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เราจะวัด metacognition ได้อย่างไร

การ ที่ นักเรียน คน นี้ เกิด ความ ตระหนัก รู้ ว่า คำ ตอบ ที่ 
เขา ได้ คือ -120 คน เป็น คำ ตอบ ที่ ไม่ ถูก ต้อง เพราะ 
เขา ใช้ พุทธิปัญญา(cognition) มา ช่วย พิจารณา 

หา คำ ตอบ วา่ จำนวน คน ตอ้ง ไม ่เปน็ จำนวนเตม็ ลบ เขา จงึ ยอ้น 
กลบั ไป ด ูการ แก ้ปญัหา ใน แตล่ะ ขัน้ ตอน และ หา คำ ตอบ ใหม ่อกี 
ครัง้ จน สามารถ แก ้ปญัหา ได ้สำเรจ็ ซึง่ กระบวนการ ตา่ง ๆ  ที ่ใช ้
ในการ แก้ โจทย์ ปัญหา เช่น การ แก้ สมการ หรือ การ ตรวจ สอบ 
คำ ตอบ เปน็การ ใช ้พทุธ ิปญัญา สว่น 
การ ที่ นักเรียน คน นี้ คิด ว่า คำ ตอบ ที่  
ได ้ไม ่นา่ จะ เปน็ คำ ตอบ ที ่ถกู ตอ้ง นัน้ 
ถือ เป็น ความ ตระหนัก ใน การ รู้ ว่า 
ตนเอง รู ้อะไร และ ไมรู่ ้อะไร  ซึง่ เรยีก 
วา่  อภิปัญญา(metacognition) 
 นักการ ศึกษา หลาย ท่าน ได้ 
ให้ ความ หมาย ของ metacogni-
tion ว่า เป็น ความ สามารถ ของ 
บุคคล ที่ มี ต่อ กระบวนการ คิด ของ 
ตนเอง รู้ ว่า อะไร ที่ เหมาะ สม กับ 
ตนเอง ใน การ เรียน รู้ ตลอด จน สามารถ เลือก กลวิธี ใน การ 
วางแผน การ กำกบั ควบคมุ และ ประเมนิ การ เรยีน รู ้ของ ตนเอง 
ได้ เพื่อ ให้การ เรียน รู้ หรือ การ ปฏิบัติ งาน ต่าง ๆ บรรลุ ตาม 
 วัตถุประสงค์ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ เน้น การ คิด ระดับ สูง ที่ 
ควบคุม กระบวนการ คิด และ กิจกรรม ทาง พุทธิ ปัญญา ของ 
ตนเอง ซึ่ง มี องค์ ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เรื่องการรู้ เป็นการ รู้ เกี่ยว กับ ลักษณะ ของ 
งาน ที่ ทำ คือ รู้ ว่า งาน นี้ ยาก หรือ ง่าย สำหรับ ตนเอง และ รู้ 
 ความ สามารถ ของ ตนเอง การ รู้ ว่า ตนเอง สามารถ ทำงาน นี้ ได้ 

หรอื ไม ่รวม ทัง้ ความ รู ้ใน วธิ ีการ และ ใช ้ความ รู ้เพือ่ ตดัสนิ ใจ เลอืก 
วิธี การ คือการ ที่ บุคคล รู้ ว่า จะ เลือก ใช้ กลวิธี ใด ใน การ ทำงาน 
และ รู้ ได้ อย่างไร ว่า วิธี การ ที่ เลือก มา มี ความ เหมาะ สม  หรือ มี 
ประสิทธิภาพ กว่า วิธี อื่น    

สว่นที่2เรือ่งการควบคมุตนเอง   ทัง้ กระบวนการ เรยีน รู ้
การ รับ รู้ และ การ แสดงออก ได้แก่ การ วางแผน การ กำกับ 
ควบคุม  และ การ ประเมิน 

