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บทคัดย่ อ
การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มีจุด ประสงค์เ พื่ อศึ กษาการพัฒ นาเมตาคอกนิ ช่ันของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี สาขาจิ ต วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ กรอบประชากรในการศึกษานี้ เป็ นนิ สิตสาขา
จิตวิทยา ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 120 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนิสิตในกรอบประชากรนี้ จํานวน 30 คนซึ่ งได้มา
จากการสุ่ ม เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย แนวการสอนรายวิชาการจัดการเรี ยนรู ้และจิตวิทยาชุมชน บันทึ ก
การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดเมตาคอกนิ ชน่ั และ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า การใช้บนั ทึ กการเรี ยนรู ้ทาํ ให้เมตาคอกนิ ชน่ั ของนิ สิตสาขาจิ ตวิทยาพัฒนาขึ้ นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า 1) นิ สิตชอบบันทึ กการเรี ยนรู ้ 2) นิ สิตที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงชอบการทําผังกราฟิ คและนําบันทึกการเรี ยนรู ้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น และ 3) บันทึกการเรี ยนรู ้ทาํ
ให้นิสิตพัฒนาขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะ การรู ้จกั ตนเอง การสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ การควบคุมตนเองให้ใส่ ใจ
ในการเรี ยน ความมัน่ ใจในตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
คําสํ าคัญ บันทึกการเรี ยนรู ้, การพัฒนาเมตาคอกนิชนั่
Abstract
The purpose of this study was to investigate metacognition development of bachelor’s degree students,
majoring in psychology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University by using learning journal. The population of
this study included 120 psychology students studying in the academic year 2012, and 30 students were randomly
selected as the sample. The instruments employed in the study were a syllabus of a course in learning management
and community psychology, a record form for learning journal, metacognitive test, and an in-depth interview.
t-test for dependent and content analysis method were used to analyze the data.
Research results showed that after using the learning journal, students’ metacognition was improved at the
0.01 level of statistical significance. The learners’ interview revealed that : 1) students preferred to use learning
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journal 2) high achievement students liked using graphic maps and used learning journal in other situations 3)
learning journal offered various development, especially self-awareness, systematic knowledge summarizing, selfcontrol in learning , self - confidence , and higher learning achievement.
Keywords: Learning Journal, Metacognition Development
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เมตาคอกนิ ช่นั (metacognition) เป็ นความสามารถทางสมองในการคิ ดเกี่ ยวกับการคิ ด (thinking about
thinking) เป็ นการคิดระดับสูงในการวางแผน ควบคุมกํากับและประเมินการคิด ซึ่ งทําให้บุคคล ประสบความสําเร็ จ
ในการดําเนินการต่างๆ และเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ ง พร้อมทั้งสามารถปรับปรุ งงาน และปรับปรุ งตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่ งถือว่าเมตาคอกนิชนั่ เป็ นความสามารถ/ทักษะสําคัญของบุคคลที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ขในศตวรรษ
ที่ 21 นี้
