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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละกอที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ด้วยการจัดกิจกรรมด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้าน
อภิปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านอภิปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธี
อภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละกอ 
จำานวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำานวน 8 แผน รวมเวลาเรียน 16 ชั่วโมง (2) กลวิธีอภิปัญญา 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 8 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.22-0.83 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.82 และ (4) แบบประเมินความสามารถด้านอภิปัญญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(One Sample Test) 
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวติัศาสตรไ์ทยสมยัอยุธยา สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนบา้นละกอ มปีระสิทธภิาพ
เท่ากับ 85.48/83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู ้เรือ่ง พฒันาการทางประวัติศาสตรไ์ทยสมยัอยธุยา สำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ค่าเท่ากับ 0.6932 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.32

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีพัฒนาการความสามารถด้านอภิปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับดี ความสามารถทางอภิปัญญาในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความสามารถดา้นอภปัิญญาเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 มผีลการทดสอบทางสถติพิบว่า นกัเรยีนมคีะแนน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ประสทิธภิาพ และช่วยเสรมิสรา้งผูเ้รยีนด้านความสามารถอภปิญัญา การวางแผน การกำากบัตนเอง และ
การประเมินผล เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ผู้สอนนำาวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลสำาเร็จยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลวิธีอภิปัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Abstract
The purpose of this study were: (1) To development of learning activities with  

metacognitive strategies in combination with a series of learning activities. Subject: The  
historical development of Thailand, Ayutthaya period, for students in primary grade five. The 
Banlakor School effective meets the 80/80 criteria. (2) To study the effectiveness index 
of learning. Subject: The historical development of Thailand, Ayutthaya period, for students 
in primary grade five with metacognitive strategies in combination with a series of learning 
activities. (3) To study the development of metacognition of students in primary grade five 
learning by metacognitive strategies in combination with a series of learning activities. (4) 
To compare the cognitive abilities of metacognition of students in primary grade five learn-
ing by metacognitive strategies in combination with a series of learning activities against 
the criteria number 70 percent. The sample used in this research, are students in primary 
grade five, the Banlakor School 15 people. It is derived from cluster random sampling. The 
instruments used in the research were: (1) Plan learning activities 8 plan, the total time of 
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บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึง
เป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม

16 hours. (2) Metacognitive strategies in combination with a series of learning activities.
Subject: The historical development of Thailand, Ayutthaya period, for students in primary 
grade five number 8 sets. (3) Achievement test, it is a 4 choice answer, number 30 items. 
The discriminative power of clause (B) is 0.22-0.83 and the whole issue of confidence was 
0.82 and (4) Evaluating the ability of metacognition. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test, one sample test.

The results of the study were as follows:

1. Learning activities with metacognitive strategies in combination with a series of 
learning activities. Subject: The historical development of Thailand, Ayutthaya period, for 
students in primary grade five. The Banlakor School effective is 85.48 / 83.78, according 
to the criteria 80/80 presets.

2. The effectiveness index of learning. Subject: The historical development of Thailand,  
Ayutthaya period, for students in primary grade five, the activities with metacognitive  
strategies in combination with a series of learning activities is equal to 0.6932 0.6932,  
indicating that the students had the academic progress of 69.32%.

3. Students in primary grade five who learned by metacognitive strategies in  
combination with a series of learning activities. Develop metacognitive skills overall were at a 
good level. Metacognitive abilities in each learning management plan showed that students 
had a higher average overall development.

4. Students in primary grade five who learned by metacognitive strategies in  
combination with a series of learning activities, have capable of metacognition, compared 
with 70 percent criterion test, level of statistical significance .05. 

In conclusion, organizing to learning activities with metacognitive strategies in  
combination with a series of learning activities, efficient and enhance learning, the ability  
metacognition, planning, self-direction and the evaluation increased. Therefore, should  
encourage the instructor to bring learning to the application of the relevant parts to achieve 
more success.

