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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และ ความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง                

ปีการศกึษา 2559 จํานวน 98 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (1) เครืองมือทีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง แรงและโมเมนต์ ทีสร้างตามขนัตอนของกลวิธีเมตาคอกนิชนั จํานวน 6 แผน และ (2) เครืองมือที

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน  ประกอบด้วย3 ขันตอน คือ ขันการวางแผน

แก้ปัญหา ขันการกํากับการแก้ปัญหา และขันการประเมินการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพืนฐาน คือ ร้อยละ  

ค่าเฉลยี สว่นเบียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยค่าสถิติ  t–test for dependent Samples 

 ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน ี

 1. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้วิธีเมตาคอกนิชัน พบว่านักเรียนทําคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของจํานวนนักเรียน

ทงัหมด 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ เรือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน พบว่า 

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลังเรียน (M = 64.67, SD = 7.65) สูงกว่าความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน (M = 22.13, SD = 8.59) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

คําสําคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหา ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

 

ABSTRACT 

This study aimed to study academic achievement of science and problem - solving ability in science by 

metacognitive method of student in grade 9 of Ramkhamhaeng University Demonstration School. 98 samples 

participate this study. The instrument for this experiment was a 6-pages lesson plan of force and momentum 

which applieed metacognitive method. This study collected data by academic tests of science and problem 
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solving ability in science by metacognitive method. The test consisted of 3 steps: planning in solving problem, 

acting in solving problem, and evaluating solving problem. Those data was analyzed by percentage, mean, 

standard deviation, and t- test dependent samples. 

The result showed that 66.33% of student or 65 samples pass the criteria of 70% in the test. Problem 

solving ability in force and momentum by metacognitive method after the class showed mean 64.67 and 

standard deviation 7.65, which was higher that before the class, men 22.13 and standard deviation 8.59 with 

significant level 0.05 

Keywords : Problems Solving  Ability, Academic Achievement in Science, Metacognition Method 

 

บทนํา 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิงในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกียวข้องกับทุก

คนทังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน

เทคโนโลยีเครืองมือเครืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ ทีมนุษย์

ได้ใช้เพืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน

เหลา่นีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับ

ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้

มนุษย์ไ ด้พัฒนา วิธี คิดทังความคิดเ ป็นเหตุ เ ป็นผล        

คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะสําคัญในการ

ค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูทีหลากหลาย และ

มีประจักษ์พยานทีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เ ป็น

วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึงเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

(knowledgebased society) เน้นการเชือมโยงความรู้กับ

กระบวนการ 

 เมือได้ศึกษาถึงข้อบกพร่องของนักเรียนในการ

แก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์แล้วพบว่ามีผู้ศึกษาเกียวกับ

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์

ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่หลายวิธีด้วยกัน และวิธีการ

หนงึทีจะพฒันาความสามารถดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ 

คือ การพัฒนาสติเพือให้รู้เท่าทันกระบวนการคิดของ

ตนเอง หรือทีเรียกว่าความรู้ในเมตาคอกนิชนั 

 อง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร คิ ด ที ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม

ความสามารถในการคิดทีน่าสนใจ คือ เมตาคอกนิชัน 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า เมตาคอกนิชัน 

หมายถึง การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง 

หรือความสามารถของบคุคลทีได้รับการพัฒนาเพือควบคุม 

กํากบักระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความ 

ตระหนักในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีในการทํางานจน

สาํเร็จสมบูรณ์ จากงานวิจัยด้านทฤษฎีการเรียนรู้เกียวกับ 

เมตาคอกนิชนั พบว่า ผู้ เรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนดี 

เป็นกลุม่ทีได้รับการพฒันาเมตาคอกนิชัน ผู้ เรียนสามารถ

มีปฏิสมัพนัธ์กบัข้อมลูใหม่ได้อย่างฉบัไว และเชือมโยงเข้ากับ

ความรู้เดิมได้อย่างดี สามารถกํากบัตนเองจนเข้าใจได้ ถ้าผู้ เรียน

ได้รับการสอนโดยใช้เมตาคอกนิชัน (metacognitionstrategies) 

จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ ทีสามารถเรียนได้ดี          

จําได้ถาวร มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ

แก้โจทย์ปัญหา (จรุง ขําพงศ์, 2542) และมีผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาสงูขึน (สมจิตร์ ทรัพย์

อัประไมย, 2540) Lories, Dardenne, and Tzerbyt 

(1998) ได้อธิบายว่า “เมตาคอกนิชัน คือ กระบวนการ

ทางพุทธิปัญญา ซึงสามารถประยุกต์ไปสู่พุทธิปัญญา 

หรือจดัเป็นลกัษณะพิเศษทีเป็นรากฐานของพุทธิปัญญา 

และยังเป็นส่วนหนึงของการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์” 

Beyer (1997) ได้ให้ความหมายว่า “เมตาคอกนิชัน เป็น

ความคิดในระดบัสงูทีเกียวข้องกับการกํากับ การควบคุม 

หรือการจัดการกับส่วนประกอบทางความคิดทีอยู่ใน

ระดบัทีตํากว่าลงมา โดยมีความรู้ทําหน้าทีในการสือสาร

ข้อมลู และการควบคมุทําหน้าทีในการสงัการ 

 เห็นได้ ว่าเมตาคอกนิชันมีความสําคัญต่อ

กระบวนการคิด และความสามารถแก้โจทย์ปัญหา 
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นอกจากนีการแก้ปัญหาถือได้ว่าเป็นวิธีหนึงของการสอน 

ซงึสามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพือให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้ข้อเท็จจริงพืนฐาน มโนมติ โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนผ่านบทเรียนการแก้ปัญหาใช้ปัญหาเป็น

ศูนย์กลาง (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2543) หากผู้ เรียนได้รับ

การฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาทีเหมาะสม สอดคล้องกับช่วง

พัฒนาการของผู้ เ รียนแล้ว จะทําให้การเรียนรู้ในการ

แก้ปัญหาของผู้ เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบระเบียบ สมควรได้รับการส่งเสริม

ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านทีเกียวข้องกับ

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาให้รวดเร็ว และมี

กลวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาได้มากขึน (สมบัติ โพธิ ทอง, 

2539) 

 น ักการศึกษาหลายท่านได้ทดลองนํากลวิธี       

เมตาคอกนิชันไปพัฒนาการเรียนการสอน เพือพัฒนา

กระบวนการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียน เช่น ฤกษ์ฤดี เสนเรือง, 

(2549) ได้วิจัยเกียวกับความสามารถในการตัดสินใจใน

วิชาวิทยาศาสตร์และศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา

ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชันที 3 ทีเรียน

โดยกลวิธีอภิปัญญา พบว่า นกัเรียนทีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรืองไฟฟ้า โดยกลวิธีอภิปัญญามีค่าคะแนนเฉลีย ความสามารถ

ในการตดัสินใจในวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .01 พัทธ ทองต้น, (2545) 

ได้ศกึษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

และการพฒันาเมตาคอกนิชนัของนกัเรียนทีเรียนวิทยาศาสตร์

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันและเพือเปรียบเทียบความ สามารถ

ในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ระหว่างกลุ่มทีเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้กลวิธี        

เมตาคอกนิชันและกลุ่มทีเ รียนวิทยาศาสตร์แบบปกติ         

ผลการศกึษาวิจัยพบว่า นักเรียนทีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน มีความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงัการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ที

