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       The purposes of this research were to: 1) compare the learning 
achievement on the Natural disasters occurred of Mathayomsuksa 1 students before 
and after using Metacongnition process.  2)  study the development of Self- Directed 
Learning skills of Mathayomsuksa 1 students using metacongnition process.                
The sample of this research consisted of 38 Mathayom 1/ 8 students second      
semester studying during the academic year of 2016 in Sriboonyanon School, 
Nonthaburi Province.  The research instruments consisted of:  1)  lesson plans on the 
Natural disasters occurred of Mathayomsuksa 1 students using Metacongnition  
process. 2) learning achievement test on the Natural disasters occurred. 3) Self-Directed 
Learning skills test. The statistics analysis were arithmetic mean (M) standard deviation 
(S.D.) t-test dependent.  
 
       The research findings were as follows:  
       1.  Learning achievement of Mathayomsuksa 1 students after using 
Metacongnition process for learning management were higher than before at the     
level of .05 significance.  
        2.   Self- Directed Learning skills of Mathayomsuksa 1 students after using 
Metacongnition process of learning management has higher development.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบันเราอยู่ ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน (Transforming Age) จากสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและเน้นความพอเพียง สู่สังคมแห่งสารสนเทศ เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ 
สังคมข้ามวัฒนธรรม และเน้นการบริโภคและวัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงต่างๆยังส่งผลถึงด้าน
การศึกษาเรียนรู้ของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิด
ขึ้นมาพร้อมโลกใบใหม่ โลกที่สารสนเทศ และความรู้เกิดการขยายตัวอย่างทวีคูณ การน าเสนอข้อมูล 
ไม่จ ากัดเพียงสื่อสิ่งพิมพ์แต่ครอบคลุมถึงสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ๆมากมาย การเข้าถึงข้อมูล 
สารสนเทศ ความรู้ สามารถท าได้ง่าย และสะดวกสบายกว่าเดิม การศึกษาเรียนรู้ที่ออกแบบให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในสมัยก่อนจึงไม่สามารถตอบสนองกับผู้ เรียนในปัจจุบันได้เสมอไป ท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างเนื้อหา สิ่งแวดล้อมและบริบทการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับสารสนเทศ สภาพแวดล้อม
และบริบทการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับรูปแบบการเรียน
และเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขใน
การเรียน และกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Life – long learners) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556: 
102)   
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
เรียนรู้การรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนไทยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เครื่องมือและกระบวนการส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาคนในประเทศชาติคือ การศึกษา  กล่าวได้ว่า "การศึกษา" นับว่ามีความส าคัญมาก
ต่อการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น ๆ  เพราะไม่ว่าจะท าการ
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พัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน การพัฒนาคนสามารถท าได้หลาย ๆ รูปแบบ 
อย่างที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่ไป
กับการพัฒนาคนโดยต้องค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวล้ าน าโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก (บุญณิสา ส่งแสง, 2558)  
และในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้เอื้อต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวออกจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง
ย่อมส่งผลให้การศึกษาทวีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนในมิติ
ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน  กุญแจส าคัญในการแข่งขันในเวทีโลก 
คือ คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กไทย ให้มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และการ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้เด็กไทยควรมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้ง
ทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รุนแรงและ
ภัยพิบัติต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558: 8-16)  
 แต่ในปัจจุบันการศึกษาไทย ยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อม
นักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้เท่าที่ควร แม้แต่การพิจารณาดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่าไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ในอันดับที่ 81 
จากทั้งหมด 134 ประเทศ  ซึ่งเป็นล าดับที่ต่ ากว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ซึ่งได้อันดับที่ 34 โดยประเทศไทยมีสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่าประเทศที่มี
ประชากรและทรัพยากรใกล้เคียงกัน สะท้อนว่าประเทศไทยพัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้
ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันเปรียบเทียบกับ 60 ประเทศ โดย สถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute Management Development: IMD) ในปี 2557 พบว่า ลดลงจากเดิม  
2 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 29 โดยตัวชี้วัดด้านการศึกษาโดยรวมอยู่อันดับที่ 54 เป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558: 17) และจากการที่องค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) 
ได้เสนอรายงานผลการศึกษา ความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Report 
2013-2014) โดยชี้ว่าคุณภาพการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานมัธยมและอุดมศึกษาของไทยอยู่ในระดับรั้ง
ท้ายหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ค าว่า “คุณภาพต่ าอย่างผิดปกติ” นับเป็นเรื่องที่น่าห่วง
กังวลเพราะสะท้อนถึงความไม่เชื่อถือยอมรับในคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวม และจะส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นในประเทศด้านอื่นๆ ในอนาคตต้องถูกกระทบกระเทือนไปด้วย ทางออกส าหรับประเทศไทย
คือการรีบเร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง   ทั้งในด้านการจัดระบบองค์กร คุณภาพการเรียนการสอน
และทรัพยากรด้านสื่อ ห้องสมุดและแล็บทดลองต้องครบครัน (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2556) นอกจากนี้
วิธีการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงต้องเรียนโดยลงมือท า ฝึกปฏิบัติจริงและมีการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น แต่
ไม่ควรปล่อยให้เด็กเรียนเอง ครูต้องออกแบบการเรียนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็ก (วิจารณ์ 
พานิช, 2556) และครูต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฏี แต่ต้องเปลี่ยนบริบท
การเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนรู้จักหาค าตอบและตั้งค าถามด้วยตนเอง ดังนั้นครูไทยยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2557) 
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 การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่นี้ ต้องมีเป้าหมายในการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้ งครูและผู้ เรียนที่มุ่ งเน้น 
“กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้” และ “กระบวนการหาค าตอบส าคัญกว่าค าตอบ” โดยใช้ฐาน
การคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21 st Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21 ) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ์ และแก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2556: 8)  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 และมาตรา 24 ได้กล่าว
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบัน    
ซึ่งได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยก าหนดตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ในมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (ส านักทดสอบทางการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 
6)  และได้ก าหนดประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในเรื่อง การพัฒนาคน
ไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 14)  ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ เรียนให้สามารถเติบโตและเป็นพลเมืองที่พร้อมในการด ารงชีวิตและการท างานในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน และ
การอบรม โดยส่วนหนึ่งก็คือท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2557: 9-10)  สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555: 18) 
กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (knowledge 
worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะส าคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (learning skills) 
 การสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดีนั้นต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนโดยการศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ทดลองด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงาน
ของตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558: 8) เนื่องจากผู้เรียนมีแบบการเรียนรู้ 
(Learning style) ที่แตกต่างกัน การให้ผู้เรียนน าตนเองและเลือกวิธีการเรียนรู้เองจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดี (Taylor and Burges, 1995: 87-96) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็น
การมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มในการเรียน มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียน สื่อการเรียน แหล่ง
ความรู้ เลือกยุทธวิธีการเรียน วางแผนการเรียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนของตนเอง ด้วยความ
ช่วยเหลือของผู้อื่นหรือของตนเอง (Knowles, 1975: 18) ดังนั้นทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
สามารถช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ การน าตนเองและพึ่งพาตนเองจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนรู้อย่างมี
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จุดหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจ าได้นาน รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้นด้วย (ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์, 2531: 1-7 ) องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมี 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการ
เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับ
ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้านความรักในการเรียน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์     
7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี 8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
แก้ปัญหา (Guglielmino, 1977: 34) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การ
มหาชน (สมศ.)  โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเบื้องต้น จ านวน 17,562 แห่ง 
ส าหรับความสามารถของผู้เรียนในการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีคุณภาพระดับดี เพียงร้อยละ 26.5 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548: 125) และจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2554  ผลการ
ประเมินสถานศึกษาเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4,923 
แห่ง พบว่า กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ต่อเนื่อง สถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 55.31 – ร้อยละ 70.22) (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 
2556: 36) จึงส่งผลท าให้เกิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
(พ.ศ. 2552-2561) ความสามารถและทักษะของผู้เรียนโดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยผู้เรียน
ต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะการ
คิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  (กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์, 
2554: 3-6) 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีคะแนนผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา โดยวิชาสังคมศึกษา ทั้งชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกระดับชั้นมีคะแนนอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 30-40 โดยล้วนมีคะแนนต่ ากว่าปีที่ผ่านมา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2558: 9) และรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพของการศึกษาองค์การมหาชนหรือ สมศ. 
รอบ 3 ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มาตรฐานที่ 1     
ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี คือตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนที่ได้คือ 11.37 จากน้ าหนักคะแนน 20 คะแนน และตัวบ่งชี้
ย่อยข้อ 5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คะแนนที่ได้ 1.21 จากน้ าหนักคะแนน 2.50 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้       
ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคือโรงเรียนควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มี
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คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ให้สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไปและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต    
(งานแผนงานโรงเรียนศรีบุณยานนท์, 2555: 30-31)   
 จากรายงานการวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา  2557  รายวิชาสังคมศึกษา 1 พบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการเรียน
อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ 25 (เกรด 4) ระดับดีร้อยละ 27 (เกรด 3-3.5)  ระดับปานกลางร้อยละ 32 
(2-2.5) ระดับพอใช้ร้อยละ 10 (เกรด 1-1.5) และระดับปรับปรุงร้อยละ 6 (เกรด 0) และผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 ในคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 46.42  จากคะแนนเต็ม 100 จึงเป็นเรื่องที่ โรงเรียนจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน         
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เป้าหมายคือ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสู่
ระดับมาตรฐานสากล ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ คือผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้รายงานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพของการศึกษาองค์การมหาชนหรือ สมศ. รอบ 2 ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์     
(พ.ศ. 2549-2553) พบว่า ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินอิงเกณฑ์ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดี 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมาก ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยรู้จักวิเคราะห์  
วางแผนการ และประเมินผลการเรียนของตนให้ไปสู่ความส าเร็จสอดคล้องกับ กระบวนการ           
เมตาคอกนิชัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของ
ตน ในการท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเรียน โดยมีการ
วางแผน การควบคุม และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังที่ วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า 
สินธุวงษ์ (2557: 95) ได้กล่าวว่า เมตาคอกนิชัน เป็นกระบวนการคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาการคิดและ
การคิดเกี่ยวกับการรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแผนการเรียนของตน 
และมีการประเมินการเรียนรู้ของตน ท าให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนของตน และตระหนัก
อยู่เสมอว่าตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร ตนสามารถคว้าเอาความรู้มาได้เพียงใด ดังนั้นเมตาคอกนิชันจึงมี
ความส าคัญส าหรับบุคคลในการจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถก ากับควบคุมตนเอง 
รวมถึงการวางแผน การควบคุม การด าเนินงาน วางระเบียบการท างานและการเรียนรู้ของตนเอง   
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้าง
ความหมายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  
จะท าให้นักเรียนเกิดความช านาญ และพัฒนาเป็นทักษะของแต่ละบุคคล จึงมีผลท าให้นักเรียนที่มีการ
ฝึกใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันมีการควบคุมและประเมินกระบวนการคิดของตนเองจนสามารถใช้
ยุทธวิธีท างานจนเสร็จสมบูรณ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักเรียนมีการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ซึ่งใน
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งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกกระบวนการเมตาคอกนิชันของวราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 
(2557: 81-83) ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1 ) การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) 2) การ
วางแผนการเรียนรู้  (Planning) 3) การแสวงหาความรู้  ( Investigating) 4) การประเมินผล 
(Evaluation) และ5) การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นการที่ผู้เรียน
ตั้งเป้าหมายการกระท าด้วยตนเอง เลือกใช้ทักษะและยุทธวิธีการด าเนินการ ตลอดจนควบคุม
พฤติกรรมของตนตามยุทธวิธีที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้(คณาพร คมสัน, 2540: 34) 
สอดคล้องกับ Garofalo and Lester (1985: 163-176) กล่าวว่า ผู้เรียนที่มีเมตาคอกนิชัน จะมีการ
วางแผนและก ากับควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นการที่
บุคคลรู้ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตนต้องการจะช่วยให้
การเรียนรู้และงานที่ท าประสบความส าเร็จตามที่ต้องการได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน มาจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาคอกนิชัน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 เมตาคอกนิชัน เป็นมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ โดยเปรียบการท างานของสมองมนุษย์มี
ความคล้ายคลึงกับการท างานของคอมพิวเตอร์ในการประมวลข้อมูล ในขณะที่การประมวลข้อมูลของ
สมองคือการที่บุคคลรู้ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตน
ต้องการ เราเรียกว่า เมตาคอกนิชัน  
 กระบวนการเมตาคอกนิชัน เป็นกระบวนการคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรู้ของ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากแผนการเรียนของตน มีการก ากับควบคุมตนเอง และ
มีการประเมินการเรียนรู้ของตน และตระหนักอยู่เสมอว่าตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร ตนสามารถคว้าเอา
ความรู้มาได้เพียงใด  ทั้ งนี้จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ             
เมตาคอกนิชันของนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับที่ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้แก่ Beyer (1997 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 159-160) ไดแ้บ่งกระบวนการเกิดขึ้น
ในกระบวนการเมตาคอกนิชันไว้ 3 ประการ คือ 1) การวางแผน (planning) 2) การตรวจสอบ 
(monitoring) และ3) การประเมิน (evaluating) กรมวิชาการ (2543:45-46, อ้างถึงใน พิมพันธ์        
เดชะคุปต์, 2544: 159-160) การฝึกกระบวนการเมตาคอกนิชันมีกระบวนการดังนี้ 1) การฝึกวาง
แผนการเรียนรู้ 2) การควบคุมและตรวจสอบการเรียนรู้ และ3) การประเมินตนเอง พิมพันธ์      
เดชะคุปต์ (2544: 164-166) ได้ประมวลขั้นตอนของกระบวนการเมตาคอกนิชัน โดยใช้ค าว่า 
“เทคนิคที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา” ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1) การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน 2) การฝึกให้
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ผู้เรียนสามารถก ากับควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และ3) การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมินการคิดของตนเองได้  และ วราวรรณ  จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์  (2557: 81-83)       
ได้สังเคราะห์กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้มีดังนี้ 1) การนึกย้อน
ความรู้เดิม (Recalling) 2) การวางแผนการเรียน (Planning) 3) การแสวงหาความรู้ (Investigating) 
4) การประเมินผล (Evaluating) และ5) การเช่ือมโยงความรู้ (Relating)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นกระบวนการเมตาคอกชัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มี
ขั้นตอนมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของตน การท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการเรียน โดยมีการวางแผน การควบคุม และประเมินผลการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เลือกขั้นตอนกระบวนการเมตาคอกนิชันของ วราวรรณ  
จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 81-83) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 1) การนึก
ย้อนความรู้ เดิม  (Recalling) 2) การวางแผนการเรียน  (Planning) 3) การแสวงหาความรู้ 
(Investigating) 4) การประเมินผล (Evaluating) และ5) การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) เนื่องจาก
ขั้นตอนของวราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 45) ได้สังเคราะห์มาจากนักวิชาการ
ศึกษาหลายท่าน เช่น Jonh Flavell, Babbs, Brown, Palinesar, Richard F. Gunstone, Lester 
at al, Baird, Paris and Winogard, Schraw, G.P. Thomas และ Stewart et al จึงมีการปรับ
ขั้นตอน น ามาเชื่อมโยงความคิดให้เข้ากับชีวิตประจ าวันของบุคคล และน ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ ควบคุมการคิดและแสวงหาความรู้  โดยอาศัยการก ากับ ควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลด้วยตนเอง ดังแผนภูมิที่ 1  

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการเมตาคอกนิชัน 
  
 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการมีความคิดริเริ่มใน
การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนร่วมการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบ
และเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ต้องการก็ได้ การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตามแนวคิดนักทฤษฏีทางการศึกษา 
ดังนี้ Guglielmino (1977: 34)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหรือ SDLR 
(Self–Directed Learning Readiness) 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้าน
การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระใน
การเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้านความรักในการเรียน  

1.การนึก
ย้อนความรู้
เดิม

2.การ
วางแผน
การเรียน

3.การ
แสวงหา
ความรู้

4.การ
ประเมินผล

5.การ
เชื่อมโยง
ความรู้ 
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6) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และ8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2531: 1-7) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มแสวงหา ได้แก่  1) การหาความจ าเป็นของการ
เรียนรู้ของตน (Learning Needs) 2) การตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) 3) การ
แสวงหาแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวัสดุและเป็นบุคคล (Learning Strategies) 4) การเลือกวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตน (Learning Strategies) และ5) การประเมินผลการเรียนรู้ของคน (Learning 
Evaluation) และสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2541: 7) กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) การวิเคราะห์ การก าหนดความต้องการของตนเอง 2) การก าหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียน 3) การหาแหล่งวิทยาการ 4) การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน 
และ5) ก าหนดวิธีการประเมินผล 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้นประกอบด้วย การเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ การยอมรับตนเอง รู้ความต้องการหรือความจ าเป็นในการเรียน มีเป้าหมายในการเรียน 
การหาแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการหรือวิธีเรียนที่เหมาะสม และการประเมินผลตนเอง  
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
ผู้เรียนโดยพัฒนามาจากองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามแนวคิดของ Guglielmino 
(1977 อ้างถึงใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) มาประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ 
ซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง หรือ SDLR (Self–Directed 
Learning Readiness) 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของ
ตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้าน
การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้านความรักในการเรียน 6) ด้านความคิด
สร้างสรรค์ 7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และ8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน    
และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ง Subbaghiam, Hassan และ Brockett (1977 อ้างถึงใน แสงเดือน 
เจริญฉิม, 2555: 11) ระบุว่าเป็นแบบวัดที่มีความเช่ือถือและมีความสมเหตุสมผล 
ดังแผนภูมิที่ 2 



9 
 

 
  
แผนภูมิที่ 2 แสดงทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเนื่องจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการ             
เมตาคอกนิชัน ของวราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์  (2557: 81-83) มีความสัมพันธ์ 
สอดคล้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ดังนี้ 1) การนึกย้อนความรู้
เดิม (Recalling)  ครูตั้งประเด็นปัญหาโดยผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม ให้เข้ากับประเด็นปัญหาที่
ก าหนดให้ และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับค าถามของครู มีการระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ และสิ่งที่ต้องการรู้ 
ซึ่งผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนในการซักถามข้อสงสัย แสดงออกถึงความสนใจในเรื่องที่จะเรียน 
เกิดความสนใจในการแสวงหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ ท าให้สอดคล้องกับด้านการเปิดโอกาสต่อ
การเรียนรู้ ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และด้านการมีความคิด
ริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้  2) การวางแผนการเรียน (Planning) ผู้เรียนสนทนาในประเด็นปัญหา
ที่อยู่ในบทเรียนก าหนดและร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจและเลือกวิธีการเรียนรู้ โดยมีการ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ การจัดล าดับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ก าหนดสิ่งที่คาดหวัง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพราะได้เลือกประเด็นปัญหาและวิธีการ
เรียนด้วยตนเอง อันน ามาสู่การแสวงหาความรู้ให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยมีการจัดการกับการเรียนของ
ตนเอง รวมถึงมีความรู้ในแหล่งข้อมูลที่จะได้มาซึ่งความรู้เกิดเป็นผู้รักในการเรียนและมีความ
กระตือรือร้น ท าให้สอดคล้องกับด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองใน
การเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 3) การแสวงหาความรู้ (Investigating) 
ผู้เรียนมีการหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มโดยมีการค้นหาความรู้ที่หลากหลายจากสื่อที่เป็น

1.ด้านการเปิดโอกาส
ต่อการเรียนรู้

2.ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองใน
การเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3.ด้านการมคีวามคิดริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรู้ 

4.ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ของตนเอง

5.ด้านความรักใน
การเรียน

6.ด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

7.ด้านการมอง
อนาคตในแง่ดี 

8.ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน 
และทักษะการแก้ปัญหา
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หนังสือ  วีดิทัศน์ ข่าว หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีความคิด
ริเริ่มและมีอิสระที่ได้เลือกการเรียนรู้ เกิดความสนุกในการค้นหาค าตอบ ท าให้สอดคล้องกับด้านการมี
ความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง ด้าน
ความรักในการเรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมองอนาคตในแง่ดี  และด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา 4) การประเมินผล (Evaluating) หลังจากผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามวิธีการเรียนรู้ที่ตนเองเลือก ผู้เรียนจะต้องมีการสรุปผลจากการเรียนด้วยวิธีการนั้นเพื่อให้รู้
ผลการเรียนรู้ของตนเอง ว่าเกิดความส าเร็จ ปัญหาที่พบ และข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากวิธีการเรียนนั้นๆ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมองปัญหาที่เกิดเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป ท า
ให้สอดคล้องกับด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง ด้านการมองอนาคตในแง่ดี 
และด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา และ5) การเชื่อมโยง
ความรู้ (Relating) ผู้เรียนมีการอธิบายปัญหาที่เกิดจากการเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกถึง
ว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ควรแก้ไข และมองเห็นอนาคตเมื่อประสบปัญหาย่อมมีทางออก และมีการสรุป
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในรูปของชิ้นงานหรือผลงานท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา ท าให้สอดคล้องกับด้านการมองอนาคตในแง่ดี ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะขั้นพื้นฐาน และด้านทักษะการแก้ปัญหา              
 ดังที่ Flavell (1979: 906-911) อธิบายถึงความส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาเมตาคอกนิชัน 
เนื่องจาก เป็นการสะท้อนการคิดส่วนบุคคลและตระหนักในการก ากับควบคุมการคิด ซึ่งถือว่าเป็น
เป้าหมายหลัก (goal) ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในระดับสูงเมื่อเขามีโอกาสได้ใช้คลังความรู้ที่มีอยู่
ในตัวเขาด้วยความสามารถของเขาเองสอดคล้องกับ Knowles (1975 อ้างใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
122) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยมไว้ว่า มนุษย์เติบโตมา
ด้วยความสามารถและความต้องการที่จะน าตนเอง ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นแหล่งความรู้ส าหรับ
การเรียน บุคคลจะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการของแต่ละคน ธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีการเรียนรู้ที่
ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเกิดได้จากแรงจูงใจหลายๆอย่าง เช่น ความ
อยากรู้อยากเห็น ความภาคภูมิใจในตนเอง และสอดคล้องกับ Zimmerman (1989: 329) กล่าวถึง
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองว่า สามารถท านายได้จากระดับแรงจูงใจของผู้เรียน ความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน การรู้เมตาคอกนิชันของตนเอง การมีความริเริ่ม และ
ความพยายามให้ได้มาซึ่งความรู้ และทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมากกว่าจะขึ้นอยู่กับครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และแหล่งอื่นๆ ซึ่งการเรียนรู้นี้จะต้องใช้ยุทธวิธีเฉพาะในการท าให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย            
ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
หรือไม ่
 2.  ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน มีพัฒนาการเป็นอย่างไร 
  
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนชิัน  
 2.  เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

 
 
 

 
กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 

ขั้นตอนที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) 
ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 5 การเช่ือมโยงความรู้ (Relating) 
  
 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ 

ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง 
1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการ
เป็นผู้เรียนที่มปีระสิทธิภาพ 
3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระใน
การเรียนรู ้
4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกดิขึ้นจากการ
เรียนรู้ของตนเอง 
5) ด้านความรกัในการเรียน 
6) ด้านความคดิสร้างสรรค ์
7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี 
8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้น
พื้นฐาน และทกัษะการแก้ปัญหา 

 

 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตำม 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน หลังที่จัดการเรียนรูสู้งกว่าก่อนที่จัดการเรียนรู ้  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     1.1 ประชำกร คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมือง 

นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้อง รวมทั้งสิ้น 380 คน 
      1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์       
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม   

2.  ตัวแปรที่ศกึษำ 
      2.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

     2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่  
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  
 2.2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 3.  เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
      เนื้อหาที่ใช้ในการท าวิจัยคือเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา1 ส21101 สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง 
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ม.1/3 วิเคราะห์
เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และมาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และตัวชี้วัด ม.1/2 วิเคราะห์
ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย      
และโอเชียเนีย 

4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
     ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของตน ในการท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการ
วางแผน การควบคุม และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง จนท าให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนที่
ตนเองวางแผนไว้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามแนวคิดของ วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า    
สินธุวงษ์ (2557: 81-83) ดังนี้  
     ขั้นตอนที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหา ผู้เรียนทบทวน
ความรู้เดิมให้เข้ากับประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับค าถามของผู้สอน มีการ
ระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ และสิ่งที่ต้องการรู้ 
     ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียน (Planning) ผู้เรียนสนทนาในประเด็นปัญหาที่อยู่ใน
บทเรียนก าหนดและร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจและเลือกวิธีการเรียนรู้ โดยมีการร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ การจัดล าดับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการก าหนดสิ่งที่
คาดหวัง 
     ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ มีปฏิสัมพันธ์
และการตีความหมายประเด็นปัญหา ทบทวนกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นด้วยข้อมูลที่
เสาะแสวงหามา มีความมุ่งมั่น พยายาม รับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมาย เขียนความรู้สึกของตนที่
เกิดจากการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการเลือกขั้นตอนที่ตนจะด าเนินต่อไปอย่างเหมาะสม 
     ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้มา ตีความหมายประเด็นปัญหาที่ได้ 
สรุปเทคนิควิธีการที่ตนใช้ได้ผล ประเมินความส าเร็จ สรุปปัญหาที่พบ บอกข้อผิดพลาด พิจารณา
ผลลัพธ์และข้อที่ค้นพบ 
     ขั้นตอนที่ 5 การเชื่อมโยงความรู้ (Evaluating) ผู้เรียนอธิบายปัญหาในการเสาะแสวงหา
ประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้น 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบด้านความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ 
การประเมินค่า และสร้างสรรค์ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน   40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.  ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการมีความคิด
ริเริ่มในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนร่วมการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
ออกแบบและเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ประกอบด้วย 8 ด้าน 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมี
อิสระในการเรียนรู้  4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้านความรักใน
การเรียน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์  7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และ8) ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา สามารถวัดได้โดยแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
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ตนเอง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Guglielmino (1977 
อ้างถึงใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 4.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
จ านวน 38 คน ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 1.  เป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
และน าไปการพัฒนาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 3.  สามารถน ากระบวนการเมตาคอกนิชัน ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระอื่นๆ ได ้
 
 

 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง     

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ผู้วิจัยได้ศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1. หลักสูตรโรงเรียนศรีบุณยานนท์: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1.1 หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
1.2 ค าอธิบายรายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 
1.3 โครงสร้างรายวิชา วิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101   

2. การจัดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเมตาคอกนชิัน 
2.1 ความหมายของเมตาคอกนิชัน 
2.2 ความหมายของกระบวนการเมตาคอกนิชัน 
2.3 ความเป็นมาของเมตาคอกนิชัน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน 
2.5 ความส าคัญของเมตาคอกนิชัน 
2.6 องค์ประกอบของเมตาคอกนิชัน 
2.7 กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

    2.8 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในกระบวนการเมตาคอกนิชัน 
3. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

3.1 ความหมายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
3.3 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
3.4 องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมตาคอกนชิัน 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

15 
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1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
และหลักสูตรโรงเรียนศรีบุณยำนนท ์

