหมายของการอ่าน วิธีการที่ใช้กับการอ่านนั้น  ๆ และมีการควบคุมการอ่านและ
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ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเอง การประเมินผลการอ่านของตนเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องรวมทั้งหาแนวทางส่งเสริม/พัฒนาการอ่านของตนให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย (การสอนอ่าน) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้นสามารถแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้  

(1) การรู้ตัว (Awareness) 
(2) การติดตามดูแล (Monitoring) 
(3) ด้านการควบคุม (Regulating)  

สรุปขั้นตอนการสอนการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริม/พัฒนา (การอ่าน) ภาษาไทย
ของผู้เรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ขั้นเชื่อมโยงความรู้ คือการเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์
ใหม ่โดยการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง 

(2) ขั้นการวางแผน 
- เหตุผลที่จะต้องอ่าน 
- กำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างชัดเจน 
- มีความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะอ่านมากน้อยเพียงใด 
- มีเวลามากน้อยเพียงใด 
- จะอ่านอย่างไร 

(3) ขั้นปฏิบัติการอ่าน 
- กลวิธ ีที ่ช ่วยในการอ่าน ได้แก่ การสร้างข้อคาดเดา (Guessing) การอ่านซ้ำ 

(Rereading) การขีดเส้นใต้ข้อความ (Underlining) การจดบันทึกย่อ (Note Taking) การเขียน
แผนผ ั ง ค ว ามค ิ ด  (Mind mapping) กา รต ั ้ ง ค ำ ถ า ม  (Questioning) กา รส ร ุ ป ค ว า ม 
(Summarization) เป็นต้น 

- กิจกรรมขณะอ่าน 
(4) ขั้นกำกับตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่าน 

- การตั้งคำถามถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 
- อ่านแล้วเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
- หากไม่เข้าใจจะดำเนินการอ่านอย่างไร 
- อ่านช้า/เร็วไป 
- หาวิธีการอ่านที่ต่างไป 
- ใช้กลวิธีการอ่านช่วย 
- กิจกรรมหลังการอ่าน 
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(5) ขั้นประเมินผลการอ่าน 
- อ่านรู้เรื่องหรือไม่ 
- ควรใช้วิธีการอ่านนอกเหนือจากที่ใช้หรือไม่ 
- การตรวจสอบความเข้าใจหลังการอ่านด้วยวิธีการต่าง ๆ 

4. นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน ไปอ่านและทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีผู้ทำการวิจัยไว้เกี่ยวกับการ
แนวทางการใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์อภิปัญญาเพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการพัฒนาอภิ
ปัญญาของนักเรียน เพื่อนำมาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพบปะสัมมนา
กลุ่มย่อยครั้งต่อไป 

5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 
คน เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ย่อยในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดที่ได้เตรียมไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน และเก็บข้อมูลสังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยมีผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ
ของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน พบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คนมีสีหน้า แววตาที่ผ่อนคลายความ
วิตกกังวลลงเพราะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น นักศึกษาช่วยกันและให้ความร่วมมือ
ดีมากในการซักถาม พูดคุย หาคำตอบร่วมกันในประเด็นที่เพ่ือนบางคนยังไม่เข้าใจ 

2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  
ทั้ง 5 คน ทำแบบสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ่งผลการดำเนินงานพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า 

ประเด็นแรก สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา คือ นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับความหมายของอภิปราย เทคนิควิธีการ กรอบแนวคิด 
ความหมายของอภิปัญญา รูปแบบการสอนที่สามารถสอดแทรกอภิปัญญา ความหมายของ 
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อภิปัญญา คือ การคิดอย่างเป็นเหตุผล รู้ตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่ กำลังทำอะไรอยู่ และหา
วิธีการแก้ปัญญา เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา เทคนิคกระบวนคิดอภิปัญญามีอะไรบ้าง เช่น 
การตั ้งคำถาม การอ่านแบบอภิปัญญาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการคิดอภิปัญญาและการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่สอง ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมอภิปัญญาในวันนี้ นักศึกษา
ทั ้ง 5 คน ได้เขียนตอบในลักษณะไปในแนวทางเดียวกันคือ ความรู ้เดิม คือ มีบ้ างเกี ่ยวกับ 
อภิปัญญาแต่ยังไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดและยังไม่รู้รายละเอียดมากนัก ส่วนความรู้ใหม่ที่นักศึกษา
ทั้ง 5 คน ได้รับในการฟังการพบปะกลุ ่มวันนี ้ที ่นักศึกษาบอกว่ามีเพิ่มมากขึ ้นจากเดิม และ
สามารถนำไปต่อยอดให้เข้ากับเนื้อหาวิชาของตนคือความหมายของอภิปัญญา กรอบแนวคิด 
อภิปัญญา อภิปัญญากับวิชาภาษาไทย และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนา  
อภิปัญญาในวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านภาษาไทย (ววรณคดีและวรรณกรรมไทย)  

ประเด็นที่สาม คือ นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อย เพียงใด เพราะเหตุใด นักศึกษาทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า 
สามารถมองเห็นแนวทางและเข้าใจมากยิ่งข้ึนและคิดว่าสามารถจะนำไปออกแบบเพ่ือจัดกิจกรรม 
จัดการเรียนการสอนใช้วิชาภาษาไทยได้ค่อนข้างมาก เพราะได้เห็นวิธีใช้อภิปัญญาให้น่าสนใจ  
จะนำแนวคิดเชิงอภิปัญญาไปปรับ/ประยุกต์ให้ในการเรียนการสอน เพื่อการสอนให้เด็กคิดเป็น 
เข้าใจมากขึ้นและนำไปปรับใช้ได้ 100% เพราะมีการยกตัวอย่างกระบวนการ วิธีการ เทคนิค  
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเรา 

ประเด็นสุดท้าย ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดยภาพรวม  
ของนักศึกษาทั้ง 5 คนคือ พอใจมาก รู้สึกโล่งใจ ชอบการเข้ากลุ่มย่อยที่พบปะพูดคุยกันในสาขา 
เนื่องจากทำให้เข้าใจมากขึ้น รู้สึกเข้าใจอภิปัญญาขึ้นมากกว่าครั้งที่ผ่านมา พอเข้าฟังของตาม
สาขาก็เริ่มเห็นแนวทางมากขึ้น และได้รับเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนภาษาไทย รู้สึกรู้เกี่ยวกับ  
อภิปัญญาเพ่ิมมากข้ึน และน่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ 

ผลสะท้อนคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่
นักศึกษาในครั้งต่อไป 
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ครั้งที่ 4  วันที่ 28 กันยายน 2562การจัดอบรมโดยวิทยากรภายในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย   
กาศวิบูลย์) เพ่ือให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ใช้ในงานวิจัยนี้ 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1. มอบหมายให้วิทยากรภายในทีมผู้วิจัยคือ รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ เป็นผู้บรรยายให้

ความรู้แก่นักศึกษา 
2. นัดหมายนักศึกษาเพ่ือให้เข้ารับการอบมรมสัมมนาในวัน – เวลาดังกล่าว  
3. ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิด

สิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอบรม
สัมมนาที่เตรียมไว้ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

ผู้วิจัยลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที ่ เข ้าร ่วมโครงการของสาขาว ิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ตามแผนที ่วางไว ้ โดยมีผล  
การดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. ปรึกษาหารือกับวิทยากรในทีมวิจัย (รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์) เพ่ือปรับพื้นความรู้ให้
ความรู้แก่นักศึกษาที่เพิ่มเติมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา  
ในการจัดการเรียนการสอน 

2. วิทยากรในทีมวิจัย คือ รศ.ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ บรรยายเพื่อปรับพื้นความรู้ให้
ความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาได้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน 

3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน 5 
คน เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  
ในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดสิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนาที่เตรียมไว้ (Google form) 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน และเก็บข้อมูลสังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยมีผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ
ของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน พบว่า นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความสนใจมากและตั้งใจฟัง
มาก รวมทั้งพยายามเรียนรู้สิ่งที่วิทยากรรรยาย โดยภาพรวมสังเกตพบว่า นักศึกษาชอบการ
บรรยาย เนื่องจากวิทยากรมีการบรรยายโดยใช้สื่อ (คลิป) ประกอบทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น 
เห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของการนำเทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) ไปใช้ 
ในการสอนอ่าน เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของผู้เรียน 

2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  
ทั้ง 5 คน ทำแบบสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ ่งผลการดำเนินงานพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า 

ประเด็นแรก สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา คือ นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนเรื่องกรอบแนวคิดอภิปัญญาและการสอนโดยใช้
เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud) ไปใช้ในวิชาภาษาไทย เช่น การสอนอ่านเพื่อพัฒนา 
อภิปัญญาของผู้เรียน 

ประเด็นที่สอง ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมอภิปัญญาในวันนี้  นักศึกษา
ทั ้ง 5 คน ได้เขียนตอบในลักษณะไปในแนวทางเดียวกันคือ ความรู ้เดิม คือ อภิปัญญาเป็น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง รู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไร มีการ
อธิบายหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ส่วนการ Think aloud ก็น่าจะหมายถึง 
การพูดออกเสียงดัง ๆ ตามที่ตนเองคิด ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้รับและเรียนรู้จากการ
ฟังบรรยายในวันนี้คือ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่ชัดเจนขึ้นทั้ง 2 ขา คำจำกัดความของ Think 
aloud คือ การคิดออกเสียง และวิธีการสอนให้นักเรียนคิดออกเสียง Think aloud ในการสอน
อ่านที่สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาภาษาไทยได้ 

ประเด็นที่สาม คือ นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อย เพียงใด เพราะเหตุใด นักศึกษาทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า 
สามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ค่อนข้างมาก กล่าวคือ นำวิธีการคิดออกเสียง (Think aloud) 
ให้นักเรียนคิดออกเสียงดังมาประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านภาษาไทยของนักเรียน 

ประเด็นสุดท้าย ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 5 
คนแสดงความรู้สึกตรงกันว่า พอใจมาก ทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจนขึ้น ได้รู้
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ละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากการอธิบายและยกตัวอย่างที่ชัดเจนของวิทยากรและมีตัวอย่างคลิป
ประกอบ แต่ก็รู้สึกพะวงว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเกิด
อภิปัญญาได้หรือไม ่

ผลสะท้อนคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่
นักศึกษาในครั้งต่อไป 

ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กันยายน 2562 การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรภายในทีมวิจัย
แยกตามสาขาวิชา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย) ซึ่ง
สาขาวิชาภาษาไทย ผศ.ดร.บุญรอด  โชติวชิรา นำผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 มา
สะท้อนคิดและอภิปรายร่วมกันกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย  
จำนวน 5 คน เพื่อปรับปรุงแนวทางที่จะพัฒนาอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนดังต่อไปนี้ 
1. อภิปรายเกี่ยวกับผลจากการฟังบรรายของวิทยากรในการจัดอบรมสัมมนาก่อนหน้านี้ 
2. ผู้วิจัยจัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารที่จะบรรยายในกลุ่มย่อย (ภาษาไทย) ให้แก่นักศึกษา 
3. ผู้วิจัยกำหนดหาวันเพื่อนัดพบปะประชุมกลุ่มย่อยกับนักศึกษาทั้ง 5 คน 
4. ผู้วิจัยได้นัดหมายให้นักศึกษาทั้ง 5 คน อ่านและศึกษาทำความเข้าใจเอกสารและ

งานวิจัยที่แจกให้ล่วงหน้ามาก่อนวันประชุมกลุ่มย่อย  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  

ผู้วิจัยลงมือดำเนินการอบรมและปรับพื้นความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู  
ที ่ เข ้าร ่วมโครงการของสาขาว ิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ตามแผนที ่วางไว ้ โดยมีผล  
การดำเนินงานวางแผน ดังนี้ 

1. พบปะกลุ่มย่อยกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้ง 5 คน ที่ห้องประชุมการสอนภาษาในวันที่ 29 กันยายน 2562 มีนักศึกษาทั้ง 5 คน
มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

2. ผู้วิจัยได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการฟังบรรยายรวมของ
วิทยากรทั้ง 2 ครั้งทั้งในส่วนที่นักศึกษาเข้าใจแล้ว และส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจเพื่อจะได้
อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาท้ัง 5 คนได้มีความเข้าใจที่กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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3. ผู้วิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาอภิปัญญา 
ในวิชาภาษาไทย นักศึกษาทั้ง 5 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายในประเด็นต่าง  ๆ ร่วมกัน
กับผู้วิจัยซึ่งทำให้นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การพัฒนาอภิปัญญาและแนวทางการพัฒนาอภิปัญญาในวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนของตนเอง 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญของ “กลวิธีอภิปัญญาและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา  
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

กลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategies) หมายถึง เทคนิค/วิธีการที่ครูช่วยส่งเสริม 
หรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดอภิปัญญา เช่น การใช้คำถาม (Questioning) การใช้เทคนิคการคิด
ออกเส ียง (Think-aloud technique) การใช ้การอภ ิปรายแนวค ิด (Discussions about 
thinking) การใช้การประเมินตนเอง (Self-assessment) หรือ การใช้กิจกรรมการแก้ปัญหา 
(Problem-solving activities) เป็นต้น  

สำหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดกลยุทธ์อภิปัญญาของ Ozturk (2016) จะมุ่งให้ครู 
เป็นต้นแบบทางการคิด โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนจากการใช้กฎ WWW&H ซึ่งย่อมา
จาก What to do, When, Why, และ How to do so ร่วมกับการคิดออกเสียง (Think aloud) 
และการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คิดซึ่งรวมไปถึงถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย/จุดประสงค์ในการ
เรียนรู้และการสนับสนุนแนวคิดของตนเอง (Meta-discussions) เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามกับ
ตนเอง (Self-questioning) ร ่ วมก ับการประเม ินตนเอง (Self-Assessment) ซ ึ ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ไว้ดังภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 กรอบแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญาของ Ozturk (2016) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญา หมายถึง เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่มีการนำเอา 
กลยุทธ์อภิปัญญามาสอดแทรกในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียน  
การสอนภาษาไทยจะมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
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1) การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด  
2) การอภิปรายกลุ่ม  
3) การคิดออกเสียง (Think aloud) 
4) การคาดคะเนหรือทำนาย  
5) การทำเป็นแบบอย่าง (Modeling)  
6) การเขียนสะท้อนคิด 
7) การใช้แผนผังความคิดแสดงถึงข้ันตอนของการคิดอย่างเป็นระบบ  
8) ให้มีการเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง (เช่น มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย การ

ดำเนินตามแผน การติดตาม และการประเมินผล)  

นอกจากนี้ประเด็นที่สัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย หลังจากที่ฟัง
สัมมนารวมผู้วิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน เข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในประเด็นของแนวทางการนำกลวิธีอภิปัญญาและกลยุทธ์
ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พร้อมทั้งตอบ
คำถามในประเด็นที่นักศึกษายังไม่เข้าใจและอภิปรายร่วมกัน สามารถสรุปประเด็นสำคัญของ 
“แนวทางการนำกลวิธีอภิปัญญาและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย” ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

ผู ้ว ิจ ัยและนักศึกษาพูดคุยแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันเกี ่ยวกับแนวทางการนำกลวิธี  
อภิปัญญาและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ได้ผลสรุปว่า ปัญหาการสอนภาษาไทยที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
ภาษาไทย จำนวน 5 คนพบและนับเป็นปัญหาสำคัญร่วมกัน และนักศึกษาต้องการพัฒนาปัญหา
ด้านภาษาไทยของนักเรียนนี้ร่วมกันคือ ปัญหาด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียน  
ในการสอนภาษาไทยในการอ่านวรรณคดี วรรณกรรมไทยในบทเรียน ซึ่งผู ้วิจัยและนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ได้ตกลงร่วมกันในการใช้กลยุทธ์ 
ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 

1) การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด  
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การคิดออกเสียง (Think aloud) 
4) การคาดคะเนหรือทำนาย 
5) การทำเป็นแบบอย่าง (Modeling) 
6) การเขียนสะท้อนคิด 
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7) การใช้แผนผังความคิดแสดงถึงข้ันตอนของการคิดอย่างเป็นระบบ 
8) ให้มีการเรียนรู ้แบบควบคุมตนเอง (เช่น มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย  

การดำเนินตามแผน การติดตาม และการประเมินผล) เป็นต้น 

โดยมีกรอบของลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเหมือนกัน ตามขั้นตอน 
Pre(sas) While(ci) Post(sa) Model (สมเจตน์ พันธ์พรม, 2560) ดังนี้ 

ก่อนการอ่าน (Pre-reading)  
1. ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม (Stimulate original knowledge)  
2. ขั้นเพ่ิมเติมแผนการอ่าน (Added reading plans) 
3. ขั้นชำนาญตั้งวัตถุประสงค์ (Set Objective) 

ระหว่างอ่าน (While-reading) 
4. ขั้นตรวจสอบตรงความเข้าใจ (Check for understanding) 
5. ขั้นเรียนรู้ได้ให้บูรณาการ (Integration) 

หลังการอ่าน (Post-reading) 
6. ข ั ้นสร ุปผลและประเมินอ่านผ ่านคุณค่า (Summarize and evaluate of 

reading) 
7. ขั้นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในความคิด (Apply knowledge) 

4. ทั้งนี้เพื่อนำกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและกรอบการวางแผนลำดับขั้นการสอน
อ่านภาษาไทยในวรรณคดี วรรณกรรมไทยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
ภาษาไทย จำนวน 5 คน เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนต่อไปได้  

5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน 5 
คน เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมและสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ย่อยในครั้งนี้โดยใช้แบบสะท้อนคิดที่ได้เตรียมไว้ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยดำเนินการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วม
โครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน และเก็บข้อมูลสังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยมีผลจากการสังเกตผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ
ของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน พบว่า นักศึกษาทั ้ง 5 คนมีความสบายใจและเข้าใจ 
ในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอภิปัญญา กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา การนำกลยุทธ์ที่ใช้
เพื่อส่งเสริมอภิปัญญามาใช้เพื่อสอนกับนักเรียนของตนเองในห้องเรียนวิชาภาษาไทยที่เน้น  
การสอนอ่านภาษาไทย (วรรณคดีและวรรณกรรม) ต่อไปได้ 

2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย  
ทั้ง 5 คน ทำแบบสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

การสะท้อนคิด (Reflect)  

การสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดำเนินการอบรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครูที่เข้า
ร่วมโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ซึ ่งผลการดำเนินงานพิจารณาจากการ
สะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า 

ประเด็นแรก สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนา คือ นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบของการพัฒนาอภิปัญญาให้แก่นักเรียน กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือ
ส่งเสริมอภิปัญญา การนำ กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญามาใช้เพ่ือสอนกับนักเรียนของตนเอง
ในห้องเรียนวิชาภาษาไทยที่เน้นการสอนอ่านภาษาไทย (วรรณคดีและวรรณกรรม) รวมทั้งได้เห็น
ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมที่ใช้กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือส่งเสริมอภิปัญญา เช่น การใช้คำถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิด การอภิปรายกลุ่ม การคิดออกเสียง (Think aloud) การคาดคะเนหรือทำนาย 
การทำเป็นแบบอย่าง (Modeling) และการเขียนสะท้อนคิด เป็นต้น 

ประเด็นที่สอง ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมอภิปัญญาในวันนี้ นักศึกษา
ทั้ง 5 คน ได้เขียนตอบในลักษณะไปในแนวทางเดียวกันคือ ความรู้เดิม คือ ไม่มีความรู้เดิม 
ที่แน่ชัดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา ส่วนความรู้ใหม่ที่นักศึกษาทั้ง 5 คน ได้รับ  
ในการฟังการพบปะกลุ่มวันนี้ที ่นักศึกษาบอกว่ามีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมากและสามารถนำไป  
ต่อยอดให้เข้ากับเนื้อหาวิชาภาษาไทยของตนคือ กรอบแนวคิดอภิปัญญาที่จะพัฒนาให้นักเรียน 
อภิปัญญากับวิชาภาษาไทย และการนำกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญามาใช้เพื่อสอนกับ
นักเรียนของตนเองในห้องเรียนวิชาภาษาไทยที่เน้นการสอนอ่านภาษาไทย (วรรณคดีและ
วรรณกรรม) 

ประเด็นที่สาม คือ นักศึกษาคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้ จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน
ของท่านได้มาก/น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด นักศึกษาทั้ง 5 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า 
สามารถมองเห็นแนวทางและเข้าใจมากยิ่งข้ึนและคิดว่าสามารถจะนำไปออกแบบเพ่ือจัดกิจกรรม 
จัดการเรียนการสอนใช้วิชาภาษาไทยได้มาก เพราะได้เห็นตัวอย่างการนำกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือส่งเสริม
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อภิปัญญา เช่น การใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด การอภิปรายกลุ่ม การคิดออกเสียง 
(Think aloud) การคาดคะเนหรือทำนาย การทำเป็นแบบอย่าง (Modeling) และการเขียน
สะท้อนคิด ไปปรับใช้เพื่อสอนกับนักเรียนของตนเองในห้องเรียนวิชาภาษาไทยที่ เน้นการสอน
อ่านภาษาไทย (วรรณคดีและวรรณกรรม) 

ประเด็นสุดท้าย ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ โดยภาพรวมของ
นักศึกษาทั้ง 5 คนคือ รู้สึกพอใจมากและมีความสุขกับการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 
เพราะว่าได้คุยกับเพื่อน ๆ และอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองยังไม่เข้าใจ อาจารย์และเพื่อน ๆ  
ทำให้เข้าใจมากขึ ้นและรู ้สึก สบายใจที ่การทำวิจัยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาชี ้แนะ และ  
มีอาจารย์ เพ่ือน ๆ ในทีมคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน การให้ความช่วยเหลือร่วมกันของเพ่ือน ๆ 
ทุกคนในทีมทั้ง 5 คน  

สำหรับภาพประกอบการจัดสัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คนแสดงไว้ดังภาพที่ 25 

  
ภาพที่ 25 การจัดสัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
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ตารางท่ี 9 สรุปการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ 
Plan-Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนา และผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้ง  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
อภิปัญญาและการส่งเสริม 
อภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
รายละเอียดของอภิปัญญาและ 
กลยุทธอ์ภิปัญญาในการจัดการเรียน
การสอน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
การนำเสนอแนวทางการสอนเพือ่
พัฒนาอภิปญัญาในวิชาภาษาไทย โดย
นำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย 
2 คร้ังก่อนหน้านี้มาเป็นแนวทาง2. 
ร่วมกันอภปิรายแลกเปลี่ยนขอ้มูล
เพิ่มเติมกับนักศึกษา 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกบักลยุทธ์
อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
1. นำผลการเข้ารว่มอบรมสัมมนาครั้ง
ที่ 3 มาสะท้อนคิด 
2. อภิปรายร่วมกันกับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ปรับปรุง
แนวทางที่จะพัฒนาอภิปัญญาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาและจากการสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง  

• นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญญา  
การเกิดปัญญา อภิปัญญา  
การส่งเสริมอภิปัญญา ฯลฯ 

• แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจ 
    อภปิัญญาอย่างชัดเจนนัก 

• นักเรียนเข้าใจความหมายของ
อภิปัญญามากขึ้น 

• รวมทั้งเข้าใจกรอบแนวคิดและ
องค์ประกอบของ 

    อภิปัญญามากขึ้นด้วย 

• นักศึกษาสามารถร่วมกันสรุป 
วิพากษ์ และถกอภิปราย
เกี่ยวกับอภิปัญญาในชั้นเรียน
ภาษาไทย  

• ทั้งนี้มีการยกตัวอย่างลักษณะ
ของอภิปัญญาในชั้นเรียน
ภาษาไทยด้วย 

• นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมของการนำเทคนิค
การคิดออกเสียง (Think aloud) 
ไปใช้ในการสอนอ่าน เพือ่พัฒนา
อภิปัญญาของผู้เรียน 

• นักศึกษาเห็นตัวอยา่งการออกแบบ
กิจกรรมที่ใช ้

    กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริม 
อภิปัญญา เช่น การใช้คำถาม การ
คิดออกเสียง (Think aloud) การ
ทำเป็นแบบอย่าง (Modeling) 
และการเขียนสะท้อนคิด  



 

144 

สรุปผลอภิปัญญาของนักศึกษาภาษาไทย  

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาในครั ้งนี ้ใช้แบบวัดอภิปัญญาสำหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ปรับมาจากแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: 
MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ประเมินค่าประกอบด้วยข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ ด้านความรู้ เกี ่ยวกับ 
การรู้คิดและด้านการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ  
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ 2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ 3) ความรู้
ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ ส่วนด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) ด้านการ
วางแผน จำนวน 7 ข้อ 2) ด้านกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ จำนวน 7 ข้อ 4) ด้านกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 5 ข้อ และ 5) ด้าน
การประเมินผล จำนวน 6 ข้อ โดยวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
หลังจากใช้แบบประเมินฉบับนี้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .586  

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาในครั ้งนี ้ใช้แบบวัดอภิปัญญาสำหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ปรับมาจากแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: 
MAI) ตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน 
ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย
สะสม  

ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามประเมินค่าประกอบด้วยข้อคำถาม 52 
ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้
เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ (1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ (2) ความรู้
ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ (3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5ข้อ ส่วนการกำกับการรู้คิด 
ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ (1) การวางแผน จำนวน 7 ข้อ (2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 
จำนวน 10 ข้อ (3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ จำนวน 7 ข้อ (4) กลยุทธ์การแก้ไข
ข้อบกพร่อง จำนวน 5 ข้อ และ (5) การประเมินผล จำนวน 6 ข้อ โดยวัดเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 
หมายถึง ไม่แน่ใจ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

การประเมินอภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.00 และ 40.00 ตามลำดับ) โดยนักศึกษาอายุ 23 
ปี มีจำนวนมากที ่ส ุด (ร ้อยละ 100.00, อายุเฉลี ่ยมีค ่าเท่ากับ 23 ปี) สามารถแสดงผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลตาม เพศ และอายุ ได้ดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ลักษณะท่ัวไป ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ (n = 5)   
ชาย 1 20.00 
หญิง 4 80.00 
อาย ุ(ปี) (n = 5)   
23 5 100.00 

จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
อยู่ระหว่าง 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01 – 3.50 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม   
(n = 5) 

เกรดเฉลี่ยสะสม จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 2.00 0  
2.01 – 2.50  0  
2.51 – 3.00  0  
3.01 – 3.50 1 20.00 
3.51 ขึ้นไป 4 80.00 
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ตอนที่ 2 อภิปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า คะแนนอภิปัญญา pre-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
3.94 คะแนน post-test มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นเป็น 4.23 คะแนน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
12 และภาพท่ี 26 

ตารางที ่ 12 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และค่า effect size ของคะแนนอภิปัญญา 
รายด้านและคะแนนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (n = 5) 

องค์ประกอบของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size Mean 
Standard 
deviation 

Mean 
Standard 
deviation 

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

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.86 0.83 4.22 0.75 0.46 
การกำกับการรู้คิด      

การวางแผน 4.26 0.61 4.14 0.60 -0.19 
กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 4.00 0.76 4.38 0.60 0.56 
การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.69 0.90 4.14 0.69 0.57 

กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 4.36 0.57 4.44 0.58 0.14 
การประเมินผล 3.63 0.93 4.07 0.83 0.49 

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

 
 



 

147 

 
ภาพที่ 26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนอภิปัญญาเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย (n = 5) กับด้านของอภิปัญญาเปรียบเทียบ pre-test และ post-test 

ตัวอย่างผลสรุปการเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
ภาษาไทย จำนวน 5 คน จากการสัมมนากลุ่มย่อย (ภาษาไทย) ดังนี้ 

ตัวอย่างข้อมูลผลสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 5 คน จากการสัมมนากลุ่มย่อย  

คำถามข้อที่ 1 “สิ่งท่ีท่านได้เรียนรู้ในวันนี้” 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาไทย 

คำตอบ 

คนที่ 1 ความหมายของอภิปราย/เทคนคิวิธีการ/กรอบแนวคิด 

คนที่ 2 ความหมายของอภิปัญญา/รูปแบบการสอนที่สามารถ 

สอดแทรกอภิปัญญา 
คนที่ 3 ความหมายของอภิปัญญา คือ การคิดอย่างเป็นเหตุผล รู้ตัว

เองว่ากำลังคิดอะไรอยู่ กำลังทำอะไรอยู่ และหาวิธีการแก้
ปัญญา/เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา/คนคิดเริ่มต้นของ
การคิดอภิปัญญา 

คนที่ 4 ความหมายของอภิปัญญา คือ กระบวนการคิดที ่เกิดจาก
ความรู้เดิม มาสร้างองค์ความรู้ใหม่/เทคนิคกระบวนคิดอภิ
ปัญญามีอะไรบ้าง เช่น การตั้งคำถาม การอ่านแบบอภิปัญญา 



 

148 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาไทย 

คำตอบ 

เป็นต้น/แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการคิดอภิปัญญา 

คนที่ 5 ความหมายของอภิปัญญา/เทคนิคการสอนอภิปัญญาในการ
สอนภาษาไทย/การประเมินผลโดยการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้อภิปัญญา/กรอบแนวคิดอภิปัญญา และการทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

คำถามข้อที่ 2 “ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเกี่ยวกับอภิปัญญาในวันน้ี” 

นักศึกษาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 

คำตอบ 
ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ 

คนที่ 1 ไม่มี ความหมายของอภิปัญญา/กลยุทธ์
อภิปัญญา/กรอบแนวคิด 

คนที่ 2 ไม่มี มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และสามารถ
นำไปต่อยอดให้เข้ากับเนื้อหาวิชา
ของตน 

คนที่ 3 กรอบแนวคิด วิธีการคิดอภิปัญญา/เทคนิคอภิ
ปัญญา/ความคิดริเริ่มอภิปัญญา 

คนที่ 4 ไม่มี ความหมายของอภิป ัญญา/อภิ
ป ัญญากับว ิชาภาษาไทย/แนว
ทางการจ ัดการเร ียนการสอน
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการคิด
อภิปัญญา 

คนที่ 5 อภิปัญญาคือกาคิดซ้อนคิด 
แบบมีหลักการและมี
เหตุผล 

อภิปัญญาคือการคิดอย่างมีเหตุ-
ผล ม ีลำด ับข ั ้นตอนในการคิด
แก้ปัญหา โดยอาศัยกลยุทธ์และ
กรอบแนวคิดอภิป ัญญาในการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักรู ้ว ่าตนเองกำลังคิด
อะไร 
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คำถามข้อที่ 3 “ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้วันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของท่านได้มาก/น้อย
เพียงไร เพราะเหตุใด” 

นักศึกษาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 

คำตอบ 

คนที่ 1 มาก เพราะ ได้เห็นวิธีใช้อภิปญัญาให้น่าสนใจ 

คนที่ 2 ได้ เพราะจะนำแนวคิดเชิงอภิปัญญาไปปรับ/ประยุกต์ให้ใน
การเรียนการสอน 

คนที่ 3 การสอนให้เด็กคิดแก้ปัญญา 
คนที่ 4 ปรับใช้ได้ 100% เพราะมีการยกตัวอย่างกระบวนการ วิธีการ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับห้องเรียนของ
เรา 

คนที่ 5 น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้พอสมควร เนื่องจาก ได้เรียนรู้และ
จะนำไปปรับใช้ในการเขียนแผนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการ
สอนจริง 

คำถามข้อที่ 4 “ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในวันนี”้ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 

คำตอบ 

คนที่ 1 ชอบ เนื่องจากทำให้เข้าใจมากข้ึน 

คนที่ 2 เข้าใจมากกว่าคร้ังแรกที่เข้ารับการอบรม 

คนที่ 3 รู้สึกเข้าใจอภิปัญญาขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อย พอเข้า
ฟังของตามสาขาก็เริ่มเห็นแนวทางมากข้ึน 

คนที่ 4 รู้สึกเข้าใจ และได้รับเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนภาษาไทย 

คนที่ 5 รู้สึกรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาเพิ่มมากขึ้น และน่าจะสามารถนำไป
ปรับใช้ได้ 
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วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญา
ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 5 คน มาวิเคราะห์
โดยภาพรวมดังต่อไปนี้ 

- นักศึกษาทั้ง 5 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กำล ังฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ูในภาคเร ียนท ี ่  2 ป ีการศ ึกษา 2562 โดยน ักศ ึกษา  
ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั ้งหมด 3 โรงเรียน โดยมีนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน 

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 5 คน ได้สอนในวิชาภาษาไทย โดยแต่ล ะคน
เลือกเนื้อหาที่สอนคือวรรณคดีที่กำหนดไว้ให้นักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองสอน คนละ 1 เรื่องและ
เน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณคดีเป็นแกน 

ผู ้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื ่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริม  
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาครั ้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับ  
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 2 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือให้
ความรู้เกี ่ยวกับการเลือกเนื้อหา การออกแบบการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
ตรวจสอบเกี ่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบกิจกรรม  
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 
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ครั้งที่ 4 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยใช้วิทยากรภายนอก (รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐ-
สรรพ์) เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับเขียนคือคิด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นประเด็น  
การประเมินการคิดของนักเรียนที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 5 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
ตรวจสอบเกี ่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ การออกแบบกิจกรรม  
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย จำนวน 10 แผน 
(ต่อ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 
2562 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ ไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที่ /อาหารและเครื ่องดื ่ม/กำหนดการและ
เครื่องมือ/สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

3. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 10 นาที ซึ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู ้ใหม่  
ที่เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุงการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act)  

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 1 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่น ักศึกษา ในวันที ่ 5 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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2. วิทยากรได้ให้ความรู ้ในประเด็นเกี ่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการเขียนแผนการจัด 
การเรียนการสอน เช่น โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนการสอน 
ซึ ่งการเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู ้สอนจะต้องกำหนด
จุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ซึ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้นฐาน
ว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู ้ใน 3 ด้านคือด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดย 
ในเบื้องต้น Bloom Taxonomy ได้ระบุพฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา 
ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 
6 ระดับ ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ความเข้าใจ (Comprehension) (3) การนำความรู้
ไปประยุกต์ (Application) (4) การวิเคราะห์ (Analysis) (5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 
(6) การประเมินค่า (Evaluation) ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรที่จะคำนึงถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น 

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

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 

  
ภาพที่ 27 การอบรมเกี่ยวกับหลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน  

และหลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ โดยวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน และหลักการสร้าง
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการให้เป็นอย่างดี 
มีความพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการถาม – ตอบ
และการมสี่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้งสิ่งที่
ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการอบรมเกี่ยวกับหลักการสำคัญต่าง ๆ ในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การได้ทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนการสอน เช่น ขั้นตอนต่าง ๆ ในแผน  
การจัดการเรียนการสอนการได้ทราบถึงลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ ดีและการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

สำหรับประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนการสอน  
อยู่บ้างแล้ว โดยสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งมีบ้างประเด็นที่ค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเขา เช่น ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ความเที่ยงและ
ความตรงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนของพวกเขาอย่างมาก นักศึกษามองเห็นแนวทางในการ
สร้างแผนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู ้สึกที ่มีต่อการอบรมในครั ้งนี ้ นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนว่า  
มีความกังวลในการสร้างแผนให้ทันในช่วงเวลาปิดเทอม เพื่อที่จะให้ทันในการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนแรกของการเปิดเทอม นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลในขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์  
ที่พวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ในขณะที่มีนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้แสดงความรู้สึกกังวลในการ
สะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ โดยระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ปกติ ไม่กังวลอะไรเนื่องจากคิดว่า
น่าจะพอทำได้ทันในระยะเวลาที่วางแผนไว้ 

สำหรับผู้วิจัยได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ผู ้วิจัยสะท้อนว่าการให้
ความรู้และหลักการสำคัญในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เดิม  
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ที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้วในช่วงปี 2 – 4 และการเป็นตอกย้ำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง 
ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การสรุปบทเรียนและ 
การวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
มีประสิทธิภาพ สำหรับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นแม้ว่านักศึกษาจะได้เรียนมา
บ้างแล้วในช่วงปี 3 – 4 แต่ก็ยังพบว่านักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว
เท่าที่ควร ทั้งนี้พบข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้แต่หลักการแต่ยังไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติ
สร้างข้อสอบหรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเองเลย 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน
จากการประชุมครั้งที่ 1 โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เน้นภาคทฤษฎีเพ่ือทบทวน
ความรู้เดิมและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนและ
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์สำหรับนักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไปในวงจรนี้ควรจะเน้น
การได้ลงมือปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและวิพากษ์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
อีกท้ังควรเสริมแรงให้แก่นักศึกษาไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดกำลังใจในการเรียนรู้ โดยผลการ
สังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั ้งที ่ 1 นี ้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้  
แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 : การจัดอบรมสัมมนาโดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหา การออกแบบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชา
ภาษาไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาจากการนำผลการสะท้อนของ

นักศึกษามาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื ่อนำมาใช้ประกอบ  
การวางแผน โดยวางกรอบความรู ้ที ่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเกี ่ยวกับการเขียนแผน  
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในประเด็นอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2 นี้
เจาะลึกลงในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหา การออกแบบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  

2. การวางแผนด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนา ในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช่น การถาม – ตอบ 
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การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกัน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
เกี ่ยวกับความรู ้ เก ี ่ยวกับการเลือกเนื ้อหา การออกแบบการวางแผนการจ ัดการเร ียนรู้   
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู ้แก่นักศึกษา ในวันที ่ 12 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหา การออกแบบ
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน  
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม  

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเลือกเนื้อหา การออกแบบ

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญา 
ของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งการฟังบรรยาย การถาม – 
ตอบ การลงมือปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน 

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

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิด 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 พบว่า 
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ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ คือ ได้แนวทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาไทยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น มีความเข้าใจมากขึ ้นและได้เห็นแนวทางของการจัด  
การเรียนการสอนด้วยวิธีการคิดอภิปัญญาในการสอนอ่านวรรณคดีวรรณกรรม อีกท้ังยังไดเรียนรู้
แล้วเข้าใจ เห็นตัวอย่างของแนวทางและเทคนิคเพ่ิมเติมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยด้วยการใช้กลวิธีอภิปัญญา 

ประเด็นด้านความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาสะท้อนว่า 
ความรู ้เดิมคือ วิธ ีการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบที ่โรงเรียนกำหนดที ่มี
องค์ประกอบของแผนครบถ้วน ความรู้ใหม่ที่ได้รับคือ การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน
เฉพาะที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยว่าควรแยกวิธีการคิดอภิปัญญา
ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่ให้ง่ายต่อกระบวนการดำเนินการตามแผนฯที่วางไว้ นอกจากนี้
ความรู้ใหม่ที่ได้รับคือ การรู้จักการออบแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเลือกใช้กลวิธี  
อภิปัญญาให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและกิจกรรมเพื่อให้การสอนสามารถทำให้
ผู้เรียนเกิดอภิปัญญาและรู้สึกสนุกไปปกับการเรียนวรรณคดีไทย 

ประเด็นการนำความรู ้ที ่ได้รับจากการอบรมสัมมนาในครั ้งนี ้ไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้  
มากน้อยอย่างไร นักศึกษาทุกคนสะท้อนว่า สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการวางแผน การออกแบบ
และการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง เนื่องจากการเขียนแผนฯ ที่ละเอียด  
มากขึ ้นกว่าแผนฯ ปกติทำให้เรารู ้ถ ึงสิ ่งที ่จะสอนในแต่ละคาบเป็นอย่างไร และวางกลวิธี  
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่สอนจะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนไม่สับสน 

ประเด็นสุดท้ายคือ ความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการอบรมในวันนี้ พบว่า นักศึกษาทั้ง 5 
คนพอใจต่อการอบรมครั้งนี้เพราะทำให้ได้ความรู้และสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เขียนแผนฯ ต่อไปได้เป็นอย่างดี 

โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งที่ 2 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้
ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไปโดยซึ่งในการอบรมครั้งต่อไปจึงควรให้นักศึกษา 
ได้ลงมือปฏิบัติการจริงในการออกแบบ การวางเนื้อหา กิจกรรมและเขียนแผนฯ จำนวน 5 
แผน (แผนที่ 1 – 5) และนำมาตรวจสอบ พูดคุยกันในครั้งต่อไป 
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การอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 : ครั้งที่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 โดยใช้วิทยากรภายใน
จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้น
เรียนวิชาภาษาไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากการอบรมสัมมนาในครั้งที่ 2  

ที ่ผ ่านมานั ้น เป ็นการอบรมเกี ่ยวก ับความร ู ้ เก ี ่ยวกับการเล ือกเน ื ้อหา การออกแบบ  
การวางแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของ
นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงวางแผนที่จะอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทยในครั้งที่ 3 นี้ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมุ่งเน้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน  
ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาทั้ง 5 คน โดยจะดูจากการเขียนแผนฯ 5 แผนแรกก่อน 
(แผนที่ 1 – 5) 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู ้จาก  
การอบรมสัมมนาในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช่น การอ่าน  
การถาม – ตอบการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทั้ง 5 คนได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการออกแบบและ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที ่ส ่งเสริมอภิปัญญาของนักเร ียนในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทยของตนเอง  
จากอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ พร้อมกับคำแนะนำจากเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่า 
ส่วนใดถูกต้องแล้ว ส่วนใดที่ยังต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนมากข้ึน  

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 3 ในวันเสาร์ที ่ 16 ตุลาคม 2562 จัดขึ ้น ณ  
คณะศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วม 5 คน 

2. การอบรมโดยการบรรยายเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้าใจ
และความถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 
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3. วางแผนและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่จะเขียนใส่ในแผนฯ ดังต่อไปนี้ 
3.1 กลวิธีการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา คือ กลวิธีการสอนอ่าน (วรรณคดีไทย)  

ที ่ม ีพื ้นฐานของกระบวนการคิด การตระหนักรู ้  และการกำกับตนเองในการเรียนรู ้ตาม
องค์ประกอบหลักของอภิปัญญา คือ (1) การวางแผน (2) การกำกับติดตาม และ (3 ) การ
ประเมินผล 

3.2 กลวิธีอภิปัญญาที่ใช้ได้แก่ การใช้คำถามในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
คิดการคิดออกเสียง (Think aloud) การคาดคะแนนหรือการทำนาย การชี้นำแนวทางในการคิด 
การทำเป็นแบบอย่าง (Modeling) การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การเขียนสะท้อนคิด การใช้
แผนผังแสดงถึงข้ันตอนของการคิดอย่างเป็นระบบ ฯลฯ เป็นต้น 

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาไทย (วรรณคดีไทย) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดอภิปัญญาจะใช้รูปแบบของสมเจตน์ พันธ์พรม คือรูปแบบ PreSAS WhileCL 
PostSA Model โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) ขัน้ก่อนอ่าน (Pre-reading) 
1.1 ขั้นกระตุ้นความรู้เดิม (Stimulate original knowledge) 
1.2 ขั้นเพ่ิมเติมแผนการอ่าน (Added reading plans) 
1.3 ขั้นชำนาญตั้งวัตถุประสงค์ (Set objectives) 

(2) ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading) 
2.1 ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ (Check for understanding) 
2.2 ขั้นเรียนรู้ได้ให้บูรณาการ (Integration) 

(3) ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) 
3.1 ขั้นสรุปผลประเมินอ่านผ่านคุณค่า (Summarize and evaluation of 

reading) 
3.2 ขั้นนำความรู้มาประยุกต์ใข้ในความคิด (Apply knowledge) 

4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน ได้เลือกวรรณคดีที่จะสอน
และออกแบบวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและอภิปัญญาของนักเรียนที่เรียนวิชา
ภาษาไทย จำนวน 10 แผน ดังนี้ 

 

 

 



 

159 

 

นักศึกษาคนที่ 1 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วรรณคดีที่เลือกคือ บทละครพูดคำ
ฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจำนวน 10 แผน ดังนี้ 

ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
1 ความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ เรื่องมัทนะ

พาธา 
1 

2 เรื่องย่อมัทนะพาธา 1 
3 เนื้อเรื่องทั้งหมด (ถอดคำประพันธ์หน้า 46 – 54) 1 
4 เนื้อเรื่องทั้งหมด (ถอดคำประพันธ์หน้า 55 – 60) 1 
5 เนื้อเรื่องทั้งหมด (ถอดคำประพันธ์หน้า 61 – 65) 1 
6 วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 1 
7 วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 1 
8 วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม 1 
9 การนำเสนอการวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม 1 
10 บูรณาการความคิด “เรียนรู้คิด พินิจมัทนา” (การเขียนความเรียง

เล่าประสบการณ์ความรักท่ีประทับใจของตนเอง) 
1 

นักศึกษาคนที่ 2 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วรรณคดีที่เลือกคือ นิราศเมืองแกลง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจำนวน 10 แผน ดังนี้ 

ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
1 ความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ และแบบฝึกหัด 

เรื่อง นิราศเมืองแกลง 
1 

2 เรื่องย่อ และคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง นิราศเมืองแกลง 1 
3 เฉลยคำศัพท์ และเนื้อเรื่องนิราศเมืองแกลง ช่วงที่ 1 และ 2 1 
4 เนื้อเรื่องนิราศเมืองแกลง ช่วงที่ 3 และ 4 1 
5 เนื้อเรื่องนิราศเมืองแกลง ช่วงที่ 5 และ 6 1 
6 เนื้อเรื่องนิราศเมืองแกลง ช่วงที่ 7 และ 8 1 
7 บทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา ด้านสังคม และด้านวรรณศิลป์ 1 

8 
บทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา ด้านสังคม และด้านวรรณศิลป์ (ต่อ) 
และวิเคราะห์ข้อคิด 

1 
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ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
9 กิจกรรมการเขียนย่อความ 1 
10 กิจกรรมการพูดสรุปความ 1 

นักศึกษาคนที่ 3 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วรรณคดีที่เลือกคือ คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจำนวน 10 แผน ดังนี้ 

ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
1 บทนำ ที่มา ผู้แต่ง และสาระสำคัญของเรื่อง 1 
2 ถอดคำประพันธ์ 1 
3 ถอดคำประพันธ์ (ต่อ) 1 
4 วิจารณญาณในการฟังและการอ่าน 1 
5 วิจารณญาณในการฟังและการอ่าน (ต่อ) 1 
6 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 1 
7 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน

คุณธรรม 
1 

8 การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด 1 
9 สมุนไพรยาไทยท่ีควรรู้ และเตรียมนำเสนอกลุ่ม 1 
10 นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้และข้อคิด 1 

นักศึกษาคนที่ 4 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วรรณคดีที่เลือกคือ กลอนดอกสร้อย
รำพึงในป่าช้า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจำนวน 10 แผน ดังนี้ 

ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
1 ความเป็นมา ผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ 1 
2 ถอดคำประพันธ์หน้า 125 – 126 1 
3 ถอดคำประพันธ์หน้า 127 – 128 1 
4 ถอดคำประพันธ์หน้า 129 1 
5 วิเคราะห์คุณค่า 1 
6 วิเคราะห์คุณค่า 1 
7 วิเคราะห์คุณค่า 1 
8 ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 1 
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ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ  
9 วางแผนการแสดงบทบาทสมมต ิ 1 
10 แสดงบทบาทสมมต ิ 1 

นักศึกษาคนที่ 5 สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วรรณคดีที่เลือกคือ โคลงโลกนิติ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบจำนวน 10 แผน ดังนี้ 

ลำดับที่ หัวข้อ จำนวนคาบ 
1 ความเป็นมา 1 

2 ผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ 1 
3 คำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง 1 

4 เนื้อเรื่อง 1 

5 เนื้อเรื่อง 1 
6 วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 1 

7 วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 1 

8 ปริศนาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย 1 
9 บูรณาการความรู้ บอร์ดเกมโคลงโลกนิติ 1 

10 บูรณาการความรู้ บอร์ดเกมโคลงโลกนิติ 1 

 
ภาพที่ 28 การประชุมสัมมนากลุ่มย่อยสาขาภาษาไทยเพ่ือการวางแผนบทเรียนและเขียนแผนฯ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรให้ความรู ้เกี ่ยวกับการตรวจสอบเกี ่ยวกับการออกแบบและการวางแผน  

การจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน  
ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยให้แก่นักศึกษาวิชาภาษาไทยซึ่งมาเข้าร่วม จำนวน 5 คน 
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2. ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาทั ้ง 5 คนมีความเอาใจใส่ ต ั ้งใจมากและกระตือรือร ้นที ่จะรับฟังข้อเสนอแนะ 
ทั้งจากอาจารย์และเพ่ือน ๆ เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเองว่าถูกต้องเหมาะสม
แล้วหรือไม่อย่างไร รวมถึงนักศึกษาทั้ง 5 คน ก็ช่วยเหลือกันดีมาก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การสอนในชั้นเรียนของตน ลักษณะกิจกรรมที่ตนเองออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อน ๆ  
ได้นำไปเป็นข้อมูลในการเขียนแผนฯ ของตนเองต่อไป  

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที  

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการวิเคราะห์การสะท้อนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าทั้งมีทั้งสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยพบว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งที่ 3 นี้ คือ 

ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ คือ การปรับแก้ไขการเชียนแผนการจัดการเรียน
การสอนของตนเองให้มีความถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น การเขียนแผนโดยเพิ่มในหัวข้อจุดประสงค์  
ที่เป็นทั้ง K และ P เกี่ยวกับการอธิบายการรู้คิดของตนเองและการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การกำกับการรู้คิดของตนเอง โดยเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวนี้ นอกจากนี้นักศึกษา
สะท้อคิดว่าได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีอภิปัญญาระหว่างอาจารย์และเพื่อน ๆ นักศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน 
การสอนของตน 

ประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่จากการอบรมครั้งนี้คือ ความรู้เดิม คือการนำกลวิธีหรือ
กลยุทธ์ของอภิปัญญามาใส่ในจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว ความรู้ใหม่คือ การเพิ่มเติมรายละเอียดของวิธีคิดอภิปัญญา 
ไว้ให้ชัดเจนในจุดประสงคากรเรียนรู้ และการนำ เลือกกลวิธีหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมอภิปัญญามาใช้
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนในแต่ละ  
แผนฯ 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชั้นเรียน นักศึกษาทั้ง 5 คน
สะท้อนคิดตรงกันว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้มาก โดยเริ่มจากการดำเนินการออกแบบและเตรียม 
เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนและปรับแก้แผนฯ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น และ
สามารถนำไปใช้สอนได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 5 คนรู้สึกโล่งใจมากขึ้นที่มองเห็น
แนวทางการเขียนแผนฯ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ร ู ้สึกเหนื ่อยเพราะว่าเป็นช่วงของ 
การคุมสอบนักเรียนที่โรงเรียนและช่วงนี้ในแต่ละโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะ 

