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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และวัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์โดยใช้เมตาคอกนิชันส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษา  แบบวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ แบบบันทึกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
และแบบสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  
 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เมตาคอกนิชัน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ขั้นระบุข้อมูลส าคัญ ขั้นด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นก ากับ
ตรวจสอบ และขั้นประเมินผลการแก้โจทย์ปัญหา ส่วนผลการวัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้
เมตาคอกนิชัน พบว่านักศึกษาจ านวน 23 คน (76.67%) มีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์สูงขึ้นและสามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
 

Abstract 
The purposes of this research was to create the metacognitive learning activities for 

measuring the problem solving performance of 30 students who studies the introductory physics. 
The researching instruments composed of 6 parts: was included three kinetic lesson plans, forms 
for recording students’ behavior, forms for metacognitive measurement in solving physics questions, 
forms for measuring the problem solving skills at students in answering questions, and form for 
measuring the students’ performance in answering physics questions.  

The results showed that the instruction was conducted in 5 steps, first, planning for 
problem solving, second, identifying, third, executing , fourth, monitoring, and the last, evaluating 
problem solving, that 23 students (76.67%) of students passed the physics problem solving ability 
test criterion of 60 % of the full marks, which showed that the students had to develop physics 
problem solving  ability.  
ค าส าคัญ : เมตาคอกนิชัน 
Keywords : Metacognition 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกทักษะความรู้พื้นฐานของการน าไปใช้ในวิชาต่าง 
และมุ่งน าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นกระบวนการให้นักศึกษาเกิดความคิด ความเข้าใจ และฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักคิด พิจารณาอย่างมีเหตุผล ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูง และเป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ผ่านมา พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้นั้น
ผู้สอนใช้วิธีสอนที่เน้นการบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ส่งผลให้ผู้เรียน
ไม่มีโอกาสร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาที่ก าลังเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน และไม่สามารถ
น ากฎเกณฑ์ต่าง   ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ตามมามากมาย และด้วย
ปัจจุบันการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
มหาวิทยาลัย ได้มีการสอนแยกกันแต่ละรายวิชา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะวิชาคณิตศาสตร์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือในการค านวณหาค าตอบของวิชาฟิสิกส์ และ
จากประสบการณ์ในการสอนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์  คือนักศึกษาไม่สามารถแก้โจทย์
ปัญหาได้ ซึ่งถือว่าความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นหัวใจของการเรี ยนวิชาฟิสิกส์เลยก็ว่าได้ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน ควรมีเป้าหมายในการฝึกให้นักศึกษาเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ หาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิ ด
ทักษะในการตัดสินใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ทักษะการคิด และกระบวนการคิด เป็นเครื่องมือซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (ทิศนา  แขมมณี  และคณะ, 2544) 
 องค์ประกอบของการคิดที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดที่น่าสนใจ คือ เมตาคอกนิชัน พิมพันธ์       
เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า เมตาคอกนิชัน หมายถึงการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง หรือความสามารถ
ของบุคคลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อควบคุมก ากับกระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและ
สามารถใช้ยุทธวิธีในการท างานจนส าเร็จสมบูรณ์ จากงานวิจัยด้านทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับเมตาคอกนิชันพบว่า ผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี เป็นกลุ่มที่ได้รีบการพัฒนาเมตาคอกนิชัน  ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลใหม่ได้
อย่างฉับไว และเช่ือมโยงเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างดี สามารถก ากับตนเองจนสามารถเข้าใจได้ ถ้าผู้เรียนได้รับการสอน
โดยใช้เมตาคอกนิชัน จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามรถเรียนได้ดี จ าได้ถาวร มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Baker 
& Brown, 1984; Worrell, 1990; Miller, 1991 อ้างถึงใน  ทิศนา  แขมมณีและคณะ, 2544) 
 เห็นได้ว่าเมตาคอกนิชันมีความส าคัญต่อกระบวนการคิด และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอย่าง
ยิ่ง นอกจากนี้การแก้โจทย์ปัญหา ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการสอน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงพื้นฐานมโนมต ิโดยจดักิจกรรมการเรยีนการสอนผ่านบทเรียนการแก้ปัญหาใช้ปัญหา
เป็นศูนย์กลาง (ปรีชา  เนาว์เย็นผล, 2543) หากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสม จะท าให้การเรียนรู้
ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ ยุทธศาสตร์ในการแก้
โจทย์ปัญหา แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เมตาคอกนิชันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้เรียนใช้ความคิดระดับสูง พัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ได้ดีขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้เมตาคอกนิชัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้เรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความ
เข้าใจในขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหา แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลวิธีหรือยุทธศาสตร์ทาง      
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เมตาคอกนิชันช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็น
ผู้สอนฟิสิกส์จึงท าการวิจัยโดยใช้ยุทธศาสตรท์างเมตาคอกนิชัน เพื่อท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชันส าหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2. เพื่อวัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชันของนักศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จ านวน 30 คน 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ ดังนี้ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์ มีทั้งหมด 3 แผนการ
เรียนรู้ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (Projectile  motion) และการเคลื่อนที่แบบวงกลม แผนละ  
2 ช่ัวโมง ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ปรับจากขั้นตอนการสอนเพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชันของ แสงจันทร์  พิชญานุรัตน์ 
(2549) ลักษณะแผนการเรียนรู้แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน ประกอบไปด้วย 1.1)   
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 1.2) ขั้นสอน 1.3) ขั้นสรุป 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ 
  1) แบบบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษา ได้ก าหนดขอบข่ายพฤติกรรมที่จะสงัเกต ได้แก่ การวางแผน
แก้โจทย์ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหา การก ากับและตรวจสอบการแก้ปัญหา การประเมินการแก้ปัญหา  
  2) แบบบันทึกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักศึกษา เป็นแบบฟอร์มที่นักศึกษาใช้ส าหรับ
ก ากับความคิดของตนเอง และแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ในขณะที่ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ประกอบด้วย  
5 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นโจทย์ปัญหา ส่วนท่ีเป็นขั้นการวางแผน ส่วนที่เป็นขั้นด าเนินการ ส่วนที่ เป็นขั้นก ากับ และส่วนที่
เป็นขั้นการประเมิน โดยปรับจากแบบบันทึกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ แสงจันทร์  พิชชาญานุรัตน์ (2549)   
  3) แบบวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เป็นข้อสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยปรับ
จากแบบทดสอบวัดเมตาคอกนิชันของ  แสงจันทร์  พิชชญานุรัตน์ (2549) จ านวน 3 ชุด  ชุดละ 2 ข้อ 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบสอบความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง จลนศาสตร์ เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์ และวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาของนักศึกษา เรื่องจลนศาสตร์ 1 ชุด เป็นแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ   
 