1.1 หลักสูตรกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
      1.1.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
     โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมือง
นนทบุ รี  จั งหวัดนนทบุ รี  11000 สั งกัดส านั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษาเขต 3 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจ านวน 1986 คน  
      1.1.2 วิสัยทัศน์ 
     การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสันติสุข เป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนา เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรักชาติ
และภูมิใจในความเป็นไทย 
       1.1.3 จุดหมำย 
     หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน  
ศรีบุณยานนท์ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อให้เกิดกับผูเ้รียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี ้
      1.1.3.1 มีคุณธรรม สามารถน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
     1.1.3.2 มีความเป็นพลเมืองดี เข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ค่านิยม ความเชื่อ มีค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
      1.1.3.3 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
      1.1.3.4 มีความรักชาติ ตระหนักถึงพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน    
ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   
      1.1.3.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 
      1.1.4. สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
     สำระที่ 5  ภูมิศำสตร์ 
     มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมี
ผลต่อกันและกันในระบบทางธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  
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     มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1.2 ค ำอธิบำยรำยวิชำสังคมศึกษำ 1 รหัสวิชำ ส21101  

ค ำอธบิำยรำยวิชำ 
รำยวิชำสังคมศึกษำ 1   รหัส ส21101           เวลำ  60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1                       ภำคเรียนที่ 1                        1.5 หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ภัยธรรมชาติ
และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ท าเลที่ตั้ง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี 
สินค้าและประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
   ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์ และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
        โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
        เพื่อให้เกิดการรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    ซื่อสัตย์ สุจริต   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการ
ท างาน  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 การประเมินผล   แบบทดสอบ  การท างานกลุ่ม  การสังเกต การอภิปราย การจัดป้ายนิเทศ 
รหัสตัวชี้วัด  ส 3.1 ม.1/1   ส 3.1 ม.1/2  ส 3.1 ม.1/3 ส 3.2 ม.1/1 ส 3.2 ม.1/2  

ส 3.2 ม.1/3   ส 3.2 ม.1/4   ส 5.1 ม. 1/1    ส 5.1 ม.1/2  ส 5.1 ม.1/3       
          ส 5.2 ม. 1/1    ส 5.2 ม.1/2   ส 5.2 ม.1/3   ส 5.2 ม.1/4    

 
1.3 โครงสร้ำงรำยวิชำสังคมศึกษำ 1 รหัสวิชำ ส21101   
 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60  
ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต  (ภาคเรียนที่ 1) 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 
มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
สำระส ำคัญ 

 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

1.เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

ส 3.1 ม.1/1 
ส 3.2 ม.1/2 
ม.1/3 

เศรษฐศาสตร์ช่วยให้ทรัพยากรที่มีอยู่ เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อตน เอง ผู้ ผลิ ตและ
ผู้บริโภค ราคาสินค้าถูกก าหนดขึ้นอยู่กับ
ความต้องการซื้อและความต้องการขาย  
(อุปสงค์ อุปทาน) 

5 7 

2.การบริโภค 
ส 3.1ม.1/2 
ส 3.2 ม.1/4 

ผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆเพื่อ
สนองความต้องการ การใช้จ่ายเพื่อชื้อสินค้า 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง พฤติกรรมการ
บริโภคที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวิตใน
ปัจจุบันมีการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ผลิต  
ที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา 

6 8 

3.สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1 

สถาบันการเงินแต่ละประเภทมีลักษณะที่
แตกต่ างกั น  การดู แลและจั ดการให้ มี
ปริมาณเงินในระบบที่เหมาะสม จะช่วยให้
ประชาชนมีเงินจับจ่ายไม่ขัดสน ภาคธุรกิจมี
เงินทุ นหมุ น เวียน ในการประกอบการ 
รัฐบาลมีเงินทุนพัฒนาประเทศ 

6 8 

4.เศรษฐกิจพอเพียง 
ส 3.1 ม.1/2 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการกระท า
ที่ตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งก่อให้เกิดพลังความเข้มแข็ง
ต่อชุมชน ประเทศชาติมั่นคง มีความอยู่ดี
กินดตีามความพอเพียงการพึ่งพาอาศัยกัน 

6 8 

5.การพึ่งพาทางอาศัย
และการแข่งขันกันทาง 

ส 3.2 ม.1/2 

และกันของชุมชนและระหว่างชุมชน หรือ
ระหว่างประเทศ ท าให้เกิดความมั่นคงของ
มนุษยชาติ มีความเท่าเทียมกัน ในด้าน
ต่างๆการแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจมี
รูปแบบการแข็งขันหลายอย่าง และการ
แข่งขันกันรุนแรง ประเทศมหาอ านาจจะ
ได้เปรียบประเทศที่ก าล าพัฒนา ส าหรับ
ประเทศไทยก าลังมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการผลิตและบริการ ความยากจน และ
การกระจายรายได้ 

5 7 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตอ่) 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
สำระส ำคัญ 

 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

6.แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 

ส 5.1  ม1/1 

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

4 5 

7.ระบบเวลา ส 5.1 ม.1/2 

เวล าม าต รฐาน ที่ อ้ า งอิ งทั่ ว โลก จะ ใช้
เที ยบ เคี ยง เวลามาตรฐาน เมื อ งกรีนิ ช
เปรียบเทียบเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ต าแหน่งลองจิจูด
ต่างกัน 15 องศาลองจิจูดเวลาต่างกัน 1 
ชั่วโมง 

4 5 

8.ทวีปเอเชีย 

ส 5.1 ม.1/1 
ส 5.2 ม.1/1 
ม 1/3 
ม 1/4 

ท าเลที่ตั้งลักษณะทางกายภาพและสังคมส่ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า รพั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งป ร ะ ช าก ร  สั ง ค ม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการ
เกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมของทวีปเอเชีย 

6 15 

9. ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

ส 5.1 ม.1/1 
ส 5.2 ม1/1 
ม 1/3 ม 1/4 

ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพและสังคม
ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

4 5 

10.วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

ส 5.1 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1  
ม 1/2 

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ได้แก่ ภาวะโลกร้อน ปรากฎการณ์ เอลนีโญ 
ลาณีญา แผ่นดินไหว สึนามิ    ภัยแล้ ง
แผ่นดินถล่ม และน้ าท่วม ภัยต่าง ๆ เป็นสิ่ง
ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมนุษย์ในเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การหาความรู้
และการเตรียมตัวป้องกัน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จะช่วยให้มวลมนุษย์
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ โดยรู้เท่า
ทันภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

12 12 

รวมระหว่ำงภำค 58 80 
สอบระหว่ำงภำค+สอบปลำยภำค 2 20 

รวม 60 100 
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ตารางที ่2  โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง       
             วิกฤตการณท์างธรรมชาติ  

แผนที่ เรื่อง 
มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
คำบ 

1 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย 

ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

- วาตภัย (พายุฤดูร้อนและพายุ
หมุนเขตร้อน ) 
- อุทกภัย (น้ าป่าไหลหลาก  น้ า
ท่ วมฉบั บพลัน  น้ าท่ วมขั งและ 
แผ่นดินถล่ม) 

2 

2 ภั ยธรรมชาติที่ เกิ ดขึ้ น ในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และ     โอเชีย
เนีย 

ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

- เอลนีโญ 
- ลานีญา 

2 

3 ภั ยธรรมชาติที่ เกิ ดขึ้ น ในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และ     โอเชีย
เนีย 

ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

- ภัยแล้ง 
- แผ่นดินไหว 

2 

4 ภั ยธรรมชาติที่ เกิ ดขึ้ น ในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และ     โอเชีย
เนีย 

ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

- สึนามิ 2 

5 ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ส 5.2 
ม.1/2 

- อนุสัญญาไซเตส (CITES) 
- อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar 
Convention) 

2 

6 ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ส 5.2 
ม.1/2 

- อนุสัญญาเวียนนา (Vienna 
Convention) 
- พิธีสารมอลทรีออล (Montreal 
Protocol) 
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change – UNFCCCหรือ FCCC) 
- พิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) 

2 

รวม 12 
สรุปตารางที่ 2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการวิจัยครั้งนี้
เนื้อหาที่น ามาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน คือ วิชาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา 1 (ส 22101) ในสาระภูมิศาสตร์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด จึงน าหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ มาจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.1/3 วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และมาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตัวชี้วัด ม.1/1 วิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และตัวช้ีวัด 
ม.1/2 วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เวลารวม 12 คาบ 
 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเมตำคอกนชิัน 
 
2.1 ควำมหมำยของเมตำคอกนิชัน 
 เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เป็นค าในภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาไทยมีการใช้แทนค าว่า
เมตาคอกนิชันหลายค า เช่น อภิปัญญา การตระหนักรู้ การคิดเกี่ยวกับการรับรู้ การควบคุมการรู้คิด
ของตน เป็นต้น ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้พยายามอธิบายความหมายของค าว่า เมตาคอกนิชันไว้
อย่างหลากหลายดังต่อไปนี ้
 Flavell (1979: 906-911) เมตาคอกนิชัน เป็นการคิดเกี่ยวกับการคิด (cognition about 
cognition) โดยเมตาคอกนิชันเป็นความสามารถทางการคิดที่บุคคลสามารถรู้ถึงกระบวนการคิดและ
สิ่งต่างๆที่เกิดจากกระบวนการคิดของตน ซึ่งอาจปรากฏเป็นความรู้หรือเป็นกิจกรรมทางการคิดที่มี
เป้าหมาย และมีทิศทาง  
 Brown (1987: 65-116) ได้ให้ความหมายของเมตาคอกนิชันว่า หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการคิดเกี่ยวกับการรู้ของตนเอง สามารถควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง ให้เลือกใช้กลวิธี
ในการวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมินการคิดของตนเองได้ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการ
คิดของตนเองให้เหมาะสม จนท างานส าเร็จได้ 
 Cross and Paris (1988: 131-142) อธิบายว่าเมตาคอกนิชัน เป็นการที่บุคคลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคิดของตนเอง และสามารถควบคุมความคิดตลอดจนการประเมินการวางแผนและ
จัดระบบการคิดของตนเอง 
 Schraw and Dennison (1994: 460-475) อธิบายว่าเมตาคอกนิชัน เป็นความสามารถใน
การสะท้อนผลตนเอง ความสามารถในการเข้าใจตนเองและความสามารถในการควบคุมตนเองขณะ
เรียนรู้ซึ่งโดยทั่วๆ ไป ประเด็นเกี่ยวกับเมตาคอกนิชันนั้น เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดและสร้างขึ้น
จากองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น ความรู้ที่อธิบายความรู้นั้นแบบทั่วๆ ไป ความรู้ที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน การวางแผน การก ากับควบคุม และอื่นๆ 
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 ทิศนา แขมมณี (2540: 60-61) ให้ความหมายเมตาคอกนิชันว่าเป็นการรู้ตัวถึงความคิดของ
ตนเองในการกระท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการรู้คิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นใน
การควบคุมหรือปรับการกระท าของตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุมก ากับการกระท า
ของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 155) ให้ความหมายเมตาคอกนิชันว่าเป็นการควบคุมและการ
ประเมินการคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมก ากับกระบวนการ
ทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีท างานจนส าเร็จอย่าง
สมบูรณ์ 

ศุภลักษณ์ สินธนา (2545: 11) ได้ให้ความหมายเมตาคอกนิชันว่าหมายถึง ความสามารถใน
การรู้ความคิดของตนเองเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในสมองขณะที่ต้องใช้ความคิดมีหน้าที่
ก ากับควบคุมการท างานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่างานที่ท านั้นสัมฤทธิ์ผล 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2558: 37) ให้ความหมายเมตาคอกนิชันว่า เป็นความรู้หรือการตระหนัก
รู้ของบุคคลเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง โดยบุคคลสามารถควบคุมกระบวนการคิด          
การวางแผน การจัดระบบความคิด การตรวจสอบการคิดของตนเองและประเมินตนเองหลังท า
กิจกรรมนั้นๆ 
 กล่าวโดยสรุป เมตาคอกนิชันหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้           
การวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมินการคิดของตนเอง จนสามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ตามที่ได้ก าหนดไว ้
 
2.2 ควำมหมำยของกระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 

กระบวนการเมตาคอกนิชัน มีนักวิชาการและนักการศึกษาเรียกแตกต่างกันออกไป        
เช่น กระบวนการเมตาคอกนิชัน กลวิธีเมตาคอกนิชัน ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ยุทธวิธีของเมตาคอก
นิชัน  ยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอกนิชัน วงจรการเรียนรู้เมตาคอกนิชัน เป็นต้น ส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายต่างๆ    
กันดังนี้  
 Brown (1985 อ้างใน ปิยธิดา เนื่องชุมพล, 2553: 35) ได้กล่าวว่า กระบวนการเมตาคอก   
นิชัน หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่จะท าให้การเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียน โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนของการควบคุม กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการเรียน 
การควบคุมและตรวจสอบการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู ้
 Brown (1987 อ้างใน วรรณภา ปานเนาว์, 2556: 32) กล่าวว่า กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
หมายถึง กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอนที่บุคคลใช้ควบคุมกิจกรรมทางความคิด เพื่อให้มั่นใจว่า
เป้าหมายของความคิดได้บรรลุ กระบวนการเหล่านี้ช่วยในการจัดระเบียบและเข้าใจการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การควบคุมตรวจสอบ กิจกรรมทางความคิด และรวมถึงการตรวจสอบผล
ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมเหล่านั้นด้วย 
 ธัญญารัตน์ วานานวงศ์ (2550: 20) ได้ให้ความหมายกระบวนการเมตาคอกนิชัน หมายถึง 
กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นที่บุคคลใช้กิจกรรมทางความคิดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเป้าหมายของการคิด 
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ไดบ้รรลุ กระบวนการเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบและเข้าใจแหล่งเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน และ
ควบคุมตรวจสอบกิจกรรมทางความคิด และรวมถึงการตรวจสอบผลที่ได้จากการท ากิจกรรมเหล่านั้น
ด้วย 
 วราวรรณ  จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 76-77) ได้ให้ความหมายกระบวนการ  
เมตาคอกนิชันว่า หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรู้ของผู้เรียน ช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากแผนการเรียนของตน มีการก ากับควบคุมตนเอง และมีการ
ประเมินการเรียนรู้ของตนท าให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนของตน และตระหนักอยู่เสมอว่า
ตนรู้อะไร ไม่รู้อะไร ตนสามารถคว้าเอาความรู้มาได้เพียงใด  
 กล่าวโดยสรุปว่า กระบวนการเมตาคอกนิชัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอน
มุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของตน ในการท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของการเรียน โดยมีการวางแผน การควบคุม และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
2.3 ควำมเป็นมำของเมตำคอกนิชัน 
 วราวรรณ  จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์  (2557: 76-77) กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของ          
เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เริ่มขึ้นเมื่อปี 1970 โดย จอห์น ฟลาเวล, เฟรนดริช และ ฮอต์ย   
ได้ท าการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยโดยให้ศึกษาชุดสิ่งของ จนให้พวกเขามั่นใจได้ว่าจะ
สามารถจดจ าและระลึกถึงสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ  พบว่า เด็กก่อนวัยเรียนท าการศึกษาชุดสิ่งของ
ไม่นานนัก ก็กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะทบทวนความทรงจ านั้นๆ แต่จริงๆแล้วเขาท าไม่ได้ ส่วนเด็ก
ปฐมวัยสามารถท าได้ดีและสมบูรณ์แบบกว่า ต่อมาในปี 1977 มาร์กแมน ได้ศึกษาเด็กปฐมวัย โดย
การประเมินความถูกต้องของค าสั่งในการพูดและเขียน โดยให้ระบุว่ามีอะไรที่ขาดหายหรือไม่ชัดเจน 
เขาค้นพบว่าถึงแม้สิ่งที่พิจารณานั้นจะขาดหายไปอย่างมากหรือไม่สมบูรณ์อย่างมาก แต่เด็กส่วนใหญ่
ก็ไม่สามารถบอกได้ หรือ ไม่สามารถค้นพบสิ่งที่ขาดหายไปนั้นได้ แต่กลับคิดว่าตนเข้าใจและสามารถ
ท าตามค าสั่งที่ให้มานั้นได้ จากผลการศึกษาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า เด็กเล็กค่อนข้างมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ 
เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เด็กกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะส ารวจความจ า ความเข้าใจ และกิจกรรมเชิง
การรู้คิด (Cognitive Activities) อื่นๆ ของตน ต่อมาในปี 1978 บราวน์ ได้อธิบายว่าเมตาคอกนิชันมี
บทบาทส าคัญต่อการสื่อสารข้อมูล การท าความเข้าใจ การใช้ทักษะทางภาษา การจ า การแก้ปัญหา 
การรู้เชิงสังคม การควบคุมและการจัดการตนเองแบบต่างๆ ด้วยการพูด การเขียน และการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับเมตำคอกนิชัน 
 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) 
 ทิศนา แขมมณี (2552: 80-84) กล่าวถึงทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
เป็นทฤษฎีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การท างานของสมอง ทฤษฎีน้ีเริ่มได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 จวบจนปัจจุบัน โดยมีผู้เรียก
ชื่อในภาษาไทยหลายชื่อ เช่น ทฤษฎีประมวลสารข้อมูลข่าวสาร ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ฯลฯ ในที่นี้ จะใช้เรียกว่าทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ทฤษฎีนี้มี
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แนวคิดว่า การท างานของสมองมีความคล้ายคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ Klausmeier 
(1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554: 80-85) ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบการ
ท างานของคอมพิวเตอร์กับการท างานของสมอง ซึ่งมีการท างานเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ 
 1. การรับข้อมูล (Input) โดยผ่านทางอุปกรณ์หรือเครื่องรับข้อมูล 
 2. การเข้ารหัส (Encoding) โดยอาศัยชุดค าสั่งหรือซอฟต์แวร์ (Software) 
 3. การส่งข้อมูลออก (Output) โดยผ่านทางอุปกรณ ์
 และได้อธิบายการประมวลผลข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้าที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ การรู้จัก (Recognition) และความสนใจ (Attention) ของบุคคลที่รับ
สิ่งเร้า บุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะได้รับการบันทึกลงในความจ า
ระยะสั้ น  (Short-Term Memory) ซึ่ งด ารงคงอยู่ ในระยะเวลาที่ จ ากัดมาก แต่ละบุ คคลมี
ความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด ในการท างานที่จะเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว          
อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยจ า เช่น การจัดกลุ่มค า หรือการท่องซ้ า ๆ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้จดจ าไว้ใช้งานได้การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง สามารถท าได้โดยข้อมูลนั้นจ าเป็นต้องได้รับ
การประมวลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (Long 
Term Memory) ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การท่องซ้ าหลาย ๆ ครั้ง หรือการท าข้อมูลให้มี
ความหมายกับตนเอง โดยการสัมพันธ์สิ่งที่เรียนรู้สิ่งใหม่กับสิ่งเก่าที่เคยเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเรียกว่า เป็น
กระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ความจ าระยะยาวนี้มี 2 ชนิด    
คือ ความจ าที่เกี่ยวกับภาษา (Semantic) และความจ าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ (episodic) นอกจากนั้น
ยังอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความจ าประเภทกลไกที่เคลื่อนไหว (motoric memory) หรือ
ความจ าประเภทอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Memory) เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการบันทึกไว้ใน
ความจ าระยะยาวแล้ว บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ ซึ่งในการเรียกข้อมูลออกมา
ใช้ บุคคลจ าเป็นต้องถอดรหัสข้อมูล (Decoding) จากความจ าระยะยาวนั้น และส่งต่อไปสู่ตัว
ก่อก าเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขับหรือกระตุ้นให้บุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือการพูด
สนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กระบวนการของการประมวลข้อมูลของมนุษย์ โดยคลอสเมียร์
ดังกล่าวแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่4 กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Klausmeier, 1985: 105) 
ที่มา: ทิศนา แขมมณี. (2554). วิทยำกำรดำ้นกำรคิด. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์บริษัท เดอะมาสเตอร์
กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จ ากัด. 
 กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลข้างต้น จะได้รับการบริหารควบคุมอีกชั้นหนึ่ง 
ซึ่ง หากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือ โปรแกรมสั่งงาน หรือ “Software” นั่นเอง การ
บริหารควบคุมการประมวลข้อมูลของสมองก็คือการที่บุคคลรู้ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุม
การคิดของตนให้ เป็น ไปในทางที่ ตนต้องการ การรู้ ในลักษณะนี้  ใช้ศัพท์ทางวิชาการว่า 
“Metacognition” หรือ “การรู้คิด” หมายถึง การตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับความรู้และ
ความสามารถของตนเอง และใช้ความเข้าใจในการรู้ดังกล่าวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด 
การท างานของตนด้วยกลวิธี (strategies) ต่าง ๆ อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบ
ผลส าเร็จตามที่ต้องการ Osman and Hannafin (1992 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554: 29) 
องค์ประกอบส าคัญของการรู้คิดที่ใช้ในการบริหารควบคุมกระบวนการประมวลข้อมูล ประกอบด้วย
แรงจูงใจ ความตั้งใจ และความมุ่งหวังต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ที่บุคคลใชใ้นการบริหาร
ควบคุมตนเอง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมทิี ่5 แสดงเมตาคอกนิชันหรือกระบวนการควบคุมการรู้คิดในกรอบทฤษฎี กระบวนการทาง 
      สมองในการประมวลข้อมลู ( Eggen and Kauchak, 1997: 206)  
ที่มา: ทิศนา แขมมณ.ี (2554). วิทยำกำรดำ้นกำรคิด. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์บริษัท เดอะมาสเตอร์
กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จ ากัด. 
 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการรู้คิดเริ่มตั้งแต่ความใส่ใจ (Attention) ในการรับรู้ ตัวอย่างเช่น 
นักเรียนตระหนักรู้ว่าตนจะสามารถเรียนได้ดีหากให้ความใส่ใจในสิ่งที่ครูสอน นักเรียนคนนั้นก็จะ
ควบคุมตนเองให้ใส่ใจในสิ่งที่ครูสอน การรู้คิดประการต่อไปคือการรับรู้ (Perception) ตัวอย่างเช่น 
นักเรียนที่ตระหนักรู้ว่า การรับรู้ของตนเองอาจจะผิดพลาดได้ จะยังไม่ตัดสินใจจนกว่าจะได้ข้อมูลที่
เพียงพอ แสดงให้เห็นว่า การรู้คิดสามารถควบคุมการกระท า การรู้คิดอีกประการหนึ่งได้แก่ กลวิธีต่าง 
ๆ (Strategies) ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนตระหนักรู้ว่าตนไม่สามารถจดจ าสิ่ งที่ ครูสอนได้           
การตระหนักรู้ดังกล่าวจะน าไปสู่การคิดหากลวิธีต่าง ๆ ที่จะมาช่วยให้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี เช่น การ
ท่อง การจดบันทึก และการใช้เทคนิคช่วยจ าอื่นๆ เช่น การผูกเรื่องที่ต้องจ าเป็นกลอน การจ าตัวย่อ 
การท ารหัส การเชื่อมโยงในสิ่งที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น ดังนั้น ความรู้ในเชิงเมตาคอกนิชัน หรือการรู้คิด 
(Metocongnitive knowledge) จึงมักประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับบุคคล (person) งาน (task) 
และกลวิธี (strategy) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ย่อยๆ ที่ส าคัญดังนี้ Garofalo and Lester (1985   
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554: 30) 
 1. ความรู้เกี่ยวกับบุคคล (person) ประกอบด้วยความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับความแตกต่าง
ภายในตัวบุคคล (intra individual differences) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (inter individual 
differences) และลักษณะสากลของกระบวนการรู้คิด (universals of cognition) 
 2. ความรู้เกี่ยวกับงาน (task) ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับขอบข่ายของงาน ปัจจัยเงื่อนไข
ของงาน และลักษณะของงาน 
 3. ความรู้เกี่ยวกับกลวิธี (strategy) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับกลวิธี การรู้คิดเฉพาะด้าน
และโดยรวม และประโยชน์ของกลวิธีนั้นที่มีต่องานแต่ละอย่าง 



27 
 

 

                ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน Paris et al., (1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554: 30) ได้
จ าแนกความรู้ในเชิงเมตาคอกนิชันออกเป็น 3 ประเภท เช่นเดียวกัน ได้แก่ 
 1. ความรู้ในเชิงปัจจัย (declarative knowledge) คือความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพล
ต่องาน 
 2. ความรู้เชิงกระบวนการ (procedural knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการต่างๆ ในการด าเนินงาน 
 3. ความรู้ เชิงเงื่อนไข (conditional knowledge) ได้แก่  ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ 
ข้อจ ากัด เหตุผล และเงื่อนไขในการใช้กลวิธีต่างๆและการด าเนินงาน 
 กล่าวได้ว่าเมตาคอกนิชัน เป็นมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ตามแนวคิดของเพียเจต์ กล่าวถึง
กระบวนการทางสติปัญญาว่ามีลักษณะการซึมซับหรือดูดซึม การปรับและจัดระบบ และการเกิดความ
สมดุลโดยผ่านกระบวนการทางสมอง จึงเปรียบการท างานของสมองมนุษย์ว่ามีความคล้ายคลึงกับการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ในการประมวลข้อมูล ในขณะที่การประมวลข้อมูลของสมองคือการที่บุคคลรู้
ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตนต้องการ  เราเรียกว่า        
เมตาคอกนชิัน 
  
2.5 ควำมส ำคัญของเมตำคอกนิชัน 
 นักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของเมตาคอกนิชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 Flavell (1979: 906-911) อธิบายถึงความส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาเมตาคอกนิชัน เนื่องจาก
เป็นการสะท้อนการคิดส่วนบุคคลและตระหนักในการก ากับควบคุมการคิด ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมาย
หลัก (goal) ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในระดับสูงเมื่อเขามีโอกาสได้ใช้คลังความรู้ที่มีอยู่ในตัวเขา
ด้วยความสามารถของเขาเอง  
 Thomas (1992 อ้างถึงใน วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์, 2557: 43) กล่าวว่า 
เมตาคอกนิชันมีความส าคัญมากส าหรับการเรียนรู้ขั้นสูงและกระบวนการแก้ปัญหาในวงกว้าง  
 กล่าวได้ว่าเมตาคอกนิชันมีความส าคัญส าหรับบุคคลในการจัดระบบความคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้สามารถก ากับและควบคุมตนเอง รวมถึงการวางแผน การควบคุม การด าเนินงาน 
วางระเบียบการท างานและการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น เมตาคอกนิชันจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
เรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างความหมายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนช่วยให้ประสบความส าเร็จและบรรลุผลในการเรียน 
 
2.6 องค์ประกอบของเมตำคอกนิชัน 
 นักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเมตาคอกนิชัน ซึ่งบางองค์ประกอบ
คล้ายกันและบางองค์ประกอบต่างกันไว้ ดังต่อไปนี้ 
 Baker and Brown (1984 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544: 157-158) ได้สรุปว่า      
เมตาคอกนิชันแยกเป็น 2 องค์ประกอบคือ 



28 
 

 