คลูว ์ (Kluwe, 1987) ได้กล่าวถึงเมตาคอกนิ ชนั่ ว่าเป็ นการตระหนักรู ้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น และใส่ ใจใน
ความคิด ตลอดจนเปลี่ยนแปลงความคิด ส่ วน ฟลาเวลล์ (Flavell, 1985) กล่าวถึงเมตาคอกนิ ชนั่ ว่า เป็ นความรู ้ และ
กระบวนการทางปั ญญาของบุคคล ซึ่ ง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ องค์ประกอบที่ 1 เป็ นความรู ้ในเมตาคอก
นิ ชั่น (metacognitive knowledge) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การที่ บุ ค คลสะสมข้อ มู ล ไว้ใ นความจํา ระยะยาว (long-term
memory) ซึ่ งช่วยให้บุคคลมีความรู ้เบื้องต้นที่สามารถนํามาใช้เพื่อหาคําตอบว่าตนเองรู ้อะไร และมีเป้ าหมายอะไร
มีวิธีการบรรลุเป้ าหมายอย่างไร ความรู ้เบื้องต้นนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ บุคคล งาน และกลวิธี และองค์ประกอบ
ที่ 2 เป็ นประสบการณ์ เมตาคอกนิ ชน่ั (metacognitive experience) เป็ นกระบวนการที่ บุคคลวางแผนควบคุมและ
กํากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ งประกอบด้วย การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิ น และกระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ต่ อตนเอง โดยมี จุดประสงค์เพื่ อเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนให้ไปสู่ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ เป็ นประสบการณ์
ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้ซ่ ึ งมีความสําคัญต่อการกํากับตนเอง (self-regulation) ในกิจกรรมการคิด เริ่ ม
ตั้งแต่ การเข้าสู่ สถานการณ์ ในการคิ ด จนกระทัง่ สามารถบรรลุเป้ าหมาย มี 3 องค์ประกอบย่อยคื อการวางแผน
(planning) การตรวจสอบ (monitoring) และการประเมิน (evaluating) สําหรับชรอว์ และเดนนิ สสัน(Schraw and
Dennison ,1994 ) นั้นได้เสนอองค์ประกอบของเมตาคอกนิ ชั่น เป็ น 2 องค์ประกอบคื อ องค์ประกอบเกี่ ยวกับ
ความรู ้เกี่ยวกับปั ญญา(knowledge of cognition) ประกอบด้วยความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง วิธีการ และเงื่อนไข และ
องค์ประกอบเกี่ยวกับการกํากับปั ญญา ( regulation of cognition) ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการข้อมูล การ
กํากับการดําเนินการและตรวจสอบผล การแก้ไขข้อบกพร่ อง และการประเมินผล
นักการศึกษาต่างเห็นพ้องกันว่า เมตาคอกนิ ชน่ั นั้น เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการใช้ชีวิต/การทํางาน และการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งจัดสถานการณ์/ประสบการณ์ให้มีการพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ ซึ่ งมีแนวคิ ด/
หลักการสําคัญหลายประการ ดังเช่ นเดอรี่ และเมอร์ ฟี่ (Derry and Murphy, 1986 ) ได้นาํ เสนอแนวทางในการพัฒนา
เมตาคอกนิ ชน่ั 2 แบบ คื อการฝึ กฝนเพื่อเรี ยนรู ้ กลวิธี และการฝึ กฝนให้มีความรู ้เกี่ ยวกับเมตาคอกนิ ช่นั ทั้งการ
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ฝึ กฝนโดยตรง (direct training) ที่เน้นการสอนกลวิธีที่ช่วยพัฒนาโดยตรง เช่น ให้ผเู ้ รี ยนจดบันทึกและถามตอบ ขีด
เส้นใต้ความคิ ดหลัก สรุ ปใจความสําคัญ และ ฝึ กฝนการกํากับตนเอง (self-regulation) ซึ่ งเป็ นการฝึ กให้กาํ กับ
ตนเองเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่กาํ ลังเรี ยนรู ้ ใส่ ใจสาระสําคัญที่ยงั ไม่รู้ และใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้สาระนั้น
ให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบผลของความพยายามในการเรี ยนรู ้ และปรับเปลี่ยนกลวิธีบางอย่างให้เหมาะสม
มูน (Moon, 2010 ) ได้กล่าวถึงบันทึ กการเรี ยนรู ้ (learning journal) ว่า เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสื่ อสาร
ความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนทบทวนกระบวนการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ อีกทั้งพัฒนาเมตาคอกนิ ชนั่ ให้สูงขึ้น เนื่ องจากการที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสได้เขียนสรุ ปสาระในบันทึก
การเรี ยนรู ้น้ นั ทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสทบทวนความรู ้ ความคิด พฤติกรรม ตลอดจนข้อดี จุดบกพร่ อง และแนวทาง
การเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยเฉพาะถ้าหากได้มีการสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนความคิ ดระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และ
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยก็จะทําให้มีโอกาสทบทวนความรู ้ ความคิด พฤติกรรม เรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระ และเรี ยนรู ้ตนเอง
ได้มากขึ้น ทําให้เกิดมุมมองเกี่ยวกับเนื้ อหาความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมของตนเองชัดเจนขึ้นส่ วน การ์มอน
(Garmon, 2001) ได้กล่าวว่าบันทึกการเรี ยนรู ้ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนจําเนื้ อหาสาระได้ดี ได้คิดไตร่ ตรองและเกิดความเข้าใจ
ตนเอง ได้แสดงความคิ ดเห็น ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากครู และเพื่อนสําหรับไฮม์สตรา (Heimstra, 2001) นั้นได้
กล่าวถึงประโยชน์ของบันทึกการเรี ยนรู ้ว่าทําให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบตนเอง เรี ยนรู ้ที่จะฟั งความคิดตนเอง ทําให้เรี ยนรู ้
ตัวเองได้มากขึ้ น และลี (Lee, 2004) ก็ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า บันทึ กการเรี ยนรู ้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ มี
ความเข้าใจเนื้ อหา เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ทําให้เกิ ดการคิ ดไตร่ ตรอง สามารถแบ่งปั น
ความรู ้ และช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ บันทึกการเรี ยนรู ้มาใช้ในการพัฒนาเมตาคอกนิ ชน่ั ใน การวิจยั
ครั้งนี้ โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ไตร่ ตรอง ทบทวน และบันทึ กสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ หลังการเรี ยนรู ้ ท้ งั บันทึ กสาระที่ เรี ย นรู ้ ใน
ลักษณะความเรี ยง และผังกราฟิ ค บันทึกความคิดเห็น ความรู ้สึก สิ่ งที่ทาํ ได้ดี สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง แนวทางการกํากับ
จูงใจตนเองให้เรี ยนรู ้ และการแก้ไขข้อบกพร่ อง นอกจากนี้ยงั ได้มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากกันและกันด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ ของนิสิตปริ ญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นิสิตสาขาจิตวิทยา ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิ สิตสาขาจิตวิทยา ในปี การศึกษา 2555 ชั้นปี ที่ 3 จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive random sampling) และคัดเลือกนิสิต 10 คน ตามเกณฑ์เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แนวการสอนรายวิชาการจัดการเรี ยนรู ้ และจิตวิทยาชุมชน
เป็ นรายละเอียดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และนําบันทึ กการเรี ยนรู ้มาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการสรุ ปความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ และความรู ้สึกจากการเรี ยนรู ้
แนวการสอนประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของรายวิชาเกี่ยวกับ ชื่ อรายวิชา รหัส เวลาที่ใช้สอน จํานวน
หน่วยกิตและเวลาเรี ยน 2) คําอธิ บายรายวิชา 3) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 4) เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5) สื่ อ
การเรี ยนรู ้ และ 6) การวัดและประเมินผล
2. บันทึกการเรี ยนรู ้
เป็ นแบบบันทึ กข้อมูลหลังการเรี ยนรู ้ แต่ ละครั้ ง โดยในช่ วงแรกได้จดั ทําแบบบันทึ กข้อมูลที่ มีประเด็น