Keywords: Learning achievement, metacognitive strategies, learning activities
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ตามศักยภาพ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำา 
เป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นพลเมืองดี มีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง ต่อประเทศชาติ และต่อสังคมโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 12- 15) 

ประวัติศาสตร์ทำาให้ประชาชนในชาติ
รู้จักความเป็นมาชาติของตน มีความรักความ
ผูกพนั ความหวงแหนในแผน่ดินทีพ่ระมหากษัตรย์ิ 
บรรพบุรุษ และคนในอดีตได้เสียสละปกป้องแผ่น
ดนิใหด้ำารงมาจากบรรพบรุษุสูอ่นชุนรุน่หลงัจนถงึ
ปัจจุบัน การรู้จักประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ
จะทำาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดความเป็นเอกราช
ของประเทศชาติให้คงอยู่ตลอดไป (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 16) 
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย จึงเปรียบเสมือน
เคร่ืองมือสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งที่กำาลังดำาเนิน
อยู่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทำาให้รู้แจ้ง
ถึงธรรมชาติและขอบเขตจำากัดของมนุษย์ รู้จัก
ความสามารถของตน และประวัติศาสตร์จะช่วย
ให้เข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร 
มีเงื่อนไขใดที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น เข้าใจภูมิหลังค
วามเป็นมาของปัญหาตา่งๆ (กรมวชิาการ, 2544: 
3) ซ่ึงต้องอาศัยการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยการ
ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ
จุดหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้
เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการเรยีนรู ้หากนำาวธิกีารสอนประวติัศาสตร์
โดยเน้นการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ให้กับ 
ผูเ้รยีนแลว้ การเรยีนวชิาประวตัศิาสตรใ์นโรงเรยีน
นา่จะเปน็ประโยชนม์ากกวา่เพียงเรยีนเพ่ือให้รูว้า่มี
เหตกุารณอ์ะไรเกดิขึน้บา้งเทา่น้ัน จะทำาให้ผู้เรยีนมี
สมรรถนะสำาคญัของผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความ

สามารถดา้นการคดิ (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 17) 

ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ  
O-NET ปกีารศกึษา 2557 ของนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านละกอ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ที่มีผลการทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
สาระประวัติศาสตร์ ร้อยละ 34.56 (สำานักงาน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556: 3) และ
ผลการทดสอบของนกัเรยีนในสาระประวตัศิาสตร ์
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ในปกีารศกึษา 2556 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.70 
(วิชาการโรงเรียนบ้านละกอ, 2556: 7) อยู่ใน
ระดับพอใช้ ไม่ถึงเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ 
ร้อยละ 75 ซึ่งมาจากการจัดการเรียน

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ครูใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยาย ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติแก้ปัญหา ขาดการพัฒนาสื่อการสอนในรูป
แบบต่างๆ ทำาให้นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ ไม่
สนใจร่วมกิจกรรม ไม่ใส่ใจใฝ่รู้ ขาดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนต่ำา สอดคลอ้งกับระวิวรรณ ภาคพรต 
สมุาล ีโตสกลุ และเฉลมิชยั พนัธเ์ลิศ (2554: 42) 
ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นวิธีการสอนแบบบรรยาย 
ยึดเอกสาร จึงมีผลทำาให้ผู้สอนและผู้เรียนขาด
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนขาดการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้นครูผู้สอนต้องปรับ
เปลีย่นวิธกีารสอนโดยจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั เน้นทกัษะกระบวนการคดิ ใชร้ปู
แบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2556: 9) 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยการ
พัฒนากระบวนการคิด พบว่า Metacognition 
หรือภิปัญญาเป็นเรื่องท่ีครูควรนำาไปใช้ฝึกผู้เรียน
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เพื่อใช้ในการควบคุมการคิด ความสามารถใน
การกำากับควบคุมตนเองว่าเป็นการรู้ว่าจะทำางาน
นั้นเม่ือไรรวมถึงการวางแผนประเมินและตรวจ
สอบวิธีการที่คาดคะเนคำาตอบไว้ล่วงหน้า รวมถึง
สามารถกำากับตนเองใช้เวลาและความสามารถ
ในการแก้ปัญหา (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552:  
21 - 23) สอดคล้องกับฟลาเวลล์ (Flavell, 1979 
อ้างถึงในพันธ ทองตัน, 2545: 10-11) การสอน
ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดทำาได้โดยการให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันกระบวนการคิดของตนเองและ
เรียกทักษะกระบวนการคิดนี้ว่า “เมตาคอกนิช่ัน
หรืออภิปัญญา” การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีอภิปัญญา 
(Metacognitive Strategies) ซึง่ประกอบด้วยการ
วางแผน การกำากับตนเอง และการประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง ช่วยให้การเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย
ได้ การจะเพิ่มพูนทักษะหรือกลวิธีอภิปัญญาได้
ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้เรียนและบทบาท
ของครูในการพัฒนาความสามารถในการใช้กลวิธี
อภิปัญญา ดังนั้นครูจำาเป็นต้องใช้วิธีการต่างๆ ที่
จะชว่ยเรา้ความสนใจของนักเรยีน เปน็ต้นวา่การใช้
ส่ือการเรยีนการสอน การแบ่งกลุม่นกัเรยีน รวมทัง้
ใชเ้ทคนิคการสอนตา่งๆ เพ่ือส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู ้มคีวามสนใจใฝรู่ ้ซึง่พบวา่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมได้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่ม มีการร่วมมือใน
การสืบเสาะ หาความรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน (สุวิทย์  
มูลคำาและอรทัย มูลคำา, 2552: 51) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่
กำาลังศึกษาอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนของตนมากที่สุด เรียนได้ตามความ
สามารถความสนใจ เอื้อโอกาสให้แก่ผู้เรียนที่มี
ความแตกตา่งระหว่างบคุคล มคีวามรบัผดิชอบต่อ