  1. กำรตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการตระหนักรู้ถึงทักษะ กลวิธี และแหล่งข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร (What to do) องค์ประกอบ
แรกนี้เป็นเรื่องของบุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนคิด และความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการ
แสดงในสิ่งที่รู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ สามารถสรุปใจความส าคัญของสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีวิธี
จ าสิ่งนั้นได้ง่าย ตลอดจนการคิดแบบทดสอบ การวางขอบข่ายและการจดบันทึกความสามารถในการ
สะท้อนความคิดของตนออกมาในขณะที่อ่านเรื่องราว หรือในการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่จะให้
บุคคลท างานอย่างมีแผน เพราะจะท าให้รู้ว่าในงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการอ่าน การแก้ปัญหา 
หรืองานอ่ืนใดที่จะตอ้งประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ที่จะท าให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2. ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง (Self-Regulation) ในการท างานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จสมบูรณ์ จะต้องรู้ว่า จะท างานนั้นอย่างไร (How to do) และเมื่อไร (When to 
do) องค์ประกอบประการที่สองนี้ เป็นความสามารถในการก ากับตนเองในขณะที่ก าลังคิดแก้ปัญหา 
ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ การประเมินความพยายามในการท างาน 
การวางแผน และขั้นตอนในการท างาน การทดสอบวิธีการที่ใช้ การตัดสินใจในการใช้เวลา และการใช้
ความสามารถที่มีอยู ่และการเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา  
 Flavell (1985 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544: 158-159) ได้แบ่งเมตาคอกนิชัน
ออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 องค์ประกอบคือ ความรู้ในเมตาคอกนิชัน  (Metacognitive 
Knowledge) และประสบการณ์ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive experience) 
 1. ความรู้ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Knowledge) เป็นส่วนของความรู้ทั้งหมดที่
บุคคลสะสมไว้ในระบบความจ าระยะยาว เป็นการที่บุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไร และคิดอย่างไร คิดถึง
เป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายอย่างไร ความรู้ในเมตาคอกนิชันประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นหรือ
ความเชื่อในเรื่องของตัวแปร หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อกิจกรรมการคิด  ฟลาเวลล์ (Flavell) แบ่ง
ความรู้ในเมตาคอกนิชันออกเป็น 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านบุคคล ตัวแปรด้านงาน และตัวแปรด้าน
ยุทธวิธี และได้อธิบายถึงตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรดังนี ้
     1.1 ตัวแปรด้านบุคคล หมายถึง การที่บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่บุคคลโดยทั่วไป
มีอยู่ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู้ หรือในการท างาน เช่น รู้ถึงความถนัดและ
ความสามารถของบุคคล รู้ว่าบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะท างานเฉพาะอย่างได้ด ี
     1.2 ตัวแปรด้านงาน หมายถึง การตระหนักรู้ถึงลักษณะของงานที่ท า ซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ การรู้ว่าสิ่งใดท าให้งานนั้นยาก สิ่งใดท าให้งานนั้นง่าย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของ
งานนั้นที่จะเกิดแก่ตน 
     1.3 ตัวแปรด้านยุทธวิธี หมายถึง ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับยุทธวิธีที่เหมาะสม ที่จะใช้ใน
การท าให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการ
จัดระบบ การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล ทั้งในสิ่งที่ท าไปแล้วและกับสิ่งที่จะท า
ต่อไป ตลอดจนการตรวจสอบ ตัวแปรด้านนี้ท าให้ เกิดความก้าวหน้าในการคิดยุทธวิธีใน               
เมตาคอกนิชัน 
 2. ประสบการณ์ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive experience) เป็นประสบการณ์ทางการ
คิดที่ บุ คคลสามารถควบคุม ได้  และประสบการณ์ นี้ มี ความส าคัญ ต่ อการก ากับตน เอง                
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(self-regulation) ในกิจกรรมการคิด เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่สถานการณ์ในการคิด จนกระทั่ งสามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือหยุดการกระท า 
 ในการใช้ประสบการณ์เมตาคอกนิชันนั้น เป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผนควบคุมและก ากับ
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้ไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ ประสบการณ์ในเมตาคอกนิชันมี 3 องค์ประกอบย่อย ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางการคิด คือ 
     2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองจะท างานนั้นอย่างไร ตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมาย จนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 
     2.2 การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนการคิดเกี่ยวกับแผนที่จะวางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้การก ากับตนเอง หรือการ
ตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) จิตส านึกในการใช้ยุทธวิธีเพื่อการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ แต่เป็นผลจากการพัฒนากระบวนการทางปัญญามาเป็นเวลาช้านาน การฝึกให้เด็กสามารถมี
การก ากับตนเองได้ (self-regulation) จะส่งผลต่อการปรับพัฒนาการแสดงหรือการกระท าและ
ส่งเสริมการสร้างอัตมโนทัศน์อันจะเป็นผลต่อความสามารถทางวิชาการ  
    2.3 การประเมินผล (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมิน การวางแผน ประเมิน
วิธีการตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์  
 จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเมตาคอกนิชัน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ
ใหญ่ๆ คือ 1) ความรู้ด้านเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Knowledge) เป็นส่วนของความรู้ทั้งหมด
ที่บุคคลสะสมไว้ในความจ าระยะยาว เป็นการที่บุคคลรู้ว่า ตนเองรู้อะไร และคิดอย่างไร คิดถึง
เป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายอย่างไร 2) ประสบการณ์ด้านเมตาคอกนิชัน (Metacognitive 
Experience) เป็นประสบการณ์ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์นี้มี
ความส าคัญต่อการก ากับตนเองในกิจกรรมการคิด 
 
2.7 กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 
 นักการศึกษาหลายท่านพยายามอธิบายและเสนอกระบวนการเมตาคอกนิชันไว้อย่าง
หลากหลายซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 Beyer (1997 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 159-160) ได้แบ่งกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเมตาคอกนิชัน ไว้ 3 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมายจนถึงการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย โดยกระบวนการขั้นนี้จะน าไปสู่กระบวนการย่อย
ดังนี ้
     1.1 การก าหนดเป้าหมาย 
     1.2 การเลือกวิธีปฏิบัต ิ
     1.3 การเรียงล าดับขั้นตอนปฏิบัติ 
     1.4 การรวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหา 
     1.5 การรวบรวมแนวทางเพ่ือที่จะให้บรรลุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
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     1.6 การคาดคะเนหรือท านายผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า 
 2. การตรวจสอบ (monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าจะเป็นไป
ได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ โดยในขั้นนี้จะน าไปสู่กระบวนการ
ย่อยๆ ดังน้ี  
     2.1 การก ากับจุดประสงค์ไว้ในใจ 
     2.2 การก ากับหน้าที่ของตนให้เป็นตามขั้นตอน 
     2.3 การรู้จุดประสงค์ย่อยที่จะท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
     2.4 การตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติขั้นต่อไป 
     2.5 การเลือกวิธีปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม 
     2.6 การรู้ถึงปัญหาและขอ้ผิดพลาดในการแก้ปัญหา และทราบวิธีที่จะขจัดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด 
 3. การประเมิน (evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผน วิธีการตรวจสอบ 
และประเมินผลลัพธ์ โดยในขั้นนี้จะน าไปสู่กระบวนการย่อยดังนี้ 
     3.1 การประเมินความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
     3.2 การพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้อย่างละเอียดและพอเพียง 
     3.3 การประเมินคุณค่าของวิธีที่ใช้ 
     3.4 การพิจารณาประสิทธิภาพของแผนการที่ท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 164-166) กล่าวว่า กระบวนการเมตาคอกนิชันในการฝึกแก้
โจทย์ปัญหา เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้รู้ถึงกระบวนการคิดของตน คือรู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร 
และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่ง
สรุปได้ ดังนี ้   
 1. การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 
     1.1 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งที่โจทย์ก าหนด ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโจทย์ ค าและข้อความส าคัญ รวมถึงเป้าหมายของการแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ 
     1.2 ฝึกให้ผู้เรียนใช้กลวิธีต่างๆ ในการแก้ปัญหา เป็นการเสนอกลวิธีส าหรับการแก้ปัญหา 
แล้วตัดสินใจเลือกกลวิธีที่จะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งยุทธวิธีต่างๆ มี
ดังนี ้
  1.2.1 ยุทธวิธีเดาและตรวจสอบ  
  1.2.2 ยุทธวิธีวาดภาพ 
  1.2.3 ยุทธวิธีสร้างตาราง 
  1.2.4 ยุทธวิธีการสร้างรายการ 
  1.2.5 ยุทธวิธีเขียนแผนภาพ 
  1.2.6 ยุทธวิธีใช้การให้เหตุผล 
  1.2.7 ยุทธวิธีค้นหาแบบแผน 
  1.2.8 ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
  1.2.9 ยุทธวิธีท าย้อนกลับ 
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     1.3 เรียงล าดับขั้นตอนตามยุทธวิธีที่ได้เลือกไว้ เป็นการน ายุทธวิธีแก้โจทย์ปัญหาที่เลือกไว้
มาล าดับเป็นขั้นตอนย่อยๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการแก้โจทย์ปัญหาและสะดวกต่อการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้น 
     1.4 ประมาณค าตอบที่คาดว่าจะได้ เป็นการคาดคะเนค าตอบให้ได้ใกล้เคียงกับค าตอบ
ของโจทย์ปัญหามากที่สุด โดยวิเคราะห์จากเงื่อนไขหรือข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้ อย่างมีเหตุผล      
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบค าตอบ 
 2. การฝึกให้ผู้เรียนสามารถก ากับควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเองได้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี 
     2.1 การก าหนดเป้าหมายไว้ในใจ เป็นการก าหนดเป้าหมายของการกระท าใดไม่ว่าจะเป็น
งานและกิจกรรมต่างๆ 
     2.2 ก ากับวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของยุทธวิธีที่ได้เลือกไว ้
 3. การฝึกให้ผู้เรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได้ 
     3.1 ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนหรือยุทธวิธีที่เลือกนั้นแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 
     3.2 ตรวจสอบค าตอบ เป็นการตรวจสอบค าตอบ หรือผลลัพธ์ของงาน หรือกิจกรรมที่
กระท าลงไปแล้วว่าถูกต้องจริงหรือไม่ 
     3.3 ตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติ เป็นการย้อนกลับไปมองถึงขั้นตอนของยุทธวิธีต่างๆ 
ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด เพื่อจะช่วยให้พบข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 
 วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์  (2557: 81-83) ได้สังเคราะห์กระบวนการ        
เมตาคอกนิชัน ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้มีดังนี้ 
 1. การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) หมายถึงการที่ผู้เรียนค่อยๆ คิด ค่อยๆ พิจารณา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ตนมีอยู่เดิม จนกระทั่งเขาสามารถปรับความรู้ ( regulating) ให้เข้ากับ
สภาพที่เขาพบได้ เขามีการคิดเชิงลึกด้วยการปรับความรู้ ขัดเกลาความรู้ที่ตนมีอยู่ แล้ว เชื่อมโยง
ความรู้เข้ากับค าถามของครูที่เกริ่นน าในระยะแรก หรือเรื่องราวที่ก าลังมีการพูดคุยกันระหว่างผู้เรียน
กับครูว่าผู้เรียนได้เรียนอะไรมาแล้ว และต่อไปจะเรียนอะไร เช่น ผู้เรียนคิดด้วยตนเองว่าเขาใช้เทคนิค
การคิดอะไรในการอธิบาย ผู้ เรียนพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความรู้เดิมที่ เคยเรียนผ่านมาแล้ว         
หรือผู้เรียนมีการระบุว่าเขารู้อะไรมาแล้ว ไม่รู้อะไร และต้องการรู้อะไร 
 2. การวางแผนการเรียน (Planning) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการเรียนของตนเอง มีการเลือกและก าหนดเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการ
จัดล าดับและขั้นตอนการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการก าหนดความคาดหวังหรือคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า มีการเลือกและก าหนดเส้นทางที่จะท างานให้ส าเร็จอย่างหลากหลาย 
 3. การแสวงหาความรู้ (Investigating) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีการตีความหมายว่าสิ่งใดที่ตน
จะต้องรับรู้และแสดงว่าเขาเกิดการเรียนรู้ผ่านวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมี
ทั้งการสืบเสาะหาความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล เพื่อการสร้างความรู้
ส าหรับตน ผู้เรียนมีการทบทวนกิจกรรมที่ได้ท าไปแล้วและแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นด้วยข้อมูลที่
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ตนเสาะแสวงหามา ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้ตนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการฝึกฝน มีความ
เพียรพยายาม มีความรับผิดชอบตามที่ตนได้รับมอบหมายจากกลุ่ม เช่น ผู้เรียนมีการเขียนความรู้สึก
ของตนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ มีการตัดสินใจ และเลือกขั้นตอนที่ตนจะด าเนินการต่อไปด้วยความ
ระมัดระวังและเหมาะสม 
 4. การประเมินผล (Evaluating) หมายถึง การที่ผู้ เรียนมีการสรุปความรู้ที่ เขาได้รับมา    
และตีความหมายข้อมูลที่ได้ มีการสรุปเทคนิค วิธีการที่ตนใช้ได้ผล มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตนตั้งไว้ มีการประเมินและสรุปปัญหาที่พบและสามารถบอกข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
ได้ มีการพิจารณาผลลัพธ์หรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
 5. การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีการอธิบายความยากล าบาก
ในขณะเสาะแสวงหาความรู้ มีการอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างระมัดระวัง สร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้น 
(Constructing Knowledge) ในการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเมตาคอกนิชันทั้ง       
5 ขั้นตอนจะต้องมีการสะท้อนผลตลอดเพื่อตรวจสอบความคิดหรือเพื่อคิดเกี่ยวกับการรู้ของตน ทั้งนี้
ในการใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันมีลักษณะของกระบวนการที่เกิดขึ้นตามแผนภูมิที่ 6 ดังต่อไปนี ้
 

แผนภูมทิี่ 6 แสดงลักษณะของกระบวนการเมตาคอกนิชัน 
ที่มา: วราวรรณ จันทรนุวงศแ์ละกิ่งฟ้า สินธุวงษ์. (2557). กำรคิดและกำรคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ แนว
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรคิดของผูเ้รียน. ขอนแกน่: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นกระบวนการเมตาคอกนิชัน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มี
ขั้นตอนมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของตน ในการท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองจน
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น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเรียน โดยมีการวางแผน การควบคุม และประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดขั้นตอนในกระบวนการเมตาคอกนิชันของ    
วราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 81-83) เนื่องจากได้สังเคราะห์มาจากนักวิชาการ
ศึกษาหลายท่าน เช่น Jonh Flavell, Babbs, Brown, Palinesar, Richard F. Gunstone, Lester 
at al, Baird, Paris and Winogard, Schraw, G.P. Thomas และ Stewart et al และมีการปรับ
ขั้นตอน น ามาเชื่อมโยงความคิดให้เข้ากับชีวิตประจ าวันของบุคคล และน ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียน (Planning) 
ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluating) และ
ขั้นตอนที่ 5 การเช่ือมโยงความรู้ (Relating)  
 
2.8 บทบำทของผู้สอนและผู้เรียนในกระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 
 การน ากระบวนการเมตาคอกนิชันไปใช้จัดการเรียนการสอนผู้สอนต้องสร้างสถานการณ์การ
เรียนรู้เชื่อมโยงกับขั้นตอนการสอนตามกระบวนการดังกล่าว และผู้เรียนต้องสามารถสร้างความรู้จาก
ความเข้าใจของตน สามารถก ากับติดตามผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังที่ ภัทรธินันท์  ลื่นโพธิ์กลาง 
(2556: 28-29) ได้เสนอบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเมตาคอกนิชันจาก
งานวิจัยที่ได้ท าการศึกษา พอสรุปบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้ ดังนี้ 
บทบำทของผู้สอน 
 1. ควรเน้นกิจกรรมและกระบวนการมากกว่าผลการเรียน 
 2. ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความตระหนักรู้ในกลวิธีการเรียนรู้ ทักษะการก ากับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของกลวิธ ี
 3. ควรเน้นการเช่ือมโยงการเรียนรู้และการบูรณาการ 
 4. ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการวางแผน ก ากับ และควบคุมตนเอง และการทบทวนหรือ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
 5. ควรออกแบบการสอนในแบบที่มีความสมดุลระหว่างคุณภาพ และปริมาณของกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 6. ควรร่วมมือและอภิปรายร่วมกับผู้เรียนในระหว่างเรียน 
 7. ควรเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ทางปัญญาในระดับที่สูงขึ้น 
 8. การสอนต้องเหมาะกับภาวะ และความเข้าใจในมโนทัศน์ปัจจุบันของผู้เรียน 
บทบำทของผู้เรียน 
 1. ควรมีเป้าหมายในการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจ าวัน 
 2. ควรมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น 
 3. ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและผู้ใหญ่คนอื่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการก ากับ และควบคุม
ตนเองตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ตามบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ควรมีการออกแบบแผนการเรียนการสอน
ให้ครอบคลุมมากที่สุด จึงจะท าให้กระบวนการเมตาคอกนิชันเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กล่าวได้ว่าบทบาทของผู้สอนควรเน้นกิจกรรมและกระบวนการ ช่วยเหลือผู้เรียนในการ
เรียนรู้ ควรสอนให้เน้นการเชื่อมโยง มีการออกแบบการสอนที่เหมาะสม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนและสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบทบาทของผู้เรียนควรมีความรับผิดชอบ
และตั้งเป้าหมายในการเรียนของตนเอง ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

3. ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง (Self – Directed Learning) 
  
3.1 ควำมหมำยกำรเรียนรูด้้วยกำรน ำตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  มีนักวิชาการและนักการศึกษาเรียกแตกต่างกันออกไป      
เช่น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การน าตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การน าตนเองในการเรียนรู้ 
การเรียนรู้โดยพึ่งตนเอง การน าตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้
มาจากภาษาอังกฤษว่า  Self – Directed Learning ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า การเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายต่างๆ กันดังนี้  
          Knowles (1975: 18) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง คือ การที่บุคคลใช้ความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การระบุ
ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุเพื่อการเรียนรู้ การเลือกและการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้โดยอาศัยหรือไม่อาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได ้
          Skager (1978: 13) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นการพัฒนาการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์การเรียน และความสะดวกในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลของกิจกรรม
การเรียนทั้งในลักษณะที่เป็นเฉพาะบุคคลและในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนที่ร่วมมือกัน 
           Griffin (1983:153) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ตนเอง และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
เป็นเฉพาะบุคคลและการพัฒนาการเรียนรู้ 
           สมคิด อิสระวัฒน์ (2538: 4) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า หมายถึง การที่
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ต้องการก็ได้ผู้เรียนจะ
วิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ แจกแจง
แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้น้ัน ๆ  
 คณาพร คมสัน (2540: 9) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง การที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือถูกกระตุ้นให้มีส่วนรับผิดชอบควบคุมการเรียน และปรับปรุงการเรียนรู้ของตน 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ผู้เรียนวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ที่แท้จริงของตน 
ก าหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการเรียน วางแผนการเรียนโดยเลือกออกแบบ
ยุทธวิธีการเรียนที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การก าหนดสื่อการเรียน แหล่งความรู้ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิธีการและเกณฑ์การประเมินผล ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ โดยจะด าเนินการด้วย
ตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ 
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 ทิศนา แขมมณี  (2552: 125) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง 
การให้โอกาสผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการ
เรียนรู้ของตนเอง การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะ
กัลยาณมิตร ท าหน้าที่กระตุ้นและให้ค าปรึกษาผู้ เรียนในการวินิจฉัยความต้องการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ ออกแบบแผนการเรียนรู้ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไป
กับผู้เรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการมี
ความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
เป้าหมาย ออกแบบและเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง 
 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎี
ปัญญาสังคม ดังที่ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558: 122-123) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมีพื้นฐานมาจากการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่ง จอห์น ดิวอี้ กล่าวว่า มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังที่ไม่
จ ากัดส าหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนา โดยการศึกษาเป็นสิ่งช่วยให้เกิดการเจริญและการพัฒนา 
ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2 ทฤษฎี ดังน้ี 

1.  ทฤษฎีกำรเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
      Hiemstra and Brockett (1994 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558: 122) ได้กล่าว
เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีศักยภาพ และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นแตกต่างกัน ในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยมจึงเน้นถึงความเป็นอิสระของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความต้องการ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้ได้ผลการเรียนดีที่สุด   
      Knowles (1975 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 70-71) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของ
มนุษย์กับการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยม ไว้ว่า  

1. ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากหากมีส่วนร่วมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายใน อยู่ในความควบคุมของผู้เรียนแต่ละ 

คน ผู้เรียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ทักษะและค่านิยมต่างๆ เข้ามาสู่การเรียนรู้ของตน 
3. มนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการและด้วยวิธีการที่ตน 

พอใจ 
4. มนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน ความเป็นเอกัตบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มนุษย์ควร 

ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของตน 
5. มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ  

ตามที่ตนพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระท านั้น 
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      สุรางค์ โค้วตระกูล (2541: 334) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แนวทฤษฎีมนุษยนิยม   
ไว้ดังนี ้

1. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู ้
2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนรับรู้ว่าวิชาที่เรียนมีความหมาย และมี 

ความสัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายของชีวิตของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนจะต่อต้านการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นการกระท าที่กระทบกระเทือน ขู่เข็ญ             

ความรู้สึกเกี่ยวกับตนของผู้เรียน                   
4. ในกรณีที่การขู่เข็ญจากสิ่งภายนอกลดลงผู้เรียนอาจจะค่อยๆยอมรับการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นการกระทบกระเทือนต่อตนได้บ้าง 
5. ผู้เรียนอาจจะยอมรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และเริ่มเรียนรู้ ถ้าหากการขู่เข็ญจากสิ่ง 

ภายนอกต่อตนต่ า                   
6. การเรียนรู้ที่ส าคัญมักจะเกิดจากการลงมือกระท าของผู้เรียน 
7. ถ้านักเรียนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยในการ 

เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น 
8. ถ้านักเรียนเป็นผู้ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยทุ่มเททั้งด้านความรู้สึกและ 

สติปัญญา   จะเป็นผลให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา                   
9. การส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิด 

อิสระเป็นตัวของตัวเอง มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ 
10. การเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อการมีชีวิตอยู่ในสมัยปัจจุบัน คือ การเรียนรู ้

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้หรือเรียนรู้อย่างไร และผู้เรียนจะต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองมี
ประสบการณ์ใหม่ และพยายามที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต          

2. ทฤษฎีปัญญำสังคม 
      Bandura (1977 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ , 2558: 123) ได้กล่าวถึง การรับรู้
ความสามารถของตนเองว่าเป็นการตัดสินใจของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับใด โดยการรับรู้
ความสามารถของตนเองในระดับที่ใกล้ความจริงบุคคลกระท าสิ่งนั้นได้เต็มความสามารถ อิทธิพลที่มี
ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ บุคคลที่ประสบความส าเร็จ การได้เห็นประสบการณ์จาก
ผู้อื่นหรือเห็นตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ การได้รับการยกย่องชมเชยด้วยวาจา ซึ่งต้องตรงกับความ
เป็นจริง และการได้รับการกระตุ้น และจากผลวิจัยพบว่า บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมี
ความตั้งใจสูง ดังนั้นการประเมินตนเองจึงมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนจึงต้องให้ผู้เรียนประเมิน
ความสามารถของตนเองเพื่อรับรู้ความสามารถของตนเอง และสามารถตั้งเป้าหมายการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
      จากทฤษฏีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้ตามแนวกลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยมและ
ปัญญาสังคม  มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้ได้ดีกว่าการบังคับขู่เข็ญ และการเรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญาสังคม
ท าให้ผู้เรียนมีการประเมินความสามารถของตนเอง และน าไปสู่การตั้งเป้าหมายการเรียนได้เป็นอย่าง
ดี 
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3.3 ลักษณะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง 
      นักวิชาการการศึกษาหลายท่านได้อธิบายคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองไว้ดังนี ้
           Knowles (1975 : 61) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไว้ 9 
ประการ คือ 
 1.  มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลในด้านความคิด และทักษะที่จ าเป็นในการ 
เรียนรู้ ได้แก่ความแตกต่างระหว่างการเรียนโดยมีครูเป็นผู้ชี้น า และการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 2.  มีแนวคิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขึ้นกับผู้ใด และเป็นผู้ที่ 
สามารถควบคุม และน าตนเองได ้
 3.  มีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ 
สะท้อนให้ทราบถึงความต้องการในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทั้งการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือกลับจากบุคคลเหล่านั้น 
 4.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.  มีความสามารถในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้จากความต้องการในการเรียนรู้ 
ของตนเองโดยเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถประเมินผลส าเร็จได ้
 6.  มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอ
ค าปรึกษา 
 7.  มีความสามารถในการแสวงหาบุคคล และแหล่งวิทยาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 8.  มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
วิทยาการต่างๆ มีความคิดริเริ่ม และมีทักษะการวางแผนอย่างดี 
 9.  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าผลจากข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 Burman (1976 อ้างใน สมคิด อิสระวัฒน,์ 2538: 11) เสนอแนะคุณลักษณะของคนซึ่งมีการ
เรียนรูด้้วยการน าตนเองไว้ดังนี ้
 1.  เป็นคนมีวินัย 
 2.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
 3.  มีความตระหนักในตนเอง 
 4.  กระตือรือร้น ใจเปิดกว้าง 
 5.  ยืดหยุ่น 
 6.  มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
  7.  มีความรับผิดชอบ 
 8.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 9.  มีความเช่ือมั่นในความคิดในทางบวกกับตนเอง 
 10.  พึ่งตนเองได้ 
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 11.  รู้วิธีการเรียน 
 12.  พัฒนาและมีเกณฑ์ประเมินผล 
     สมคิด อิสระวัฒน์ (2538: 78) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองควรมีลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 1. สมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเอง (Voluntarily to lean) มิได้เกิดจากการบังคับ แต่มีเจตนา
ที่จะเรียนรู้เฉพาะความอยากรู ้
 2. ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตัวเอง (Self-resourceful) นี่คือผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่
ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจ าเป็นมีอะไรบ้าง สามารถก าหนดเป้าหมาย
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ผู้  เรียนต้องเป็นผู้จัดการการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manager of change) ผู้เรียนต้องมีความตระหนักในความสามารถ 
สามารถตัดสินใจได้ มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนที่ดี 
 3. ผู้เรียนต้องรู้ “วิธีการที่จะเรียน” (Know how to learn) นั่นคือผู้เรียนควรทราบขั้นตอน
การเรียนรู้ของตนเองรู้ว่าเขาจะไปสู่จุดที่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร 
  รุ่ง  แก้วแดง  (2540: 113-114) ได้สรุปลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองไว้ดังนี ้
 1.  มีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยหรือประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
 2.  เลือกแหล่งที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของตนเอง 
 3.  รู้จักพัฒนาเกณฑ์ที่ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
 4.  รู้จักถามเหตุผลของการมีระเบียบ กระบวนการ หลักการและข้อสมมติฐานที่ยอมรับได้ 
 5.  ปฏิเสธที่จะเห็นด้วยหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 
 6.  ตระหนักในทางเลือก ทั้งโดยยทุธศาสตร์ การศึกษาและการแปลความหมาย 
 7.  ทบทวนกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 8.  มองเป้าหมาย นโยบาย และแบบอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงกดดันจากผู้อื่น 
 9.  พัฒนาความเข้าใจในความเอาใจใส่ต่าง ๆ จนสามารถอธิบายกับผู้อื่นได้ 
 10.  สร้างกรอบแนวความคิดได้ชัดเจนอิสระ และพร้อมทีจ่ะเปลี่ยนแนวความคิดเมื่อมี
เหตผุล 
 11.  สามารถแสวงหาความรู้ได้เองด้วยความกระตือรือร้น อย่างสม่ าเสมอ 
 12.  ระบุค่านิยมส่วนตัว และความสนใจของตนเองได ้
 13.  เต็มใจและสามารถยอมรับแนวความคิดอื่นที่ถูกต้อง และเผชิญกับการต่อต้านอุปสรรค 
รวมทั้งการวิจารณ์เป้าหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ 
 14.  สามารถประเมินข้อบกพร่องและข้อจ ากัดของตนเองในฐานะผู้เรียนได้ 
        สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ยอมรับ
และเข้าใจตนเอง รู้จักวางแผนการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักประเมินตนเอง  
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3.4 องค์ประกอบกำรเรียนรูด้้วยกำรน ำตนเอง 
      นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไว้
ดังต่อไปนี้ 
 Guglielmino (1977 อ้างใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหรือ SDLR (Self–Directed Learning Readiness) 8 ด้าน ดังนี ้
 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) ได้แก่ความ
สนใจในการเรียน ความพอใจในความริเริ่มของตน ความรักการเรียน และความคาดหวังว่าจะเรียน
อย่างต่อเนื่อง ความสนใจหาแหล่งความรู้ การมีความอดทนต่อข้อสงสัย การมีความสามารถในการ
ยอมรับค าวิจารณ์ และการมีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้
 2. การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 
Effective Learner) ได้แก่ ความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการจัดแบ่งเวลาให้การ
เรียน การมีวินัย การมีความรู้เกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรทางความรู้    
และการมีทัศนะต่อตนเอง ว่าเป็นผู้กระตือรือร้นในการเรียนรู ้
 3 . การมี ความคิ ดริ เริ่ ม และมี อิ ส ระในการเรียนรู้  ( Initiative and Independence            
in Learning) ได้แก่ การแสวงหาค าตอบจากค าถามต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้ ชอบมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความมั่นใจในความสามารถที่จะท างานด้วยตนเองได้ดี รักการ
เรียนรู้ พอใจในทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รู้แหล่งทรัพยากรทางความรู้ มีความสามารถในการ
พัฒนาแผนการท างานของตนเอง และมีความริเริ่มในการเริ่มโครงการใหม่ๆ 
 4. การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (Acceptance of Responsibility 
for One’s Own Learning) ได้แก่ การยอมรับจากผลการเรียนว่าตนเองมีสติปัญญาปานกลาง หรือ
เหนือกว่าปานกลาง ความเต็มใจเรียนในสิ่งที่ยากหากเป็นเรื่องที่สนใจ และมีความเชื่อมั่นในวิธีการ
เรียนและสืบสวนสอบสวนทางการศึกษา 
 5. ความรักในการเรียน (Love of Learning) ได้แก่ การช่ืนชมบุคคลที่ค้นคว้าอยู่เสมอ การมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียน และสนุกกับการสืบสอนค้นคว้า 
 6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ การมีความกล้าเสี่ยงกล้าลอง มีความสามารถคิด
ปัญหา และความสามารถคิดวิธีการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ ได้หลายวิธ ี
 7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) ได้แก่การมองตนเองว่า
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ชอบคิดถึงอนาคต เห็นปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย และไม่ใช่เครื่องหมายจะให้
หยุดท า 
 8. ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to Use Basic 
Study Skills and Problem-Solving Skills) ได้แก่ การมีความสามารถในการใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
การแก้ปัญหา คิดว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
 Brockett and Hiemstra  (1994 อ้างถึงใน คณาพร คมสัน,  2540 : 39-40)  ได้อธิบายถึง
ส่วนประกอบในการท าความเข้าใจในการน าตนเอง โดยเรียกว่า The PRO Model : The Personal 
Responsibility Orientation โดยมี 4 ส่วนดังแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมทิี ่7 แสดง The Personal Responsibility Orientation : (PRO) Model 
ที่มา: คณาพร คมสัน. (2540). “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยการน าตนเองในการอานภาษา 
อังกฤษเพื่อความเขาใจส าหรบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎ ี
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
 