การจัดอบรมครั้งที่ 4 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร. สุธีระ  ประเสริฐ-
สรรพ์ ในหัวข้อ “เขียนคือคิด” ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 
2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม

สัมมนาและการเลือกและการติดต่อวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการพัฒนาและประเมินอภิปัญญาของนักเรียนเพื่อมาอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้ทางทีมงานพิจารณาเห็นว่าหนึ่งในวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินอภิปัญญาของผู้เรียน คือ รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์ ซึ่งได้มา
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในวงจรที่ 1 เกี่ยวกับอภิปัญญามาแล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยง
ประเด็นอภิปัญญาและการเขียนผ่านประสบการณ์ภาคสนามจากการที่อาจารย์ได้ทำโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญานั่นเอง 

ซึ่งในวงจรนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จะได้สร้างแผนที่ส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการที่นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนที่สะท้อน
คิดการคิดของนักเรียนจึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือสอดแทรก
ในแผนการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างข้ึนต่อไป 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนา โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน การถาม – ตอบ การอภิปราย การวิพาษ์ร่วมกัน เป็นต้น 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการใช้การเขียนเพื่อสะท้อนความรู้
หรือการคิดของนักเรียน 

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

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 4 โดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐ-
สรรพ์ ดำเนินการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เขียนคือคิด” ณ บุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
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ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมทั้ง 5 คน อย่างไรก็ตามพบว่า
ครูพี่เลี ้ยงทั้ง 5 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกับอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้เนื ่องจากติดราชการกับ  
ทางโรงเรียนต้นสังกัด 

2. วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เขียนคือคิด ในหลายประเด็น เช่น เหตุ – ผล เหตุผล และ
ตรรกะในงานเขียน เขียนคือคิดของเพาะพันธุ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเคราะห์ – 
สังเคราะห์และจากการคิด อภิปัญญา เป็นต้น 

  

  
ภาพที่ 29 ภาพการจัดสัมมนารวมทั้ง 3 สาขาวิชา 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับเขียนคือคิด เช่น เหตุ – ผล เหตุผล และตรรกะ

ในงานเขียน เขียนคือคิดของเพาะพันธ์ปัญญา เขียนคือคิดจากการคิดวิเคราะห์ – สังเคราะห์และ
จากการคิดอภิปัญญา 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม  
ได้ให้ความสนใจในการอบรมเป็นอย่างดี 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 4 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า 

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการในประเด็นแรก
คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ คือ การได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเขียนที่สะท้อน  
ให้เห็นการคิดของนักเรียน การใช้การเขียนสอดแทรกในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 

สำหรับประเด็นที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การอบรมในครั้งนี้ พบว่า ความรู้เดิมคือการเขียนสามารถช่วยในการสะท้อนการคิดของผู้เรียน 
ความรู้ใหม่คือ ตรรกะในการคิดที่สามารถสะท้อนในงานเขียนและเขียนคือคิด ของเพาะพันธุ์
ปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการบูรณาการการเขียนเข้าไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสามารถนำการเขียนเพ่ือสะท้อนการคิดไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ของตนเองได้ไม่มากก็น้อย 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่า การอบรมในครั ้งนี ้ได้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนกับ  
การเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นและบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้การเขียนในชั้นเรียนมีข้อจำกัด
เรื่องเวลา 

ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม
แม้จะใช้เวลาในการเดินทางมายังสถานที่จัดอบรมตั้งแต่เช้า แต่นักศึกษาก็รู ้สึกประทับใจกับ
สถานที่และบรรยากาศในการจัดการอบรม ซึ่งในช่วงแรกวิทยาการได้ทบทวนประเด็นสำคัญ 
ที่เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้แก่นักศึกษาในวงจรแรกมาก่อน เช่น การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
ความหมายของอภิปัญญาก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนคือคิด อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวิทยากร
เปลี่ยนรูปแบบการอบรมในช่วงเช้าที่เน้นการบรรยายมาเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามตอบ  
ทำให้บรรยากาศมีความเป็นกันเองมากขึ้นแต่อาจเนื่องมาจากการที่ต้องตื่นแต่เช้าและเดินทางมา
ในช่วงเช้า ดังนั ้นในช่วงบ่ายนักศึกษาบางคนดูเหมือนจะเหนื ่อยล้าไปบ้าง แต่ก็พยายาม 
ทำกิจกรรมที่วิทยากรให้ทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากโครงการเพราะพันธุ์ปัญญา  
ที่วิทยากรยกมาประกอบการอบรมเพ่ือให้เห็นภาพการเขียนคือคิดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายนอก
จากการประชุมครั้งนี้ โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เชื่อมโยงหลักการเกี่ยวกับ  
อภิปัญญาไปสู่การเขียนอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสะท้อนความคิดของนักเรียนโดยการบรรยาย 
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และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อไปในวงจรนี้ควรจะเน้นการได้ลงมือ
ปฏิบัติ รวมไปถึงการอภิปรายและวิพากษ์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้  
ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้มากขึ้น โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิดต่อการอบรมครั้งนี้ 
ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 : โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ต่อ) ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาในครั้งที่ 5 นี้ ดำเนินการ

โดยนำผลการสะท้อนในครั้งที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาได้รับคือนักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย แผนที่ 6 – 10 (ต่อ) 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบที ่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช ่น การอ่าน  
การถาม – ตอบการอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทั้ง 5 คนได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทยของตนเองจาก
อาจารย์ที่ให้คำแนะนำ พร้อมกับคำแนะนำจากเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าส่วนใด
ถูกต้องแล้ว ส่วนใดที่ยังต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น ต่อจากการอบรมครั้งที่ 
3 ครั้งนี้คือนำแผนการสอน 1 – 5 เดิมที่ได้แก้ไขแล้วมาส่งอีกครั้ง พร้อมกับแผนที่ 6 – 10 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม  

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 5 ในวันที ่ 21 ตุลาคม 2562 จัดขึ ้น ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วม 5 คน 

2. การอบรมโดยการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเกี ่ยวกับการออกแบบและ 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของ
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นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยของตนเองจากอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ พร้อมกับคำแนะนำจาก
เพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าส่วนใดถูกต้องแล้ว ส่วนใดที่ยังต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น ต่อจากการอบรมครั้งที่ 3 ครั้งนี้คือ  นำแผนการสอน 1 – 5 เดิมที่ได้
แก้ไขแล้วมาส่งอีกครั้ง พร้อมกับแผนที่ 6 – 10 มาตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์และ
แลกเปลี่ยนร่วมกับกับเพ่ือน ๆ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบและการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยให้แก่นักศึกษาวิชาภาษาไทยซึ่งมาเข้าร่วม จำนวน 5 คน (ต่อ : แผนที่ 6 – 10) 

2. ในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมการอบรมของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาทั้ง 5 คนมีความเอาใจใส่ ตั้งใจมากและกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจาก
อาจารย์และเพ่ือน ๆ เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเองว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว
หรือไม่อย่างไร รวมถึงนักศึกษาทั้ง 5 คนก็ช่วยเหลือกันดีมาก แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน
ในชั้นเรียนของตน ลักษณะกิจกรรมที่ตนเองออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวทางให้เพ่ือน ๆ ได้นำไปเป็น
ข้อมูลในการเขียนแผนฯ ของตนเองต่อไป 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที 

  
ภาพที่ 30 การสัมมนาของสาขาภาษาไทยเก่ียวกับการออกแบบและการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
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การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการวิเคราะห์การสะท้อนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าทั้งมีทั้งสิ่งที่ประสบ
ความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยพบว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งที่ 3 นี้ คือ 

ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ คือ การปรับแก้ไขการเชียนแผนการจัดการเรียน
การสอนของตนเองให้มีความถูกต้อง ชัดเจนมากขึ ้น การเขียนแผนฯ โดยทำกรอบแนวคิด  
อภิปัญญาออกมาเป็นช่อง ๆ เพ่ือให้แผนการจัดกเรีรยนการสอนมองเห็นภาของอภิปัญญาง่ายขึ้น 
ชัดเจนขึ้น 

ประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่จากการอบรมครั้งนี้คือ ความรู้เดิม คือการนำกลวิธีหรือ 
กลยุทธ์ของอภิปัญญามาใส่ในแผนฯ ความรู้ใหม่คือ การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนการ
อ่านวรรณคดีวรรณกรรมไทยที ่ช ัดเจนเพื ่อส ่งเสริมอภิปัญญาให้แก่น ักเร ียนนั ้นควรทำ  
กรอบแนวคิดอภิปัญญาแยกออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อผู้สอนในการนำไปใช้สอน
จริง 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชั้นเรียน นักศึกษาทั้ง 5 คน
สะท้อนคิดตรงกันว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้มาก มองเห็นภาพการสอนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมาก
ขึ้น มองเห็นแนวทางท่ีจะนำแผนฯ ไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและระยะเวลาในการสอนทำให้การสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น 

ประเด็นความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 5 คนรู้สึกด้านบวกคือ นักศึกษา
ทั้ง 5 คนรู้สึกดีใจมากที่ทำแผนฯ ทั้ง 10 แผนเสร็จแล้วและมองเห็นแนวทางการเตรียมตัวสอน
ตามแผนฯที่ได้วางไว้ แต่ก็รู้สึกที่นักศึกษาทั้ง 5 คน รู้สึกเช่นเดียวกันคือ กังวลว่าเวลาสอนจริงจะ
สามารถทำได้ครบถ้วนตามขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละแผนฯ ที่ได้วางไว้หรือไม่ , พะวงว่าแผนฯ ของ
ตนเองทั้ง 10 แผนที่จะต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจจะผ่านหรือไม่ มีข้อแก้ไขมากหรือไม่ เป็นต้น 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นใน
วงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้วิจัยแบ่งการอบรมสัมมนาเพื่อให้ให้แนวทางในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัด  
การเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่ 2 เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาภาษาไทยของนักเรียน ออกเป็น 5 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและการเตรียมตัวเก็บข้อมูล การประเมินอภิปัญญาของ
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นักเรียน โดยใช้แบบสังเกตชั้นเรียน แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2562 

ครั้งที่ 2 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
กำกับติดตามและให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงแรกของ
การสอน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

ครั ้งที ่ 3 การจัดอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 3 โดยวิทยากรภายใน เพื ่อแลกเปลี ่ยนและ 
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 4 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 4 โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
กำกับติดตามและให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงกลาง
ของการสอน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 5 การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 5 โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
กำกับติดตามและให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงท้ายของ
การสอน) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 : การจัดอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยใช้วิทยากรภายใน เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน การใช้
แบบวัดอภิปัญญา และการสัมภาษณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 

การวางแผน (Plan) 

การวางแผนดำเนินการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 

1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา โดยได้กำหนดประเด็นในการอบรมสัมมนาครั้งที่ 1 นี้ในวงจรที่ 3 นี้ไว้ 2 ประเด็นหลัก 
คือ 

1.1 การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ คือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ลงปฏิบัติการสอนจริงและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

1.2 การทำความเข้าใจเกี ่ยวกับประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัด  
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 
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2. การวางแผนเกี ่ยวกับ วัน/เวลา/สถานที่/อาหารและเครื ่องดื ่ม/กำหนดการและ
เครื่องมือ/สื่ออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรมเพ่ือให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่น 

3. การวางแผนเกี่ยวกับการใช้แบบสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
ประมาณ 15 นาที ซึ ่งมีคำถามหลัก 4 ประเด็นคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา การนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการ
อบรมสัมมนาครั ้งนี ้มาวิเคราะห์เพื ่อนำไปปรับปรุ งการจัดการอบรมในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้หาก
นักศึกษาต้องการเวลาในการเขียนสะท้อนคิดเพ่ิมก็ให้ทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันถัดไป 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

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

2. วิทยากรได้ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการชี้แจ้งให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดและมีส่วนร่วมถาม – ตอบ
มากขึ้น 

สำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัด  
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน กล่าวคือ การใช้แบบวัดอภิปัญญาก่อนและหลังการจัด 
การเรียนการสอนตามแผนที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาของคาบว่าง  
ในห้องเรียนที่ไม่มีสิ่งมารบกวนสมาธิในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน โดยจะใช้เวลาทำ 
ประมาณ 20 – 30 นาที โดยก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำแบบประเมิน นักศึกษาจะต้องอ่าน  
คำชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้อง จากนั้นวิทยากรได้ให้ความรู้
เกี ่ยวกับเทคนิคและการวางตัวที ่เหมาะสมการสัมภาษณ์นักเรียนแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ ่มีการเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการ
สัมภาษณ์ แต่เปิดโอกาสให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอื่น แต่มีความเกี ่ยวข้องกับประเด็น  
ที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้เนื้อหาระหว่างการสัมภาษณ์มีเนื้อเสียมากจนเกินไป โดยการ  
ไม่ชี ้นำและระมัดระวังไม่ลำเอียงต่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน การทิ ้งช่วงเวลา  
ให้นักเรียนคิดก่อนตอบคำถาม หรือคิดออกเสียงก็ได้ เป็นต้น 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาท่ีจัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
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4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการอบรมสัมมนา 
เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งถ้าใครต้องการเวลาเพิ่มก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมา
ส่งในวันถัดไป 

  
ภาพที่ 31 การจัดสัมมนารวมทั้ง 3 สาขาวิชา 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยสังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
โดยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอน

จริงซึ่งรวมไปถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการเก็บข้ อมูล และ 
การเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
อภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียนในภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม 
การอบรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสนใจและร่วมกิจกรรมที่วิทยากรได้จัดดำเนินการ
ให้เป็นอย่างดี มีความพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับการอบรม ซึ่งสังเกตได้จากการ
ถาม – ตอบและการมีส่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้ 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากแบบสะท้อนที่แจกให้นักศึกษาเขียนช่วงท้ายของการจัดอบรมสัมมนา พบว่า มีทั้งสิ่งที่
ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการให้อบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนลงปฏิบัติการสอนจริงซึ่งรวมไปถึงการเตรียมและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัด  
การเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียน รวมทั้งการประเมินอภิปัญญา  
ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน ดังต่อไปนี้ 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ การเตรียมความพร้อมของตัวเอง  
ในการจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น การถ่าย
วีดิโอการอัดเสียงการสนทนากลุ่มย่อย และการถ่ายภาพการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การประเมิน
อภิปัญญาของนักเรียนโดยใช้แบบวัดอภิปัญญาและการสัมภาษณ์นักเรียน 
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สำหรับประเด็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความรู้เดิมเก่ียวกับเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการประเมินอภิปัญญาอยู่บ้างแล้ว โดยสิ่ง
ที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับนักศึกษาคือ การเตรียมความพร้อมที่มีความหลากหลายทั้งในการจัดการ
เรียนการสอนและการเก็บข้อมูล ความหลากหลายของเทคนิควิธีในการแบ่งกลุ ่มนักเรียน  
ข้อพึงระวังในการถ่ายวีดิโอ เช่น ไม่ควรหมุนกล้องถ่ายภาพไป – มาอย่างรวดเร็วจะทำให้ภาพที่
ออกมาสั่นไหว การอัดเสียงการสนทนากลุ่มจะต้องวาง การใช้แบบประเมินอภิปัญญาควรชี้แจง  
ให้นักเรียนเข้ารูปแบบการทำแบบประเมินและมองเห็นความสำคัญของการตอบแบบวัด  
อภิปัญญาตามความเป็นจริงจะทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา
ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนลงปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอน  
ที่ได้พัฒนาขึ้น 

ประเด็นต่อมาคือ ความรู ้สึกที ่มีต่อการอบรมในครั ้งนี ้ นักศึกษาบางส่วนสะท้อนว่า  
มีความรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากใกล้เวลาของการสอนจริงแล้วเพราะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอม 2 
แล้วซึ่งการปฏิบัติการการสอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจะเป็นในช่วงเดือนแรกของการเปิด
เทอม นอกจากนี้นักศึกษายังกังวลกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่มีนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้
แสดงความรู้สึกกังวลในการสะท้อนคิดเก่ียวกับการอบรมในครั้งนี้ 

สำหรับผู้วิจัยได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ผู ้วิจัยสะท้อนว่าการให้
ความรู ้ในการเตรียมความพร้อมของทั ้งนักศึกษาและนักเรียนถือว่าเป็นสิ ่งสำคัญเพื ่อลด  
ความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติการสอนจริง การเริ่มต้นที่ดีถือว่า
มีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น นักศึกษาได้ตระหนัก
รู้ถึงสิ่งที่พึงระวังหรือมองข้ามไป 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการฟังการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายใน
จากการประชุมครั้งที่ 1 โดยรวมผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมครั้งนี้เน้นความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและนักเรียน ดังนั้นในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไปซึ่งจะ
เป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการสอนจริงแล้ว ควรมีการอภิปรายและวิพากษ์  
มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งควรให้
กำลังใจแก่นักศึกษาไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพ่ือลดความวิตกกังวล โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิด
ต่อการอบรมครั้งที่ 1 นี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้อบรมสัมมนาแก่นักศึกษาในครั้งถัดไป 
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การอบรมสัมมนาครั ้งที ่ 2 : การจัดอบรมสัมมนาโดยใช้ว ิทยากรภายในจากสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อกำกับติดตามและให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา (ช่วงแรกของการสอน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาจากการนำผลการสะท้อน

ของนักศึกษามาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้บรรลุเป้าหมายและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือนำมาใช้ประกอบการ
วางแผน โดยวางกรอบความรู้ที ่จะอบรมสัมมนาให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับผลช่วงแรกของการ  
นำแผนฯ ไปใช้สอนในชั้นเรียนจริง โดยจะเน้นไปที่ประเด็นของปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่พบ 
จากการสอนในช่วงแรกเพ่ือนำผลไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไปในแผนฯ ต่อ ๆ ไป 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช่น การถาม – ตอบ 
การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกที่นำแผนฯ ไปใช้สอนจริง  
ในชั้นเรียน รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่พบ 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากรภายในดำเนินการอบรม
สัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. วิทยากรได้ให้ความรู ้ในประเด็นเกี ่ยวกับผลช่วงแรกของการนำแผนฯ ไปใช้สอน  
ในชั้นเรียนจริง โดยจะเน้นไปที่ประเด็นของปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่พบจากการสอนในช่วงแรก
เพ่ือนำผลไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไปในแผนฯ ต่อ ๆ ไป 

3. นักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมนาที่จัดขึ้นครบทั้ง 5 คน 
4. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุม 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
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1. วิทยากรได้ให้ความรู ้ในประเด็นเกี ่ยวกับผลช่วงแรกของการนำแผนฯ ไปใช้สอน  
ในชั้นเรียนจริง โดยจะเน้นไปที่ประเด็นของปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่พบจากการสอนในช่วงแรก
เพื ่อนำผลไปปรับใช้ในการสอนครั ้งต่อไปในแผนฯ ต่อ ๆ ไป โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
ทั้งการฟังบรรยาย การถาม – ตอบ การลงมือปฏิบ้ติ และการแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน 

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

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที โดยรวมนักศึกษาใช้เวลาในการทำแบบสะท้อนคิด หากต้องการเวลาเขียน
มากกว่านี้สามารถเอากลับไปเขียนเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งในวันรุ่งขึ้น 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาเขียนและเล่าถึงการสอนของตนเอง  
ในครั้งแรกหรือในช่วงแรกแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาทั้ง 5 คน สะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่พบตรงกันในเรื่องของการใช้ไมโครโฟน 

เนื่องจากตามธรรมชาติห้องเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่มีการบันทึกวีดิโอหรือการใช้ไมค์ยื ่นให้
นักเรียนถาม – ตอบ นักเรียนจึงคุ้นเคยกับการเรียนแบบปกติตามธรรมชาติที่ยกมือถาม – ตอบ 
พูดแสดงความคิดเห็นแลลเป็นธรรมชาติมากกว่า ดังนั ้น การสอนในคาบแรกที ่ต ้องใช้ทั้ง
ไมโครโฟนให้นักเรียนพูดตอบ แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะมีความรู้เขิน อาย ไม่กล้าและ
ประหม่าเมื่อต้องพูดด้วยการใช้ไมโครโฟน อีกทั้งการตั้งกล้องวีดิโอเพื่อบันทึกการเรียนการสอน 
ทั ้งครูผู ้สอนโดยเฉพาะนักเรียนไม่คุ ้นเคยกับการเรียนการสอนที่ต้องมีการตั ้งกล้องถ่ายไว้
ตลอดเวลา ทำให้ครูผู้สอนรู้สึกตื่นเต้น และพะวงว่าจะสอนได้ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนในแผนฯ  
ที่เตรียมไว้ นักเรียนก็รู้สึกประหม่า เกร็งเช่นเดียวกัน 

ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จากการสังเกตนักเรียนทั้งพฤติกรรมและผลงานที่ออกมาพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ  

ในเรื่องที่เรียนมากขึ้น นักเรียนตอบคำถามของครูได้ค่อนข้างถูกต้อง แต่นักเรียนยังไม่สามารถ
ตอบคำถามในเชิงลึกได้ เนื ่องจากยังไม่ทราบเนื ้อหาที ่จะเรียนทั ้งหมดและยังขาดการคิด 
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ที่เป็นระบบ นักเรียนมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยซักถามกับเพื่อน การเขียนแผนผังความคิด
ของนักเรียนในคาบแรก นักเรียนส่วนมาก ทำออกมาได้ดีแต่มีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังคัดลอกข้อมูล
เนื้อหามาจากหนังสือแทนการสรุปเป็นความคิด ความเข้าใจ คำพูดของนักเรียนเอง 

ประเด็นบทบาทครูที่ส่งเสริมอภิปัญญาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาทั้ง 5 คนให้ข้อมูลว่า บทบาทของครูครั้งแรกจะเน้นหนักไปในการใช้คำถาม ถาม

เพื่อให้นักเรียนสนใจและเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด และเพื่อใช้คำถามนำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่
จะสอน แต่มีนักเรียนบางคนเท่านั้นที่กล้าตอบ นอกจากนี้ยังมีที่ครูใช้วิธีการ Think aloud ครู
เป็นต้นแบบในการจินตนาการรูปภาพจากสิ่งที่ได้ฟังให้แก่นักเรียน รวมทั้งครูแนะนำวิธีการจด
สรุป จดข้อมูลสำคัญให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีวิธีการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น 

ประเด็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ 
นักศึกษาทั้ง 5 คน สะท้อนว่า นักเรียนเรียนเนื้อหาเข้าใจมากขึ้นเพราะจากการสังเกต  

จะพบว่า นักเรียนมีการตรวจสอบความรู้ตนเอง มีการจัดการข้อมูล เช่น ใช้ปากกาเน้นคำในการ
ขีดข้อความที่สำคัญ หรือเนื้อหาที่สำคัญ นักเรียนสามารถเขียนสรุปแผนผังความคิดออกมาได้
ครบทกุประเด็น ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น และท่ีสำคัญนักเรียนบางคนเริ่มที่จะค่อย ๆ ฝึกความ
กล้าแสดงออกในการตอบคำถาม หรือการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีผลดีต่อครูผู้สอนที่รู้
ว่าตนกำลังสอนอะไรขั้นตอนนี้จะพูดอะไร ถามอะไร ทำให้สอนครบตามแผนฯ ที่วางไว้ 

ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
นักศึกษาทั้ง 5 คนเสนอแนะการสอนของตนเองและเพื่อน ๆ คือ ครูผู้สอนต้องรู้จังหวะ  

การสอน ขั้นตอนต้องชัดเจนในหัว ไม่ลุกลี้ลุกลน และพยายามบริหารจัดการเวลาให้ดี อีกทั้งยัง
ต้องเพิ่มบทบาทของตนเองเพื ่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น เสริมแรง 
ให้ผู ้เรียนฝึกคิดและกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น คงต้องค่อย ๆ ให้เวลานักเรียน  
ได้ปรับตัว 

การอบรมสัมมนาครั้งที่ 3 : การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรภายในเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนดังต่อไปนี้ 
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1. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการอบรมสัมมนาในด้าน เนื้อหาสาระ/หัวข้อในการอบรม
สัมมนา 

2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนา โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน การถาม – ตอบ การอภิปราย การวิพาษ์ร่วมกัน เป็นต้น 
โดยมุ ่งหวังให้น ักศึกษาได้แนวทางในการปฏิบัต ิสอนจริงตามแผนที ่ได ้ถ ูกพัฒนาขึ ้นได้  
อย่างเหมาะสม 

3. การเตรียมสถานที่ กำหนดการและสื่อ/อุปกรณ์ 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ 3 โดยวิทยากรภายใน 
2. วิทยากรได้อบรมสัมมนาในประเด็น เกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ ่งที ่ประสบ

ความสำเร็จในการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือพัฒนา
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

  
ภาพที่ 32 การสัมมนาในประเด็น เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติสอนจริง 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ  
1. วิทยากรได้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และสิ่ งที่ประสบ

ความสำเร็จร่วมกัน โดยวิทยากรเป็นผู้ค่อยชี้แนะและเสริมประเด็นที่นักศึกษาเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

2. จากการสังเกตการณ์ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คนที่เข้าร่วม ได้ให้
ความสนใจในการอบมรมสัมมนาครั้งนี้ 



 

