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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาความสามารถในการกํากับตนเอง 
ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยใชอ้ภิปัญญา 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา  กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนท่ีเรียน
ทางดา้นโปรแกรมกราฟิกเป็นรายวิชาบงัคบัเลือกของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความรู้  
แบบประเมินกระบวนการทาํงาน แบบประเมินตนเอง แบบสะทอ้นการเรียนรู้ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปี ท่ี  2  ดี ข้ึนหลังจากเ รียนรู้โดยใช้อภิ ปัญญา  พบว่านัก เ รียน 
มีความสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 16.66  2) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 30 คน ภาพรวมของความพึงพอใจอยูร่ะดบัมาก  
( X  = 3.64 ) 
 
คาํสาํคญั : ความสามารถในการกาํกบัตนเอง, วิชาโปรแกรมกราฟิก, การใชอ้ภิปัญญา 
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ABSTRACTS 

 
 This research has two aims : (1) to study the use of meta-cognition for  
the development of the self-regulated ability of year-2 vocational certificate students, and  
(2) to investigate the satisfaction of the vocational certificate students’ ability to regulate 
themselves though the use of their meta-cognition. The samples were 30 second-year certificate 
students of vocational education who were taking a course on computer graphics during the 
second semester of the academic year B.E. 2558. They were chosen based on the purposive 
sampling technique. The research tools included the learning management plans, the knowledge 
test, the work-process assessment form, the self-assessment form, the self-reflective form, and  
the satisfaction questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics: percentage, 
means, and standard deviation. Results showed that 1) after the instruction on meta-cognition,  
the students improved their ability to regulate themselves in the computer graphics course: 83.33 
% obtained  the score of 70% passing criterion, whereas 16.66 % of them did not,  
(2) the 30 students’ satisfaction with the use of meta-cognition was at the high level   ( X = 3.64)  
 
Keywords: Self-regulation, Computer Graphics, Metacognition 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เป็นเพราะไดรั้บความกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ
ช้ีแนะให้คาํแนะนาํเอาใจใส่ท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งจาก ดร.นักรบ หม้ีแสน อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั   วิภติัภูมิประเทศ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการดาํเนินการวิจยัมาตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จ ทาํให้งานวิจยัมีคุณค่า ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ย
ความเคารพอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ผศ.ดร.ธัญธัช วิภติัภูมิประเทศ และผศ.ดร.วิภารัตน์ แสงจนัทร์ ท่ีเมตตาเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และไดใ้หค้าํปรึกษาพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์น้ี
สาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ยความเคารพยิง่ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ไพทยา มีสัตย  ์ อาจารยจิ์นตนา ปรัสพนัธ์ และอาจารยพ์รพิพล 
ลคันากาล ท่ีเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ผูช่้วยศาสตราจารย ์       
ดร.อญัชลี ทองเอม ท่ีให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกตั้งแต่ตน้เสมอมา ตลอดทั้งเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ไดส้ั่งสอนวิชาความรู้และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทาํวิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารและอาจารยว์ิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ท่ีไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและใหข้อ้มูลในการทาํวิจยั 
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อสถิตย ์คุณแม่สาโรจน์ เกิดสุวรรณ พ่อแม่ผูใ้ห้ชีวิต ญาติพี่นอ้ง 
รวมทั้งเพื่อน ๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา
มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแข่งขนัสูง เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และตลอดเวลาทั้ งในสถานการณ์ของโลกและในประเทศไทย คุณภาพการศึกษาของไทย                         
มีมาตรฐานค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับ
เดียวกัน เช่นในอาเซียน เยาวชนไทยยงัไม่ได้รับการพฒันาเต็มศกัยภาพ ทกัษะความสามารถ 
ทางวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์  
ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ขาดการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น การใฝ่เรียน การคิด วิเคราะห์  
การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ การใชเ้หตุผลแกปั้ญหา และความรับผิดชอบ เป็นตน้ วิธีการสอน
ของครูยงัใชว้ิธีการบอกความรู้โดยยดึวิชาเป็นตวัตั้ง ไม่ยดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง ไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียน
เ ผ ชิญและแก้ ปัญหา ใน ชี วิ ต จ ริ ง ได้  (สํ านัก ง านคณะกรรมก ารก า ร ศึ กษ าแ ห่ งช า ติ  
สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542) 

 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้และมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 ว่าดว้ยการจดักระบวนการศึกษา เน้นให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้ คิดเป็น ทาํเป็น และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง  4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา 5) ส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหค้รูสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  ครูและนกัเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือ และแหล่ง
วิทยาการต่างๆ และ 6) การจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีท่ีมีการประสานความ
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ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพฒันานักเรียนตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)   

 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู ้เ รียนเป็นหลัก เน้นให้ผูเ้ รียน 
ใช้กระบวนการคน้หาความรู้ใหม่ด้วยตนเองท่ีเรียกกันว่า การจดัการเรียนการสอนแบบ child-
centered (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีบทบาทสําคญัต่อ 
การเรียนรู้ โดยพยายามจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดส้ร้างความรู้ ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ือ และ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และนกัเรียนมีโอกาสนาํ
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคท่ีจะทาํใหเ้กิดเหตุการณ์นั้นๆ
ไดอ้ยา่งไร ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูล จากครูทัว่ไปท่ีมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เขา้ใจว่า การให้นกัเรียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง คือ การปล่อยให้
นักเรียนเรียนรู้กันเองโดยท่ีครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรือใช้วิธีสั่งให้นักเรียนไปท่ีห้องสมุด  
อ่านหนังสือกนัเองแลว้เขียนรายงานมาส่งครู ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง แมว้่าการเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีตวั
นักเรียน เป็นลกัษณะท่ีถูกตอ้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั แต่การท่ี
นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ข้ึนมาไดเ้องนั้นเป็นเร่ืองยาก ครูจึงตอ้งมีหนา้ท่ีเตรียมจดัสถานการณ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ นาํทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใชว้ิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถา้จะจดัสถานการณ์ให้
นักเรียนไดค้น้พบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งขอ้มูล ครูจะตอ้งสํารวจให้รู้ก่อนว่า ภายใน
หอ้งสมุดมีขอ้มูลอะไรอยูบ่า้ง อยูท่ี่ใด จะคน้หาอยา่งไร แลว้จึงวางแผนสัง่การ ผูเ้รียนตอ้งรู้เป้าหมาย
ของการคน้หาจากคาํสั่งท่ีครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จ และในขณะท่ีผูเ้รียน
ลงมือปฏิบติั ครูควรสังเกตการณ์อยูด่ว้ย เพ่ืออาํนวยความสะดวก หรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ 
หรือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาํขอ้มูลนั้นมาปรับปรุง การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในคร้ังต่อไป จึงกล่าวถึงเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3 ประเด็น
คือ 1) เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง 2) เทคนิคการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้าํงานร่วมกบัคนอ่ืน และ 3)เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนนาํ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งมีการพฒันาและกระตุน้
สติปัญญาให้มีความสามารถในการใชเ้หตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์ และใช้ศกัยภาพของตนไดอ้ย่าง
เต็มท่ี สามารถปรับตนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็นมนุษย  ์ธรรมชาติ และความเจริญทาง
เทคโนโลย ีรู้เขา้ใจและเห็นส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เท่าทนั (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2530) 
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 ท่ีมาและความสําคญัของปัญหาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมาจึงเล็งเห็น
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาแนวทางหรือกลวิธีท่ีจะเพ่ิมทกัษะความสามารถ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา
งานวิจยัดา้นทกัษะความสามารถ พบว่าในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาไดมี้การพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยนาํแนวทางการสอนท่ีเรียกวา่ อภิปัญญา (Metacognition) 

 อภิปัญญา (Metacognition) มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการ 
โดย คณะกรรมการบญัญติัศพัท์ของราชบณัฑิตยสถาน (2550) ใช้คาํว่า อภิปัญญา หมายถึง 
การตระหนกัรู้ ความคิดหรือรู้เก่ียวกบักิจกรรมทางปัญญาของตน Flavell (1979) กล่าวว่า อภิปัญญา
(Metacognition) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้ งส่ิงท่ีได้จาก
กระบวนการคิดของตนเอง อาจเป็นความรู้หรือเป็นการคิดท่ีมีเป้าหมาย มีทิศทาง หรือท่ีเรียกว่าเป็น
การรับรู้ เก่ียวกบัการรับรู้ (Metacognition: Cognition about Cognition) Miller (1991) กล่าวว่าการ
สอนโดยใชอ้ภิปัญญา ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ผูเ้รียนจะมีการกาํหนด
ขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อท่ีจะตดัสินใจว่าผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดและจะเรียนดว้ยวิธีใดจึง 
จะทาํให้การเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพ กิจกรรมและวิธีการท่ีผูเ้รียนสามารถนํามาใช้ได้แก่การ
กระตุน้ความรู้เดิมการคาดคะเนหรือทาํนายเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียน นอกจากน้ีการตั้งวตัถุประสงคแ์ละ
การตั้ งคาํถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนเป็นส่ิงจําเป็นท่ีสามารถใช้ว ัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนด้วย  
2) การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสามารถทราบไดว้่าตนเองมีขอ้ผิดพลาด
และสามารถเรียนรู้ไดจ้ากขอ้ผดิพลาดของตน ซ่ึงแสดงว่าผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้อนั
เป็นหนทางนาํไปสู่ความสาํเร็จ และวิธีการท่ีผูเ้รียนสามารถนาํมาปฏิบติัไดแ้ก่ การตั้งจุดประสงค์
เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในการเรียน การคิดตั้งคาํถามกบัตวัเองในขณะเรียน การทาํใหข้อ้ความนั้น
ง่ายข้ึน การเขียนสรุปและการเขียนแผนภูมิเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงท่ีเรียนการทดสอบสมมุติฐาน
ท่ีตั้งข้ึนในขณะเรียน 3) การประเมินผล (Evaluating) ผูเ้รียนใหค้วามสนใจกบัผลของความพยายาม
ในการเรียน การประเมินผลการเรียนอยา่งถ่องแทจ้ะเป็นวตัถุประสงคข์องผูเ้รียนในการตดัสินใจใช้
วิ ธีการ เ รียน รู้นั้ น  เ ป็นการตรวจสอบความเข้าใจหลังการทํา กิจกรรมการ เ รียน รู้ห รือ 
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยการใชกิ้จกรรมสรุปบทเรียนทั้งหมด การประเมินผล 
การคาดคะเน การตรวจสอบวตัถุประสงค์ของการเรียนท่ีตั้ งไว้และการตอบคาํถามเก่ียวกับ 
ส่ิงท่ีเรียนซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะทาํให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหน้าของตนและสามารถประเมินผล
ตนเองได ้ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ให้ความหมายว่า “การรู้ตวัถึงความคิดของตนเอง 
ในการกระทาํอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเอง และใชค้วามรู้นั้นในการ
ควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง การคิดในลกัษณะน้ี มีผูเ้รียกว่า “การคิดอยา่งมียทุธศาสตร์” 
หรือ Strategic thinking ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกาํกบัการกระทาํของตนเอง  
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การตรวจสอบความกา้วหนา้ และการประเมินผลและ พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ (2544) ใหค้วามหมายว่า 
“การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันา เพื่อควบคุม
กาํกบักระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใชก้ลวิธี
ทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์” 
 อภิปัญญามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนท่ีตระหนักในความรู้อภิปัญญาจะ
สามารถวางแผนการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการเรียนรู้ของตนว่าเป็นไป
ตามจุดประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง 
และสามารถวางแผนท่ีจะทบทวนการเรียนเพื่อให้ประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
Orem (1985) กล่าวว่า การใชอ้ภิปัญญาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้แต่ละคนควบคุม กาํกับกระบวนการทางปัญญาของตนได้ ความรู้ในอภิ
ปัญญา มีการพฒันาตั้งแต่แรกเกิดโดยพฒันาอยา่งชา้ๆ จนถึงวยัรุ่น และผูใ้หญ่มีแนวโนม้จะมีความรู้
ทางปัญญาของตนเองมากกว่าวยัเด็ก ผลการวิจยัเก่ียวกบัการใชอ้ภิปัญญา Miller (1991) กล่าวว่า  
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเก่ียวกับยุทธวิธีการเรียนของผูเ้รียน การสอนเร่ืองอภิปัญญามี
วัตถุประสงค์สําคัญท่ีจะสอนผู ้เ รียนเป็นผู ้ท่ี มี เ ป้าหมาย  มีประสิทธิภาพ  มี อิสรภาพและ 
มีความสามารถประเมินตนเอง ผูเ้รียนท่ีไม่เก่งสามารถท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้
ได้ดี จาํได้ถาวรและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถา้ผูเ้รียนเหล่าน้ีได้รับการสอนโดยการใช้อภิ
ปัญญา (Metacognition) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีใชเ้พื่อควบคุม การวางแผน การกาํกบัควบคุม 
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้าจทาํดว้ยการเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการ
กาํกบัตนเอง (Self-Regulation Learning) Woolfolk (1995, p.366) กล่าวว่ากระบวนการท่ีนกัเรียน
ปฏิบติัและรักษาไว ้ทั้งดา้นพฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่
การบรรลุเป้าหมายในการเรียนและ Schunk (1991, p.265) เป็นความสามารถในการดาํเนินชีวิต  
เพื่อมุ่งไปสู่ความมุ่งหมายของแต่ละคนด้วยตวัของตวัเอง ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้การกาํกับตนเองจะมี
แนวโน้มท่ีจะทาํไดส้ําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Peterson (1996) 
พบว่าการเรียนรู้ดว้ยการกาํกบัตนเองมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นัน่คือผูเ้รียนท่ีมี
การเรียนรู้การกาํกบัตนเองสูง จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดว้ย แต่ยงัคาํนึงถึงโอกาสท่ีจะเรียนรู้
ดว้ย  และยงัมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทาํดว้ยตนเองมีแบบแผนการสังเกตตนเอง การประเมินตนเอง
และการปรับปรุงตนเอง ซ่ึง Zimmerman and Martinez-Pons (1986) กล่าวว่าการท่ีผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจากการกาํกบัตนเอง ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการ
เรียนเท่านั้น ส่ิงสาํคญัคือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
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 สาํหรับการจดัการเรียนการสอน ตวัผูเ้รียนจึงเป็นแกนหลกัท่ีจะทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบ
ความสาํเร็จ วิธีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง (Self - Regulated Learning) จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 
(Winne, 1997, p. 397) เพราะเม่ือผูเ้รียนมีการกาํกบัตนเอง ผูเ้รียนจะมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง มีการควบคุมพฤติกรรมในการเรียน สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รู้ว่าจะใชก้ล
ยุทธ์แบบใดในการเรียน มีการจูงใจตนเอง และกระทาํพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการเรียนรู้
โดยการกาํกบัตนเองน้ี มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive 
Theory) ในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองอย่าง
กวา้งขวาง นักการศึกษาต่างให้การยอมรับว่า การกาํกับตนเองมีผลต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด เพราะ 
การกาํกบัตนเองเป็นรูปแบบของความพยายามท่ีจะทาํงานในหนา้ท่ีโดยใชท้กัษะท่ีมีอยา่งเหมาะสม 
(Butler and Winne, 1995, p. 245)  Boekaerts (1997, p.161) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
เป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัทั้งทางการเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงการศึกษาเพื่อพฒันาตนเองหลงั
สําเร็จการศึกษาแลว้ โดยทัว่ไปผูเ้รียนท่ีมีการกาํกับตนเองมีลกัษณะกระตือรือร้น รู้จักจัดการ 
ส่ิงต่างๆ  โดยใช้กลยุทธ์ทางปัญญาและการรู้คิด  และทําได้สํา เ ร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จากการท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อนหลายวิชาในระดบัอาชีวศึกษา พบว่านักเรียนบางกลุ่มยงัไม่
สามารถควบคุมตนเองในการเรียนและการทาํงานเด่ียว การทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  
และบางคร้ัง บางกรณีไม่มีงานส่ง  ไม่ตรงต่อเวลา ทาํให้การศึกษาเล่าเรียนบางวิชาไม่ประสบ
ความสําเร็จ ปัญหาต่อมาคือไม่อยากเรียน สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนดีแลว้จะพฒันาเขาเหล่านั้นให้มี
คุณภาพยิง่ข้ึนไดโ้ดยตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย นกัเรียนจะกาํกบัตนเองใหน้าํตนเองไปสู่ความสาํเร็จในท่ีสุด 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใชอ้ภิปัญญาพฒันาความสามารถในการกาํกบัตวัเอง
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อให้นํามาใช้พัฒนา  ความรู้  ความสามารถ 
ในการวางแผน การกาํกบัควบคุมตนเอง ตลอดจนความสามารถในการประเมินการคิดของตนเอง 
และเพื่อนาํผลการวิจยัเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
โดยใชอ้ภิปัญญา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
 

DPU



6 
 

1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการกาํกบัตนเองภายหลงัจากการเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญาแลว้ 
ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อความสามารถใน
การกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้วิจัย คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 4 
หอ้งเรียน จาํนวน 160 คน วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีเรียนทางดา้นโปรแกรมกราฟิกท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัเลือกของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน 
ไดม้าโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการกาํกบัตนเอง และความพึงพอใจ 
 4.  ขอบเขตเน้ือหา  
 เน้ือหาท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีคดัเลือกมาจากหนงัสือเก่ียวกบัการสร้างภาพกราฟิกท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคร์ายวิชาโปรแกรมกราฟิก แลว้นาํมาสร้างเป็นแผนการสอนโดยพิจารณาใหเ้หมาะสม
กบัรูปแบบการเรียนโดยใชอ้ภิปัญญา ซ่ึงช่ือเร่ืองท่ีใชส้อนนั้นไดแ้ก่ 
 4.1  หน่วยท่ี 1 เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster  
 4.2  หน่วยท่ี 2 เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 
 5.  ระยะเวลาในการวิจยั 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นกัเรียนเขา้ใจกระบวนการสร้างความรู้ ความสามารถในการวางแผน กาํกบัควบคุมและ
ตรวจสอบความคิด ตลอดจนความสามารถในการประเมินการคิดของตนเอง ท่ีเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 2. เป็นแนวทางสาํหรับผูส้อนในรายวิชาอ่ืนๆระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพื่อนาํไปประยกุต์
ในการจดัการเรียนการสอนโดยใชอ้ภิปัญญาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่า
อะไรท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน กาํกบัควบคุม และประเมินผล
ของตนเองได้ เพื่อให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่างๆ บรรลุตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ 2) การกาํกบัตนเอง 
 ความสามารถในการกํากับตนเอง หมายถึง เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการกาํกบั
ตนเองให้เรียนรู้หรือปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกนั 3 ดา้น คือ 1) 
การวางแผน 2) การกาํกบัควบคุม และ3) การประเมินผล  
 ความสามารถการสร้างภาพกราฟิก หมายถึง ผลงานท่ีนักเรียนสร้างข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยใชก้ลวิธีในการวางแผน กาํกบัควบคุม และประเมินผล โดยการทดสอบความรู้และประเมิน
กระบวนการทาํงานของการสร้างภาพกราฟิก มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไปจึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558   
 ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่วนบุคคล ท่ีมีต่อความสามารถใน
การกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2   
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556  

2.1.1  หลกัการของหลกัสูตร  
2.1.2  จุดหมายของหลกัสูตร 
2.1.3  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2.1.4  วิชาโปรแกรมกราฟิก 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัอภิปัญญา (Metacognition) 
2.2.1  ความหมายอภิปัญญา 
2.2.2  กระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
2.2.3  องคป์ระกอบอภิปัญญา 
2.2.4  การพฒันา ควบคุมและประเมินผลอภิปัญญา 
2.2.5  แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
2.2.6  ประโยชน์และความสาํคญัโดยใชอ้ภิปัญญา 
2.2.7  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 

2.3  ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.3.2  แนวคิดของความพึงพอใจ 
2.3.3  การวดัความพึงพอใจ 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  กรอบแนวคิดในของงานวิจยั 
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2.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556  
  2.1.1  หลกัการของหลกัสูตร 
  2.1.1.1  เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และประชาคมอาเซียนเพ่ือผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
  2.1.1.2  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกวา้งขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์
จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
  2.1.1.3  เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.1.1.4  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพ
ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 2.1.2  จุดหมายของหลกัสูตร 
 2.1.2.1  เพื่อใหมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถนําความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วาม
เจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 2.1.2.2  เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพให้กา้วหนา้อยู่
เสมอ 
 2.1.2.3  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน  
รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้น 
 2.1.2.4  เพื่อใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน            
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มีจิตสํานึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 2.1.2.5   เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยใน
ตนเอง มีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
 2.1.2.6   เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของประเทศและโลกมีความรักชาติ สาํนึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซ่ึ้ง
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 2.1.3  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.1.3.1  จุดประสงคส์าขาวิชา 
 1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 2.  เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ี
 3.  เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.  เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในงานบริการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลกัการ
และกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า การ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระใชค้วามรู้และทกัษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน 
 6.  เพื่อใหส้ามารถเลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 7.  เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ซ่ือสัตย ์ประหยดัอดทนมีวินยัมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและ
สารเสพติด สามารถพฒันาตนเองและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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 2.1.3.2  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประกอบดว้ย 
 1.  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึก
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นตน้ 
 1.2 พฤติกรรมลกัษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมี
มนุษยสัมพนัธ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ความขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง 
เป็นตน้ 
 1.3 ทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคค์วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 2.  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
 2.1  ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและในงาน 
 2.2   แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.3  ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมทาง
สงัคมและสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 
 2.4  พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้น
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 3.  ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ 
 3.1  วางแผน ดาํเนินงานจดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 
โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
 3.2  ใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
 3.3  ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพตามหลกัและกระบวนการ 
 3.4  เขา้ใจหลกัการ กระบวนการการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 
 3.5  ใชแ้ละดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.6  เช่ือมต่อและใชง้านระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน 
  3.7  เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเลก็ 
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  3.8  สร้างเวบ็ไซตพ์ื้นฐาน 
  3.9  ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานธุรกิจ 
 2.1.4  วิชาโปรแกรมกราฟิก 
 จุดประสงคร์ายวิชา เพื่อให ้
 1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของภาพกราฟิก 
 2.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและคุณลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก 
 3.   มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
 4.   สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
 5.   จดัการแฟ้มภาพกราฟิก 
 6.   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 สมรรถนะรายวิชา 
 1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 2.  ออกแบบภาพกราฟิกตามหลกัองคป์ระกอบศิลป์ 
 3.  สร้างภาพกราฟิกและจดัการแฟ้มภาพดว้ยโปรแกรมกราฟิก 
 คาํอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาพกราฟิก หลกัการของภาพกราฟิก
แบบ Vectorและ Bitmap ประเภทและคุณลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่ง
ภาพกราฟิก การจดัการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใชโ้ปรแกรม
สร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap 
 2.1.4.1  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัภาพกราฟิก 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ การใชค้อมพิวเตอร์สร้างภาพและจดัการเก่ียวกบัรูปภาพ เพื่อใช้
ส่ือความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ ให้น่าสนใจยิ่งข้ึน เช่น การใช้ภาพกราฟิกประกอบการโฆษณา
สินคา้ต่าง ๆ ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ มี 2 แบบ คือแบบ Raster และแบบ Vector ซ่ึงหลกัการทาํงาน
จะมีความแตกต่างกนั โดยกราฟิกแบบ Raster จะเกิดภาพจากจุดส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด มา
รวมกนั ส่วนแบบ Vector เกิดจากการอา้งอิงความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคาํนวณ ซ่ึง
ภาพกราฟิกแต่ละนามสกลุจะมีแฟ้มรูปภาพและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
 2.1.4.2  ความหมายของกราฟิก 
  กราฟิก (Graphic)  มกัเขียนผิดเป็น กราฟิกส์ กราฟฟิกส์  กราฟฟิก  คาํว่า “กราฟิก”  
มาจากภาษากรีก ซ่ึงหมายถึง  การวาดเขียน (Graphikos)  และการเขียน (Graphein)  ต่อมามีผูใ้ห้
ความหมายของคาํวา่ “กราฟิก” ไวห้ลายประการซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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  กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหน่ึงซ่ึงใช้ส่ือความหมายด้วยเส้น สัญลกัษณ์ รูปวาด 
ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถส่ือความหมายขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงตามท่ีผู ้
ส่ือสารตอ้งการ 
   2.1.4.3  หลกัการของกราฟิกแบบ Raster 
 หลกัการของภาพกราฟิกแบบ Raster หรือแบบ  Bitmap เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการ
เรียงตวักนัของจุดส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ หลากหลายสี ซ่ึงเรียกจุดสีเหล่ียมเลก็ ๆ น้ีว่าพิกเซล (Pixel) ในการ
สร้างภาพกราฟิกแบบ Raster  จะตอ้งกาํหนดจาํนวนของพิกเซลให้กบัภาพท่ีตอ้งการสร้าง ถา้
กาํหนดจาํนวนพิกเซลนอ้ย เม่ือขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ข้ึนจะทาํให้แฟ้มภาพมีขนาดใหญ่ ดงันั้น
การกาํหนดพิกเซลจึงควรกาํหนดให้เหมาะกบังานท่ีสร้างคือ ถา้ตอ้งการใชง้านทัว่ ๆ ไปจะกาํหนด
จาํนวนพิกเซลประมาณ 100-150 ppi (Pixel/inch)  “จาํนวนพิกเซลต่อ 1 ตารางน้ิว”  ถา้เป็นงานท่ี
ตอ้งการความละเอียดน้อยและแฟ้มภาพมีขนาดเล็ก เช่น ภาพสําหรับใช้กบัเว็บไซต์จะกาํหนด
จาํนวนพิกเซลประมาณ 72 ppi  และถา้เป็นแบบงานพิมพ ์เช่น นิตยสาร  โปสเตอร์ขนาดใหญ่  จะ
กาํหนดจาํนวนพิกเซลประมาณ  300-350 เป็นตน้  ขอ้ดีของภาพกราฟิกแบบ Raster  คือ สามารถ
แก้ไขปรับแต่งสี ตกแต่งภาพได้ง่ายและสวยงาม ซ่ึงโปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างภาพกราฟิกแบบ 
Raster คือ  Adobe  Photoshop, Adobe PhotoShopCS, Paint  เป็นตน้ แฟ้มภาพกราฟิกแบบ  Raster  
และนามสกุลท่ีใชเ้ก็บแฟ้มภาพกราฟิกแบบ  Raster  มีหลายนามสกุล เช่น .BMP, .DIB, .JPG, 
.JPEG, .JPE, .GIF, .TIFF, .TIF, .PCX, .MSP, .PCD, .FPX, .IMG, .MAC, .MSP และ .TGA เป็นตน้  
 2.1.4.4  หลกัการของกราฟิกแบบ Vector 
 หลกัการของกราฟิกแบบ Vector เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการอา้งอิงความสัมพนัธ์ทาง
คณิตศาสตร์ หรือการคาํนวณ ซ่ึงภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกนั โดยแยกช้ินส่วนของภาพทั้งหมด
ออกเป็นเสน้ตรง เสน้โคง้  รูปทรง  เม่ือมีการขยายภาพความละเอียดของภาพไม่ลดลง  แฟ้มมีขนาด
เลก็กว่าแบบ Raster  ภาพกราฟิกแบบ Vector  นิยมใชเ้พ่ืองานสถาปัยตต์กแต่งภายในและการ
ออกแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบรถยนต์  การสร้างโลโก  การสร้างการ์ตูน เป็นตน้ ซ่ึงนิยมใช้
สร้างภาพแบบ Vector คือ โปรแกรม  Illustrator, CoreDraw, AutoCAD, 3Ds max เป็นตน้  แฟ้ม
ภาพกราฟิกแบบ  Vector  และนามสกลุท่ีใชเ้กบ็แฟ้มภาพกราฟิกแบบ  Vector  มีหลายนามสกุลเช่น  
.EPS, .WMF, .CDR, .AI, .CGM, .DRW, .PLT, .DXF, .PIC  และ .PGL  เป็นตน้ 
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2.2  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัอภิปัญญา (Metacognition) 
2.2.1  ความหมายอภิปัญญา 