เกี่ยวกับ 1) สาระที่ได้เรี ยนรู ้ 2) ความคิดเกี่ยวกับพฤติ กรรมและการเรี ยนรู ้ของตนเอง 3) สิ่ งที่ทาํ ได้ดี 4) สิ่ งที่ตอ้ ง
ปรับปรุ ง ในช่วงที่ 2 ได้มีการจัดทําประเด็นในบันทึกการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม อีก 3 หัวข้อ คือ 1) วิธีการจัดการกับตนเอง
ในขณะเรี ยนรู ้ 2) วิธีการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และ3) สรุ ปสาระเป็ นผัง กราฟิ ค โดยส่ วนท้ายของบันทึ กการ
เรี ยนรู ้ มีพ้ืนที่สาํ หรับผูส้ อนได้เขียนแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
3. แบบทดสอบวัดเมตาคอกนิชนั่
เป็ นเครื่ องมือวัดเมตาคอกนิ ชน่ั โดยผูเ้ รี ยนประเมินตนเองเกี่ ยวกับระดับการปฏิ บตั ิ ของตนเอง เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ คื อ การปฏิ บตั ิ เป็ นประจํา ปฏิ บตั ิ บ่อยครั้ง ปฏิ บตั ิ นานนานครั้ง และไม่เคยปฏิ บตั ิ เ ลย
แบบทดสอบวัดเมตาคอกนิ ชน่ั มีจาํ นวน 30 ข้อ โดยมีการประเมิน 2 องค์ประกอบ คือ ความรู ้เกี่ยวกับปั ญญาใน 3
ด้าน คือ 1) ข้อเท็จจริ ง 2) วิธีการ และ3) เงื่อนไข และการกํากับปั ญญาใน 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดการ
ข้อมูล 3) การกํากับการดําเนิ นการและตรวจสอบผล 4) การแก้ไขข้อบกพร่ อง และ5) การประเมินผล โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
ให้ 4 คะแนน เมื่อตอบปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ให้ 3 คะแนน เมื่อตอบปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน เมื่อตอบปฏิบตั ินานนานครั้ง
ให้ 1 คะแนน เมื่อตอบไม่เคยปฏิบตั ิเลย
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็ นกรอบประเด็นคําถามสําหรับการพูดคุยสัมภาษณ์นิสิต เกี่ยวกับความรู ้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึก
การเรี ยนรู ้ และการนําบันทึกการเรี ยนรู ้ไปใช้ พฤติกรรมการบันทึกการเรี ยนรู ้ และสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการ
เรี ยนและการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 | 111

การใช้บนั ทึกการเรี ยนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ ของนิสิตปริ ญญาตรี
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรี ยนรู ้

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

กระบวนการในการพัฒนาเครื่ องมือ มีดงั นี้
1. ศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ บันทึ กการเรี ยนรู ้ เมตาคอกนิ ชนั่ คําอธิ บาย และแนวทางการจัดการ

2. จัดทําร่ างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวการสอน แบบทดสอบวัดเมตาคอกนิ ชนั่ บันทึ กการ
เรี ยนรู ้ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3. นําเครื่ องมือฉบับร่ างให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่ งมีความรู ้และประสบการณ์เกี่ ยวกับ เมตาคอกนิ ชนั่ การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บันทึกการเรี ยนรู ้และการวัดและการประเมินผล ได้พิจารณารายละเอียดแต่ละส่ วน
ของเครื่ องมื อ และบันทึ กความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง โดยในส่ วนแนวการสอนรายวิชาการ
จัดการเรี ยนรู ้น้ นั ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้บางกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ให้เพิ่ มสื่ อวีดิทศั น์แ ละควรใช้เ พาเวอร์ พอยนต์ประกอบคําถาม ตลอดจนการออกแบบกิ จกรรมให้เรี ย นรู ้ จาก
สถานการณ์ตวั อย่าง และ ควรให้นิสิตที่ เขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ได้ดีนาํ เสนอเป็ นตัวอย่าง สําหรับแนวการสอน
รายวิชาจิ ตวิทยาชุ มชน ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้เปรี ยบเที ยบ
ชุมชนที่ศึกษาและให้เรี ยนรู ้จากเรื่ องราวความขัดแย้งรอบตัวในชุ มชน ในส่ วนแบบทดสอบวัดเมตาคอกนิ ช่นั นั้น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับภาษาให้ส้ ัน กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น ส่ วนบันทึ กการ