177 

3. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้หากใครต้องการ
เวลาในการทำมากกว่านี้ก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งคืนในวันถัดไป 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งที่ 3 นี้ สิ่งที่ประสบความสำเร็จและต้อง
ปรับปรุงในการให้ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเขียนคือคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า 

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

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

ประเด็นการนำความรู้ที ่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเสนอข้ อแนะจากการ
ประชุมครั้งนี้ เช่นการพูดคุยอธิบายทำความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้เวลานักเรียนในการปรับตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตนเองได้ 

ประเด็นสุดท้ายที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดคือ ความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกปกติ ไม่ลบไม่บวก นักศึกษาหนึ่งคนยังรู้สึกคลาย
ความรู้สึกกังวลไปบ้างแต่ก็ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้างแต่ไม่มากแล้ว และมีนักศึกษาอีกหนึ่งคน  
ที่ระบุว่า รู้สึกดี ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
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ทั้งนี้จากสะท้อนคิดของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ถึงปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ประสบความสำเร็จระหว่างกัน ทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าเพื่อน ๆ ของ
พวกเขาก็มีปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่คล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อย โดยเทคนิค
วิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ทำให้นักศึกษามองเห็นทางเลือกที่พวก
เขาสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างหลากหลายมากข้ึน 

จากการวิเคราะห์ผลการสะท้อนคิดที่ได้จากการการอบรมสัมมนาครั้งนี้  โดยรวมผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้มองเห็นประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
สิ่งที่ประสบความสำเร็จทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติการสอนจริงตามแผนที่สร้างขึ้น ที่สำคัญการได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนั้นทำให้
นักศึกษารู ้ส ึกดี และคลายความกังวลลงไม่มาก ก็น้อย โดยผลการสังเกตและสะท้อนคิด 
ต่อการอบรมครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครั้งถัดไป 

การจัดอบรมครั้งที่ 4 : การจัดอบรมสัมมนา โดยใช้วิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อกำกับติดตามและให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วง
กลางของการสอน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่การกำกับติดตามและ 

ให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงกลางของการสอน) 
2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ

อบรมสัมมนาในรูปแบบที ่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช ่น การอ่าน  
การถาม – ตอบการอภิปรายแลกเปลี่ยน 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั ้งที ่ 4 โดยวิทยากรภายในจากสาขาภาษาไทย
ดำเนินการอบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

2. นักศึกษาทั้ง 5 คนได้มีโอกาสในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันประเด็นของการจัด  
การเรียน การสอนในช่วงกลาง ๆ 

3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 
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การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ทีมผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. จากการสังเกตการปฏิบัติการทีนักศึกษาท้ัง 5 คนพูดคุยถึงประเด็นต่าง ๆ ของการสอน 
2. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา

ประมาณ15 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาเขียนและเล่าถึงการสอนของตนเอง  
ในครั้งแรกหรือในช่วงกลางแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาทั้ง 5 คนพบตรงกันคือ การเขียนสะท้อนคิดของนักเรียนไม่ทัน

เขียนในคาบ เนื่องจากหมดเวลาก่อน การสอนในช่วงกลาง ๆ นี้บทเรียนที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็น
ช่วงของการถอดคำประพันธ์และเนื้อเรื่องทำให้มีเนื้อหา รายละเอียดที่เรียนเยอะ นักเรียนต้อง
อาศัยความเข้าใจ การอ่านและใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างพอสมควร ปัญหาอีกประการที่พบ
คือ นักเรียนบางคนเบื่อหน่ายกับการเขียนสะท้อนทุกครั้งที่ครูสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่อยาก
เขียน ปัญหาแวดล้อมอื่น ๆ คือ โรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะทั้งงาน กีฬาสี เข้าค่ายลูกเสือ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ต้องหยุดหรือเว้นช่วงของการเรียน ครูผู ้สอนกังวลว่าจะสอนไม่ทัน  
ตามแผนฯ ที่วางไว้ 

ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จากการสังเกตนักเรียนทั้งพฤติกรรมและผลงานที่ออกมาพบว่า นักเรียนเกือบทุกคนเข้าใจ

เนื้อหาที่สอน ถอดคำประพันธ์ได้ดี ตอบคำถามได้ถูกต้อง เข้าใจงานที่ครูมอบหมายให้และ 
ทำออกมาได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก นักเรียนมีทักษะการคิดดีขึ ้นสามารถตอบคำถามเชิงลึกได้  
มีเหตุผลในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีหลักการ นักเรียนมีความรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าของการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้นโดยมีการวางแผนการทำงานภายในกลุ่ม 
เช่น บางคนถอดคำประพันธ์ บางคนเขียนแผนภาพความคิด นักเรียนใช้เวลาในการคิดเมื่อตอบ
คำถาม แสดงความคิดเห็นหรือการทำชิ ้นงานเดี ่ยว/กลุ ่มส ่ง รวมถึงการออกมานำเสนอ  
หน้าชั้นเรียน 
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ประเด็นบทบาทครูที่ส่งเสริมอภิปัญญาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาทั้ง 5 คนให้ข้อมูลว่า บทบาทของครูจะมีหลากหลาย บางครั้งใช้คำถาม ถาม

เพื่อให้นักเรียนสนใจและเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด และเพื่อใช้คำถามนำให้นักเรียนคิด เข้าใจ
เรื่องที่จะสอน นอกจากนี้ยังมีที่ ครูใช้วิธีการ Think aloud ครูเป็นต้นแบบในคิดวิเคราะห์คุณค่า 
การให้ตัวอย่างแก่นักเรียน และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทที่จะได้คิดในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ครูพูดแล้วแสดงความคิดเห็นรายบุคคลหรือการรวมกลุ่มอภิปรายร่วมกันในกลุ่มก่อน
แล้วค่อยแลกปเปลี่ยนร่วมกันทั้งห้อง 

ประเด็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ 
นักศึกษาทั้ง 5 คนพบว่า นักเรียนสามารถอ่าเข้าใจและเขียนถอดคำประพันธ์ได้ถูกต้อง

มากขึ้น นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเนื้อหา 
ทำให้นักเรียนได้ลำดับความคิดของตนเองและทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน – หลัง 
นักเรียนมีกะบวนการการทำงานกลุ่มที่ดีขึ้น แบ่งเนื้อหน้า แบ่งหน้าที่กันทำ รวมถึงมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่ม นักเรียนสามารถพูดอภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อหาได้ค่อนข้างเป็นระบบและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มได้ดี ทำให้บรรยกาศ  
ในการเรียนการสอนสนุกสนานมากขึ้น นักเรียนมีทักษะการพูดนำเสนอที่ดีขึ้น มีความเคยชินกับ
ไมโครโฟนและกล้องที่ตั้งอยู่ในห้องมีความตื่นเต้นและประหม่าลดลงค่อนข้างมาก นักเรียนกล้า
จับไมค์และลุกข้ึนยืนพูดตอบคำถาม นำเสนองานหรือพูดแสดงความคิดเห็นได้ดีข้ึน 

ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
นักศึกษาทั้ง 5 คน เสนอแนะว่าการจัดการเวลาครูต่อกำหนดและวางแผนให้ดี เนื่องจาก

เนื้อเยอะ กิจกรรมโรงเรียนเยอะ 

การจัดอบรมครั้งที่ 5 : โดยวิทยากรภายในจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อกำกับติดตามและ 
ให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงท้ายของการสอน)  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

การวางแผน (Plan) 

ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนในด้านความรู้ที่อบรมให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่การกำกับติดตามและ 

ให้คำแนะนำจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (ช่วงปลายของการสอน) 
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2. การวางแผนในด้านกระบวนการที่ใช้ในการอบรมโดยให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
อบรมสัมมนาในรูปแบบที ่หลากหลาย นอกเหนือจากการฟังการบรรยาย เช ่น การอ่าน  
การถาม – ตอบการอภิปรายแลกเปลี่ยน 

3. การเตรียมสถานที่และสื่อ/อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม 

การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Act) 

1. การดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั ้งที ่ 4 โดยวิทยากรภายในจากสาขาภาษาไทย
ดำเนินการอบรมสัมมนา อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 คน 

2. นักศึกษาทั้ง 5 คนได้มีโอกาสในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกันประเด็นของการจัด  
การเรียนการสอนในช่วงกลาง ๆ 

3. การดำเนินการแจกแบบสะท้อนคิดให้นักศึกษาทำในช่วงท้ายของการประชุมฯ 

การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) 

ทีมผู้วิจัยได้สังเกตการดำเนินการและเก็บข้อมูล/สังเกตผลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ 
1. จากการสังเกตการปฏิบัติการทีนักศึกษาท้ัง 5 คนพูดคุยถึงประเด็นต่าง ๆ ของการสอน 
2. นักศึกษาได้ทำแบบสะท้อนคิดในช่วงท้ายของการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้เวลา

ประมาณ 15 นาที โดยพบว่าส่วนใหญ่ตั้งใจทำแบบสอบถาม 

การสะท้อนคิด (Reflect) 

จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการในประเด็นแรกคือ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการอบรมสัมมนาครั้งที่ 2 โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาเขียนและเล่าถึงการสอนของตนเอง  
ในครั้งแรกหรือในช่วงกลางแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาทั้ง 5 คน พบตรงกันคือ โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะทำให้บางครั้ง

เรียนไม่เต็มคาบตามเวลาปกติที่กำหนด นักเรียนมีความเหนื่อยล้าเพราะบางทีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การนำเสนองานช่วงท้าย ๆ ของนักเรียนทั้งการนำเสนอผลงานกลุ่ม
และการแสดงบทบาทสมมติกว่าจะนำเสนอครบทุกกลุ่มต้องใช้เวลาค่อข้างมากพอสมควร 

ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จากการสังเกตนักเรียนทั้งพฤติกรรมและผลงานที่ออกมาพบว่า นักเรียนมีการเชื่องโยง

ความรู้ทั้งจาก 10 คาบที่เรียนเพื่อนำมาประมวลเป็นความคิด ความเข้าใจ มีการวางแผน และ  
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สื่อออกมาในรูปแบบการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างน่าประทับใจ คือ การแสดงบทบาท
สมมติ ซึ่งนักเรียนทำได้ดีมากและสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน นักเรียนเข้าใจภาพรวม  
ของเนื้อหาวรรณคดีที่สอน/อ่าน ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่อนข้างดีโดยดูจากการตอบคำถามและชิ้นงานของนักเรียน นักเรียนพูด
เก่งขึ้น ยกมือตอบมากขึ้น มีความเป็นธรรมชาติที่จะกล้าแสดงความคิดเห็น ถามเวลาไม่เข้าใจ 
ตอบเวลามีคำถาม และอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับครูและ
เพ่ือน ๆ เรียน 

ประเด็นบทบาทครูที่ส่งเสริมอภิปัญญาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาทั้ง 5 คนให้ข้อมูลว่า บทบาทของครูจะมีหลากหลาย ได้แก่ ครูช่วยกระตุ้นการคิด

ของนักเรียนโดยการตั้งคำถามและการเขียนเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ครูใช้วิธี 
think aloud ครูนำชิ้นงานของเพื่อนมาให้นักเรียนดูเพื่อร่วมกันหาข้อดีและข้อบกพร่องของ
ตนเองแล้วทำการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและ  
ให้นักเรียนได้ลองเชื ่อมโยงเนื ้อหาในบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ครูมอบหมายงาน  
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดวางแผน ออกแบบการนำเสนองานของกลุ่มแบบสร้างสรรค์ ครูเป็น
ต้นแบบในการวางแผนการแสดงบทบาทสมมติและชี้แนะให้นักเรียนมีการประเมินผลงานของ
ตนเองและประเมินผลงานของเพ่ือน โดยการถามนักเรียนรายบุคคล 

ประเด็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ 
นักศึกษาพบว่า นักเรียนมีความรู้ด้านข้อเท็จจริง คือ นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

และสามารถนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับชิ้นงานต่าง ๆ ได้ และเชื่อมโยงชีวิตจริงได้ นักเรียน  
มีการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ คือ นักเรียนพยายามทำความเข้าใจเนื่อเรื่องวรรณคดีที่เรียน
และนำมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของตนเพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานเขียนหรือการแสดงบท
บามสมมติ นอกจากนี้นักเรียนยังมีการประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่อง นักเรียนจะตรวจสอบ
ผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มทุกครั้งแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
มีเพียงเรื่องเดยีวคือ เรื่องของเวลาที่จำกัดในการนำเสนอผลงานของนักเรียน (เดี่ยว/กลุ่ม) 
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ตารางที่ 13 สรุปการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธ์ ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาของวงจรที่ 2  โดยใช้กระบวนการ Plan-
Act-Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนา และผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้ง  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
หลักการการสร้างแผนการจัดการ
เรียนการสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
การเลือกเนื้อหา การออกแบบการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียน
ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
การตรวจสอบเกี่ยวกับ 
การออกแบบและการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรม การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนใน
ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย  

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
เขียนคือคิด  

หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
การตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรม การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนใน
ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย (ต่อ) 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาและจากการสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง  

• นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หลักการการสร้างแผนการจัดการ
เรียนการสอนและแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

• เห็นตัวอย่างของแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

• นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผน การออกแบบกิจกรรม
กรรม และการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาในชั้น
เรียนภาษาไทย (การอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรม) ให้แก่
นักเรียน  

 

• นักศึกษาเห็นแนวทางการ
วางแผน การออกแบบกิจกรรม
กรรม และการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมอภิปัญญาในชั้น
เรียนภาษาไทย (การอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรม) ให้แก่
นักเรียน 
ทั้งจากตัวอย่างที่อาจารย์
วิทยากรอธิบายและจากแผนฯ
ของเพื่อนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

• นักศึกษาสามารถวางแผน การ
ออกแบบกิจกรรมกรรม และ
การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอภิปัญญาในชั้นเรียน
ภาษาไทย (การอ่านวรรณคดี
วรรณกรรม) ให้แก่นักเรียน 

 

• นักเรียนได้ฝึกการเขียนแผนฯ 
ทั้ง 10 แผน ฝึกวางแผน  
การออกแบบกิจกรรมกรรม 
และการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอภิปัญญาในชั้นเรียน
ภาษาไทย (การอ่านวรรณคดี
วรรณกรรม) ให้แก่นักเรียน 
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ตารางที่ 14 สรุปการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและกลยุทธิ์ในการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาของวงจรที่ 3 โดยใช้กระบวนการ Plan-Act-
Observe-Reflect ความเชื่อมโยงของการอบรมสัมมนา และผลสะท้อนคิดของนักศึกษาในแต่ละครั้ง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียน 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
การกำกับติดตามและให้คำแนะนำ
จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษา (ช่วงแรกของการสอน) 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
ปัญหาและอุปสรรคในการลงปฏิบัติ
สอนจริงตามแผนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา : 
การกำกับติดตามและให้คำแนะนำ
จากการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษา (ช่วงกลางของการ
สอน) 

หัวข้อการอบรมสัมมนา: 
การกำกับติดตามและให้คำแนะนำ
จากการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษา (ช่วงท้ายของการ
สอน) 

สรุปผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาและจากการสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง  

• นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมของ
ตนเองและนักเรียน  

• การประเมินอภิปัญญาโดยใช้
แบบประเมินอภิปัญญาและ
การสัมภาษณ์ 

• นักศึกษาเข้าใจการเตรียมตัว
และเตรียมความพร้อมในการ
สอนในชั้นเรียนจริงมากขึ้น 

• นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและการจัดการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

• นักศึกษาเห็นปัญหาจริงบที่
เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 

• นักศึกษาปรับปรุงการสอนของ
ตนให้ดีขึ้นและมีความมั่นใจ
เตรียมพร้อมในการสอนตาม
แผนที่วางไว้มากขึ้น 

• นักศึกษาสามารถปรับตัวใน
การสอนได้ดีมากขึ้น 

• นักศึกษาสอนและเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

• นักเรียนได้ฝึกการสอนของ
ตนเองและฝึกการส่งเสริม
นักเรียนทั้งด้านการเรียน  

การคิดและความกล้า
แสดงออกให้แก่นักเรียน 

• นักศึกษามีความสบายใจที่
สามารถทำตามกระบวนการ 
ขั้นตอนการสอนทั้ง 10 แผนที่
วางไว้ได้สำเร็จ และนักศึกษามี
ความรู้สึกพอใจและประทับใจ
กับผลงานของนักเรียน 
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 

สรุปผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทยทั้ง 5 โรงเรียน 
รายละเอียด ดังนี้ 

ผู ้วิจัยใช้แบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ตาม
กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ในการประเมินอภิปัญญาของ
นักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  ในการนำแบบประเมิน MAI ไปใช้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ในช่วง 0.867 ถึง 0.952 

แบบประเมินอภิปัญญาของกลุ ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วย แบบประเมิน MAI เป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 
3 ด้านย่อยคือ 1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ 2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ 
และ 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ 

ส่วนด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) ด้านการวางแผน จำนวน 7 
ข้อ 2) ด้านกลยุทธ์การจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบความเข้าใจจำนวน 7 
ข้อ 4) ด้านกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 5 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผล จำนวน 6 ข้อ 

คำถามจากแบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) 

ข้อที่ ด้านของอภิปัญญา 
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด รวม 17 ข้อ 
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง รวม 8 ข้อ 

5 ฉันรู้ว่าฉันเรียนเก่งเรื่องใด อ่อนเรื่องใด 
10 ฉันรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรเรียนรู้ 
12 ฉันจัดวางระบบข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย 
16 ในการเรียนแต่ละครั้ง ฉันรู้ว่าครูคาดหวังให้ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง 
17 ฉันจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี 
20 ฉันสามารถควบคุมตัวเองให้เรียนรู้ได้ 
32 ฉันสามารถประเมินตัวฉันเองได้ว่าเรียนรู้ได้ดีแค่ไหน 
46 ฉันเรียนบางเรื่องได้ดีเมื่อฉันสนใจในสิ่งนั้น 

2) ความรู้ด้านกระบวนการ รวม 4 ข้อ 
3 ฉันพยายามใช้วิธีการทำงานที่เคยใช้สำเร็จในอดีต 
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ข้อที่ ด้านของอภิปัญญา 
14 ในการแก้ปัญหา ฉันรู้ว่าวิธีการที่ฉันใช้จะเกิดผลลัพธ์เฉพาะ ๆ ใดบ้าง 
27 ในระหว่างเรียน ฉันรู้ตัวว่าตัวเองกำลังเรียนด้วยวิธีการใด 
33 ฉันเป็นคนที่เลือกใช้วิธีการเรียนที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีใครบอก 

3) ความรู้ด้านเงื่อนไข รวม 5 ข้อ 
15 ฉันเรียนได้ดีเมื่อฉันรู้อะไรบางอย่างของสิ่งนั้นแล้ว 
18 ฉันใช้วิธีการเรียนหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
26 เมื่อไม่มีอารมณ์ท่ีจะเรียน ฉันสามารถกระตุ้นให้ตัวเองเรียนได้ 
29 ฉันใช้จุดแข็งชดเชยจุดอ่อนทางการเรียนของฉัน 
35 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ฉันใช้จะสำเร็จมากท่ีสุดเมื่อใด 

การกำกับการรู้คิด รวม 35 ข้อ 
1) การวางแผน รวม 7 ข้อ 

4 ในขณะเรียน ฉันวางจังหวะการเรียนเรื่องต่าง ๆ ให้มีเวลามากพอ ไม่รีบร้อน 
6 ก่อนลงมือทำงาน ฉันคิดว่าจะต้องรู้อะไรก่อนบ้าง จึงจะทำงานนั้นได้สำเร็จ 
8 ก่อนลงมือทำงาน ฉันจะตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ก่อน 
22 ก่อนทำงาน ฉันตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้มีอะไร ใช้อย่างไร 
23 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันคิดหาวิธีหลาย ๆ วิธ ีแล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
42 ฉันอ่านคำสั่งอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำงานที่ครูมอบหมาย 
45 ฉันแบ่งเวลาทำงานเพ่ือให้ทางานให้ดีที่สุด 

2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล รวม 10 ข้อ 
9 ฉันใช้เวลามากข้ึนเมื่อเจอข้อมูลบางอย่างที่สำคัญ 
13 เมื่อเจอข้อมูลสำคัญ ฉันจะพิจารณาอย่างใจจดใจจ่อ 
30 เมื่อเจอข้อมูลใหม่ ๆ ฉันจะใช้เวลาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อะไร 
31 ขณะอ่านหนังสือ ฉันพยายามคิดหาตัวอย่างที่เป็นของฉันเองเพ่ือให้เข้าใจมากขึ้น 
37 ในระหว่างเรียน ฉันจด วาดภาพ หรือทำแผนผังของเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจมากข้ึน 
39 ในการทำงาน ฉันถามตัวเองว่าได้ลองใช้วิธีการที่เป็นไปได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง 
41 เวลาอ่านหนังสือ ฉันดูชื่อบท ชื่อตอนของหนังสือเพ่ือช่วยให้เข้าใจมากข้ึน 
43 ฉันถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังอ่านมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันรู้แล้ว หรือไม่ 
47 ในขณะเรียน ฉันพยายามทำความเข้าใจอย่างช้า ๆ ไปทีละขั้น  
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ข้อที่ ด้านของอภิปัญญา 
48 ฉันพยายามเน้นทำความเข้าใจเรื่องราวอย่างกว้าง ๆ มากกว่าลงรายละเอียดเฉพาะ 

3) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ รวม 7 ข้อ 
1 ฉันถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำงานเสร็จตามเป้าหมายหรือยัง  
2 ในการแก้ไขปัญหาฉันคิดหาวิธีการหลากหลาย  
11 ในระหว่างทำงาน เมื่อมีทางเลือกหลายทางฉันถามตัวเองว่าจะเลือกทางไหนดี  
21 ฉันชอบใช้เวลาทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
28 ฉันประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีที่ฉันใช้เรียน 
34 ในระหว่างเรียน ฉันหาเวลาทบทวนความรู้ความเข้าใจของฉัน 
49 ในการเรียนเรื่องใหม่ ๆ ฉันถามตัวเองว่าเรียนได้ดีแค่ไหน 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง รวม 5 ข้อ 
25 ฉันขอให้คนอื่นช่วย เมื่อไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน 
40 ในการพยายามแก้ปัญหา ฉันหาวิธีการใหม่ เมื่อวิธีการที่ฉันใช้ไม่สำเร็จ 
44 ฉันคิดทบทวนกลับไปกลับมา เมื่ออ่านหนังสือไม่เข้าใจ 
51 เมื่อพบเห็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน ฉันพยายามหยุดแล้วศึกษามันใหม่  
52 เมื่ออ่านหนังสือไม่เข้าใจ ฉันหยุดพัก แล้วอ่านใหม่  

5) การประเมินผล รวม 6 ข้อ 
7 ฉันรู้คุณภาพของงานที่ฉันทำเสร็จแล้ว 
19 หลังจากทำงานเสร็จแล้วฉันถามตัวเองว่ามีวิธีการอ่ืนที่ง่ายกว่านี้อีกไหม 
24 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันจดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานนั้น 
36 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันถามตัวเองว่างานที่ทำเสร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
38 ในการทำงาน ฉันถามตัวเองว่าได้ลองใช้วิธีการที่เป็นไปได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง 

50 
เมื่อทำงานที่ครูสั่งเสร็จแล้ว ฉันถามตัวเองว่าฉันเกิดการเรียนรู้จากงานได้เท่ากับท่ี 
คาดหวังไว้หรือยัง 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 1 โรงเรียน ก 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 81.00 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.39 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.41) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.38)  
ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญา 
ในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 24) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ 1 
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 
Deviation 

Mean 
Standard 
Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.72 0.69 4.07 0.82 0.46 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.61 0.61 3.85 0.75 0.35 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.72 0.71 4.03 0.74 0.43 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.68 0.69 3.98 0.78 0.41 
การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.98 0.55 4.35 0.75 0.56 
2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 4.02 0.72 4.13 0.78 0.15 
3) การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.67 0.72 4.02 0.65 0.51 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.98 0.57 4.15 0.77 0.25 
5) การประเมินผล 3.51 1.02 3.98 0.73 0.53 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.83 0.78 4.13 0.78 0.38 
รวมทั้งหมด 3.76 0.82 4.05 0.68 0.39 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 2 โรงเรียน ข 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 77.20 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.33 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.33) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.29)  
ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน  โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญา 
ในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 16  

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 26) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ 2 
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 
Deviation 

Mean 
Standard 
Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.76 0.66 3.98 0.86 0.29 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.64 0.72 3.74 0.77 0.13 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.62 0.76 3.95 0.71 0.45 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.67 0.77 3.89 0.70 0.29 
การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.61 0.59 3.79 0.82 0.25 
2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.69 0.72 3.82 0.81 0.17 
3) การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.49 0.62 3.73 0.80 0.34 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.62 0.66 3.87 0.71 0.36 
5) การประเมินผล 3.55 0.81 3.93 0.73 0.49 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.59 0.75 3.83 0.69 0.33 
รวมทั้งหมด 3.63 0.71 3.86 0.68 0.33 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 3 โรงเรียน ค 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 80.20 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.26 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.27) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.26)  
ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญา 
ในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 30) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ 3 
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 
Deviation 

