
Metacognition 
 

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง  รู้ว่าอะไรที่
เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้  ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธี   ในการวางแผน  ก ากับควบคุม  และ
ประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้  เพ่ือให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่างๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

องค์ประกอบของ Metacognition มี  3  องค์ประกอบ ได้แก ่ (1)  ความรู้  (2)  การควบคุม
ตนเอง  และ  (3)  ความตระหนักต่อกระบวนการคิด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ความรู้  เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการรู้กระบวนการคิดของตนเอง
ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน  ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้ใน  3  ด้าน  ดังนี้ 

  1)  ความรู้ด้านเนื้อหาสาระ  เป็นความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน                  
ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงาน                     
ที่ท า  และความรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  ดังนี้ 

       1.1)  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ท า  เป็นการรู้ว่างานนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดในด้านข้อเท็จจริง  ค าศัพท์และนิยาม เช่น ถ้าผู้เรียนต้องการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จะต้องรู้ว่าโจทย์ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องใด      

   1.2)  ความรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  เป็นความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตนเองว่ามีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  
เช่น  ผู้เรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง  รู้ว่าตนเองรู้อะไร และมีความรู้ในระดับใด  เพ่ือที่จะได้
หาวิธีการที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของตนเอง   

  2)  ความรู้ในวิธีการ  เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการต่างๆ                
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน เช่น ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ผู้เรียนต้องรู้ว่ามีวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบใดบ้าง เพื่อให้สามารถหาค าตอบของโจทย์
ปัญหานี้ได้ 

  3)  ความรู้ที่ใช้เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการ  เป็นความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ลักษณะของวิธีการที่ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน  เพ่ือตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและ            
มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ว่าวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีอยู่  วิธีการใด
เป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  และเหมาะสมที่สุดกับ                  
โจทย์ปัญหา 

 (2)  การควบคุมตนเอง   เป็นความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมตนเอง                   
ให้เรียนรู้หรือปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมตนเองใน 3 ด้าน 
ดังนี้     



  1)  การวางแผน  เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และข้ันตอนของการเรียนรู้
หรือการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จะต้องมีข้ันตอนใดบ้าง 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนด 

  2)  การก ากับควบคุม  เป็นการตรวจสอบและคิดทบทวนเกี่ยวกับ                  
ความเหมาะสมและความถูกต้องของวิธีการและขั้นตอนที่เลือกใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน 
เช่น ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ว่าวิธีการที่เลือกใช้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องนั้น
หรือไม่ 

  3)  การประเมิน  เป็นการตรวจสอบผลที่ได้จากการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งจะท าให้ผลที่ได้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  
เช่น  ผู้เรียนต้องตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้สมเหตุสมผลกับโจทย์ปัญหาหรือไม่ 

 (3)  ความตระหนักต่อกระบวนการคิด  เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการรู้
ปัจจัยที่จ าเป็นที่ท าให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบาย      
สิ่งที่ตนเองรู้ให้ผู้อื่นฟังได้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอธิบายเหตุผลใน  3  ด้าน  ดังนี้  

  1)  การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้องของตนเอง  ผู้เรียนสามารถ
อธิบายเหตุผล  เพื่อสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้องของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึง 
ความมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้อง  หลังจากมีการประเมินแล้วว่ากระบวนการคิดท่ีใช้ใน                     
การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานท าให้งานส าเร็จ 

  2)  การยอมรับความคิดหรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้อง  ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลในการยอมรับความคิดหรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้อง  ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของตนเอง     

  3)  การยอมรับว่าความคิดหรือวิธีการของตนเองผิดพลาด  ผู้เรียนสามารถ
อธิบายเหตุผลในการยอมรับว่าความคิดหรือวิธีการของตนเองผิดพลาด  และพร้อมที่จะแก้ไข                 
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังจากมีการประเมินแล้วว่ากระบวนการคิดท่ีใช้ในการเรียนรู้หรือ                  
การปฏิบัติงานท าให้งานผิดพลาด   

 
การประเมิน Metacognition 
 Metacognition เป็นวิธีการคิดที่มีระบบอยู่ในสมองของมนุษย์  การประเมิน 

Metacognition จึงต้องใช้การกระตุ้นจากภายนอก  เพื่อให้ผู้เรียนแสดงวิธีการคิดและพฤติกรรม               
โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย  เช่น การสัมภาษณ์  วิธีการคิดออกเสียง  การให้รายงานตนเอง  และ
การใช้แบบทดสอบ  ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีหรือข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน  จึงควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ   
ที่เก่ียวข้อง  เช่น วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ระดับชั้นของผู้เรียน  จ านวนผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้วิธีในการประเมินได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ        

   