กําหนด คือ สงูกว่าร้อยละ 60 Helen, (2009) ศึกษาเรือง 

“Metacognitive Strategies on Classroom Participation 

and Student Achievement in Senior Secondary 

School Science Classroom” ได้ศกึษายุทธศาสตร์เมตา

คอกนิชันกับการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและผลสัมฤทธิ

ทางการเ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเ รียนระดับ

มัธยมศึกษา พบว่า ครูผู้ สอนต้องเผชิญความท้าทาย

อย่างต่อเนืองของวิธีการการจัดการเรียนการสอนทีมี

ประสิทธิภาพมากทีสดุ เพือยกระดับผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนและการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน 

โดยการศึกษ านี มี วัตถุประสง ค์ เพื อศึกษ าผลของ

ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน (Metacognitive Strategies) 

การมีสว่นร่วมในชันเรียนและผลสมัฤทธิ ทางการเรียนใน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบการ

วิจยัเป็นการวิจยักงึทดลอง กลุม่ตวัอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ทดลอง 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Thin Pair-Share (TPS) กลุ่ม 

Metacognitive Questions (MQ) และกลุ่มควบคุม       

ทําการทดลอง 11 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

24, 22 และ 21 วิชา สําหรับกลุ่มควบคุมTPS และ MQ 

ตามลําดับ ผู้ วิจัยสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียน เรือง ความหนาแน่น ใช้วัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียน

ทัง 3 กลุ่ม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ตรวจสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวน (ANCOVA) ผลการวิจยัพบว่า กลวิธีทาง

อภิปัญญา (MQ) มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนสงูกว่าวิธี TPS ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรใช้กลวิธีทางอภิปัญญาและผสมผสานคําถามใน

ห้องเรียน เพือช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็น

รูปธรรม ฮูเวอร์ (Hoover. 1999, CD-ROM) ศึกษาผล

ของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ทีมีต่อความสามารถในการ

แก้ปัญหา และความสามารถในการระลกึได้ โดยทําการ

ทดลองกับนักเรียน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียนด้วยวิธีการ

อธิบายทีใช้ตัวอักษรอย่างเดียว กลุ่มที 2 เรียนด้วยการ

อธิบายทีใช้ตัวอักษร และตาราง กลุ่มที 3 เรียนด้วยการ

อธิบายทีใช้ตัวอักษรและแผนผังทีระบบใช้เนือหา เรือง

กลโูคส พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ต่างกนั 

 งานวิจัยเหล่านีโดยสรุปแล้วเป็นการนํากลวิธี 

เมตาคอกนิชันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือ
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พฒันาเมตาคอกนิชนัในด้านกลวิธีทีช่วยให้ผู้ เรียนประสบ

ความสําเร็จในการแก้ปัญหา โดยตรวจสอบได้จาก

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทีเพิมขึน หลงัจาก

ได้รับการฝึกโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน ซึงนับว่าเป็น

ประสบการณ์ทีดีทีควรนํามาปรับใช้กับการเรียนการสอน

วิทยาศาสต ร์  เพื อพัฒ นาการบ ริหารและควบคุม

ตรวจสอบการคิดของตนเองในการแก้โจทย์ปัญหาได้

อย่างถูกต้อง มีทิศทาง และมีประสิทธิภาพต่อไป ตาม

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลของ 

Klausmier (1989, p. 74) และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

โดยมุ่งเน้นทีการพัฒนาความคิดของผู้ เ รียนได้อย่าง

เหมาะสม และตรงตามจุดประสงค์ของการเ รียน

วิทยาศาสตร์ 

 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลดังกล่าวผู้ วิจัยซึง

เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่ากระบวนการคิดของ

นกัเรียนมีความสาํคญัมากต่อการเรียน โดยเฉพาะการแก้

โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ ดังนันผู้ วิจัยจึงสนใจนํากลวิธี 

เมตาคอกนิชันมาใช้ในการเรียนการสอน เพือศึกษา

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ เ รืองแรงและโมเมนต์           

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา 

ปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศึกษาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

เรืองแรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันของ

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

 2. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์เรืองแรงและโมเมนต์ ระหว่างก่อนการเรียน