2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมการสอน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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 1) ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน เรื่องจลนศาสตร์ โดยใช้แผนการเรียนรู้ เรื่องจลนศาสตร์ จ านวน 3 แผนละ 2 
ช่ัวโมง ขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน ให้นักศึกษาท าแบบบันทึกกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เม
ตาคอกนิชัน 
 2) หลังสิ้นสุดการสอนในแต่ละแผนให้นักศึกษาท าแบบวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เพื่อ
ตรวจสอบเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ และดูการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของ
นักศึกษา 
 3) เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกแผนแล้วให้นักศึกษาท าแบบสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์หลัง
เรียน เพื่อดูคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   

 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะหข์้อมูลระหว่างการด าเนินการปฏิบัติการวิจัยและหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการ
วิจัย โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักศึกษา  และแบบบันทึก
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  เพื่อประเมินสภาพท่ีเกิดขึ้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 2.1 การวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากแบบวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ท้ายแผนการเรียนแต่ละ
ครั้ง โดยใช้โปรแกรมโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows Version 16.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบผลคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เมตาคอกนิชัน หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ น าผลคะแนนความสามารถมาสรุป โดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด คือร้อยละ 70 ของนักศึกษาท้ังหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เบื้องต้นเรื่องจลศาสตร์ และเพื่อวัดระดับ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยใช้เมตาคอกนิชัน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น               
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักเมตา
คอกนิชัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์จ านวน 3 หน่วยเรียน ซึ่งได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   
             การเคลื่อนที่แนวตรง 

 
จ านวนนกัศึกษา 

คะแนน จ านวนนกัศึกษา   
เต็ม ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์

(คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 S.D. 