ส่วนที่3เรื่องการตระหนักต่อ
กระบวนการคิด ได้แก่ การ สนับสนุน 
ความ คิด หรือ วิธี การ ที่ ถูก ต้อง ของ ตน 
หรือ การ ยอมรับ ความ คิด หรือ วิธี การ  
อื่น ที่ ถูก ต้อง หรือ การ ยอมรับ ว่า ความ 
คิด หรือ วิธี การ ของ ตนเอง ผิด พลาด  

การ ที ่นกัเรยีน ใน ตวัอยา่ง ขา้ง ตน้ 
เกิด คำถาม กับ ตนเอง ว่า คำ ตอบ ที่ หา ได้ 
ไมใ่ช ่คำ ตอบ ที ่ถกู ตอ้ง เนือ่งจาก จำนวน 
คน ต้อง ไม่ เป็น จำนวนเต็ม ลบ นั่น เป็น 
เพราะ วา่ นกัเรยีน ม ีความรู้เกีย่วกบังาน

ที่ทำและความรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ว่า ตนเอง 
 ไม่ สามารถ ทำงาน นี้ ได้ เขา จึง ทบทวน ความ คิด ของ ตนเอง ว่า  
มี ขั้น ตอน การ หา คำ ตอบ ใด บ้าง ที่ ผิด พลาด นั่น คือ เขา มี ความ 
ตระหนักในตนเอง โดย ยอมรับ ว่า ความ คิด หรือ วิธี การ ของ 
ตนเอง ผิด พลาด จึง นำ มา เปรียบ เทียบ กับ การ หา คำ ตอบของ  
เพื่อน เมื่อ เขา มี ความ ตระหนัก เขา จะ ยอมรับ ความ คิด หรือ  
วิธี การ อื่นที่ ถูก ต้อง จาก นั้น เขา จึง มี การวางแผนและกำกับ 
ควบคุม ตนเอง ใน การ ทำงาน รวม ทั้ง มี การประเมินเพื่อ หา 
วิธี การ ที่ ดี ที่สุด ที่ จะ ทำให้ การ แก้ ปัญหา นี้ สำเร็จ

นักเรียนคนหนึ่งกำลังแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเซตซึ่งถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งและ 
ได้คำตอบเปน็-120คนเขาจงึถามตนเองวา่ทำไมจำนวนคนจงึมีคา่เปน็จำนวนเตม็ลบทัง้ ๆ  ที่ในความเปน็จรงิจำนวนคน 
ต้องไม่เป็นจำนวนเต็มลบ ความตระหนักในการที่รู้ว่าตนเองยังไม่รู้อะไร ทำให้เขาไปทบทวนหาข้อผิดพลาดในการหา 
คำตอบเปรยีบเทยีบการหาคำตอบกบัเพือ่นและปรกึษาครูผู้สอนทำให้เขาพบขอ้ผดิพลาดของตนเองและแก้ปญัหาได้สำเรจ็ 

การประเมินผล
เรื่องเด่นประจำฉบับ
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เครื่อง มือ วัด metacognition ที่ มี ความ เที่ยง ตรง และ มี การ กำหนด เกณฑ์ ที่ ชัดเจน จะ ทำให้ สามารถ แปล ผล จาก คำ ตอบ 
และ ให้ ข้อมูล ป้อน กลับ แก่ ผู้ เรียน ได้ ดี ใน ที่ นี้ จะ ขอ นำ เสนอ ตัวอย่าง ข้อสอบ ที่ ใช้ วัด metacognition ดังนี้

(คำถามข้อนี้วัดmetacognition
ในองค์ประกอบความตระหนักต่อกระบวนการคิด-การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้องของตนเอง)