และหลงัการเรียน โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน ของนักเรียน

ชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ตวัแปรต้น 

การเรียนการสอนด้วย 

กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

ตวัแปรตาม 

 1.  ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  มีนักเรียนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เรือง แรงและโมเมนต์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขนึไป 

 2. นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 ทีเรียนวิทยาศาสตร์

เรืองแรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน มีความ 

สามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรสําหรับการวิจัยในครังนี ได้แก่ 

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคําแหง ปีการศกึษา 2559 จํานวน 300 คน 

  กลุม่ตวัอย่างสําหรับการวิจัยในครังนี ได้แก่ 

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคําแหง ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 ห้องเรียน 98 คน 

ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เพราะผู้ วิจัยต้องการ

ศึกษากับนักเรียนทีเรียนสายวิทย์-คณิต จึงเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างเป็น 3 ห้องนี 

 

ตัวแปรทีศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนด้วยกลวิธีเม

ตาคอกนิชนั 

 ตวัแปรตาม คือ 1) ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการทดลองกบันกัเรียนทีเป็น

กลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการทดลองตามลําดบัขันตอน ดังนี 

 1. ขนัเตรียมนกัเรียนก่อนดําเนินการเรียนการสอน 

    1.1 ทําการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนการ

ทดลอง ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ ฉบบัก่อนเรียน (pre-test) เรืองแรงและโมเมนต์ 

     1.2 แนะนําวิธีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิชนั เนือหาสาระ และความสาํคญัของการ

เรียนวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ให้

นกัเรียนเข้าใจ 

 2. ขนัดําเนินการเรียนการสอน 

     ผู้ วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนกับ

กลุม่ตวัอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทีสร้างขึน เรือง

แรงและโมเมนต์ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที  3 ซึงเป็น

แผนการจดัการเรียนรู้ทีเขียนตามแนวกลวิธีเมตาคอกนิชัน 

จํานวน 6 แผน  

 3. ขนัหลงัการเรียนการสอน 

  3.1 เมือสินสดุระยะดําเนินการทดลองแล้ว 

ให้กลุม่ตวัอย่างทําการทดสอบด้วยแบบทดสอบความสามารถ

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ หลงัการเรียน (post-test) 

เป็นแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 6 ข้อ ข้อละ 10 นาที      

รวมใช้เวลาทงัสนิ 60 นาที  

  3.2 หลังจากนันให้นักเรียนทําแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรืองแรงและโมเมนต์ 

เป็นแบบทดสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 60 นาที เพือศึกษา

ว่าหลังจากทีนักเรียนได้ฝึกโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน

แล้วมีความรู้ความเ ข้าใจในเ รือง แรงและโมเมนต์       

มากน้อยเพียงใด 

  3.3 นําผลคะแนนจากการตรวจแบบ ทดสอบ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทีได้มา

วิเคราะห์  

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรือง

แรงและโมเมนต์ ชันมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตร

การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิชนั ผู้ วิจยัเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลมุ

เนือหา เรือง แรงและโมเมนต์ ทงัในส่วนทีเป็นเนือหาและ

ส่วนทีเป็นการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธี

เมตาคอกนิชนัจํานวน 6 แผน นําแผนการจัดการเรียนรู้ที

ผู้ เชียวชาญตรวจและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน

ชนัมธัยมศกึษาปีที 3 ทีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 
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2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ ที

ผู้ เชียวชาญตรวจและปรับปรุงแล้วไปทดลอง Try Out กับ

นกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 14 คน ได้ค่าความ

ยากง่าย (p) ตังแต่ 0.25 ถึง 0.70 ค่าอํานาจจําแนก (r) 

ตัง แ ต่  0. 20 ถึ ง  1. 00 และ มี ค่ า ค ว า ม เ ชื อ มัน ข อ ง

แบบทดสอบทงัฉบบัเป็น 0.74  

  3. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์เป็นแบบอัตนัยจํานวน 6 ข้อ ทีผู้ เชียวชาญ