30 30 18 7 23.33 23 76.67 15.4 2.88 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  โดยใช้เมตาคอกนิชันเรื่องจลนศาสตร์ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีจ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของนักศึกษาท้ังหมด ส่วนจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 60 มี
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของนักศึกษาท้ังหมด จากผลดังกล่าวจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
มีน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากนักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนด้วยวิธีการเมตา
คอกนิชัน  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ท้ายแผนการเรียนรู้ที่ 2 
 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 
 
จ านวนนกัศึกษา 

คะแนน จ านวนนกัศึกษา   
เต็ม ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์

(คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 S.D. 

30 30 18 14 46.67 16 53.33 17.53 2.9 
 จากตารางที่ 2 พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชันเรื่องจลนศาสตร์ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่องการเคลื่อนที่วิถีโค้ง จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 มีจ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของนักศึกษาทั้งหมด ส่วนจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มี
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของนักศึกษาทั้งหมด จากผลการทดสอบครั้งนี้จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60 ยังน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
พบว่าจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีจ านวนเพิ่มขึน้ แสดงว่านักศึกษามีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยวิธีการเมตาคอกนิชันมากขึ้น 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ท้ายแผนการเรียนรู้ที่ 3  
 เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 
จ านวนนกัศึกษา 

คะแนน จ านวนนกัศึกษา   
เต็ม ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

(คน) 
คิดเป็นร้อย
ละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

 S.D. 

30 30 18 22 73.33 8 26.67 18.9 2.93 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชันเรื่องจลนศาสตร์ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนไมผ่่านเกณฑร์้อยละ 60 มีจ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของนักศึกษาท้ังหมด ส่วนจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มี
จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของนักศึกษาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาด้วยวิธีการเมตาคอกนิชันมากขึ้น 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้สรุปผลการทดสอบท้ายแผนการเรียนรู้ ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบท้ายแผนการเรียนรู้ที่ 1 - 3 จ านวนนักศึกษา 30 คน 
แผนการ
เรียนรู้ที ่

คะแนน ค่าเฉลี่ย จ านวนนกัศึกษาที่ผา่นเกณฑ์ 
เต็ม ผ่านเกณฑ์ สูงสุด ต่ าสุด คะแนน ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 30 18 22 11 15.4 51.33 7 23.33 
2 30 18 23 13 17.53 58.43 14 46.67 
3 30 18 26 14 19.23 64.10 22 73.33 

 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



43 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 15.4 คิดเป็นร้อยละ  
51.33  และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ผลการทดสอบท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 17.53 คิดเป็นร้อยละ 58.43 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ผลการทดสอบท้ายแผนการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 19.23 คิดเป็นร้อยละ 64.10 และมี
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งผลการทดสอบท้ายแผนการเรียนรู้แต่ละ
แผนจะเห็นได้ว่านักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สูงขึ้นตามล าดับ อาจเนื่องมาจากได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาจนเกิด
ความคุ้นเคยมากข้ึน 
 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย จ านวนนกัศึกษา   
เต็ม ผ่าน

เกณฑ์ 
สูงสุด ต่ าสุด คะแนน ร้อยละ ผ่าน

เกณฑ ์
คิดเป็นร้อย
ละ 

 S.D. 

30 35 21 32 20 25.4 72.57 23 76.67 25.4 4.13 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักศึกษาจ านวน 30 
คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.4 คิดเป็นร้อยละ 72.57 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือจ านวนนักศึกษาร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

3.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ และเพื่อวัดระดับความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554จ านวน 30 คน ผลการวิจัยที่ได้คือ  1) กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน                         
2) นักศึกษาร้อยละ 76.67 มีคะแนนสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน  
ประกอบด้วย 

1.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นท่ีให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิม  โดยการตอบค าถาม และรับ 
ความรู้ใหม่จากการศึกษาใบความรู้เป็นต้น 