ตนเองและสังคม ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545: 88) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนากลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นเนื้อหา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดให้เรียนในระดับชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 จะสง่ผลให้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น และพัฒนาอภิปัญญาที่
จะส่งเสริมทักษะการคิด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ 
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรือ่งพฒันาการทางประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยอยธุยา 
สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านละกอ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
เรยีนรูเ้รือ่ง พฒันาการทางประวตัศิาสตรไ์ทยสมยั
อยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
การจัดกิจกรรมด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้

3. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านอภิปัญญา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วย
กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นอภิ
ปญัญาของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 ทีเ่รียนรู้
ดว้ยกลวธิอีภิปญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู้
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
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สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้มคีวามสามารถด้านอภปิญัญา
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก ่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 5 ศูนย์เครือข่ายจักราช 2 จำานวน 3 โรงเรียน 
ไดแ้ก ่โรงเรยีนบ้านละกอ โรงเรยีนบา้นโนนตาพรม 
โรงเรียนบ้านช่องโค จำานวน 53 คน ภาคเรียนที่ 
2 ประจำาปีการศึกษา 2558 (เดือนพฤศจิกายน 
– เดือนมีนาคม) สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละกอ ศูนย์เครือข่าย
จักราช 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 
ประจำาปีการศึกษา 2558 (เดือนพฤศจิกายน – 
เดือนมีนาคม) จำานวน 15 คน จำานวน 1 ห้อง 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ประวติัศาสตร ์เรือ่ง พัฒนาการทางประวตัศิาสตร์
ไทยสมยัอยธุยาจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กลวธิี
อภปิญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ช้ันประถม
ศกึษาปีท่ี 5 จำานวน 8 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง เวลา 
16 ชัว่โมง ผลการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
อยู่ในระดับ 4.14 คือ เหมาะสมมาก

2. กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำานวน 8 ชุด ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 4.31 คือ เหมาะสมมาก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยธุยา สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่5 เปน็
ข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ .22 
- .83 มคีา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั (rcc) เทา่กบั 0.82

4. แบบประเมินความสามารถด้านอภิ
ปัญญา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยประเมินจากการทำาชิ้นงานจากบัตรกิจกรรม
ที่ 3 และ บัตรที่ 4 เกณฑ์ที่ใช้ให้คะแนนใช้เกณฑ์ 
Rubric Scoring หาดชันคีวามสอดคลอ้ง IOC จาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 - 1.00

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ประวติัศาสตร ์เรือ่ง พฒันาการทางประวตัศิาสตร์
ไทยสมัยอยุธยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละกอ 

3. ขั้นสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน ชดุเดยีวกนักบัการทดสอบกอ่นเรยีน

3.2 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับ
นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งไปทำาการตรวจวเิคราะห์ทาง
สถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยต่อไป
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. นำาคะแนนจากใบงาน, การทดสอบ
ย่อยและคะแนนพฤติกรรมการทำางานกลุ่มจาก
กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้มา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ โดยใช้สูตร E

1
/E

2
 

2. หาคา่สถติพิืน้ฐานของแผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบและความสามารถด้านอภิ
ปัญญา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ 

3. การหาดัชนปีระสิทธผิลของการเรยีนรู ้
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คำานวณค่าดัชนีประสิทธิผลจากสูตร E.I.

4. การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นอภิ
ปัญญาหลังการจัดกิจกรรมกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
โดยใช้การทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ t-test แบบ 
One Group Sample test

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพกลวิธี

อภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียน 
15 คน นำาผลการทำาแบบทดสอบระหวา่งเรยีนและ
ทดสอบหลังเรียนที่ได้จากการใช้กลวิธีอภิปัญญา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา มาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ E

1
/E

2
 นักเรียนที่

เรียนด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำาใบงาน แบบ
ฝึกหัด ทดสอบย่อย และการประเมินพฤติกรรม
กลุ่ม ทั้ง 8 แผน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 683.80 
จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.48 และหลังจากเรียนด้วยกลวิธีอภิปัญญา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 25.13 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น 
รอ้ยละ 83.78 แสดงวา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยกลวธิอีภิปญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 85.48/83.78 เปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 ดังตารางที่ 1
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2. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลวิธี
อภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากจำานวน

นักเรียน 15 คน มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนรวม 
212 คะแนน มคีะแนนทดสอบหลงัเรียนรวม 377 
คะแนนและมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6932 
แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรูเ้พิม่
ขึน้เทา่กบั 0.6932 หรือคดิเปน็รอ้ยละ 69.32 ดงั
ตารางที่ 2 

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธิภาพของกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละกอ

 จำ�
นวน
15
คน

คะแนนทดสอบระหว่�งเรียน
 (800) 

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน

 (30 
คะแนน) 

ประ
สทิธภิ�พ
E

1
 / E

2

ชุดที่1
100

ชุดที่2
100

ชุดที่3
100

ชุดที่4
100

ชุดที่5
100

ชุดที่6
100

ชุดที่7
100

ชุดที่8
100

รวม
800

รวม
30

85.48/
83.78

คะ
แนน
เฉลี่ย

83.
27

85.
47

85.
87

83.
87

86.
93

87.
67

88.
00

82.73
683.
80

25.13

คิดเป็นร้อยละ 85.48 83.78

ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลวิธีอภิปัญญา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่�ง

 (N) 
คะแนน

เต็ม

ทดสอบหลังเรียน ทดสอบก่อนเรียน
E.I.คะแนนที่ได้ ร้อยละ คะแนนที่ได้ ร้อยละ

15 450 377 83.78 212 47.11 0.6932

3. ผลการพัฒนาการความสามารถด้าน
อภิปญัญา (การวางแผน การกำากบัตนเอง และการ
ประเมินผล) เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ไทยสมยัอยธุยา ช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 การจัดการ
เรียนรูท้ั้ง 8 แผน นกัเรยีนมพัีฒนาการอยูใ่นระดบั

ดีจำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ระดับดี
มากจำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับ
ปานกลางจำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
ดังตารางที่ 3
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4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยกลวธิอีภปิญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ ทั้งหมด 15 คน มีคะแนนความสามารถ
ดา้นอภิปญัญา (การวางแผน การกำากบัตนเอง การ

ประเมินผล) เฉลี่ยเท่ากับ 151.60 จากคะแนน
เต็ม 192 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.96 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดคือร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 3 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถด้านอภิปัญญา (การวางแผน การกำากับตนเอง  
การประเมินผล) หลังเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

ระดับคว�มส�ม�รถด้�นอภิ
ปัญญ� (3 ด้�น) 

จำ�นวนนักเรียน ร้อยละ แปลผล

80 - 100 6 40.00 ดีมาก

70 - 79 7 46.67 ดี

60 - 69 2 13.33 ปานกลาง

ต�ร�งที่ 4 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นอภปิญัญาเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ำาหนดคอืรอ้ยละ 70 โดยใช้
กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนน N M S.D. t sig