สาระที่1: จำนวน และ การ ดำเนิน การ             
มาตรฐานค1.1: เข้าใจ ถึง ความ หลาก หลาย ของ การ แสดง จำนวน และ การ ใช้ จำนวน ใน ชีวิต จริง
ระดับชั้น: มัธยมศึกษา ปี ที่ 2
ตัวชี้วัดที่4: ใช้ ความ รู้ เกี่ยว กับ อัตราส่วน สัดส่วน และ ร้อย ละ ใน การ แก้ โจทย์ ปัญหา

คำชี้แจง 
1. ให้ นักเรียน ศึกษา สถานการณ์ ที่ กำหนด ให้  และ หา คำ ตอบ โดย เขียน วิธี คิด ลง ใน ข้อสอบ                               
2. ถ้า ต้องการ เปลี่ยน คำ ตอบ หรือ วิธี คิด ไม่ ต้อง ลบ คำ ตอบ หรือ วิธี คิด เดิม ออก แต่ ให้ ขีด เส้น ทับคำ ตอบ หรือ วิธี คิด เดิม   

        แล้ว จึง เขียน คำ ตอบ หรือ วิธี คิด ใหม่   
สถานการณ์
โรงเรียน แห่ง หนึ่ง มี นักกีฬา ว่าย น้ำ 20% ของ นักกีฬา ทั้งหมด มี นักกีฬา ฟุตบอล 30% ของ นักกีฬา ทั้งหมด  และ มี นักกีฬา เทนนิส 

    10% ของ นักกีฬา ทั้งหมด       
คำถาม
(1) จาก ข้อมูล ข้าง ต้น  ถ้า โรงเรียน นี้ มี นักกีฬา ว่าย น้ำ 10 คน แล้ว มี ผู้ สรุป ว่า “มี นักกีฬา ฟุตบอล มากกว่า นักกีฬา ว่าย น้ำ 5 คน”  

 นักเรียน คิด ว่า ข้อ สรุป นี้ ถูก ต้อง หรือ ไม่ จง แสดง วิธี คิด หา คำ ตอบ     

(2) ถ้า คำ ตอบ ที่ นักเรียน ได้ไม่ ตรง กับ คำ ตอบ ของ เพื่อน นักเรียน จะ ตรวจ สอบ คำ ตอบ ของตนเอง อีก ครั้ง หรือ ไม่ เพราะ เหตุ ใด       
 

ตวัอยา่ง ที ่กลา่ว มา นีช้ี ้ให ้เหน็ วา่ การ ที ่เรา ตัง้ คำถาม กบั 
 ตนเอง จะ ทำให้ เรา ได้ คิด ทบทวน ตรวจ สอบ วิธี การ คิด และ 
ขั้น ตอน การ ทำงาน ว่า ยัง มี ข้อ ผิด พลาด ใด บ้าง เพื่อ ให้การ 
ทำงาน บรรลุ เป้า หมาย  ดัง นั้น ใน การ จัดการ เรียน รู้ ถ้า ผู้ สอน 
เปิด โอกาส ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ ด้วย ตนเอง มาก ที่สุด ผู้ เรียน จะ 
ม ีสว่น รว่ม ใน การ กำหนด เปา้ หมาย ของ การ เรยีน รู ้ได ้เอง กลา่ว 
คือ รู้ ว่า จะ เรียน รู้ เรื่อง ใด และ สามารถ ออกแบบ หรือ วางแผน 
จัด กระบวนการ เรียน รู้ อย่างไร  ซึ่ง ใน กระบวนการ เรียน รู้ ของ 
ผู้ เรียน จะ ต้อง ควบคุม กระบวนการ คิด ของ ตนเอง อยู่ เสมอ 
โดย ตระหนัก ว่า ตนเอง รู้ อะไร บ้าง เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ กำลัง ศึกษา  
ความ รู้ ความ สามารถ เหล่า นั้น อยู่ ใน ระดับ ใด กำลัง คิด และ 
ปฏบิตั ิเกีย่ว กบั อะไร และ คดิ อยา่งไร  รวม ทัง้ ไตรต่รอง ตรวจ สอบ  
การ คิด ของ ตนเอง ใน ระหว่าง การ ปฏิบัติ งาน ปรับ เปลี่ยน  