Mean 
Standard 
Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.81 0.91 4.06 0.89 0.28 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.65 0.93 3.84 0.75 0.22 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.48 1.11 3.83 0.90 0.35 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.65 1.10 3.91 0.87 0.27 
การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.87 1.07 4.00 0.86 0.13 
2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 4.06 0.93 4.14 0.70 0.10 
3) การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.98 1.08 4.28 0.87 0.31 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.76 1.18 4.21 0.75 0.46 
5) การประเมินผล 3.66 1.19 3.96 0.85 0.29 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.87 1.10 4.12 0.79 0.26 
รวมทั้งหมด 3.76 1.11 4.01 0.87 0.26 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 4 โรงเรียน ง 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 79.60 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.30 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.28) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.30)  
ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญา 
ในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 39) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ 4 
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 
Deviation 

Mean 
Standard 
Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.98 0.56 4.15 0.76 0.25 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.66 0.53 3.85 0.73 0.30 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.89 0.59 4.06 0.52 0.31 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.84 0.60 4.02 0.66 0.28 
การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.88 0.59 4.17 0.71 0.44 
2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.62 0.60 3.87 0.78 0.36 
3) การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.77 0.61 3.94 0.72 0.25 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.67 0.60 3.85 0.78 0.26 
5) การประเมินผล 3.68 0.65 3.84 0.75 0.23 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.72 0.67 3.93 0.74 0.30 
รวมทั้งหมด 3.78 0.60 3.98 0.70 0.30 
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 5 โรงเรียน จ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 81.00 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ด้านการรู้คิด นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับการรู้คิด นักเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า Effect Size (d) 
โดยภาพรวมเท่ากับ 0.29 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.25) และการกำกับการรู้คิด (d = 0.33)  
ก็พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดของอภิปัญญา 
ในด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Effect size ของคะแนนอภิปัญญาก่อน
เรียน – หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (n = 14) ที่สอนโดยนักศึกษาคนที่ 5 
(คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน) 

ด้านของอภิปัญญา 
Pre-test Post-test Effect 

size (d) Mean 
Standard 
Deviation 

Mean 
Standard 
Deviation 

ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด      
1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง 3.84 1.10 4.12 0.87 0.28 
2) ความรู้ด้านกระบวนการ 3.78 0.93 3.97 0.93 0.20 
3) ความรู้ด้านเงื่อนไข 3.83 0.91 4.02 0.88 0.21 

รวมด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 3.82 0.93 4.04 0.80 0.25 
การกำกับการรู้คิด      

1) การวางแผน 3.91 1.07 4.25 1.12 0.31 
2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล 3.85 1.09 4.17 1.08 0.29 
3) การตรวจสอบติดตามความ

เข้าใจ 
3.67 1.08 3.95 1.14 0.25 

4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง 3.58 1.08 4.08 0.91 0.50 
5) การประเมินผล 3.48 1.19 3.89 0.93 0.38 

รวมด้านการกำกับการรู้คิด 3.70 1.10 4.07 1.12 0.33 
รวมทั้งหมด 3.76 1.12 4.05 0.92 0.29 
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ตัวอย่างการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 

ตัวอย่างที่ 1 กลวิธีอภิปัญญาที่ใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทนำ ที่มา ผู้แต่ง และสาระสำคัญของเรื่อง 
1. ความรู้ด้านการรู้คิดของตนเอง 

- ความรู้ด้านข้อเท็จจริง  
2. ความรู้ด้านการกำกับการรู้คิดของตนเอง 

- การวางแผน 
- กลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง 

ขั้นการสอนที่นักเรียนเกิดอภิปัญญา 
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-reading) 
2) ขั้นเพิ่มเติมแผนการอ่าน (Added reading plans) 
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันสำรวจและอภิปรายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับบทนำ ที่มา ผู้แต่ง และ

สาระสำคัญของเรื่องในภาพรวม จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและ
วรรณกรรม ม.5 หน้า 98 – 111 

 
5. นักเรียนวางแผนการอ่านของตนเองเป็นแผนผังความคิดแบบเส้นเวลาลงในใบงาน

แผนการอ่านสร้างความคิด เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการอ่าน เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห ์(การวางแผน) 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ 
(แนวทางการใช้คำถามกระตุ้นความคิด) 
1. การเรียนวรรณคดีแต่ละเรื่อง เราควรรูเ้รื่องใดเกี่ยวกับวรรณคดเีรื่องนั้น ๆ บ้าง(ความรู้
ด้านข้อเท็จจริง) 
2. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ มคีุณค่าอย่างไร 

กลวิธีอภิปัญญา 
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3) ขั้นชำนาญตั้งวัตถุประสงค์ (Set Objectives) 
6. นักเรียนกำหนดเป้าหมายของการอ่านเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

ของตนเอง แล้วบันทึกลงในใบงานแผนการอ่านสร้างความคิด (กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล) 
7. ครูและนักเรียนร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแผนการอ่านและ  

การตั้งเป้าหมายของการอ่านเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ โดยครูช่วยแนะนำ
ตรวจสอบว่า เหมาะสม ครบถ้วน หรือต้องเพ่ิมเติมในเรื่องใด (กลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง) 

 
ภาพที่ 33 บรรยายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ 
(แนวทางการใหต้ัวแบบหรือแบบอย่างท่ีดี การคิดออกเสียง/ การสาธิต) 
1. ครูยกตัวอย่างในการวางแผนการอ่าน โดยการพูดในสิ่งท่ีครคูิด เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนพูดในสิ่งท่ีคิด เช่น 1. รู้ท่ีมา 
2. อ่านแปลความและหาคำศัพท์ทีไ่ม่รู้ความหมาย 
3. อ่านตีความ 4. อ่านขยายความ 5. วิเคราะห์และประเมินคา่ (การ
วางแผน) 

กลวิธีอภิปัญญา 
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
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ตัวอย่างที่ 2  การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มัทนาภาษาศิลป์ (บทวิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่าด้านสังคม) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ (5 นาที) 
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน 
2. นักเรียนจัดโต๊ะเป็นวงกลมแล้วนั่งตามกลุ่มของตนเอง 
3. หลังจากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากการนำเสนอบทวิเคราะห์ วิจารณ์

คุณค่าด้านสังคม 
ขั้นสอน (40 นาที) 
กิจกรรมหลังการอ่าน (ขั้นสรุปผล ประเมินอ่านผ่านคุณค่าและนำความรู้มาประยุกต์ใช้

ในความคิด) 
1. กลุ ่มที ่จับได้หมายเลย 1 ให้ออกมาอภิปรายนำเสนอบทวิเคราะห์ วิจา รณ์คุณค่า 

ด้านสังคมให้ครูและเพ่ือนฟัง หลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มที่จับได้หมายเลข 2 3 4 5 และ 6 ตามลำดับ 

 
3. เมื่อทุกกลุ่มอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูพูดสรุปเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทั้งถามคำถาม

เพ่ือกระตุ้นการคิดของนักเรียน 

กลวิธีการคิดอภิปัญญา (การใช้คำถามกระตุ้นการคิดและการอภิปราย) 
2. หลังจากท่ีแต่ละกลุ่มอภิปรายนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะถามคำถามนักเรียน
เพ่ือกระตุ้นการคิดและเพ่ือให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มที่
นำเสนอและกลุ่มอ่ืน ๆ โดยแนวคำถามมีดังนี้ (การตรวจสอบความเข้าใจ) 

2.1 นักเรียนคิดว่ารูปแบบความรักในเรื่องมัทนะพาธากับสถานการณ์ข่าวที่นำมา
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอภิปราย 

2.2 หากนักเรียนเจอสถานการณ์ความรักแบบในข่าวนักเรียนจะมีวิธีการตั้งรับ
กับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
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ขั้นสรุป (5 นาที) 
1. ให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ (การประเมินผล) 
2. นักเรียนเตรียมเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของตนเองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ

ใดก็ตาม หรือถ้าหากใครไม่มีก็สามารถเสนอมุมมองความรักที่ตนเองปรารถนา เพื่อนำมาเขียน
และเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

ตัวอย่างที่ 3  กลวิธีอภิปัญญาที่ใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโคลงโลกนิติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 และ 10 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์บอร์ดเกมโคลงโลกนิติ 

ขั้นการสอนที่นักเรียนเกิดอภิปัญญา 
ขั้นสอน 
กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading) 
7. ขั้นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในความคิด 
2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ โดยนำเนื้อหา

จากโคลงโลกนิติมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นบอร์ดเกมของกลุ่มตนเอง 
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดวางแผนการออกแบบบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ 

 
 

กลวิธีอภิปัญญา (การใช้คำถามกระตุ้นการคิด) 
3.1 ในฐานะที่นักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น นักเรียนคิดว่าการมีความรักเป็นสิ่งที่จำเป็น 

ดี หรือไม่ดีอย่างไร พร้อมทั้งอภิปรายให้ชัดเจน 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ (แนว
ทางการให้การชี้นำแนวทาง) 

1. โคลงโลกนติิมีคณุค่าเนื้อหาด้านใดบ้าง และเนื้อหาเหล่านั้นสามารถนำ 
มาออกแบบบอร์ดเกมเศรษฐโีคลงโลกนิตไิด้อย่างไรบ้าง (การวางแผน) 

2. ในการออกแบบเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ สิ่งท่ีจะทำให้บอร์ดเกมของเรา
สนุกข้ึนควรมีกติกาการเล่นอย่างไร (กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล) 

กลวิธอีภิปัญญา 
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2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติขึ้นมา 

 

  

  
ภาพที่ 35 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 

แผนการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องบอร์ดเกมนำชีวิตจากโคลงโลกนิติ 

ขั้นการสอนที่นักเรียนเกิดอภิปัญญา 
ขั้นสอน 
กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading) 
7. ขั้นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในความคิด 
2.1 ครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติที่ได้ออกแบบ 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ (แนว
ทางการโต้แย้งเป็นกลุ่ม) 

1. สมาชิกในกลุ่มพูดถึงบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติท่ีตนกำลังสร้างว่ามี
จุดเด่นอย่างไรที่น่าสนใจ และจดุดอ้ยอะไรที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น (การตรวจสอบ
ติดตามความเข้าใจ) 
    

กลวิธอีภิปัญญา 
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2.2 นักเรียนเล่นเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติที่ตนได้ออกแบบจำนวน 1 รอบ 

 
2.3 นักเรียนแลกเปลี่ยนกันเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติของเพื่อนกลุ่มอื่นจำนวน 1 

รอบ 

 
2.4 ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสะท้อนคิดจากการเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติลงใน

กระดาษท่ีครูแจกให้ว่าจากการเล่นนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง (การประเมินผล) 

 

 

 

 

 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ (แนว
ทางการโต้แย้งเป็นกลุ่ม) 

1. สมาชิกในกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นบอรด์เกมเศรษฐีโคลงโลก
นิติ (การวางแผน) 

2. นักเรียนตรวจสอบวิธีการเล่นของสมาชิกในกลุ่มว่าเล่นได้ถูกต้องหรือไม่ 
(การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ) 

กลวิธอีภิปัญญา 

เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือครูเห็นว่าควรจะมีการเสริมต่อ (แนว
ทางการโต้แย้งเป็นกลุ่ม) 

1. นักเรียนพูดในสิ่งท่ีตนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลง
โลกนิติของเพื่อนกลุม่อื่น เพื่อให้เข้าใจวิธีการเล่นท่ีถูกต้องตรงกัน (กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง) 

กลวิธอีภิปัญญา 
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ภาพที่ 36 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ผลงานนักเรียนบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ 
จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องบอร์ดเกมนำชีวิตจากโคลงโลกนิติ

 

 
ภาพที่ 37 ผลงานนักเรียนบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ ทั้ง 4 กลุ่ม จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

10 เรื่องบอร์ดเกมนำชีวิตจากโคลงโลกนิติ 
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ภาพที่ 37 (ต่อ) 
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โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์บอร์ดเกมโคลงโลก
นิติ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องบอร์ดเกมนำชีวิตจากโคลงโลกนิติ ดังนี้ 

แผนที่ 9 ครูให้นักเรียนออกแบบเกมเอง ตอนแรกถามก่อนว่านักเรียนรู้จักเกมเศรษฐีไหม 
นักเรียนตอบว่ารู้จักค่ะ นักเรียนเลยนึกภาพเกมเศรษฐีออก และครูนำภาพตัวอย่างเกมเศรษฐี
หลาย ๆ แบบมาให้นักเรียนดู เพื่อให้เห็นว่าเกมนี้สามารถนำมาสร้างเองได้ เช่น เกมเศรษฐี
สำนวน เกมเศรษฐีนิราศภูเขา จากนั้นให้นักเรียนออกแบบของกลุ่มตัวเองโดยนำโคลงโลกนิติที่ได้
เรียนมา เช่น เนื้อเรื่อง สำนวน โวหาร คำศัพท์ โดยข้อแม้คือ ผู้เล่นจะต้องอ่าน เช่น ผู้เล่นเดินมา
ตกหมายเลข 5 ให้จับบัตรโคลงโลกนิติมา 1 บท อ่านแล้วตีความว่าให้แง่คิดอะไร หรือ โคลงบทนี้
ตรงกับสำนวนสุภาษิตอะไร ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้รับเงิน ถ้าตอบผิดจะถูกหักเงิน (ส่วนนี้นักเรียน
จะเป็นคนออกแบบเองทั้งหมด) แล้วก็ให้นักเรียนออกแบบธีมผังเกมเองตามความชอบ เช่น  
ธีมชินจัง ธีมขนมหวาน ธีมหมี เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่แจกนักเรียนจะเป็นกระดาษแข็งสำหรับวาด
วอร์ดเกม กระดาษสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับทำบัตรอ่าน นักเรียนออกแบบมาบางกลุ่มก็ออกแบบ
เป็นโฉนดโคลงโลกนิติ 

แผนที่10 ครูให้นักเรียนเล่นเกม โดยเริ่มจาก 
1. ให้นักเรียนออกมานำเสนอบอร์ดเกมที่กลุ่มตัวเองได้ออกแบบ อธิบายให้เพื่อนฟังว่า 

มีวิธีการเล่นอย่างไร และกลุ่มตัวเองได้ออกแบบอย่างไรบ้าง 
2. ครูแจกเงิน (เงินกาโม่สำหรับเล่นเกม) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1570 บาท 
3. ให้นักเรียนเลือกผู้เล่นที่จะเป็นธนาคารสำหรับกลุ่มตนเอง 1 คน 
4. นักเรียนเล่นบอร์ดเกมของกลุ่มตนเองจำนวน 1 รอบ 
5. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันเล่นเกมระหว่างกลุ่ม 
6. ร่วมกันโหวตผลงานที่ดีที่สุดตามความพึงพอใจของนักเรียน ครูให้รางวัลกลุ่มที่ได้รับ

โหวตมากที่สุด 
7. ครูให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดหลังจากการเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ 
8. นักเรียนทำแบบสะท้อนคิดอภิปัญญา 

กติกาการเล่นบอร์ดเกมนำชีวิตจากโคลงโลกนิติ 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติของตนเองที่ได้ออกแบบ โดยการ

ทอยลูกเต๋า และดำเนินการเล่นตามกติกาของตนเองที่ได้ช่วยกันออกแบบมา 
2. นักเรียนดำเนินการเล่นไปจนกว่าจะมีบุคคลล้มละลาย เมื่อมีบุคคลล้มละลายถือว่าจบ

เกม ให้นักเรียนทุกกลุ่มหยุดเล่นเกม 
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3. นักเรียนแลกบอร์ดเกมเศรษฐีกันเล่นระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่ม 1 แลกกับกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
แลกกับกลุ่ม 4 เป็นต้น แล้วให้ส่งตัวแทนมาอธิบายวิธีการเล่นของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนกลุ่มที่แลก
บอร์ดเกมอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในการเล่นที่ถูกต้อง 

4. ดำเนินการเล่นเกมอีกรอบ (ครั้งนี้นักเรียนจะได้เล่นบอร์ดเกมของเพื่อนต่างกลุ่มเพ่ือ
ความหลากหลาย และได้เห็นตัวอย่างบอร์ดเกมของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน) 

5. เมื่อนักเรยีนแล้วมีบุคคลล้มละลายถือว่าหยุดการเล่นเกม 
6. นับเงินที่เหลือว่าใครมีเงินเหลือมากที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะในกลุ่ม 

  
ภาพที่ 38 กิจกรรมบอร์ดเกมของนักเรียน 
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สะท้อนคิดจากการเล่นบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ 
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ตัวอย่างเพื่อแสดงข้ันตอนการเกิดอภิปัญญาของผู้เรียนพร้อมรูปภาพผลงาน 
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม บทละครพูดคำฉันท์  

เรื่อง มัทนะพาธา โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด 

1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง : นักเรียนรู้ว่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง 
มัทนะพาธา เช่น ความเป็นมา ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้แต่ง รวมถึงฉันทลักษณ์และเรื่องย่อของเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการตอบคำถามในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวอย่างคำพูดและการตอบคำถามของนักเรียนในขณะเรียนที่สะท้อนความรู้เกี่ยวกับการรู้
คิด(ด้านความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง) 

ผู ้สอน : “นักเรียนความเป็นมา ผู ้แต่ง และฉันทลักษณ์รวมถึงเรื ่องย่อเรื ่องมัทนะพาธา  
เป็นอย่างไร?” 

ผู้เรียนคนที่ 1 : “ครูคะ หนูตอบได้ค่ะ คือเป็นเรื่องราวที่รัชกาลที่ 6 เป็นผู้แต่ง โดยมีที่มามาจาก
ตำนานเรื่องดอกกุหลาบซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ เพื่อทำให้เห็นถึงทุกข์ที่เกิด
จากความรักค่ะ” 

ผู้เรียนคนที่ 2 : “ครูคะ หนูว่าเรื่องนี้ใช้ฉันลักษณ์ประเภทฉันท์และกาพย์ โดยเรื่องย่อกล่าวถึง 2 
ภาคคือภาคสวรรค์และภาคพื้นดิน โดยมีตัวละครหลักคือ มัทนะพาธา สุเทษณ์ มายาวิน 
คนธรรพ ์ถูกไหมคะครู” 

ซึ่งทุกครั้งที่ผู้สอนถาม ผู้สอนจะให้เวลาผู้เรียนได้ประมวลความรู้ เรียบเรียงเนื้อหา โดย
การนึกย้อนถึงประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือปรึกษากับเพื่อนในกลุ่ มของตนเอง แล้วตอบ
คำถามครู 
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ภาพที่ 39 ภาพกิจกรรมในชั้นเรียนที่นักเรียนมีการตอบคำถาม 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  

1.2 ความรู ้ด ้านกระบวนการ : นักเรียนได้ตระหนักรู ้ว ่ามีขั ้นตอนบางอย่างที ่ต ้อง
ดำเนินการในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การปรึกษาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจ
เนื้อหา การแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มทำงาน และการพูดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
กับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาโดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 40 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้วางแผนการทำงานและนำเสนอผลงาน 

1.3 ความรู้ด้านเงื่อนไข : นักเรียนรู้ว่ามีเงื ่อนไขบางอย่างในการเลือกเทคนิค/วิธีการ 
ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น นักเรียนจะต้องรู้หลักในการถอดคำประพันธ์และความหมาย
ของคำศัพท์มาล่วงหน้า เพ่ือจะได้ถอดคำประพันธ์ในชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ได้ 
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ภาพที่ 41 การทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. การกำกับการรู้คิด 

2.1 การวางแผน : นักเรียนมีการวางแผนการทำงานกลุ่มกันอย่างเป็นขั ้นตอน เช่น 
สมาชิกภายในกลุ่มแบ่งเนื้อหากันถอดคำประพันธ์ และเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องมัทนะ
พาธาในตอนที่ตนเองได้และตอนของเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อเป็นการจัดลำดับความคิด และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องในแต่ละตอนได้ 

การวางแผน : นักเรียนมีการวางแผนการทำงานกลุ่มกันอย่างเป็นขั้นตอน เช่น สมาชิก
ภายในกลุ่มแบ่งเนื้อหากันถอดคำประพันธ์ และเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องมัทนะพาธา  
ในตอนที่ตนเองได้และตอนของเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อเป็นการจัดลำดับความคิด และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องในแต่ละตอนได้ 

บทบาทหน้าที่ของผู้สอน : ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือ
เขียนแผนภาพความคิดลำดับโครงเรื่อง 

บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน : ปรึกษากันภายในกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน เช่น 
ถอดคำประพันธ์ 3 คน ตรวจสอบข้อมูล 2 คน และเขียนลงในกระดาษ 1 คน รวมถึงการวิเคราะห์
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และสังเคราะห์เนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา และสังคม ผ่านกระบวนการคิดของตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอนก่อนเขียนจริง (จัดระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน) 

บทบาทหน้าที่ของผู้สอน : คอยสังเกตนักเรียนทั่วห้องและให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากผู้เรียน  
ไม่เข้าใจ (กรณีนี้ผู้เรียนจะปรึกษากันภายในกลุ่มก่อน หากไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจึงขอคำแนะนำ
จากผู้สอน) 

ตัวอย่างคำพูดของนักเรียนที่สะท้อนการกำกับการรู้คิด (ด้านการวางแผน) 

ผู้เรียนกลุ่มที่ 1 : “ถ้าอย่างนั้นกลุ่มเราให้ ก ข ค ช่วยกันถอดคำประพันธ์ละกันเนาะ ดูจะเข้าใจ
มากที่สุดในส่วนนี้ ส่วน ง กับ จ ช่วยกันตรวขสอบข้อมูลที่ทั้งสามคนเขียนว่าข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่ ดูจากในหนังสือประกอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากออนไลน์ได้ เพราะครูอนุญาต 
ส่วนเราจะเขียนให้นะ ตัวอย่างประกอบของเราดูจากที่เราใช้ปากกาเน้นคำขีดตอนครู
อธิบายได”้ 

ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 : “กลุ่มเราช่วยกันถอดคำประพันธ์สัก 4 คน เพราะจะได้เสร็จเร็ว ๆ และจะได้มี
เวลาตรวจสอบข้อมูลเเละทำความเข้าใจเพ่ิมเติมเนาะ” 
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ภาพที่ 42 การวางแผนการทำงานกลุ่มกันอย่างเป็นขั้นตอน 
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ภาพที่ 43 ผลงานของนักเรียนที่มีการวางแผนในการทำงาน  

2.2 กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล : นักเรียนมีการขีดข้อความสำคัญในเนื้อหา หลังจากนั้น
ก็จดคำอธิบายเพิ่มเติมที่ครูผู ้สอนได้อธิบายให้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น รวมถึงสามารถเชื่อมโยง  
องค์ความรู้เก่าและองค์ความรู้ใหม่ได้ดี รวมถึงขณะที่เรียนนักเรียนก็ตั้งใจที่ผู้สอนสอนเป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 44 ผลงานนนักเรียน 

2.3 การตรวจสอบความเข้าใจ : นักเรียนได้ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเพื่อตรวจสอบและ
ติดตามความเข้าใจของตนเอง หรือหากเพื่อนไม่สามารถให้คำตอบได้นักเรียนก็จะถามผู้สอน
เพื ่อให้ได้ข้อมูลเพิ ่มเติมที ่แน่ชัดเพิ ่มมากขึ ้น นอกจากนี้การที ่นักเรียนออกมานำเสนอผล  
การวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื ่องมัทนะพาธาก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงการตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใดหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเพื่อน  
ที่ออกมานำเสนอหรือไม่ อย่างไร 

บทบาทหน้าที่ของผู้สอน : ให้ผู ้เรียนนำเสนองานของตนเองที่ผ่านการวิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการคิดของตนเองและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันกับเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ 
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บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน : นำเสนองานของตนเองให้เพ่ือนฟังในหัวข้อการวิเคราะห์คุณค่า
ด้านสังคม 

บทบาทหน้าที่ของผู้สอน : หลังจากที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเอง
นั้น เมื่อนำเสนอเสร็จ(ทีละกลุ่ม) ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียนว่า สิ่งที่เพื่อนได้
นำเสนอไปนั้นสมาชิกกกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาข่าวไม่ตรงกันมีความคิดเห็นอย่างไร และหากว่าตนได้
เนื้อหาดังกล่าวจะมีวิธีการจัดการแบบเดียวกันกับกลุ่มที่ออกมานำเสนอหรือไม่ (ผู้เรียนปรึกษากัน
เพ่ือร่วมกันหาคำตอบซึ่งแต่ละกลุ่มให้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน) 

ตัวอย่างคำพูดของนักเรียนที่สะท้อนการกำกับการรู้คิด (ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ) 

ผู้เรียนกลุ่มที่ 3 : “จากข่าวที่กลุ่มของพวกเราได้นั้น จะเห็นว่าทั้งผู้ขายเเละผู้หญิงเป็นเเฟนกัน  
มานานตั้งเเต่มัธยมจนตอนนี้ต่างก็มีอาชีพที่ดี เเสดงให้เห็นถึงความรักที่มั่นคงทั้งสองคน 
กลุ่มของพวกเราคิดว่าความรักเช่นนี้เป็นความรักที่ดี เเละทำให้ทั้งคู่มีความสุขเป็นความรัก
ที่นำพาให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งต่างจากมัทนะพาธาที่ต้องทนทุกข์เพราะ
ความรัก เพราะเป็นความรักที่ไม่สมหวัง” (จุดนี้ผู้สอนมองว่านักเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้
ใหม่เเละความรู้เก่าโดยใช้ตัวอย่างเหตุการณ์เป็นสื่อกระตุ้นในการคิด) 