ตรวจและปรับปรุงแล้วไปทดลอง Try Out กับนักเรียนที

ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 14 คน มีค่าความเชือมันของ

แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

เป็น 0.91 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 15 คะแนน 

ดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 1 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ขนัการวิเคราะห์ข้อมูล (3 คะแนน)   

1. การวิเคราะห์โจทย์ 

    1.1 ระบสุงิทีโจทย์บอก 

    1.2 เป้าหมายของการแก้โจทย์ 

         ปัญหา 

    1.3 สญัลกัษณ์หรือตัวแทนของปัญหา 

3 

2 

1 

 

0 

- บอกได้ถกูต้อง 3 ข้อ 

- บอกได้ถกูต้อง 2 ข้อ 

- บอกได้ถกูต้อง 1 ข้อ 

 

- ไม่มีการวิเคราะห์โจทย์ 

ขนัวางแผนแก้โจทย์ปัญหา (2 คะแนน)   

1. การเลอืกสตูรทีนํามาใช้ 

    ในการแก้ปัญหา 

1 

0.5 

0 

- เลอืกสตูรได้ถูกต้อง 

- เลือกสตูรได้ถูกต้อง แต่เขียนสญัลกัษณ์ไม่ถูกต้อง 

- เลอืกสตูรไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เลอืก 

2. เรียงลาํดบัขนัตอนในการแก้ปัญหา 1 

 

0.5 

 

0 

- มีการเรียงลําดบัขนัตอนในการแก้ปัญหา ถูกต้องละเอียด 

อ่านแล้วมีขนัตอนชดัเจน ปฏิบติัได้ 

- มีการเรียงลําดบัขนัตอนในการแก้ปัญหา แต่มี 

  ความสบัสนอ่านแล้วไม่ชัดเจน 

- ไม่มีการเรียงลาํดบัขนัตอนในการแก้ปัญหา 

ขนัการกํากับและควบคุม (6 คะแนน)   

1. การกําหนดเป้าหมาย 1 

0 

- มีการกําหนดเป้าหมาย 

- ไม่มีการกําหนดเป้าหมาย 
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ขนัการประเมิน ( 4 คะแนน)   

2. กํากบัวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขนัตอนที

เลอืกไว้ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

- มีการแทนค่า คํานวณ และใสห่น่วยถกูต้อง 

- มีการแทนค่า คํานวณถกูต้อง แต่หน่วยผิด 

- มีการแทนค่าถกูต้องแต่คํานวณไม่ถกู 

- มีการแทนค่าคํานวณแต่ไม่คํานวณ 

- มีการแทนค่าคํานวณแต่ใช้สตูรคํานวณผิด 

- ไม่มีการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

รายการประเมิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. คําตอบทีได้ 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

0 

- มีการแสดงคําตอบทีเป็นตวัเลขทีถกูต้อง  

  ระบขุ้อความเป้าหมายของโจทย์ชดัเจน  

  และแสดงหน่วยถกูต้อง 

- มีการแสดงคําตอบทีเป็นตวัเลขทีถกูต้อง  

  ระบขุ้อความเป้าหมายของโจทย์ชดัเจน  

  แต่ไม่แสดงหน่วย 

- มีการแสดงคําตอบทีเป็นตวัเลขทีถกูต้อง   

  แต่ไม่ระบขุ้อความเป้าหมายของโจทย์ 

- ไม่มีการแสดงคําตอบ 

 

2. การตรวจสอบคําตอบ 1.5 

 

1 

 

0.5 

0 

- มีการตรวจสอบคําตอบ และมีการนําหลกัการ 

  ความรู้มาแสดงเหตผุล 

- มีการตรวจสอบคําตอบ แสดงเหตผุลทีถกูต้อง 

  แต่ไม่สมบรูณ์ 

- มีการตรวจสอบคําตอบ แต่ไม่แสดงเหตุผล 

- ไม่มีการตรวจสอบคําตอบ  

 