 นกัจิตวิทยาปัญญานิยมเช่ือว่า ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ เป็นผูท่ี้ควบคุม
กิจกรรมการเ รียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-Regulation)  มีผู ้ให้ความหมายของคําว่า  อภิปัญญา 
(Metacognition) ไวด้งัน้ี 
 Flavell (1979, pp.906-911) เป็นผูริ้เร่ิมในการศึกษาอภิปัญญา โดยไดใ้หค้วามหมายของ
อภิปัญญาว่า หมายถึงการท่ีบุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งส่ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการ
คิดของตนเอง อาจเป็นความรู้หรือเป็นการคิดท่ีมีเป้าหมาย มีทิศทาง หรือท่ีเรียกว่าเป็นการรับรู้ 
เก่ียวกบัการรับรู้ (Metacognition: Cognition about Cognition) 
 Crowl (1997, p.92) กล่าวว่า อภิปัญญาเป็นความสามารถของบุคคลในการวางแผนการ
ใชก้ลวิธีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ รู้จกัการคิด หาขั้นตอน และกลวิธีท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา 
ตลอดจนสามารถประเมินความสามารถในการคิด ผลของการใชก้ลวิธีของตนเองได ้
 Cross and Steadman (1996, pp.57-58) กล่าวว่า การควบคุม การรับรู้ เขา้ใจของตนเอง 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การวางแผน เช่น การกาํหนดจุดประสงค ์การตรวจสอบ 
เช่น การติดตามความเขา้ใจและความตั้งใจการเรียนของตนเอง เป็นตน้ และการควบคุมการเรียน 
เช่น การทดสอบตนเอง เป็นตน้ นอกจากน้ี การควบคุม การรับรู้ เขา้ใจของตนเองรวมไปถึง การ
ประยกุตใ์ชก้ลวิธีอยา่งเหมาะสม 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545, น.82) ไดใ้ห้ความหมายว่า “การรู้ตวัถึงความคิดของ
ตนเองในการกระทาํอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเอง และใชค้วามรู้นั้น
ในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกาํกบัการ
กระทาํของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหนา้ และการประเมินผล 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544, น.155-156) ไดใ้ห้ความหมายว่า “เมตาคอกนิชนั คือ การ
ควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันา เพื่อควบคุม
กาํกบักระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใชก้ลวิธี
ทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์” 
 อุทยั ภิรมยร่ื์น (2536, น.9) กล่าวว่า ความสามารถท่ีจะคิดพิจารณาและควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งใชอ้ภิปัญญาในการเรียนรู้ได ้2 ทาง คือการรู้จกัตนเองกบัการปรับ
ปัญญาหรือการควบคุมตนเอง 
 

DPU



15 
 

 จากความหมายสรุปได้ว่า  อภิปัญญา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลท่ีมีต่อ
กระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน 
กาํกบัควบคุม และประเมินผลของตนเองได ้เพ่ือให้การเรียนรู้หรือการปฏิบติังานต่างๆ บรรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ความรู้ (2) การกาํกบัตนเอง 

2.2.2  กระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 นักจิตวิทยาเชิงอภิปัญญา ได้แสดงความคิดเห็นเร่ืองกระบวนการเรียนรู้โดยใช ้          
อภิปัญญาเอาไว ้ดงัน้ี 
 2.2.2.1  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้อภิปัญญา เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ หรือความรู้ในกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนการเรียน การตรวจสอบการ
เรียนรู้ ในขณะท่ีกระบวนการเรียนรู้กาํลงัดาํเนินอยู ่หรือการประเมินผลในกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองหลงัจากท่ีทาํภาระงานเสร็จส้ินแลว้ (O’Malley & Chamot, 1990, p.230) กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้อภิปัญญาจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการรับรู้เก่ียวกับวิธีการเรียนรู้แบบ         
อภิปัญญา (Metacognition) ผูเ้รียนท่ีมีกลวิธีประเภทน้ี จะรู้จกัสร้างเกณฑห์รือควบคุมตนเองในการ
เรียนรู้ (Rubin, 1987, p.25) และรู้จกัเลือกใชก้ลวิธีทางอภิปัญญาอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการ
แกปั้ญหาภาระงาน และตรวจสอบความเขา้ใจของตน (Slavin, 1991,pp.174, 177) 
 2.2.2.2  องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 กระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญามีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ประการ (O’Malley & 
Chamot, 1990,p.105; citing Brown, 1983; Wenden,1987a, pp.574-594; citing Flavell,1979, 
1981a, and 1981b) ไดแ้ก่ 
 1.  ความรู้ในการรับรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ (Metacognition Knowledge) เป็นกลุ่ม
ขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้ของตนเองโดยผูเ้รียนจะนาํขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีไป
ประยุกตใ์ช ้แสวงหาความรู้ และทกัษะอ่ืนๆ ความรู้ในการรับรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้จาํแนก
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
 1.1  ความรู้ดา้นบุคคลเป็นความรู้ท่ีอา้งอิงถึงความเช่ือท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเป็น
คุณสมบติัของตนเองและของบุคคลอ่ืน เช่น ผูเ้รียนทราบวา่ตนเองเรียนอะไรไดดี้ท่ีสุด และมีวิธีการ
เรียนอยา่งไร ผูเ้รียนอาจจะรู้ว่าตนเองสามารถจดจาํสถานท่ี วนัท่ี อยูใ่นขั้นพอใช ้แต่สามารถจดจาํ
เก่ียวกบับุคคลไดดี้ หรือทราบวา่ตนเองนั้นเรียนรู้โดยใชว้ิธีการฟังไดดี้กวา่วิธีการอ่าน เป็นตน้ 
 1.2  ความรู้เก่ียวกบัภาระงาน เป็นความรู้ในแง่มุมต่างๆท่ีผูเ้รียนมีเก่ียวกบัภาระงานท่ี
จะตอ้งเรียนรู้ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของตนบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท่ีผูเ้รียน
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ทราบว่าการจาํคาํโดดๆนั้นเป็นเร่ืองท่ีง่าย หากคาํเหล่านั้นมีความหมายและเป็นคาํท่ีผูเ้รียนคุน้เคย 
และรู้วา่จะจาํไดง่้ายข้ึน ถา้คาํในชุดนั้นๆมีความหมายท่ีเก่ียวพนักนั เป็นตน้ 
 1.3  ความรู้ในกลวิธีในการเรียนรู้ เป็นความรู้ท่ีผูเ้รียนมีเก่ียวกับกลวิธีต่างๆท่ี
เหมาะสมกับภาระงานแต่ละประเภท และมีความรู้ในการท่ีจะเลือกใช้วิธีการเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ทกัษะในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ (Regulatory Skills) เป็นกลไกในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ลาํดบัขั้นของกระบวนการดงัน้ี 
  2.1  ขั้นเตรียมการวางแผนการเรียนรู้ (Pre-Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียน คาดเดา
และวางแผนเก่ียวกบัปัจจยัและวิธีการต่างๆ ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อช่วยแกปั้ญหาในภาระงาน ท่ีจะตอ้ง
เผชิญ เช่น การตดัสินใจ หรือการกาํหนดวตัถุประสงคข์องภาระงาน การเลือกปัจจยัและระเบียบวิธี
ต่างๆเพ่ือช่วยใหก้ารเรียนรู้ เป็นตน้ 
  2.2  ขั้นวางแผนในขณะปฏิบติังาน (Planning in Action) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะทาํ
การตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ประเมินผลการเรียนรู้ของตน ตลอดจนปรับแผนกระบวนการเรียนรู้หาก
พบว่ากระบวนการต่างๆท่ีตนไดเ้ลือกนาํมาใชน้ั้น ไม่สามารถช่วยให้การเรียนรู้บรรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
  2.2.2.3  ประเภทของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
  การจดัแบ่งประเภทของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญานั้นจะแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบันกัจิตวิทยา และนกัการศึกษาแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม การจดัแบ่งนั้นไดว้างอยู่บน
พื้นฐานองคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญาดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้แต่ตน้ ในท่ีน้ีผูว้ิจยั
ขอยกตวัอยา่งการจดัแบ่งประเภทกระบวนการเรียนรู้การใชอ้ภิปัญญาตามแนวคิดของ(Chamot & 
Others, 1988) กบั แนวคิดของ (Oxford, 1990, pp.135-140) เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในบริบทของความสามารถในการเรียนรู้ 
  1.  ประเภทของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญาตามแนวคิดของ Chamot & Others 
(1988) จาํแนกออกเป็น 7 ประเภทดงัน้ี 
  1.1  การวางแผนการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้รียนกาํหนดขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อ
ตดัสินใจวา่ตนเองตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด และจะดาํเนินการเรียนรู้อยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  1.2  การบงัคบัตนเองใหพุ้่งความสนใจไปท่ีบทเรียน (Directed Attention) หมายถึง
การตดัสินใจล่วงหนา้ ว่าจะใหค้วามสนใจต่อภาระงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ โดยท่ีไม่เบนความสนใจ
ไปยงัเร่ืองอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากบทเรียน 
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  1.3  การเลือกความสนใจเป็นบางเร่ือง หมายถึง การท่ีผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมายไว้
ล่วงหนา้วา่จะใหค้วามสนใจต่อส่วนไหนของบทเรียนเป็นการเฉพาะ  
  1.4  การจดัการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง การท่ีผูเ้รียนทาํความเขา้ใจสภาพหรือ
เง่ือนไขต่างๆท่ีเห็นวา่จะช่วยใหก้ารเรียนของตนประสบความสาํเร็จ 
  1.5  การตรวจสอบ หมายถึง การทาํความกระจ่างหรือการแก้ไขความเข้าใจท่ี
ผิดพลาดของตนเองให้ถูกตอ้ง การพิจารณากลวิธีการเรียนรู้ท่ีตนเลือกมาใชว้่ามีประสิทธิภาพ
เพียงใด เพื่อปรับปรุงแกไ้ข เป็นตน้ 
  1.6  การบ่งช้ีปัญหา (Problem Identification) หมายถึง วิธีการท่ีผูเ้รียนคน้หา
จุดบกพร่องในการเรียนรู้ หรือการบ่งช้ีถึงแง่มุมต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จในความสามารถ
การเรียนรู้ 
  1.7  การประเมินตนเอง หมายถึงวิธีการท่ีผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ว่า
ประสบผลสําเร็จเพียงใด และประเมินความสามารถตลอดจนการใชก้ลวิธีในการเรียนรู้ อีกทั้งยงั
รวมถึงการประเมินความสามารถของตนเอง ท่ีจะกระทาํกบัภาระงาน 
  2.  ประเภทของกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญาตามแนวคิดของ Oxford (1990, 
pp.135-140) จาํแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 2.1  การมุ่งความสนใจการเรียน (Centering Your Learning) วิธีน้ีมีความสาํคญัต่อ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจในบทเรียนอยา่งจดจ่อและจริงจงั รู้ว่า
ควรจะมุ่งความสนใจในจุดใด ซ่ึงทาํให้ไม่เกิดความสับสนในการเรียนจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ในทุกสาขาวิชา วิธีการมุ่งความสนใจสู่การเรียนประกอบดว้ย 
 2.1.1 การมองการณ์ล่วงหน้า และการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม 
(Overviewing and Linking with Already Known Material) เป็นวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวั
ล่วงหนา้ของผูเ้รียนสาํหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดา้นภาษาโดยการศึกษากฎเกณฑ์
หรือเน้ือหาซ่ึงเป็นพื้นฐานของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไวก่้อน และพยายามเช่ือมโยงส่ิงใหม่ให้เขา้กบัความรู้
เดิมของตน 
 2.1.2 การแสดงความสนใจ (Paying Attention) วิธีน้ีมีความจาํเป็นสาํหรับการ
เรียนทกัษะทุกทกัษะ ผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จในการเรียนทุกคนมกัจะเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจ  
 2.2  การวางแผนการเรียน (Arranging and Planning Your Learning) เป็นวิธีท่ีมี
ประโยชน์ในการพฒันาทกัษะความสามารถทุกๆ ดา้น วิธีน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 วิธียอ่ย 
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 2.2.1  การแสวงหาวิธีการเรียนรู้ (Finding out about Learning) เป็นความ
พยายามของผูเ้รียนท่ีจะคน้หาวา่มีวิธีอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้  
 2.2.2  การจดัระเบียบ (Organizing) เป็นการจดัสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจยั
ให้เกิดการเรียนรู้ไดส้ะดวกและง่ายข้ึน เช่น การจดัเวลาให้เหมาะสม การจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีดี 
 2.2.3  การกาํหนดเป้าหมายและจุดประสงค ์(Setting Goals and Objectives) วิธี
น้ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูเ้รียนตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนเองดา้นความสามารถ ว่าควรจะกา้วไป
ถึงจุดท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งไรและเม่ือใด ส่ิงเหล่าน้ีควรมีการจดบนัทึกเอาไว ้จุดมุ่งหมายของการเรียนมี
ทั้งจุดมุ่งหมายระยะยาวและจุดมุ่งหมายระยะสั้น  
 2.2.4  การระบุจุดประสงค ์(Identifying the Purpose) เป็นการพิจารณาว่าทกัษะ
ท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนหรือเรียนรู้นั้นมีจุดประสงคอ์ะไร เช่น ในการฟังหรือการพดู ผูเ้รียนควรรู้ว่าส่ิงท่ี
พดูเป็นการพดูอยา่งเป็นทางการ พดูแบบบรรยายหรือพดูแบบเป็นกนัเอง (Casual Speech)  
 2.2.5  การวางแผน (Planning) วิธีน้ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดลกัษณะทัว่ไปของ
งานหรือกิจกรรม ส่ิงท่ีจาํเป็นพื้นฐานเฉพาะของงานแหล่งวิทยาการ และส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 
 2.2.6  การแสวงหาโอกาสในการฝึกฝน (Seeking Practice Opportunities) เป็น
วิธีท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะความสามารถอย่างจริงจงัและมากข้ึน นอกเหนือจากการ
ฝึกฝนในหอ้งเรียนซ่ึงมกัไม่เพียงพอในการพฒันาทกัษะ  
 2.3  การประเมินการเรียนรู้ (Evaluating Your Learning) วิธีน้ีประกอบดว้ยวิธียอ่ย 2 
ประการ คือ 
 2.3.1  การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนพยายามสังเกต
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของตนเองในการฝึกทกัษะความสามารถ 
 2.3.2  การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนวดัความกา้วหนา้
ของตนเองในการเรียนโดยรวม ส่ิงท่ีช่วยวดัความกา้วหนา้ในการเรียน ไดแ้ก่ การตรวจสอบรายการ 
(Checklists) บนัทึกประจาํวนั รวมทั้งการสังเกตจากความรู้ของตนเอง วิธีการประเมินตนเอง
สามารถใชไ้ด ้
 2.2.2.4  การควบคุมกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
  Baker and Brown (1984) กล่าววา่ 
 1.  การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึงทกัษะกลวิธีและแหล่ง ขอ้มูลท่ี
จาํเป็นต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้ว่าตอ้งทาํอยา่งไร (What to do)องคป์ระกอบ แรกน้ี
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เป็นเร่ืองของการท่ีบุคคลรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิดและความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมถึง
การแสดงออกในส่ิงท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผูอ่ื้นฟังไดส้ามารถสรุปใจความสําคญัของส่ิงท่ี
เรียนรู้นั้น มีวิธีจาํส่ิงนั้นไดง่้าย ตลอดจนการคิดแบบทดสอบ การวางขอบข่ายและการจดบนัทึก
ความสามารถในการสะทอ้นการคิดของตนออกมาในขณะท่ีอ่านเร่ืองราว หรือในการคิดแกปั้ญหา
เป็นทกัษะท่ีจะทาํใหบุ้คคลทาํงานอยา่งมีแผน เพราะจะทาํใหรู้้ว่าในงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ
อ่าน การแกปั้ญหา หรืองานอ่ืนใดท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง ท่ีจะทาํให้การทาํงานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ีราบร่ืน 
 2.  ความสามารถในการกาํกบัตนเอง (Self-regulation) เป็นความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จสมบูรณ์โดยจะตอ้งรู้ว่าจะทาํงานนั้นอยา่งไร (How to do) และเม่ือไร (When to do) 
ซ่ึงองคป์ระกอบประการท่ีสองน้ี เป็นความสามารถในการกาํกบัตนเองในขณะท่ีกาํลงัคิดแกปั้ญหา
รวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ การประเมินความพยายามในการทาํงาน 
การวางแผน และขั้นตอนในการทาํงาน การทดสอบวิธีการท่ีใชก้ารตดัสินใจในการใชเ้วลา และการ
ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ตลอดจนการเปล่ียนไปใช้วิ ธี อ่ืนๆเพื่อแก้ปัญหา  ส่วนแนวคิดของ                
Flavell (1985) ไดแ้บ่งอภิปัญญาออกเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั 2 องคป์ระกอบ คือ ความรู้ใน       
อภิปัญญา (Metacognitive knowledge) และประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive experience) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1  ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) เป็นส่วนของความรู้ทั้งหมด 
ท่ีบุคคลสะสมไวใ้นระบบความจาํระยะยาว เป็นการท่ีบุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไรและคิดอย่างมี
เป้าหมายและการจะบรรลุเป้าหมายอยา่งไร ความรู้ในอภิปัญญาประกอบดว้ยความรู้เบ้ืองตน้หรือ
ความเช่ือในเร่ืองของตวัแปรหรือองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกิจกรรมการคิดซ่ึง Flavell (1985) ไดแ้บ่ง
ความรู้ในอภิปัญญาออกเป็น 3 ตวัแปร หรือ ตวัแปรดา้นบุคคล ตวัแปรดา้นงานและตวัแปรดา้น
ยทุธวิธี 
 2.2  ประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive experience) เป็นประสบการณ์
ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์น้ีมีความสําคญัต่อการกาํกับตนเอง      
(self-regulation) ในกิจกรรมการคิด เร่ิมตั้งแต่การเขา้สู่สถานการณ์ในการคิดจนกระทัง่สามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือหยุดการกระทาํในการใช้ประสบการณ์ในอภิปัญญานั้นเป็นกระบวนการท่ี
บุคคลวางแผนควบคุมและกํากับพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยการสังเกตตนเอง 
กระบวนการตดัสิน และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยมีจุดประสงคเ์พื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของตนให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ประสบการณ์ในอภิปัญญามี 3 องค์ประกอบย่อย 
ซ่ึงทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางการคิด คือ 
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        2.2.1  การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่าจะทาํงานนั้น
อยา่งไร ตั้งแต่การกาํหนดเป้าหมายจนถึงการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย โดยท่ีมีขั้นตอน คือ การ
กาํหนดเป้าหมาย การเลือกวิธีปฏิบติั การรวบรวมจดัหมวดหมู่ปัญหาและอุปสรรคท่ีสามารถจะ
เกิดข้ึนได ้การรวบรวมแนวทางเพื่อท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายหรือขจดัอุปสรรคทีเกิดข้ึน และการ
คาดคะเนหรือทาํนายผลลพัธ์ไวล่้วงหนา้ 
       2.2.2  การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเก่ียวกบัแผนท่ี
วางไวว้่าเป็นไปไดเ้พียงใด ความเหมาะสมของลาํดบัขั้นตอนและวิธีการท่ีเลือกใชก้ารกาํกบัตนเอง
หรือการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) ตระหนกัในการใชย้ทุธวิธีเพ่ือการเรียนรู้มิไดเ้กิดข้ึน
เองโดยอตัโนมติั แต่เป็นผลจากการพฒันากระบวนการทางปัญญามาเป็นเวลานาน การฝึกให้เด็ก
สามารถกาํกบัตนเองได ้(Self-regulation) จะส่งผลต่อการปรับพฒันาพฤติกรรมหรือการกระทาํและ
ส่งเสริมการสร้างมโนทศัน์อนัจะเป็นผลต่อความสามารถทางวิชาการ 
       2.2.3  การประเมินผล (Evaluating) เป็นการคิดเก่ียวกบัการประเมินการ
วางแผนวิธีการตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ 
  สรุปไดว้่าการควบคุมกระบวนการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญาคือ การมุ่งความสนใจการ
เรียน การวางแผนการเรียนรู้ การตรวจสอบการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ และความสามารถ
ในการกาํกบัตนเอง คือความรู้ ประสบการณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การตรวจสอบและการ
ประเมินผล 