ผู้สอน : “กลุ่มอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนได้วิเคราะห์เเละะสังเคราะห์ออกมาหรือไม่ เเละมีอะไร
เพ่ิมเติมที่อยากจะเสนอจากที่เพ่ือนได้กล่าวมาหรือไม่” 

กลุ่ม 5 : “กลุ่มของพวกเรามองว่า เห็นด้วยกับที่เพื่อนได้กล่าวมา เเต่มีส่วนที่เสริมนิดหนึ่งคือ  
ถ้าเรามองถึงสภาพปัจจุบันจากบริทเเวดล้อมที่เราเจอ อย่างเพ่ือนเราหรือคนอื่น ๆ ที่เราได้
เจอ ก็จะเห็นว่า มีน้อยมากที่จะรักกันนานขนาดนี้ เพราะด้วยความท่ีเราเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่
อยากรู้อยากลองเลยทำให้ยังไม่ได้มองเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่จริงจังเเบบมองภาพ  
ในอนาคตออกว้าจะเป็นยังไง เรามองว่าข่าวนี้ก็สะท้อนให้เห็นด้านที่ดีของความรักเช่นกัน 
ซึ่งหากมองย้อน ซึ่งเรื่องมัทนะพาธาก็ต่างจากข่าวนี้ตามที่เพ่ือนบอก เเต่ถ้าหากลองเรียนรู้
เรื่องราวความรักจากเรื่องมัทนะพาธา เราจะสามารถจัดการเรื่องราวความรักในรูปเเบบ
ของตนเองได้โดยไม่มีความทุกข”์ 
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ภาพที่ 45 นักเรียนได้ปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบและติดตามความเข้าใจของตนเอง 

2.4 กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง : นักเรียนได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยถามครูผู ้สอน
เกี ่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจ เช่น เมื ่อผู ้สอนสอนเรื ่องการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา 
วรรณศิลป์ และสังคม ผู้เรียนบางคนก็ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือเนื้อหาจากสื่อที่ครูนำมาเป็น
ตัวอย่างกับเนื้อหาในเรื่องมัทนะพาธาได้ จึงต้องสอบถามผู้สอนเพิ่มเติม หรือฟังเพื่อนคนอื่น ๆ 
อธิบายเพื่อทำความเข้าใจ 

  
ภาพที่ 46 การนำเสนองานหน้าชั้นของนักเรียน 

2.5 การประเมินผล : นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในทุก ๆ ครั้งที่มีการสอนโดยกลวิธี  
อภิปัญญา เพ่ือตรวจสอบว่าตนเองมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดในการอ่านวิเคราะห์ 
วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมเรื่อง มัทนะพาธา โดยกลวิธีการสอนอภิปัญญา 
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ภาพที่ 47 นักเรียนเขียนสะท้อนคิด 

ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

สิ่งที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วยกลวิธีอภิปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะผู้สอนได้สังเกตสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื ่องการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วยกลวิธีอภิปัญญาจากการ  
ทำแบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และจากการสัมภาษณ์อภิปัญญาของ
นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะผู้สอนได้แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ ในตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการทำแบบ
สะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจากการทำแบบสะท้อนคิดของนักเรียน ในการทำงาน
นักเรียนมีการวางแผนร่วมกัน คือ การแบ่งหน้าที่กันตามความสามารถและเนื้อหาของเรื่องที่เรียน 
นักเรียนมีการจัดการข้อมูลเพื่อให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งเนื้อหาที่สำคัญ
ออกเป็นส่วน ๆ นักเรียนมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองหลังกิจกรรมการเรียนรู้ และ  
ได้แก้ไขโดยการถามเพ่ือน ถามครู และสร้างความเข้าใจใหม่แก่ตนเอง และนักเรียนมีการประเมิน
ตนเองหลังการเรียนว่าเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ และทำผลงานออกมาดีหรือยังดังภาพตัวอย่าง  
แบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างแบบสะท้อนคิดหลังกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ภาพที่ 48 (ต่อ)  
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ภาพที่ 48 (ต่อ)  
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ตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วย
กลวิธีอภิปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะผู้สอนได้เลือก
สัมภาษณ์นักเรียน 3 กลุ่มคือนักเรียนที่มีความสามารถในระดับเก่งจำนวน 2 คน กลาง จำนวน 2 
คน และอ่อน จำนวน 2 คน 

นักเรียนที่มีความสามารถในระดับเก่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ในด้านการคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน 

1.1 ด้านความรู้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือความรู้เดิมจะเป็นเรื ่องเกี่ยวกับ
สำนวนที่เคยเรียนมาก่อนและเคยอ่านจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 

1.2 ในด้านความรู้เกี่ยวขั้นตอนต่าง ๆ นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งงานกัน
ทำงานกลุ่มที่ทำเป็นขั้นตอนคือ แบ่งหน้าที่การทำงานของเพ่ือนตามความสามารถให้เหมาะสมกับ
งาน เช่น หาข้อมูล ออกแบบงาน ระบายสี และนำเสนอ 

1.3 ส่วนความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการ
ทำงานกลุ่มที่แบ่งงานกันทำตามความถนัด 

2. ในด้านการวางแผนการทำงาน นักเรียนมีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน มีการปรึกษา
กันภายในกลุ่มว่าจะต้องทำอะไรก่อน – หลัง แบ่งหน้าที่การทำงานตามความสามารถของบุคคล 
ใช้การปรึกษา ถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้งานสำเร็จ 

3. ด้านการจัดการข้อมูล นักเรียนมีการจัดการข้อมูลทุกคนตามความถนัด ได้แก่ การจด
สรุปสั้น ๆ ลงในสมุดโน้ตของตนเอง ใช้สีสันในการจด และวาดภาพตามความเข้าใจของตนเอง  
ให้ง่ายแก่การจดจำ และมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบคือ อ่านข้อมูลที่ได้มาเป็นสิ่งแรก  
ทำความเข้าใจ เรียบเรียงให้สอดคล้อง และสรุปเป็นแผนผังความคิด 

4. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจด้วยการ
ถามเพ่ือนในกลุ่มว่าสิ่งที่ตนและเพ่ือนเข้าใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ มีการถามตัวเองเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเอง เมื่อไม่เข้าใจจะใช้วิธีการอ่านซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบ และค้นหาเพิ่มเติม 
ในอินเตอร์เน็ต 

5. ด้านข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด นักเรียนพบข้อผิดพลาดของตนเองและของกลุ่ม 
คือของตนเองจะพบการเข้าใจในเรื่องของสำนวน แก้ไขโดยการถามครู ถามเพ่ือน และปรับความ
เข้าใจ ส่วนงานกลุ่มพบข้อผิดพลาดคือ บอร์ดเกมเศรษฐีที่ระบายสีออกออกมาได้ไม่ดีตามที่
ต้องการ จึงแก้ไขโดยการระบายเพ่ิมให้ดีข้ึน 
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6. ด้านการประเมินงาน นักเรียนมีการประเมินงานว่างานออกมาสมบูรณ์ตามที่ต้องการ
หรือไม่ โดยการประเมินด้วยสายตา และให้คะแนนตนเอง 

7. ความรู้สึกในภาพรวมที่มีต่อการเรียนวิชานี้ในบทเรียนที่ผ่านมา นักเรียนรู้สึกสนุก แต่
ชอบทำงานเดี่ยวมากกว่าเพราะกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยเองมากกว่างานกลุ่ม 

นักเรียนที่มีความสามารถในระดับปานกลาง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ในด้านการคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน 

1.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือความรู้เดิมเป็นเรื่องสำนวนที่ตรงกับ
โคลงโลกนิติ โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมเรื่องความหมายของสำนวน 

1.2 ในด้านความรู้เกี่ยวขั้นตอนต่าง ๆ นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกลุ่ม 
โดยแบ่งหน้าที่กันตามถนัด เริ่มจากการหาข้อมูบก่อน ช่วยกันคิดในกลุ่มว่าจะทำอย่างไร แล้วค่อย
ลงมือทำ ตรวจสอบว่างานออกมาดีหรือไม่ ด้วยการตรวจสอบตัวหนังสือ เนื้อหา การตกแต่ง 

1.3 ส่วนความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการ
เล่นบอร์ดเกมเศรษฐี 

2. ในด้านการวางแผนการทำงาน นักเรียนมีการวางแผนการทำงานที่แบ่งงานกันทำตาม
ความถนัด โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูลก่อนเป็นสิ่งแรก อ่านเนื้อหาให้เข้าใจ ลงมือทำ  
หาเหตุผลมายกตัวอย่างให้เพ่ือนในกลุ่มเข้าใจ แล้วตรวจสอบว่าสมบูรณ์หรือยัง 

3. ด้านการจัดการข้อมูล นักเรียนมีการจัดการข้อมูลทุกคนได้แก่การเขียนข้อมูลสำคัญว่า
สื่อถึงอะไร ใช้เครื่องหมาย * หน้าใจความสำคัญไว้ มีการวาดภาพประกอบโคลงโลกนิติว่าสอน
อะไรให้ตนเองเข้าใจ ขีดเส้นใต้กำกับ และมีการจดย่อ ๆ เพื่อความเข้าใจของตนเอง 

4. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจด้วยการ
เปิดหนังสืออ่านใหม่ ถามเพ่ือนที่เข้าใจกว่าตนเอง 

5. ด้านข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด นักเรียนพบข้อผิดพลาดของตนเองและของกลุ่ม 
คือ ของตนเองจะพบการเข้าใจในเรื่องของสำนวนที่เข้าใจความหมายผิดเพราะจำมาผิด แก้ไขโดย
การถามครู ถามเพื่อน และถอดโคลงโลกนิติว่าตรงกับสำนวนใดผิด แก้ไขโดยการถามครูผู ้สอน 
ส่วนงานกลุ่มพบข้อผิดพลาดคือ บอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติออกมาไม่เรียบร้อย แก้ไขโดยการ
ทำให้ดีกว่าเดิม 

6. ด้านการประเมินงาน นักเรียนมีการประเมินงานว่างานเรียบร้อยหรือไม่ ขาดเหลือ
อะไรบ้าง ประเมินด้วยสายตา โดยดูเนื้อหา ตัวหนังสือ มีการถามตัวเองว่าทำงานออกมาตามที่
ตนเองต้องการหรือไม่ และมีการให้คะแนนตนเอง 
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7. ความรู้สึกในภาพรวมที่มีต่อการเรียนวิชานี้ในบทเรียนที่ผ่านมา นักเรียนรู้สึกโอเค รู้สึกดี
เพราะไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน รู้สึกว่าการทำงานกลุ่มทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้สึกว่า
การเรียนแบบนี้ทำให้ได้รู้อะไรใหม่ ๆ 

นักเรียนที่มีความสามารถในระดับอ่อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ในด้านการคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน 

1.1 ด้านความรู้เกี ่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือความรู้เดิมเป็นเรื่องสำนวนที่ใช้
ความรู้เดิมในระดับชั้นประถมศึกษา และความหมายของคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย 

1.2 ในด้านความรู้เกี่ยวขั้นตอนต่าง ๆ นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกลุ่ม  
มีการแบ่งหน้าที่กันหาข้อมูล มีการจัดการด้านเวลา 

1.3 ส่วนความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขคือเงื่อนไขในการ
เล่นบอร์ดเกมเศรษฐีว่าต้องทำสิ่งใดก่อน มีเงื่อนไขเวลาตอบคำถามครูต้องยกมือก่อน มีเงื่อนไข
ด้านเวลา คือทำงานให้เสร็จทันเวลา 

2. ในด้านการวางแผนการทำงาน นักเรียนมีการวางแผนการทำงานคือ แบ่งกันหาข้อมูล 
อ่านหนังสือ นำข้อมูลมาแบ่งกัน และทำความเข้าใจ 

3. ด้านการจัดการข้อมูล นักเรียนมีการจัดการ คือ การจดในสมุดโน้ต ตกแต่งสีสันให้
ตนเองเข้าใจ เขียนให้เข้าใจง่าย เพ่ิมความจำด้วยการใช้สีกำกับ และวาดรูปให้เข้าใจง่าย 

4. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจด้วยการ
หาข้อมูลมาพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม ถามครู มีการตรวจสอบความเข้าใจเรื่องสำนวนพอหมดคาบ
ถ้าไม่เข้าใจถามเพ่ือน ถามครู และค้นอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 

5. ด้านข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด นักเรียนพบข้อผิดพลาดของตนเองและของกลุ่ม 
คือ ของตนเองเข้าใจเรื่องคุณค่าวรรณศิลป์ผิดว่าโคลงบทนี้เป็นการเล่นเสียงหรือการเล่นคำ แก้ไข
โดยการถามครู และงานกลุ ่มพบข้อผิดพลาดคือเขียนบัตรดีบัตรเสียจากบอร์ดเกมเศรษฐี  
โคลงโลกนิติผิด แก้ไขโดยการตัดกระดาษแล้วเขียนใหม่ 

6. ด้านการประเมินงาน นักเรียนมีการประเมินงานว่างานว่าออกมาสวยและครบหรือไม่ 
ตกแต่งครบไหม และขีดเส้นใต้หรือยัง 

7. ความรู้สึกในภาพรวมที่มีต่อการเรียนวิชานี้ในบทเรียนที่ผ่านมา นักเรียนรู้สึกสนุกได้เล่น
เกม ได้รู้จักความผิดพลาดของตนเอง และกลุ่มว่าควรปรับปรุงตัวอย่างไรให้ดี รู้สึกชอบนักเรียน
เป็นกลุ่มแบบนี้เพราะได้ช่วยกันคิด 



 

223 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื ่อง
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ผู ้วิจัยได้สังเกตจากการจัดการเรียน  
การสอนคือ นักเรียนมีจัดการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม คือ แบ่งงานกันทำตามความสามารถ
ของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มคือเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านที่อ่าน
นักเรียนมีการแก้ไขโดยการถามเพื่อนและถามครูผู้สอน  ดังจะเห็นได้จากภาพกิจกรรมการเรียน
การสอนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องโคลงโลกนิติด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ผู้วิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนตอนต้นคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ความเป็นมาโคลงโลกนิติ ตอนกลาง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเนื้อเรื่องโคลงโลกนิติ 
และตอนปลายแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 10 คือ เรื ่อง บูรณาการความรู ้บอร์ดเกมเศรษฐี  
โคลงโลกนิติ ดังตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมด้วย
กลวิธีอภิปัญญาดังนี้ 

 
ภาพที่ 49 กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความเป็นมาโคลงโลกนิติ 



 

224 

 
ภาพที่ 50 กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความเป็นมาโคลงโลกนิติ 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญามีการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมอภิปัญญา
มากขึ ้น เนื ่องจากการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทั ้ง 10 แผนของผู ้ว ิจัยได้คำนึงถึง
ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้จึงมีกลวิธีอภิปัญญา
แต่ละด้านแทรกอยู่ในแผน เพื่อให้ตลอดการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีการพัฒนาตนเอง  
ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และมีการพัฒนาพฤติกรรมอภิปัญญาอยู่เสมอ และกิจกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แต่ละคาบนั้นก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการตอบ
คำถาม ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์งานของกลุ่มออกมาให้ดีที่สุด 
และในกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการให้ผู้เรียน
นพฤติกรรมอภิปัญญาและการคิดวิเคราะห์มาใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
ตีความโจทย์ที่ครูกำหนดให้นำไปแต่งเรื่องที่จะแสดง และแบ่งฝ่ายในการเตรียมการแสดง ผู้เรียน
แต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ด้านการรู้คิดและควบคุมการรู้คิดในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ เช่น 
ผู้เรียนจะต้องมความรู้เดิมว่า ในการทำการแสดงจะต้องมีฝ่ายอะไรบ้าง ขั้นตอนก่อนที่จะแสดง 
แต่ละฝ่ายต้องทำอย่างไร และเมื่อซ้อมแล้วพบข้อผิดพลาด ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาอย่างไร 



 

225 

 
ภาพที่ 51 นักเรียนทำแผนผังความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 
ภาพที่ 52 นักเรียนนำเสนอผลงานที่ตนเองได้ฟังและจินตนาการออกมา 
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ภาพที่ 53 ใบงานการวางแผนแสดงบทบาทสมมติ 

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา มุ่งสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน โดยเปิด
โอกาสให้ผู ้เรียนได้คิดด้วยตนเอง จากการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  
การวางแผนการทำงานภายในกลุ่ม การจัดการข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงบทบาทสมมติขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดง
ความคิดของตนเองออกมา ทำให้ตนเองรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังคิดอะไร ซึ่งการอ่านคิดวิเคราะห์  
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ก็หมายถึงการอ่านพิจารณาสาร และจับใจความสำคัญของสารนั้นเพื่อที่จะนำไปแสดงความ
คิดเห็น แสดงความรู้ และวิเคราะห์สารนั้นได้ ดังนั้นกลวิธีการคิดอภิปัญญาจึงเป็นตัวกลางในการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การวิเคราะห์นั้นได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาจึงทำให้ทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะหข์องผู้เรียนพัฒนาขึ้น 

ตัวอย่างผลงานการเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษา 

 
ภาพที่ 54 การเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษา 
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ภาพที่ 55 การเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษา 
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ภาพที่ 55 (ต่อ) 
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ภาพที่ 55 (ต่อ) 
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ภาพที่ 56 การเขียนสะท้อนคิดของนักศึกษา 
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ภาพที่ 56 (ต่อ) 

ตัวอย่างรูปภาพการสอนของนักศึกษาในชั้นเรียน 

  

  
ภาพที่ 57 การสอนของนักศึกษาให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 
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ภาพที่ 58 การประชุม เตรียมการสอนและปรึกษาหารือร่วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

4.4 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวิชาภาษาไทย 

สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในวิชาภาษาไทย ทั้ง 5 โรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 1 โรงเรียน ก 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม บทละคร
พูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ทำการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ทำแบบทดสอบท้ายบทหลังเรียนเรื่อง มัทนะพาธา แบบปรนัย 
จำนวน 30 ข้อ 
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ภาพที่ 59 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอน  

โดยนักศึกษาโรงเรียน ก 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมีลักษณะ
กราฟในภาพที่ 60 (Pearson correlation = 0.68) 

 
ภาพที่ 60 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ก 
 

y = 6.5222x - 4.912
R² = 0.4643
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 2 โรงเรียน ข 

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

 
ภาพที่ 61 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอน  

โดยนักศึกษาโรงเรียน ข 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมีลักษณะ
กราฟในภาพที่ 62 (Pearson correlation = 0.47) 
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ภาพที่ 62 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ข 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 3 โรงเรียน ค 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธ ีอภิป ัญญาเพื ่อเสริมสร ้างทักษะการอ่านคิดว ิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรม เร ื ่อง  
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 
จำนวน 30 ข้อ 

 

 

y = 3.9928x + 2.7838
R² = 0.2195
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ภาพที่ 63 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอน  

โดยนักศึกษาโรงเรียน ค 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมีลักษณะ
กราฟในภาพที่ 64 (Pearson correlation = 0.34) 

 
ภาพที่ 64 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ค 

 

y = 2.2869x + 9.3367
R² = 0.1129
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 4 โรงเรียน ง 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยหลังจากที่เรียนโดยการ
ส่งเสริมอภิปัญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
เรื ่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ โดยวิธีการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้แบบทดสอบความรู้ จำนวน 30 ข้อ 

 
ภาพที่ 65 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอน  

โดยนักศึกษาโรงเรียน ง 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมีลักษณะ
กราฟในภาพที่ 66 (Pearson correlation = 0.25) 
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ภาพที่ 66 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน ง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 5 โรงเรียน จ 

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

 

 

 

y = 2.0976x + 11.931
R² = 0.0636
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ภาพที่ 67 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่สอน  

โดยนักศึกษาโรงเรียน จ 

จากการคำนวนหาค่า Pearson’s correlation ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนพบการกระจายของข้อมูลมีลักษณะ
กราฟในภาพที่ 68 (Pearson correlation = 0.44) 

 
ภาพที่ 68 กราฟความสัมพันธ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกับคะแนนอภิปัญญาโดยเฉลี่ย

ของนักเรียนแต่ละคนที่สอนโดยนักศึกษาโรงเรียน จ 

y = 3.3311x + 6.9767
R² = 0.1903
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0  : การศึกษานำร่องวิชา
ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา

ภาษาไทย 

งานวิจัยนี้เป็นการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเพื ่อการพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ในสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 5 คน โดย
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาจากชั้นเรียนที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย คนละ 1 ห้องเรียน 
ประมาณห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน จากโรงเรียนที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งไป
ฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2562 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. ตารางการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอภิปัญญาด้านการสอนภาษา (ไทย) 
2. แผนการจัดการอบรมปรับความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครู  

พ่ีเลี้ยง 
3. แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษา  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



 

242 

4. แบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5. แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. แบบวัดและประเมินอภิปัญญาของนักเรียน 
7. แบบสังเกตอภิปัญญาของนักเรียน 
8. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
9. แบบสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 
10. แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน

ภาษาไทย 
ตอนที ่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในวิชาภาษาไทย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
ภาษาไทย สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่ามีจำนวนงานวิจัยทั้งสิ้นรวม 32 เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศไทย 
จำนวน 14 เรื่อง งานวิจัยต่างประเทศจำนวน 18 เรื่อง โดยงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนา/การส่งเสริมอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษาไทยและด้านภาษา สามารถ
สรุปเป็นประเด็นได้ 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1.1 ประเด็นกรอบแนวคิดอภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 
ตอนที่ 1.2 ประเด็นการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในชั้นเรียนภาษาไทย 
ตอนที่ 1.3 ประเด็นการวัดและการประเมินอภิปัญญาของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาไทย 
ตอนที่ 1.4 ประเด็นงานวิจัยทั ้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับอภิปัญญา  

ในชั้นเรียนภาษา 
จากการศึกษาองค์ประกอบของเมตาคอกนิชันของนักการศึกษาหลายท่าน สามารถสรุปได้

ว่า พ้ืนฐานของกระบวนการคิดจะต้องมีทั้งการตระหนักรู้ และการกำกับตนเองในการเรียนรู้หรือ
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การทำสิ่งต่าง ๆ โดยผ่าน 3 องค์ประกอบหลักคือ การวางแผน (Planning) การกำกับติดตาม 
(Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) 

จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ การพัฒนาอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนภาษา (ไทย) ผู้วิจัยขอสรุปรูปแบบ 
แนวทาง วิธีการพัฒนาอภิปัญญาในจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนี้ 

การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริม/พัฒนาการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน คือ แนวคิดที่ใช้
ในการควบค ุมการค ิดของตนเองในการอ ่านซ ึ ่ งประกอบด ้วย การวางแผนการอ ่าน 
อย่างเป็นขั ้นตอน รู้เป้าหมายของการอ่าน วิธีการที่ใช้กับการอ่านนั ้น  ๆ และมีการควบคุม 
การอ่านและตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของตนเอง การประเมินผลการอ่านของตนเองเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งหาแนวทางส่งเสริม/พัฒนาการอ่านของตนให้ดียิ่งขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (การสอนอ่าน) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญานั้นสามารถ
แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ (อุทัย ภิรมย์รื่น, 2536) 

1. การรู้ตัว (Awareness) 
2. การติดตามดูแล (Monitoring) 
3. ด้านการควบคุม (Regulating) 

ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการสอนการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการส่งเสริม/พัฒนา (การอ่าน) 
ภาษาไทยของผู้เรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเชื่อมโยงความรู้ 
การเช ื ่อมโยงความร ู ้จากประสบการณ์เด ิมและประสบการณ์ใหม่ โดยการสร ้าง 

ความตระหนักรู้ในตนเอง 
2. ขั้นการวางแผน 
- เหตุผลที่จะต้องอ่าน 
- กำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างชัดเจน 
- มีความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะอ่านมากน้อยเพียงใด 
- มีเวลามากน้อยเพียงใด 
- จะอ่านอย่างไร 
3. ขั้นปฏิบัติการอ่าน 
- กลวิธีที่ช่วยในการอ่าน ได้แก่ Guessing Rereading Underlining Note Taking Mind 

mapping Questioning Summarization ฯลฯ 
- กิจกรรมขณะอ่าน 
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4. ขั้นกำกับตรวจสอบความเข้าใจขณะอ่าน 
- การตั้งคำถามถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน 
- อ่านแล้วเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
- หากไม่เข้าใจจะดำเนินการอ่านอย่างไร 
- อ่านช้า/เร็วไป 
- หาวิธีการอ่านที่ต่างไป 
- ใช้กลวิธีการอ่านช่วย 
- กิจกรรมหลังการอ่าน 
5. ขั้นประเมินผลการอ่าน 
- อ่านรู้เรื่องหรือไม่ 
- ควรใช้วิธีการอ่านนอกเหนือจากท่ีใช้หรือไม่ 
- การตรวจสอบความเข้าใจหลังการอ่านด้วยวิธีการต่าง ๆ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา  
ในการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย จำนวน 14 เรื่อง จากผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญา  
ในการเรียนการสอนภาษาในประเทศไทย ดังนี้ 