 1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (personal responsibility) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
เป็นเจ้าของของความคิดและการกระท าของตนเอง สามารถควบคุมและตอบโต้สถานการณ์ สามารถ
ควบคุมศักยภาพในการน าตนเองในทิศทางที่ได้จากทางเลือกหลายๆทาง โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าที่มาจากความคิดตัดสินใจของตนเอง 
 2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในลักษณะที่เป็นกระบวนการสอนประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 
     2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่กิจกรรมที่เป็นความต้องการจ าเป็น 
     2.2 มีแหล่งความรู้ส าหรับการเรียนรู้ที่พร้อม 
     2.3 มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้
     2.4 มีการประเมินผลการเรียนรู้ 
     2.5 เป็นการสอนรายบุคคลซึ่งมีลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนและ
การสอน 
 3. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่เป็นลักษณะและบุคลิกภาพของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จึงเป็นทั้งตัว
ประกอบภายนอกที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และตัวประกอบภายในที่จูงใจให้รับผิดชอบต่อ
ความคิดและการกระท าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการน าตนเองของผู้เรียน
จึงเช่ือมโยงต่อเนื่องกันอย่างมาก 
 4. การน าตนเองในการเรียนรู้ เป็นลักษณะที่สามารถมองได้ในสภาพของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
และจะได้ผลสูงสุดเมื่อระดับการชี้น าตนเองสมดุลกับโอกาสการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 องค์ประกอบของรูปแบบการเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคล (PRO Model) ในแผนภาพ
แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมด ได้แก่ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่มีอยู่ในผู้เรียน และแสดงออกใน
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบกันเป็นจุดเริ่มต้นของการ

การน าตนเองของผู้เรียน 

การน าตนเองในการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนตามรูปแบบ 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
ลกัษณะของผู้ เรียน 

องค์ประกอบในบริบททางสงัคม 

ลกัษณะของการเช่ือมโยงระหว่างการ
เรียนและการสอน 
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น าตนเองในการเรียนรู้บริบททางสังคม ได้แก่ขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ หรือผลของกิจกรรมที่
ถูกสร้างขึ้น 
 Skager (1978 : 116-117) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมี 7 
ประการดังนี ้
 1. เป็นผู้ยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ได้แก ่การมีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง 
 2. การเป็นผู้มีการวางแผนการเรียน (Planfulness) ประกอบด้วย  
      2.1 การรับรู้ความต้องการในการเรียนของตนเอง  
     2.2 การวางจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น  
     2.3 การวางแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุจุดประสงค์การเรียน 
 3. มีแรงจูงใจในการเรียนอยู่ในตนเอง (Intrinsic Motivation) คือสามารถเรียนรู้ได้โดย 
ปราศจากสิ่งควบคุมหรือบังคับจากภายนอก เช่น รางวัล การถูกต าหนิ ถูกลงโทษ การเรียนเพื่อ
ต้องการวุฒิบัตรหรือต าแหน่ง 
 4. การประเมินผลตนเอง (Internalized Evaluation) ว่าจะเรียนได้ดีแค่ไหน โดยอาจขอให้
ผู้อื่นประเมินการเรียนรู้ของตนเองก็ได้ โดยการประเมินจะต้องสอดคล้องกับสิ่งต่ างๆ ที่ปรากฏเป็น
จริงอยู่ในขณะนั้น 
 5. การมีลักษณะที่เปิดกว้างต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) ได้แก่การมี
ความสนใจความใคร่รู้ ความอดทนต่อความคลุมเครือ การชอบสิ่งที่ยุ่งยากสับสน และการเรียนอย่าง
สนุก สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
 6. การมีลักษณะของการยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เมื่อยังไม่
ประสบผลส าเร็จโดยมีการส ารวจปัญหา ลองผิดลองถูกโดยไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนรู้ 
 7. ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) คือสามารถดูแลตนเองได้ เลือกที่จะผูกพันกับ
รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่ง มีการก าหนดปัญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ที่
ก าหนดให้ว่าลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณค่าและเป็นทีย่อมรับได้ 
 ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2531: 1-7) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มแสวงหา องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยจะอาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ 
 1. การหาความจ าเป็นของการเรียนรู้ของตน (Learning Needs)  
 2. การต้ังเป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals)                              
 3. การแสวงหาแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวัสดุและเป็นบุคคล (Learning Strategies)  
 4. การเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน (Learning Strategies)  
  5. การประเมินผลการเรียนรู้ของตน (Learning Evaluation) 
 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2541: 7) กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หมายถึงกระบวนการที่
ผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ครู เพื่อน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบดังนี ้
  1. การวิเคราะห์ การก าหนดความต้องการของตนเอง 
  2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
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  3. การหาแหล่งวิทยาการ 
  4. การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน 
  5. ก าหนดวิธีการประเมินผล 
 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล เป็นการเรียนรู้ที่เคารพในศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียนโดยยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้ซึ่ง
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 
  1. ลักษณะของผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  2. ผู้สอนในฐานะผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
  3. ผู้เรียนศึกษาด้วยการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  4. กระบวนการเรียนด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง 
 กล่าวได้ว่าองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้นประกอบด้วย การเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ การยอมรับตนเอง รู้ความต้องการหรือความจ าเป็นในการเรียน มีเป้าหมายในการเรียน 
การหาแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการหรือวิธีเรียนที่เหมาะสม และการเมินผลตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้น ามา
เป็นแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนโดยพัฒนามาจากองค์ประกอบการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง ตามแนวคิดของ Guglielmino (1977 อ้างถึงใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) 
มาประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้
แบบน าตนเอง หรือ SDLR (Self–Directed Learning Readiness) 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการ
มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 
5) ด้านความรักในการเรียน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และ8) ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ง Subbaghiam, Hassan และ 
Brockett (1977 อ้างถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม, 2555: 11) ระบุว่าเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อถือและมี
ความสมเหตุสมผล 
 

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
4.1 งำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเมตำคอกนิชนั 
 4.1.1 งำนวิจัยในประเทศ 
        ปิยธิดา เนื่ องชุมพล (2553: 71) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์            
เมตาคอกนิชันที่มีต่อทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เพื่อศึกษาการใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 20 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ในภาคเรียนที่ 2        
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ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์           
เมตาคอกนิชัน 2) แบบวัดทักษะการคิด 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบบันทึกการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ 
นักเรียนสามารถท าคะแนนแบบวัดทักษะการคิดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผลจากการใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในการเรียนรู้ของนักเรียนคือ 
1) จ านวนนักเรียนที่ใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในขั้นวางแผนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2) จ านวนนักเรียนที่ใช้ยุทธศาสตร์เม
ตาคอกนิชันในขั้นก ากับควบคุมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
65 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด และ 3) จ านวนนักเรียนที่ใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในขั้นประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้ง
ไว้ คือ นักเรียนสามารถท าคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
        จันทร์ขจร  มะลิจันทร์ (2554: 141) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดเชิงเมตาคอกนิชันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิด  
และการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัด
หมู่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่อง 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
และเปรียบเทียบความตระหนักในการรู้คิดและการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน 2  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 42 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผน
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่             
2) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดความตระหนักในการรู้คิด     
4) แบบสอบถามการก ากับตนเองในการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิง 
เมตาคอกนิชันเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.67 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันเรื่อง  
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความตระหนักในการรู้คิด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน
เรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถในการ
ก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
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กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        สุวรรณี ค าเมืองคุณ (2555: 101-104) ได้ศึกษาผลของกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับ
กรณีศึกษาต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ตามกลวิธีเม
ตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 1 ห้อง   รวม 38 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา 2) แบบทดสอบความสามารถใน
การวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4) แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา ก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.13 คิดเป็นร้อยละ 65.66 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.03 คิดเป็นร้อยละ 85.13  
และค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ได้รับ
การเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.13 คิดเป็นร้อย
ละ 62.83 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.92 คิดเป็นร้อยละ 82.30 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
และค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน
ร่วมกับกรณีศึกษา ของนักเรียนอยู่ในระดับด ี
        วรรณภา ปานเนาว์ (2556 : 131-133) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์     
เมตาคอกนิชันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่เน้นยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันโดยคาดหวังให้มีจ านวนนักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) แผนการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นยุทธศาสตร์      
เมตาคอกนิชัน ในวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 2) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู 3) แบบสังเกตการณ์สอนของครูผู้ช่วยวิจัย 4) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และ5)แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ผลการวิจัยพบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ น าไปสู่การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ โดยการค้นหา
ค าตอบด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะได้ค้นพบค าตอบของปัญหานั้นๆ ส่งผลให้นักเรียนท างานอย่างมี
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เป้าหมาย ตระหนักรู้ในความคิดของตน และประเมินตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีความเชื่อมั่นและ
กล้าแสดงออก เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์  เรื่อง      
แรงและกฎการเคลื่อนที่ พบว่า นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เมื่อ
พิจารณาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ พบว่า
นักเรียนร้อยละ 72.50 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 
 4.1.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
        Guernon (1988: 2768A) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนกลวิธีในการแก้ปัญหา 
ภายใต้ระบบการควบคุมด้านเมตาคอกนิชัน ที่มีต่อการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด 8 
พบว่า การฝึกนักเรียนโดยเน้นการควบคุมการคิดของตนเอง โดยทบทวนอยู่เสมอว่าจะท าอะไร เมื่อไร 
และอย่างไร เป็นการฝึกกลวิธีในการแก้ปัญหามีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
        Wambach-Schmidt and Marie (1988: 266) ได้ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และกระบวนการทางเมตาคอกนิชัน นักเรียนเกรด 6 พบว่า นักเรียนสามารถก ากับ
ควบคุมกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองได้ วิเคราะห์การอ่านโจทย์ได้ ประเมินตนเอง ประเมินงาน
และวิธีการที่ตนใช้อย่างสม่ าเสมอ พูดถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้ นักเรียนแสดงให้เห็นถึง
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ปัญหาของตนเอง และอภิปรายกลวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได ้
        Swanson (1990: 306-314) ได้วิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลความรู้ทางเมตาคอกนิชันและ
ความถนัดทางการเรียนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า 
ความรู้ทางด้านเมตาคอกนิชันเป็นตัวท านายความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าความถนัดทางด้าน
การเรียน แสดงว่าผู้ที่มีความรู้ทางด้านเมตาคอกนิชันสูงแต่มีความถนัดทางด้านการเรียนต่ า สามารถ
แก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ที่มีความถนัดทางด้านการเรียนสูงแต่มีความรู้ทางด้านเมตาคอกนิชันต่ า 
       
4.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง 
 4.2.1 งำนวิจัยในประเทศ 
         ธนพล เฉิดเจริญ (2547: 126) ได้ศึกษาผลของการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนหนอง
ทุ่มสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับชั้น 
แบบสอบถามสัมพันธภาพภายในครอบครัว แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน แบบสอบถาม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและโปรแกรมให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง ผลการวิจัยพบว่า  
1) การศึกษาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จ านวน 70 คน พบว่า นักเรียนมี
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ ที่มี เพศ ระดับชั้น สัมพันธภาพภายในครอบครัว บรรยากาศการเรียน
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การสอนต่างกันมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงมีคะแนนการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่ได้รับการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบเผชิญความจริงมีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        ดวงใจ วัดปาน (2549: 80-94) ได้ศึกษาผลของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1      
ที่ได้รับการสอนแบบโครงการกับการสอนตามคู่มือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบโครงการกับ
การสอนตามคู่มือครู 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบโครงการก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรีเขต 1 จ านวน 76 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 คน กลุ่มควบคุม 38 คน กลุ่มทดลองได้รับ
การสอนแบบโครงการ กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามคู่มือครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู แบบวัดลักษณะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 58 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
สอนแบบโครงการสูงกว่าการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการสอนแบบโครงการหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน
แบบโครงการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
        เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552: 112) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิง
บูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการน าตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การเรียนด้วยการน าตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการ
เรียนด้วยการน าตนเองของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
การเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียน
ด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา 2) กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
3) แหล่งการเรียนรู้ 4) การประเมินผล และรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมผู้เรียน ระยะที่ 2 การทดสอบ/การประเมินผลก่อนเรียน และระยะที่ 3 การจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ ทั้ง 3 ระยะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาบนเครือข่าย  
2) ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนร่วมกันวางแผนและแสวงหาค าตอบบน
เครือข่าย 4) ผู้เรียนน าเสนอข้อค้นพบของกลุ่ม และ 5) การประเมินผลและสรุปแนวคิดที่ได้จากข้อ
ค้นพบ 2) นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการน าตนเอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่มีความคิดเห็นว่าการ
เรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 3) ผู้เชียวชาญ จ านวน  7  ท่าน ท า
การประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการ มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
        อุมารินทร์ ค าญา (2553: 102) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการน า
ตนเองในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมบทเรียนและบทเรียน e-learning ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) หาดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนและบทเรียน e-learning ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการน าตนเองในการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ
บทเรียนe-learning และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมบทเรียนและ
บทเรียน e-learning กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง 
ห้องละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ (1) โปรแกรมบทเรียน จ านวน 7 หน่วยการเรียน 2) บทเรียน e-learning จ านวน 7 หน่วยการ
เรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 4) แบบวัดการน าตนเองในการ
เรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมบทเรียนกับ e-learning จ านวน 20 
ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมบทเรียนและ e-learning เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.62/85.33 และ 75.95/83.58 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลโปรแกรม
บทเรียนเท่ากับ 0.7128 และบทเรียน e-learning เท่ากับ 0.6743 ตามล าดับ 3) นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนและนักเรียนทีเรียนด้วยบทเรียน e-learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่าง
กัน 4) นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและบทเรียน e-learning มีการน าตนเองในการเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก และการน าตนเองในการเรียนรู้หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 5) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ e-learning โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 
 4.2.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
         Linda Langston (1990 อ้างถึงใน รจนา ค านึงผล, 2542: 65) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนรัฐศาสตร์ในระดับ
วิทยาลัยต่อโครงการเรียนโดยการเรียนรู้ด้ วยการน าตนเองกับการเรียนรู้ที่ ครู เป็ นผู้น า                
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ความพึงพอใจต่อโครงการ
เรียนของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน โดยผู้ที่เรียนในโครงการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีความรู้สึก
ว่าได้รับประโยชน์มากกว่าและมีความพอใจที่มีโอกาสได้เลือก มีโอกาสก าหนดจุดประสงค์การเรียน
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และประเมินผลการเรียนของตนเอง รวมทั้งรับผิดชอบในการท างานของตนเอง มีความพอใจที่ได้
อิสระในการเรียน และไม่ต้องมีความกดดันในการท างาน มีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้ที่จะสร้างทางเลือกที่
หลากหลาย ได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจ และรับผิดชอบงานของตนเอง 

        Wilcox (1996: 165-176) ได้ ศึ ก ษ าค วาม คิ ด เห็ น ข อ งอ าจ ารย์ ที่  Canadian 
University ถึ งความ เป็ น ไป ได้ ในการน าการเรียนรู้ด้ วยการน าตน เองมาใช้ ในการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการใช้การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในสถานการณ์การสอนแต่ไม่ได้ใช้ในทุก
สถานการณ์ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการที่ต่างกันของผู้เรียน สอดคล้อง
กับประสบการณ์การเรียน มีการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เน้นความร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขันระหว่างผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองช่วยให้ผู้เรียนมี
ทักษะจากง่าย ๆ ไปสู่ความซับซ้อน ช่วยให้ชั้นเรียนมีความสมบูรณ์จากการสนทนาระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผู้เรียนบ่อยครั้งและให้ข้อมูลป้อนกลับ จากการประเมินและการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองน าไปสู่การพัฒนาคะแนนการสอบและช่วยให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
         Haggerty (2000 อ้างถึงใน วิลาสินี พลอยเสื่อมแสง, 2554: 106) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการสอนนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลกระทบที่เกิดกับรูปแบบที่ใช้ใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค าตอบที่แน่นอนกว่า การสอนทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนพึง
พอใจ และสามารถน าทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองไปใช้ได้จริงหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าแต่แรกนั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจวิธีการเรียนแบบมีผู้สอนในชั้นมากกว่า และไม่เปลี่ยนแปลงเลย อย่างไรก็
ตามเดิมมีเพียง 6% ที่ชอบรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มาเพิ่มเป็น 33% ความชอบนี้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอายุของนักศึกษาแต่มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้ที่ชอบการเรียนด้วยตนเองจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เข้าใจใน
ต าราที่ใช้เรียนมากขึ้นและมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย  
         

สรุป 
 

 จากการศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ   
เมตาคอกนิชัน กระบวนการเมตาคอกนิชันเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ วางแผนการเรียนของตนเอง และควบคุมก ากับตนเองในการเรียนรู้ ตั้งแต่การนึก
ย้อนความรู้เดิม การวางแผนการเรียน การแสวงหาความรู้ การประเมินผล และการเชื่อมโยงความรู้ 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่มีล าดับขั้นตอน เป็นระบบ ตรวจสอบได้ มีการ
เรียนรู้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบหรือลักษณะใด ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้จาก
ความเข้าใจของตน สามารถก ากับ ติดตามผลการเรียนรู้ได้เพราะมีการสะท้อนผลด้วยตนเอง
ตลอดเวลา โดยผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดขั้นตอนในกระบวนการเมตาคอกนิชันของวราวรรณ จันทรนุวงศ์
และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557: 81-83) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 1) การนึกย้อนความรู้
เดิม (Recalling) 2) การวางแผนการเรียน (Planning) 3) การแสวงหาความรู้ ( Investigating)       
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4) การประเมินผล (Evaluating) และ5) การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว ยังสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองเป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน ที่ตอบสนอง
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 จากการศึกษางานวิจัยในและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเมตาคอกนิชัน สามารถส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ ซึ่งตลอดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเมตาคอกนิชันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่อง 
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเมตาคอกนิชัน  2) ศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและสอบหลัง (The One Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 
144) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์     
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 10 ห้องเรียน จ านวน
ทั้งสิ้น 380 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่  1/8 โรงเรียน             
ศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน 
ซึ่งไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
แบบแผนกำรวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง  (One Group Pretest - Posttest 
Design) (มาเรียม นิลพันธุ,์ 2555: 144) ดังแผนภูมิที่ 8 

 
T1 
 

 
X 

 
T2 

เมื่อ   T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู ้
  X  แทน การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
  T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนภูมิที่ 8 แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง 
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 2.  การสังเกตพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่ม
ตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design) (นิคม ตังคพิภพ , 2543: 331)       
ดังแผนภูมิที่ 9  
 

X O1XO2XO3X O4X O5X O6 

 
       เมื่อ 

 แทน การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แบ่งออกเป็น 6 ครั้ง 
 O1 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 1 (หลังคาบเรียนที่ 1-2) 

O2 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 2 (หลังคาบเรียนที่ 3-4) 
O3 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 3 (หลังคาบเรียนที่ 5-6) 
O4 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 4 (หลังคาบเรียนที่ 7-8) 
O5 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 5 (หลังคาบเรียนที่ 9-10) 
O6 แทน การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 6 (หลังคาบเรียนที่ 11-12) 

แผนภูมิที่ 9 แบบแผนการวิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง 
 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ      
เมตาคอกนิชัน 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก ่
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ
     2.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 
ระยะเวลำในกำรวิจัย 

ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดการเรียน
จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน จ านวน 6 แผน สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด    
12 คาบ  
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2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 3.  แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 56 ข้อ ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของผู้เรียนรู้ด้วยการน าตนเองประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเปิด
โอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการ
มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง        
5 ) ด้านความรักในการเรียน  6 ) ด้ านความคิดสร้างสรรค์  7 ) ด้ านการมองอนาคตในแง่ดี              
และ8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา 
 
ขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง วิกฤตกำรณ์ทำงธรรมชำติ ที่จัดกำรโดยใช้ 
กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน มีขั้นตอน ดังนี้ 
      1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
      1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน จ านวน 6 แผน      
รวม 12 คาบ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการโดยใช ้

    กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

แผนที ่
มำตรฐำน/

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (ชั่วโมง) 

1.  ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
- วาตภัย (พายุฤดูร้อน, พายุหมุนเขตร้อน ) 
- อุทกภัย (น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉบับพลัน      
น้ าท่วมขัง และแผ่นดินถล่ม) 

2 

2.  ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 
- เอลนีโญ 
- ลานีญา 

2 
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ตารางที่ 3  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการโดยใช้ 
         กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

แผนที ่
มำตรฐำน/

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (ชั่วโมง) 

3.  ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 
- ภัยแล้ง 
- แผ่นดินไหว 

2 

4.  ส 5.1 
ม.1/3 
ส 5.2 
ม.1/1 

ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 
- สึนามิ 

2 

5.  ส 5.2 
ม.1/2 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อนุสัญญาไซเตส (CITES) 
- อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 

2 

6.  ส 5.2 
ม.1/2 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) 
- พิธีสารมอลทรีออล (Montreal Protocol) 
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC
หรือ FCCC) 
- พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

2 

รวม 12 
 
      1.4 น าแผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องทางภาษาและเนื้อหา จากนั้นน ามา
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1) เพิ่ม
เนื้อหาในสาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ปรับการตั้งค าถามพัฒนาGen 3) ปรับใบงาน
ให้อยู่ในแบบบันทึกการเรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ซ้ าซ้อน 4) แต่ละขั้นตอนในแผนให้ระบุว่าอยู่ในแบบบันทึก
การเรียนรู้ข้อใด และ5) ปรับค าถามในแบบบันทึกการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนในแผนการ
จัดการเรียนรู ้
       1.5 น าแผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ได้แก ่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
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เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ความสอดคล้องระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้โดยก าหนด
เกณฑ์พิจารณาให้ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนี มีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 (ภาคผนวก ค หน้า 121-122) จากนั้นปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้เพิ่มเจตคติ  
2) ปรับเนื้อหาที่เยอะเกินไปให้มีความเหมาะสมกับเวลา 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ควรระบุเรื่องที่สอน        
4) สถานการณ์ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ควรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด 5) ปรับเกณฑ์การ
ประเมินให้มีความเหมาะสม และ6) ปรับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มเป็น
รายบุคคล 

     1.6 น าแผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันที่ได้แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/10 ที่ยังไม่เคยเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ         
เมตาคอกนิชันและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้และมีการปรังปรุงก่อนน าไปใช้จริงดังนี้ 1) ผู้สอนอธิบายกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 2) เลือกใช้สถานการณ์ที่สอดคล้องกับปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่
ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 3) การปรับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับเวลา และ4) แนะน า
แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย 

     1.7 น าแผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุร ีซึ่งเป็นกลุ่มทดลองในครั้งนี้  

โดยสรุปขั้นตอนในการสร้างและการพัฒนาแผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ           
เมตาคอกนิชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังแผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนในการสร้างแผนที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

 
2. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง วิกฤตกำรณ์ทำงธรรมชำต ิ
     2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศึกษาทฤษฎี 
หลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบปรนัย และหลักเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบและคู่มือวัดผลและประเมินผล 