2.2.3  องคป์ระกอบอภิปัญญา 
 นกัจิตวิทยาหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของอภิปัญญา ไวด้งัน้ี 
 Flavell (1985, pp.197-200) ไดแ้บ่งอภิปัญญา เป็น 2 องคป์ระกอบ คือ          
 1.  ความรู้ในอภิปัญญา (metacognitive knowledge) หมายถึง ส่วนของความรู้ทั้งหมดท่ี
บุคคลสะสมไวใ้นระบบความจาระยะยาว เป็นการท่ีบุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และจะบรรลุเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงปัจจยั มีผลต่อความรู้ในอภิปัญญาของบุคคลนั้น ไดแ้ก่ 
   1.1)  ตวัแปรดา้นบุคคล คือ การรู้ถึงความสามารถทางปัญญาของบุคคล 
   1.2)  ตวัแปรดา้นงาน คือ การรู้ถึงลกัษณะงานท่ีทาํ 
   1.3)  ตวัแปรดา้นยทุธวิธี คือ การรู้ถึงยทุธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการทางานนั้นให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  ประสบการณ์ในอภิปัญญา (metacognitive experience) หมายถึง ประสบการณ์
ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถควบคุมได ้และประสบการณ์น้ีมีความสาํคญัในการกาํกบัตนเอง ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
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 2.1)  การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะทาํงานนั้นอย่างไร ตั้งแต่
กาํหนดเป้าหมาย จนการปฏิบติังานจนลุล่วงเป้าหมาย 
 2.2)  การตรวจสอบ (monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเก่ียวกบัแผนท่ีวางไวว้่า
เป็นไปไดเ้พียงใด ความเหมาะสมของลาํดบัขั้นตอนและวิธีการท่ีเลือกใชเ้ป็นอยา่งไร 
 2.3)  การประเมินผล (evaluating) เป็นการคิดเก่ียวกบัการประเมินการวางแผน 
วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
 Baker and Brown (1984) กล่าววา่  
 1.  การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึงทกัษะ กลวิธี และแหล่งขอ้มูลท่ีจา
เป็นต่อการทางานอยา่งมีประสิทธิภาพ และรู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไร กล่าวคือ เป็นเร่ืองของการท่ีบุคคล
รู้สึกถึงส่ิงท่ีตนเองคิด และความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกในส่ิง
ท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายใหผู้อ่ื้นฟังได ้สามารถสรุปใจความสาํคญัของส่ิงท่ีเรียนรู้นั้น หรือมีวิธีการ
จาก การวางขอบข่าย การจดบนัทึก และความสามารถในการสะทอ้นการคิดของตนออกมาใน
ขณะท่ีอ่านเร่ืองราว หรือในการคิดแก้ปัญหาซ่ึงเป็นทกัษะ ท่ีจะทาํให้บุคคลทาํงานอย่างมีแผน 
เพราะจะทาํให้รู้ว่างานนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง ท่ีจะทาํให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และ
ทาํใหส้ถานการณ์นั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  2.  ความสามารถในการกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) เป็นความสามารถในการกาํกบั
ตนเองในขณะท่ีกาลงัคิดแกปั้ญหา รวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ การ
ประเมินความพยายาม ในการทางาน การวางแผนในขั้นตอนการทาํงาน การทดสอบวิธีท่ีใช ้การ
ตดัสินใจในการใชเ้วลา การเปล่ียนไปใชว้ิธีอ่ืนเพื่อแกปั้ญหา 
 Cohen (1998, pp.189-190) แบ่งองคป์ระกอบของอภิปัญญาออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
   1.  การวางแผน (Planning) กล่าวคือ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดูอยา่งคราวๆและการ
คาดเดา ซ่ึงช่วยให้เลือกใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัจุดประสงค ์หลงัจากนั้นสามารถคาดเดาหรือตั้ง
คาํถามตนเอง 
 2.  การตรวจสอบ (Monitoring) กล่าวคือ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตั้งคาํถามเพ่ือ
ถามตนเอง การตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง และการแกปั้ญญา  
 3.  การประเมินผล (Evaluating) กล่าวคือ กระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประเมินผล
และการตอบสนองต่อการประเมินผลนั้นๆ 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544,น. 157-158) กล่าววา่ 
   1.  การตระหนกัรู้ (Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึง ทกัษะ กลวิธีแหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็น
ต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร (what to do) องคป์ระกอบแรกน้ีเป็น
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เร่ืองของการท่ีบุคคลรู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิด และความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึง
การแสดงออกในส่ิงท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผูอ่ื้นฟัง สามารถสรุปใจความสําคญัของส่ิงท่ี
เรียนรู้นั้น มีวิธีจาํส่ิงนั้นไดง่้าย ตลอดจนการคิดแบบทดสอบ การวางขอบข่าย และการจดบนัทึก 
ความสามารถในการสะทอ้นการคิดของตนเองออกมา ในขณะท่ีเร่ืองราว หรือการคิดแกปั้ญหาเป็น
ทกัษะทาํให้บุคคลทาํงานอยา่งมีแผนเพราะจะทาํให้รู้ว่าในงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นดา้นการอ่าน การ
แกปั้ญหา หรืองานอ่ืนใดท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง ท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ 
และทาํใหส้ถานการณ์ในการทาํงานนั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2.  ความสามารถในการกาํกบัตนเอง (Self - regulation) ในการทาํงานเพ่ือใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จสมบูรณ์นั้น จะตอ้งรู้วา่จะทาํงานอยา่งไร (how to do) และเม่ือไหร่ (when to do) 
องคป์ระกอบประการท่ีสองน้ี เป็นความสามารถในการกาํกบัตนเอง ในขณะท่ีกาํลงัคิดแกปั้ญหาซ่ึง
รวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือไม่ การประเมินความพยายามในการวางแผน 
และขั้นตอนในการทาํงาน การทดสอบวิธีการท่ีใช้ การตัดสินใจในการใช้เวลาและการใช้
ความสามารถท่ีมีอยู ่และการเปล่ียนไปใชว้ิธีอ่ืนๆเพื่อแกปั้ญหา 
 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544, น.160) กล่าวถึง องคป์ระกอบของอภิปัญญาตามแนวคิดของ 
Cross and Paris วา่อภิปัญญาแบ่งองคป์ระกอบเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบดา้นการประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้ความคิด (Self-Appraisals of 
one’s Knowledge about Cognition) ซ่ึงประกอบดว้ยการรู้ลกัษณะและสถานะภาพของงาน มี
ความรู้ในการใชท้กัษะใดหรือการประยกุตใ์ชท้กัษะนั้นอยา่งไร จึงจะนาํไปสู่จุดประสงคท่ี์ตอ้งการ
และมีความรู้ ความเขา้ใจถึงเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัของยทุธวิธีแต่ละยทุธวิธี รู้วา่จะใชย้ทุธวิธีนั้นเม่ือไร 
 2.  องคป์ระกอบดา้นการจดัการเก่ียวกบัการคิดของตนเอง (Self-management of one’s 
Thinking) ประกอบดว้ย 
  2.1  การวางแผน (Planning) เป็นการคดัเลือกใช้ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมในขณะ
ดาํเนินการทาํกิจกรรม 
  2.2  การกาํกบั (Regulation) เป็นการควบคุมและกาํหนดทิศทางในการดาํเนิน
กิจกรรม 
  2.3  การประเมิน (Evaluation) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของ
ตนเองเพื่อท่ีจะทาํกิจกรรมนั้นๆในขั้นต่อไป 
 สรุปได้ว่า อภิปัญญาประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ คือ ความรู้อภิปัญญาหรือการ
ตระหนักรู้ในตนเองและงาน เป็นความรู้ ความเขา้ใจความสามารถของตนเองและความเขา้ใจ
ลกัษณะของงานท่ีตอ้งเรียนรู้หรือเขา้ใจสภาพปัญหาท่ีตอ้งแก ้แบ่งเป็น 3 ดา้น คือความรู้ดา้นบุคคล 
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ความรู้ดา้นงานและความรู้ดา้นกลวิธีและประสบการณ์อภิปัญญา เป็นเร่ืองของการใชอ้ภิปัญญาใน
การแกปั้ญหา แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการควบคุมตรวจสอบ และดา้น
การประเมินผล 
 2.2.4  การพฒันา ควบคุมและประเมินผลอภิปัญญา 
 อภิปัญญา คือ การคิดเก่ียวกับการคิด การรู้ว่าตนเองรู้อะไรและไม่รู้อะไร เป็นส่ิงท่ี
ผูเ้รียนตอ้งรู้เสมอเพื่อใชใ้นการจดัการเก่ียวกบัการคิด การมีอภิปัญญาจึงเป็นความสาํคญัของผูใ้ช้
ทกัษะการคิด กระบวนการคิด ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้อภิปัญญา โดยใชก้ลวิธีพื้นฐาน
ของอภิปัญญา คือ 
  1.  การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่
  2.  เลือกยทุธวิธีการคิดอยา่งพิถีพิถนัและรอบคอบ 
  3.  วางแผนกาํกบัหรือตรวจสอบ และประเมินกระบวนการคิด นกัคิดทั้งหลายผูมี้
พฤติกรรมในการคิด จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองอภิปัญญาเพ่ือใชใ้นการกาํหนดปัญหาและหาวิธีการ
แกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย ตลอดจนใชก้ระบวนการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 
 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาอภิปัญญาไดจ้ากสถานศึกษาหรือครูโดยฝึกใหผู้เ้รียนรู้
กลวิธีการเรียนรู้ การควบคุมการคิดของตนในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึงจนประสบความสาํเร็จ จึงถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา กล่าวคือผูเ้รียนเรียนรู้กลวิธี
การเรียนรู้และเรียนรู้กระบวนการคิดท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการดงัน้ี 
  1.  ระบุว่าเรารู้อะไรเราไม่รู้อะไร โดยฝึกเขียนให้ชดัเจนว่าอะไรท่ีเรารู้แลว้บา้งอะไรท่ี
ตอ้งการรู้ เม่ือเรียนรู้ไดห้วัขอ้แลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจหรือขยายความดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
  2.  สนทนาหรืออภิปรายเก่ียวกบัการคิด การพูดเร่ืองวิธีคิดมีความสําคญัมากในการ
สอน ครูควรอธิบายกระบวนการคิดในการวางแผนแก้ปัญหา เป็นการสาธิตการคิดให้ผูเ้รียนรู้ 
จากนั้ นก็ฝึกให้ผูเ้รียนคิด อภิปรายเก่ียวกับวิธีคิดของแต่ละคน อธิบายกระบวนการคิดเพ่ือจะ
นาํไปใชโ้ดยใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือซ่ึงมีหลายรูปแบบ อาทิ แบบพดูเป็นคู่ (Rally robin) พดู
รอบวง (Round robin) เป็นตน้ การพูดเป็นคู่ โดยคนท่ีหน่ึงบอกวิธีคิดหรืออธิบายให้อีกคนฟัง 
จากนั้นคนท่ีฟังแสดงความคิดบา้งในเร่ืองเดียวกนั โดยคนท่ีหน่ึงเป็นผูฟั้งต่อจากนั้นกผ็ลดักนัพดู 
  3.  การเขียนอนุทินเก่ียวกบัการใชค้วามคิดหรือการคิด การเขียนอนุทินหรือบนัทึกการ
เรียนรู้โดยผูเ้ขียนจะบนัทึกวิธีคิด บนัทึกขอ้ควรระมดัระวงั ความยากลาํบาก การไดป้ระสบปัญหา
ความยุง่ยากนบัเป็นการสะทอ้นความคิดของตนเอง 
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  4.  การวางแผนและการกาํกับตนเอง ผูเ้รียนจะต้องพฒันาความรับผิดชอบในการ
วางแผนและการเรียนดว้ยตนเอง เพราะถา้มีผูอ่ื้นวางแผนจดัการให ้ผูเ้รียนจะไม่สามารถพฒันาการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
  5.  สรุปกระบวนการคิดท่ีใชเ้ม่ือทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ผูเ้รียนควรไดอ้ภิปรายเก่ียวกบั
กระบวนการคิดทั้งน้ีเพื่อ 
 5.1  เป็นการพฒันาความตระหนกัในการควบคุมการคิด 
 5.2  สามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ โดยทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  5.2.1  ครูแนะให้ผูเ้รียนทบทวนกิจกรรม รวบรวมขอ้มูลกระบวนการคิดท่ีใช้
และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
  5.2.2  ครูใหผู้เ้รียนจาํแนกทกัษะการคิดท่ีใชพ้ร้อมทั้งระบุกลวิธีการคิดท่ีใช ้
  5.2.3  ครูให้ผูเ้รียนประเมินความสําเร็จ นาํกลวิธีไม่เหมาะสมออกไปและ
สรุปกลวิธีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
  6.  การประเมินผลตนเอง (Self-evaluation) การประเมินตนเองเป็นการประเมินเก่ียวกบั
การคิดของตนเอง โดยค่อย ๆ ฝึกทาํไปทีละเล็กละน้อย จะทาํให้ผูเ้รียนสามารถคิดไดอ้ย่างเป็น
อิสระ จากนั้นจะสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นสถานการณ์ใดกไ็ด ้
 2.2.5  แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 เมตาคอกนิชนัเป็นการคิดเหนือการคิด จึงทาํให้เกิดการทบทวนกระบวนการคิดข้ึนจึง
สามารถแบ่งเมตาคอกนิชนัไดเ้ป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั 2 ส่วน ตามท่ี Baker and Brown (1984)   
ไดแ้บ่งและใหค้วามหมายไว ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  การตระหนักรู้ (awareness) เป็นการรู้ถึงทกัษะ กลวิธีและแหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อ
การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทําอะไร อย่างไร แล้วสามารถ
ปรับเปล่ียนใหจ้ดจาํเพื่อนาํไปใชต่้อไดง่้ายๆ 
  2.  ความสามารถในการควบคุมตวัเอง (self - regulation) เป็นการวางแผนว่าจะทาํอะไร
แลว้คิดวิธีตรวจสอบท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งประเมินผลว่าแผนท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ใชง้านไดดี้
เหมาะสมกบัความสามารถและเวลาในการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 
  การพฒันาเมตาคอกนิชนัมาใชใ้นการเรียนการสอน พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2544, น.164-165) 
ไดป้ระมวลเป็นขั้นตอนต่างๆโดยใชช่ื้อวา่ เทคนิคท่ีใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัวางแผน ทาํไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 -  ฝึกให้ผูเ้รียนวิเคราะห์เป้าหมาย ผูเ้รียนสามารถบอกส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโจทย ์คาํและขอ้ความสาํคญั รวมถึงเป้าหมายของการแกโ้จทยปั์ญหานั้นได ้
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 -  ฝึกใหผู้เ้รียนเลือกใชก้ลวิธีต่างๆ ในการแกปั้ญหาเป็นการเสนอกลวิธีต่างๆสาํหรับ
การแกปั้ญหา แลว้ตดัสินใจเลือกกลวิธีท่ีจะทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เช่น กลวิธีการเดา และตรวจสอบ กลวิธีวาดภาพ กลวิธีสร้างตาราง เป็นการจดัระบบของขอ้มูลจาก
ปัญหาท่ีกาํหนดให้ เพื่อแจกแจงคาํตอบท่ีเป็นไปได ้หาคาํตอบท่ีตอ้งการหรือแสดงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูล โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขหรือขอ้มูลท่ีโจทยก์าํหนดใหจ้นไดค้าํตอบท่ีตอ้งการ 
 -  เรียงลาํดบัขั้นตอนตามกลวิธีท่ีไดเ้ลือกไว ้เป็นการนาํกลวิธีท่ีเลือกไวม้าลาํดบัเป็น
ขั้นตอนยอ่ยๆอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหส้ะดวกต่อการแกโ้จทยปั์ญหาและตรวจสอบขอ้ผดิพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
 -  ประมาณคาํตอบท่ีคาดว่าจะได ้เป็นการคาดคะเนคาํตอบใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัคาํตอบ
ของโจทยปั์ญหามากท่ีสุด โดยวิเคราะห์จากเง่ือนไขหรือขอ้มูลท่ีโจทยก์าํหนดให ้
  2. การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถกาํกับควบคุม และตรวจสอบความคิดของตนเองได้
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยๆดงัน้ี 
 -  การกาํหนดเป้าหมายไวใ้นใจ 
 -  กาํกบัวิธีการต่างๆใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของกลวิธีท่ีไดเ้ลือกไว ้
  3.  การฝึกใหผู้เ้รียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได ้
 -  ประเมินความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 -  ตรวจสอบคาํตอบ 
 -  ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบติั 
 2.2.6  ประโยชน์และความสาํคญัโดยใชอ้ภิปัญญา 
 ปัจจุบนังานวิจยัทางการเรียนการสอนส่วนใหญ่มุ่งประเด็นในเร่ืองของการคิดและการ
สอนคิด กลวิธีอภิปัญญาเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีเนน้กระบวนการคิดซ่ึง  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 วรรคสอง ท่ีกล่าวว่า ผูส้อนควรฝึกทกัษะ
กระบวนความคิด การจดัการ การเผชิญ สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา นอกจากน้ีประโยชน์ของการใชก้ลวิธีอภิปัญญายงัส่งผลดีต่อการทาํความกระจ่างใน
เน้ือหาและกระบวนการตรวจสอบความเขา้ใจ 
 นอกจากนั้นกลวิธีอภิปัญญายงัฝึกให้นักเรียนเป็นนักคิดท่ีดี สามารถถ่ายโอนความรู้
ทกัษะและความสามารถไปใชใ้นบริบทการเรียนในสถานการณ์อ่ืนๆได ้ 
 Marques (2001) นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดแบบอภิปัญญาจะส่งผลใหเ้ป็นนกั
คิดท่ีดีและยงัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาให้นักเรียนสะทอ้นกระบวนการคิดของตนเอง ซ่ึงมี
ความเห็นพอ้งกนักบั John et al. (1999) กล่าวว่า วิธีการสอนตามแนวอภิปัญญาสามารถช่วยให้
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นกัเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ไปยงัสถานการณ์ใหม่ ๆได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Robert (1998) กล่าวว่า การส่งเสริมอภิปัญญาใหเ้ด็ก จะช่วยใหเ้ด็กถ่ายโอนการเรียนรู้อีกทั้งยงัช่วย
กระตุน้ความคิดแบบอภิปัญญาดว้ย  
 Zimmerman, Blakey, Elaine and Spence (1990) ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของกลวิธี       
อภิปัญญาว่า มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในการบรรลุผลสาํเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึนและช่วย
ใหผู้เ้รียนแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ  
 Oxford (1990) สนบัสนุนกลวิธีอภิปัญญาว่าเป็นกลวิธีท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถควบคุม
กระบวนการทางความคิดหรือสติปัญญาของตนเองไดถึ้งแมว้่ากลวิธีอภิปัญญาเป็นกลวิธีโดยออ้ม 
(Indirect strategies) แต่กเ็ป็นกลวิธีท่ีสนบัสนุนและกาํกบัดูแลวิธีการเรียนรู้และสามารถนาํไปใชไ้ด้
กบัการเรียนทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น   
 พรรณวดี สุริยพรหมชยั (2545) กล่าวถึงอภิปัญญา (Metacognitive) ว่าเป็นยทุธวิธีการ
เรียนท่ีมีผลต่อการอ่านของนักเ รียน  คือ  ทําให้นักเ รียนตระหนักในความคิดของตนเอง 
 มีการจดัระบบความคิดและตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ใน
ขณะท่ีอ่านได ้   
 สรุปไดว้า่ อภิปัญญาหมายถึง กลวิธีท่ีทาํใหบุ้คคลรู้ถึงความคิดของตนเองในการกระทาํ
อะไรอย่างใดอย่างหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชค้วามรู้นั้นในการควบคุมหรือ
ปรับการกระทาํของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผน การควบคุมกาํกบัการกระทาํของตนเอง 
การตรวจสอบความกา้วหนา้และการประเมินผลดงันั้นกระบวนการของการควบคุมและประเมิน
การคิดของตนเอง ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการต่างๆ คือ 1) การตระหนกัรู้ในกระบวนการคิดของตนเอง 
โดยตระหนกัรู้ว่าตนเองรู้อะไรไม่รู้อะไร คิดอะไรและจะตอ้งทาํอะไรรวมถึงการคิดวางแผนเร่ืองท่ี
จะทาํโดยกาํหนดขั้นตอน วิธีการและยทุธวิธีต่าง ๆ 2) การควบคุมกาํกบัตนเองโดยรู้ว่าตนควรจะทาํ
อะไร อย่างไรและเม่ือไร และ 3) การกาํกบัตรวจสอบการคิดและการดาํเนินงานของตน การ
ประเมินการคิดของตนเอง รวมทั้งผลลพัธ์และนาํไปใช้ในการปรับการคิดและแผนงานของตน 
ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีครูตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดแบบอภิปัญญาเพ่ือนาํกระบวนการคิดไป
ใช้ในการเรียนรู้ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้วิธีการเรียน (Learn how to learn) เรียนรู้วิธีการคิด (Learn how to think) จะช่วยทาํใหผู้เ้รียน
เป็นนักคิดท่ีดี ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆได้อย่างดีมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต 
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2.2.7  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 2.2.7.1  ความหมายของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 การเรียนรู้โดยการกํากับตนเองมาจากคาํในภาษาอังกฤษท่ีว่า “Self-Regulation 
Learning”ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory)
โดยมีนกัการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 Bandura (1986) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองว่าหมายถึง 
พฤติกรรมของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นผลมาจากการเสริมแรงและลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
หากแต่วา่มนุษยส์ามารถกระทาํบางส่ิงบางอยา่งเพ่ือควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทาํของ
ตนเอง ดว้ยผลกรรมท่ีเขาหามาเองเพื่อสาํหรับตวัเขา ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินการดงักล่าวน้ี 
Bandura เรียกวา่ การกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) 
 Zimmerman (1990) ให้ความหมายของการเรียนรู้การกาํกบัตนเองว่า เป็นความ
ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงและมีทกัษะในการควบคุมตนเองได ้ว่าเม่ือไหร่ควรทาํหรือไม่ควรทาํ
อะไร และหาทางออกท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 Pintrich and De Groot (1990) กล่าวว่าการเรียนรู้โดย การกาํกบัตนเอง หมายถึง การ
ท่ีนกัเรียนมีการรู้คิดในการวางแผน ควบคุม และปรับกระบวนการรับรู้ของตนเองมีการจดัการและ
ควบคุมตนเองมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ รวมทั้งการใชก้ลยทุธ์ทางปัญญาในการเรียน 
 ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ (2544) อธิบายความหมายของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
คือกระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมเองในการพิจารณาความตอ้งการในการเรียนรู้ กาํหนดจุดมุ่งหมาย
และเลือกวิธีการเรียน จนถึงการประเมินความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งน้ีอาจไดรั้บ
หรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นกต็าม 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2542) ให้ความหมายของการกํากับตนเองว่า  หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุม และกาํกบัการคิด การกระทาํ และการเรียนรู้ของตนเอง เป็น
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของการมีวินยัในตนเอง (Self - discipline) 
 จิราภรณ์ กุณสิทธ์ิ (2541) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง หมายถึง การท่ี
บุคคลมีการกาํกบัตนเองเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะต่างๆ โดยมีการรู้คิดของตนเองในส่ิงท่ีตนเอง
เรียนรู้ ควบคุมการกระทาํ และแรงจูงใจ จดัการส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองและใชก้ลยทุธ์ทางปัญญาในการ
เรียนรู้ 
 จากการให้ความหมายของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองสรุปไดว้่า การเรียนรู้โดย
การกาํกับตนเองคือ บุคคลท่ีมีการวางตั้ งเป้าหมาย วางแผนดาํเนินการตรวจสอบและควบคุม
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พฤติกรรมตนเองให้ปฏิบติัตามแผน มีการประเมินตนเองและกาํหนดขอ้ผกูพนักบัตนเอง เพื่อนาํ
ตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด 
 2.2.7.2  กระบวนการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 Bandura (1986) เช่ือวา่บุคคลสามารถกระทาํส่ิงต่างๆเพ่ือควบคุมความคิด ความรู้สึก
และการกระทาํของตนเองได้ โดยเรียกการกระทาํน้ีว่าการกาํกบัตนเอง ซ่ึง Bandura ได้อธิบาย
กระบวนการของการกาํกบัตนเองไวด้ว้ยกนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  กระบวนการสังเกตตนเอง (Self - Observation) จุดเร่ิมตน้ของการกาํกบัตนเอง 
คือบุคคลตอ้งรู้วา่ตนเองกาํลงัทาํอะไรอยู ่โดยการสังเกตตนเองนั้น ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัใหข้อ้มูลต่อการ
กาํหนดมาตรฐานของการกระทาํ ท่ีเป็นไปไดจ้ริง และประเมินการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ี
กระทาํอยูส่าํหรับเป็นแนวทางในการตดัสินใจวา่จะกาํกบัตนเองเช่นไร 
 2.  กระบวนการตดัสินใจ (Judgment Process) หลงัจากบุคคลไดข้อ้มูลจากการ
สังเกตตนเองแลว้ก็จะเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจ ทั้งน้ีการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของแต่ละ
บุคคลความพึงพอใจของบุคคลต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บหรือเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลกบับรรทดัฐานทาง
สังคมการเปรียบเทียบกบักลุ่ม บุคคลอ่ืนเพื่อนาํมาประกอบในการตดัสินใจว่าจะกาํกบัตนเอง
อยา่งไร 
 3.  การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) เป็นการกระทาํภายหลงัจาก
ตดัสินใจทั้งน้ีการกระทาํข้ึนอยูก่บัส่ิงล่อใจในการท่ีจะนาํไปสู่ผลทางบวกหรือทางลบ 
 Woolfolk (1993) ไดอ้ธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองคือการท่ีบุคคลมี
การจดัการกบัตนเอง โดยแบ่งกระบวนการของการจดัการกบัตนเองประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การตั้งเป้าหมายถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก ทั้งน้ีการตั้งเป้าหมายท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงและเป็นเป้าหมายท่ีผูอ่ื้นรับรู้ดว้ยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
มากกวา่บุคคลท่ีตั้งเป้าหมายทัว่ๆไปและเป็นเป้าหมายท่ีตนเองรู้อยูเ่พียงลาํพงั 
 2.  การบนัทึกและประเมินผล การจดบนัทึก เช่น การทาํเป็นตาราง จดบนัทึกหรือ
การทาํเคร่ืองหมายในระหว่างการกระทาํพฤติกรรม จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้โดยการกาํกบัตนเองยงัคง
รักษาพฤติกรรมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองวางไวไ้ด ้ ส่วนการประเมินผลนั้นมีความยาก
กว่าการบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง เน่ืองจากจะเป็นการตดัสินคุณภาพของการกระทาํซ่ึงการ
ประเมินตนเองจะเป็นการกาํหนดถึงแรงเสริมท่ีตนจะไดรั้บต่อไป 
 3.  การใหแ้รงเสริมกบัตนเอง เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการตนเอง เป็นการให้
รางวลักบัพฤติกรรมของตนเองเม่ือพิจารณากบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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 Schunk (1994) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง ว่ามีแนวคิด
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) โดยประกอบดว้ย 3 
กระบวนการย่อยๆ ไดแ้ก่ กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) กระบวนการตดัสิน 
(Judgment Process) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self- Reaction) การเรียนรู้โดย การกาํกบั
ตนเองเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเร่ิมตน้กิจกรรมการเรียนรู้โดยการมีเป้าหมายของตนเอง โดยอาศยัทกัษะ
และความรู้ เพื่อให้ทาํงานไดส้ําเร็จและผลการเรียนดี ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้
สงัเกตตดัสิน และมีปฏิกิริยาต่อการรับรู้ความกา้วหนา้ของตนเอง 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ(2550) กระบวนการเรียนรู้โดยการกํากับตนเอง 
ประกอบดว้ย 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 ผูเ้รียนวางแผน วิเคราะห์งาน กาํหนดเป้าหมายและกลวิธีการเรียน 
 ระยะท่ี 2 ผูเ้รียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและติตามความกา้วหนา้ใน
การทาํงานของตน 
 ระยะท่ี 3 ประเมินผลการเรียนรู้ 
 ทุกระยะดงักล่าวผูเ้รียนตอ้งมีการไตร่ตรอง เช่ือมโยงผลการเรียนรู้และเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้
 คาํแนะนําเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการกาํกับ
ตนเอง ควรคาํนึงถึงประเดน็ต่อไปน้ี 
 1.  ใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมท่ีจะทาํไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 2.  งานท่ีทาํมีความทา้ทายแต่ไม่ถึงกบัเกินความสามารถ 
 3.  ช่วยผูเ้รียนให้รู้แหล่งแสวงหาความรู้และสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและปรับปรุงแกไ้ขได ้
 4.  มีการร่วมมือกบัเพื่อนเพื่อเป็นกาํลงัใจใหท้าํงานต่อไป และใหค้วามช่วยเหลือทาง
เทคนิคยามจาํเป็น 
 5.  จุดเนน้ของการเรียนอยูท่ี่การสร้างความหมายจากส่ิงท่ีอ่าน เขียน และอภิปราย 
 6.  ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจ ความสาํเร็จสะทอ้นจากจินตนาการ ความ
เขา้ใจกลวิธีในการเรียน รวมถึงความพยายาม 
 สรุปไดว้่ากระบวนการของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองเป็นขั้นตอนของผูเ้รียนท่ี
จะนาํมาควบคุม กาํกบัพฤติกรรมการเรียนของตนเอง โดยพิจารณาจากการสังเกตส่ิงท่ีตนเองเป็น
และกาํหนดวิธีการท่ีจะใชใ้นการกาํกบัตนเอง นาํไปสู่การลงมือปฏิบติั โดยในส่วนของการลงมือ
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ปฏิบัติผูเ้ รียนรู้โดยการกํากับตนเองก็จะเร่ิมท่ีการตั้ งเป้าหมายท่ีต้องการ ต่อด้วยการบันทึก
พฤติกรรมตามท่ีตั้งใจไว ้แลว้จึงประเมินตนเองเพ่ือท่ีจะใหส่ิ้งเสริมแรงแก่ตนเองต่อไป 
 