การประเมิน Metacognition โดยใช้แบบทดสอบ (test)   
  แบบทดสอบที่ใช้วัดอภิปัญญานี้มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบเขียนตอบ
ทั่วๆ ไป  ในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดอภิปัญญา  ผู้สอนอาจใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบท่ีใช้
วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในห้องเรียนได้ โดยควรเลือกข้อสอบที่ไม่ยากเกินไป แล้วเพ่ิมค าถามที่ใช้                
วัดอภิปัญญาเข้าไปในข้อสอบนั้น เพราะถ้าข้อสอบยากเกินไป  ผู้เรียนจะท าข้อสอบไม่ได้  จึงท าให้                     
ไมส่ามารถวัดอภิปัญญาของผู้เรียนได้  หรือผู้สอนอาจสร้างข้อสอบขึ้นมาใหม่ได้  โดยการสร้างข้อสอบ
แบบเขียนตอบที่ใช้วัดอภิปัญญามี  2  องค์ประกอบส าคัญคือ 1)  สถานการณ์และค าถาม  และ  
2)  แนวค าตอบ   
 

ตัวอย่างข้อสอบท่ีใช้วัด Metacognition   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           ระดับชั้น ป.3 
 

ค าชี้แจง    
1.  ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให ้ และเขยีนวิธีคิดลงในข้อสอบ                                
2.  ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด  ไม่ต้องลบค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออก                                    
 แต่ให้ขีดเส้นทับค าตอบหรือวิธีคิดเดิม  แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม่    
 

สถานการณ์ 
       ถ้านักเรียนมีลูกโป่ง  32  ลูก  และต้องการแบ่งให้เพื่อน 4 คน คนละเท่า ๆ กัน   
 

ค าถาม        
(1)  นักเรียนจะมีวิธีการแบ่งลูกโปง่ได้อย่างไรบ้าง  ให้บอกมาอย่างน้อย 2  วิธี   
       จงอธิบายหรือแสดงวิธีการแบ่งของนักเรียนในแต่ละวิธี      
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 

(2)  นักเรียนคดิว่าวิธีการใดเป็นวธิีการแบ่งลูกโป่งที่เหมาะสมที่สดุ  เพราะเหตุใด   
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
  

(3)  ถ้าเพื่อนของนักเรียนบอกว่าเขามีวิธีการที่ดีกว่านักเรียน  นักเรยีนจะท าอย่างไร              
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 

(ค าถามข้อนี้วัด Metacognition ในองค์ประกอบความรู้-ความรู้              
ในวิธีการและการควบคุมตนเอง และการวางแผน)   

 

(ค าถามข้อนี้วัด Metacognition ในองค์ประกอบความรู้ที่ใช้               
เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการ)   

 

(ค าถามข้อนี้วัด Metacognition ในองค์ประกอบความตระหนัก
ต่อกระบวนการคิด – การยอมรับความคิดหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้อง)   

 



แนวค าตอบท่ีถูกต้อง        
(1)  มีวิธีคิดดังนี้   
          วิธีที่ 1  หาค าตอบโดยใช้การหาร   มีวิธีการคิดดังนี้               
                    นักเรียนมีลูกโป่ง                32  ลูก 
          แบ่งให้เพื่อน          4  คน 

                ดังนั้น  เพื่อนแต่ละคนจะได้  32  4  =  8 ลูก 
          วิธีที่ 2  หาค าตอบโดยใช้การวาดภาพประกอบ  โดยวาดลกูโป่งจาก 32 ลูก   
                    เป็นแบ่งให้เพื่อน 4 คน คนละเท่ากัน ได้คนละ 8 ลกู ดังนี ้
   

 
 
 
 
 
 
 
 

          วิธีที่ 3 แบ่งลูกโป่งให้เพื่อน 4 คน ครั้งละ 1 ลูก และเวยีนตอ่ไปเรื่อย ๆ   
                   จนกว่าลูกโป่งจะหมด         
 

(2)  ตัวอย่างค าตอบมดีังนี้  วิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ดของนักเรยีนแตล่ะคนอาจจะไม่เหมือนกัน   
     แต่ต้องให้เหตุผลทีส่อดคล้องกับค าตอบ  เช่น  
          -  วิธีการหารเป็นวิธีที่เหมาะสมทีสุ่ด เพราะเป็นวิธีท่ีคดิไดเ้รว็ท่ีสุด  
          -  วิธีการวาดภาพเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนทีสุ่ด เพราะนักเรยีนสามารถ                   
  มองเห็นภาพชัดเจน  
          -  วิธีการแบ่งในวิธีที่ 3 เป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่สุด เพราะถูกต้อง แม่นย า 
 

(3)  ตัวอย่างค าตอบท่ีแสดงถึงการมีความตระหนัก  เช่น 
          -  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการอื่น 
 

ตัวอย่างข้อสอบท่ีใช้วัด Metacognition (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 