เรี ยนรู ้ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญไม่ได้แก้ไข
4. ปรับปรุ งเครื่ องมือตามรายละเอียดที่ผเู ้ ชี่ยวชาญทุกท่านให้คาํ แนะนํา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนประเมินระดับเมตาคอกนิชน่ั ของตนเอง ก่อนการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดย
ใช้แบบทดสอบวัดเมตาคอกนิชนั่ จํานวน 30 ข้อ
2. ทดลองสอนในรายวิชาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การจัดการเรี ยนรู ้ 2) ผูเ้ รี ยนบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ใน 4 ประเด็น
คือ (2.1) สาระที่ได้เรี ยนรู ้ (2.2) ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ของตนเอง (2.3) สิ่ งที่ทาํ ได้ดี (2.4) สิ่ งที่
ต้องปรับปรุ ง และ3) ผูส้ อนตรวจบันทึกการเรี ยนรู ้หลังจากนั้นผูส้ อน ให้ความคิดเห็น/ข้อมูลย้อนกลับ
3. ทดลองสอนในรายวิชาจิตวิทยาชุมชน โดยใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ด้วย
การจัดกิ จกรรม 6 ขั้นตอน คื อ 1) จัดการเรี ยนรู ้ 2) ผูเ้ รี ยนบันทึ กสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ใน 7 ประเด็นได้แก่ (2.1) สาระที่ ได้
เรี ยนรู ้ (2.2) ความคิ ดเกี่ ยวกับพฤติ กรรมและการเรี ยนรู ้ ของตนเอง (2.3) สิ่ งที่ ทาํ ได้ดี (2.4) สิ่ งที่ ตอ้ งปรั บปรุ ง
(2.5) วิธีการจัดการกับตนเองในขณะเรี ยนรู ้ (2.6) วิธีการสร้างแรงจูงใจในตนเอง (2.7) สรุ ปสาระเป็ นผังกราฟิ ค
3) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน 4) ผูเ้ รี ยนเติมเต็มและปรับข้อมูลในบันทึกการ
เรี ยนรู ้ 5) ผูส้ อนตรวจบันทึกการเรี ยนรู ้และให้ความคิดเห็น / ข้อมูลย้อนกลับ 6) พบปะพูดคุย โดยในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนมี
ข้อ ข้อ งใจ หรื อ มี ค วามประสงค์จะเข้า พบเป็ นรายบุ ค คล หรื อกลุ่ มย่อย ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เ ข้า พบ
112 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558

การใช้บนั ทึกการเรี ยนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ ของนิสิตปริ ญญาตรี
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

แลกเปลี่ยนความคิ ด และให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ ม หรื อในกรณี ที่พบว่าข้อมูลที่ บนั ทึ กมีประเด็นที่ น่าสนใจผูส้ อนขอพบ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
4. ผูเ้ รี ยนประเมินระดับเมตาคอกนิ ชน่ั ของตนเองหลังทดลองสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 และ
สัมภาษณ์เชิ งลึกนิ สิต จํานวน 10 คน ซึ่ งคัดเลือกตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ พิจารณาเพศของนิ สิตเป็ นเพศชายจํานวน 5
คน เพศหญิงจํานวน 5 คน พิจารณาผลการเรี ยน เป็ นนิ สิตที่มีผลการเรี ยนสู งจํานวน 4 คน ปานกลางจํานวน 4 คน
และตํ่าจํานวน 2 คน และพิจารณาทักษะการเขียนบันทึ กการเรี ยนรู ้ เป็ นนิ สิตที่เขียนบันทึ กได้ครอบคลุมละเอียด
จํานวน 4 คน ครอบคลุมแต่ไม่ละเอียดจํานวน 3 คน ไม่ครอบคลุมและไม่ละเอียดจํานวน 3 คน
5. เปรี ยบเทียบคะแนนเมตาคอกนิ ชนั่ ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังทดลอง และวิเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบค่าที ( t-test for dependent ) ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของข้อมูลผลการประเมิ นระดับเมตาคอกนิ ชน่ั ของตนเองก่อนและหลังการทดลอง และใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจยั
ในส่ วนนี้ จะนําเสนอผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนเมตาคอกนิ ชน่ั
ก่อนและหลังการทดลอง และผลการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนเมตาคอกนิชน่ั ก่อนและหลังการทดลอง
ก่ อน
หลัง
t
P
พฤติกรรม
S.D.
S.D.