3. มีการปฏิบติัตามขนัทีได้วางแผน 

    ไว้ทกุขนัตอน 

1 

 

0 

 

- มีการตรวจสอบแผนการแก้ปัญหาและขนัตอน 

  การปฏิบติั 

- ไม่มีการตรวจสอบแผนการแก้ปัญหา 

  และขนัตอนการปฏิบติั 

 

รวม 15  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์หาผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของ

นกัเรียน หลงัจากเสร็จสินการเรียนการสอนด้วยแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน ทัง 6 แผน แล้วทํา

แบบทดสอบ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน จากนันนําคะแนน

ทีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และ

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน นําผลทีได้มาเทียบเกณฑ์การผ่าน 

คือ 70/70 หมายถงึ ให้มีนักเรียนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ทีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขนึไป 

 2. การวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ มีการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน ทัง 6 แผน นําคะแนนที

ไ ด้ม า วิ เ ครา ะ ห์ ข้ อมูล โดย หาค่ า เฉ ลีย  ค่า ร้ อยล ะ             

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test ระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน 

  3. สถิติทีใช้ในการวิจยั 

        หาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่า เฉลีย  ( X )ส่วน เบียง เบนมาตรฐาน  ( Standard 

Deviation- SD) และวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยค่าสถิติ  

t–testfor dependent Samples 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวิจยัของการศึกษาผลสมัฤทธิ ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชนัให้ผลดงัน ี

 1. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธิ ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ เรือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิชัน พบว่า นักเรียนจํานวน  65 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 66.33 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ทีกําหนด และมี

นักเ รียนจํานวน 33 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  33.67         

มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนด ดงัตารางที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรืองแรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

 คะแนน  จํานวนนกัเรียน    

จํานวน

นกัเรียน 

เต็ม ผ่าน

เกณฑ์ 

ผ่าน

เกณฑ์ 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

M SD 

98 30 21 65 66.33 33 33.67 21.12 3.45 
 

 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ เรือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตา

คอกนิชนั พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงัเรียน (M = 64.67, SD = 7.65) สงูกว่าความสามารถในการ

แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน (M = 22.13, SD = 8.59) ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้กลวิธี 

เมตาคอกนิชนั 

การทดสอบ N M SD t- test p value 

ก่อนเรียน 98 22.13 8.59   

   –56.50* 0.00 

หลงัเรียน 98 64.67 7.65   

          *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ รายด้าน เรือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเม

ตาคอกนิชนั พบว่า 

 ด้านการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน 

หลงัเรียน (M = 15.12, SD = 2.08) สงูกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธี        

เมตาคอกนิชนั ก่อนเรียน (M = 9.76, SD = 2.86)  

 ด้านการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธีเมตา

คอกนิชนัหลงัเรียน (M = 10.29, SD = 1.08) สงูกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิชนัก่อนเรียน (M = 3.23, SD = 1.28)  

 ด้านการกํากบัและควบคมุ คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธีเมตาคอก

นิชนัหลงัเรียน (M = 24.98, SD = 3.31) สงูกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธี

เมตาคอกนิชนัก่อนเรียน (M = 5.85, SD = 3.10)  

 ด้านการประเมินคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันหลงั

เรียน (M = 14.15, SD = 3.10) สงูกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กลวิธีเมตาคอก 

นิชนัก่อนเรียน (M = 3.31, SD = 2.56) ดงัตารางที 4 
 

ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์รายด้านของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้

กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

กลวิธีเมตาคอกนิชนั 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t-test p value 
M SD M SD 

การวิเคราะห์ข้อมูล 9.76 2.86 15.12 2.08 –29.13* .000 

การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา 3.23 1.28 10.29 1.08 –47.58* .023 