 
 2.2.7.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 Zimmerman (1989) อธิบายว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองมี
ดว้ยกนั 3 ดา้น คือ ดา้นส่วนบุคคล ดา้นพฤติกรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 1.  อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal influences) พบว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) เป็นปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอิทธิพลส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ความรู้ของนกัเรียน กระบวนการ รู้คิดของตนเอง เป้าหมาย และ สภาวะทางอารมณ์ 
 1.1  ความรู้ของนกัเรียน (Students’ Knowledge) ความรู้ของนกัเรียน มี 2 
ประเภท คือ ความรู้เชิงเน้ือหา และความรู้ในการกาํกับตนเอง ความรู้เชิงเน้ือหาเป็นความรู้ท่ี
รวบรวมเป็นคาํพดู เหตุการณ์ หรือโครงสร้างลาํดบัขั้น ส่วนความรู้ในการกาํกบัตนเอง เป็นกลยทุธ์
ท่ีนกัเรียนใชใ้นการเรียน ซ่ึงความรู้ทั้ง 2 ประเภทมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 
 1.2  กระบวนการรู้คิดของตนเอง (Metacognitive Processes) ในการใชก้ลยทุธ์ 
การเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองของนกัเรียน ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ท่ีใชเ้พียงอย่าง
เดียว แต่ข้ึนอยู่กบักระบวนการรู้คิดของตนเอง และผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการกระทาํ โดยผูเ้รียนจะ
วางแผนงานเพื่อใชใ้นกระบวนการตดัสินใจในการเลือกหรือเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีจะกาํกบัตนเอง
ในการเรียน การวางแผนงานข้ึนอยู่กบังาน ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ของนักเรียน เป้าหมาย การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และผลลพัธ์จากการกระทาํ การวางแผนงานจะเป็นตวัช้ีนาํ ควบคุมการ
เรียนรู้ และจะมีปฏิกิริยายอ้นกลบัจากการกระทาํพฤติกรรมเหล่านั้น 
 1.3  เป้าหมาย (Goals) การตั้งเป้าหมายมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการใช ้
กลยทุธ์กาํกบัตนเองในการเรียนของนกัเรียน การตั้งเป้าหมายระยะส้ันจะเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อ 
การตั้งเป้าหมายระยะยาว บุคคลจะสร้างส่ิงช้ีแนะ (เป้าหมายระยะสั้น) เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ตนเอง
และเป็นแรงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมนาํไปสู่การบรรลุผลได ้
 1.4  สภาวะทางอารมณ์ (Affect) มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองของ 
นักเรียนมีหลกัฐานพบว่าความวิตกกงัวลจะขดัขวางกระบวนการรู้คิดและการควบคุมพฤติกรรม
ของ ตนเอง เช่น จากผลการวิจยัของ (Zimmerman,1989, p.333 & citing Kahl,1982) ท่ีไดพ้ฒันา
แบบวัดการควบคุมพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองเก่ียวกับแนวโน้มในการใช้
กระบวนการท่ีมี ประสิทธิภาพป้องกนัตนเองจากสภาวะภายใน เช่น ความคิดวิตกกงัวลถึงความ
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ลม้เหลวท่ีผ่านมา หรือจากสภาวะภายนอก เช่น ลกัษณะงานท่ีมีความยากมากพบว่าคะแนนการ
ควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความวิตกกงัวล 
 2.  อิทธิพลดา้นพฤติกรรม (Behavioral Influences) กล่าวว่า อิทธิพลดา้นพฤติกรรม 
ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยของ การกาํกบัตนเอง ไดแ้ก่ การสังเกตตนเอง การตดัสินตนเอง และ
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ทั้ง 3 กระบวนการย่อยน้ีไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการส่วนบุคคล 
และกระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.1 การสังเกตตนเอง (Self-Observation) เป็นการตอบสนองของนักเรียน
เก่ียวกบั การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การสังเกตตนเองทาํให้ไดข้อ้มูลว่ามีความกา้วหน้าใน
เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พียงใด การสังเกตตนเองไดรั้บอิทธิพลดา้นกระบวนการส่วนบุคคล เช่น การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการรู้คิดของตนเอง และอิทธิพลดา้น
พฤติกรรม วิธีการสังเกตตนเองมี 2 วิธี คือ การรายงานโดยคาํพูดหรือการเขียน และการบนัทึก
พฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนอง 
 2.2  การตดัสินตนเอง(Self-Judgment) เป็นการตอบสนองของนักเรียนโดย
เปรียบเทียบพฤติกรรมของตนกบัมาตรฐานหรือเป้าหมายอย่างมีระบบ การประเมินตนเอง (Self-
Evaluation) ข้ึนอยู่กับกระบวนการส่วนบุคคล เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง การ
ตั้งเป้าหมาย และความรู้หรือมาตรฐาน เช่นเดียวกบัการสังเกตตนเอง ความรู้ในเร่ืองมาตรฐานหรือ
เป้าหมายมาจากแหล่ง ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้ งมาตรฐานของสังคม การประเมินตนเองมี 2 วิธี คือ 
กระบวนการตรวจสอบรายการ (Checking) เช่น การตรวจคาํตอบการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
อีกคร้ัง และ การประเมินค่า (Rating) เป็นการเปรียบเทียบคาํตอบกบัคาํตอบของบุคคลอ่ืนหรือจาก
เฉลยคาํตอบ 
 2.3  การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
กระทาํในลกัษณะเดียวกบัการสังเกตตนเองและการตดัสินตนเอง การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
ข้ึนอยู่กบักระบวนการส่วนบุคคลในเร่ืองการตั้งเป้าหมาย การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
การวางแผน การรู้คิด พร้อมกับแสดงพฤติกรรมออกมา ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั ยกตวัอยา่งเช่น การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการเลือกกลยทุธ์
ของนกัเรียน และขอ้มูลยอ้นกลบัจากกลยทุธ์จะเป็นตวัตดัสินการรับรู้ความสามารถของตนเอง บาง
กรณีการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองจะไม่ทาํให้การเรียนรู้โดยการกาํกับตนเองเพิ่มข้ึน เช่น การ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ไม่เป็นท่ีพอใจ อาจนาํไปสู่การถดถอย (withdrawal) หรือ เกิดการส้ิน
หวงัท่ีจะเรียนรู้ (learned helplessness) เม่ือผูเ้รียนไม่มีความพยายามเพราะคิดว่าส่ิงเหล่านั้นไม่มี
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ประโยชน์ กลยทุธ์การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง จาํแนกตามทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคมเป็น 3 
ดา้น คือ 
 2.3.1  การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองด้านพฤติกรรม  นักเรียนพยายาม
ตอบสนอง การเรียนรู้ในทางท่ีดี 
 2.3.2  การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองดา้นส่วนบุคคล นกัเรียนพยายามเพิ่ม
กระบวนการส่วนบุคคลในระหวา่งการเรียนรู้ 
  2.3.3  การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองดา้นสภาพแวดลอ้ม นกัเรียนพยายาม
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 
 3.  อิทธิพลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Influences) Zimmerman (1989,p.335) 
สันนิษฐานว่าการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองและผลของพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด สาํหรับ การเปล่ียนแปลงการรับรู้ความสามารถของผูเ้รียน และส่งเสริมความรู้ให้
คงอยู ่อิทธิพลดา้น ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ผลของตวัแบบ (Modeling) การพดูจาชกัชวน (Verbal 
Persuasion) และโครงสร้างส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ (Structure of the Learning) อิทธิพลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจะมี ปฏิสัมพนัธ์ต่อบุคคล และอิทธิพลดา้นพฤติกรรม เม่ือไรท่ีผูเ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง อิทธิพลดา้นส่วนบุคคลจะถูกเช่ือมโยงกบักลยุทธ์กาํกบัพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองจะเขา้ใจผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บและรู้ว่าจะปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆอยา่งไร เช่น จดัสถานท่ีในการเรียน การคน้หาขอ้มูลจากห้องสมุด 
เป็นตน้ 
 Mikulas (1986) อธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองไว ้ 4 ปัจจยั 
ดงัน้ี 
 1.  ความตระหนกั (Awareness) เป็นการรับรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนรับรู้ต่อความคิดของ
ตนเอง เม่ือบุคคลเกิดความตระหนกัก็จะนาํสู่การเกิดความคิด ซ่ึงส่งผลต่อการกาํกบัตนเอง ในการ
กาํกบัตนเองบุคคลตอ้งรับรู้พฤติกรรม รวมถึง ส่ิงท่ีทาํ ให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เสียก่อนเพ่ือให้
บุคคลสามารถควบคุมและกาํกบัตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง การจะกาํกบัตนเองให้ไดผ้ลดีท่ีสุดนั้น 
บุคคลตอ้งตระหนักถึงจุดเร่ิมตน้ของพฤติกรรมให้เร็วท่ีสุดเพื่อให้สามารถจดัการกบัพฤติกรรม 
ความคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  การดาํเนินการ (Intervention) เป็นการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อกาํกบัตนเอง 
การกระทาํนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตระหนกัรู้และตอ้งการจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง การ
ดาํเนินการเช่น การแสดงพฤติกรรมอ่ืนทดแทน การหยดุความคิด การใชจิ้นตนาการ หรือการใชก้าร
เสริมแรงเพ่ือช่วยใหบุ้คคลสามารถกาํกบัตนเองต่อการเรียนรู้หรือการกระทาํอ่ืน ๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 3.  ความรู้สึกแห่งตน (Sense of Self) เป็นความรู้สึกเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือของบุคคล
ท่ีมีต่อตนเอง เป็นความเช่ือในความสามารถท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ ได ้การท่ีมีความเช่ือดงักล่าวจะทาํให้
บุคคลสามารถกาํกบัตนเองได ้ ความเช่ือของบุคคลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ความเช่ือ
ภายในอาํนาจตนเอง (Internal Locus of Control) เป็นความเช่ือว่าบุคคลสามารถกระทาํส่ิงต่าง ๆ 
รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นผลมาจากการกระทาํของตนเอง อีกลกัษณะไดแ้ก่ ความเช่ืออาํนาจ
ภายนอกตนเอง(External Locus of Control) เป็นความเช่ือของบุคคลว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากปัจจยั
ภายนอกตนเองตนเองไม่สามารถควบคุมกาํกบัได ้ ดงันั้นเม่ือบุคคลมีความเช่ือในอาํนาจภายใน
ตนเองแลว้ กจ็ะเช่ือมัน่และสามารถกาํกบัการเรียนรู้ของตนเอง 
 4.  ความรู้สึกแห่งความตอ้งการ (Sense of Will) เป็นความรู้สึกถึงความตอ้งการ 
ความปรารถนาของตนเอง เม่ือบุคคลรับรู้ว่าตนเองตอ้งการอะไร ก็จะเกิดเป็นแรงจูงใจท่ีจะทา 
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตามความตอ้งการนาํไปสู่การกาํกบัตนเองเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมายท่ีตั้งใจ 
 Schunk (2000) ไดอ้ธิบายปัจจยัท่ีจูงใจใหผู้เ้รียนรู้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ความตั้งใจ คือ กระบวนการท่ีใชส้าํหรับจูงใจ ความตั้งใจเป็นปัจจยัอิสระของ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นกระบวนการท่ีมาพร้อมกบัความสนใจ การรับรู้ การปรับเปล่ียนความคิด
และอารมณ์ต่อการกระทาํซ่ึงความตั้งใจจะแปลงความสนใจใหเ้กิดเป็นพฤติกรรม ดงันั้นเม่ือบุคคล
มีความตั้งใจกจ็ะก่อใหเ้กิดการกระทาํตามมา 
 2.  คุณค่า คือ ศูนยก์ลางของแรงจูงใจท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
เป็นการท่ีผูเ้รียนเห็นคุณค่าของเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะมีแรงจูงใจท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ ในทางกลบักนัผูเ้รียน
ท่ีไม่เห็นคุณค่าของเป้าหมายก็จะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาหรือกระทาํตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ ทั้งน้ี
คุณค่ามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เช่น ความอดทน การเลือกและการ
แสดงออก 
 3.  การปรับเป้าหมาย คือ แรงจูงใจหน่ึงท่ีมีความสาํคญั เป้าหมายความสาํเร็จจะช่วย
ให้สามารถกาํหนดกรอบในการเรียนรู้ของตนเองได ้ ผูเ้รียนรู้ท่ีเช่ือว่าตนเองจะสามารถปรับหรือ
พฒันาตนเองเพื่อไปยงัเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้กจ็ะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง ดงันั้น
เป้าหมายควรมีความยากแต่ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเช่ือวา่จะสามารถทาํสาํเร็จได ้
 4.  มุมมองต่อตนเอง คือ ความคิดและความรู้สึกในการประเมินความสามารถ ความ
ตั้งใจการกระทาํของตนเอง การกระทาํ ของบุคคลนั้นมีพื้นฐานบนการรับรู้ท่ีมีต่อตนเอง โดยการ
รับรู้ตนเองนั้นมีทั้งทางบวกและทางลบ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะเป็นคนท่ีมีการรับรู้ตนเองใน
ทางบวกขณะท่ีบุคคลท่ีมีแรงจูงใจตํ่า กจ็ะมีการรับรู้ตนเองทางลบ 
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 5.  การคน้หาความช่วยเหลือ คือ ทางหน่ึงท่ีจะคน้หาส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มมาช่วยส่งเสริม
ในการเรียนรู้ ผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง มกัจะถามหาผูช่้วยเหลือเม่ือตอ้งเผชิญกบังานท่ีมีความ
ยากลาํบาก 
 McCombs and Marzano (1990) กาํหนดปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้โดยการ
กาํกบัตนเองของผูเ้รียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยัดงัน้ี 
 1.  ความรู้ของผูเ้รียน ผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัตนเอง วิชาของตน ภาระหนา้ท่ีหรือแผนสาํหรับการเรียนรู้ ลาํดบัแรก ผูเ้รียนตอ้งรู้
เก่ียวกบัตนเองและรู้ว่าจะเรียนอยา่งไรถึงจะไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีผูเ้รียนรู้ว่าตนเอง
ชอบการเรียนแบบไหน อะไรท่ีง่ายหรือยากสาํหรับตนเอง และจะจดัการกบัปัญหาท่ียากอยา่งไร 
รวมถึงความสนใจ ความถนดัและวิธีท่ีจะนาํจุดแขง็ของตนเองมาใชอ้ยา่งไร โดยตอ้งรู้เก่ียวกบัวิชาท่ี
เรียนเพื่อใหง่้ายกว่าท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อมาคือการรู้เก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงอาจมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละส่วน ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งรู้ว่าแต่ละส่วนมีหนา้ท่ีอยา่งไร นอกจาก
การรู้ภาระหนา้ท่ีของตนแลว้ ตอ้งสามารถประยกุตแ์ผนสาํหรับการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นนาํใชเ้พื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  แรงจูงใจผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองรู้ว่าทาํไมพวกเขาถึงตอ้งเรียนรู้ การรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการเรียนรู้ ผูเ้รียนรู้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายของการเรียนรู้ และเช่ือว่า
ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ จะเป็นส่ิงจูงใจ ผูเ้รียนรู้โดยการกาํกบัตนเองจะ
ทาํงานอยา่งหนกัถา้พวกเขาเช่ือว่าส่ิงท่ีไดม้าจากความพยายามของพวกเขาจะทาํ ใหเ้ขา ฉลาดข้ึน มี
ศกัยภาพสูงข้ึน ไดรั้บประโยชน์ รู้ในส่ิงท่ีอยากรู้ ไดค้วามร่วมมือ ไดส่ิ้งแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ี
ปลอดภยั มีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุเป้าหมาย หรือผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่า ปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นแรงจูงใจ
สาํหรับผูเ้รียน แต่เพียงความรู้และแรงจูงใจยงัคงไม่เพียงพอสาํหรับผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง
ยงัคงตอ้งมีความตั้งใจดว้ย 
 3.  ความตั้งใจผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองตอ้งรู้วิธีท่ีจะป้องกนัตนเองจากส่ิงท่ีเขา้
มารบกวนอยา่งไร ยกตวัอยา่งเช่น ผูท่ี้เรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองจะไม่ถูกรบกวน หากพวกเขารู้จกั
วิธีจดัการกบัความกงัวล ความง่วงหรือความข้ีเกียจ 
 Bandura (1986) กล่าววา่ ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการกาํกบัตนเอง มีดงัน้ี 
 1.  ประโยชน์ส่วนตวั (Personal Benefits) เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมกาํกบัตนเองแลว้
บุคคลก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงต่อตัวเขาเอง เขาก็จะยึดมั่นต่อการกํากับตนเองจะทาํให้
กระบวนการกาํกบัตนเองคงอยูไ่ด ้
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 2.  รางวลัทางสังคม (Social Reward) การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมการกาํกบัตนเองแลว้
บุคคลในสังคมให้การยกย่องชมเชย สรรเสริญ ให้เกียรติ ให้การยอมรับ หรือให้รางวลั ซ่ึงการให้
รางวลัทางสงัคมเหล่าน้ีกจ็ะมีส่วนช่วยใหก้ระบวนการกาํกบัตนเองของบุคคลคงอยูไ่ด ้
 3.  การสนบัสนุนจากตวัแบบ (Modeling Supports) บุคคลท่ีมีมาตรฐานในการกาํกบั
ตนเอง เช่น การพูดจาไพเราะ หากไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีคนอ่ืนๆ รอบตวัมีแต่คนพูดจาไพเราะ
คนท่ีพดูจาไพเราะทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นแต่มีส่วนช่วยเป็นตวัแบบท่ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
 4.  ปฏิกิริยาทางลบจากผูอ่ื้น (Negative Sanctions) บุคคลท่ีพฒันามาตรฐานในการ
กาํกบัตนเองข้ึนมาแลว้ หากภายหลงัใหร้างวลักบัตนเองต่อพฤติกรรมท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน ก็จะทาํ ให้
บุคคลในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อตวัเขา ปฏิกิริยาเหล่าน้ีจะส่งผลให้บุคคลยอ้นกลบัไปใช้
มาตรฐานเดิมของเขาอีก 
 5. การสนับสนุนจากสภาพแวดลอ้ม (Contextual Supports) บุคคลท่ีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มซ่ึงในอดีตเคยส่งเสริมให้ตนกาํ กบัตนเองดว้ยมาตรฐานระดบัหน่ึง ย่อมมีโอกาส
กาํกบัตนเองดว้ยมาตรฐานนั้นอีก บุคคลเช่นน้ีมีแนวโนม้จะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะมีอิทธิพลให้
ตนตอ้งลดมาตรฐานลงไป 
 6.  การลงโทษตนเอง (Self-Inflicted Punishment) บุคคลท่ีมีความไม่สบายใจจาก
การทาํผดิมาตรฐานของตน การลงโทษตนเองจะเป็นหนทางช่วยใหบุ้คคลลดความไม่สบายใจลงได ้
และในหลายๆ กรณีก็เป็นการลดปฏิกิริยาทางลบจากผูอ่ื้นได้แทนท่ีจะถูกคนเหล่านั้นลงโทษ
โดยตรงคนส่วนมากจะมีความรู้สึกวา่การลงโทษตนเองมีความไม่พอใจนอ้ยกว่าการถูกผูอ่ื้นลงโทษ 
และในบางกรณีการลงโทษตนเองกเ็ป็นการกระทาํ ท่ีไดรั้บการชมเชยจากผูอ่ื้น 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เป็นปัจจยั
ดา้นส่วนบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการกาํกบัตนเองในเรียนของนกัเรียน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าในบรรดา
กลไกของการกระทาํอยา่งตั้งใจ ไม่มีกลไกใดสาํคญัไปกว่าความเช่ือในความสามารถของตน แมว้่า
ความรู้และทกัษะจะเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการกระทาํให้บรรลุผลไดแ้ต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะบุคคลมกัจะ
ไม่ปฏิบติัใหดี้ท่ีสุด แมว้่าจะรู้ดีว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง ถา้ไม่เช่ือว่าตนมีความสามารถพอท่ีจะกระทาํได ้
ฉะนั้น เม่ือนักเรียนเช่ือว่าตนเองสามารถท่ีจะกาํกับการเรียนไดด้ว้ยตนเอง โอกาสท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนจึงมีสูงกว่า คนท่ีไม่เช่ือว่าตนเองจะสามารถกาํกบัตนเองได ้ซ่ึงการรับรู้
ความสามารถของตนเองยงัต้องข้ึนอยู่กับอิทธิพลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ ความรู้ของนักเรียน 
กระบวนการรู้คิดของตนเอง เป้าหมาย และสภาวะทางอารมณ์ เป็นตน้ 
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 2.2.7.4  องคป์ระกอบของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
  Zimmerman (2002) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองท่ี
เรียกวา่รูปแบบของวงจรการกาํกบัตนเองโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.  ระยะคิดล่วงหนา้ (Forethought Phase) เป็นระยะท่ีรวมการวิเคราะห์ภาระหนา้ท่ี
และความเช่ือของตนเอง เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 1.1  การวิเคราะห์ภาระหนา้ท่ี (Task Analysis) คือ การท่ีบุคคลมีการตั้งเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนมีวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 1.2  ความเช่ือในตนเอง (Self-Belief) คือ การท่ีบุคคลมีความเช่ือในความสามารถ
ของตนเองและคาดหวงัวา่ตนเองจะสามารถทาํส่ิงต่างๆ ท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ดป้ระสบความสาํเร็จ 
  2.  ระยะแสดงออก (Performance Phase) ในระยะน้ีจะรวมการควบคุมตนเองและ
การเตือนตนเองไวด้ว้ยกนั โดยเนน้ท่ีการประยกุตก์ารกระทาํตามภาระหนา้ท่ีและแผนท่ีวางไว ้
 2.1  การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) คือ การท่ีบุคคลมีการเตือนตนเอง
เพื่อใหป้ฏิบติัตนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
 2.2  การควบคุมตนเอง (Self-Control) คือ การท่ีบุคคลมีการควบคุมพฤติกรรม
ตนเองดว้ยวิธีการต่างๆใหเ้กิดคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 3.  ระยะตอบสนอง (Self-Reflection Phase) เป็นระยะสุดทา้ยของรูปแบบการเรียนรู้
โดยการกาํกบัตนเอง โดยรวมการประเมินตนเองและการกาํหนดขอ้ผกูพนักบัตนเองเขา้ไวด้งัน้ี 
 3.1  การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) คือ การท่ีบุคคลมีการตดัสินผลลพัธ์
ของการกระทาํโดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัของตนเองหรือการกระทาํท่ีเป็นมาตรฐานของคน
ทัว่ไป 
 3.2  การกาํหนดขอ้ผกูพนักบัตนเอง (Self-Imposed Contingencies) คือ การท่ี
บุคคลมีการกาํหนดรางวลัหรือลงโทษตนเองจากการกระทาํของตนภายหลงัจากการประเมินตนเอง
แลว้ 
 2.2.7.5  ทกัษะจาํเป็นของท่ีผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 Schunk and Zimmerman (1994) ไดอ้ธิบายทกัษะท่ีจาํเป็นของผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้
โดยการกาํกบัตนเองไวด้งัน้ี 
 1.  มีการกาํหนดเป้าหมายเฉพาะของตนเอง 
 2.  มีการปรับกลยทุธ์ท่ีมีศกัยภาพเพื่อไปใหถึ้งเป้าหมาย 
 3.  มีการกาํกบัพฤติกรรมท่ีตนเองเลือกเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
 4.  มีการสร้างส่ิงแวดลอ้ม บริบททางสงัคมท่ีจะช่วยส่งเสริมใหไ้ปถึงเป้าหมายได ้
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 5.  ความคุม กาํกบัเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ 
  7.  มีการปรับตวักบัวิธีการในการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองในอนาคต 
 2.2.7.6  ลกัษณะของผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง  
 สมคิด อิสระวฒัน์ (2541) อธิบายลกัษณะของผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองว่า
ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  สมคัรใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ไดถู้กบงัคบัจากผูอ่ื้น แต่เป็นความตั้งใจท่ีมี
เจตนาท่ีจะเรียนรู้ของบุคคลเอง 
 2.  ตนเป็นแหล่งขอ้มูลของตนเอง คือ ผูเ้รียนทราบว่าตนเองกาํลงัเรียนรู้เร่ืองอะไร รู้
ว่าทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นของการเรียนรู้คืออะไร สามารถกาํหนดเป้าหมายวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ี
ตอ้งการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 3.  ผูเ้รียนทราบว่าวิธีการเรียนรู้และขั้นตอนของการเรียนรู้นั้นเป็นอยา่งไร ตนเอง
กาํลงัอยู่ในลาํดบัขั้นท่ีเท่าไหร่และตนเองจะพฒันาตนเองอย่างไรเพ่ือ ให้สามารถบรรลุไดต้าม
เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จ 
 Zimmerman (1990) ไดอ้ธิบายว่า ผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตวัเองไดน้ั้นมี
ลกัษณะของผูท่ี้มีความมัน่ใจ ความขยนัและสติปัญญา แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือผูเ้รียนท่ีกาํกบัตวัเอง
ไดน้ั้นมีซ่ึงจะแตกต่างกบัผูเ้รียนท่ีรับรู้ในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนท่ีกาํกบัตวัเองได ้จะคน้หา
ขอ้มูลท่ีตอ้งการอยา่งมัน่ใจและทาํเฉพาะกระบวนการท่ีจาํเป็นเท่านั้นเพื่อ ท่ีจะเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น
ขณะท่ีเขามีอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนรู้ เช่น ยากจนไม่มีเงินเรียนหรืออาจารยส์อนไม่เขา้ใจกระทัง่
อ่านตาํราไม่รู้เร่ือง คนท่ีกาํกบัตวัเองไดก้็จะหาทางออกใหต้วัเองเขา้ใจและประสบความสาํเร็จได้
ผูเ้รียนท่ีกาํกับตวัเองได้มกัมีมุมมองในการพฒันาตวัเองเหมือนกับระบบและสามารถควบคุม
กระบวนการทั้งหมดได ้พวกเขายอมรับงาน ท่ีมีความรับผดิชอบท่ีมากข้ึนเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ 
 2.2.7.7  ความสาํคญัของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
  เพญ็ศรี สุขสวสัด์ิ (2543) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองไว้
ดงัน้ี 
 1.  คนท่ีเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง จะเรียนรู้ไดม้ากกวา่ และดีกวา่คนท่ีเป็นผูรั้บหรือรอ
ให้ครูถ่ายทอดวิชาความรู้ใหเ้ท่านั้น คนท่ีเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองจะเรียนอยา่งตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย
และมีแรงจูงใจสูง สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่และยาวนานกวา่บุคคลอ่ืน 
 2.  การเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองสอดคลอ้งกบัการพฒันาทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกว่า คือ เม่ืออยูใ่นช่วงวยัเด็ก ก็จะเป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการพึ่งพิงผูอ่ื้นอยูม่ากและจะลด
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การพ่ึงพิงลงและช่วยเหลือตวัเองมากยิ่งข้ึน เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ การเรียนรู้โดยการกาํกบั
ตนเองจะเป็นการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นไปในสภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวัของตวัเองและกาํ กบัตนเองไดม้าก
ข้ึน 
 3.  เน่ืองจากในปัจจุบนัรูปแบบการศึกษาเปล่ียนแปลงไปจากอดีต หลกัสูตร ความรู้ทาง 
วิชาการจาํนวนมากท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองจึงช่วย
ให้บุคคลสามารถปรับตวัและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองต่อรูปแบบการศึกษาสมยัใหม่
ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 4.  การเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนรู้สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ให้สามารถรับรู้ขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคต 
 จากงานวิจยัของ Schunk (1994, pp.307-308) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการกาํกบั
ตนเองไวด้งัน้ี 
 1.  การเลือกใชก้ลวิธี การเลือกใชก้ลวิธีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อการกาํกบั
ตนเอง (Self-Regulation) การกาํหนดทิศทางของเป้าหมาย เป้าหมายท่ีต่างกนัส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ต่างกนั นกัเรียนท่ีมีเป้าหมายเพื่อรู้ (Learning Goals) จะมีเป้าหมายในการเรียนเพื่อเพิ่มพนูความรู้ดงันั้น
จึงมีการพฒันากลวิธีการเรียน แรงจูงใจภายใน และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ท่ี
สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีเป้าหมายเพื่อผลงาน (Performance Goals) 
 2.  การประเมินตนเองผลงานจะส่งผลต่อการกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) หรือไม่
ข้ึนกบัการประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง การประเมินตนเองท่ีตามความเป็นจริงจะนาํไปสู่การรับรู้
ความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการดาํรงชีวิตในสังคมจะทาํให้นกัเรียนมีทกัษะใน
เร่ืองการวางเป้าหมาย 
 จากเอกสารเร่ืองการกาํกบัตนเองท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าบุคคลท่ีมีการกาํกบัตนเอง
คือบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายในการทาํส่ิงต่างๆอยา่งชดัเจน หากเป็นนกัเรียนจะเป็นนกัเรียนท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน มีความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมทางการเรียนท่ีดีข้ึน ส่วนนกัเรียนท่ีมีการกาํกบัตนเอง
ตํ่าจะเป็นบุคคลท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายหรือแรงจูงใจในการเรียน ขาดความสนใจในการเรียนและการเรียนรู้ก็
เพื่อหวงัผลตอบแทนภายนอกเท่านั้น 
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 2.2.7.8  พฒันาการของการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 Zimmerman and Kitsantas (1997, pp.29-30) ไดเ้สนอรูปแบบพฒันาการของการ
กาํกบัตนเอง ตามทฤษฎี การเรียนรู้ปัญญาทางสังคม ว่าทกัษะการกาํกบัตนเองเร่ิมพฒันาจากการท่ี
บุคคลรับเอาทกัษะมาจากสังคม แลว้ค่อยๆเปล่ียนมาพฒันาทกัษะในตวัเองภายหลงั ผูเ้รียนท่ียงัไม่
สามารถกาํกบัตนเองไดจ้ะเร่ิมรับเอากลยุทธ์การเรียนรู้และทกัษะการกาํกบัตนเองจากแม่แบบใน
สังคมอย่างรวดเร็ว โดยการสอนของผูอ่ื้น โครงสร้างของงานท่ีเอ้ืออาํนวยให้ทาํ และไดรั้บการ
สนบัสนุนจากสังคม การดูอยา่งจากแม่แบบช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกักลยทุธ์การเรียนรู้แบบต่างๆ เรียกว่า
เร่ิมมีทกัษะการเรียนรู้ในระดบัการสังเกตผูอ่ื้น (Observation) การท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์
จากการสังเกตมากข้ึน ผูเ้รียนตอ้งทาํตามกลยทุธ์ดว้ยตนเอง เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดผ้สมผสานกลยทุธ์
ท่ีเรียนรู้ใหม่กบัพฤติกรรมเดิมของตนเอง ถา้แม่แบบรับบทบาทเป็นครู ซ่ึงเป็นผูแ้นะแนวทาง ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั และให้การเสริมแรงทางสังคมในระหว่างฝึกปฏิบติัจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
ปรับปรุงทกัษะท่ีเลียนแบบมาถูกตอ้งมากข้ึน ในระหว่างท่ีผูเ้รียนเลียนแบบ เพื่อความถูกตอ้งของ
การเลียนแบบ แม่แบบอาจจะแสดงการสาธิตซํ้ าในบางจุดของกลยทุธ์ เพ่ือแนะแนวทางการปฏิบติั
ตาม ในระยะน้ีผูเ้รียนไดรั้บแรงจูงใจในการเลียนแบบจากการเสริมแรงโดยการสังเกตส่ิงท่ีแม่แบบ
ไดรั้บ แม่แบบท่ีประสบความสาํเร็จและวิธีการท่ีแม่แบบแสดงออกจะถูกผูส้ังเกตเลียนแบบ ส่วน
แม่แบบท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะไม่ไดรั้บความสนใจ 
 ทกัษะต่อมาเป็นระยะของการเลียนแบบ (Imitation) เม่ือผูเ้รียนสามารถแสดงถึง
ลกัษณะทัว่ไปของแม่แบบไดถู้กตอ้ง กล่าวไดว้่า ผูเ้รียนสามารถเลียนแบบไดส้าํเร็จ ผูส้ังเกตจะไม่ 
ลอกแบบการกระทาํของแม่แบบทุกอย่าง แต่จะเลียนแบบอย่างหรือลกัษณะทัว่ไปของแม่แบบ 
ความสามารถของทกัษะการกาํกบัตนเองสองระยะแรกมีแหล่งท่ีมาจากการเรียนรู้ทางสังคมเป็น
สาํคญั แต่ในขั้นท่ีสูงข้ึนไปความสาํคญัจะเปล่ียนไปท่ีตวับุคคล 
 ทกัษะของการกาํกบัตนเองระยะท่ีสาม ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง (Self-Control) เป็น
ระยะท่ีผูเ้รียนนาํกลยุทธ์ไปใชไ้ดอ้ย่างอิสระในงานท่ีคลา้ยคลึงกบังานเดิม ในระยะน้ีกลยุทธ์การ
กาํกบัตนเองเป็นของตวัผูเ้รียนเอง แต่ยงัคงตอ้งอาศยัดา้นมาตรฐานของแม่แบบ และระยะน้ีการ
เสริมแรงใหก้บัตนเองเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้าํกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ระยะสุดทา้ย เรียกว่าทกัษะการกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) ในระยะน้ีผูเ้รียน
สามารถริเร่ิมใช้กลยุทธ์ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ตามสถานการณ์ต่างๆ และมี
แรงจูงใจจากการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูเ้รียนจะเลือกใชก้ล
ยทุธ์ และเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ดว้ยตนเอง และพ่ึงพิงแม่แบบนอ้ยมาก หรือไม่พึ่งพิงเลย ถึงแมว้่าการ
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กาํกบัตนเองจะเกิดจากประสบการณ์ทางสังคม แต่ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัพฒันาการทางสติปัญญาและ
ทางกายของผูเ้รียนเองดว้ย 
 Schunk and Zimmerman (1997, p.198) ไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบัอิทธิพลท่ีมีต่อ
พฒันาการของการกาํกบัตนเองของผูเ้รียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสงัคม 
 พฒันาการของการกาํกบัตนเองทั้ง 4 ระดบัน้ี เร่ิมตน้จากการไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
ทกัษะ การเรียนรู้ (การสังเกต) ร่วมกบัการใช้ทกัษะเหล่าน้ี (การเลียนแบบ) และนํามาเป็นของ
ตนเอง (การควบคุมตนเอง) และนาํเอามาปรับใช ้(การกาํกบัตนเอง) แรงจูงใจในการกาํกบัตนเอง
เร่ิมจากสังคมกระตุน้ให้เกิด และเปล่ียนมาจูงใจตนเอง คือ จากการเห็นผูอ่ื้นไดรั้บแรงเสริม ต่อมา
ระหว่าง การเลียนแบบผูส้ังเกตไดรั้บแรงเสริมโดยตรงจากผูอ่ื้น ในระหว่างการควบคุมตนเองผู ้
สังเกตจะเสริมแรงแก่ตนเอง และระยะการกาํกบัตนเอง แรงจูงใจมาจากการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง แมว้่า การกาํกบัตนเองเร่ิมเกิดข้ึนจากสังคมแลว้พฒันามาสู่บุคคล แต่ปัจจยั เช่น การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การรู้คิด และสภาวะทางอารมณ์ ยงัคงมีปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนั 
 จากเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ทฤษฎีปัญญาทางสังคม แบ่งระยะพฒันาการ
ของ การกาํกับตนเองแบบเน้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและสังคม ไม่ได้แบ่งเป็นขั้นแน่นอน
ตายตวั ตามอายุ หรือตามขั้นพฒันาการทางสติปัญญา เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านพฒันาการในการ
กาํกบัตนเองสมบูรณ์แลว้ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และแสดงทกัษะดา้นนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือวา่ บุคคลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองได ้จากการใชก้ระบวนการกาํกบัตนเอง และ
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเป็นไปอย่างเหมาะสมเม่ือลกัษณะการ
สอนทางสงัคมสอดคลอ้งกนัดีกบัระยะของพฒันาการในการกาํกบัตนเองของผูเ้รียน และพฒันาการ
จะ เหมาะสมเม่ือสถานการณ์การเรียนรู้ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม ให้บุคคลกาํกบัตนเองไดใ้น
ระยะถดัไป 
 2.2.7.9  ลกัษณะของผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเอง 
 สมคิด อิสระวฒัน์ (2541) อธิบายลกัษณะของผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตนเองว่า
ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  สมคัรใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ไดถู้กบงัคบัจากผูอ่ื้น แต่เป็นความตั้งใจท่ีมี
เจตนาท่ีจะเรียนรู้ของบุคคลเอง 
 2.  ตนเป็นแหล่งขอ้มูลของตนเอง คือ ผูเ้รียนทราบวา่ตนเองกา ลงัเรียนรู้เร่ืองอะไร รู้
ว่าทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นของการเรียนรู้คืออะไร สามารถกาํหนดเป้าหมายวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ี
ตอ้งการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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 3.  ผูเ้รียนทราบว่าวิธีการเรียนรู้และขั้นตอนของการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร ตนเอง
กาํลงัอยู่ในลาํดับขั้นท่ีเท่าไหร่และตนเองจะพฒันาตนเองอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุได้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จ 
 Zimmerman (1990) ไดอ้ธิบายว่าผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้โดยการกาํกบัตวัเองไดน้ั้นมี
ลกัษณะของผูท่ี้มีความมัน่ใจ ความขยนัและสติปัญญา แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือผูเ้รียนท่ีกาํกบัตวัเอง
ไดน้ั้นมีซ่ึงจะแตกต่างกบัผูเ้รียนท่ีรับรู้ในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนท่ีกาํกบัตวัเองได ้จะคน้หา
ขอ้มูลท่ีตอ้งการอยา่งมัน่ใจและทาํเฉพาะกระบวนการท่ีจาํเป็นเท่านั้นเพื่อท่ีจะเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้น
ขณะท่ีเขามีอุปสรรคต่างๆในการเรียนรู้ เช่น ยากจนไม่มีเงินเรียนหรืออาจารยส์อนไม่เขา้ใจกระทัง่
อ่านตาํราไม่รู้เร่ืองคนท่ีกาํกบัตวัเองไดก้็จะหาทางออกให้ตวัเองเขา้ใจและประสบความสําเร็จได้
ผูเ้รียนท่ีกาํกับตวัเองได้มกัมีมุมมองในการพฒันาตวัเองเหมือนกับระบบและสามารถควบคุม
กระบวนการทั้งหมดได ้พวกเขายอมรับงานท่ีมีความรับผดิชอบท่ีมากข้ึนเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ 
  