การ คิด และ กำกับ ให้การ ปฏิบัติ เป็น ไป ใน ทิศทาง ที่ เหมาะ สม 
และ ถกู ตอ้ง เพือ่ ทำงาน ให ้สำเรจ็ ตาม เปา้ หมาย จงึ จำเปน็ ตอ้ง ให ้ 
ความ สำคัญ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ด้าน นี้ ของ ผู้ เรียน

หาก ผู้ สอน สามารถ ประเมิน metacognition ใน ตัว 
ผู้ เรียน จะ ทำให้ ทราบ ว่า ผู้ เรียน มี ความ ตระหนัก ใน กระบวน 
การ คดิ ของ ตนเอง มาก นอ้ย เพยีง ใด ซึง่ จะ เปน็ ประโยชน ์ตอ่ การ 
ให ้คำ แนะนำ แก ่ผู ้เรยีน เพือ่ ปรบั วธิ ีการ จดัการ กบั ความ คดิ และ 
พัฒนา ความ สามารถ ของ ผู้ เรียน  เนื่องจาก metacognition 
เปน็ วธิ ีการ คดิ ที ่ม ีระบบ อยู ่ใน สมอง ของ มนษุย ์จงึ ไม ่สามารถ วดั 
ได้ โดยตรง ต้อง อาศัย การก ระ ตุ้น จาก ภายนอก เพื่อ ให้ ผู้ เรียน 
แสดง วิธี การ คิด และ พฤติกรรม โดย ใช้ วิธี การที่ หลาก หลาย 
เชน่ การ สงัเกต การ สมัภาษณ ์และ การ ใช ้แบบ ทดสอบ เปน็ตน้ 

                          ตัวอย่างเครื่อง มือ วัด metacognition

(คำถามข้อนี้วัดmetacognitionในองค์ประกอบต่อไปนี้
1.ความรู้-ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทำ
2.การควบคุมตนเอง-การวางแผนและการกำกับควบคุม)
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แนวคำตอบ      
(1)  มี วิธี คิด ดังนี้  
วิธีที่1 หา คำ ตอบ โดย คิด คำนวณ จาก จำนวน นักกีฬา ทั้งหมด
  ให้ นักกีฬา ทั้งหมด มี  Y  คน  แต่ นักกีฬา ว่าย น้ำ มี 10 คน คิด เป็น 20%
   จะ ได้ สมการ ความ สัมพันธ์ ว่า         = 10  
      นักกีฬา ทั้งหมด มี               Y  =     =  50  คน
   และ นักกีฬา ฟุตบอล มี 30% คิด เป็น จำนวน      = 15  คน

   ดัง นั้น  นักกีฬา ฟุตบอล มี มากกว่า นักกีฬา ว่าย น้ำ 5 คน  ข้อสรุปนี้จึงถูกต้อง

วิธีที่2    หา จำนวน นักกีฬา ของ แต่ละ ประเภท โดย เทียบ จาก เปอร์เซ็นต์ ของ นักกีฬา ว่าย น้ำ 
  นักกีฬา ว่าย น้ำ 20% คิด เป็น นักเรียน จำนวน  10  คน  
  จะ ได้ ว่า นักกีฬา 10% คิด เป็น นักเรียน จำนวน 5 คน 
  นักกีฬา ฟุตบอล มี 30% จึง คิด เป็น นักเรียน จำนวน  3 x 5 = 15 คน
  ดัง นั้น นักกีฬา ฟุตบอล มี มากกว่า นักกีฬา ว่าย น้ำ 5 คน ข้อสรุปนี้จึงถูกต้อง