1.2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้เมตาคอกนิชัน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์เป้าหมายของการแก้โจทย์ปัญหา  เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาวิเคราะห์
เป้าหมายของโจทย์ปัญหา โดยให้นักศึกษาบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา บอกเป้าหมายของการแก้โจทย์ปัญหา 
   2) การเลือกกลวิธีท่ีใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา  เป็นการฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วิธีการต่าง  
ในการแก้โจทย์ปัญหา  บอกวิธีการหรือสูตร 
   3) การเรียงล าดับขั้นตอนตามกลวิธีที่เลือกไว้  เป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถล าดับ
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาตามวิธีการที่เลือกไว้   
  ขั้นที่ 2 ขั้นระบุข้อมูลส าคัญ  เป็นการบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการแก้โจทย์ปัญหาทั้งข้อมูลที่โจทย์
ก าหนดให้  และข้อมูลที่ไม่มีในโจทย์ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

  ขั้นที่ 3 ด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา  ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1) การใช้ข้อมูลในโจทย์สร้างความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์เป็นการฝึกให้นักศึกษา
สร้างความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์  จากสูตรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
   2) การใช้ข้อมูลในโจทย์แทนความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ เป็นการฝึกให้นักศึกษา
สามารถแทนค่าความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์จากสูตรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นก ากับและตรวจสอบการแก้ปัญหา  เป็นการฝึกให้นักศึกษาบอกเป้าหมายและก ากับ
ตรวจสอบวิธีการแก้โจทย์ปัญหาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  ขั้นที่ 5 การประเมินการแก้ปัญหา เป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถประเมินการคิดของตนเอง โดยการ
ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย ประเมินความถูกต้องของค าตอบประเมินความถูกต้องของวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้
เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน โดยนักศึกษามองย้อนกลับไปตามขั้นตอนต่าง  ที่ใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาที่ผ่านมา ขั้นการวางแผน ขั้นระบุข้อมูลส าคัญ ขั้นการด าเนินการตามแผน ขั้นก ากับ ด้วยการ
พิจารณารายละเอียดต่าง  ในแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด เพื่อช่วยให้พบค้นพบข้อบกพร่อง ปัญหา
หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการปรับแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

1.3 ขั้นสรุป  เป็นข้ันท่ีนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการหรือข้ันตอนในการแก้โจทย์ปัญหา  
การคิดค านวณ และเนื้อหาสาระในเรื่องที่เรียน โดยครูคอยเสริมในบางส่วนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคิดรวบยอด  

2. ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 76.67 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฟิสิกส์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือร้อยละ 70 ของนักศึกษาทั้งหมด มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองโดยเห็น
ได้จากคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรุง  ข าพงศ์ (2542)             
สุเทียบ  ละอองธรรม (2545) และแสงจันทร์  พิชญานุรัตน์ (2549) ที่ได้ศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาจากการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงด้วย 
 

4. สรุป 
 จากการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องจลนศาสตร์โดยใช้เมตาคอกนิชันส าหรับนักศึกษา พบว่า
กิจกรรมนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักศึกษาได้ ผลการวัดเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์
ปัญหาฟิสิกส์พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
จลนศาสตร์ โดยใช้เมตาคอกนิชันท่ีได้พัฒนา มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
2) ขั้นสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา (Plan) ขั้นระบุข้อมูลส าคัญ 

(Indentify) ขั้นด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา (Execution) ขั้นก ากับตรวจสอบ (Monitor) ขั้นประเมินผล
การแก้โจทย์ปัญหา (Evaluation)  

3) ขั้นสรุป 
 2. ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ฟิสิกส์ พบว่า นักศึกษาจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
76.67 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 3. ข้อเสนอแนะในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้เวลานักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา และเพื่อให้นักศึกษาได้แก้โจทย์ปัญหาและหาค าตอบด้วยตนเอง จะท าให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและ
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มั่นใจในตนเอง ซึ่งจะส่งผลเจตคติที่ดตี่อการเรียนดว้ย ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการ
สอนแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ในหัวข้ออ่ืน และรายวิชาอื่น  หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 

5. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้ประจ าปี2554 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย  
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