𝑋𝑋
𝑋𝑋
เมตาคอกนิชน่ั
48.37
7.56
101.40
10.34
20.319**
0.00
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนเมตาคอกนิชนั่ ก่อนและหลัง
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผลการใช้ บันทึกการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนิสิต จํานวน 10 คน พบข้อมูลผลการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.ในช่ วงแรกนิ สิตส่ วนใหญ่มีความเครี ยดในการเขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ เขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ ได้ส้ ัน
เนื้ อหาน้อย แต่ต่อมาเมื่อได้รับข้อมูลย้อนกลับและความคิดเห็นจากผูส้ อน ได้เรี ยนรู ้จากเพื่อนได้มีการวางแผนใน
การบันทึกการเรี ยนรู ้ มีการกํากับและสร้างแรงจูงใจให้ตวั เอง ตรวจสอบข้อบกพร่ อง และปรับปรุ งอยู่เสมอ ทําให้
นิ สิตเปลี่ยนแปลงความคิด ชอบการเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ และเห็นว่าบันทึกการเรี ยนรู ้มีประโยชน์มากและ พบว่า
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นิ สิตที่ มีผลการเรี ยนสู งชอบการทําผังกราฟิ ค และนําไปใช้ในสถานการณ์อื่น สําหรับหัวข้อที่ นิสิตชอบเขียนคือ
ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม และการเรี ยนรู ้ของตนเอง และสิ่ งที่ทาํ ได้ดี
2.สิ่ งที่พฒั นาขึ้นจากการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ มีหลายอย่าง อาทิ การรู ้จกั ตนเอง การสรุ ปความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ การควบคุมตัวเองให้ใส่ ใจในการเรี ยน ความมัน่ ใจในตนเอง และทําให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
สรุ ปผลการวิจยั และการ อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า การใช้บนั ทึ กการเรี ยนรู ้ทาํ ให้เมตาคอกนิ ชน่ั ของนิ สิตสาขาจิ ตวิทยาพัฒนาขึ้ นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า นิ สิตชอบบันทึกการเรี ยนรู ้ นิ สิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งชอบการทําผังกราฟิ คและนําบันทึ กการเรี ยนรู ้ไปใช้ ในสถานการณ์อื่น และ บันทึกการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นิสิต
พัฒนาขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะ การรู ้จกั ตนเอง การสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ การควบคุมตนเองให้ใส่ ใจในการ
เรี ยน ความมัน่ ใจในตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น
อภิปรายผล
จากข้อมูลผลการวิจยั ที่ พบว่า บันทึ กการเรี ยนรู ้ ทาํ ให้เมตาคอกนิ ชั่นของนิ สิ ตสู งขึ้ น โดยเมื่ อพิ จารณา
พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนซึ่ งสะท้อนในขณะเขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ จะเห็นได้ว่าผูเ้ รี ยนมีการใช้ความรู ้เกี่ ยวกับ เมตา
คอกนิชนั่ ทั้งความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้สามารถเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้หลังการเรี ยนได้
และมีการกํากับเมตาคอกนิชนั่ ทั้ง 5 ด้าน คือ การวางแผนในการหาข้อมูลสําหรับการเขียนบันทึก การจัดการข้อมูล
โดยเฉพาะการประมวลข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําผังกราฟิ ค การกํากับการดําเนิ นการและตรวจสอบผล ทั้ง
ในขณะเรี ยนและในการเขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ การแก้ไขข้อบกพร่ อง และการประเมินผลการเขี ยนบันทึ กการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการแก้ไขข้อบกพร่ อง และการกํากับตรวจสอบ ผูเ้ รี ยนได้นาํ มาใช้เป็ นอย่างมากส่ งผลให้รู้ จกั
ตนเอง รู ้จกั สิ่ งที่เรี ยนรู ้ ใส่ ใจและพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้วางแผนและกําหนดแนวทางในการเรี ยนรู ้และ
การควบคุมตนเอง ตลอดจนตรวจสอบผลการทํางาน แก้ไขข้อบกพร่ องของตนเองและงานที่ทาํ ให้ดีข้ ึน สอดคล้อง
กับความคิ ดของเดอรี่ และเมอร์ ฟี่ (Derry and Merply, 1986) ที่ กล่าวว่า เมตาคอกนิ ช่นั สามารถฝึ กฝนได้โดยตรง
(direct training) โดยการให้ผูเ้ รี ยนได้จดบันทึ ก ถามตอบ ขี ดเส้นใต้ความคิ ดสําคัญ สรุ ปใจความหลัก ฝึ กฝนการ
กํากับตัวเอง (self regulation) การสอนให้กาํ กับตัวเอง เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในสิ่ งที่กาํ ลังทํา นอกจากนี้