(2)  ถ้า คำ ตอบ ที่ นักเรียน ได้ไม่ ตรง กับ คำ ตอบ ของ เพื่อน นักเรียน จะ ตรวจ สอบ คำ ตอบ ของตนเอง หรือ ไม่
    ตัวอย่างคำ ตอบที่ แสดง ถึง การ มี ความ ตระหนัก ต่อ กระบวนการ คิด ของ ตนเอง  มี ดังนี้
  • ตรวจ สอบ อีก ครั้ง เพราะ จะ ทำให้ ได้ คำ ตอบ ที่ ถูก ต้อง
  • ไม่ ตรวจ สอบ  เพราะ มั่นใจ แล้ว ว่า คำ ตอบ ถูก ต้อง  (แต่ คำ ตอบ ของ นักเรียน ใน ข้อ (1) ต้อง ถูก ต้อง   

   จึง จะ ถือว่า นักเรียน คน นี้ มี ความ ตระหนัก ต่อ กระบวนการ คิด นั่น คือ การ ไม่ ตรวจ สอบ ต้อง สอดคล้อง กับ  
   ความ มั่นใจ ของ คำ ตอบ ที่ นักเรียน ได้)

เกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบที่ใช้วัดmetacognition
การ กำหนด เกณฑ์ การ ให้ คะแนน จะ พิจารณา จาก ความ ถูก ต้อง ความ ชัดเจน และความ ครบ ถ้วน ของ การ ตอบ ตาม  

องค์ ประกอบ ของ metacognition ที่ ต้องการ วัด โดย อาจ กำหนด เกณฑ์ การ ให้ คะแนน แบบ เกณฑ์ รวมหรือ แบบ เกณฑ์ ย่อย ก็ได้ 
ใน ที่ นี้ จะ นำ เสนอ ตัวอย่าง เกณฑ์ การ ให้ คะแนน แบบ เกณฑ์ รวม ดังนี้

• คำ ตอบ ที่ ได้ ถูก ต้อง

• คำ ตอบ ที่ ได้ ถูก ต้อง แต่ มี ร่อง รอย ของ 
การแก้ไข วิธี การ หา คำ ตอบ  

• คำ ตอบ ที่ ได้ ไม่ ถูก ต้อง แต่ มี ร่อง รอย 
ของ การ แก้ไข วิธี การ หา คำ ตอบ

• คำ ตอบ ที่ ได้ ไม่ ถูก ต้อง และ ไม่มี  
รอ่ง รอย ของ การแกไ้ข วธิ ีการ หา คำ ตอบ 

4

3
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1

x Y20
100

x 5030
100

10 x 100
20

เกณฑ์การให้คะแนนข้อ(1)

ระดับคะแนน
ความรู้

(ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทำ)  
การควบคุมตนเอง
(การวางแผน)

การควบคุมตนเอง 
(การกำกับควบคุม)

• นำ ความ รู้ เรื่อง ร้อย ละ    
มา ใช้ ใน การ แก้ ปัญหา

• นำ ความ รู้ เรื่อง ร้อย ละ    
มา ใช้ ใน การ แก้ ปัญหา

• นำ ความ รู้ เรื่อง ร้อย ละ    
มา ใช้ ใน การ แก้ ปัญหา

• นำ ความ รู้ เรื่อง ร้อย ละ    
มา ใช้ ใน การ แก้ ปัญหา

• แสดง วิธี คิด หา คำ ตอบ
ตาม ลำดับ ขั้น ตอน ได้ ถูก ต้อง

• แสดง วิธี คิด หา คำ ตอบ
ตาม ลำดับ ขั้น ตอน ได้ ถูก ต้อง

• แสดง วิธี คิด หา คำ ตอบตาม  
ลำดับ ขั้น ตอน ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชัดเจน

• แสดง วิธี คิด หา คำ ตอบ
ไม่เป็น ลำดับ ขั้น ตอน 

เกณฑ์การให้คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนนข้อ(2)