     2.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ครอบคลุมเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ

    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ      
ชนิดปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อโดยจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหา และก าหนด

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนศรีบุณยานนท์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาคอกนิชัน 

ขั้นที่ 2 ศึกษาขั้นตอน วิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหา เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 เสนอแผนทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ขั้นที่ 5 
เสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

ต่อผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ขั้นที่ 7 

น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองสอน
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าแผนทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 6 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเมตาคอกนิชัน จ านวน 6 แผน 
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น้ าหนักเนื้อหาตามความส าคัญ แล้วจึงก าหนดจ านวนข้อสอบทั้งหมดที่ต้องการจริงจ านวน 40 ข้อ 
และค านวณหาจ านวนข้อสอบในแต่ละเนื้อหา แต่ทั้งนี้สร้างไว้มากกว่าจ านวนข้อสอบที่ใช้จริง 
เนื่องจากข้อสอบบางข้ออาจไม่ได้คุณภาพ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับระดับพุทธิพิสัยของข้อสอบ 

    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ
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1. ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย 
   1.1 วาตภัย  (พายุ
ฤดูร้อน, พายุหมุนเขต
ร้อน ) 
   1.2 อุทกภัย 
(น้ าป่าไหลหลาก น้ า
ท่วมฉบับพลัน, น้ า
ท่วมขัง, แผ่นดิน
ถล่ม) 

1. อธิบายสาเหตุของภัยธรรมชาติต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย  
2.   บอกถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ในประเทศไทย  
3. วิเคราะห์สถานการณ์ของภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ในประเทศไทย 
4.   เสนอแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย  

1 2 
 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 4 
 
2 
 
1 
 
3 

2. ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชยี
เนีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
   2.1 เอลนีโญ 
   2.2 ลานีญา 

1.   อธิบายสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2.   บอกถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
3.   เสนอแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1 1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
2 

  3 
 
 
3 
 
 
2 

3. ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชยี 
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 
   3.1 ภัยแล้ง 
   3.2 แผ่นไหว 

1.   อธิบายสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2.   บอกถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
3.   เสนอแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1 
 
 
1 
 

2  
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
1 

4 
 
 
2 
 
 
2 

4. ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชยี 
ออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 
   4.1 สึนาม ิ

1.   อธิบายสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2.   บอกถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่ 
เกิดขึ้นในทวีปเอเชยี ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
3.   เสนอแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

1  
 
 
 
1 

 1 
 
1 

  2 
 
1 
 
1 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับระดับพุทธิพิสัยของข้อสอบ 
    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ(ต่อ) 

   2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ และตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เนื้อหา ภาษา และปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1) ปรับลด
ข้อสอบความจ าไม่ให้มากเกินไป และ2) ปรับแกร้ะดับพฤติกรรมการวัดให้สอดคล้องกับข้อสอบ  
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5. ความร่วมมือ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.1 อนุสัญญาไซเตส 
(CITES) 
   5.2 อนุสัญญาแรม
ซาร์ (Ramsar 
Convention) 

 

1. อธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ใน 
ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
2. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการร่วมมือระหว่าง 
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการให้    
ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 2  
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

  3 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

6. ความร่วมมือ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   6.1 อนุสัญญา
เวียนนา (Vienna 
Convention) 

และพิธีสารมอลทรีออล 
(Montreal Protocol) 

6.2 อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United 
Nations Framework 
Convention on 
Climate Change – 
UNFCCC หรือ FCCC) 

และพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) 

1.   อธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ใน
ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
2.   วิเคราะห์ผลที่ได้จากการร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.   เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการให้
ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
1 

  3 
 
 
1 
 
 
1 

รวม 8 12 5 13 1 1 40 
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    2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 (ภาคผนวก ค หน้า 123-131) 
จ านวน 72 ข้อ ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 1) ปรับแก้ระดับพฤติกรรมการวัดให้สอดคล้องกับข้อสอบ         
2) ปรับแก้ตัวเลือกให้มีการเรียงตามล าดับ และ3) ปรับแก้ภาษาในข้อสอบให้อ่านได้ง่ายและเข้าใจ
มากขึ้น  

    2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ จ านวน 
72 ข้อ ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 จ านวน 40 คนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

    2.7 น าแบบทดสอบมาวิ เค ราะห์ รายข้ อ  ตรวจสอบหา ค่ าความยากง่าย  (p)               
ของแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย 0.20-0.80 และตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้
เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 137) พบว่าค่าความยากง่าย (p) ได้ระหว่าง 0.35-0.80 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ระหว่าง 0.20 - 0.65 (ภาคผนวก ค หน้า 132-134) แล้วเลือกข้อสอบไว้ 
40 ข้อโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 1) เลือกข้อสอบกระจายให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ และ2) เลือก
ข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 

    2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ จ านวน 
40 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน จากสูตร (KR – 20) 
ซึ่งได้เท่ากับ 0.93  

    2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุร ีซึ่งเป็นกลุ่มทดลองในครั้งนี้  

สรุปขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดัง
แผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ

      ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
 
 
 

 

 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทฤษฎี หลักการเขียน

และการสร้างแบบทดสอบปรนัย 
 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ชนิดปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ 

 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างขึ้น   
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่สร้างขึ้นต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC ) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ไปใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบ 40 ข้อ 

 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่แก้ไขแล้วไปหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์–ริชาร์ดสันจากสูตร (KR–20) 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่แก้ไขแล้วไป   
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

 
 

ขั้นที่ 8 

ขั้นที่ 9 
 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ 
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3. กำรสร้ำงแบบวัดทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง  
      มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยได้สร้างตาม
แนวคิดของ Guglielmino (1977 อ้างถึงใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และหาประสิทธิภาพของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ดังนี้ 

     3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เก่ียวข้องกับทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
     3.2 สร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

           ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัด ผู้วิจัยต้องการสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการ  
น าตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยสร้างแบบทดสอบตามแนวคิดของ Guglielmino (1977 อ้างถึงใน คณาพร คมสัน, 2540: 43-44) 
มาประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะการเรียนรู้
แบบน าตนเอง หรือ SDLR (Self–Directed Learning Readiness) 8 ด้าน 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อ
การเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิด
ริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้าน
ความรักในการเรียน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 7) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และ8) ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา  จ านวน 56 ข้อ ซึ่ งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ก าหนดพฤติกรรม
ที่แสดงถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็น 5 ระดับคือ 
  ระดับ 5 หมายถึง มีพฤติกรรมในข้อนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมในข้อนั้นอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในข้อนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในข้อนั้นอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในข้อนั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การการพิจารณาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
จากแนวคิดของ Best (1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 125) ซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยดังนี ้
  เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของค่ำระดับทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง 

4.51 – 5.00 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    3.3 เสนอแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง         
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1) ปรับแยกประเด็นค าถามออกเป็น 8 ด้าน        
2) ปรับแก้ข้อค าถามที่ก ากวมให้เข้าใจง่าย 3) ระบุประเด็นค าถามให้ชัดเจน และ4) ไม่ใช้ค าถามซ้ าใน
แต่ละด้าน 



61 
 

 

    3.4 เสนอแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ของแบบทดสอบ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 
129) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
(ภาคผนวก ค หน้า 137-140) จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญดังนี้         
1) ปรับแกภ้าษาและค าถามที่ก ากวมให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้อ่านได้เข้าใจง่ายมากขึ้น และ2) ปรับแก้
ข้อค าถามในทางลบให้เป็นไปในทางบวก  

    3.5 น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 56 ข้อไปทดลองใช้ (Try Out) 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/10 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 คน  

    3.6 น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 56 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้เท่ากับ 0.86 

    3.7 น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มทดลองในครั้งนี ้

โดยสรุปขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ดังแผนภูมิที่ 12 
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แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนในการสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 
กำรด ำเนินกำรทดลองในกำรวิจัย 

วิธีด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
  1.1.1 แผนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
  1.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.1.3 แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
     1.2 ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันและสร้าง

ความคุ้นเคยกับนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
     1.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง

วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิไปใช้กับกลุ่มทดลอง 

ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ขั้นที่ 2 สร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจ านวน 56 ข้อ 

ขั้นที่ 3 เสนอแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

ขั้นที่ 4 เสนอแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ต่ออาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงตามค าแนะน า 

 

ขั้นที่ 5 
น าแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไปทดลองใช้ (Try Out) 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 

ขั้นที่ 6 
น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจ านวน 56 ข้อ 

ที่ได้รับการคัดเลือก ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 

 
ขั้นที่ 7 
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2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ที่จัดการ 
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันที่สร้างไว้ ได้ด าเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

      2.1 ก าหนดระยะเวลาทดลองในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559 
      2.2 เวลาที่ใช้ในการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ 

       2.3 เนื้อหาที่ใช้ทดลองสอน คือ เนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา 1 สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หน่วยการเรียนรู้ที่  10           
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยเรื่อง 1) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (วาตภัย
และอุทกภัย) 2) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (เอลนีโญและ
ลานีญา) 3) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ภัยแล้งและแผ่นดินไหว) 
4) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (สึนามิ) 5) ความร่วมมือทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อนุสัญญาไซเตสและอนุสัญญาแรมซาร์) และ6) ความร่วมมือ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารมอลทรีออล อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต) 
       2.4 ด าเนินการทดลองสอน ผู้วิจัยด าเนินการสอนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ        
เมตาคอกนิชันตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้ทดลองจ านวน 6 
แผน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้เวลา 12 คาบ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (วาตภัยและ
อุทกภัย) ใช้เวลา 2 คาบ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย       
และโอเชียเนีย (เอลนีโญและลานีญา) ใช้เวลา 2 คาบ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย       
และโอเชียเนีย (ภัยแล้งและแผ่นดินไหว) ใช้เวลา 2 คาบ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย       
และโอเชียเนีย (สึนามิ) ใช้เวลา 2 คาบ 

  แ ผ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้ ที่  5 ค วาม ร่ ว ม มื อ ท า งด้ าน สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (อนุสัญญาไซเตสและอนุสัญญาแรมซาร์) ใช้เวลา 2 คาบ 

  แ ผ น ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้ ที่  6 ค วาม ร่ ว ม มื อ ท า งด้ าน สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารมอลทรีออล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต) ใช้เวลา 2 คาบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน มีขั้นตอนดังนี ้
ขั้นที่ 1  การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling)  

ครูตั้งประเด็นปัญหา ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมให้เข้ากับประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้  
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และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับค าถามของครู มีการระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ และสิ่งที่ต้องการรู้ 
ขั้นที่ 2  การวางแผนการเรียนรู้ (Planning)  

ผู้เรียนสนทนาในประเด็นปัญหาที่อยู่ในบทเรียนก าหนดและร่วมกันเลือกประเด็น 
ปัญหาที่สนใจและเลือกวิธีการเรียนรู้ โดยมีการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ 
การจัดล าดับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการก าหนดสิ่งที่คาดหวัง  

ขั้นที่ 3  การแสวงหาความรู้ (Investigating)  
  ผู้เรียนการสืบเสาะหาความรู้ มีปฏิสัมพันธ์และการตีความหมายประเด็นปัญหา 

ทบทวนกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นด้วยข้อมูลที่เสาะแสวงหามา มีความมุ่งมั่น 
พยายาม รับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย เขียนความรู้สึกของตนที่เกิดจากการเรียนรู้ การตัดสินใจ 
และการเลือกขั้นตอนที่ตนจะด าเนินต่อไปอย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 4  การประเมินผล (Evaluation)  
ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้มา ตีความหมายประเด็นปัญหาที่ได้ สรุปเทคนิควิธีการที่ตน   

ใช้ได้ผล ประเมินความส าเร็จ สรุปปัญหาที่พบ  บอกข้อผิดพลาด พิจารณาผลลัพธ์และข้อที่ค้นพบ 
ขั้นที่ 5  การเช่ือมโยงความรู้ (Relating)  

ผู้เรียนอธิบายปัญหาในการเสาะแสวงหาประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ เชื่อมโยงความรู้ 
เดิมและความรู้ใหม่และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้น 

3. ขั้นหลังการทดลอง หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย 
ด าเนินการดังนี ้

      3.1 ผู้ วิ จั ยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน หลั งเรียน  (Post-test)           
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิไปใช้กับกลุ่มทดลอง 

      3.2 ผู้วิจัยน าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไปใช้กับกลุ่มทดลอง 
  
กำรวิเครำะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน จากแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังที่การจัดการเรียนรู้ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าท ีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่5  สรุปวิธีด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ กำรวิเครำะหข์้อมูล 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเรื่อง 
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ก่อน
และหลังที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 
1/8 โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์
จ านวน 38 คน 

- แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 

- ค่าเฉลี่ย (M) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
- การทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน(t-test 
dependent) 

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 
1/8 โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์
จ านวน 38 คน 

- แบบวัดทักษะ
การเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง 

- ค่าเฉลี่ย (M) 
- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 
 
 
 
 



          

 

บทที่ 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 2) ศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ผู้วิจัยขอเสนอผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
 

ตอนที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ก่อนและหลังที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     
ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ 

    จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

 
 จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน หลังที่จัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนที่จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
(M= 30.66, S.D. = 4.19) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (M = 15.32, S.D. = 3.58) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(M) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 40 15.32 3.58 18.818 .00 
หลังเรียน 38 40 30.66 4.19 
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ตอนที่ 2 ผลกำรศึกษำพัฒนำกำรทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเมตำคอกนิชัน 

ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/8 จ านวน 38 คน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน จากแบบวัดทักษะการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง โดยศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังที่จัดการเรียนรู้แต่ละ
ครั้ง ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  การศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หลังที่จัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง  

    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 
ทักษะกำรเรียนรู้ดว้ย

กำรน ำตนเอง 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 

ล ำดับ 
M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

1. ด้านการเปิดโอกาส
ต่อการเรียนรู้ 

2.46 .418 3.68 .397 3.94 .447 4.09 .166 4.27 .188 4.54 .399 4 

2. ด้านการมีมโนทัศน์
ของตนเองในการเป็น
ผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.47 .458 3.50 .408 3.63 .468 3.85 .325 4.22 .233 4.38 .523 7 

3. ด้านการมีความคิด
ริเริ่มและมีอิสระใน
การเรียนรู้ 

2.47 .490 3.64 .504 3.74 .413 3.93 .266 4.19 .215 4.43 .490 6 

4. ด้านการยอมรับใน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ของตนเอง 

2.76 .376 3.75 .569 3.89 .512 4.08 .382 4.18 .362 4.76 .269 1 

5. ด้านความรักใน
การเรียน 

2.98 .393 3.74 .483 3.88 .684 4.02 .391 4.25 .321 4.66 .384 2 

6. ด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

2.45 .623 3.78 .603 3.95 .650 4.01 .336 4.23 .378 4.34 .550 8 

7. ด้านการมอง
อนาคตในแง่ดี  

2.10 .574 3.81 .713 3.93 .806 4.09 .361 4.31 .358 4.58 .408 3 

8. ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะขั้น
พื้นฐาน และทักษะ
การแก้ปัญหา 

2.25 .660 3.63 .552 3.81 .762 3.98 .417 4.26 .292 4.49 .628 5 

เฉลี่ยรวม 2.49 .401 3.69 .420 3.88 .464 4.01 .213 4.24 .159 4.52 .414  
 แปลควำม น้อย มำก มำก มำก มำก มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน สูงขึ้นอย่างเป็นล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยพัฒนาการ
ของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6 ตามล าดับดังนี้ ครั้งที่ 1 พัฒนาการของ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับน้อย (M = 2.49, S.D. = .401) ครั้งที่ 2 พัฒนาการ
ของทักษะการเรียนรู้ด้ วยการน าตนเอง  อยู่ ในระดับมาก (M = 3.69, S.D. = .420) ครั้ งที่               
3 พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับ มาก (M = 3.88, S.D. = .464)    



68 
 

 

ครั้งที่ 4 พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมาก (M = 4.01, S.D. = .213) 
ครั้งที่ 5 พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมาก (M = 4.24, S.D. = .159) 
และครั้งที่ 6 พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.52, S.D. 
= .414) 
 หากพิจารณารายด้านของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองครั้งสุดท้ายจะสามารถ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 1) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง อยู่
ในระดับมากที่ สุด  (M = 4.76, S.D. = 0.269) 2) ด้านความรักในการเรียน  อยู่ ในระดับมาก           
(M = 4.66, S.D. = 0.384) 3) ด้านการมองอนาคตในแง่ดี  อยู่ในระดับมาก (M = 4.58, S.D. = 
0.408) 4) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  อยู่ ในระดับมากที่สุด (M = 4.54, S.D. = 0.399)                
5) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา  อยู่ในระดับมากที่สุด       
(M = 4.49, S.D. = 0.628) 6) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก        
(M = 4.43, S.D. = 0.490) 7) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (M = 4.38, S.D. = 0.523) และ8) ด้านความคิดสร้างสรรค์  อยู่ ในระดับมาก             
(M = 4.34, S.D. = 0.550) ดังแผนภูมิที่ 13 
 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังเรียนแต่ละครั้งของนักเรียน  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6

1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้

2. การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็น
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

3. การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการ
เรียนรู้

4. การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ของตนเอง

5. ความรักในการเรียน

6. ความคิดสร้างสรรค์

7. การมองอนาคตในแง่ดี 

8. ความสามารถในการใช้ทักษะขั้น
พื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา



69 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน เป็นการวิจัย   
เชิงทดลอง (Experiment Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 2 แบบ คือ 1) การวิจัยแบบจ าลองการ
ทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังที่จัดการเรียนรู้ (One Group Pretest-Posttest Design) และ 2) การวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการ
วัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพื่อสังเกตพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample 
Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ         
เมตาคอกนิชัน 2) ศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ านวน 38 
คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ            
เมตาคอกนิชัน จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่จัดการ
เรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
และ 3) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 56 ข้อ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 
สรุปผลกำรวิจยั 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเมตาคอกนิชัน สูงกว่าก่อนที่จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเมตาคอกนิชนั โดยภาพรวมมีพัฒนาการสูงขึ้น
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเมตาคอกนิชัน สูงกว่าก่อนที่จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน
ของผู้วิจัยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีวิธีการหรือขั้นตอนในการวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย รู้จักวางแผนการเรียน การก ากับควบคุมตนเองให้เรียนรู้
ตามวิธีการที่ได้วางแผนไว้ และมีการประเมินผลการวางแผนการเรียนของตนเอง เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของตนเองให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) ของ Klausmeier (1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขม
มณี, 2554: 80-85) ที่ได้อธิบายถึงการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์
กับการท างานของสมอง ซึ่งกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล จะมีการบริหารควบคุมอีก
ชั้นหนึ่ง หากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือ โปรแกรมสั่งงาน หรือ “Software” ดังนั้นการ
บริหารควบคุมการประมวลข้อมูลของสมองก็คือการที่บุคคลรู้ถึงการคิดของตนและสามารถควบคุม
การคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตนต้องการ การรู้ในลักษณะนี้เรียกว่า“เมตาคอกนิชัน” หรือ “การรู้
คิด” หมายถึง การตระหนักรู้ (Awareness)  เกี่ยวกับความรู้และความสามารถของตนเอง และใช้
ความเข้าใจในการรู้ดังกล่าวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด การท างานของตนด้วยกลวิธีต่าง ๆ 
อันจะช่วยให้การเรียนรู้และการท างานประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการเมตาคอกนิชัน
จะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้ฝึกการคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของตนเอง เช่น การรู้ว่าตนเองมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างไร มีการเลือกการเรียนแบบไหนที่เหมาะส าหรับตนเอง การก ากับการเรียน
ของตนเองให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ การรู้จักประเมินผลการเรียนของตนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป และรู้จักเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อน าไปรับมือและแก้ไขกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยด าเนินกิจกรรมและช่วยเหลือผู้เรียนในการ
เรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหา เช่น วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ โดยใช้คลิปวิดีโอเหตุการณ์น้ าท่วมในไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระลึกถึงภัยธรรมชาติ
อื่นๆ ที่ เกิดขึ้นได้นอกเหนือจากน้ าท่วม ท าให้ผู้ เรียนสามารถระบุภัยธรรมชาติอื่นๆ ได้อย่าง
หลากหลาย มีการซักถามข้อสงสัยเกิดขึ้นในชั้นเรียน และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับค าถามของผู้สอนที่ให้
ผู้เรียนมีการระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ และสิ่งที่ต้องการรู้จนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาค าตอบ ส่งผลให้
ผู้เรียนรู้จักใช้ความรู้เดิมมาช่วยท าความเข้าใจสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากความจ าและ
สามารถอธิบายขยายความสิ่งที่ตนรู้ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจของผู้เรียน  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) ผู้เรียนร่วมกันก าหนดกรอบในการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่น สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัยธรรมชาติ ท าให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกประเด็นในการศึกษา จากนั้นผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้และเลือก
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วิธีการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ โดยผู้สอนมีการเสนอวิธีการเรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก เช่น 
หนังสือ หนังสือการ์ตูน แผ่นพับ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต คลิปวิดีโอ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอนจะมี
การเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ  จากนั้น
ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ การจัดล าดับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ก าหนดสิ่งที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ตนเองวางไว้ ผู้เรียนบางคนเลือกวิธีการเรียนหลายแบบ
รวมกัน เป็นการเปิดกว้างในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบ การวางแผนการเรียนของตน เกิดความ
กระตือรือร้นและตระหนักในการท าให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการเรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจและมีความสุขในวิธีการที่ตนเองเลือก ผู้เรียนบางคนอาจจะใช้
แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องช่วยให้ค าแนะน าให้กับนักเรียนในการ
เลือกใช้แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะเว็บไซต์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง หรือเป็นหน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นปัญหานั้นๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอธิบายความรู้ของ
ตนเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากนั้นมีการอภิปรายทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตน
ได้มากับเพื่อนในชั้นเรียน โดยผู้สอนท าการสุ่มผู้เรียนออกมาน าเสนอความรู้ที่ตนเองได้มาจากการวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเอง ท าให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงออกและมีความมั่นใจในข้อมูลของตนเอง โดย
ผู้สอนช่วยเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ขาดหาย ท าให้เกิดการตรวจสอบข้อความรู้ที่ได้มาให้มีความ
ถูกต้อง และสรุปเป็นข้อความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน จากนั้นผู้เรียนเขียนความรู้สึกของตนที่
เกิดจากการเรียนรู้ว่ามีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างไร การตัดสินใจว่าต้องหาข้อมูลใดเพิ่มเติม เกิดการ
ประเมินค่าความรู้ของตนเอง และมีการวางแผนก าหนดขั้นตอนในการจะค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไป
อย่างเหมาะสมท าให้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้ประสบความส าเร็จได้
อย่างมีอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ Flavell (1978 อ้างถึงใน ของวราวรรณ จันทรนุวงศ์และกิ่งฟ้า      
สินธุวงษ์, 2557: 43) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเมตาคอกนิชันว่ามีบทบาทต่อการสื่อสารข้อมูลด้วย
การพูด การท าความเข้าใจด้วยการพูด การเขียน การได้มาซึ่งความสามารถด้านภาษา ความสนใจ 
การจ า การแก้ปัญหา การรู้เชิงสังคม การควบคุมและการจัดการตนเองแบบต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม การปรับขยายพฤติกรรมเชิงการรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเรื่องทางการ
ศึกษา เช่น การตระหนักรู้ด้วยตนเอง การควบคุมตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองอย่างอิสระของผู้เรียน
ว่าสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตน และรู้ว่าตนเรียนรู้อย่างไร  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) ผู้เรียนวิเคราะห์สรุปความรู้ที่เกิดจากการเลือกวิธี
เรียนด้วยตนเอง ตีความหมายประเด็นปัญหาที่ได้ สรุปเทคนิควิธีการเรียนที่ตนใช้ได้ผล การประเมิน
ความส าเร็จซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับมากเพราะแหล่งข้อมูลในการค้นหามี
จ านวนมากโดยเฉพาะในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ลา่ช้า ในบางประเด็นข้อมูลยังไม่อัพเดต เช่น ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้ในการตัดสิน พิจารณา สรุป ว่าวิธีการเรียนรู้
ของตนเองประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ท าให้เกิดการประเมินค่าความรู้ของตนเอง  
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ขั้นตอนที่ 5 การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) ผู้เรียนอธิบายปัญหาในการเสาะแสวงหา
ประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ เช่น ผู้เรียนบางคนมีปัญหาเรื่องของเวลาในการหาข้อมูลและการท าความ
เข้าใจข้อมูล ท าให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองมีปัญหาเรื่องการใช้เวลา ท าให้การเรียนครั้งต่อไปต้องมีการ
จัดสรร หรือวางแผนในการใช้เวลาหาข้อมูลและท าความเข้าใจให้เพียงพอกับเวลาที่ผู้สอนก าหนด   
ท าให้ฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนของตน จากนั้นเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ โดยผู้สอนมีสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้รับมือเมื่อพบกับสถานการณ์ดังกล่าวเช่น ภาพเหตุการณ์
ความเสียหายจากสึนามิและแผ่นดินไหว ผู้เรียนสามารถที่จะน าความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม ท าให้เกิดการน าความรู้ที่ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาใช้ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการฝึกการวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
เช่น การเขียนบรรยายความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เป็นต้น ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอน
ที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5  จึงส่งผลต่อผู้เรียนท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

ซึ่งสอดคล้อง Baker and Brown (1984 อ้างถึงในพิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544: 157-158)     
ที่ได้สรุปว่าเมตาคอกนิชันมี 2 องค์ประกอบคือ 1) การตระหนักรู้ (Awnareness) เป็นการตระหนักรู้
ถึงทักษะ กลวิธี และแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องท า
อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนคิด และความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไป
ถึงการแสดงในสิ่งที่รู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ และสามารถสรุปใจความส าคัญของสิ่งที่
เรียนรู้ 2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)  ในการท างานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จสมบูรณ์ จะต้องรู้ว่า จะท างานนั้นอย่างไรและเมื่อไร ซึ่งเป็นความสามารถในการ
ก ากับตนเองในขณะที่ก าลังคิดแก้ปัญหา ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ 
การประเมินความพยายามในการท างาน การวางแผน และขั้นตอนในการท างาน การทดสอบวิธีการที่
ใช้ การตัดสินใจในการใช้เวลา และการใช้ความสามารถที่มีอยู่  และการเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา กล่าวโดยสรุปว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตา
คอกนิชันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสุวรรณี ค าเมืองคุณ (2555: 101-104) ได้ศึกษาผลของ
กลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษาต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับกรณีศึกษา มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันร่วมกับ
กรณีศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา ปานเนาว์ (2556: 131-133) 
ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันเรื่องแรง
และการเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
น าไปสู่การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆโดยการค้นหาค าตอบด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้ค้นพบค าตอบของ
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ปัญหานั้นๆ ส่งผลให้นักเรียนท างานอย่างมีเป้าหมายตระหนักรู้ในความคิดของตนและประเมิน
ตรวจสอบผลการด าเนินงานมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกเมื่อพิจารณาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่พบว่านักเรียนร้อยละ  75 ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มเมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พบว่านักเรียนร้อยละ 72.50 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