การกํากบัและควบคุม 5.85 3.1 24.98 3.31 –56.68* .000 

การประเมิน 3.31 2.56 14.15 3.10 –32.14* .002 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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สรุปผลการวิจยั 

 1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรือง

แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตา - คอกนิชันนักเรียนทํา

คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 70 จํานวน 65 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

66.33 ของนักเรียนทังหมด สรุปแล้วไม่เ ป็นไปตาม

สมมติฐานข้อท ี1 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

เ รือง แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธี เมตาคอกนิชัน  

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

หลงัเรียน (M = 64.67, SD = 7.65) สงูกว่าความสามารถ

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน (M = 22.13, SD 

= 8.59) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สรุปแล้ว

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที 2 

  

อภิปรายผล 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขันตอน

ของกลวิธีเมตาคอกนิชัน ทัง 4 ขันตอน ได้แก่ ขันการ

วิเคราะห์ข้อมลู ขนัการวางแผน ขนัการกํากับและควบคุม 

และขันการประเมิน เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงัน ี

 1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือง

แรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตา - คอกนิชัน ของนักเรียน 

ชันมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง  

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ข้อที 1 ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์แล้วพบว่า 1) นักเรียนมีพืนฐาน

ในการคํานวณตํา ซึงได้ศึกษาจากเอกสารฝ่ายวิชาการ

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง ปีการศึกษา 

2558, 2) ผู้ วิจัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี    

เมตาคอกนิชัน ทังส่วนทีเป็นเนือหาและส่วนทีเป็นโจทย์

ปัญหา โดยให้นกัเรียนนังเป็นกลุ่มเพือให้นักเรียนร่วมกัน

คิดแบบเพือนช่วยเพือนในการหาคําตอบ แต่มีนักเรียน

บางคนไม่ใสใ่จไม่สนใจ ถือโอกาสลอกคําตอบและแสดง

วิธีทําโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชนัจากเพือนแทนทีนักเรียน

จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3) นักเรียนมีปัญหาเรืองการ

แก้ปัญหาโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน เนืองจากนักเรียน

ยงัไม่คุ้นเคยในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนี นักเรียน

ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการแก้ปัญหาแต่ละข้อค่อนข้างนาน  

บางส่วนไม่มันใจว่าต้องตอบคําถามอย่างไร  และ

นักเรียนทําคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ 60 ของจํานวน

นักเรียนทังหมด ซึงไม่ผ่านเกณฑ์ทีผู้ วิจัยกําหนดไว้คือ 

นกัเรียนต้องทําคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน

เต็ม คิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทังหมด ทําให้

คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานข้อที 1 สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปิยธิดา  

เนืองชุมพล, สันติ วิจักขณาลัญฉ์ (อ้างถึงใน วินิจฉัย   

ไชยขนัธ์, 2550) ทีกลา่วว่า เมือนกัเรียนมีพืนฐานทางการ

คํานวณตํา และนกัเรียนส่วนมากไม่สามารถประเมินการ

แก้โจทย์ปัญหาของตนเองได้  จึงทําให้ มีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนตําไปด้วย 

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

เรืองแรงและโมเมนต์ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคําแหง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที 2 ผู้ เรียนได้

รวบรวมความคิดของตนเองให้เป็นระเบียบมีหลกัเกณฑ์

ในการแก้ปัญหาหรือหาคําตอบโจทย์วิทยาศาสตร์ สงัเกต

ได้จากร่องรอยการคิดของนักเรียนทีเกิดจากการแก้โจทย์

ปัญหาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนมีแบบในการควบคุม

การคิดของตนเอง คือเริมจากเมืออ่านโจทย์เสร็จนักเรียน

สว่นใหญ่จะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าให้ตัวแปรใดมาบ้าง 

ให้ข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการให้หาอะไร จากนันนักเรียนก็