2.4  ความพงึพอใจ (Satisfaction) 
 2.4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 ชยัณรงค ์ ตั้งอาํพรทิพย ์(2547) กล่าวว่า ความหมายความพึงพอใจ คือ ความตอ้งการ
รู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ซ่ึง
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่นั้ นเกิดข้ึนจากความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายได้รับ การ
ตอบสนองหรือไม่ 
  วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม (2549, น.32) กล่าวว่า ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยา
ด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินค่าว่าเป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่ปฏิกิริยา 
 ธงชยั สนัติวงษ ์(2551, น.359) กล่าววา่ ถา้บุคคลหน่ึงไดม้องเห็นช่องทางหรือโอกาสจะ
สามารถสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยูแ่ลว้ กจ็ะทาใหค้วามพึงพอใจของเขาดีข้ึน หรืออยูใ่นระดบัสูง 
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความพึงพอใจ ความรัก ความภาคภูมิใจ 
ซ่ึงทาํให้เกิดความพึงพอใจ และมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมหลงัจากการเรียน ถา้
ผูเ้รียนได้รับความรู้ด้วยกระบวนการท่ีน่าสนใจ สนุกสนานตลอดจนสามารถเรียนได้ประสบ
ความสาํเร็จ ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ไดใ้นระดบัท่ีดี และส่งผลไปสู่การ
แสวงหาความรู้ท่ีสูงข้ึนต่อไปดว้ย 
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 2.4.2  แนวคิดของความพึงพอใจ 
 ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยกระตุน้
ให้ผูเ้รียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือการปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงในปัจจุบนัครู
เป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาปรึกษาในดา้นการเรียน จึงตอ้งคาํนึงถึง ความพึง
พอใจในการเรียนรู้ การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังาน 
 คณิต ดวงหสัดี (2548) กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ 
หรือพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการทางานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ถ้างานท่ีทาํหรือ
องคป์ระกอบเหล่านั้นตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดบุ้คคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน
ข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมี
คุณภาพ 
 พิมพช์นก ศนัสนีย ์(2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัการทาํใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวงั กล่าวคือ ความพึง
พอใจหรือไม่พอใจท่ีมีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัท่ี
เคยมีมาก่อนกบัผลไดรั้บ หากการบริการท่ีไดรั้บเป็นไปตามหรือสูงกว่าความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะ
เกิดความพึงพอใจและประเมินวา่การบริการนั้นมีคุณภาพสูง 
 ประภสัสร อวดี (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี และความรับผดิชอบนั้น ๆ ดว้ยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน
พยายามตั้งใจทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกบังานท่ีทาํ และมี
ความพอใจ เม่ืองานนั้นไดผ้ลประโยชน์ตอบแทน 
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติั ถา้ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บ การตอบสนองไดต้ามความตอ้งการ
ก็จะเกิดความพึงพอใจ และทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลต่อการ
เรียน ทาํใหก้ารเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 2.4.3  การวดัความพึงพอใจ 
 ประวิทย์ ต้นสมบูรณ์ (2550, น.14) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจ เป็นเร่ืองท่ี
เปรียบเทียบไดก้บัความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวดัไดโ้ดยการสอบถามจากบุคคลท่ีตอ้งการจะ
ถาม มีเคร่ืองมือ ท่ีตอ้งการจะใชใ้นการวิจยัหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าจะมีการวดัอยู่หลาย
แนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวดัได ้2 แนวคิด คือ 1) วดัจากสภาพ
ทั้งหมดของแต่ละบุคคล 2) วดัไดโ้ดยแยกออกเป็นองคป์ระกอบ 
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 สาทิตย ์จีนาภกัด์ิ (2550, น.56) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจเกิดข้ึนหรือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้นในการวดัความพึง
พอใจใน การเรียนรู้กระทาํไดห้ลายวิธีต่อไปน้ี 
 1.  การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้ากอยา่งแพร่หลายวิธีหน่ึง 
 2.  การสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิค และความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ ท่ี
จะจูงใจใหผู้ต้อบคาถามตามขอ้เทจ็จริง 
 3.  การสงัเกต เป็นการสงัเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบติักิจกรรม ขณะปฏิบติักิจกรรม
และหลงัการปฏิบติักิจกรรม 
 จะเห็นไดว้่าการวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถท่ีจะวดัไดห้ลายวิธีทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวดัดว้ย จึงจะส่งผลให้
การวดันั้นมีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ 
 ประภสัสร อวดี (2550, น.15) กล่าวว่า การวดัพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดว้ยใจรัก มีความสุขกบังานท่ีทาํและมี
ความพอใจ เม่ืองานนั้นไดผ้ลประโยชน์ตอบแทน 
 สรุปได้ว่า การวดัความพึงพอใจ สามารถท่ีจะวดัไดโ้ดยการให้แสดงความพึงพอใจ 
ความรู้สึกและความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อการเรียน โดยผ่านลงยงัเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั และจาก
การศึกษาประเภทและรูปของแบบของการวดัดา้นความพึงพอใจ  
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นุชนาฏ กฤตธรรม (2546) ไดท้าํการศึกษาผลการใชก้ลวิธีอภิปัญญาท่ีมีต่อการอ่านเพ่ือ
วิเคราะห์แนวคิดและค่านิยมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า การใชก้ลวิธี      
อภิปัญญาท่ีมีต่อการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยม นักเรียนสามารถทาํแบบทดสอบได้
คะแนนผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ละมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนโดยใชก้ลวิธีอภิปัญญาท่ีมีต่อการอ่าน
อยูใ่นระดบัดี 
 เบญจพร เทพสีหนู (2554) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธี
เพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี         
1 ผลการวิจยัพบว่า 1)ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธี     
อภิปัญญาเพ่ือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี    
1 มีประสิทธิภาพ 85.86/81.66 2)ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้ดว้ยกลวิธีอภิปัญญาพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการแกโ้จทย์
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3)ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4)ผลการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอภิปัญญาและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีทกัษะการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกบักลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5)ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี    
1 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอภิปัญญาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ 
 ชนิกานต ์สิทธิฟอง (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการใชก้ลวิธีอภิปัญญาเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า     
1) นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีอภิปัญญา มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการ
ทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง โดยมีระดบัความสามารถดา้นการอ่านสูงข้ึนจากระดบัอ่อน เป็น
ระดบัปานกลาง 2) นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีอภิปัญญา มีคะแนนความสามารถในการ
เขียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวโ้ดยมีคุณภาพระดบัการเขียนเพิ่มข้ึนจากระดบัอ่อนเป็นระดบัปานกลาง             
3)นกัศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษสูงมีระดบัการใชก้ลวิธีอภิปัญญาใน
การเรียนภาษาองักฤษ ในดา้นการกาํหนดความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบประเมินผลใน
ระดบัสูง ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษตํ่า มีระดบัการใชก้ลวิธี
อภิปัญญาในการเรียนภาษาองักฤษในดา้นการกาํหนดความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบ
ประเมินผล ในระดบัปานกลาง 
 ภทัรลกัษณ์  สังขว์งษ ์(2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาความคิดอภิปัญญาโดย
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเร่ืองวิวฒันาการของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองวิวฒันาการตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา สามารถพฒันาความคิดอภิปัญญาของนกัเรียนได ้เห็นไดจ้าก
คะแนนแบบวดัความคิดอภิปัญญาของนักเรียนหลงัการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนการเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คะแนนจากการบนัทึกการสร้างช้ินงานของนกัเรียนท่ีประโดยครู มี
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คะแนนคร้ังท่ี 3 เพิ่มข้ึนจากคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เพิ่มข้ึนจากคร้ังท่ี 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 แต่คะแนนคร้ังท่ี 2 เพิ่มจากคร้ังท่ี 1 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประกอบกบั
คะแนนจากการประเมินตนเองในการสร้างช้ินงานของนกัเรียน ท่ีประเมิน 3 คร้ัง มีคะแนนเพิ่มมาก
ข้ึนในทุกคร้ังของการประเมินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหาท่ีพบวา่เม่ือไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ นกัเรียนมีการพฒันาความคิดอภิปัญญาเพ่ิมมากข้ึน
ตามลาํดบั แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งมีการสร้างช้ินงานอย่างต่อเน่ือง ช้ินงานตอ้งมี
รูปแบบท่ีหลากหลายและครูตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู
และเพื่อนทั้งในและนอกชัว่โมงเรียน 
 Monos (2005) ศึกษาความตระหนกัทางอภิปัญญาในการอ่านของนกัศึกษาท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นวิชาเอก 86 คน โดยวิเคราะห์ความถ่ีและชนิดของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการอ่านทาง
วิชาการของกลุ่มตวัอยา่ง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม Survey of Reading 
Strategies of Hungarian College Students ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์ 3 กลุ่มคือ กลุ่มวางแผนและ
ตรวจสอบความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน (GLOB) กลุ่มแกปั้ญหาการอ่าน (PROB) และกลุ่มสนบัสนุนการ
อ่าน(SUP) ปรากฏว่ากลุ่มตวัอยา่งใชก้ลยทุธ์กลุ่ม GLOB และ PROB มากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้นการมี
ความตระหนกัในการอ่านสูงของผูอ่้าน และการท่ีไม่ค่อยใช ้SUP สะทอ้นใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งไม่
มีความจาํเป็นตอ้งใชก้ลไกพื้นฐานเพื่อช่วยในการอ่าน และการท่ีบางกลยุทธ์ย่อยคือ การอ่านออก
เสียงเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีกาํลงัอ่าน การแปลเป็นภาษาแม่ และการตั้งคาํถามถามตวัเองเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีอ่านมีความถ่ีของการใชใ้นระดบัตํ่า อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งพยายามหลีกเล่ียงกลยทุธ์ท่ีตอ้งใช้
เวลาและอาจเป็นผลจากการปลูกฝังในช่วงมธัยมศึกษาซ่ึงมกัจะฝึกใหอ่้านโดยไม่ตอ้งออกเสียงและ
ใหห้ลีกเล่ียงการแปล อีกทั้งการใชก้ลยทุธ์ ขา้มขอ้มูลส่วนท่ีคิดว่าไม่สาํคญั มีการใชน้อ้ยดว้ยเหตุผล
ว่าเน้ือหาทางวิชาการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัทาํให้ไม่สามารถจะขา้มได ้ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความ
ตระหนักทางอภิปัญญาสูง (มีความถ่ีของการใชก้ลยุทธ์สูง) บางคนมีระดบัความสามารถทางการ
อ่านตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการตอบแบบสอบถามเป็นการรายงานการใชม้ากกว่าการใชก้ลยทุธ์นั้น
จริงๆ อีกทั้งการจะมีความสามารถทางการอ่านนั้น ผูอ่้านตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากการใชก้ล
ยทุธ์ นัน่คือทกัษะและองคค์วามรู้ทางภาษา 
 Cubukcu and Eylul (2008) ไดศึ้กษานกัศึกษาภาควิชาการสอนภาษาองักฤษท่ีไดรั้บรู้
การสอนความเขา้ใจในการอ่านแบบอภิปัญญาหรือการคิดเก่ียวกบัการคิด (thinking about thinking) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และกระบวนการตรวจสอบการคิด (regulation of thinking) ทั้งน้ี กลวิธีแบบ
อภิปัญญาทาํให้นักศึกษาคิดเก่ียวความคิดของตนเองในการอ่านเชิงวิชาการ ซ่ึงนักศึกษาผูท่ี้ถูก
ทดลองเป็นอาสาสมคัรท่ีไดรั้บการสอนกลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญาสาํหรับการอ่านเป็นโครงการ 
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5 สัปดาห์ นกัศึกษาใชก้ารเขียนบนัทึกการอ่าน (reading logs) เพ่ือตอบสนองกระบวนการคิดของ
ตนเองในการอ่าน จากการทดลองไดผ้ลลพัธ์ท่ีช้ีไดว้่า ผลกระทบของการฝึกกลวิธีอภิปัญญา มี
ความสาํคญัในการพฒันาคาํศพัทแ์ละทกัษะความเขา้ใจในการอ่าน ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บั
ผูเ้รียน ผูส้อน และนกัศึกษาจะไปเป็นครู ในการเรียนภาษา และช่วยให้ครูประสบความสําเร็จใน
งานการสอนภาษาองักฤษ ครูสามารถช่วยให้ผูเ้รียนใชก้ลวิธีอภิปัญญาต่างๆในการเรียนศพัท ์กลุ่ม
ทดลองประสบผลสาํเร็จในการเรียนดีกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั และผลลพัธ์ท่ีไดย้งัเป็นการ
ยืนยนัว่า ความเขา้ใจการอ่านสามารถพฒันาผ่านการสอนอย่างเป็นระบบด้วยกลวิธีอภิปัญญา 
รูปแบบการสอนทั้ง 10 กลวิธีรวมทั้งคาํแนะนาํการสอนน้ียงัเหมาะสาํหรับครูเพื่อนาํไปประยกุตใ์ช ้
เพื่อให้นักศึกษารู้ว่าทาํไมกลวิธีอภิปัญญาถึงตอ้งใช ้ใชเ้ม่ือไหร่ และใชอ้ย่างไร ดงัท่ีนักศึกษาได้
เขียนในการบนัทึกการอ่าน (Reading logs) ของเขา พวกเขาเร่ิมตน้จากการรับรู้จกัเลือกกลวิธีขณะ
การทาํขอ้สอบว่าจะใชท่ี้ไหนและจะใชเ้ม่ือไหร่จึงจะช่วยให้เขาประสบความสาํเร็จในการทดสอบ 
สาํหรับผลการทดสอบหลงัการเรียนแสดงว่านกัศึกษากลุ่มทดลองเร่ิมคิดแบบอภิปัญญาในการใช้
กลวิธีต่างๆเพื่อพฒันาความเขา้ใจการอ่าน ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นผูอ่้านท่ีดีข้ึนเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูเ้รียน
กลวิธีและเรียนรู้ดว้ยตนเองไดด้ว้ย ดงัท่ี Alexander & Jeton (2000) กล่าวว่า ดงันั้นจึงกล่าวโดยสรุป
ไดว้่า การฝึกอ่านโดยใชก้ลวิธีอภิปัญญาช่วยพฒันาความเขา้ใจการอ่านและการเรียนรู้ไดดี้ข้ึนไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือในชั้นเรียนปกติกต็าม 
  Lv and Chen (2010) ไดท้าํการศึกษาการใชก้ลวิธีอภิปัญญาในการเขียนของนกัเรียน
ระดบัอาชีวะศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบหลงัการเรียนดว้ยวิธีอภิปัญญา คะแนนการ
เขียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของนกัเรียนในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนการเขียนของนกัเรียน พบว่าคะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนไม่ค่อย
มีความแตกต่างกนัมากนกัในส่วนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม พบวา่ไม่มีความแตกต่างของคะแนนใน
การทดสอบทั้งสามคร้ัง ก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใช้
อภิปัญญา สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใชอ้ภิปัญญาเป็นการสอนท่ีน่าสนใจ
และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนร่วมกบัการพฒันาการเรียนรู้วิชาโปรแกรมกราฟิก เพื่อ
เป็นการพฒันานกัเรียนใหไ้ปสู่ความสาํเร็จในการเรียนต่อไป 
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2.6  กรอบแนวคดิในการวจัิย 
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- แนวคิ ด  ทฤษฎี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ อภิ ปัญญา 
(Metacognition) 
 ประกอบดว้ย  (1) ความรู้ (2) การกาํกบัตนเอง 
- แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการกํากับตนเอง 
ประกอบดว้ย  
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวางแผน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการตรวจสอบ 