จะเห็นได้ว่า กระบวนการเมตาคอกนิชันจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนมุ่งให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการรับรู้ของตน ในการท าให้เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการเรียน โดยมีการวางแผนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน การก ากับควบคุมตนเองในการ
ไปสู่ความส าเร็จ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองที่ได้เลือกส่งผลให้ตนเองมีความส าเร็จในการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด อันจะน าไปสู่การรู้จัก
แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเลือกหาวิธีการเรียนที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้มี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้น 
 2. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน โดยภาพรวมมีพัฒนาการสูงขึ้น เนื่องจากแบบวัด
ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้วยการตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ด้วยการท าแบบวัดทุกครั้งหลังเรียน ท าให้มีพัฒนาการทักษะการน า
ตนเองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็นความสามารถของผู้เรียนใน
การมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนร่วมการวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบและเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มทฤษฎี
มนุษยนิยมของ Hiemstra and Brockett (1994 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558: 122) ได้กล่าว
เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความเป็นอิสระ  เป็นตัวของตัวเอง มีศักยภาพ และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นแตกต่างกัน ในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยมจึงเน้นถึงความเป็นอิสระของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความต้องการ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้ได้ผลการเรียนดีที่สุด  
 โดยผู้วิจัยได้ท าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนโดยพัฒนามาจาก
องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตามแนวคิดของ Guglielmino (1977 อ้างใน คณาพร    
คมสัน, 2540: 43-44) มาประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง หรือ SDLR (Self–Directed Learning Readiness) 8 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 3) ด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ 4) ด้านการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ของตนเอง 5) ด้านความรักในการเรียน 6) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 7) ด้านการมอง
อนาคตในแง่ดี และ8) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 5 ขั้นตอนจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling)  ผู้สอนตั้งประเด็นปัญหาโดย
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ใช้คลิปวีดีโอ ท าให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้น  จากนั้นผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมให้เข้ากับ
ประเด็นปัญหาที่ก าหนดให้ และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับค าถามของผู้สอน มีการระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ 
และสิ่งที่ต้องการรู้ ท าให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้อะไรและต้องรู้เรื่องใดมากขึ้น นอกจากนี้
ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในการซักถามข้อสงสัย แสดงออกถึงความสนใจและความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เรื่องใหม่ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ค้นหาค าตอบและ
ข้อค าถามต่างๆ ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้  สอดคล้องกับด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ด้านการมี   
มโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการ
เรียนรู ้ 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียน (Planning) ผู้เรียนสนทนาในประเด็นปัญหาที่อยู่ใน
บทเรียนและร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ จากนั้นเลือกวิธีการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้คิดวิธีการ
เรียนได้หลายวิธีและได้ลองวิธีการใหม่ๆ โดยมีการวางแผน ออกแบบการเรียนรู้ของตนเองอย่างมี
ขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพราะได้เลือกประเด็นปัญหาและวิธีการเรียนด้วย
ตนเอง อันน ามาสู่การแสวงหาความรู้ให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยมีการควบคุมการเรียนของตนเองผ่านการ
วางแผน รู้แหล่งข้อมูลที่จะได้มาซึ่งความรู้ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคล้องกับด้าน
การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ด้านการมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ด้านความคิดสร้างสรรค์  ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนมีการหาความรู้ตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ มีการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลายจากสื่อที่เป็นหนังสือ วีดีโอ  วีดิทัศน์ ข่าว 
หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้เกิดวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ และสื่อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มและมีอิสระที่ได้เลือกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความสนุกในการค้นหาค าตอบ  มีความ
เชื่อมั่นและมีความสุขกับวิธีการเรียนของตน นอกจากนี้การน าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพื่อนในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดการชื่นชม
ผู้เรียนที่ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน ส่วนการหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ขาดหาย  ท าให้เกิดความ
ต้องการที่จะเรียนอยู่เสมอ และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่พบจนน าไปสู่การคิดแก้ปัญหา และวางแผน
ค้นหาประเด็นที่ขาดหาย เป็นต้น สอดคล้องกับด้านการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ ด้าน
การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง ด้านความรักในการเรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านการมองอนาคตในแง่ดี  และด้านความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
แก้ปัญหา  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluating) ผู้เรียนมีการสรุปความรู้ที่ได้มาจากการเรียนด้วย
วิธีการที่ตนเลือก ท าให้สามารถบอกถึงความส าเร็จ ในวิธีการเรียนที่ตนเลือก บอกปัญหาที่พบ และข้อ
ค้นพบที่เกิดขึ้นจากวิธีการเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมองปัญหาที่เกิดเป็นสิ่งที่
จะต้องแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป สอดคล้องกับการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง 
การมองอนาคตในแง่ดี และความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา  และ
ขั้นตอนที่ 5 การเชื่อมโยงความรู้ (Relating) ผู้เรียนมีการอธิบายปัญหาที่เกิดจากการเรียน ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกถึงปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ควรแก้ไข ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่พบและมองเห็นอนาคต
เมื่อประสบปัญหาย่อมมีทางออก รวมถึงการสรุปความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ จากสถานการณ์ที่ครู
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ก าหนดให้และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สอดคล้องกับการมอง
อนาคตในแง่ดี ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา 
 จากการให้ผู้เรียนท าการวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองครั้งสุดท้ายของการจัดการ
เรียนรู้ พบว่าด้านที่ 4 การยอมรับในสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง เป็นข้อที่นักเรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นในทุกครั้งที่ท าการวัดและมีค่าเฉลี่ยรายด้านเป็นล าดับที่ 1 เพราะด้านการยอมรับใน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง เกิดจากกระบวนการเมตาคอกนิชัน ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ 
ผู้เรียนแต่ละคนจะมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่ตนเองถนัดและสนใจในการน าไปสู่การได้มาซึ่งความรู้
แสดงให้เห็นว่าการเรียนแต่ละครั้ง ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในรูปแบบวิธีการเรียนของตนเอง มีการ
ตระหนักในการหาความรู้เพิ่มในบางข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าถ้ามีข้อมูลใดที่
ผู้เรียนยังสงสัยหรือข้องใจ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและกังวล จนน าไปสู่การวางแผนคิดหาความรู้
เพิ่มเติมในประเด็นไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างดียิ่ง 
และขั้นที่ 4 การประเมินผล ผู้เรียนจะด าเนินการสรุปวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถบอกได้ว่า
ขั้นตอนที่ผ่านมาวิธีการเรียนรู้ของตนเองประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
สามารถบอกได้ว่าตนเองเรียนได้ดีหรือไม่ และมีความเชื่อมั่นในวิธีการเรียนที่ตนเลือก ส่วนด้านที่ 6 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการวัดเป็นล าดับสุดท้าย เพราะด้านที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ 
เกิดจากกระบวนการเมตาคอกนิชัน ขั้นที่  2 การวางแผนการเรียน และขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ 
เพราะวิธีการออกแบบ วางแผนและแสวงหาความรู้ส่วนใหญ่ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้เดิมซ้ าๆ หลาย
ครั้ง เช่น ใช้โทรศัพท์เข้าเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลตามไซต์ ทั้งที่มีวิธีการเรียนรู้อื่นให้เลือก เช่น หนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์ การ์ตูนชุดความรู้ต่างๆ คลิปวิดีโอในยูทูป เป็นต้น โดยให้เหตุผลว่าสะดวก รวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล และสืบค้นได้ง่าย เป็นต้น จึงพบวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในวิธีการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย ท าให้ค่าเฉลี่ยในข้อนี้มีคะแนนน้อยที่สุด  ดังนั้น
การวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ 
  ผลการวิจัยการศึกษาพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ 
วัดปาน (2549: 80-94) ได้ศึกษาผลของทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ที่ได้รับการสอนแบบ
โครงการกับการสอนตามคู่มือ พบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบโครงการสูงกว่าการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  2) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน
แบบโครงการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01              
3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบโครงการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมารินทร์ ค าญา (2553: 102 ) ได้ศึกษาผล
การเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมบทเรียนและ e-learning ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการน าตนเองในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
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นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและ e-learning มีการน าตนเองในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
และการน าตนเองในการเรียนรู้หลังเรียนไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 
1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  

และใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
2. การเลือกแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเลือกหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดย 

การเข้าเว็บไซต์ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการแนะน า ในการเลือกเว็บไซต์ให้แก่ผู้เรียน ควรเป็นเว็บไซต์ที่มี
ความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ควรมีการเพิ่มใบงานให้ผู้เรียนได้ฝึกท าเป็นการบ้านซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะการ 
แก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

4. ผู้สอนควรแนะน าแหล่งข้อมูลส าคัญอื่นๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น หนังสือ  
หนังสือการ์ตูน แผ่นพับ วิดีโอคลิป เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อท ำกำรวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันไปใช้กับนักเรียนใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดในการรับรู้ของตนและทักษะการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

2. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันไปใช้ในการพัฒนาทักษะ 
การคิดขั้นสูง ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการคิด
สร้างสรรค์ 

3. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันมาใชใ้นการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นต้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีสอน 
 
2. อาจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการประถมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 
3. ศาสตราจารย์สมประสงค ์น่วมบุญลือ  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  

 แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม      โรงเรียนศรีบณุยานนท ์
รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ   จ านวน 12 ชั่วโมง  
เรื่อง แผน่ดินไหว ภัยแล้ง     จ านวน 2 ชั่วโมง  
ผู้สอน  นางสาววนัวิสาข์  พรมสาร      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรื่อง แผ่นดินไหว ภยัแล้ง   
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.1: เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ 
ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ม.1/3: วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ และการระวังภัย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.2: เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 ตัวชี้วัด ม.1/1: วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชยีเนีย 
 
ข้อสรุปทั่วไป 

ภัยธรรมชาติเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการระวังภัยจะช่วยให้มีโอกาสเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งสามารถ
เอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได ้
 2. นักเรียนสามารถบอกถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได ้
 3. เสนอแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได ้
 4. นักเรียนเกิดความตระหนักในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
1. แผ่นดินไหว (Earthquake) 
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 แผ่นดินไหว คือ อาการที่เปลือกโลกเกิดการสั่นสะเทือน หรือการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของ
เปลือกโลก เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ท าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตผู้คน สิ่งก่อสร้าง และ
อาคารบ้านเรือน 

1.1 สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวมีสาเหตุการเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ 
     1.1.1 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก และการระเบิด 

ของภูเขาไฟ 
     1.1.2 เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การขุดเหมือง การสร้างเขื่อน การสูบ 

น้ าใต้ดินมาใช้มากเกินไป การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ท าให้ชั้นหินใต้พื้นโลกเคลื่อนตัว 
จุดเริ่มต้นของการเกิดแผ่นดินไหว เรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Focus) ซึ่งมักอยู่ใต้พื้นดินที่

มีระดับความลึกมาก ส่วนจุดที่คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ไปตั้งฉากกับผิวโลกเรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิด
แผ่นดินไหว (Epicenter) ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด 

 
ลักษณะการส่งผ่านคลื่นแผ่นดินไหวของแผ่นเปลือกโลก 

 การเกิดแผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก แต่ส่วนมากจะเกิดตามแนวกันชน
เปลือกโลกที่ทอดตัวรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกแนวนี้ว่า วงแหวนไฟ (Ring of Fire) หรือวงแหวน
อัคนี ประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวบ่อยได้แก่ 
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน พม่า ประเทศเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในแนววงแหวนไฟ ซึ่งเป็น
แนวชนกันของเปลือกโลกรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ที่กล่าวกันว่า เป็นแนวเปลือกโลกที่อ่อนแอที่สุด 

 
วงแหวนแห่งไฟ 

  การวัดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ใช้เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน เรียกว่า ไซส์โม
กราฟ (Seismograph) โดยมีหน่วยบอกระดับการสั่นสะเทือนหรือระดับความรุนแรงเป็นมาตราริก
เตอร์ (Richter) มาตราริกเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ 

1. ขนาด 1.0 – 2.9 ริกเตอร์ จะเกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ประชาชนรับความรู้สึกได้ บางครั้ง 
รู้สึกเวียนศีรษะ 
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2. ขนาด 3.0 – 3.9 ริกเตอร์ ผู้อยู่ในอาคารจะรู้สึกสั่นไหวเหมือนมีรถไฟหรือรถบรรทุก 
ขนาดใหญ่วิ่งผ่านข้างบ้านที่พักอาศัย 

3. ขนาด 4.0 – 4.9 ริกเตอร์ เกิดการสั่นไหวขนาดปานกลาง วัตถุที่แขวนไว้จะมีอาการ 
แกว่งไกวไปมา 

4. ขนาด 5.0 – 5.9 ริกเตอร์ เกิดการสั่นไหวรุนแรง บริเวณกว้าง เครื่องใช้ไม้สอย และวัตถุ 
สิ่งของเคลื่อนที่ 

5. ขนาด 6.0 - 6.5 ริกเตอร์ เกิดการสั่นไวรุนแรงมาก อาคารบ้านเรือนจะเกิดความเสียหาย  
มีการพังทลาย 

6. ขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไป จะเกิดความสั่นไหวรุนแรง อาคารสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่ 
อาศัย ถนนหนทาง สะพาน จะเกิดความเสียหายมาก แผ่นดินแตกแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นจะถูกเหวี่ยง
กระเด็น 

1.2 ผลกระทบของแผ่นดินไหว 
      การเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านพักอาศัย 
และท าให้เกิดการเสียชีวิตของมนุษย์จากการพังทลายของสิ่งก่อสร้างต่างๆ และแผ่นดินถล่ม 
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในอาณาเขตแผ่นดินไหวจะได้รับความเสียหายมาก 

    การเกิดแผ่นดินไหวในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
1. พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศจีน มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ 

มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มีระดับความรุนแรง 7.9 ตามมาตราริกเตอร์ มีผู้เสียชีวิต 87,587 คน 
บาดเจ็บ 400,000 คน  

2. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  เกิดแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์  มีศูนย์กลาง 
แผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ช เขตแคนเทอร์เบอรี มีระดับความรุนแรง 6.3 ตามมาตราริกเตอร์     
มีผู้เสียชีวิต 185 คน บาดเจ็บ 1,500-2,000 คน  

3. กันยายน พ.ศ. 2556  เกิดแผ่นดินไหวในประเทศปากีสถาน  มีศูนย์กลาง 
แผ่นดินไหวที่จังหวัดบาลูจิสถาน  มีระดับความรุนแรง 7.8 ตามมาตราริกเตอร์ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 
300 คน ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเสียหายเป็นจ านวนมาก และท าให้เกิดเกาะขนาดเล็กขึ้นบริเวณ
ชายฝั่งเมืองกวาดาร์ ในทะเลอาหรับ 

4. พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย มีศูนย์กลางแผ่นดินไหว 
ที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีระดับความรุนแรง 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ มีผู้ เสียชีวิต 2          
คน ส่งผลให้อาคารบ้านเรือน โบราณสถาน และสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจ านวนมาก 

5. ตุลาคม พ.ศ. 2557 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศจีน  มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ 
เมืองผูเอ่อ มณฑลยูนนาน มีระดับความรุนแรง 6.6 ตามมาตราริกเตอร์ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บ และพบผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 

6. เมษายน พ.ศ. 2558 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล  มีศูนย์กลางแผ่นดินไหว 
ที่เมืองลัมชุง มีระดับความรุนแรง 7.8 ตามมาตราริกเตอร์ ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย 
โบราณสถานหลายแห่งมีอายุหลายร้อยปี สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ได้รับความเสียหายจนไม่เหลือ
สภาพเดิม บ้านเรือนกว่า 70,000 หลังพังถล่มเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และอีกกว่ า 
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530,000 หลังได้รับความเสียหายคาดว่ายอด ผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,000 ราย บาดเจ็บมากกว่า 
17,800 ราย  

1.3 แนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันแผ่นดินไหว 
     ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว 

1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนทราบ 
ว่าอยู่ที่ไหน 

2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น 
4. ควรทราบต าแหน่งของวาล์วปิดน้ า วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า ส าหรับตัด 

กระแสไฟฟ้า 
5. อย่าวางสิ่งของหนักบนช้ัน หรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็น 

อันตรายได้ 
6. ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน 
7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกัน 

อีกครั้งในภายหลัง 
8. สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับพื้นที่เสี่ยงภัย 

แผ่นดินไหว 
     ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว  

1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน ถ้า 
ท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน เพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน  

2. ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง ที่สามารถรับ 
น้ าหนักได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง  

3. หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีให้ห่างจาก 
สิ่งที่จะล้มทับได้  

4. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ ที่ปลอดภัย 
ภายนอกคือที่โล่งแจ้ง  

5. อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่ว 
อยู่บริเวณนั้น  

6. ถ้าท่านก าลังขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด  
7. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว  
8. หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง  

     หลังเกิดแผ่นดินไหว  
1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ท าการปฐมพยาบาล 

ขั้นต้นก่อน  
2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจ 

พังทลายได้  
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3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพัง 
แทง  

4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ า ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ 
ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว  

5. ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน  
6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
7. เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจ าเป็นจริง ๆ  
8. ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ าทิ้งก่อนใช้  
9. อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง  
10. อย่าแพร่ข่าวลือ 

2. ภัยแล้ง (Drought) 
 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งผิดปกติหรือเกิดฝนแล้ง เพราะปริมาณฝนมีน้อย
กว่าปกติและฝนไม่ตกตามฤดูกาลในพื้นที่หนึ่งๆเป็นเวลานาน จนท าให้ระดับน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ ลด
ปริมาณลง เกิดเป็นสภาวะขาดแคลนน้ า 

2.1 สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง  
     2.1.2 การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

      2.1.2 การเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 ผลกระทบของภัยแล้ง 
      ภัยแล้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทั้งเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการประมง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร
ลดน้อยลง และมีคุณภาพต่ า การขาดแคลนน้ าในการอุป โภคบริโภค พื้นดินขาดความชุ่มชื้น 
ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาจ
ก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหารได้   
 การเกิดภัยแล้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

1. ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาภัยแล้งหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ 
ของปี พ.ศ. 2549 บริเวณตอนกลางและตอนเหนือของประเทศ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 13 เดือน 
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์อย่างรุนแรง สัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจ านวนมาก 
รายงานระบุว่า ผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นคือการลักลอบขโมยน้ าจากทั้งแหล่งน้ าสาธารณะและ
ส่วนบุคคล อันเป็นอาชญากรรมใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน พื้นที่กว่าร้อยละ 90 ของรัฐนิวเซาท์
เวลส์ เผชิญกับภัยแล้ง รัฐบาลออสเตรเลียจัดสรรงบประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ
ประมาณ 27,000 ลา้นบาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่จะต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง 

2. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เกิดภัยแล้งในแถบลุ่มแม่น้ าฉางเจียงที่รุนแรงที่สุด 
ในรอบ 50 ปี สร้างความเดือดร้อนต่อชาวจีน 34 ล้านคน ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก 

3. ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งเกือบทุกปี อากาศร้อนแห้งแล้งฝนไม่ตก  
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โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปี พ.ศ.2555 ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง 53 จังหวัด มีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจ านวนมาก 

2.3 แนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัยแล้ง 
     2.3.1 ฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกท าลายโดยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
     2.3.2 ลดการตัดต้นไม้ท าลายป่าและระงับการเผาป่าเพ่ือน าพื้นที่ไปใช้เพาะปลูก 

      2.3.3 ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นตัวการส าคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดทดแทน เช่น พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ แก๊ส
ชีวภาพ เป็นต้น 

     2.3.4 เพิ่มพื้นที่ความจุในการกักเก็บน้ าส ารองให้มีปริมาณมากขึ้น 
     2.3.5 รณรงค์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดและให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

      2.3.6 ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านภัยแล้ง 

     2.3.7 ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าฝนเทียม 
     2.3.8 การแจกน้ าเพื่อบรรเทาทุกข์  
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การวัดและประเมินผล   

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู ้

1. แผนดินไหว  
         1.1  สาเหตุของการเกิด
แผ่นดินไหว 
         1.2  ผลกระทบของ
แผ่นดินไหว 
         1.3  แนวทางแก้ไขและวิธี
ป้องกันแผ่นดินไหว 

2. ภัยแล้ง  
         2.1  สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง  
         2.2  ผลกระทบของภัยแล้ง 
         2.3  แนวทางแก้ไขและวิธี
ป้องกันภัยแล้ง 

 
- การตอบ
ค าถาม 
-การท า
กิจกรรม 
 

 
-  ค าถาม 
- กิจกรรม “เรยีนรู้ สู้ภัย
พิบัติ” 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ที่ 3 
 
 

 
-  คร ู
 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
    2.1  ทักษะการสังเกต 
    2.2  ทักษะการให้เหตุผล 
    2.2  ทักษะการแสดงออก 
    2.3  ทักษะการแสดงความคิดเห็น 
    2.4  ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 

 
-  การสังเกต   
   พฤติกรรม 
 

 
-กิจกรรม “เรยีนรู้ สู้ภัย
พิบัติ” 
-แบบบันทึกการเรียนรู้ที่ 3 
-แบบวัดทักษะการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง 

 
-  คร ู
- นักเรียน 

3. เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
    3.1  ความตรงต่อเวลา 
    3.2  ความต้ังใจเรียน 
    3.3  ความรับผิดชอบ 
    3.4  ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
-  การสังเกต 
    พฤติกรรม 

 
 
-  แบบสังเกต พฤติกรรม 
 

 
 
-  คร ู
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 
 

ความตรงต่อเวลา เข้าเรียนก่อนหรือ
ตรงต่อเวลา 

เข้าเรียนช้า ไม่
เกิน10 นาท ี

เข้าเรียนช้าไม่เกิน
15 นาท ี

เข้าเรียนช้าเกิน15 
นาท ี

ความต้ังใจเรียน มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 90-100 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70-80 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 50-60 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ความรับผิดชอบ ส่งงานก่อนหรือ
ตรงตามเวลาที่
ก าหนด  

ส่งงานหลังจาก
เวลาที่ก าหนดไม่
เกิน1 วัน 

ส่งงานเลยเวลาที่
ก าหนดเกิน1 วัน 

ส่งงานเลยเวลาที่
ก าหนดเกิน 2 วัน 

ความซื่อสัตย์
สุจริต 

สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง
โดยไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น 

สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมีการคัดลอก
งานผู้อืน่ไม่เกิน 2 
ข้อ 

สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมีการคัดลอก
งานผู้อืน่ไม่เกิน 5 
ข้อ 

 สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมีการคัดลอก
งานผู้อืน่เกิน 5 
ข้อ 

 
กิจกรรมจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 การนึกย้อนความรู้เดิม (Recalling) 

1. ครูให้นักเรียนดูคลิปจากกล้องวงจรปิด เรื่อง อนุสาวรีย์เก่าแก่เนปาลพังทลายจาก 
"แผ่นดินไหว" ความยาว 0.23 นาทจีากนั้นร่วมกันสนทนาในประเด็น ดังน้ี 

 
- จากการชมคลิปในกล้องวงจรปิดนักเรียนคิดว่าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอะไร

ขึ้นมา   (แผ่นดินไหว) 
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- นักเรียนสังเกตจากอะไรถึงคิดว่าเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าว (พิจารณา
จากค าตอบของนักเรียน) 

- เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคลิป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศใด 
ในทวีปเอเชีย (เนปาล) 

- เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหายให้ประเทศดังกล่าว มาก
น้อยเพียงใด (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน)  

(ทักษะการสังเกต ทักษะการแสดงออก ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแสดงความ
คิดเห็น) 

2. ครูกล่าวถึงแผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติที่มักพบใน ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และสามารถ
สร้างความเสียหายให้มนุษย์ตามระดับความรุนแรงได้ตลอดเวลา  

3. ครูตั้งค าถามกับนักเรียนในประเด็นดังนี ้โดยให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของนักเรียน 
- ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติใดที่เกิดขึ้นได้

อีกบ้าง (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) 
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร (พิจารณา

จากค าตอบของนักเรียน) 
- ภัยธรรมชาติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากน้อยเพียงใด (พิจารณาจาก

ค าตอบของนักเรียน) 
- นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันอย่างไรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว

นั้นขึ้นมา  (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) (การระบุสิ่งที่รู้มา สิ่งที่ไม่รู้ และ
สิ่งที่ต้องการรู้)  

(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 1.1-1.4) 
(ทักษะการสังเกต ทักษะการแสดงออก ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแสดงความ
คิดเห็น ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรยีนรู้ (Planning)  

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปหัวข้อภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
ที่เราจะศึกษาร่วมกัน ให้เหลือเพียง 2 ประเด็น คือ แผ่นดินไหว และภัยแล้ง  

5. จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเลือกประเด็นที่จะก าหนดเป็นรายละเอียดในการศึกษา 
เกี่ยวกับ แผ่นดินไหวและภัยแล้ง โดยการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยประเด็นใดบ้าง 
(สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขและวิธีป้องกัน) เพื่อให้นักเรียนทราบประเด็นที่จะต้อง
ศึกษาเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(ทักษะการแสดงออก  ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรูด้้วยการน า
ตนเอง) 



95 
 

6. นักเรียนท ากิจกรรม เรื่อง“เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ” โดยนักเรียนวางแผนเลือกวิธีการเรียนรู้
เรื่องแผ่นดินไหวและภัยแล้งของตนเอง โดยร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
วิธีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลความรู้ การจัดล าดับการเรียนรู้ และการก าหนดสิ่งที่คาดหวัง
ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ให้มีความเหมาะสมกับตนเอง  

(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 2.1-2.6) 
(ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง) 

ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating)  
7. นักเรียนท าการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ตนเองวางไว้ โดย

ครูคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าถึงข้อมูล 
(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 3.1-3.6) 

(obj.1 obj.2 obj.3 obj.4 ทักษะการแสดงความคิดเหน็ ทักษะการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง) 

8. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและภัยแล้ง ตามที่
ตนเองได้ท าการศึกษาหาความรู้มา โดยน าเสนอในประเด็นที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  ครู
อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนน าเสนอยังไม่ครอบคลุม  โดยการน าเสนอโดยใช้ 
power point  และ คลิปรายการ วิตามินข่าวแผ่นดินไหว1 คลิปรายการ วิตามินข่าว
แผ่นดินไหว2 และการ์ตูนรู้แล้วรอด ตอนที่ 4/10 ภัยแล้ง และให้นักเรียนช่วยกันตอบ
ค าถามในประเด็นดังนี้  
- แผ่นดินไหวมีสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร (1.การเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นการ

เคลื่อนที่ของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด การยุบตัว 2.เกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ เช่น การขุดเหมืองแร่ การทดลองระเบิด การสร้างเขื่อน)  

- ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับอะไร (ขนาดของ
แผ่นดินไหวที่เรียกว่าริกเตอร์) 

- นักเรียนจะมีวิธีการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวนี้อย่างไร(สร้างอาคารบ้านเรือนที่มี
ความปลอดภัยและทนทานต่อการเกิดแผ่นดินไหว ติดตามข่าวสาร เมื่อเกิด
แผ่นดินไหวให้รีบออกจากตัวอาคาร ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้หาที่ก าบังหลบ
อยู่ใต้โต๊ะ เป็นต้น) 