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอน
ภาษาในประเทศไทย จากข้อมูลด้านเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน 
การสอนภาษาในประเทศไทย พบว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน (อ่าน/
ฟัง) ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน แบบทดสอบวัดทักษะ 
การอ่าน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอน
โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาในการฟังภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจ แบบวัดความสามารถด้าน  
อภิปัญญา แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่าน แบบบันทึกการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมู ล 
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม การเขียนรายงานการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัยที่ค้นคว้าและรวบรวมได้มีจำนวนทั้งหมด 
18 เรื่อง พบว่ามีผู้ทำวิจัยไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 – 2019 
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สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านปีที่ทำวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย พบว่า ชื่องานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียนการสอนภาษา  
ในต่างประเทศจะแสดง คำอภิปัญญาไว้ในชื่อเรื่องและระบุสิ่งที่ต้องการจะส่งเสริมหรือพัฒนา  
ด้านภาษาปรากฏในชื่อเรื่อง บางงานวิจัยมีการระบุกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลและวิธีการที่จะใช้
ปรากฏในชื่อเรื่องงานวิจัยด้วย  

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน  
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยที่พบจำนวนมากที่สุดคือจะศึกษาด้านการพัฒนา/ส่งเสริมการอ่าน (การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ) มากกว่าการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ (การฟัง การพูด การเขียน) วัตถุประสงคท์ี่
พบรองลงมาคือการพัฒนา/การส่งเสริมการเรียนรู ้ภาษาที ่สอง/ ภาษาต่างประเทศ หรือ
ภาษาอังกฤษ (การอ่านเพ่ือความเข้าใจ , ความเข้าใจเนื ้อหา บทอ่าน , การรู ้จำคำศัพท์) 
วัตถุประสงค์ที่พบอีกประเด็นคือ การศึกษาการประสบความสำเร็จด้านวิชาการในการเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญา 
ในการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ จำนวน 18 เรื่อง จากผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาอภิปัญญา  
ในการเรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ ดังนี้ 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอภิปัญญาในการเรียน 
การสอนภาษาในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาอภิปัญญาในการ
เรียนการสอนภาษาในต่างประเทศ พบว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ reading tests, 
metacognitive reading strategy questionnaire, Survey of Reading Strategies (SORS), 
self-report questionnaire, semi-structured interviews, student task, observations, 
observation checklist, videotaped และ Metacognitive Awareness Inventory  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน สามารถสรุปผล 
ได้ดังนี ้

ทั ้ งนี ้ ผ ู ้ ว ิจ ัยได้ดำเนินการโดยใช้การวิจัยเช ิง ปฏิบัต ิการเพื ่อส ่ง เสริมนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ผู ้ว ิจัย มีกรอบแนวคิด 
ในขั้นตอนนี้คือ การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 ชั้นที่ซ้อนทับกันอยู่โดยวงจรชั้นนอก (วงจรใหญ่) 
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จะเป็นวงจรของการดำเนินการของแผนการวิจัย และวงจนชั้นใน (วงจรย่อย) เป็นวงจรของ 
การดำเนินการของโครงการย่อย ดังรายละเอียดดังภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 69 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรใหญ่ 

จากภาพที่ 69 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย เป็นรูปแบบการวิจัยโดยมีวงจร  
การปฏิบัติการ 2 ชั้น โดยวงจรชั้นนอก เป็นวงจรการปฏิบัติงานวิจัยของทีมใหญ่โดยภาพรวมทั้ง 
3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วงจรหลัก ดังนี้ วงจรที่ 
1 การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือปรับพื้นความรู้ วงจรที่ 2 การสร้างและพัฒนาแผนฯ และวงจรที่ 3 
การปฏิบัต ิการสอนจร ิง ส ่วนวงจรชั ้นในเป็นการแสดงกระบวนการวิจ ัยของแต่ละว ิชา 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย) โดยมีวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (PAOR) โดย 
ในวงจรที่ 3 นี้ ดังภาพที่ 59  
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ภาพที่ 70 กรอบแนวความคิดของการวิจัยในการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรย่อย 

จากภาพที่ 70 เป็นการแสดงกระบวนการวิจัยของแต่ละโครงการย่อยหรือแต่ละวิชาคือ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในแต่ละวงจรจะมี 4 ขั ้นตอน (PAOR) คือ  
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) 

ดังนั้นผลการศึกษาแนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action Research เพ่ือ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไปในข้อเสนอการวิจัย คือ 
การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนานักศึกษาที่แบ่งออกเป็น 3 
วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของ  
กลยุทธ์อภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
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วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ในวงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 

สรุปผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทยทั้ง 5 โรงเรี ยน 
รายละเอียด ดังนี้ 

ผู ้วิจัยใช้แบบประเมินอภิปัญญา (Metacognitive Awareness Inventory: MAI) ตาม
กรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison (1994) ในการประเมินอภิปัญญาของ
นักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนในการนำแบบประเมิน MAI ไปใช้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ในช่วง 0.867 ถึง 0.952 

แบบประเมินอภิปัญญาของกลุ ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วย แบบประเมิน MAI เป็นแบบ

ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ 

ความรู้ด้านการรู้คิดและการกำกับการรู้คิด โดยที่ความรู้ เกี่ยวกับการรู้คิดประกอบด้วย 3 

ด้านย่อยคือ 1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 ข้อ 2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ 

และ 3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ 

ส่วนด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 1) ด้านการวางแผน จำนวน 7 

ข้อ 2) ด้านกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ

จำนวน 7 ข้อ 4) ด้านกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 5 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผล 

จำนวน 6 ข้อ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยทั้ง 5 โรงเรียน  

มีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผู้วิจัยใช้แบบวัดอภิปัญญาตามกรอบแนวคิดอภิปัญญาของ Schraw and Dennison 

(1994) ที่ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับนักเรียนไทยโดย สังวรณ์ งัดสะโทก และคณะ (2559) 

ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการประเมินอภิปัญญาของ

นักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนในการนำแบบประเมิน MAI ไปใช้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยู่ในช่วง 0.821 ถึง 0.959 ซึ่งแบบ

วัดอภิปัญญานี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป และ ตอนที่ 2 พฤติกรรม 

ทางอภิปัญญาของนักเรียน 
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ทั้งนี้แบบวัดอภิปัญญา เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อ
คำถาม 52 ข้อ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบคือ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและ2.การกำกับการรู้คิด 
โดยที่ 1. ความรู้ด้านการรู้คิดประกอบด้วย 3 ด้านย่อยคือ 1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง จำนวน 8 
ข้อ 1.2) ความรู้ด้านกระบวนการ จำนวน 4 ข้อ และ 1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข จำนวน 5 ข้อ ส่วน 
2. ด้านการกำกับการรู้คิด ประกอบด้วย 5 ด้านย่อยคือ 2.1) ด้านการวางแผน จำนวน 7 ข้อ 2.2) 
ด้านกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 2.3) ด้านการตรวจสอบติดตามความเข้าใจ
จำนวน 7 ข้อ 2.4) ด้านกลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 5 ข้อ และ 2.5) ด้านการประเมินผล 
จำนวน 6 ข้อ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอภิปัญญาโดยรวมเฉลี่ยหลังเรียนคือ 
3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 จากคะแนนทั้งหมด ในรายละเอียดพบว่า ด้านความรู้ เกี่ยวกับการรู้
คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน และด้านการกำกับ
การรู้คิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของอภิปัญญาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้งนี้ ได้ค่า 
Effect Size (d) โดยภาพรวมเท่ากับ 0.31 ถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (d = 0.29) พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับต่ำ 
ในขณะที่ด้านการกำกับการรู้คิด (d = 0.33) พบว่าเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยแสดง
รายละเอียดของอภิปัญญาในด้านต่าง ๆ 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
ของนักเรียนในวิชาภาษาไทย 

สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในวิชาภาษาไทย ทั้ง 5 โรงเรียน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า สำหรับความสัมพันธ์ของ 
อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยนั้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง  อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ อยู่ในช่วง 0.25 – 0.68 (ต่ำถึงปานกลาง) โดยมี
นักศึกษา 1 คนที่ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียนมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง โดย r มีค่าเป็น 0.68 สำหรับนักศึกษา 3 คนนั้นพบว่า  
ค่าความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั ้นเรียนมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่ำ โดย r มีค่าเป็น 0.34, 0.44, 0.47 ตามลำดับโดยมีนักศึกษา 1 คนที ่ค่า
ความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั ้นเรียนมีระดับ
ความสัมพันธ์ต่ำมาก โดย r มีค่าเป็น 0.25 จากผลที่ได้อาจกล่าวได้ว่า ในภาพรวมค่าความสัมพันธ์
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ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมีแนวโน้ม 
ของระดับความสัมพันธ์คือระดับต่ำ 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัยได้ 2 ประเด็นกหลัก ดังนี้ 

ประเด็นแรก งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0  : การศึกษา 
นำร่องวิชาภาษาไทย ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยในการพัฒนาอภิปัญญา
ของนักเรียน ผู ้ว ิจัยพบว่า การวางแผนการวิจัยโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
ในกระบวนการวิจัยมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย
ทั้ง 5 คนเป็นอย่างมาก คือ ช่วยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยทั้ง 5 คน ที่เข้า
ร่วมวิจัย ทั้งด้านการมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญา ความจำเป็นและสำคัญของ 
อภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ตนเองในฐานะผู้สอนและให้แก่นักเรียน การพัฒนา
อภิปัญญา การใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคอภิปัญญา การวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวิชาภาษาไทยเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้และมีทักษะด้านความคิด 
อภิปัญญาในการเรียนภาษาไทย ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกล่าวนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ 
Action Research เพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทยในการพัฒนา
อภิปัญญาของนักเรียนซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในงานวิจัยตามที่ได้เสนอไป
ในข้อเสนอการวิจัย คือ การใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ในการพัฒนา
นักศึกษาที่แบ่งออกเป็น 3 วงจร ได้แก่ 

วงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี ่ยวกับอภิปัญญาและกรอบแนวคิดและวิธีการของ  
กลยุทธ์อภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในขั้นต่อไป 

วงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

วงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น  
ในวงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้วิจัยพบว่า ช่วงแรกของการทำวิจัยในวงจรที่ 1 นั้น จากผลการเขียนสะท้อนคิดของ
นักศึกษาและการพบปะประชุมกลุ่มกับนักศึกษา ทำให้ผู้วิจัยร็ข้อมูลว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาษาไทยทั้ง 5 คน ยังมีประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับอภิปัญญา ทั้งนี้เนื่องจากว่า 
เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักศึกษาและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมีรายละเอียดปลีกย่อย อีกทั้งโดย
ธรรมชาติวิชาภาษาไทยนักศึกษาไม่คุ ้นเคยกับการสอนคิดแบบอภิปัญญา แต่จะคุ้ นเคยกับ 
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอ่ืน ๆ มากกว่า เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิด
แบบไต่ตรอง การคิดแบบวิพากษณ์วิจารณ์ และความคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ากับเนื้อหาและ
ธรรมชาติการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนั ้นจึงค่อนข้างยากต่อความเข้าใจของนักศึกษา  
ในช่วงแรก ๆ ของการอบรม โดยเฉพาะในวงจรที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญาและ
กรอบแนวคิดและวิธ ีการของกลยุทธ์อภิปัญญาและการสอนเชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
ที่พัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนในขั้นต่อไป แต่การ
วางแผนและออกแบบการวิจัยในลำดับขั้นตอนทั้งการประชุมอบรมรวม (ทั้ง 3 สาขาวิชาคือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย) และการประชุมอบรมกลุ ่มย่อยเฉพาะสาชาวิชา
ภาษาไทย ตามลำดับขั้นตอนในวงจรที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กลยุทธ์เชิงอภิปัญญาให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนและวงจรที่ 3 เป็นการปฏิบัติสอนจริงตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ในวงจรที่ 2 เพื่อพัฒนาอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทยทั้ง 5 คน มีความรู้
ความเข้าใจ มีความสนใจและตั้งใจเพิ่มมากขึ้น ๆ และสามารถนำความรู้ เนื้อหาที่ได้จากการ
อบรมและการประชุมพบปะในแต่ละครั้งนำไปเลือกเนื้อหา คิด วางแผน ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นที่สำคัญส่งผลให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาษาไทยทั้ง 5 คน เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา
ส่งเสริมอภิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวนักศึกษาเองในฐานะครูผู้สอนและในการปรับประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั ้งใจที่จะพยายามถ่อยทอดความรู้และ
ออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของตนเพื่อพัฒนาส่งเสริม 
อภิปัญญาแก่ให้นักเรียนในชั้นเรียน  

ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปว่าจากการทำวิจัยและข้อมูลทั้งหมดที่พบในวัตถุประสงค์ข้อ 3 
ของการวิจัยดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนนั้น แนวทางการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย นับเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่ดีและสามารถ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้จริง เพราะเป็นกระบวนการวิจัยที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนและ
ต่อเนื่องเป็นวงจรมีระยะเวลาการพัฒนาที่ต่อเนื่องชัดเจน เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอนของวงจรการ
วิจัยปฏิบัติการ คือ วงจรการวิจัย PAOR หมายถึง Plan, Action, Observation และ Reflection 
ลักษณะการดำเนินงานของวงจรการวิจัยปฏิบัติการจะเริ ่มต้นจากวงจรการวิจัยที ่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (P) ขั้นปฏิบัติการ (A) ขั้นการสังเกต 
(O) และขั้นการคิดไตร่ตรองหรือการคิดสะท้อนคิด (R) จากนั้นจะเริ่มเข้าวงจรการวิจัยที ่ 2 
สืบเนื่องต่อกันไปจนกว่าปัญหาได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายที่นักวิจัยต้องการ 
ส่งผลให้การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย
ในการพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน เกิดผลที่ดีขึ ้นต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาษาไทยทั้ง 5 คน เช่นเดียวกับที่ สุวิมล ว่องวาณิช (2555) กล่าวว่า หนึ่งในรูปแบบการพัฒนา
ทางวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่
ผ่านมาคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) สำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ถือว ่าเป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชั ้นเร ียน 
โดยครูผู ้สอนเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที ่เชื ่อถือได้ภายใต้
กระบวนการดำเนินการในแต่ละวงจรของการวิจัย ซึ ่งการวิจ ัยเช ิงปฏิบัต ิการมีข ั ้นตอน
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามการวิจัยของ Kemmis and McTaggart 
(1988) ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 3. ขั้นสังเกต (Observe) 
และ 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) เช่นเดียวกับ กิตติพร ปัญญาภิญโภผล (2541) กล่าวว่า การวิจัย
ปฏิบัติการเมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเป็นการวิจัยที่ครูเป็นผู้ดำเนินการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนเอง โดยค้นคว้าอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ มีแผนชัดเจน สอดคล้อง
กับ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2548) ได้เขียนบทความเรื่องหลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
กล่าวถึง การวิจัยปฏิบัติการ (Action search) ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการ
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของตนเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม การวิจัยที่มีวิธีการศึกษาที่มีระเบียบวิธีการเฉพาะ ประกอบด้วย 
การกำหนดปัญหาในการปฏิบัติงาน การแสวงหาลู่ทางการแก้ปัญหา การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหา การบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ การสรุป และการเสนอผลการแก้ปัญหา  
ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนี้นักวิจัยต้องมีการปฏิบัติการ ใช้วิธีการต่าง  ๆ ที่คาดว่าจะ
แก้ปัญหาได้ และเมื่อพบว่าวิธีการนั้น ๆ แก้ปัญหาได้จริงก็ต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
เดิมตามวิธีการใหม่ อันจะส่งผลให้การดำเนินงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น  
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การวิจัยปฏิบัติการจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพงานและผู้ปฏิบัติต้องทำการวิจัย
ปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพ่ือพัฒนางานของตน 

ประเด็นที่สอง งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0  : การศึกษา 
นำร่องวิชาภาษาไทย ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพ่ือประเมินอภิปัญญาของนักเรียน
ในวิชาภาษาไทย และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่า จากการประเมินอภิปัญญาของนักเรียน
จากชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยพบว่า จากร่องรอยของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพการมีอภิปัญญาของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงแรก ที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรแต่
จะค่อย ๆ เพิ ่มความชัดเจนมากขึ ้นในช ่วงหลังของการจัดการเร ียนการสอนตามแผน 
ที่ได้พัฒนาขึ้น สำหรับชั้นเรียนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทย
ทั้ง 5 คน พบว่า นักเรียนมีความโดดเด่นในการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากการทำ pot-test สูงที่สุด (Mean = 4.11) รองลงมาคือองค์ประกอบอภิปัญญา
ทางการกำกับการรู ้คิด ด้านการวางแผน (Mean = 4.08) จะเห็นได้ว่าในชั้นเรียนภาษาไทย
นักเรียนก็มีการใช้อภิปัญญาทั้ง 2 องค์ประกอบหลักควบคู่กันไป โดยในภาพรวมแล้วสามารถสรุป
ได้ว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงในการพัฒนาและส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไท ย 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับต่ำถึงปานกลาง (d อยู่ในช่วง 0.22 – 0.52) นออกจากนี้ยังเป็นที่น่า
สังเกตว่านักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชา
ภาษาไทยทั้ง 5 คน นักเรียนมีการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบด้านความรู ้การรู ้คิดและด้า น 
การกำกับการรรู้คิดควบคู่กันไป และมีการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางอภิปัญญาหรือมีการใช้  
อภิปัญญาองค์ประกอบย่อย 3 ด้านใน 8 ด้านที่โดดเด่น คือ ความรู้ด้านข้อเท็จจริง การวางแผน 
และกลยยุทธ์การจัดการข้อมูล 

ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาแยกองค์ประกอบหลัก พบว่า นักเรียนในชั ้นเรียนวิชาภาษาไทย 
มีการแสดงถึงการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบความรู้ด้านการรู้คิด องค์ประกอบย่อย ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริงเด่นชัดที่สุด  ทั้งนี้เนื่องมาจากการวางแผน การออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน รวมถึงการใช้เทคนิคและกลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ที่ได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ไว้เพ่ือสอน
ในวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนโดยเน้นที่ทักษะการอ่านผ่านวรรณคดีเป็นแกนและ  
มุ่งพัฒนา ส่งเสริมอภิปัญญาให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนควบคู่กันไป เพราะการเรียนภาษาไทย 
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โดยเน้นที่ทักษะสำคัญลำดับแรกคือ ทักษะการอ่านที่จะเป็นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้
ภาษาไทยทักษะด้านอื่น ๆ ต่อ ๆ ไปในลักษณะบูรณาการทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดูและการพูด โดยการเรียนรู้เนื้อหาและฝึกฝนทักษะการอ่านโดยใช้เนื้อหาวรรณคดีเป็นแกน 
ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมีการแสดงถึงการใช้อภิปัญญาองค์ประกอบ
ความรู้ด้านการรู้คิด องค์ประกอบย่อย ความรู้ด้านข้อเท็จจริงเด่นชัดที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Hess (2005) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีอภิปัญญากับการอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ครู จำนวน 5 คน และนักเรียนเกรด 5 และ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ ่งในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ที่สอบไม่ผ่าน All Reading Wings Program การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสำรวจความเชื่อของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการอ่าน สัมภาษณ์รายบุคคล และ
สังเกตห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีอภิปัญญาช่วยให้การอ่านของนักเรียนพัฒนาขึ้นภายใน 
10 สัปดาห์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Brown (2005) ได้ทำการศึกษาผลการใช้กลวิธีอภิปัญญา
เทคนิค “think-aloud” ที ่ม ีผลต่อการอ่านตำราว ิชาประว ัต ิศาสตร ์ กล ุ ่มต ัวอย ่าง คือ  
นักการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 86 คน ได้รับการฝึกเทคนิค “think-aloud” ขณะที่
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน กลุ่มที่ 1 เพ่ิม
ขยายข้อความในตำรา กลุ่มที่ 2 ไม่เพิ่มการขยายข้อความ จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า การใช้
กลวิธีแบบอภิปัญญา ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและภูมิความรู้เดิมต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญ
สำหรับการประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถ
ให้การทำนายผลคะแนนในแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดที่ใช้ข้อความแบบเป็นนัย (TI = Text-
implicit) ได้ดีกว่าแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิดที ่ใช้ข้อความแบบชัดเจน (TE = Text – 
explicit) อยู่เล็กน้อย ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวสามารถส่งผลต่อ 
การสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ดังนั ้นจากผลการวิจัยครั ้งนี ้เป็นผลมาจากการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีกระบวนการรู้คิดในสิ่งที่นักเรียนกำลังอ่าน 
ช ่วยให ้น ักเร ียนเข ้าใจแนวค ิดของเร ื ่องท ี ่อ ่านได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เป ็นการอ ่าน  
อย่างมีจุดมุ่งหมายในแต่ละขั้นตอนพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้สังเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรู้จากกลวิธีอภิปัญญาออกแบบขั้นตอนของกิจกรรมเป็น 3 ระยะของกิจกรรม คือ กิจกรรม
ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน ในแต่ละช่วงของกิจกรรมนั้นมีขั้นตอนย่อย  ๆ  
ที่แสดงถึงแนวทางในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน คือ กระตุ้นความรู้เดิม วางแผนการอ่าน 
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การกำหนดจ ุดประสงค ์การอ ่าน การกำกับต ิดตามตรวจสอบความเข ้าใจในการอ ่าน  
การบูรณาการ การสรุปผลและประเมินผลการอ่าน และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมเจตน์ พันธ์พรม (2560) ที่ได้พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบเมตาคอกนิชันและการเสริมต่อการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที ่ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ เป็น 7 ขั ้นตอน คือ กระตุ ้นความรู ้ เดิม  
วางแผนการอ่าน การกำหนดจุดประสงค์การอ่าน การกำกับติดตามตรวจสอบความเข้าใจในการ
อ่าน การบูรณาการ การสรุปผลและประเมินผลการอ่าน และการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทียบ ละอองทอง 
(2545) ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้เมตาคอกนิชันสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เรียกว่า 
PRIME Model เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนการอ่าน ขั้นการอ่านเพื่อสร้างสรรค์ความหมาย 
ขั้นระบุข้อมูลสำคัญ ขั้นกำกับตรวจสอบความเข้าใจ และขั้นการประเมินผลการอ่าน ส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอภิปัญาเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียน
ต้องการเรียนรู้มากข้ึนตามแนวคิดของ Wood, Bruner, and Ross (1976) ประกอบด้วย 1) การ
ใช้คำถามในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด 2) การให้ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการช่วยให้
งานสำเร็จ เช่น การคิดดัง การสาธิต 3) การใช้แผนผังความคิดแสดงถึงขั้นตอนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 4) การแจกแจงงาน จัดให้เป็นระบบและปรับเนื ้อหาให้สอดคล้องกับผู ้เรียน 6) ระบุ
องค์ประกอบและกลวิธีการสร้างความสำเร็จของงาน 7) สร้างแรงจูงใจเพื่อเชื่อมต่อไปยังงาน 
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของผู ้เรียนคือ การใช้คำถามในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดเป็นการ
ตระหนักรู้ในข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน และเป็นการคาดเดาเนื้อเรื่องซึ่งเท่ากับเป็น 
การก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ ้นและเป็นแรงจูงใจ  
ในการอ่าน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) กล่าวว่า ค าถามมีความส าคัญ
มากในการช่วยกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด ค าถามจะท าให้ผู ้เรียนมีแง่มุม
ความคิดท่ีแปลกใหม่ทำให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางน าไปสู่ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุไรวรรณ สะอิ้งทอง (2555)  
ที่สร้างและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะในการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามทฤษฎีอภิปัญญากับการอ่านจับใจความ พบว่า หลังการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตาม
ทฤษฎีอภิปัญญากับการอ่านจับใจความ นักเรียนมีระดับความรู้ด้วยการอ่าน จับใจความมากขึ้น
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 