วชิาโปรแกรมกราฟิก เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก  
ประกอบดว้ย 2 เร่ือง คือ 
 1. การสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster 
 2. การสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 

ตัวแปรอสิระ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา เร่ือง
การสร้างภาพกราฟิก วิชาโปรแกรมกราฟิก 
ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 

 

ตัวแปรตาม 
1. ความสามารถในการกาํกบัตนเอง เร่ืองการ
สร้างภาพกราฟิก วิชาโปรแกรมกราฟิก ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
โดยใชอ้ภิปัญญา 
2. ความพึงพอใจในการเรียนรู้เร่ืองการสร้าง
ภาพกราฟิก วิชาโปรแกรมกราฟิก หลังการ
เรียนรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อความสามารถในการ
กาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการกํากับตนเองโดยใช ้          
อภิปัญญา (Metacognition) ในการวางแผน กาํกบั ควบคุม และประเมินผลความสามารถท่ีมีต่อการ
สร้างภาพกราฟิกของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
   3.1.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้วิจัย คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน              
4 หอ้งเรียน จาํนวน 160 คน วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
   3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีเรียนทางดา้นโปรแกรมกราฟิกท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัเลือกของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน 
ไดม้าโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1   แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใชอ้ภิ
ปัญญา จาํนวน 4 แผน จาํนวน 12 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
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3.2.2  แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ืองกราฟิก จาํนวน 1 ชุด  
3.2.3  แบบประเมินกระบวนการทาํงาน เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก จาํนวน 1 ชุด 
3.2.4  แบบประเมินตนเองโดยนกัเรียนและแบบสะทอ้นการเรียนรู้ จาํนวน 1 ชุด 
 3.2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา  

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   3.3.1  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 3.3.1.1 ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยกรรม สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อดูจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระวิชา
โปรแกรมกราฟิก  
 3.3.1.2  ศึกษาทฤษฎีการใชอ้ภิปัญญาจากเอกสาร ส่ือเทคโนโลยแีละงานวิจยัต่างๆ 
 3.3.1.3  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิชาโปรแกรมกราฟิก เพื่อกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 3.3.1.4  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาโปรแกรมกราฟิกโดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 4 
แผน จาํนวน 12 คาบเรียน ๆละ 50 นาที  
 1.  แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster โดยใช ้         
อภิปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 2.  แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การกาํกบัควบคุมสร้างภาพกราฟิกแบบ Rasterโดยใช ้       
อภิปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 3.  แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยใชอ้ภิ
ปัญญาจาํนวน 3 คาบเรียน 
  4.  แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การกาํกบัควบคุมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยใช ้      
อภิปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 3.3.1.5  นาํแผนจดัการเรียนรู้ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณาเพื่อแนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.1.6  จากนั้นนาํแผนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
 3.3.1.7  ผูว้ิจยัหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของด้านความรู้เก่ียวกับอภิปัญญา ด้านการควบคุมด้วยอภิปัญญา และความสอดคล้องกับ
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จุดประสงค ์เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนรู้ในแต่ละแผนสร้างไดต้รงตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
หรือไม่ ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน    +1    หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน      0    หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน     -1    หมายถึง   แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้ไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 3.3.1.8  นาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) แลว้คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ .05 ข้ึนไป  
                 ค่า IOC ของแผนการเรียนรู้เท่ากบั 0.67 -1 
 3.3.1.9  จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาจดัทาํเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชจ้ริงต่อไป 
   3.3.2  สร้างแบบทดสอบวดัความรู้ เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก จาํนวน 1 ชุด แบบปรนัย              
4 ตวัเลือก เป็นการวดัความรู้นกัเรียน ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดการสร้างภาพกราฟิก จาํนวน 15 ขอ้ 
ทั้งหมด 15 คะแนน 
 3.3.2.1  นาํแบบทดสอบวดัความรู้ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณาเพื่อแนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.2.2  จากนั้นแบบทดสอบวดัความรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
 3.3.2.3  ผูว้ิจยัหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของด้านความรู้เก่ียวกับอภิปัญญา ด้านการควบคุมด้วยอภิปัญญา และความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบในแต่ละขอ้สร้างได้ตรงตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
หรือไม่ ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน    +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน      0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน     -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 3.3.2.4  นาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) แลว้คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ .05 ข้ึนไป ค่า IOC ของแบบทดสอบ
เท่ากบั 0.67 -1 
 3.3.2.5  จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาจดัทาํเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชจ้ริงต่อไป 
 3.3.2.6  นาํคะแนนวดัความรู้ท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  
โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 
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   3.3.3  สร้างแบบประเมิน โดยใชอ้ภิปัญญา 
 3.3.3.1  ศึกษาเอกสาร ส่ือเทคโนโลยแีละงานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัการใชอ้ภิปัญญา 
 3.3.3.2  ศึกษาแบบวดัความสามารถในเมตาคอกนิชนัของ อชัรีภรณ์ จิวสกลุ               
(2541, น. 129-132)  
 3.3.3.3  สร้างแบบประเมินกระบวนการทาํงานโดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 1 ชุด แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale 3 ระดบั แบ่งเป็น 2 ดา้น จาํนวน 15 ขอ้ ทั้งหมด 15 คะแนน 
 3.3.3.4 สร้างแบบประเมินตนเองโดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 1 ชุด แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า Rating Scale 5 ระดบั แบ่งเป็น 3 ดา้น จาํนวน 15 ขอ้  
 3.3.3.5  สร้างแบบสะทอ้นการเรียนรู้จากความสามารถในการกาํกบัตนเองโดยใชอ้ภิ
ปัญญา ของนกัเรียน แบ่งเป็น 6 ดา้น 
 3.3.3.6  นาํแบบประเมินกระบวนการทาํงาน แบบประเมินตนเอง แบบสะทอ้นการ
เรียนรู้ ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณา เพื่อแนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.3.7  จากนั้นนาํแบบประเมินกระบวนการทาํงาน แบบประเมินตนเอง แบบสะทอ้น
การเรียนรู้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม  
 3.3.3.8  ผูว้ิจยัหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของด้านความรู้เก่ียวกับอภิปัญญา ด้านการควบคุมด้วยอภิปัญญา และความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบแบบประเมินในแต่ละขอ้สร้างได้ตรงตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
หรือไม่ ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน    +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน      0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบประเมินวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน     -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบประเมินไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 3.3.3.9  นําเคร่ืองมือท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) แลว้คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ .05 ข้ึนไป ค่า IOC ของแบบประเมิน
เท่ากบั 0.67 -1 
 3.3.3.10  จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาจดัทาํเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชจ้ริงต่อไป 
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   3.3.4  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale 5 ระดบั แบ่งเป็น 3 ดา้น จาํนวน 12 ขอ้ โดยใชอ้ภิปัญญา 
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผล โดยใชม้าตรวดัเจตคติแบบลิเคร์ท (Likert Scale) 
5 ระดบัดงัน้ี  
  5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
 เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนน ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   4.21 - 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 ความกวา้งของอตัรภาคชั้นของค่าเฉล่ียมีเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค่้ามาจากการคาํนวณโดยการใช้
สมการทางคณิตศาสตร์ (ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์, 2539) 
 3.3.4.1  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ท่ีปรึกษาพิจารณา เพื่อแนะนํา ปรับปรุง
แกไ้ข 
 3.3.4.2  จากนั้นนาํแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  
 3.3.4.3  ผูว้ิจยัหาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของด้านความรู้เก่ียวกับอภิปัญญา ด้านการควบคุมด้วยอภิปัญญา และความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามในแต่ละขอ้สร้างไดต้รงตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
หรือไม่ ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน    +1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน      0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 ใหค้ะแนน     -1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบสอบถามไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 
 3.3.4.4  นาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) แลว้คดัเลือกเคร่ืองมือท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ .05 ข้ึนไป  
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 ค่า IOC ของแบบสอบถามความพึงพอใจเท่ากบั 0.67 -1 
 3.3.4.5 จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาจดัทาํเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชจ้ริงต่อไป 
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   3.4.1  ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัแก่นกัเรียน 
   3.4.2  ดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ ทั้ง 4 แผน ทั้งหมด 12 คาบเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
   3.4.2.1 แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Rasterโดยใช้อภิ
ปัญญา   จาํนวน 3 คาบเรียน 
 3.4.2.2 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 การกาํกับควบคุมสร้างภาพกราฟิกแบบ Rasterโดยใช ้         
อภิปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 3.4.2.3 แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vectorโดยใช้อภิ
ปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 3.4.2.4 แผนการเรียนรู้ท่ี 4 การกาํกบัควบคุมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยใช ้        
อภิปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน  
 กระบวนการท่ีเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนในการกาํกับตนเองให้เรียนรู้หรือ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกนั 3 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผนการเรียนรู้          
2) ขั้นกาํกบัควบคุม และ3) ขั้นประเมินผล 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการเรียนรู้ 
 1.  กระตุน้ความรู้เดิมของนักเรียน ครูเป็นผูน้าํการอภิปรายโดยกาํหนดประเด็นหรือ
หัวขอ้ท่ีเป็นแก่นของเร่ืองท่ีจะสร้างภาพกราฟิกและซักถามนักเรียนเพื่อให้นกัเรียนช่วยกนัแสดง
ความคิดเห็น และนาํประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะสร้างภาพกราฟิกมาช่วยทาํความเขา้ใจ 
 2.  ตั้ งวตัถุประสงค์ในการสร้างภาพกราฟิกลงในสมุดบนัทึกของนักเรียน จะช่วย
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะสร้างภาพกราฟิกและยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนตั้งวตัถุประสงค์
ในการเรียนรู้  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นกาํกบัควบคุม 
 1.  แจกเน้ือเร่ืองให้นกัเรียนทาํความเขา้ใจความสาํคญัและเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบั
ความรู้เดิมโดยตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพ่ือนนักเรียนดว้ยกนั ลงมือปฏิบติัสร้างงานกราฟิกตาม

DPU



54 

แผนและเวลาท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีนักเรียนตอ้งวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยการบนัทึกขอ้มูล
ในขณะปฏิบติังานของตน 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
 1.  ตรวจสอบผลงานท่ีสร้างข้ึนและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  ครูเป็นผูต้รวจสอบและประเมินกระบวนการทาํงานของนกัเรียน 
 3.4.3  ทดสอบความรู้การสร้างภาพกราฟิกวิชาโปรแกรมกราฟิกโดยใชอ้ภิปัญญา เป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ชุด ทั้งหมดจาํนวน 15 ขอ้ 
 3.4.4  นาํผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินกระบวนการทาํงาน แบบประเมินตนเอง 
แบบสะทอ้นการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1  นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3.5.2  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.5.3  ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   3.6.1  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3.6.1.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 100
N

f
P  

 เม่ือ P แทน   ร้อยละ 
   f  แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
   N แทน   จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 

3.6.1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) คาํนวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, น. 73) 
 X = ∑XN  

 เม่ือ  X     แทน   คะแนนเฉล่ีย 
 ∑X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N     แทน   จาํนวนขอ้มูล 
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3.6.1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาํนวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; 
และองัคณา สายยศ, 2538, น. 79) 
 

=	 ∑ − (∑ )( − 1)  

 เม่ือ   S       แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 X      แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

  ∑X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
 N      แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 N-1   แทน จาํนวนตวัแปรอิสระ (Degrees of freedom) 

3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.6.2.1  หาค่าความเท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง (Index item of – Objective Congruence: 

IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977) คาํนวณค่า IOC ดงัน้ี =	∑  

 เม่ือ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 
    ∑   แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N      แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
มีเกณฑพ์ิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 ให ้  1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้องคป์ระกอบ ท่ีตอ้งการวดัและ
ความเหมาะสมของตวัเลือก 
         0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้องคป์ระกอบ ท่ีตอ้งการวดัและ
ความเหมาะสมของตวัเลือก 
        -1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้องคป์ระกอบ ท่ีตอ้งการวดัและไม่
มีความเหมาะสมของตวัเลือก 
 โดยกาํหนดเกณฑก์ารพจิารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของขอ้คาํถามท่ีไดจ้าก
การคาํนวณจากสูตรท่ีจะมีคา่ระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี 
 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ไดค่้า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 
ควรพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุง หรือตดัท้ิง 
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  3.6.2.2  หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร B (Discrimination Index B) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 90) 

   สูตร   
21 n

L

n

U
B 

 
 
 เม่ือ  B   แทน  ค่าอาํนาจจาํแนก 
  U   แทน  จาํนวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
  L  แทน  จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 
  1n   แทน  จาํนวนผูร้อบรู้หรือสอบผา่นเกณฑ ์
  2n   แทน  จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือสอบไม่ผา่นเกณฑ ์
 3.6.2.3  หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร P (สมนึก ภทัทิยธนี, 
2544, น.195) 

   สูตร  
N

R
P   

 
  เม่ือ  P  แทน  ค่าความยากของขอ้สอบ 
   R   แทน  จาํนวนผูต้อบถูก 
   N   แทน  จาํนวนคนทั้งหมด 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความสามารถใน
การกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยใชอ้ภิปัญญา 2)เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อความสามารถในการกาํกบั
ตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ผลการศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยใชอ้ภิปัญญา 
 4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมี
ต่อความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
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4.1  ผลการศึกษาความสามารถในการกํากบัตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี 
ที ่2 โดยใช้อภิปัญญา 

 
ตารางที ่4.1  คะแนนทดสอบวดัความรู้ เร่ืองโปรแกรมกราฟิก  โดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 30 คน 
 

 
 จากตารางท่ี 4.1 คะแนนทดสอบวดัความรู้ เร่ืองโปรแกรมกราฟิก โดยใชอ้ภิปัญญา จะ
เห็นไดว้่า คะแนนส่วนใหญ่ของการทดสอบของนกัเรียน 30 คน ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 จาํนวน  12 
คน คิดเป็นร้อยละ  40 ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
 
 
 

คนที่ 
คะแนนเตม็ 

15 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 คนที่ 

คะแนนเตม็ 
15 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 5 33.33 16 9 60.00 
2 8 53.33 17 12 80.00 
3 12 80.00 18 12 80.00 
4 11 73.33 19 11 73.33 
5 11 73.33 20 11 73.33 
6 9 60.00 21 4 26.67 
7 9 60.00 22 9 60.00 
8 9 60.00 23 14 93.33 
9 12 80.00 24 7 46.67 
10 10 66.67 25 10 66.67 
11 5 33.33 26 12 80.00 
12 8 53.33 27 8 53.33 
13 10 66.67 28 11 73.33 
14 11 73.33 29 8 53.33 
15 5 33.33 30 9 60.00 
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ตารางที่ 4.2   คะแนนกระบวนการทาํงานจากความสามารถในการกาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้าง
ภาพกราฟิกโดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 30 คน 
 

 
 จากตารางท่ี 4.2 คะแนนกระบวนการทาํงานจากความสามารถในการกาํกบัตนเอง เร่ือง  
การสร้างภาพกราฟิก โดยใชอ้ภิปัญญาจะเห็นไดว้่า คะแนนส่วนใหญ่ในกระบวนการทาํงาน ของ
นักเรียน 30 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33ไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน      
5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66   
 
 
 
 