- ภัยแล้งเกิดจากสาเหตุใด (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การท าลายพื้นที่ป่า การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก) 

- ความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้งได้แก่อะไรบ้าง (เกิดไฟป่า อุณหภูมิสูงขึ้น 
น้ าแข็งขั้วโลกละลาย และยังส่งผลต่ออาชีพเกษตรกรรมทั้งเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
และการประมงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหาร) 
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- นักเรียนมีแนวทางแก้ไขและวิธีป้องกันภัยแล้งอย่างไร (การแก้ไข เช่น การแจก
น้ า บรรเทาทุกข์ การท าฝนเทียม การป้องกัน เช่น ลดการท าลายและเพิ่มพื้นที่
ในการปลูกป่า ประหยัดไฟฟ้า น้ าประปา ใช้พลังงานทดแทนเป็นต้น ) 

(obj.1 obj.2 obj.3 obj.4 ทักษะการแสดงออก ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง) 

9. จากนั้นนักเรียนเขียนความรู้สึกของตนที่เกิดจากการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการเลือก
ขั้นตอนที่ตนจะด าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสม โดยตอบค าถามในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- นักเรียนมคีวามเข้าใจในแผ่นดินไหวและภัยแล้งว่าอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าต้องศึกษาหาความรู้เร่ืองใดเพ่ิมอีก เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความ

ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและภัยแล้ง 
- นักเรียนจะมีวิธีวางแผน ก าหนดขั้นตอนในการหาความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นที่

ขาดหายไปอย่างไร 
 (เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 3.7-3.9) 

(ทักษะการใหเ้หตุผล ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง) 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation)  

10. นักเรียนวิเคราะห์ และสรุปความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 4.1) 
(obj.1 obj.2 obj.3 ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง) 

11. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามในประเด็นดังต่อไปน้ี 
- นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาและที่สืบค้นได้ มาทบทวนว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
- นักเรียนสรุปวิธีการเรียนรู้ของตนเองท่ีได้เลือกใช้ในการเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร 
- นักเรียนประเมินความส าเร็จของวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนเลือก ว่าประสบ

ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
- การวางแผนเลือกวิธีเรียนด้วยตนเอง สามารถท าให้นักเรียน เรียนรู้เรื่องนี้ได้ดี

ขึ้นหรือไมอ่ย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 4.2-4.5) 

 (ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรูด้้วยการน า
ตนเอง) 

กิจกรรมรวบยอด 
ขั้นที่ 5 การเชื่อมโยงความรู ้(Relating)  

12. นักเรียนร่วมกันอธิบายปัญหาที่พบจากวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เลือกว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนในครั้งถัดไป  

(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 5.1-5.2) 
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13. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ และช่วยกันตอบค าถามในประเด็นดังต่อไปนี ้

 
รูปภาพที่ 1 

- ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพน้ีคือ (ภัยแล้ง) 
- สาเหตุของปัญหาในภาพคือ (การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ

กระท าของมนุษย์ เช่นการตัดไม้ท าลายป่า) 
- ผลที่จะเกิดตามมาของปัญหาในภาพนี้คือ (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) 
- นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในภาพนี้ได้อย่างไร  (พิจารณาจาก

ค าตอบของนักเรียน) 
(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 5.3.1-5.3.4) 

 
รูปภาพที่ 2 

- จากรูปภาพที่ 2 ให้นักเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ใน
ภาพ (พิจารณาจากค าตอบของนักเรียน) 

- ให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ (พิจารณา
จากค าตอบของนักเรียน) 

(เขียนในแบบบันทึกการเรียนรู้ข้อที่ 5.3.5-5.3.6) 
 (ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการเรียนรูด้้วยการน า
ตนเอง) 
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14. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ โดยถามนักเรียนว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและภัยแล้ง
มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียนหรือไม่ และอย่างไร “แผ่นดินไหวและภัยแล้ง
เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ภัยแล้งและการระวังภัย จะช่วยให้มีโอกาสเสี่ยง
น้อยลง รวมทั้งสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ ที่
เกิดขึ้น” 

 ( Gen. ทักษะการใหเ้หตุผล) 
 
สื่อการเรียนรู ้ 

1. คลิปจากกล้องวงจรปิด เรื่อง อนุสาวรีย์เก่าแก่เนปาลพังทลายจาก "แผ่นดินไหว"  
2. power point  เรื่อง แผ่นดินไหวและภัยแล้ง 
3. คลิปรายการ วิตามินข่าวแผ่นดินไหว1  
4. คลิปรายการ วิตามินข่าวแผ่นดินไหว2  
5. การ์ตูนรู้แล้วรอด ตอนที่ 4/10 ภัยแล้ง 
6. กิจกรรม “เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ” 
7. แบบบันทึกการเรียนรูท้ี่ 3 
8. แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

 
แหล่งการเรียนรู้ 
ก รม ท รัพ ย าก รธรณี . (2559) . แผ่ น ดิ น ไห ว . เข้ าถึ ง เมื่ อ  13 กั น ย ายน . เข้ าถึ ง ได้ จ าก
 http://www.dmr.go.th/main.php?filename=case_eq. 
ณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ. (2552).  ภูมิศาสตร์ ม.4-6.  กรุงเทพฯ: แม็ค จ ากัด. 
น้อม  งามนิสัย และทวีพงษ์ เทียนผ่อง. (2552).  ภูมิศาสตร์ ม.4-5. นนทบุรี: เอมพันธ ์จ ากัด.  
ธวัช  ทันโตภาส และคณะ. (2558). สังคมศึกษา ม.1. กรุงเทพฯ: วัฒนาพาณิช จ ากัด. 
วิตามินข่าว. (2555). แผ่นดินไหว1. ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ Thai PBS5 5 พฤษภาคม. เข้าถึงเมื่อ 
 5 ตุลาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=OMcuajdcpNU. 
วิตามินข่าว. (2555). แผ่นดินไหว2. ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 6 พฤษภาคม. เข้าถึงเมื่อ 
 5 ตุลาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=p1tkpkCsG4U. 
วินัย วีระวัฒนานนท์ และคณะ. (2558).  ภูมิศาสตร์ ม.4-6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด. 
วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ. (2558).  ภูมิศาสตร์ ม.1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด. 
อุตุนิยมวิทยา. (2559). การปฏิบัติและป้องกันแผ่นดินไหว. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
 http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=38. 
อุตุนิยมวิทยา. (2559). ภัยแล้ง. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก 
 https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71. 
 
 

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=38
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บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน/ ผลการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                          
 

 ลงชื่อ…….…............................................... ผู้สอน 
          (นางสาววันวิสาข์  พรมสาร) 

          .......... / .......... /.......... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม 

รวม ความตรง 
ต่อเวลา 

ความตั้งใจ
เรียน 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
14 – 16 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
10 – 13 คะแนน  หมายถึง ด ี
7 – 9    คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
4 – 6    คะแนน  หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ค าชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ทาง

ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตา
คอกนิชัน 

2. แบบทดสอบฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยใช้เวลา 
50 นาที 

3. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ โดยเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อเดียว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. พายุหมุนเขตร้อนเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการใด  

ก. กระบวนการพาความร้อน  ข.   กระบวนการพาความเย็น 
ค. กระบวนการควบแน่น   ง.   กระบวนการระเหย 

2. ข้อใดเรียงล าดับความรุนแรงของพายุจากน้อยไปมากได้อย่างถูกต้อง  
ก. ดีเปรสชัน โซนร้อน ไต้ฝุ่น  ข.   ไต้ฝุ่น ดีเปรสชัน โซนร้อน 
ค. ดีเปรสชัน ไต้ฝุ่น โซนร้อน  ง.   โซนร้อน ดีเปรสชัน ไต้ฝุ่น 

3. “พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ลมกรรโชกแรง และมลีูกเห็บตก” เปน็ผลมาจากการเกิดภัย
ธรรมชาติในข้อใด  
ก. พายุไต้ฝุ่น.            ข.   พายุฤดูร้อน 
ค. พายุเฮอริเคน         ง.   พายุหมุนเขตร้อน 

4. ข้อใดอธิบายการเกิดพายุฤดูร้อนได้อย่างถูกต้อง  
ก. พายุฤดูร้อนเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจากกระแสลมสองกระแสทีก่ระทบกัน 
ข. พายุฤดูร้อนเกิดจากกระแสน้ าอุ่นกับกระแสน้ าเย็นไหลมาบรรจบกัน 
ค. พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในเฉพาะบริเวณมหาสมุทรและทะเล 
ง. พายุฤดูร้อนเป็นผลมาจากกระบวนการพาความร้อน 

5. สถานการณ์ในข้อใด เกิดจากอิทธิผลของพายุดีเปรสชัน  
ก. แหล่งน้ าแห้งขอด ดินแตกระแหง  ข.   มีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้าง 
ค. ปริมาณการกักเก็บน้ าในเขื่อนลดลง ง.   ระดับน้ าทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

6. ผู้ประกอบการใดได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนโดยตรง  
ก. อุตสาหกรรม           ข.   เกษตรกร 
ค. ปศุสัตว์                  ง.   ประมง 

7. ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติใดที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ก. สึนามิ                     ข.   น้ าท่วม 
ค. แผ่นดินไหว             ง.   น้ าป่าไหลหลาก 
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8. “โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของกรมชลประทานเป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่
ภาคกลางได้เป็นอย่างดี” ถ้าค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่  
ก. ไม่เหมาะสม เพราะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก 
ข. เหมาะสม เพราะพ้ืนที่ภาคกลางเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศ 
ค. ไม่เหมาะสม เพราะบริเวณภาคกลางจะได้รับประโยชน์จากการสร้างเขื่อนเพียงพ้ืนที่เดียว 
ง. เหมาะสม เพราะช่วยให้พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไม่ได้รับความเสียหายจากน้ า

ท่วม 
9. ถ้าค านึงถึงปัญหาน้ าท่วมขังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การสร้างอาคารบ้านเรือน ตึก 

คอนโด ถนนหนทาง มีส่วนท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ก. ไม่มีส่วน เพราะน้ าท่วมขังเกิดจากการรอการระบาย 
ข. ไม่มีส่วน เพราะขึ้นอยู่กับการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค. มีส่วน เพราะน้ าจากสิ่งก่อสร้างรวมกับน้ าฝนท าให้เกิดปริมาณน้ าเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ 
ง. มีส่วน เพราะสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ าไหลท าให้น้ าระบายออกมาไม่ได้ 

10. โครงการแก้มลิง ช่วยแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติในข้อใด  
ก. น้ าท่วม                   ข.   น้ าเสีย 
ค. น้ าป่าไหลหลาก         ง.   น้ ากัดเซาะริมตลิ่ง 

11. ลมชนิดใดมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ เอลนีโญและลานีญา  
ก. ลมค้า                   ข.   ลมบก 
ค. ลมทะเล                ง.   ลมประจ าวัน 

12. ปรากฏการณ์ใดน าไปสู่การเกิดเอลนีโญ  
ก. ลมค้าแถบเส้นศูนยส์ูตรมีก าลงัแรงขึ้น 
ข. อุณหภูมิน้ าทะเลในแปซิฟิกตะวันออกจะลดต่ าลง 
ค. น้ าทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเย็นกว่าปกติ 
ง. ลมค้ามีก าลังออ่นลงท าให้น้ าทะเลตะวันออกในแปซิฟิกเขตร้อนอุ่นขึ้นผิดปกติ 

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ  
ก. น้ าทะเลบริเวณมหาสมทุรแปซิฟิกตะวันตกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ข. น้ าทะเลบริเวณมหาสมทุรแปซิฟิกตะวันออกมีอุณหภูมิสงูขึ้น 
ค. การอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติของน้ าทะเลบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
ง. การอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติของน้ าทะเลบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 

14. ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานีญา  
ก. เปรูประสบปัญหาภัยแล้งเป็นเวลานาน ข.   ออสเตรเลียเกิดไฟป่าและหมอกควันไฟ 
ค. ฟิลิปปินส์มีฝนตกชุกมากกว่าปกติ  ง.   เอกวาดอร์มีอากาศที่หนาวเย็น 

15. “บริเวณที่เคยชุ่มชื้นจะกลายเป็นแห้งแล้ง บริเวณที่เคยแห้งแล้งจะกลายเป็นชุ่มช้ืน” ข้อความนี้
เป็นลักษณะของปรากฏการณ์ใด  

ก. เอลนีโญ                 ข.   ลานีญา 
ค. วาตภัย                   ง.   อุทกภัย 
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16. การเกิดไฟป่าและหมอกควันไฟประเทศอินโดนีเซีย เป็นผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ใด  
ก. เอลนีโญ                   ข.   ลานีญา 
ค. ภาวะโลกร้อน             ง.   ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

17. การกระท าของนักเรียนคนใดมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
ได้อย่างเหมาะสม 
ก. ปกรณ์ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน 
ข. ณเดชหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า 
ค. ทับทิมเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกชนิดให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 
ง. ชมพู่จัดท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 

18. นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารและสืบค้นเก่ียวกับปรากฏการณ์เอลนีโญได้จากหน่วยงานใด  
ก. กรมประมง    ข.   กรมชลประทาน 
ค. กรมอุตุนิยมวิทยา   ง.   กรมทรัพยากรธรณี 

19. เครื่องมือชนิดใดใช้วัดแผ่นดินไหว  
ก. ไซโมสกราฟ           ข.   ไซโครมิเตอร ์
ค. บารอมิเตอร์           ง.    แอโรแวน 

20. ข้อใดไม่ใชส่าเหตุการเกิดปัญหาภัยแล้ง  
ก. การตัดต้นไม้    ข.   การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
ค. การเพ่ิมขึ้นของแก๊สเรือนกระจก  ง.   การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

21. เพราะเหตุใด ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และพม่า จึงประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว
บ่อยครั้ง  

ก. ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร   ข.   ตั้งอยู่ในแนววงแหวนไฟ 
ค. ลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกนั  ง.   การมีที่ตั้งอยู่บริเวณรอบมหาสมุทร 

22. ข้อใดมีสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่แตกต่างจากข้ออื่น  
ก. การระเบิดของภูเขาไฟ   ข.   การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน 
ค. การทดลองระเบิดปรมาณูใต้ดิน  ง.   การเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลก 

23. พ.ศ. 2558 ประเทศใดในทวปีเอเชียประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรง สร้างความเสียหาย
แก่ชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนและโบราณสถานเป็นจ านวนมาก  
ก. ออสเตรเลีย            ข.   เนปาล 
ค. ญี่ปุ่น                    ง.   พม่า 

24. ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง  
ก. เกิดไฟไหม้ป่า    ข.   ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
ค. น้ าแข็งทั่วโลกละลาย   ง.   แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนทีฉ่ับพลัน 

25. วิธีใดเป็นวิธีการในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ก. การท าฝนเทียม    ข.   การปลกูป่าเพิ่มพื้นที่ป่า 
ค. การขุดคลองส่งน้ าให้ทั่วถึง  ง.   การขุดเจาะบ่อบาดาลให้ครบทุกพื้นที ่
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26. หากต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจนไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ เกษตรกรท่านใดมีวิธีรับมือ
กับภัยแล้งได้อย่างสร้างสรรค์  
ก. สมชายดัดแปลงรถไถนามาท าเป็นรถขายไอศครีมตะเวนขายรอบหมูบ้าน 
ข. ลุงมีประดิษฐ์เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ค. ป้าทองปรับพ้ืนที่การเพาะปลูกทั้งหมดให้เป็นบ่อเลี้ยงปลา 
ง. มานีขุดหน้าดินที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกขายให้กับนายทุน 

27. การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ.2547 มีจุด
ก าเนิดการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณใด  
ก. ทะเลทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ข.   ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟกิ 
ค. ภาคใต้ของประเทศไทย   ง.   ตอนใต้ของประเทศจีน 

28. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดคลื่นยักษ์สนึามิ  
ก. การปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเล 
ข. การแตกหักของมวลน้ าแข็งในทะเล 
ค. การพุ่งชนของอุกกาบาตลงในมหาสมุทร 
ง. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างฉับพลันใต้ทะเล 

29. ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบทางสังคมจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ  
ก. ประชาชนขาดที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน 
ข. สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ถกูท าลาย 
ค. ปะการังใต้น้ าแตกหักเสียหาย 
ง. ธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงัก 

30. วิธีการใดสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบการเกิดภัยสึนามิในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม  
ก. การปลูกป่าชายเลน 
ข. การสร้างแนวก าแพงเพื่อป้องกันคลื่นยักษ ์
ค. การสร้างศูนย์อพยพและศูนย์การเตือนภัย 
ง. การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมชายหาด 

31. อนุสัญญาใดมคีวามเก่ียวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ า 
ก. อนุสัญญาไซเตส      ข.   อนุสญัญาแรมซาร์ 
ค. อนุสัญญาเวียนนา    ง.   อนุสัญญาบาเซิล 

32. อนุสัญญาใดมกีารควบคุมประเทศอุตสาหกรรมในการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  
ก. อนุสัญญาไซเตส 
ข. อนุสัญญาแรมซาร์ 
ค. อนุสัญญาเวียนนา 
ง. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

33. ข้อใดไม่ใชส่ัตว์ป่าของไทยที่อยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาไซเตส  
ก. เสือโคร่ง                 ข.   โลมาอิรวด ี
ค. ตัวเงินตัวทอง            ง.   สุนัขพันธุบ์างแก้ว 
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34. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ก. เกิดการค้าขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ข. เกิดการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศสมาชิก 
ค. จ ากัดการน าเข้า ส่งออก ของสารที่ท าลายบรรยากาศชั้นโอโซน 
ง. มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายและจ ากัดของเสียข้ามแดน 

35. นักเรียนมวิีธีการอย่างไรในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ก. ต่อต้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 
ข. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา 
ค. ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน 
ง. หันมาใช้หลอดไส้ให้มากขึ้น 

36. สารชนิดใดที่เป็นตัวการส าคัญในการท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  
ก. ซีเอฟซี                ข.   ไฮโดรเจน 
ค. อัลตราไวโอเลต      ง.   แคลเซียมคลอไรด์ 

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับพิธีสารมอลทรีออล  
ก. ข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาเกยีวโต 
ข. ข้อตกลงในการก าหนดพื้นที่ชุ่มน้ า 
ค. มาตรการจ ากัดสารจ าพวกฮาโลคาร์บอน 
ง. มาตรการจ ากัดการส่งออกของพืชป่าใกล้สูญพันธ์ 

38. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคญัของพิธีสารเกียวโต  
ก. สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด  ข.   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ค. การรับมือกับภาวะโลกร้อน  ง.   ลดการใชพ้ลังงานหมุนเวียน 

39. ข้อใดเป็นผลลพัธ์ที่ได้จากการร่วมมือกันระหว่างประเทศในพิธีสารเกียวโต  
ก. สามารถหยุดการปล่อยก๊าซการเรือนกระจกได้ครอบคลุมทั่วโลก 
ข. ประเทศอุตสาหกรรมร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ค. ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างรวดเร็ว 
ง. ประเทศผู้น าลดการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

40. ข้อใดไม่ใชแ่นวทางการให้ความร่วมมือของโรงงานอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามพิธีสารมอล 
ทรีออล  
ก. ปฏิบัติตามข้อห้ามการค้าขายสารท าลายชั้นโอโซน 
ข. ก าหนดระยะเวลาการเลิกใช้สารตามที่ก าหนด 
ค. ลดการใช้สารจ าพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
ง. ส่งออกสารซีเอฟซีไปยังประเทศก าลังพัฒนา 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
1 ก 21 ข 
2 ก 22 ค 
3 ข 23 ข 
4 ก 24 ง 
5 ข 25 ข 
6 ง 26 ก 
7 ข 27 ก 
8 ก 28 ง 
9 ง 29 ค 
10 ก 30 ก 
11 ก 31 ข 
12 ง 32 ง 
13 ข 33 ง 
14 ข 34 ก 
15 ก 35 ค 
16 ก 36 ก 
17 ก 37 ค 
18 ค 38 ข 
19 ก 39 ข 
20 ง 40 ง 
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แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ครั้งที่..................... 

ชื่อ...............................................................................................ชัน้ ม.1/8  เลขที่.............. 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องขวามือ ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรียนมากท่ีสุด แบบวัดน้ีแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 
 มากที่สุด หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง  ข้อความตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนน้อยที่สุด 

รายการค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู้ (Openness to Learning Opportunities) 
1. ฉันคิดว่าห้องสมุดเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการใช้
ศึกษาค้นคว้า 

     

2. ฉันสามารถหาวิธีเรียนรู้สิ่งที่ฉันต้องการเรียนได ้      
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจฉนัจะอยู่ให้ใกลส้ิ่งนั้น      
4. ฉันทราบดีว่าฉันต้องการจะเรียนอะไร      
5. ฉันคาดหวังให้ครูบอกนักเรียนทั้งช้ันเรียนให้ชัดเจน
ตลอดเวลาว่าจะท าอะไรในช้ันเรียน 

     

6. ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนได้ดีนอกจากตัวฉัน
เอง 

     

7. ฉันชอบเมื่อผู้ที่ทราบว่าฉันก าลังท าอะไรมาชี้
ข้อผิดพลาดในสิ่งที่ฉันก าลังท าอยู่ 

     

8. ฉันพร้อมทีจ่ะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ      
9. ฉันมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆเป็นอย่างมาก      
10. ฉันสนใจในการเรียนรู้มากกว่าที่คนอื่นสนใจ      
11. ฉันสามารถบังคับตนเองให้ท าในสิ่งที่คดิว่าควรท า      
12. ฉันรู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มากสิ่งต่างๆในโลกยิ่งน่าต่ืนเต้น      
13. ถ้าฉันไม่ตัง้ใจเรียนถือว่าเป็นความผิดของฉัน      
14. ในแต่ละปฉีันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอยา่งด้วย
ตนเอง 

     

15. ฉันคิดว่าการเรียนรูจ้ะเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
ชีวิต 
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รายการค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 2 การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 
Effective learner) 
16. การเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับฉัน      
17. มีหลายเรือ่งที่ฉันต้องการเรียนซึ่งท าให้ฉันอยากมี
เวลามากขึ้นในแต่ละวัน 

     

18. ฉันไม่ต้องใช้เวลาระยะหน่ึงก่อนเริ่มเรียนเรื่องใหม่      
19. ฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีทั้งในช้ันเรียนและเมื่อเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

     

20. ฉันเรียนรูด้้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องที่ต้องการ
เรียนรู ้

     

21. ฉันสามารถหาเวลาเรียนรู้สิ่งที่ฉันตั้งใจจะเรียนได้
เสมอแม้จะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใดก็ตาม 

     

22. ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่
เสมอ 

     

23. ฉันสามารถเรียนสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ดีกว่าคนส่วน
ใหญ ่

     

24. ฉันมีความคิดที่ดี และสามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดผล
ดีได้ 

     

25. ฉันเชื่อว่าการรู้จักตนเองเป็นส่วนส าคัญในการศึกษา      
ด้านที่ 3 การมีความคิดริเริม่และมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence in 
Learning) 
26. ฉันทราบดีว่าเมื่อไรต้องเรียนรู้เรื่องใดให้มากขึ้น      
27. ฉันคิดว่าการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นสิ่งที่สนกุ      
28. ถ้าฉันต้องการข้อมูลใดที่ยังไม่มี ฉันทราบว่าจะหา
ข้อมูลนั้นได้จากที่ใด 

     

29. ฉันรู้สึกสนกุกับการค้นหาค าตอบและข้อค าถาม
ต่างๆ 

     

30. ฉันสามารถท างานด้วยตนเองได้ดี      
31. ฉันจะดีใจมากเมื่อเสร็จสิน้การเรียน      
32. ฉันพยายามเช่ือมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนกับเป้าหมาย
ระยะยาวของฉันเสมอ 
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รายการค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

33. ฉันชอบชั้นเรียนที่ฉันถูกกระตุ้นให้มีส่วนในการ
ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรและอย่างไร 

     

34. การท าความเข้าใจสิ่งที่อา่นไม่เป็นปัญหาส าหรับฉัน      
35. ฉันมีความพยายามในการค้นคว้าสิ่งที่ฉนัต้องการ
ทราบได้ดีกว่าคนทั่วไป 

     

36. ฉันมีความคิดแปลกใหม่เมื่อต้องท ารายงาน/
โครงงาน 

     

37. ฉันมักเป็นผู้น าเมื่อมีการเรียนรู้แบบกลุม่เสมอ      
ด้านที่ 4 การยอมรับในสิ่งทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (Acceptance of Responsibility 
for One’s Own Learning) 
38. ฉันสามารถบอกได้ว่าฉันเรียนได้ดีหรือไม่      
39. ฉันมีความเชื่อมั่นในวิธีการเรียนและสืบสวน
สอบสวน 

     

40. ถ้าฉันสามารถเข้าใจบทเรียนพอที่จะท าคะแนนสอบ
ได้ดี แม้ยังมีบางส่วนที่ยังสงสัยอยู่ฉันก็กังวลใจ 

     

41. การเรียนเรื่องที่ยากไม่ท าให้ฉันเบื่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ฉัน
สนใจ 

     

ด้านที่ 5 ความรักในการเรียน (Love of Learning) 
42. ฉันชื่นชมยกย่องผู้ที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยูเ่สมอ      
43. ฉันคิดว่าผู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอคือ ผู้น า      
44. ฉันมีความสุขกับวิธีการที่ฉันสืบสวนปัญหาต่างๆ      
45. ฉันต้องการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเติบโตเป็น
บุคคลที่สมบูรณ ์

     

46. ฉันสนุกกับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
ด้านที่ 6 ความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) 
47. ฉันชอบลองสิ่งใหม่ๆแมว้่าฉันไม่แน่ใจวา่ผลที่เกิดขึ้น
จะเป็นอย่างไร 

     

48. ฉันชอบที่จะลองวิธีการเรียนใหม่ๆ      
49. ฉันชอบสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทาย      
50. ฉันสามารถคิดวิธีการเรียนเรื่องใหม่ได้หลายวิธี 
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รายการค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 7 การมองอนาคตในแง่ดี (Positive 
Orientation to the Future) 

     

51. ฉันต้องการจะเรียนรู้ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู ่      
52. ฉันชอบคิดถึงอนาคต      
53. ฉันเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายมิใช่สิง่ที่จะท าให้
หยุดท า 

     

ด้านที่ 8 ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to Use 
Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) 
54. ฉันสามารถใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและ
การจ าได้ดี 

     

55. ฉันคิดว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย      
56. ฉันชอบแก้ปัญหาที่มีค าตอบถูกมากกว่า 1 ค าตอบ      
 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าระดับทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

4.51 – 5.00 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมาก 

2.51 – 3.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.50 ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



121 
 

ตารางที่ 8  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ 
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู ้
        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ขั้นตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
        จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
        เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง +1 -1 +1 1.00 0.33 
เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู ้
        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
        การจัดล าดับเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลา +1 0 +1 2.00 0.67 
        เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย หรือเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
        การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้สอดคล้องกับเวลา +1 0 +1 2.00 0.67 
        การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจน และ
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        กระบวนการจัดการเรียนรู้สนองความต้องการของ
นักเรียนและสอดรับกับการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สื่อการเรียนการสอน 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 8  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาต ิ 
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
        สื่อการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
การวัด และการประเมิน 
        การวัด และการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        การวัด และการประเมินสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        การใช้ภาษา  ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
        เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        การวัด และการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม  0.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  พายุชนิดใดเกิดขึ้นในบริเวณ
ทะเลจีนใต ้ 