การ แปล ความ หมาย คะแนน จาก ข้อสอบ ที่ ใช้ วัด metacognition  
จะ พิจารณา จาก คะแนนใน แต่ละ องค์ ประกอบ ตัวอย่าง เช่น ถ้า ผู้ เรียน ได้ 
คะแนน น้อย ใน องค์ ประกอบ ของ ความ รู้ เกี่ยว กับ ลักษณะ ของ งาน ที่ ทำ  
จะ สามารถ สรุป ได้ ว่า ผู้ เรียน ยัง ขาด metacognition ใน องค์ ประกอบ นั้น 
นอกจาก นี้ ถ้า ต้องการ แปล ความ หมาย ใน ภาพ รวม ของ แบบ ทดสอบ ทั้ง ฉบับ 
อาจ กำหนด น้ำ หนัก ตาม ความ สำคัญ ของ แต่ละ องค์ ประกอบ ได้ 

จะ เห็น ว่า metacognition มี บทบาท ที่ สำคัญ มาก ต่อ การ เรียน รู้ ของ  
ผู้ เรียน จึง ควร ส่ง เสริม และ พัฒนา ให้ ผู้ เรียน เกิด  metacognition  โดย ผู้ สอน 
 ควร เปิด โอกาส ให้ ผู้ เรียน มี ส่วน ร่วม ใน การ ควบคุมการ เรียน รู้ ของ ตนเอง  
เพื่อ ผู้ เรียน จะ ได้ ตระหนัก รู้ ตนเอง  รู้ ว่า ตนเอง มี หลัก การ คิด อย่างไร  มี ที่มา 
ของการ คิด อย่างไร รู้ ว่า ตนเอง เรียน รู้ ได้ มาก น้อย เพียง ใด มี จุด แข็ง และ จุด 
บกพรอ่ง อยา่งไร และ มกีาร ประเมนิ ผลลพัธ ์ใน การ เรยีน รู ้รวม ทัง้ ม ีการ ทบทวน 
ความ เหมาะ สม ของ ยทุธวธิ ีที ่ใช ้ใน การ เรยีน รู ้ซึง่ จะ ทำให ้ผู ้เรยีน ม ีความ สามารถ 
ใน การ เรียน รู้ และ แก้ ปัญหา ใน สถานการณ์ ต่าง ๆ ใน ชีวิต ประจำ วัน ได้ อย่าง มี 
ประสิทธิภาพ

กรณีที่1 ตอบ ว่า ตรวจ สอบ อีก ครั้ง  และ แสดง เหตุผล ถึง การ มี ความ ตระหนัก ต่อ กระบวนการ คิด  เช่น 
ตรวจ สอบ อีก ครั้ง เพราะ จะ ได้ เพิ่ม ความ มั่นใจ ใน คำ ตอบ

กรณีที่2  ตอบ ว่า ไม่ ตรวจ สอบ อีก ครั้ง  และ แสดง เหตุผล ที่ สม เหตุ สม ผล ในการ สนับสนุน ความ คิด หรือ 
วิธี การ ที่ ถูก ต้อง ของ ตนเอง  เช่น  ไม่ ตรวจ สอบ อีก ครั้ง  เพราะ มั่นใจ แล้ว ว่า วิธี การ ที่ ใช้ และ คำ ตอบ ที่ ได้ 
ถูก ต้อง (แต่ คำ ตอบ ของ นักเรียน ใน ข้อ (1) ต้อง ถูก ต้อง จึง จะ ถือว่า นักเรียน คน นี้ มี ความ ตระหนัก ต่อ 
กระบวนการ คิด นั่น คือ การ ไม่ ตรวจ สอบ ต้อง สอดคล้อง กับ ความ มั่นใจ ของ คำ ตอบ ที่ นักเรียน ได้)  

ความตระหนักต่อกระบวนการคิด
(การสนับสนุนความคิดที่ถูกต้องของตนเอง)

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1