คนที่ 
คะแนนเตม็  

15  
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 คนที่ 

คะแนนเตม็  
15 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 9 60.00 16 12 80.00 
2 11 73.33 17 15 100.00 
3 14 93.33 18 14 93.33 
4 14 93.33 19 13 86.67 
5 13 86.67 20 13 86.67 
6 11 73.33 21 8 53.33 
7 11 73.33 22 11 73.33 
8 11 73.33 23 15 100.00 
9 14 93.33 24 10 66.67 
10 13 86.67 25 13 86.67 
11 9 60.00 26 14 93.33 
12 11 73.33 27 14 93.33 
13 14 93.33 28 13 86.67 
14 13 86.67 29 14 93.33 
15 10 66.67 30 11 73.33 
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ตารางที ่4.3  เปรียบเทียบคะแนนวดัความรู้กบัคะแนนกระบวนการทาํงานจากความสามารถในการ
กาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใชอ้ภิปัญญา  จาํนวน 30 คน 
 

 
คนที่ 

วดัความรู้ 15 คะแนน กระบวนการทํางาน 15 คะแนน รวม 
30 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 คะแนน  

15 เตม็ 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

คะแนน  
15 เตม็ 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 

1 5 33.33 9 60.00 14 46.67 
2 8 53.33 11 73.33 19 63.33 
3 12 80.00 14 93.33 26 86.67 
4 11 73.33 14 93.33 25 83.33 
5 11 73.33 13 86.67 24 80.00 
6 9 60.00 11 73.33 20 66.67 
7 9 60.00 11 73.33 20 66.67 
8 9 60.00 11 73.33 20 66.67 
9 12 80.00 14 93.33 26 86.67 
10 10 66.67 13 86.67 23 76.67 
11 5 33.33 9 60.00 14 46.67 
12 8 53.33 11 73.33 19 63.33 
13 10 66.67 14 93.33 24 80.00 
14 11 73.33 13 86.67 24 80.00 
15 5 33.33 10 66.67 15 50.00 
16 9 60.00 12 80.00 21 70.00 
17 12 80.00 15 100.00 27 90.00 
18 12 80.00 14 93.33 26 86.67 
19 11 73.33 13 86.67 24 80.00 
20 11 73.33 13 86.67 24 80.00 
21 4 26.67 8 53.33 12 40.00 
22 9 60.00 11 73.33 20 66.67 
23 14 93.33 15 100.00 29 96.67 
24 7 46.67 10 66.67 17 56.67 
25 10 66.67 13 86.67 23 76.67 
26 12 80.00 14 93.33 26 86.67 
27 8 53.33 14 93.33 22 73.33 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

 
คนที่ 

วดัความรู้ 15 คะแนน กระบวนการทํางาน 15 คะแนน 
รวมคะแนน 

30  

 
ร้อยละ คะแนนเตม็ 

15  ร้อยละ 
คะแนนเตม็ 
15  ร้อยละ 

28 11 73.33 13 86.67 24 80.00 
29 8 53.33 14 93.33 22 73.33 
30 9 60.00 11 73.33 20 66.67 

 
 จากตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบคะแนนวดัความรู้กับคะแนนกระบวนการทาํงานจาก
ความสามารถในการกาํกับตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใช้อภิปัญญา  จาํนวน 30 คน        
จะเห็นไดว้่า คะแนนกระบวนการทาํงานมีนกัเรียนจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 มากกวา่คะแนนวดัความรู้ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
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ตารางที ่4.4  ผลการประเมินตนเองของนกัเรียน จากการกาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกโดย
ใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 30 คน 
 

สมรรถนะ X  S.D. แปล
ความหมาย 

1. ด้านความรู้โดยใช้อภิปัญญา 
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานดว้ยตนเอง 3.03 0.49 ปานกลาง 
   1.2 ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจของตนเองได ้ 3.40 0.67 มาก 
   1.3 ใชว้ิธีการสร้างงานของตนเอง 4.30 0.75 มากท่ีสุด 
   1.4 รู้วิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างงานของตนเอง 3.63 0.96 มาก 
   1.5 แสวงหาความรู้มาใชใ้นการสร้างงานของตนเอง 3.17 0.46 มาก 

รวมคะแนนเฉลีย่ 3.50 0.66 มาก 

2. ด้านการกาํกบัควบคุมตนเอง 
   2.1 วางแผนในการสร้างงานของตนเอง 4.33 0.84 มากท่ีสุด 
   2.2 ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 3.50 0.73 มาก 
   2.3 ปฏิบติังานดว้ยความเขา้ใจในงานท่ีทาํ 2.77 0.43 ปานกลาง 
   2.4 สร้างงานของตนเอง 3.97 0.72 มาก 
   2.5 พยายามทาํงานจนประสบความสาํเร็จ 3.93 0.37 มาก 

รวมคะแนนเฉลีย่ 3.70 0.61 มาก 
3. ด้านความตระหนัก 
   3.1 ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งดา้นความรู้โดยอภิปัญญาและการกาํกบั
ตนเอง 

3.30 0.79  ปานกลาง 

   3.2 ตรวจสอบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการสร้างงานของตนเอง 3.00 0.87 ปานกลาง 
   3.3 มีวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการสร้างงานของตนเอง 3.17 0.46 ปานกลาง 
   3.4 พยายามสร้างงานของตนเองดว้ยความรู้ตนเองไปสู่ความสาํเร็จ 4.23 0.43 มากท่ีสุด 
   3.5 ส่งงานสมบูรณ์และทนัต่อเวลา 3.00 0.87 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ 3.34 0.68 ปานกลาง 

รวมคะแนนเฉลีย่ทั้งหมด 3.51 0.65 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินตนเองของนกัเรียนจากการกาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้าง
ภาพกราฟิก โดยใชอ้ภิปัญญา จาํนวน 30 คน โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ( X = 3.64,S.D = 0.65)    
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นความรู้โดยใชอ้ภิปัญญา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50, S.D = 0.66) เรียง
ตามลาํดบัดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด คือใชว้ิธีการสร้างงานของตนเอง ( X = 4.30, S.D = 0.75) รองลงมา
ระดบัมาก คือ 1) รู้วิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างงานของตนเอง ( X = 3.97, S.D = 0.72)  2) ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจของตนเองได ้( X = 3.93, S.D = 0.37) และ 3) แสวงหาความรู้มาใชใ้น
การสร้างงานของตนเอง ( X = 3.17, S.D = 0.46)  และระดบัปานกลาง คือ มีความรู้ความเขา้ใจใน
การทาํงานดว้ยตนเอง ( X = 3.03, S.D = 0.49)   
 ดา้นการกาํกบัควบคุมตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70, S.D = 0.61) 
เ รียงตามลําดับดังน้ี  ระดับมากท่ีสุด   คือ  วางแผนในการสร้างงานของตนเอง  ( X = 4.33,               
S.D = 0.84)  รองลงมาระดบัมาก คือ 1) สร้างงานของตนเอง  ( X = 3.63, S.D = 0.96)  2) พยายาม
ทาํงานจนประสบความสาํเร็จ ( X = 3.40, S.D = 0.67) และ 3) ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้( X = 3.50, 
S.D = 0.73)  และระดบัปานกลาง คือ ปฏิบติังานดว้ยความเขา้ใจในงานท่ีทาํ ( X = 2.77,              
S.D = 0.43)   
 ดา้นความตระหนัก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.34, S.D = 0.65) เรียง
ตามลาํดบัดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด  คือ พยายามสร้างงานของตนเองดว้ยความรู้ตนเองไปสู่ความสาํเร็จ  
( X = 4.23, S.D = 0.43)  รองลงมาระดบัปานกลาง คือ 1) ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งดา้นความรู้โดย            
อภิปัญญาและการกาํกบัตนเอง ( X = 3.30, S.D = 0.79) 2) มีวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนใน
การสร้างงานของตนเอง ( X = 3.17, S.D = 0.46)  3) ตรวจสอบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการสร้าง
งานของตนเอง และส่งงานสมบูรณ์และทันต่อเวลา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากันคือ ( X = 3.00,             
S.D = 0.87) 
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4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อ
ความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใช้อภิปัญญา 
 
ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ โดยใชอ้ภิปัญญา  จาํนวน 30 คน 
 

รายการ 
 

 S.D. แปล
ความหมาย 

ลาํดับ 

1. สอดคลอ้งกบัสมรรถนะรายวิชา 3.17 0.38 ปานกลาง 9 
2. ครอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3.60 0.62 มาก 6 
3. มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 4.43 0.57 มากท่ีสุด 5 
4. ส่งเสริมใหรู้้จกัวางแผน กาํกบั และประเมินตนเอง 4.73 0.58 มากท่ีสุด 1 
5. ทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน 3.20 0.48 ปานกลาง 8 
6. ทาํใหไ้ดคิ้ดวางแผน กาํกบั และประเมินตนเอง 4.47 0.63 มากท่ีสุด 4 
7. ทาํใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง 4.57 0.57 มากท่ีสุด 3 
8. ทาํใหไ้ดน้าํส่ิงท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 2.33 0.48 นอ้ย 12 
9. นกัเรียนไดว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.63 0.56 มากท่ีสุด 2 
10. นกัเรียนชอบท่ีจะฟังเหตุผลในประเมินตนเอง 3.27 0.45 ปานกลาง 7 
11. นกัเรียนไดป้ฏิบติัการอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง 2.87 0.63 ปานกลาง 10 
12. นกัเรียนสรุปและประเมินความสามารถดว้ยตนเอง 2.50 0.82 นอ้ย 11 

รวม 3.64 0.56 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ โดยใชอ้ภิปัญญา  จาํนวน 30 คน โดยภาพรวมของความพึงพอใจ
อยูร่ะดบัมาก ( X = 3.64)  เม่ือพิจารณาเรียงตามลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
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 ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คือ 1) ส่งเสริมใหรู้้จกัวางแผน กาํกบั และประเมินตนเอง 

( X = 4.73,  S.D = 0.58)  2) นกัเรียนไดว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X = 4.63,  S.D = 0.56)       

3) ทาํใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง ( X = 4.57, S.D = 0.57 ) 4) ทาํใหไ้ดคิ้ดวางแผน กาํกบั และ

ประเมินตนเอง ( X = 4.47, S.D. = 0.63) และ  5) มีความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน                        

( X = 4.43,  S.D = 0.57)  

 ความพึงพอใจระดบัมาก คือ 1) ครอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้( X = 3.60,         

S.D = 0.62)    

 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คือ 1) นักเรียนชอบท่ีจะฟังเหตุผลในประเมินตนเอง       
( X  = 3.27,  S.D = 0.45)  2) ทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน( X = 3.20,  S.D = 0.48)  3) สอดคลอ้งกบั
สมรรถนะรายวิชา  ( X = 3.17,S.D = 0.38 )  และ  4) นกัเรียนไดป้ฏิบติัการอยา่งเป็นระบบดว้ย
ตนเอง ( X = 2.87,  S.D = 0.63)  
 ความพึงพอใจระดบันอ้ย คือ 1) นกัเรียนสรุปและประเมินความสามารถดว้ยตนเอง       

( X = 2.50,  S.D = 0.82) และลาํดบัท่ี  2) ทาํใหไ้ดน้าํส่ิงท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั        

( X = 2.33,  S.D = 0.48) 

 สรุปความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใชอ้ภิปัญญาระดบัมากท่ีสุด  คือ ลาํดบัท่ี 1) ส่งเสริมให้รู้จกัวางแผน 
กาํกบั และประเมินตนเอง ( X = 4.73)  ความพึงพอใจระดบันอ้ย คือ 1) นกัเรียนสรุปและประเมิน
ความสามารถด้วยตนเอง ( X  = 2.50) และลาํดบัท่ี  2) ทาํให้ได้นําส่ิงท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั   ( X = 2.33, ) ตามลาํดบั 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก ของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปี 2 โดยใชอ้ภิปัญญา สรุปผลการวิจยัตามลาํดบัดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการกาํกับตนเอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 โดยใชอ้ภิปัญญา 
  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 นกัเรียนมีความสามารถในการกาํกบัตนเอง ไดดี้ข้ึนหลงัจากเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้วิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน              
4 หอ้งเรียน จาํนวน 160 คน วิทยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
  2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีเรียนทางดา้นโปรแกรมกราฟิกท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัเลือกของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 30 คน 
ไดม้าโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  1.  แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใชอ้ภิ
ปัญญา จาํนวน 4 แผน จาํนวน 12 คาบเรียนๆละ 50 นาที  
  2.  แบบทดสอบวดัความรู้ เร่ืองกราฟิก จาํนวน 1 ชุด  
  3.  แบบประเมินกระบวนการทาํงาน เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก จาํนวน 1 ชุด 
  4.  แบบประเมินตนเองโดยนกัเรียนและแบบสะทอ้นการเรียนรู้ จาํนวน 1 ชุด 
  5.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อความสามารถในการกาํกบัตนเอง โดยใชอ้ภิปัญญา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  1.  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยัและขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัแก่นกัเรียน 
  2.  ดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ ทั้ง 4 แผน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 2.1   แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Rasterโดยใชอ้ภิ
ปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 2.2  แผนการเรียนรู้ท่ี 2 สร้างภาพกราฟิกแบบ Rasterโดยใชอ้ภิปัญญา  
จาํนวน 3 คาบเรียน 
 2.3  แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vectorโดยใชอ้ภิ
ปัญญา จาํนวน 3 คาบเรียน 
 2.4  แผนการเรียนรู้ท่ี 4 สร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยใชอ้ภิปัญญา 
 จาํนวน 3 คาบเรียน  
 กระบวนการท่ีเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนในการกาํกับตนเองให้เรียนรู้หรือ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยกนั 3 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผนการเรียนรู้          
2) ขั้นกาํกบัควบคุม และ3) ขั้นประเมินผล 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผนการเรียนรู้ 
 1. กระตุน้ความรู้เดิมของนักเรียน ครูเป็นผูน้าํการอภิปรายโดยกาํหนดประเด็นหรือ
หัวขอ้ท่ีเป็นแก่นของเร่ืองท่ีจะสร้างภาพกราฟิกและซักถามนักเรียนเพื่อให้นกัเรียนช่วยกนัแสดง
ความคิดเห็น และนาํประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะสร้างภาพกราฟิกมาช่วยทาํความเขา้ใจ 
 2. ตั้งวตัถุประสงคใ์นการสร้างภาพกราฟิกลงในสมุดบนัทึกของนกัเรียน จะช่วยกระตุน้
ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะสร้างภาพกราฟิกและยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนตั้งวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนรู้ 
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 ขั้นท่ี 2 ขั้นกาํกบัควบคุม 
 1. แจกเน้ือเร่ืองให้นักเรียนทาํความเขา้ใจความสําคญัและเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบั
ความรู้เดิมโดยตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพ่ือนนักเรียนดว้ยกนั ลงมือปฏิบติัสร้างงานกราฟิกตาม
แผนและเวลาท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีนักเรียนตอ้งวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยการบนัทึกขอ้มูล
ในขณะปฏิบติังานของตน 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินผล 
 1. ตรวจสอบผลงานท่ีสร้างข้ึนและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ครูเป็นผูต้รวจสอบและประเมินกระบวนการทาํงานของนกัเรียน 
 3.  ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ชุด ทั้งหมดจาํนวน 15 ขอ้ 
 4.  นาํผลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ แบบประเมินกระบวนการทาํงาน แบบประเมิน
ตนเอง และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
  3.  ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
   5.1.1  ผลการศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ดีข้ึนหลงัจากเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถผา่นเกณฑร้์อย
ละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.66 
   5.1.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยั
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้อภิปัญญา พบว่า   ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก                 
( X = 3.64) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้รู้จกัวางแผน กาํกับ และ
ประเมินตนเอง ( X = 4.73) มีความพึงพอใจระดับน้อย  คือ 1) นักเรียนสรุปและประเมิน
ความสามารถด้วยตนเอง ( X = 2.50) 2) ทาํให้ได้นาํส่ิงท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั         
( X  = 2.33) ตามลาํดบั 
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5.2  อภิปรายผล 
   5.2.1  ผลการศึกษาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ดีข้ึนหลงัจากเรียนรู้โดยใชอ้ภิปัญญา พบว่านกัเรียนมีความสามารถผา่นเกณฑร้์อย
ละ 70 ตามท่ีกาํหนดไว  ้คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.66 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินกระบวนการทาํงาน กล่าวคือคะแนนแบบประเมิน
กระบวนการทาํงานจากความสามารถในการกาํกับตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใช ้        
อภิปัญญาจะเห็นไดว้า่ คะแนนส่วนใหญ่ของกระบวนการทาํงานของนกัเรียน 30 คน ผา่นเกณฑร้์อย
ละ 70 จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33ไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  และ
การประเมินตนเอง เช่นดา้นความรู้โดยใชอ้ภิปัญญา ใชว้ิธีการสร้างงานของตนเอง  รู้วิธีท่ีเหมาะสม
ในการสร้างงานของตนเอง  แสวงหาความรู้มาใชใ้นการสร้างงานของตนเอง ดา้นการกาํกบัควบคุม
ตนเอง วางแผนในการสร้างงานของตนเอง สร้างงานด้วยตนเอง  พยายามทาํงานจนประสบ
ความสําเร็จ ดา้นความตระหนัก พยายามสร้างงานของตนเองดว้ยความรู้ตนเองไปสู่ความสําเร็จ  
ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งดา้นความรู้โดยอภิปัญญาและการกาํกบัตนเอง  ทิศนา แขมมณีและคณะ 
(2544) กล่าวว่า 1) การตระหนกัรู้ (Awareness) รู้ถึงทกัษะ กลวิธีแหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะตอ้งทาํอย่างไร (what to do) รู้ถึงส่ิงท่ีตนเองคิด และความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกในส่ิงท่ีรู้ออกมาโดยการอธิบายให้
ผูอ่ื้นฟัง สามารถสรุปใจความสาํคญัของส่ิงท่ีเรียนรู้นั้น มีวิธีจาํส่ิงนั้นไดง่้าย 2) ความสามารถในการ
กาํกบัตนเอง (Self - regulation) ในการทาํงานเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จสมบูรณ์ จะตอ้งรู้
ว่า จะทาํงานอยา่งไร (how to do) และเม่ือไหร่ (when to do) การประเมินความพยายามในการ
วางแผน และขั้นตอนในการทาํงาน การทดสอบวิธีการท่ีใช ้การตดัสินใจในการใชเ้วลาและการใช้
ความสามารถท่ีมีอยู่ สอดคลอ้งกบั Chiquito (1995) พบว่า ผลการทดสอบหลงัการเรียนดว้ยวิธี     
อภิปัญญา คะแนนการเขียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของนักเรียนในกลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนการเขียนของนกัเรียน พบว่าคะแนนระหว่าง
เรียนและหลงัเรียนไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกัในส่วนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มี
ความแตกต่างของคะแนนในการทดสอบทั้ งสามคร้ัง ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
สอดคลอ้งกบั ชนิกานต ์สิทธิฟอง (2555) พบว่า 1)นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธีอภิปัญญา มี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง โดยมีระดับ
ความสามารถดา้นการอ่านสูงข้ึนจากระดบัอ่อนเป็นระดบัปานกลาง 2)นักศึกษาท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยกลวิธีอภิปัญญา มีคะแนนความสามารถในการเขียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไวโ้ดยมีคุณภาพระดบั
การเขียนเพิ่มข้ึนจากระดบัอ่อนเป็นระดบัปานกลาง 3)นกัศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการอ่านและ

DPU



70 

เขียนภาษาองักฤษสูงมีระดบัการใชก้ลวิธีอภิปัญญาในการเรียนภาษาองักฤษ ในดา้นการกาํหนด
ความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบประเมินผลในระดบัสูง ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถ
ดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษตํ่า มีระดบัการใชก้ลวิธีอภิปัญญาในการเรียนภาษาองักฤษใน
ดา้นการกาํหนดความสนใจ การวางแผนและการตรวจสอบประเมินผล ในระดบัปานกลาง 
   5.2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยั
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยใช้อภิปัญญา พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ระดับมาก              
( X =3.64) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้รู้จักวางแผน กาํกับ และ
ประเมินตนเอง และมีความพึงพอใจระดบันอ้ย คือ 1) นกัเรียนสรุปและประเมินความสามารถดว้ย
ตนเอง 2) ทาํให้ไดน้าํส่ิงท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง เบญจพร 
เทพสีหนู (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีเพื่อพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาพบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ สอดคลอ้งกบั นุชนาฏ กฤตธรรม (2546) 
ได้ทาํการศึกษาผลการใช้กลวิธี อภิปัญญาท่ีมีต่อการอ่านเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนโดยใชว้ิธี
อภิปัญญาท่ีมีต่อการอ่านอยูใ่นระดบัดี  
 ขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ 
 1. นักเรียนท่ีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีเขา้เรียนสมํ่าเสมอ มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา แตกต่างกบันักเรียนท่ีไม่ประสบความสําเร็จมีส่วนน้อย ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น
ผูส้อนสงัเกตเห็นและจากบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้แบบนาํตนเองโดยใชอ้ภิปัญญา  
 2. จากการเรียนรู้ ของนกัเรียนกลุ่มหน่ึงหลงัจากท่ีเรียนรู้ดว้ยวิธีการนาํตนเองโดยใช ้    
อภิปัญญา ซ่ึงจากคะแนนช้ินงานและแบบสะท้อนการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มน้ีน่าจะประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนวิชาอ่ืนๆได ้อีกส่วนหน่ึงอาจตอ้งส่งเสริมการเรียนแบบดงักล่าวในรายวิชา
อ่ืนท่ีผูว้ิจยัสอน 
 3. การเรียนรู้แบบนาํตนเองโดยใชอ้ภิปัญญา ควรมีการสนบัสนุนและติดตามการเรียนรู้
ดว้ยอภิปัญญาอยา่งต่อเน่ืองเพราะการฝึกอภิปัญญานั้นตอ้งอาศยัเวลาในการท่ีจะทาํให้นกัเรียนเป็น
ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยตนเองได ้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
   5.3.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
  5.3.1.1  ผูส้อนตอ้งเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีตอ้งใชใ้น
หอ้งเรียนใหพ้ร้อมสาํหรับการใชง้าน 
  5.3.1.2  รูผูส้อนควรให้กาํลงัใจสาํหรับนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่อนเป็นพิเศษและคอย
ช่วยเหลือแนะนาํ เม่ือนกัเรียนมีปัญหาในการทาํงาน อาจดูแลตั้งแต่ตน้จนส้ินสุด เป็นการช่วยเหลือ
ทางหน่ึง 
  5.3.1.3  ครูผูส้อนควรคดัเลือกหัวขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียนและมี
ความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย  
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1  ควรศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการใชอ้ภิปัญญา (เมตาคอกนิชนั) ในการเรียนรู้วิชา
อ่ืนๆ เช่นวิชา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจเบ้ืองตน้   การตลาด เป็นตน้ 
   5.3.2.2  ควรมีการฝึกการใชอ้ภิปัญญาเพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นตน้ 
   5.3.2.3  ควรฝึกนกัเรียนให้สามารถสรุปและประเมินดว้ยตนเองและนาํส่ิงท่ีเรียนไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก   ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีที ่ 2 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การสร้างภาพกราฟิก   เวลา   12  คาบเรียน 
ผู้สอน นายศราวุธ เกดิสุวรรณ     วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
                          
1. สาระสําคญั 
  การแสดงของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมีความสาํคญักบังานท่ีสร้างเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการ
แสดงผลในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัอาจส่งผลให้ช้ินงานท่ีออกมาไม่เหมือนกนั เช่น การแสดงผลภาพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกผ่านจอภาพ ยอ่มแตกต่างจากการแสดงผลผ่านกระดาษ เน่ืองจากองคป์ระกอบใน
การแสดงผลในแต่ละรูปนั้นแตกต่างกนัและรูปภาพท่ีนาํมาแสดงผลนั้นหากเป็นรูปภาพท่ีต่างชนิดกนั 
ความคมชดัของรูปภาพกจ็ะแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั 
 รูปภาพท่ีสร้างจากโปรแกรมกราฟิกสามารถสร้างภาพได้จากการรับคาํสั่งจากอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่นเมาส์ หรือคียบ์อร์ด เพ่ือนาํคาํสั่งท่ีไดรั้บจากอุปกรณ์นั้นไปประมวลผลการทาํงาน
แสดงเป็นรูปภาพท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการซ่ึงรูปภาพท่ีสร้างจากโปรแกรมกราฟิกจะข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูท่ี้ใช้
โปรแกรมดว้ย  
2. สมรรถนะรายวิชา 
  2.1 แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  2.2 ออกแบบภาพกราฟิกตามหลกัองคป์ระกอบศิลป์ 
  2.3 สร้างภาพกราฟิกและจดัการแฟ้มภาพดว้ยโปรแกรมกราฟิก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
  (1) เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของภาพกราฟิก  
  (2) เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและคุณลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก 
  (3) เพ่ือใหมี้ทกัษะการใชโ้ปรแกรมกราฟิก   
  3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  (1) สามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกได ้
  (2) สามารถจดัการแฟ้มภาพกราฟิกได ้
  (3) มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการคดัลอก เลียนแบบการใชค้อมพิวเตอร์ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 (1) การสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster 
 (2) การสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 
5. กจิกรรมการเรียนรู้ (การใชอ้ภิปัญญาพฒันาความสามารถในการกาํกบัตนเอง) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก   ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีที ่ 2 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster  เวลา   6  คาบเรียน 
ผู้สอน นายศราวุธ เกดิสุวรรณ     วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
               