ยังต้องสร้างความเข้าใจสาระสําคัญที่ยงั ไม่รู้ และใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสาระนั้น ตรวจสอบผลความพยายาม
และปรับปรุ งวิธีการให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวความคิ ดของมูน (Moon, 2010) ที่ กล่าวถึงประโยชน์สําคัญ
ของบันทึกการเรี ยนรู ้คือ การช่วยพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ ของผูเ้ รี ยน จะช่วยสะท้อนความคิด ความรู ้สึก และทําความ
เข้าใจตนเอง
นอกจากนี้ ในการเขี ยนบันทึ กการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คุน้ ชิ นกับการเขี ยนบันทึ กการ
เรี ยนรู ้ โดยช่วงแรกให้บนั ทึ กเพียง 4 หัวข้อ ต่อมาเพิ่มหัวข้อมากขึ้ น ทําให้ผเู ้ รี ยนเขียนบันทึ กการเรี ยนรู ้ได้ดี และ
ชอบการเขียนบันทึกในที่สุด อีกทั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้ที่เรี ยน ทบทวนพฤติกรรมตนเอง ผล
ที่ เกิ ดขึ้ นจากการทํากิ จกรรมการเรี ยน ทั้งผลดี และสิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ ง ตลอดจนแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและ
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การจัดการตนเองในขณะเรี ยนรู ้ ทั้งดําเนินการโดยลําพัง และดําเนินการร่ วมกับครู ผสู ้ อนและเพื่อน ทําให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมัน่ ใจ มีวิธีการทํางานที่เหมาะสม และนําความรู ้มาใช้ในการกํากับ ตรวจสอบและประเมิน
กระบวนการและผลงานของตนเอง อีกทั้งยังได้เรี ยนรู ้แนวทางในการปรับปรุ งตนเองด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของไฮม์สตรา (Heimstra, 2001) ลี (Lee, 2004) และการ์ มอน (Garmon, 2001) ที่ ได้กล่าวถึ งประโยชน์ของการ
เขี ย นบัน ทึ ก การเรี ยนรู ้ ว่ า จะทํา ให้ เ กิ ด การไตร่ ต รอง เกิ ด ความเข้า ใจในตนเองและสิ่ ง ที่ เ รี ยนรู ้ ม ากขึ้ น มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น และมัน่ ใจในตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของอมรรัตน์ บุปผโชติ
(2546) ที่ศึกษาพบว่า บันทึกการเรี ยนรู ้ ช่วยในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของเชษฐา แก้วพรม (2556) ซึ่ งพบว่าบันทึ กการเรี ยนรู ้ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาทักษะการสะท้อนความคิ ด (reaction skill) และงานวิจยั ของแอปป์ (Epp, 2008) และวิลเลี่ ยมส์
และเวสเซลส์ (Williams and Wessels, 2004) ที่พบว่าบันทึกการเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาการสะท้อนความคิดของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูส้ อนควรนําบันทึกการเรี ยนรู ้และกระบวนการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ไปใช้ในระดับชั้นต่างๆ และวิชา
ต่างๆ โดยอาจจะปรับเพิ่ม/ลด หัวข้อให้เหมาะสมกับประเด็นที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้และระดับชั้น และก่อนใช้บนั ทึกการ
เรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องทําความเข้าใจแนวทางการบันทึ กการเรี ยนรู ้ ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจากการเขียนบันทึ กการเรี ยนรู ้
และอาจจะทําให้ผเู ้ รี ยนที่เขียนได้ดีนาํ เทคนิ คการเขียน เทคนิ คการกํากับตัวเองมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนคนอื่น
เป็ นช่วงๆ
1.2 ผูส้ อนควรนําผังกราฟิ คเข้ามาใช้ในบันทึ กการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนต้องสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับแนว
ทางการสร้างผังกราฟิ คก่อนนําไปใช้
1.3 ผูส้ อนควรจัดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนโดยเน้นให้มี
การฟังอย่างตั้งใจ (deep listening) ซึ่ งผูส้ อนต้องฝึ กฝนทักษะนี้ให้กบั ตนเองและผูเ้ รี ยน
2. ข้ อเสนอในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ผูว้ ิจยั ควรศึกษาผลการใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาตัวแปรอื่น ๆ
2.2 ผูว้ ิจยั ควรพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้บนั ทึกการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตัวแปรอื่น
2.3 ผูว้ ิจยั ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเมตาคอกนิชนั่ โดยใช้เทคนิคการสอนต่างๆ
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