คะแนนของนักเรียน 15 151.60 15.46794 20.43 .000

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวจัิยเร่ืองการพัฒนากจิกรรมการ

เรยีนรูด้ว้ยกลวธิอีภปิญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย
สมัยอยุธยา สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ประสทิธภิาพของกลวธิอีภปิญัญารว่ม
กับชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้ช้ันประถมศกึษาปทีี ่5 มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 85.48/83.78 ซึง่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ปรากฏผลเช่นน้ีเน่ืองมาจากผู้
เรยีนไดร้บัการเรยีนรูด้้วยการจัดกจิกรรมการเรยีน
การสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักวางแผนค้นหา

คำาตอบด้วยตนเอง กำากับตนเองในการปฏิบัติงาน 
และทบทวนตรวจสอบสิ่งที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดแทรก
กลวธิอีภปิญัญาดา้นการวางแผน การกำากบัตนเอง 
และการประเมินผล ประกอบด้วยบัตรกิจกรรมท่ี 
1 เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อจุดประกายความสนใจให้
กับนักเรียนด้วยการใช้คำาถาม รูปภาพ เพลง หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา บัตรกิจกรรมท่ี 
2 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยกระบวนการกลุ่ม ร่วม
กันวางแผน กำากับตนเอง และการประเมินผลโดย
นำาผลงานมาแสดงเพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรูซ้ึง่กนัและ
กัน บัตรกิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมเดี่ยว นักเรียน
แต่ละคนตั้งเป้าหมาย หาวิธีการเพื่อให้ได้คำาตอบ 
กำากบัตนเองใหผ้ลงานบรรลุเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้และ
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สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ บัตรกิจกรรมที่ 4 
เป็นกิจกรรมเดี่ยว ประเมินผลสรุปการเรียนรู้ด้วย
การให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ิมเติม และ
ต้องการรู้ในอนาคต นักเรียนได้มีการวางแผน
การเรียนรู้ การกำากับควบคุมตนเอง และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทำาให้เกิดความตระหนักรู้  
ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารจัดการเรยีนรูด้ว้ย
การสะท้อนอภิปัญญาของโฟการ์ตี (Forgaty, 
1994: 1-28) อธิบายว่าเมื่อให้นักเรียนอธิบาย
ให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงเป้าหมายและการใช้ประโยชน์จาก
การเรียนรู้ ให้กำากับตนเองอย่างอิสระ ให้ประเมิน
ตนเอง ให้เชื่อมโยงความคิดหลักและสร้างความ
คิดหลักด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
การเรียนรู้ เพราะได้ฝึกการบอกเกร็ดความรู้จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้แล้วนำาเกร็ดความรู้ต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนไปเขียนบันทึกเพื่อเป็นการตรวจสอบ
การดำาเนินงานด้วยตนเอง สอดคล้องกับวินิจฉัย 
ไชยขันธ์ (2550: 54-57) พบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถใช้ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชันในการเรียนรู้ขั้นการวางแผน การกำากับ 
และการประเมินได้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

2. คา่ดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรู้ด้วย
กลวธิอีภิปญัญารว่มกบัชุดกจิกรรมการเรียนรู ้วชิา
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 มคีา่เทา่กบั 0.6932 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวาม
ก้าวหน้าทางการเรยีนคดิเปน็รอ้ยละ 69.32 เนือ่ง
มาจากกลวธีิอภปิญัญาเปน็กระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนาตนเอง มีการวางแผนการเรียนรู้ ค้นหา
และเลือกใช้กลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ (Flavell, 1979: 105 – 
110) สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการทางสมอง
ในการประมวลข้อมูล (Information Processing 