1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 
 1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 
 1.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาพกราฟิกแบบ Raster โดยครูนาํรูปภาพ
ตวัอยา่งใหน้กัเรียนดูและสอบถามนกัเรียน “การสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster ตอ้งมีความรู้เร่ือง
อะไรบา้ง” 
2. ขั้นสอนหรือสร้างความรู้ (จาํนวน 1 คาบเรียน) 
 2.1 ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เก่ียวกบัภาพกราฟิกแบบ Raster โดยแจกใบความรู้ท่ี 1  
 2.2 ครูถามนกัเรียน “การสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster ตอ้งรู้อะไรบา้ง” 
 2.3 ใหน้กัเรียนดาํเนินการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการอภิปัญญา ซ่ึงมีขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
  ขั้นการวางแผน (จาํนวน 1 คาบเรียน) 
 (1) นกัเรียนดาํเนินการวางแผนในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster โดยกาํหนดระยะเวลา
และแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจึงจะมีความรู้สร้างภาพกราฟิก
แบบ Raster 
 (2) ศึกษาวธีิการใชง้าน และเคร่ืองมือโปรแกรมสร้างกราฟิก 
 (3) ศึกษาการวางโครงร่างและการกาํหนด พิกเซลในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster ให้
เหมาะกบังานท่ีสร้าง 
 (4) ศึกษาไฟลข์องรูปภาพท่ีเกิดจากการประมวลผลแบบ Raster 
  ขั้นการกาํกบัและควบคุมตนเอง (จาํนวน 4 คาบเรียน) 
 (1) นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากใบความรู้ หนงัสือเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิกและจาก
เวบ็ไซตท่ี์กาํหนดให ้
 (2) นกัเรียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมในการสร้างภาพกราฟิกใหศึ้กษาเพ่ิมเติมจากเวบ็ไซตท่ี์
กาํหนดให ้
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 (3) กาํหนดโครงร่าง พกิเซล ตามตวัอยา่งจากแหล่งขอ้มลูและทดลองสร้างภาพกราฟิกแบบ 
Raster ข้ึนเอง 
 (4) ฝึกใชง้านเคร่ืองมือโปรแกรมการสร้างกราฟิกแบบ Raster โดยบนัทึกช้ินงานตามช่ือไฟล์
ต่างๆแบบ Raster 
 (5) ฝึกสร้างช้ินงานหลายๆช้ินจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญและสามารถสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ จาํนวน  1 ช้ินงาน  
  ขั้นประเมิน 
 (1) นกัเรียนประเมินผลขั้นการวางแผนและขั้นดาํเนินการถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล การ
ปฏิบติัและ ระยะเวลาของการทาํงาน 
 (2) นกัเรียนประเมินช้ินงานท่ีสร้างข้ึน 
3. ขั้นสรุป 
 ครูสรุปความรู้และผลการประเมินช้ินงานพร้อมทั้งใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบความรู้เร่ือง
การสร้างกราฟิกแบบ Raster  
4. การประเมินผล 
 4.1 ประเมินความรู้ดว้ยแบบทดสอบ 
 4.2 ประเมินผลช้ินงานดว้ยแบบประเมิน  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมกราฟิก   ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปีที ่ 2 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector  เวลา   6  คาบเรียน 
ผู้สอน นายศราวุธ เกดิสุวรรณ     วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
              
1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 
 1.1 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 
 1.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vectorโดยครูนาํรูปภาพตวัอยา่ง
ใหน้กัเรียนดูและสอบถามนกัเรียน “การสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector ตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไรบา้ง” 
2. ขั้นสอนหรือสร้างความรู้ (จาํนวน 1 คาบเรียน) 
 2.1 ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษาการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยแจกใบความรู้ท่ี 2 
 2.2 ครูถามนกัเรียน “การสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector ตอ้งรู้อะไรบา้ง” 
 2.3 ใหน้กัเรียนดาํเนินการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการอภิปัญญา ซ่ึงมีขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ขั้นการวางแผน (จาํนวน 1 คาบเรียน) 
  (1) นกัเรียนดาํเนินการวางแผนในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector โดยกาํหนดระยะเวลาและ
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจึงจะมีความรู้สร้างภาพกราฟิก
แบบ Vector  
  (2) ศึกษาวิธีการใชง้าน และเคร่ืองมือโปรแกรมสร้างกราฟิก 
  (3) ศึกษาการวางโครงร่างและการกาํหนดพิกเซลในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector ให้
เหมาะกบังานท่ีสร้าง 
  (4) ศึกษาไฟลข์องรูปภาพท่ีเกิดจากการประมวลผลแบบ Vector 
 ขั้นการกาํกบัและควบคุมตนเอง (จาํนวน 4 คาบเรียน) 
 (1) นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากใบความรู้ หนงัสือเรียนรายวิชาโปรแกรมกราฟิกและจาก
เวบ็ไซตท่ี์กาํหนดให ้
 (2) นกัเรียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมในการสร้างภาพกราฟิกใหศึ้กษาเพิ่มเติมจากเวบ็ไซต์ท่ี
กาํหนดให ้
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 (3) กาํหนดโครงร่าง พกิเซล ตามตวัอยา่งจากแหล่งขอ้มูลและทดลองสร้างภาพกราฟิกแบบ 
Vector ข้ึนเอง 
 (4) ฝึกใชง้านเคร่ืองมือโปรแกรมการสร้างกราฟิกแบบ Vector โดยบนัทึกช้ินงานตามช่ือไฟล์
ต่างๆแบบ Vector 
 (5) ฝึกสร้างช้ินงานหลายๆช้ินจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญและสามารถสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ จาํนวน 1 ช้ินงาน  
   
 ขั้นประเมิน 
  (1) นกัเรียนประเมินผลขั้นการวางแผนและขั้นดาํเนินการถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล การปฏิบติั
และ ระยะเวลาของการทาํงาน 
  (2) นกัเรียนประเมินช้ินงานท่ีสร้างข้ึน 
3. ขั้นสรุป 
  ครูสรุปความรู้และผลการประเมินช้ินงานพร้อมทั้งใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบความรู้เร่ืองการ
สร้างกราฟิกแบบ Vector 
4. การประเมินผล 
 4.1 ประเมินความรู้ดว้ยแบบทดสอบ  
 4.2 ประเมินผลช้ินงานดว้ยแบบประเมิน  
 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 6.1 หนงัสือเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556  
 6.2 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster 
 6.3 ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 
 6.4 หอ้งสมุด 
 6.5 อินเทอร์เน็ต  
7. การวดัและประเมินผล 
 7.1 เคร่ืองมือประเมิน  
  (1) แบบทดสอบความรู้ 
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 (2) ประเมินผลความสามารถจากช้ินงาน 
 7.2 เกณฑ์การประเมิน 
 (1) การทดสอบความรู้ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 (2) การประเมินผลความสามารถจากช้ินงานตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
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บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ รายวชิาโปรแกรมกราฟิก 
 

บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
        ลงช่ือ............................................ 

   (................................................) 
         ตาํแหน่ง....................................... 
         วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.  
ความคดิเห็นของผู้บริหาร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
   (................................................) 

         ตาํแหน่ง....................................... 
         วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ.  
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แบบทดสอบวดัความรู้ 

คาํช้ีแจง  ใหเ้ลือกคาํตอบท่ีถกูท่ีสุดเพียงคาํตอบ
เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาํตอบขอ้สอบปรนยัจาํนวน 4 
ตวัเลือก จาํนวน 15 ขอ้  
1. สร้างภาพกราฟิกแบบ Raster หมายถึงภาพ
ในลกัษณะใด 
   ก. เม่ือขยายภาพแลว้มีลกัษณะเป็นตารางเลก็ๆ
  
   ข. คุณภาพภาพไม่เปล่ียนแปลงเม่ือมีการยอ่
หรือขยาย 
   ค. ไม่สามารถยอ่หรือขยายภาพได ้
   ง. เม่ือลดขนาดภาพแลว้มีลกัษณะเป็นตาราง
เลก็ๆ 
2. ขอ้ใดเป็นการบนัทึกเพื่อสามารถแกไ้ขในแต่
ละส่วนของ Layers 
   ก. บนัทึกเป็นไฟล ์.JPG 
   ข. บนัทึกเป็นไฟล ์.BMP 
   ค. บนัทึกเป็นไฟล ์.PSD 
   ง. บนัทึกเป็นไฟล ์.GIF 
3. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
   ก. ขนาดแฟ้ม Raster เลก็กวา่แบบ Vector 
   ข. Vector เป็นภาพกราฟิกความสมัพนัธ์ทาง
คณิตศาสตร์ 
   ค. Vector นิยมใชเ้พ่ืองานสถาปัตย ์ตกแต่ง
ภายใน 
   ง. Vector เม่ือถูกขยายภาพความละเอียดจะ
ไม่ลดลง 

4. ขอ้ใดหมายถึง Draw type graphics 
   ก. การเติมสีลงบนโครงร่าง 
   ข. ภาพลายเสน้ 
   ค. พื้นท่ีท่ีถกูลอ้มรอบโดยโครงร่างนั้นๆ 
   ง. สร้างเป็นโครงร่าง 
5. ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการเติมสีให ้Path คือขอ้ใด 
   ก. เลือกสีท่ีตอ้งการเติม ท่ี Forground color 
   ข. ผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งสร้างเสน้ Path ข้ึนมาก่อน 
   ค. เลือก Fill Path 
   ง. การกาํหนดรหสัสี 
6. การใชปุ่้มคาํสัง่ลดั Free Transform คือขอ้ใด 
   ก. Ctrl + C 
   ข. Alt + Ctrl 
   ค. Shift + Ctrl 
   ง. Ctrl + T 
7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด  
   ก. Custom Shape ยอ้นกลบัไปยงัตาํแหน่ง
องศาเดิมของ Shape 
   ข. Delete Anchor Point ใชล้บตาํแหน่งขอบเขตท่ีเลือก 
   ค. Move ใชเ้พื่อยา้ยตาํแหน่งของรูปทรง 
   ง. กด Alt คา้ง เม่ือตอ้งการยอ่หรือขยายภาพ
คงสดัส่วนเดิม 
8. คุณสมบติัของ Radius คือขอ้ใด 
   ก. ปรับความมนของรูปทรง Rectangle 
   ข. ปรับความกวา้งของรูปทรง Rectangle 
   ค. ขยายขนาดของรูปทรง Rectangle เป็น 2 เท่า 
   ง. ช่วยกาํหนดรูปทรง Rectangle ให้
เหมาะสม 
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9. เคร่ืองมือใดใชใ้นการสร้างรูปภาพกราฟิก
แบบ Vector 
   ก. Pen Tool 
   ข. Rectangle Tool 
   ค. Add Anchor Point Tool 
   ง. Path 
10. Object Oriented มีลกัษณะตามขอ้ใด 
   ก. Resolution Dependent 
   ข. Bitmap 
   ค. Vector Graphic 
   ง. Rectangle 
11. คุณสมบติัของ Stroke Path 
   ก. เป็นการเติมสีให ้Path 
   ข. เป็นการเติมสีใหเ้สน้ขอบ Path 
   ค. เป็นการสร้างขอบเขตการเลือกจากเสน้ 
Path 
   ง. เป็นการวาดเสน้ Path ไดใ้นทนัที 
12. เคร่ืองมือในการดดัเสน้ใหโ้คง้งอให้
ยอ้นกลบัไปยงัตาํแหน่งองศาเดิมของเสน้คือขอ้
ใด 
   ก. Add Anchor Point 
   ข. Delete Anchor Point 
   ค. Convert Point 
   ง. Delete Path 
13. ขอ้ใดคือขอ้เสียของภาพแบบ Vector 
   ก. เม่ือมีการขยายภาพความละเอียดไม่ลดลง 
   ข. แฟ้มจะมีขนาดใหญ่กวา่แบบ Raster 

   ค. ภาพแลดูเป็นภาพวาดเม่ือเทียบกบัไฟล์
ภาพแบบ Bitmap 
   ง. ขั้นตอนท่ียุง่ยากและซบัซอ้น 
14. เหตุใดจึงนิยมใช ้Vector graphics เพ่ือพิมพ์
งานดา้นโลโก ้
   ก. เน่ืองจากคุณภาพของภาพไม่ข้ึนกบั
อตัราขยาย 
   ข. เน่ืองจากขอบภาพมีความคมชดัมาก 
   ค. มีลกัษณะเป็นภาพลายเสน้ 
  ง. สามารถดดัเสน้ Path ได ้
15. ขอ้ใดหมายถึงการนาํรูปทรงพ้ืนฐานต่าง
ชนิดผสมกนั มีทิศทางการลากเสน้ในแนว
ต่างๆ โดยใชค้าํสัง่ง่ายๆ 
   ก. Vector Graphic 
   ข. Raster Graphic 
   ค. Bitmap Graphic 
   ง. Object Graphic 
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แบบประเมินกระบวนการทาํงานโดยใช้อภปัิญญาในการกํากับตนเอง 
วชิาโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 

ช่ือ - นามสกลุ .......................................................................ชั้น ..................................เลขท่ี .......................... 
คาํส่ัง : ใหน้กัเรียนสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster และแบบ Vector คนละ 1 ภาพ โดยใชอ้ภิปัญญาในการกาํกบัตนเอง มี
คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
คาํชี้แจง : รายการประเมินในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster และแบบ Vector มีทั้งหมด 15 ขอ้ๆละ 1 คะแนนแต่ละ
ขอ้มีระดบัการใหค้ะแนนกระบวนการทาํงาน แบ่งเป็น 2 ดา้น 

รายการประเมิน 
  

ทาํได้ ทาํไม่ได้  

ด้านความรู้เกีย่วกบัอภปัิญญา (Metacognitive Knowledge)   

    1. นกัเรียนสามารถบอกเป้าหมายของงานท่ีตนเองทาํ   

    2. นกัเรียนสามารถบอกความรู้ ความสามารถ บุคคลหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน   

    3. นกัเรียนสามารถบอกระดบัความยากง่ายของงานท่ีตนเองทาํ   

    4. นกัเรียนสามารถบอกอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงาน   

    5. นกัเรียนสามารถบอกคุณลกัษณะของตนเองท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จของงาน   

    6. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของตนเองท่ีจะส่งผลต่อความลม้เหลวของงาน   
    7. นกัเรียนสามารถบอกความรู้ท่ีตนเองรู้แลว้หรือทกัษะท่ีตนเองปฏิบติัไดแ้ลว้   

    8. นกัเรียนสามารถบอกส่ิงท่ีตนเองตอ้งการรู้หรือตอ้งการมีทกัษะเพื่อใหง้านประสบผลสาํเร็จ   

 ด้านการควบคุมด้วยอภปัิญญา (Metacognitive Control) 
 9. การเลือกวธีิปฏิบติั และการวางแผนในการปฏิบติัอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ี 
สามารถปฏิบติัไดง่้าย และนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

  

    10. การกาํกบั ติดตาม การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้   

    11. การตรวจสอบปัญหาหรือขอ้ผดิพลาด ในระหวา่งการปฏิบติังาน   

    12. สามารถเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาจนประสบผลสาํเร็จได ้   
    13. การประเมินผลสาํเร็จตรงตามจุดมุ่งหมาย   

    14. การประเมินผลความเหมาะสมของแผนการปฏิบติังาน   

    15. การประเมินผลความเหมาะสมของวธีิการแกปั้ญหา   

รวม   

ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
               (.......................................................) 
                 ................./................../............... 
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แบบประเมินตนเองโดยนักเรียน 
ช่ือ-นามสกลุ...........................................................................ชั้น.................................เลขท่ี.................... 
คาํช้ีแจง : ใหน้กัเรียนประเมินตนเองต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้การใชอ้ภิปัญญาพฒันาความสามารถ
ในการกาํกบัตนเอง มีทั้งหมด 3 ตอน จาํนวน 15 ขอ้ ประกอบดว้ย 
 คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย หนา้ช่องท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด 
  5 หมายถึง  ดีมาก                  4  หมายถึง  ดี                         

3 หมายถึง  ปานกลาง 2 หมายถึง  พอใช ้
  1  หมายถึง  นอ้ย 

 
สมรรถนะ 

ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้โดยใช้อภปัิญญา 
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานดว้ยตนเอง    

   1.2 ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจของตนเองได ้    

   1.3 ใชว้ิธีการสร้างงานของตนเอง    

   1.4 รู้วิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างงานของตนเอง    

   1.5 แสวงหาความรู้มาใชใ้นการสร้างงานของตนเอง    

2. ด้านการกาํกบัควบคุมตนเอง 
   2.1 วางแผนในการสร้างงานของตนเอง    

   2.2 ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้    

   2.3 ปฏิบติังานดว้ยความเขา้ใจในงานท่ีทาํ    

   2.4 สร้างงานของตนเอง    

   2.5 พยายามทาํงานจนประสบความสาํเร็จ    

3. ด้านความตระหนัก 
   3.1 ทบทวนขั้นตอนต่างๆทั้งดา้นความรู้โดยอภิปัญญาและการกาํกบัควบคุมตนเอง    

   3.2 ตรวจสอบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการสร้างงานของตนเอง    

   3.3 มีวิธีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการสร้างงานของตนเอง    

   3.4 พยายามสร้างงานของตนเองดว้ยความรู้ตนเองไปสู่ความสาํเร็จ    

   3.5 ส่งงานสมบูรณ์และทนัต่อเวลา    

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกสะท้อนการเรียนรู้พฒันาความสามารถในการกาํกบัตนเอง 

แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้พฒันาความสามารถในการกาํกบัตนเอง ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน  30 คน ท่ีเรียนรู้ เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก สรุปไดด้งัน้ี 
ด้านที ่1 ระดบัความรู้ทีไ่ด้รับ  
 พอใช ้ 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.33 

ปานกลาง 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ดีมาก 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.33 

ด้านที ่2 วธีิการเรียนรู้พฒันาความสามารถในการกาํกบัตนเอง 
 1. ทาํความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัประเมินผลและหวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2. วางแผนในการสร้างกราฟิก โดยตอ้งกาํหนดระยะเวลาเรียนรู้ จาํนวน 6 คาบเรียนและคน้ควา้
ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ เช่น หนงัสือเรียน หรือ YouTube  
 3. ศึกษาวธีิการใชง้านและเคร่ืองมือโปรแกรมในการสร้างกราฟิก 
 4. ศึกษาการตั้งค่าวางโครงร่างและชนิดของไฟลรู์ปภาพท่ีเกิดจากการประมวลผล 
 5. เร่ิมกาํหนดโครงร่าง ตั้งค่าต่างๆใชเ้คร่ืองมือโปรแกรมและทดลองสร้างภาพกราฟิกแบบ 
Vector ตามขั้นตอนจากแหล่งเรียนรู้ท่ีไดศึ้กษา  
 6. ทดลองสร้างช้ินงานขั้นพ้ืนฐาน หลงัจากนั้นพฒันาตามลาํดบัความยากในการสร้าง
ภาพกราฟิกแบบ Vector 
 7. หลงัจากการสร้างภาพตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้กบ็นัทึกไฟลง์าน  
 8. เม่ือช้ินงานเสร็จทาํการประเมินผลตามขั้นตอนการวางแผน ขั้นดาํเนินการสร้างถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลการปฏิบติัและระยะเวลาในการสร้างช้ินงาน  
 9. ประเมินช้ินงานดว้ยแบบประเมินตนเอง  
 10. ทาํแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector 
ด้านที ่3 ปัญหา อุปสรรคระหว่างการทาํกจิกรรม 
 1. การทาํงานของโปรแกรมชา้ ใชง้านยาก/ซบัซอ้น เมนูเคร่ืองมือเป็นภาษาองักฤษ 
 2. ขาดทกัษะ กระบวนการ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ของตน 
ไม่ทราบวา่ตนเองมีความสนใจหรือตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดหรือเลือกไม่ไดว้า่ตนเองสนใจหรือตอ้งการ
เรียนรู้เร่ืองใดเป็นพิเศษ  
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 3. ไม่สามารถวางแผนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ลกัษณะการเรียนของนกัเรียนท่ีเป็นอยูเ่กิดจาก
การวางแผนของอาจารยผ์ูส้อน  
 4. เวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนมีนอ้ยเกินไปส่งผลใหไ้ม่มีเวลาเพียงพอสาํหรับ
วางแผนการเรียนรู้ของตนเองท่ีเป็นระบบ  
 5. ขาดแหล่งวทิยาการและการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 6. ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ด้านที ่4 วธีิแก้ปัญหา 
 1. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ นาํเคร่ืองโนต้บุก๊มาใชแ้ละเรียนรู้แปลคาํศพัทข์องเคร่ืองมือ 
 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ของตน วา่
ตนเองมีความสนใจเรียนรู้เร่ืองใดและตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใดเป็นพิเศษ  
 3. ฝึกวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4. ใชเ้วลาจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกเหนือเวลาเรียนสาํหรับวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง  
 5. คน้หาจากแหล่งวิทยาการและการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 6. ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ด้านที ่5 การพฒันาการเรียนรู้ 
 1. สมคัรใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไม่ไดเ้กิดจากการบงัคบั 
 2. นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่ส่ิงท่ีตนจะเรียนคืออะไร รู้วา่ทกัษะและขอ้มูลท่ีตอ้งการหรือ
จาํเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้งสามารถกาํหนดเป้าหมาย วิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการ และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้  
 3. นกัเรียนทราบขั้นตอนการเรียนรู้ของตนเอง รู้วา่เขาจะไปสู่จุดท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
อยา่งไร 
 4. มีการช่ืนชมและสนุกสนานกบักระบวนการเรียน 
 5. มีการเรียนจากขอ้ผิดพลาดและความสาํเร็จ การประเมินตนเองและความเขา้ใจถึงศกัยภาพ
ของตน 
 6. มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ๆ ในการหาคาํตอบ การประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนไปใชก้บัสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพฒันา และคน้หาขอ้มูลเพ่ือแกปั้ญหา 
 7. มีการช้ีแนะ การอภิปรายในหอ้งเรียน การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัและการพยายามมี
ความเห็นท่ีแตกต่างไปจากผูส้อน 
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ด้านที ่6 ส่ิงทีต้่องการในการทาํกจิกรรมคร้ังต่อไป 
 1. ควรใหเ้วลาในการเรียนรู้มากกวา่น้ี 
 2. ควรเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ใหพ้ร้อม 
 3. ใหอ้าจารยอ์ธิบายการใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
คาํช้ีแจง แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้การใชอ้ภิปัญญาพฒันาความสามารถ
ในการกาํกบัตนเอง มีทั้งหมด 3 ตอน มีทั้งหมด 12 ขอ้ ประกอบดว้ย 
คาํส่ัง ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย หนา้ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยมาก 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หาสาระการเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัสมรรถนะรายวิชา       
   2. ครอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้       
   3. มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน       
   4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง       
ด้านการจัดการเรียนรู้       
    5. ทาํใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน       
    6. ทาํใหไ้ดคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง       
    7. ส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง       
    8.ทาํใหไ้ดน้าํส่ิงท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั       
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้       
   9. นกัเรียนไดว้างแผนในการแกปั้ญหา       
 10. นกัเรียนชอบท่ีจะฟังเหตุผลในการแกปั้ญหา       
 11. นกัเรียนไดป้ฏิบติัการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ       
 12. นกัเรียนสามารถสรุปและประเมินการแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 
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ตารางความยากง่ายคะแนนทดสอบความสามารถในการกาํกบัตนเอง เร่ืองการสร้างภาพกราฟิก โดยใช้อภิปัญญา 

จํานวน 30 คน 

        ข้อที ่
คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
8 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
9 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
12 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
13 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
14 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
15 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
17 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
21 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
22 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
29 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
รวม 25 25 10 22 21 29 19 11 21 11 6 20 17 24 22 

P 0.80 0.80 0.33 0.73 0.70 0.96 0.63 0.36 0.70 0.36 0.20 0.66 0.50 0.80 0.73 

ค่าทีต้่องการ 0.20-0.80 
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