การจ า +1 -1 +1 1.00 0.33 

2.  พายุหมุนเขตร้อนเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากกระบวนการใด  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  ข้อใดเรียงล าดับความรุนแรง
ของพายุจากน้อยไปมากได้อย่าง
ถูกต้อง  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

4.  ปัจจัยใดที่ส่งเสริมความรุนแรง
ของการเกิดแผ่นดินถล่มโดยตรง  

การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

5.  “พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้า
ร้อง ลมกรรโชกแรง และมี
ลูกเห็บตก” เปน็ผลมาจากการ
เกิดภัยธรรมชาติในข้อใด  

การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

6.  ข้อใดอธิบายการเกิดพายุฤดูร้อน
ได้อย่างถูกต้อง  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

7.  ข้อใดเป็นสัญญาณเตือนภัยว่า
อาจเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดิน
ถล่ม  

การเข้าใจ +1 0 0 1.00 0.33 

8.  ฝนที่ตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
หลายชั่วโมงบริเวณภูเขา จะ
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติใดมาก
ที่สุด  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

9.  สถานการณ์ในข้อใด เกิดจาก
อิทธิผลของพายุดีเปรสชัน  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

10.  ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติน้ าท่วมขัง  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

11.  ก่อนเริ่มต้นฤดูฝนประเทศไทย
จะได้รับผลกระทบของภัย
ธรรมชาติชนิดใดมากที่สุด  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

12.  ผู้ประกอบการใดได้รับผลกระทบ
จากพายุหมุนเขตร้อนโดยตรง  

การ
วิเคราะห ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13.  ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติใดที่
เกิดขึ้นในทั่วทกุภูมิภาคของ
ประเทศไทย  

การ
วิเคราะห ์

+1 0 +1 2.00 0.67 

14.  ภัยธรรมชาติใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี  

การ
วิเคราะห ์

+1 0 +1 2.00 0.67 

15.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเม่ือ
เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชก
แรง  

การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

16.  ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในระยะยาวที่เหมาะสมที่สุด  

การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

17.  “โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของ
กรมชลประทานเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ภาค
กลางได้เป็นอย่างดี” ถ้าค านึงถึง
ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว
มีความเหมาะสมหรือไม่  

การประเมิน +1 +1 +1 3.00 1.00 

18.  ถ้าค านึงถึงปัญหาน้ าท่วมขังใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การ
สร้างอาคารบ้านเรือน ตึก คอนโด 
ถนนหนทาง มีส่วนท าให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด  

การประเมิน +1 +1 0 2.00 0.67 

19.  โครงการแก้มลิง ช่วยแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาติในข้อใด  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

20.  ข้อใดไม่ใชว่ิธีการป้องกันภัยจาก
พายุหมุนเขตร้อนที่ถูกต้อง 
 

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

21.  ปรากฏการณ์เอลนีโญและ
ลานีญามักเกิดขึ้นในบริเวณ
มหาสมุทรใด  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

22.  ลมชนิดใดมีความเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ ์เอลนีโญและ
ลานีญา  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

23.  ประเทศใดไม่ไดร้ับผลกระทบ
โดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนี
โญ  

การวิเคราะห์ +1 -1 +1 1.00 0.33 

24.  ปรากฏการณ์ใดน าไปสู่การเกิด
เอลนีโญ  

การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

25.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

26.  หากอุณหภูมิของน้ าบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่
เดิมมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว มี
อุณหภูมิเพ่ิมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ 
จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใด  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

27.  ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์ลานีญา  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

28.  ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผล
กระทบต่อออสเตรเลียอย่างไร  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

29.  “บริเวณที่เคยชุ่มชื้นจะ
กลายเป็นแห้งแล้ง บริเวณที่เคย
แห้งแล้งจะกลายเป็นชุ่มช้ืน” 
ข้อความนี้เป็นลักษณะของ
ปรากฏการณ์ใด  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

30.  เหตุการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ของ
ประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 
เป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ใด 

การวิเคราะห ์ +1 0 0 1.00 0.33 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช ้
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

31.  เหตุการณ์ในข้อใดที่อาจมีสาเหตุ
มาจากปรากฏการณ์ลานีญา  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

32.  การเกิดไฟป่าและหมอกควันไฟ
ประเทศอินโดนีเซีย เป็น
ผลกระทบที่เกดิจากเหตุการณ์
ใด  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

33.  การกระท าของนักเรียนคนใดมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญได้
อย่างเหมาะสม 

การน าไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 

34.  ข้อใดไม่ใชว่ิธีการรับมือกับ
ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง  

การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

35.  ปรากฏการณ์เอลนีโญไม่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มอาชีพใด  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

36.  นักเรียนสามารถติดตามข่าวสาร
และสืบค้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์
เอลนีโญได้จากหน่วยงานใด  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

37.  เครื่องมือชนิดใดใช้วัด
แผ่นดินไหว  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

38.  หน่วยวัดความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวเรียกว่าอะไร  

การจ า +1 -1 +1 1.00 0.33 

39.  ต าแหน่งที่เป็นจุดก าเนิดการไหว
สะเทือนของแผ่นดินไหวเรียกว่า 

การเข้าใจ +1 -1 +1 1.00 0.33 

40.  ข้อใดไม่ใชส่าเหตุการเกิดปัญหา
ภัยแล้ง 

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

41.  สภาพอากาศที่แห้งผิดปกติท าให้
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็น

ระยะเวลาที่ยาวนานน าไปสู่การ
เกิดภัยธรรมชาติในข้อใด 

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

42.  เพราะเหตุใด ประเทศญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และ
พม่า จึงประสบภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวบ่อยครั้ง  

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

43.  ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณ The 
Ring of Fire มักประสบปัญหา
ภัยพิบัติธรรมชาติในข้อใด  

การวิเคราะห ์ +1 +1 0 2.00 0.67 

44.  ข้อใดมีสาเหตุของการเกิด
แผ่นดินไหวที่แตกต่างจากข้ออื่น  

การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

45.  พ.ศ. 2558 ประเทศใดในทวปี
เอเชียประสบภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวครัง้ร้ายแรง สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน 
อาคารบ้านเรือนและ
โบราณสถานเป็นจ านวนมาก  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

46.  ขนาดความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวที่มคี่าตั้งแต่ 4-4.9 
ริกเตอร์ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายในลักษณะใด  

การจ า +1 -1 +1 1.00 0.33 

47.  ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาภัยแล้ง  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

48.  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้อาคาร
สถานที่ โบราณสถาน สถานที่
ราชการได้รับความเสียหาย
จ านวนมาก จากความเสียหาย
ดังกล่าวสามารถบอกขนาด
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้
ว่าอยู่ในช่วงใด 

การวิเคราะห์ +1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

49.  เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวใน
ขณะที่นักเรียนอยู่ในตัวอาคาร 
ซึ่งไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ 
นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตน
อย่างไรให้ปลอดภัยจากเหตุ
แผ่นดินไหว  

การน าไปใช้ +1 0 +1 2.00 0.67 

50.  วิธีใดเป็นวิธกีารในระยะยาวใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

การน าไปใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

51.  นักเรียนจะมีวิธกีารอย่างไรในการ
ให้ค าแนะน าแก่ชาวนาเพื่อเตรียม
รับมือกับปัญหาภัยแล้งที่ใช้ต้นทุน
ต่ าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

การ
สร้างสรรค์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

52.  หากต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง
จนไม่สามารถท าการเพาะปลูก
ได้ เกษตรกรทา่นใดมีวิธีรับมือ
กับภัยแล้งได้อย่างสร้างสรรค์  

การ
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53.  สึนามมิักเกิดขึน้บ่อยในบริเวณ
มหาสมุทรใด  
 
 

การจ า +1 0 +1 2.00 0.67 

54.  การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิใน
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 มีจุดก าเนิดการเกิด
แผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณใด  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

55.  ปรากฏการณ์ในข้อใดอาจ
น าไปสู่การเกิดสึนามิได้มากทีสุ่ด  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

56.  ข้อใดเป็นสาเหตุหลักของการ
เกิดคลื่นยักษ์สนึามิ  
 

การวิเคราะห ์ +1 +1 0 2.00 0.67 
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ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

57.  ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบทางสังคม
จากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนาม ิ 

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

58.  ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ.2554 เกิด
แผ่นดินไหวใตท้ะเล 9.0 ริกเตอร์ 
นอกชายฝั่งแปซิฟิก ประเทศใด
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด   

การวิเคราะห ์ +1 +1 0 2.00 0.67 

59.  วิธีการใดสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบการเกิดภัยสึนามิใน
ระยะยาวไดอ้ย่างเหมาะสม  

การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

60.  นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตน
อย่างไรเมื่ออยู่ที่ชายหาดและ
เห็นน้ าทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว  

การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

61.  อนุสัญญาใดมคีวามเก่ียวข้องกับ
พื้นที่ชุ่มน้ า  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

62.  อนุสัญญาไซเตสมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

63.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
อนุสัญญาไซเตส  
 

การเข้าใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

64.  อนุสัญญาใดมกีารควบคุม
ประเทศอุตสาหกรรมในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

65.  ข้อใดไม่ใชส่ัตว์ป่าของไทยที่อยู่
ในการควบคุมของอนุสัญญาไซ

เตส 
การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

66.  บึงโขลงหลง จังหวัดหนองคาย 
เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาใด 

การเข้าใจ +1 0 +1 
 
 
 

2.00 0.67 



130 
 

ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

67.  ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศใน
การปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

68.  การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา
แรมซาร์ส่งผลดีในระยะยาวต่อ
ประเทศไทยเรือ่งใดมากที่สุด  

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

69.  นักเรียนสามารถแจง้ข้อมูลการ
ลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพนัธ์ให้กับหน่วยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องยกเว้นข้อใด  

การน าไปใช ้ +1 0 +1 2.00 0.67 

70.  นักเรียนมวิีธีการอย่างไรในการ
ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

การน าไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

71.  พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลง
หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด  
 

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

72.  สารชนิดใดที่เป็นตัวการส าคัญใน
การท าลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศ  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

73.  ปรากฏการณ์ใดมีความเกี่ยวข้อง
กับพิธีสารเกียวโตโดยตรง  

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 

74.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพิธี
สารมอลทรีออล 
 
 

การเข้าใจ +1 +1 0 2.00 0.67 



131 
 

ตารางที่ 9  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  
      วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
      กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
พฤติกรรม 

ด้าน 
พุทธพิสัย 

ผู้เชีย่วชาญ 
∑𝐑 IOC คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่  
3 

75.  ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่
การเกิดอนุสัญญาเวียนนาและ
พิธีสารมอลทรีออล 

การวิเคราะห ์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

76.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคญั
ของพิธีสารเกียวโต  

การวิเคราะห ์ +1 +1 0 2.00 0.67 

77.  ข้อใดเป็นผลลพัธ์ที่ได้จากการ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศในพิธี
สารเกียวโต  

การวิเคราะห ์ +1 +1 0 2.00 0.67 

78.  เพราะเหตุใดมหาอ านาจของโลก
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่
ยอมให้สัตยาบนัในพิธีสาร   
เกียวโต 

การ
วิเคราะห ์

 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

79.  หน่วยงานใดของประเทศไทยที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาเวียนนา  

การจ า +1 -1 +1 1.00 0.33 

80.  ข้อใดไม่ใชแ่นวทางการให้ความ
ร่วมมือของโรงงานอุตสาหกรรม
ในการปฏิบัติตามพิธีสาร   
มอลทรีออล  

การจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 0.83 
หมายเหตุ  

1. ตัดข้อสอบออกทั้งหมด 8 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 72 ข้อ เนื่องจากมีค่า IOC ต่ า
กว่า 0.67 
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ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
      วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปี ที่  1  ที่ จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ก ระบ วน ก าร เม ต าค อ ก นิ ชั น โด ย ใช้ สู ต รข อ ง                 
      คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20  

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1.  0.38 0.25 ใช้ได ้
2.  0.60 0.40 ใช้ได ้
3.  0.58 0.35 ใช้ได ้
4.  0.63 0.65 ใช้ได ้
5.  0.38 0.55 ใช้ได ้
6.  0.98 0.05 ใช้ไม่ได ้
7.  0.73 .035 ใช้ได ้
8.  0.83 0.25 ใช้ไม่ได ้
9.  0.18 -0.05 ใช้ไม่ได ้
10.  0.58 0.55 ใช้ได ้
11.  0.78 0.45 ใช้ได ้
12.  0.85 0.10 ใช้ไม่ได ้
13.  0.93 0.15 ใช้ไม่ได ้
14.  0.55 0.40 ใช้ได ้
15.  0.38 0.55 ใช้ได ้
16.  0.53 0.45 ใช้ได ้
17.  0.78 0.25 ใช้ได ้
18.  0.83 0.35 ใช้ไม่ได ้
19.  0.35 -0.10 ใช้ไม่ได ้
20.  0.63 0.35 ใช้ได ้
21.  0.35 0.20 ใช้ได ้
22.  0.38 0.25 ใช้ได ้
23.  0.18 -0.05 ใช้ไม่ได ้
24.  0.35 0.30 ใช้ได ้
25.  0.75 0.30 ใช้ได ้
26.  0.50 0.30 ใช้ได ้
27.  0.23 -0.05 ใช้ไม่ได ้
28.  0.55 0.30 ใช้ได ้
29.  0.53 0.45 ใช้ได ้
30.  0.80 0.40 ใช้ได ้



133 
 

ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
      วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปี ที่  1  ที่ จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ก ระบ วน ก าร เม ต าค อ ก นิ ชั น โด ย ใช้ สู ต รข อ ง                 
      คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
31.  0.78 0.15 ใช้ไม่ได ้
32.  0.70 0.30 ใช้ได ้
33.  0.48 0.45 ใช้ได ้
34.  0.75 0.50 ใช้ได ้
35.  0.88 0.25 ใช้ไม่ได ้
36.  0.60 0.50 ใช้ได ้
37.  0.98 0.05 ใช้ไม่ได ้
38.  0.50 0.50 ใช้ได ้
39.  0.65 0.30 ใช้ได ้
40.  0.78 0.35 ใช้ได ้
41.  0.43 0.35 ใช้ได ้
42.  0.85 0.30 ใช้ไม่ได ้
43.  0.68 0.25 ใช้ได ้
44.  0.35 -0.10 ใช้ไม่ได ้
45.  0.50 0.20 ใช้ได ้
46.  0.65 0.20 ใช้ได ้
47.  0.60 0.30 ใช้ได ้
48.  0.93 0.05 ใช้ไม่ได ้
49.  0.60 0.30 ใช้ได ้
50.  0.70 0.40 ใช้ได ้
51.  0.80 0.40 ใช้ได ้
52.  0.50 0.50 ใช้ได ้
53.  0.88 0.25 ใช้ไม่ได ้
54.  0.60 0.30 ใช้ได ้
55.  0.68 0.35 ใช้ได ้
56.  0.78 0.35 ใช้ได ้
57.  0.40 0.20 ใช้ได ้
58.  0.60 0.20 ใช้ได ้
59.  0.83 0.25 ใช้ไม่ได ้
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ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
      วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปี ที่  1  ที่ จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ก ระบ วน ก าร เม ต าค อ ก นิ ชั น โด ย ใช้ สู ต รข อ ง                 
      คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
60.  0.38 0.35 ใช้ได ้
61.  0.40 0.40 ใช้ได ้
62.  0.95 0.10 ใช้ไม่ได ้
63.  0.60 0.30 ใช้ได ้
64.  0.75 0.20 ใช้ได ้
65.  0.55 0.50 ใช้ได ้
66.  0.75 0.40 ใช้ได ้
67.  0.40 0.30 ใช้ได ้
68.  0.40 0.40 ใช้ได ้
69.  0.53 -0.25 ใช้ไม่ได ้
70.  0.60 0.20 ใช้ได ้
71.  0.90 0.00 ใช้ไม่ได ้
72.  0.55 0.20 ใช้ได ้

เฉลี่ย 0.61 0.28  
 
หมายเหตุ 
 1. ข้อสอบข้อ 6, 9, 12, 13, 23, 37, 48, 62 และ 71 มีค่าความยากง่าย (p) ไม่อยู่ในช่วง 
0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพ จึงตัดออก 
 2. ข้อสอบข้อ 19, 27, 31, 44, และ 69 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็น
ข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและอ่อนได้จึงตัดออก 
 3. ข้อสอบข้อ 8, 18, 35, 42, 53 และ 59 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.8 จัดเป็น
ข้อสอบที่ง่ายเกินไปจึงควรตัดออก 
 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อสอบข้อที่ 3, 14, 
25, 30, 41, 46, 51, 55, 56, 61, 64, และ 66 
 4. รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 32 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 40 ข้อ 
  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สตูร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.86 
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ตารางที่ 11  คะแนนแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ   
      เมตาคอกนิชัน 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(Pre-test) 
คะแนนหลังเรยีน 

(Post-test) 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
1.  13 27 14 
2.  19 30 11 
3.  17 31 14 
4.  17 31 14 
5.  19 25 6 
6.  18 28 10 
7.  16 24 8 
8.  25 34 9 
9.  11 35 24 
10.  21 37 16 
11.  17 29 12 
12.  19 27 8 
13.  12 28 16 
14.  17 37 20 
15.  13 33 20 
16.  17 29 12 
17.  10 33 23 
18.  14 32 18 
19.  16 36 20 
20.  20 38 18 
21.  9 27 18 
22.  13 30 17 
23.  14 32 18 
24.  17 31 14 
25.  10 24 14 
26.  14 26 12 
27.  10 34 24 
28.  18 29 11 
29.  19 30 11 
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ตารางที่ 11  คะแนนแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ  
      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ   
      เมตาคอกนิชัน 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน 

(Pre-test) 
คะแนนหลังเรยีน 

(Post-test) 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
30.  14 34 20 
31.  12 32 20 
32.  13 22 9 
33.  16 28 12 
34.  13 23 10 
35.  10 36 26 
36.  14 34 20 
37.  18 34 16 
38.  17 35 18 

ค่าเฉลี่ย 15.32 30.66 15.34 
S.D. 3.580 4.187  
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ตารางที่ 12  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน  

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู้ (Openness to Learning Opportunities) 

1. ฉันคิดว่าห้องสมุดเป็นสถานทีท่ี่น่าสนใจในการใช้
ศึกษาค้นคว้า 

+1 0 +1 1.00 0.67 

2. ฉันสามารถหาวิธีเรียนรู้สิ่งที่ฉันต้องการเรียนได้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจฉันจะอยู่ให้ใกล้สิ่งนั้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. ฉันทราบดีว่าฉันต้องการจะเรียนอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. ฉันคาดหวังให้ครูบอกนักเรียนทั้งชั้นเรียนให้ชัดเจน

ตลอดเวลาว่าจะท าอะไรในช้ันเรียน 
+1 +1 0 2.00 0.67 

6. ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันเรียนได้ดีนอกจากตัวฉัน
เอง 

+1 +1 0 2.00 0.67 

7. ฉันชอบเมื่อผู้ทีท่ราบว่าฉันก าลังท าอะไรมาชี้
ข้อผิดพลาดในสิ่งที่ฉันก าลังท าอยู่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9. ฉันมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆเป็นอย่างมาก +1 +1 +1 3.00 1.00 
10. ฉันสนใจในการเรียนรู้มากกว่าที่คนอื่นสนใจ +1 0 +1 2.00 0.67 
11. ฉันสามารถบังคับตนเองให้ท าในสิ่งที่คิดว่าควรท า +1 +1 0 2.00 0.67 
12. ฉันรู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มากสิ่งต่างๆในโลกยิ่งน่าต่ืนเต้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
13. ถ้าฉันไม่ตั้งใจเรียนถือว่าเป็นความผิดของฉัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
14. ในแต่ละปีฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่างด้วยตนเอง +1 0 +1 2.00 0.67 
15. ฉันคิดว่าการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านที่ 2 การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self Concept as an 
Effective learner) 
16. การเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับฉัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
17. มีหลายเรื่องที่ฉันต้องการเรียนซึ่งท าให้ฉันอยากมีเวลา

มากขึ้นในแต่ละวัน 
+1 +1 0 2.00 0.67 

18. ฉันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนเริ่มเรียนเรื่องใหม่ +1 +1 +1 3.00 1.00 
19. ฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีทั้งในชั้นเรียนและเมือ่เรียนรู้

ด้วยตนเอง 
+1 0 +1 2.00 0.67 

20. ฉันเรียนรู้ด้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

21. ฉันสามารถหาเวลาเรียนรู้สิ่งที่ฉันตั้งใจจะเรยีนได้เสมอ
แม้จะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใดก็ตาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ +1 +1 +1 3.00 1.00 
23. ฉันสามารถเรียนสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้ดีกว่าคนส่วน

ใหญ ่
+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. ฉันมีความคิดที่ดี และสามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดผลดี
ได ้

+1 +1 0 2.00 0.67 

25. ฉันเชื่อว่าตนเองเป็นใคร อยู่ทีไ่หน และจะไปที่ใด เป็น
ส่วนส าคัญในการศึกษา 

+1 0 0 1.00 0.33 

26. ฉันทราบดีว่าเมื่อไรต้องเรียนรู้เรื่องใดให้มากขึ้น +1 0 +1 2.00 0.67 
ด้านที่ 3 การมีความคิดริเริม่และมีอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence in 
Learning) 
27. ฉันคิดว่าการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นสิ่งที่สนุก +1 +1 +1 3.00 1.00 
28. ถ้าฉันพบว่าต้องการข้อมูลใดที่ยังไม่มีฉันทราบว่าจะ

หาข้อมูลนั้นได้จากที่ใด 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. ฉันรู้สึกสนุกกบัการค้นหาค าตอบและข้อค าถามต่างๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
30. ฉันสามารถท างานด้วยตนเองได้ดี +1 +1 +1 3.00 1.00 
31. ฉันจะดีใจมากเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน +1 +1 0 2.00 0.67 
32. ฉันพยามยามเชื่อมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนกับเป้าหมาย

ระยะยาวของฉันเสมอ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

33. ฉันชอบชั้นเรียนที่ฉันถูกกระตุ้นให้มีส่วนในการ
ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรอย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34. การท าความเข้าใจสิ่งที่อ่านไมเ่ป็นปัญหาส าหรับฉัน +1 +1 0 2.00 0.67 
35. ฉันมีความพยายามในการค้นคว้าสิ่งที่ฉันต้องการ

ทราบได้ดีกว่าคนทั่วไป 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. ฉันมีความคิดแปลกใหม่เมื่อต้องท ารายงาน/โครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
37. ฉันมักเป็นผู้น าเมื่อมีการเรียนรู้แบบกลุ่มเสมอ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านที่ 4 การยอมรับในสิ่งทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง (Acceptance of Responsibility 
for One’s Own Learning) 
38. ฉันสามารถบอกได้ว่าฉันเรียนได้ดีหรือไม่ +1 +1 +1 3.00 1.00 
39. ฉันมีความเช่ือมั่นในวิธีการเรียนและสืบสวนสอบสวน +1 0 +1 2.00 0.67 
40. ถ้าฉันสามารถเข้าใจบทเรียนพอที่จะท าคะแนนสอบได้

ดี แม้ยังมีบางส่วนที่ยังสงสัยอยู่ฉันก็ไม่กังวลใจ 
+1 +1 0 2.00 0.67 

41. การเรียนเรื่องที่ยากไม่ท าใหฉ้ันเบื่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ฉัน
สนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านที่ 5 ความรักในการเรียน (Love of Learning) 
42. ฉันชื่นชมยกย่องผู้ที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ +1 +1 +1 3.00 1.00 
43. ฉันคิดว่าผู้ใฝ่เรยีนรู้อยู่เสมอคือ ผู้น า +1 +1 +1 3.00 1.00 
44. ฉนัมีความสุขกบัวิธีการที่ฉันสืบสวนปัญหาต่างๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
45. ฉันต้องการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึน้เพื่อที่จะเติบโตเป็น

บุคคลที่สมบูรณ ์
+1 0 +1 2.00 0.67 

46. ฉันสนุกกับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านที่ 6 ความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) 
47. ฉันชอบลองสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าฉันไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นจะ

เป็นอย่างไร 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

48. ฉันชอบที่จะลองวิธีการเรียนใหม่ๆ +1 +1 +1 3.00 1.00 
49. ฉันชอบสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทาย +1 +1 +1 3.00 1.00 
50. ฉันสามารถคิดวิธีการเรียนเรื่องใหม่ได้หลายวิธี +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านที่ 7 การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) 
51. ฉันต้องการจะเรียนรู้ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ +1 +1 +1 3.00 1.00 
52. ฉันชอบคิดถึงอนาคต +1 0 +1 2.00 0.67 
53. ฉันเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายมิใช่สิ่งที่จะท าให้หยุด

ท า 
+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน (ต่อ)  

ข้อ รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ของ

ผู้เชีย่วชาญ ∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านที่ 8 ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to Use 
Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) 
54. ฉันสามารถใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การ

ฟังและการจ าได้ดี 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

55. ฉันคิดว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย +1 +1 +1 3.00 1.00 
56. ฉันไม่ชอบแก้ปญัหาที่มีค าตอบถูกมากกว่า 1 

ค าตอบ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 0.89 
 
หมายเหตุ 
 1. ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 
 2. ด้านที่ 2 การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  จ านวน 10 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 และ 25 
 3. ด้านที่ 3 การมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้  จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 และ 36 
 4. ด้านที่ 4 การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของตนเอง จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อ 38, 39, 40 และ 41 
 5. ด้านที่ 5 ความรักในการเรียน จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 42, 43, 44, 45 และ 46 
 6. ด้านที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 47, 48, 49 และ 50 
 7.  ด้านที่ 7 การมองอนาคตในแง่ดี จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 51, 52 และ 53 
 8. ด้านที่ 8 ความสามารถในการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะการแก้ปัญหา จ านวน 3 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อ 54, 55 และ 56 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 
0.88 
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ภาคผนวก ง 

 
ภาพกิจกรรม 
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ขั้นที่ 1 การนกึย้อนความรู้เดิม (Recalling)  ผู้เรียนดูคลปิวิดีโอที่ผู้สอนก าหนดให้ 

 

ขั้นที่ 1 การนกึย้อนความรู้เดิม (Recalling)  ผู้เรียนระบุสิง่ที่รู้ สิ่งที่ไม่รู้ และสิ่งที่ต้องการรู ้
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ขั้นที่ 1 การนกึย้อนความรู้เดิม (Recalling) 
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ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ (Planning) 
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ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามวิธีเรียนของตนเอง 
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ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามวิธีเรียนของตนเอง 

 

 

 



147 
 

 

ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนออกมาน าเสนอ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) ผู้เรียนออกมาน าเสนอ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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ขั้นที่ 3 การแสวงหาความรู้ (Investigating) 
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ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 
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ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 
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ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) 

 

 

 



153 
 

ขั้นที่ 5 การเช่ือมโยงความรู้ (Relating) 
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