จะวางแผนว่าจะใช้สมการทางวิทยาศาสตร์ใดมา

แก้ปัญหา ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาและหาคําตอบที

โจทย์ต้องการบอกมาถึงแม้จะมีนักเรียนบางส่วนทีไม่

สามารถหาคําตอบได้ แต่ก็พบว่าร่องรอยการคิดของ

นักเรียนทีแสดงลงในกระดาษคําตอบมีการทําอย่างเป็น

ขนัเป็นตอน คิดอย่างเป็นระเบียบ แต่ทกัษะการคํานวณก็

มีความสาํคญัถ้าผู้ เรียนคนใดมีความสามารถในด้านการ

คํานวณในระดับตํา ก็จะมีปัญหาในการคํานวณหา
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คําตอบของโจทย์วิทยาศาสตร์ได้ คือ ไม่สามารถคํานวณ

ได้อย่างคลอ่งแคลว่และมีบางส่วนทีคํานวณไม่ได้เลย แต่

ก็ถือว่าเป็นแนวทางทีดีทีนักเรียนได้เริมคิดอย่างมีระบบ 

เมือนําแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนการแก้โจทย์

ปัญหาวิทยาศาสตร์ แยกรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการกํากับและควบคุมมีค่าเฉลีย 24.98 สูงทีสุด 

รองลงมาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลีย 15.12 ด้าน

การประเมินมีค่าเฉลีย 14.15 และด้านการวางแผนมี

ค่าเฉลีย 10.29 น้อยทีสุด และถ้าพิจารณาโดยรวม

คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์หลงั

เรียนสูงกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนสอดคล้องกบังานวิจัยของ ฤกษ์ฤดี

เสนเรือง, (2549) ได้ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจ

และการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ

ช่วงชนัที 3 ทีเรียนโดยกลวิธีเมตาคอกนิชัน พบว่า นักเรียน

มีคะแนนเฉลยีความสามารถในการตดัสนิใจในวิทยาศาสตร์ 

หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .01  

มีค่าคะแนนเฉลียความสามารถในการแก้ปัญหาในวิชา

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ

ทีระดับ .01 และมีค่าคะแนนเฉลียความสามารถในการ

แก้โจทย์ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัสาํคญัทีระดบั .01  

 จากกระบวนการทีนักเรียนได้ฝึกฝนมาตลอด

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรือง แรงและโมเมนต์ของ

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีผู้ วิจัยเขียนตามกลวิธีเม

ตาคอกนิชนั จํานวน 6 แผน เพือฝึกกระบวนการรู้คิดให้กับ

นกัเรียนนนั สามารถทําให้นกัเรียนมีคะแนนความสามารถ

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ เรืองแรง และโมเมนต์หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนรู้จัก

ควบคุมการคิดของตนเอง มีการรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 

นนัเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอทัวไป 

 1. จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน ควรมีการฝึกนักเรียนอย่าง

ต่อเนือง เพราะการฝึกด้วยกลวิธีนีอาศัยการทําบ่อย ๆ 

เป็นประจํา จะทําให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการ

คิดของตวัเองเพือให้การแก้ปัญหาเกิดผลสงูสดุ 

 2. ในการจดัการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน

ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ผู้ สอนควรสอดแทรกกลวิธี    

เมตาคอกนิชันในการอ่าน และการทดลองในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพือให้เกิดกระบวนการคิดทีต่อเนือง  

และคงทน 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 

 1. ควรนํารูปแบบการสอนนีไปใช้ต่อเนือง

กบันกัเรียนกลุม่เดิม เพือศึกษาผลทีเกิดขึนด้านอืนๆ เช่น 

เจตคติในการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 2. ควรมีการศกึษาวิจัยเกียวกับการใช้กลวิธี

เมตาคอกนิชันเพือการพัฒนาความสามารถในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาเมตาคอกนิชันของผู้ เรียนในวิชา

วิทยาศาสตร์ในระดบัชนัอืน ๆ ต่อไป 
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