Theory) มีการรับข้อมูล บันทึกข้อมูล มาเก็บไว้
ในความจำาระยะสั้น ประมวลผลข้อมูล แล้วนำามา
เก็บไว้ในความจำาระยะยาวเพื่อเรียกใช้ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Klausmeier, 1985: 108 
; อ้างอิงจากทิศนา แขมมณี, 2556: 82) โดยร่วม
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดให้นักเรียน
ได้ศึกษาใบความรู้ สถานการณ์ที่กำาหนดและทำา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรึกษากันในกลุ่มขณะเรียนได้อย่าง
เต็มที่ นักเรียนต้องคิดกำาหนดเป้าหมาย วางแผน
ปฏิบัติ แล้วกำากับตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย 
การประเมินตรวจสอบการบรรลุผล ส่งผลให้
แผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยกลวธิอีภปิญัญารว่มกบั 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาประวัติศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6932 

3. ความสามารถด้านอภิปัญญาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธี
อภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัด ีความสามารถทางอภปิญัญาในแตล่ะ
แผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มาจากกิจกรรมการเรียนในแต่ละแผน
ได้รับการออกแบบใช้แนวคิดอภิปัญญา 1) การ
วางแผนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์
ปญัหา คดิวางแผนคน้หาคำาตอบดว้ยตนเอง โดยใช้
กลวธินีำาความคดิ ครนูำาประโยคคำาถามมากระตุน้ 
ให้นัก เรี ยนตอบสนองด้วยการคิดทบทวน  
การพูดคุยแลกเปลี่ยน กลวิธีบันทึกการเรียนรู้  
ครูนำารูปภาพมากระตุ้นให้นักเรียนคิด ทบทวน 
ตอบสนองด้วยการจดบันทึกความคิดลงในแบบ
บันทึกการเรียนรู้ กลวิธีการจินตนาการ นักเรียน
ได้สร้างภาพจินตนาการสิ่งที่กำาลังเรียน กลวิธี
การทำานาย นักเรียนใช้ข้อมูลที่มีอยู่สร้างการ
ทำานายที่เป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น กลวิธีจัด
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เป้าหมาย นักเรียนได้ตัดสินใจซึ่งกำาหนดให้เป็น
เป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อวางแผน
ในการทำางานให้บรรลุเป้าหมาย 2) การกำากับ
ตนเองใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการอ่านจริง ขีดเส้นใต้ใจความสำาคัญ ฝึก
การถ่ายโอนการเรียนรู้โดยเขียนบันทึกการเรียน
รู้เพื่อให้สรุปสาระสำาคัญของบทอ่านเขียนเป็น
แผนภาพความคิด โดยใช้กลวิธีคิดออกเสียง  
นักเรียนพูดตามที่ตนเองคิดหรือบันทึกย่อไว้  
ก ล วิ ธี ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ท ว น ซ้ำ า ส า ร ะ สำ า คั ญ 
นักเรียนได้ทบทวนสาระสำาคัญที่กำาลังเรียนรู้
อยู่ขณะน้ัน กลวิธีบันทึกช่วยจำา นักเรียนจด
บันทึกเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้  
กลวิธีสื่อสารสองทาง นักเรียนพูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ และการวิพากษ์วิจารณ์แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กลวิธีสิ่ง 
เตอืนใจ ครนูำาประโยคคำาถามเกีย่วกบัสาระทีก่ำาลงั
เรียนรู้ถามนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) การประเมิน
ผลผู้เรียนได้สะท้อนสิ่งที่รู้แล้ว ส่ิงที่ได้เรียนรู้เพิ่ม
เติมมาสร้างองค์ความรู้ และสิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่ม
เติมในอนาคต พร้อมทั้งครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้กลวิธีเชื่อมโยง
ความคิดภาพรวม เชื่อมโยงความคิดภาพรวมที่มี
อยู่เดิมกับความคิดภาพรวมท่ีเกิดขึ้นใหม่ กลวิธี
การขยายความคดิ ขยายความคดิของภาพรวมของ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ กลวิธีการตรวจสอบ
ตนเอง นำาเสนอผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ กลวิธี
คำาถามประเมินผล ครูใช้คำาถามให้นักเรียนตอบ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ กลวิธีบันทึกซ้ำา บันทึกเกร็ดความรู้ 
ต่างๆ จากการได้เรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทำาให้นักเรียนมีการพัฒนาความ
สามารถทางอภิปัญญา สอดคล้องกับทฤษฏีการ
เรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด  
(Law of Exercise) ทิศนา แขมมณี (2556: 51) 
สิ่งใดก็ตามที่ฝึกหัดหรือกระทำาบ่อยๆ ย่อมทำาให้ 