ส่วนผลการประเมินอภิปัญญาของนักเรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยที่มีการแสดงถึงการใช้ 
อภิปัญญา โดยพบว่า นักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทยแสดงให้เห็นถึงการมีอภิปัญญาองค์ประกอบ
การกำกับการรู ้คิดเด่นชัดคือ การวางแผน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผน การออกแบบ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการใช้เทคนิคและกลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ที ่ได้เตรียมแผนการจัด 
การเรียนรู้ไว้เพื่อสอนในวิชาภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการเรียน การนำเสนอ
ผลงานของตนเองและกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ทั้งนี้พบว่าการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน มีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา มุ่งสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดด้วย
ตนเอง จากการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มการวางแผนการทำงานภายในกลุ่ม 
การจัดการข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานการแสดงบทบาทสมมติขึ้นมาด้วย
ตนเอง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมา ทำให้ตนเอง
รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังคิด กำลังทำอะไร และในด้านพฤติกรรมการคิดอภิปัญญา ผู้เรียนมีการ
พัฒนาขึ้น ทั้งในด้านความรู้ด้านการรู้คิดและด้านกำกับการรู้คิด เห็นได้จากคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่มีการพัฒนาขึ้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีอภิปัญญาเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  
ทั้ง 10 แผนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้คำนึงถึง
ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกกลวิธีอภิปัญญาแต่ละด้านแทรกอยู่ในทุกแผน 
ผู้เรียนจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาอภิปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แม้จะเป็นแบบค่อย  ๆ  
เป็นค่อย ๆ ไปทีละเล็กทีละน้อยก็ตาม และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้แต่ละคาบนั้น  
ก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการตอบคำถาม ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันภายในกลุ่ม เพ่ือสร้างสรรค์งานของกลุ่มออกมาให้ดีที่สุด และในกิจกรรมสุดท้ายในแผนท้าย ๆ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน คือ การมอบหมายให้ผู้เรียน
ทำงานกลุ ่ม คิดและสร้างสร้างผลงานกลุ ่มออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันของการวางแผน  
การสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทยทั้ง 5 คน ได้แก่ กิจกรรม 
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การแสดงบทบาทสมมติ วางแผนการออกแบบบอร์ดเกมเศรษฐีโคลงโลกนิติ ฯลฯ เป็นต้น 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการให้ผู้เรียนนพฤติกรรม
อภ ิป ัญญาและการค ิดว ิ เคราะห ์มาใช ้ในการแสดงบทบาทสมมติ  ซ ึ ่ งผ ู ้ เร ียนจะต ้องมี  
การวางแผนการทำงาน ตีความโจทย์ที่ครูกำหนดให้นำไปแต่งเรื่องที่จะแสดง และแบ่งฝ่ายในการ
เตรียมการแสดง ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องใช้ความรู้ด้านการรู ้คิดและควบคุมการรู้คิดในการ
เตรียมการแสดงครั ้งนี ้ เช่น ผู้เรียนจะต้องมความรู้เดิมว่า ในการทำการแสดงจะต้องมีฝ่าย
อะไรบ้าง ขั้นตอนก่อนที่จะแสดง แต่ละฝ่ายต้องทำอย่างไร และเมื่อซ้อมแล้วพบข้อผิด พลาด 
ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาอย่างไร เป็นต้น สอดคล้องกับผลข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์
นักเรียนในด้านการวางแผนการทำงาน นักเรียนให้ข้อมูลว่า นักเรียนมีการวางแผนการทำงาน  
ที่ชัดเจน มีการปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะต้องทำอะไรก่อน-หลัง แบ่งหน้าที่การทำงานตาม
ความสามารถของบุคคล ใช้การปรึกษา ถามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้งานสำเร็จ   
มีการวางแผนการทำงานที่แบ่งงานกันทำตามความถนัด โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูลก่อน
เป็นสิ ่งแรก อ่านเนื ้อหาให้เข้าใจ ลงมือทำ หาเหตุผลมายกตัวอย่างให้เพื ่อนในกลุ ่มเข้าใจ  
แล้วตรวจสอบว่าสมบูรณ์หรือยัง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การที่ครูนำกลวิธีอภิปัญญามาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน สามารถพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียน
ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวงพร กุศลส่ง (2558) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู้คิด ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
สาขาวิชาการปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 30 
คน ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู ้คิด พบว่านักศึกษาที ่ได ้รับ  
การพัฒนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู้คิดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีการรู้คิดสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำวิจัยไปใช้ 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในวิชาภาษาไทย จำนวน 5 คน จึงทำให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปได้ค่อยข้างสะดวก 
ถ้ามีการขยายจำนวนเพ่ือนำไปพัฒนาและใช้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรคำนึงถึง
รูปแบบการวางแผนการวิจัยและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
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2. การวางแผนการวิจัยโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยต้องใช้วงจร PAOR หรือ Plan-Act-Observe-Reflect ให้ครบทั้ง ขั้นตอน ดังนั้นผู้วิจัยต้อง
วางแผน กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมในแต่ละวงจรและควรใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเป็น
ลำดับขั้นตอน ไม่เร่งรีบกระชั้นชิดจนเกินไปหรือท้ิงระยะห่างของแต่ละวงจรนานจนเกินไป 

3. การนำอภิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื ่องที ่ใหม่โดยเฉพาะกับ
นักเรียนหรือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั ้นปีที ่ 5 ที ่ยังไม่ได้เป็นครูผู ้สอนจริง  ๆ  
ในสถานศึกษา สามารถทำได้แต่ต้องอาศัยเวลา อีกทั้งการให้คำแนะนำ คำปรึกษา การกำกับ 
ติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้วิจัยและต้องอาศัยความทุ่มเท ความตั้งใจ ความสนใจและความร่วมมือ
ทั้งจากนักเรียนและนักศึกษา 

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่ส่งเสริมอภิปัญญานั้น ถ้าสามารถทำได้ควรจัดให้มีเวลา  
ในการเรียน 2 คาบติดต่อกัน เนื่องจากมีบางแผนการจัดการรู้ที ่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 คาบ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ รวมถึงได้ปรึกษาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันภายในกลุ ่ม การวางแผน กลยุทธ ์ในการจ ัดการข ้อม ูล การแก้ไขข้อบกพร ่อง  
การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการทำงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ควรมีการนำวิธีการอภิปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่บรรจุไว้  
ในการวางแผนหรือการวางนโยบายการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ของชั้นเรียนหรือ
ของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาให้แก่นักเรียนไทยในยุค 
Thailand 4.0  

6. ควรมีการจัดสัมมนาหรืออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการระหว่างบุคลากร  
ทางการศึกษาในระดับภายในสถาบันหรือระหว่างสถาบันเพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการด้านการส่งเสริมการคิดอภิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนในวงกว้างขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้วิจัยควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาจจะเป็นนักศึกษา  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งระดับชั้นปี หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น พลศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น 

2. ผู้วิจัยควรทำวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้กลวิธีอภิปัญญาเปรียบเทียบกับวิธีการสอน
แบบอ่ืนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือจะได้ตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาในระดับชั้นอื่นหรือ
เนื้อหาวิชาภาษาไทยเรื่องอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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4. ควรมีการศึกษาเจตคติและความพึงพอใจชองผู ้เรียนในการจัดการเรียนการสอน  
โดยวิธีการใช้กลวิธีอภิปัญญา 

5. ควรมีการนำกลวิธีการสอนอภิปัญญาไปใช้ในการต่อยอดการวิจัยในศาสตร์การสอน 
เชิงบูรณาการร่วมกัน หรือการนำอภิปัญญามาพัฒนาผู้เรียนพร้อมกันทั้งด้านวิชาการและด้าน
ทักษะชีวิตของผู้เรียน
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา 

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่............. หน่วยการเรียนรู้เรื่อง............................................................ 
ชั้น .......... โรงเรียน...............................................ภาคเรยีนที่..........ปี..........การศึกษา...........
ครูผู้สอน ................................................................................................................ 

คำชี้แจง: แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอภิปัญญาของ
นักเรียน โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ไว้ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคล้องกับแผน 
0 = ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีความความสอดคล้องกับแผนหรือไม่ 
-1 = แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสอดคล้องกับแผน 

โปรดเขียนเครื ่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความ
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เพียงใด 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. แผนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

    

2. แผนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอียด
ขององค์ประกอบของแผนครบถ้วน 

    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความเหมาะสมในด้านความรู้      
2. มีความเหมาะสมในด้านทักษะ      
3. มีความเหมาะสมในด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

    

4. มีความถูกต้องและชัดเจน     
5. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับผู้เรียน     
6. จุดประสงค์มีความเหมาะสมกับเวลา     
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

    

2. เรียงลำดับกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสม 

    

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ 

    

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

    

5. กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผู้เรียน 

    

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา     
7. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้เชิงการ
คิด (Knowledge of cognition) ของ
นักเรียน 

    

8. กิจกรรมสามารถส่งเสริมการกำกับการรู้
คิด (Regulation of cognition) ของ
นักเรียน 

    

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

2. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

    

3. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่
หลากหลาย 

    

4. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง     
5. การวัดที่ระบุสามารถประเมินได้     
6. ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม     

 

 



 

273 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ............................ 

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 

             (.................................................................)
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แบบนิเทศการสอนโดยใช้กลวิธีอภิปญัญาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโครงการส่งเสริมอภิปัญญาฯ 
สำหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 

ชื่อนักศึกษา.........................................................................สาขาวิชา................................ ............. 
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติวิชาชีพครู.........................................................................................................  
ระดับชั้น..............................................วิชา.................................................................. .................... 
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ. ......................เวลา.................... ............... 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง......................................................กิจกรรมเรื่อง.................. .......................... 
อาจารย์นิเทศก์/ครูพ่ีเลี้ยง.................................................................................................. .............. 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็น 

ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานการสอน 

งานสอนที่ปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง 

1. การเตรยีมแผนการจดัการเรียนรู้    

• กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้   

• กำหนดเนื้อหาและเวลา   

• สื่อการสอนและการจัดการ
เรียนรู ้

  

2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการเรยีนรู้    

• การนำเข้าสู่บทเรียน   

• การส่งเสริมอภิปัญญา   

o ความรู้เกี่ยวกับการรูค้ิด   
o การกำกับการรู้คิด   

• การส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

  

o ความรู้ความจำ   
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งานสอนที่ปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ควร
ปรับปรุง 

o ความเข้าใจ   
o การนำไปใช้   
o การวิเคราะห ์   

• การสรุปบทเรียน   

3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้    

• วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   

• เครื่องมือวัดและประเมินผล   

• เกณฑ์การวัดและประเมินผล   

• การบันทึกหลังสอน และ
สะท้อนคิด 

  

ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน 

งานอื่นที่ปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 
1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 3 การปฏิบัติตนในหน้าที่ครู 

การปฏิบัติตน 
ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  

1. การแต่งกาย ความประพฤติ การวางตน    
2. ความกระตือรือร้นและอุทิศตนในหน้าท่ีครู    
3. การมีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานกับผู้อื่น    

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                           อาจารย์นิเทศก์/ครูพ่ีเลี้ยง
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ภาคผนวก ค 
แบบสะท้อนคิดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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แบบสะท้อนคิด คร้ังที่ ………… 

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

1. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้ 
 
 
 
 
2. ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่มีเก่ียวกับการอบรมเกี่ยวกับอภิปัญญาในวันนี้ 
 
 
 
 
3. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของท่านได้มาก/น้อย

เพียงไร เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 4. ความรู้สึกท่ีมีต่อการอบรมในวันนี้ 
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ภาคผนวก ฆ 
แบบวัดและประเมินอภิปญัญาของนักเรียน 
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แบบประเมินอภิปัญญา  
(Metacognitive Awareness Inventory: MAI) 

คำชี้แจง  
1. แบบประเมินฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับอภิปัญญาของนักเรียน  
2. แบบประเมินฉบับนี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อ

นักเรียนแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของการศึกษาในประเทศ
ไทยต่อไป  

3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
o ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
o ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

______________________________________________________________________ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ - นามสกุล............................................................. ....ชั้น.............เลขที่............ 
2. เพศ  ชาย        หญิง 
3. เกรดเฉลี่ยเทอมที่ผ่านมา ........................... 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมทางอภิปัญญาของนักเรียน 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและตอบว่าเห็นด้วยกับรายการต่อไปนี้ระดับใด คือ ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างมาก โดยให้นักเรียนทำเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

1 ฉันถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำงานเสร็จ
ตามเป้าหมายหรือยัง 

     

2 ในการแก้ไขปัญหาฉันคิดหาวิธีการ
หลากหลาย 

     

3 ฉันพยายามใช้วิธีการทำงานที่เคยใช้
สำเร็จในอดีต 

     

4 ในขณะเรยีน ฉันวางจังหวะการเรยีน
เรื่องต่าง ๆ ให้มีเวลามากพอ ไม่รบี
ร้อน  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

5 ฉันรู้ว่าฉันเรียนเก่งเรื่องใด อ่อนเรือ่ง
ใด  

     

6 ก่อนลงมือทำงาน ฉันคิดว่าจะต้องรู้
อะไรก่อนบ้าง จึงจะทำงานนั้นได้
สำเรจ็  

     

7 ฉันรู้คุณภาพของงานท่ีฉันทำเสร็จ
แล้ว  

     

8 ก่อนลงมือทำงาน ฉันจะตั้งเป้าหมาย
ความสำเร็จไว้ก่อน  

     

9 ฉันใช้เวลามากขึ้นเมื่อเจอข้อมูล
บางอย่างที่สำคัญ  

     

10 ฉันรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคญัที่สุดที่ควร
เรียนรู้  

     

11 ในระหว่างทำงาน เมื่อมีทางเลือก
หลายทางฉันถามตัวเองว่าจะเลือก
ทางไหนดี  

     

12 ฉันจัดวางระบบข้อมลูให้ค้นหาได้งา่ย       
13 เมื่อเจอข้อมูลสำคญั ฉันจะพิจารณา

อย่างใจจดใจจ่อ  
     

14 ในการแก้ปัญหา ฉันรู้ว่าวิธีการที่ฉนั
ใช้จะเกิดผลลัพธ์เฉพาะ ๆ ใดบ้าง  

     

15 ฉันเรียนได้ดเีมื่อฉันรู้อะไรบางอย่าง
ของสิ่งนั้นแล้ว  

     

16 ในการเรียนแต่ละครั้ง ฉันรู้ว่าครู
คาดหวังให้ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง  

     

17 ฉันจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี       
18 ฉันใช้วิธีการเรียนหลากหลายวิธี 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์
     

19 หลังจากทำงานเสร็จแล้วฉันถาม
ตัวเองว่ามีวิธีการอื่นท่ีง่ายกว่านี้อีก
ไหม 

     

20 ฉันสามารถควบคุมตัวเองให้เรียนรู้ได้       
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

21 ฉันชอบใช้เวลาทบทวนเรื่องราว 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น  

     

22 ก่อนทำงาน ฉันตั้งคำถามตัวเองก่อน
ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไร ใช้
อย่างไร  

     

23 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันคิดหาวิธี 
หลาย ๆ วิธี แล้วเลือกวิธีที่ดีท่ีสดุ  

     

24 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันจดสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการทำงานนั้น  

     

25 ฉันขอให้คนอ่ืนช่วย เมื่อไม่เข้าใจ
เรื่องที่เรียน  

     

26 เมื่อไมม่ีอารมณ์ที่จะเรียน ฉัน
สามารถกระตุ้นให้ตัวเองเรยีนได ้

     

27 ในระหว่างเรียน ฉันรู้ตัวว่าตัวเอง
กำลังเรียนด้วยวิธีการใด  

     

28 ฉันประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีที่
ฉันใช้เรียน  

     

29 ฉันใช้จุดแข็งชดเชยจุดอ่อนทางการ
เรียนของฉัน  

     

30 เมื่อเจอข้อมูลใหม่ ๆ ฉันจะใช้เวลา
ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไร มี
ประโยชน์อะไร  

     

31 ขณะอ่านหนังสือ ฉันพยายามคิดหา
ตัวอย่างที่เป็นของฉันเองเพื่อให้
เข้าใจมากข้ึน  

     

32 ฉันสามารถประเมินตัวฉันเองได้ว่า
เรียนรูไ้ดด้ีแค่ใหน  

     

33 ฉันเป็นคนท่ีเลือกใช้วิธีการเรียนท่ี
เหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีใครบอก  

     

34 ในระหว่างเรียน ฉันหาเวลาทบทวน
ความรู้ความเข้าใจของฉัน  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

35 ในการแก้ปัญหาที่ครูสั่ง ฉันรู้ว่า
วิธีการแก้ปัญหาที่ฉันใช้จะสำเรจ็มาก
ที่สุดเมื่อใด  

     

36 เมื่อทำงานเสร็จ ฉันถามตัวเองว่างาน
ที่ทำเสร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

     

37 ในระหว่างเรียน ฉันจด วาดภาพ 
หรือทำแผนผังของเนื้อหา เพื่อให้
เข้าใจมากข้ึน  

     

38 ในการทำงาน ฉันถามตัวเองว่าได้
ลองใช้วิธีการที่เป็นไปได้ครบถ้วน
แล้วหรือยัง  

     

39 ในการอ่านเรื่องใหม่ ฉันพยายามทำ
ความเข้าใจเนื้อหาด้วยภาษาของฉนั
เอง  

     

40 ในการพยายามแก้ปญัหา ฉันหา
วิธีการใหม่ เมื่อวิธีการที่ฉันใช้ไม่
สำเรจ็  

     

41 เวลาอ่านหนังสือ ฉันดูช่ือบท ช่ือ
ตอนของหนังสือเพื่อช่วยให้เข้าใจ
มากขึ้น  

     

42 ฉันอ่านคำสั่งอย่างละเอียดก่อนเริม่
ทำงานท่ีครูมอบหมาย  

     

43 ฉันถามตัวเองว่าสิ่งท่ีกำลังอ่านมี
ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันรู้แล้ว 
หรือไม่  

     

44 ฉันคิดทบทวนกลับไปกลับมา เมื่อ
อ่านหนังสือไม่เข้าใจ  

     

45 ฉันแบ่งเวลาทำงานเพื่อให้ทางานให้
ดีที่สุด  

     

46 ฉันเรียนบางเรื่องได้ดเีมื่อฉันสนใจใน
สิ่งนั้น  
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ข้อ รายการ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างมาก 

47 ในขณะเรยีน ฉันพยายามทำความ
เข้าใจอย่างช้า ๆ ไปทีละขั้น  

     

48 ฉันพยายามเน้นทำความเข้าใจ
เรื่องราวอย่างกว้าง ๆ มากกว่าลง
รายละเอียดเฉพาะ 

     

49 ในการเรียนเรื่องใหม่ ๆ ฉันถาม
ตัวเองว่าเรียนได้ดแีค่ไหน  

     

50 เมื่อทำงานท่ีครูสั่งเสร็จแล้ว ฉันถาม
ตัวเองว่าฉันเกิดการเรียนรู้จากงานได้
เท่ากับท่ีคาดหวังไว้หรือยัง  

     

51 เมื่อพบเห็นข้อมลูที่ยังไม่ชัดเจน  
ฉันพยายามหยดุแล้วศึกษามันใหม ่ 

     

52 เมื่ออ่านหนังสือไม่เข้าใจ ฉันหยดุพัก  
แล้วอ่านใหม่  
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ภาคผนวก ง 
แบบสะท้อนคิดของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กลวิธีอภปิัญญา 
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แบบสะท้อนคิดของนักเรียน 

ชือ่-สกุล................................................................เลขที.่...........................ชั้น......................... 
วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. .............. ครั้งที่....... เรียนเรื่อง................................. ............. 

คำชี้แจง: ขอให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเองในวันนี้ ดังประเด็นต่อไปนี้ 

1. การทำงานของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนได้มีการวางแผนร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนมีการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การเรียนในวันนี้ นักเรียนมีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สิ่งที่ได้เรียนวันนี้ นักเรียนพบข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดอะไรบ้าง และนักเรียนได้แก้ไข
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. นักเรียนมีการประเมินการทำงานหรือการเรียนรู้ของตนเองในวันนี้หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

ชือ่-สกุล............................................................................เลขที.่.....................ชั้น................... 

คำชี้แจง: ขอให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ตามวิธีการทำงานหรือการเรียนรู้ในชั้นเรียนของท่านตาม
ความเป็นจริง ไม่มีคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิด  

1. ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้ นร. ได้มีโอกาสคิดถึงสิ่งที่ตนเองรู้มาก่อน หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จงยกตัวอย่างพอสังเขป  
1.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ (ความรู้เดิม) 

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

1.2 ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในการทำกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนวิชานี้ นร. ไดม้ีการวางแผนการทำงานบ้างหรือไม่ 
อย่างไร จงอธิบาย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. นร. คิดว่าได้มีการจัดการข้อมูล เช่น การขีดเส้นใต้ วาดภาพหรือเขียนสรุปข้อมูลสำคัญ ในการ
ทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นร. มีการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง เช่น การอ่านทวนซ้ำ การพูดคุยกับเพ่ือน ใน
ระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียนวิชานี้หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน นร. พบข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดบ้าง อย่างไร และ นร. ได้
ทำการแก้ไข หรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. นร.มีการประเมิน เช่น ความถูกต้อง หรือ ความสำเร็จของงาน หลังการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
หรือไม ่อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความรู้สึกในภาพรวมที่มีต่อการเรียนวิชานี้ในบทเรียนที่ผ่านมา เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสังเกตอภิปญัญาของนักเรียน 
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แบบสังเกตอภิปญัญาของนักเรียน 

รายวิชา ...................................... หน่วยการเรียนรู้ที่ ....... เรื่อง ..................................................  
ภาคเรียนที่ 2/2562 คาบที่ ..........กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง........................................ ชั้น ม......... 
โรงเรียน .............................. ครั้งที.่.......... เวลา………………… ประจำวันที่......................... 
ชื่อครูผู้สอน ........................................................ 

คำชี้แจง ผู้สังเกตโปรดทำความเข้าใจนิยามศัพท์เฉพาะและองค์ประกอบของอภิปัญญา จากนั้น
ทำเครื่องหมายขีดในช่อง “รอยขีด” เมื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนปรากฏพฤติกรรมของ
นักเรียนตามรายการสังเกต พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดและการกำกับ

การรู้คิดของบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (Knowledge of cognition) หมายถึง การตระหนักรู้ใน

การคิดของตนเองใน 3 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 
1.1) ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Declarative knowledge) หมายถึง การตระหนัก

รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2) ความร ู ้ด ้านกระบวนการ (Procedural knowledge) หมายถึง การ

ตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3) ความรู้ด้านเงื่อนไข (Conditional knowledge) หมายถึง การตระหนักรู้

ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการนำความรู้ด้านข้อเท็จจริงและความรู้ด้านกระบวนการมาใช้ซึ่ง
ความรู้ดังกล่าวช่วยให้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

2) การกำกับการรู้คิด (Regulation of cognition) หมายถึง สิ่งที่บุคคลดำเนินการ
เพ่ือช่วยให้ควบคุมกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและการเตรียมการ
ก่อนที่จะลงมือทำงาน 

2.2) กลยุทธ์ในการจัดการข้อมูล ( Information management strategies) 
หมายถึง การใช้ทักษะและการลำดับกลยุทธ์เพ่ือจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3) การตรวจสอบติดตามความเข ้าใจ (Comprehension monitoring) 
หมายถึง การตรวจสอบติดตามตัวเองในระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2.4) กลยุทธ์การแก้ไขข้อบกพร่อง (Debugging strategies) หมายถึง วิธีการที่
ใช้เพื่อแก้ไขความเข้าใจและข้อผิดพลาดจากการทำงานให้ถูกต้อง 

2.5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ความสำเร็จของงาน
และประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 

 
องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 

1)
 ค

วา
มรู้

เก
ี่ยว

กับ
กา

รรู้
คิด

 

1.1) ความรู้ด้าน
ข้อเท็จจริง 

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

  

1.2) ความรู้ด้าน
กระบวนการ 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีขั้นตอน
บางอย่างที่ต้องดำเนินการใน
การทำกิจกรรมในช้ันเรียน จาก
การพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 

  

1.3) ความรู้ด้าน
เงื่อนไข 

นักเรียนตระหนักรู้ว่ามีเงื่อนไข
บางอย่างในการเลือกเทคนิค/
วิธีในการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
จากการพูดคุย การเขียน ถาม - 
ตอบ อธิบาย หรืออภิปรายใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 
2)

 ก
าร

กำ
กับ

กา
รรู้

คิด
 

2.1) การวางแผน 

นักเรียนมีการวางแผนในการ
ทำงาน เช่น กำหนด เป้าหมาย
เวลา ขั้นตอนการทำงาน/
แก้ปัญหา อุปกรณ ์
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำ
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

  

2.2) กลยุทธ์ใน
การจัดการข้อมูล 

เมื่อเจอข้อมูลสำคญั นักเรียนใช้
เวลาในการพิจารณาข้อมูลนั้น
อย่างใจจดใจจ่อ 

  

นักเรียนมีการจัดการกับข้อมลูที่
ได้มา เช่น ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้
ปากกาเน้นสีข้อความ วาดรูป 
เขียนระบุข้อมลูสำคัญ หรือ
เรียงลำดับข้อมูล เป็นต้น 

  

2.3) การ
ตรวจสอบติดตาม
ความเข้าใจ 

นักเรียนถามตัวเองอยู่เสมอว่า
ทำงานบรรลตุามเปา้หมายแล้ว
หรือยัง 

  

นักเรียนพยายามทำความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ไดม้า เช่น การอ่าน
ทวนซ้ำ การพูดกับตัวเอง การตั้ง
คำถาม เป็นต้น 

  

นักเรียนตรวจสอบการทำงาน
และความเข้าใจของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ในระหว่างที่ทำงานใน
ช้ันเรียน 
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องค์ประกอบของอภิปญัญา รายการสังเกต รอยขีด บันทึกเพ่ิมเติม 
2)

 ก
าร

กำ
กับ

กา
รรู้

คิด
 

2.4) กลยุทธ์การ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

นักเรียนพยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยการหาวิธีการใหม่ เมื่อ
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้ไมไ่ดผ้ล 

  

ในการแก้ไขปัญหานักเรียน
พยายามคิดหาวิธีการที่
หลากหลาย 

  

นักเรียนขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมชั้น หรือครผูู้สอนเมื่อ
พบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงานในช้ันเรียน 

  

2.5) การ
ประเมินผล 

เมื่อทำงานเสร็จนักเรยีนประเมิน
ว่า งานท่ีทำเสร็จนั้นถูกต้องหรือ
บรรลเุป้าหมายหรือไม่ โดยอาจมี
การพูดคุยกัน หรือตั้งคำถาม
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

  

หลังจากทำงานเสร็จแล้วนักเรียน
พิจารณาว่ามีวิธีการอื่นที่ง่ายหรือ
ดีกว่านี้อีกหรือไม ่

  

บันทึกเพิ่มเติม 

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

 

ลงชื่อ.......................................................................ผูส้ังเกต 

วันที่สังเกต...........................................................................
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ดร.บุญรอด  โชติวชิรา 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ สาขาวิชา
ภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การศึกษาสูงสุด ค.ด. (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาอุดมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การสอนทักษะทางภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
การสอนภาษาไทยในบริบทพหุวัฒนธรรม 
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและภาษา
ที่สอง ภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 