ผูฝ้กึมคีวามคลอ่งสามารถทำาไดด้กีวา่ผูท้ีไ่มร่บัการ
ฝึก ส่งผลให้ความสามารถด้านอภิปัญญาสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับแนวคิดของโฟการ์ตี (Forgarty, 
1994: vii-286) กลา่วว่า อภปัิญญาเปรียบเสมอืน
กระจก เพราะทั้งคู่ทำาให้เห็นชัดเจนทั้งลักษณะ
ในด้านที่บกพร่องและด้านที่ดี และสามารถมอง
ซ้ำาได้ การวางแผน การกำากับควบคุม และการ
ประเมินทั้ง 3 ส่วนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอภิปัญญา
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์ 
(2556: 49-57) พบว่า คะแนนแบบวัดความคิด
อภิปัญญาของนักเรียนหลังการเรียนรู้เพิ่มข้ึนจาก
ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คะแนนจากแบบบันทึกการสร้างช้ินงานของ
นักเรียนที่ประเมินโดยครู มีคะแนนครั้งที่ 3 เพิ่ม
ขึ้นจากครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คะแนนจาก
การประเมนิตนเองในการสร้างชิน้งานของนกัเรยีน 
ที่ประเมิน 3 ครั้ง มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกครั้งของ
การประเมนิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 
และสอดคล้องกับHess (2005: 2542-A) ที่พบ
ว่า กลวิธีอภิปัญญาช่วยให้การอ่านของนักเรียน
พัฒนาขึ้นภายใน 10 สัปดาห์

  

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผูส้อนควร
เนน้ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการปฏบิตัจิรงิ เรียนรู้ 
ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สร้างบรรยากาศ, 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบั
ผู้เรียน และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

1.2 ในการใช้กลวิธีอภิปัญญาร่วมกับ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอน
ควรแนะนำา และอธิบายการฝึกใช้กลวิธีต่างๆ ให้ 
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ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถนำากลวธิตีา่งๆ ไปพัฒนา
ทักษะการอ่านของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจในการอ่านและการคิดดีขึ้น ผู้สอนควรหา
สื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน

1.3 การเฉลยแบบฝึกหัดทันทีหลังจาก
ที่ผู้เรียนทำาแบบฝึกหัดในแต่ละกิจกรรม เป็นสิ่งที่
สำาคัญและมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำาให้
ผู้เรียนท่ีตอบผิดปรับเปลี่ยนความคิดเข้าใจวิธีคิด 
และวิธีจับประเด็นของเรื่องดีขึ้น โดยครูคอยให้
กำาลังใจผู้เรียนที่ทำางานไม่ดีและช่ืนชมผู้เรียนคน
ที่ทำาได้ดีแล้ว

1.4 ครคูวรสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน
ในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งเด่ียวและกลุ่ม เพ่ือให้
กิจกรรมดำาเนินไปตามลำาดับขั้นตอน และบันทึก
พฤติกรรมในแบบประเมิน

1.5 ครคูวรมีการเสรมิแรงและเปดิโอกาส

ใหน้กัเรยีนแตล่ะคน โดยเฉพาะผูเ้รยีนทีเ่รยีนออ่น
ไดร้บัการสนบัสนนุและให้ความสนใจอยา่งใกลช้ดิ 
เพือ่ชว่ยใหก้ลา้แสดงออกและมคีวามมัน่ใจในการ
เรียนมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในง�นวิจัย

2.1 ควรนำาการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี
อภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้สาระอื่นๆ ในระดับชั้นอื่น
ตามความเหมาะสม

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการ
เรยีนรูด้ว้ยกลวธิอีภปิญัญารว่มกบัชดุกจิกรรมการ
เรียนรู้ กับรูปแบบการสอนอื่นๆ เช่น การจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน หรอืการจดัการเรยีนรู้
แบบ CIRC,การคดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์เปน็ตน้

2.3 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่นร่วมด้วย 
เช่น เจตคติต่อการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความซื่อสัตย์ คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น
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