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บทคัดยอ 
  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ศึกษาระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3) ศึกษาความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา
สาขาการศึกษา จํานวน 140 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  

ผลการวิจัยพบวา 1) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม         
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 2) การรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขา
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และ 3) การเรียนรูการกํากับตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง, การรับรูความสามารถ, การปฏิบัติงานในหนาที่คร,ู นักศกึษาสาขาการศึกษา 

 
Abstract 

  
The objectives of this research were to: 1) study the level of self regulation learning of education 

program students of Nakhon Pathom Rajabhat university; 2) study level of self efficacy learning in 
teacher performance of education program students of Nakhon Pathom Rajabhat university ; and 3) 
study the relationship of self regulation learning and self efficacy learning in teacher performance of 
education program students of Nakhon Pathom Rajabhat university. The samples of this research were 
140 education program students of Nakhon Pathom Rajabhat University. The research instrument was a 
questionnaire. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and 
correlation.  

The findings of this research revealed as follows:  1)The level of self regulation learning of 
education program students of Nakhon Pathom Rajabhat university were at moderate level 2)The level 
of self efficacy learning in teacher performance of education program students of Nakhon Pathom 
Rajabhat university were at high level. and 3) The relationship of self-regulation learning and self-
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efficacy learning in teacher performance of education program students of Nakhon Pathom Rajabhat 
university was at the .01 level with statistical significance. 
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1. บทนํา 
 

ในโลกของสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมขาวสารเทคโนโลยี บุคคลจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพจะตองเปน 
“บุคคลแหงการเรียนรู” (Learning person) ซ่ึงเปนสมรรถนะที่สําคัญอยางยิ่งของผูที่ปฏิบัติงานเปนครูในการที่จะพัฒนา
ตนเองและเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง (สุระพรรณ พนมฤทธ์ิ      
และคณะ, 2554) กระบวนทัศนใหมของการจัดการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงสอดคลองความสามารถ
ในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (Self-Regulation  Learning) ซ่ึงผูที่มีความสามารถเรียนรูโดยการกํากับตนเองจะไมเพียง
แคประสบความสําเร็จในการศึกษาในปจจุบันเทาน้ันแตจะมีความพยายามในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นในอนาคต
ดวย (Zimmerman, 1989) ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับเปาหมายสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21              
ที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่ใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการเรียนรูตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
นอกจากน้ีกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาความสามารถที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาและการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความในสามารถการเรียนรูและการทํางานที่มีประสิทธิภาพใน
อนาคต  ซ่ึงรวมถึงสมรรถนะในดานการมีความรู ทักษะและความสามารถในบริบทตาง ๆ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรูในสถานศึกษาและในการดําเนินชีวิต ความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองจึงไดกลายเปนส่ิงที่มีความสําคัญ
ตอการประสบความสําเร็จในการเรียนรูในปจจุบัน (Vrieling,  2012)   

การศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษาซ่ึงเปนผูเรียนที่อยูในระดับอุดมศึกษาน้ัน
มีความสําคัญมาก เน่ืองจากนักศึกษาเปนผูที่ตองรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองจึงเปนส่ิงสําคัญทีช่วยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุภาพรรณ โคตรจรัส,  
2556)  การศึกษาผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่ตระหนักในบทบาทของการเปนผูที่กํากับตนเองจะสามารถประสบความสําเร็จใน
การเรียนรูสามารถแกไขปญหาและทํางานไดดีกวาผูเรียนคนอ่ืน ๆ โดยรวมถึงผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสาขาการศึกษาดวย  
นอกจากน้ีในบริบทของการเรียนรูของสาขาการศึกษาน้ัน การที่นักศึกษาสาขาการศึกษามีความสามารถในการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในฐานะครูในอนาคต (Vrieling, 2012) ดังน้ันส่ิงสําคัญประการหน่ึง
ของการศึกษาวิจัยในกลุมนักศึกษาสาขาการศึกษาคือ การศึกษาความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษา
สาขาการศึกษาซ่ึงจะสงผลตอความสามารถที่จะถายทอดความสามารถในการกํากับตนเองสูนักเรียนในอนาคตได ซ่ึงสอดคลอง
กับเชและคนอ่ืน ๆ (Chye et al, 2000) ที่ไดกลาววา การใหความสําคัญกับการศึกษาความสามารถในการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองสําหรับผูที่จะตองปฎิบัติหนาที่เปนครูในอนาคตน้ันเปนส่ิงสําคัญมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของโมฮัมหมัด 
(Mohamud, 2011) พบวาความสามารถในการกํากับตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพในการสอนของคร ู  

การรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความสําเร็จเปนกลไกทางปญญาอยางหน่ึง 
(Bandura, 1997) ที่เก่ียวกับการตัดสินความสามารถของตน การที่บุคคลจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมบุคคลน้ัน ๆ จะมีการ
ประเมินวาตนสามารถนําส่ิงที่มีอยูในตัวมาใชไดหรือไมและในระดับใด และเปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา บุคคลไดใชความ
พยายามหรือไม ปริมาณเทาใดและยาวนานแคไหนที่บุคคลน้ันใชความพยายามในการฟนฝาอุปสรรคหรือปญหาที่ประสบใน
งานที่ยาก และเปนงานที่กอใหเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล (Bandura, 1997) ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ไดกลาวถึง การปฏิบัติงานของครูไววาเปนขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
จะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป  

การรับรูความสามารถของตนเองยังเปนปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลจูงใจใหเกิดการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง              
มากที่สุด (สุระพรรณ พนมฤทธ์ิและคณะ, 2554) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาการศึกษาเก่ียวกับ            
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษาที่ทําหนาที่ฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนน้ันมีนอย              
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ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนับวาเปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดานสาขาวิชาชีพชีพครู
มาอยางตอเน่ืองและยาวนานดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวานักศึกษาสาขาการศึกษามีการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สัมพันธกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในระดับใดเพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง 
กระบวนการเรียนรูโดยการกํากับตนเองประกอบดวยกระบวนการ 3 ระยะคือ ระยะการคิดลวงหนา ระยะการ

ปฏิบัติและระยะการสะทอนดวยตนเอง ทั้งน้ีในแตละระยะ Zimmerman (1989) ไดกลาวถึงส่ิงที่ผูเรียนจะตองปฎิบัติ 
ดังตอไปน้ี  
         1. ระยะการคิดลวงหนา (Forethought phase) เปนระยะของการตั้งเปาหมายการตั้งเปาหมายขึ้นอยูกับเปาหมาย      
ใฝสัมฤทธ์ิ การรับรูความสามารถของตนเอง และความสนใจของผูเรียน มี 2 องคประกอบ คือ 
  1.1 การวิเคราะหภาระงาน (Task analysis) ประกอบดวย 
   - การกําหนดจุดหมายโดยเฉพาะสําหรับตัวเอง 
   - การวางแผนกลยุทธ ซ่ึงวิธีการเชิงกลยุทธจะชวยควบคุมและเพิ่มผลการปฏิบัติงานได  
  1.2 ความเชื่อเก่ียวกับการจูงใจตนเอง (Self-motivational beliefs) ประกอบดวย 
   - ความเชื่อม่ันในตนเอง เปนความเชื่อวาสามารถที่จะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - ความคาดหวังตอผลลัพธ เปนความเชื่อเก่ียวกับจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติ 
   - ความตองการบรรลุจุดหมาย (goal orientation) เปนความตั้งใจของผูเรียนที่จะพัฒนา
สมรรถภาพระยะยาว 
   - ความสนใจจากภายใน เปนการใหคุณคากับส่ิงที่เรียนของผูเรียน  
 2. ระยะการปฏิบัติ (Performance phase) เปนขั้นของการลงมือกระทํา มี 2 องคประกอบ คือ 
  2.1 การควบคุมตนเอง การมีมโนภาพในการสอนตนเอง การตั้งใจในการใหความสําคัญกับกลยุทธในการ
ทํางาน 
  2.2 การสังเกตตนเอง  
 3. ระยะการสะทอนดวยตนเอง (Self-reflection phase) เปนขั้นตอนของการประเมินตนเองและแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเอง มี 2 ประเภท คือ 
  3.1 การประเมินตนเอง ประกอบไปดวย การประเมินตนเอง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับ
จุดหมายที่กําหนดไว และลักษณะของสาเหตุเพื่อพิจารณาผลจากสาเหตุที่สามารถควบคุมได 
  3.2 การแกไขตนเอง ประกอบไปดวยความพึงพอใจ โดยดูวามีความพึงพอใจหรือไม ผลกระทบเก่ียวกับ
การกระทําน้ันเปนอยางไร และการปรับปรุงแกไขตนเองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ 
 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง  
งานของ Bandura ที่เก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนน้ัน ในระยะแรก Bandura เสนอแนวคิดของความ

คาดหวังความสามารถขอตนเอง (Efficacy Expectation) โดยใหความหมายวา เปนความคาดหวังที่ เก่ียวของกับ



การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ครั้งที่ 6   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 พฤษภาคม 2014  

520 | บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถ่ิน สูประชาคมอาเซียน   เอกสารประกอบการประชุมฯ เลมที่ 2 

ความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังน้ีเปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม แตตอมา 
Bandura (1986) ไดใชคําวา การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยใหความจํากัดความวา             
เปนการที่บุคคลตัดสินใจเก่ียวกับ ความสามารถ ของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม ใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 

Bandura (1986)  มีความเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองน้ัน มีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคล 2 คน 
อาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน 2 คนน้ีมีการรับรูความสามารถของ
ตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน Bandura (1986) เห็นวา ความสามารถของคนเราน้ันไมตายตัว หากแตยืดหยุนตาม
สภาพการณ ดังน้ันส่ิงที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับ การรับรูความสามารถของตนเองในสภาวการณ  
น้ัน ๆ น่ันเอง น่ันคือถาเรามีความเชื่อวาเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง ความสามารถน้ันออกมา คนที่เชื่อวาตนเองมี
ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และจะประสบความสําเร็จในที่สุด มักมีคําถามวาการรับรู
ความสามารถของตนเองน้ัน เก่ียวของหรือแตกตางอยางไรกับความคาดหวัง ผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation)  

การรับรูความสามารถของตนเองเปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะ
ที่ความคาดหวังเก่ียวกับผลที่จะเกิดขึ้นน้ันเปนการตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว อยางเชนที่
นักกีฬา มีความเชื่อวา เขากระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกลาวเปนการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดรับการ
ยอมรับจากสังคม การไดรับรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต เปนความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แตจะตอง
ระวังความเขาใจผิดเก่ียวกับ ความหมาย ของคําวา ผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในที่น้ีจะหมายถึง ผลกรรมของการกระทํา
พฤติกรรมเทาน้ัน มิไดหมายถึงผล ที่แสดงถึงการกระทําพฤตกิรรม เพราะวาผลที่แสดงถึงการกระทําพฤตกิรรมน้ันจะพิจารณาวา 
พฤติกรรมน้ัน สามารถทําไดตาม การตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม น่ันคือจะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไม ซ่ึงการจะ
กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไมน้ัน มิใชเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงมุงที่ผลกรรมที่จะไดจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว 
การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นน้ันมีความสัมพันธกันมาก โดยที่ความสัมพันธระหวางตัว
แปรทั้งสองน้ี มีผลตอการตัดสินใจ ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลน้ัน ๆ  

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเองน้ัน Bandura เสนอวามีอยูดวยกัน 4 วิธี คือ (Evans, 1989) 

1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) ซ่ึง Bandura เชื่อวาเปนวิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เน่ืองจากวา เปนประสบการณโดยตรง ความสําเร็จทํา
ใหเพิ่มความสามารถ ของตนเอง บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําได ดังน้ันในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเองน้ัน จําเปนที่จะตองฝกใหเขามีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็จไดพรอม ๆ กับการทําใหเขารับรูวา เขามี
ความสามารถจะกระทําเชนน้ันจะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวาตนเองมี
ความสามารถน้ัน จะไมยอมแพอะไรงาย ๆ แตจะพยามทํางานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ 

2. โดยการใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน และไดรับผลกรรม
ที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูที่สังเกตฝกความรูสึกวาเขาก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอทอ 
ลักษณะของการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถที่จะทําไดน้ัน ไดแก การแกปญหาของบุคคล ที่มีความ
กลัวตอส่ิงตาง ๆ โดยที่ใหดูตัวแบบที่มีลักษณะคลายกับตนเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตาง ๆ เหลาน้ันได  

3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เปนการบอกวา บุคคลน้ันมีความสามารถ ที่จะประสบความสําเร็จได 
วิธีการดัง กลาวน้ัน คอนขางใชงายและใชกันทั่วไปซ่ึง Bandura ไดกลาววา การใชคําพูดชักจูงน้ันไมคอยจะไดผลนัก ในการที่
จะทําใหคนเราสามารถที่พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (Evans, 1989) ซ่ึงถาจะใหไดผล ควรจะใชรวมกับการทําให
บุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซ่ึงอาจจะตองคอย ๆ สรางความสามารถใหกับบุคคล อยางคอยเปนคอยไป และใหเกิด
ความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน ก็ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน 

4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ในสภาพทีถู่กขมขู ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล และความเครียดของคนเราน้ันบางสวนจะขึ้นอยูกับการกระตุนทาง
สรีระ การกระตุนที่รุนแรงทําใหการกระทําไมคอยไดผลดี บุคคลจะคาดหวังความสําเร็จ เม่ือเขาไมไดอยูในสภาพการณ          
ที่กระตุนดวย ส่ิงที่ไมพึงพอใจ ความกลัวก็จะกระตุนใหเกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณของความลมเหลว 
อันจะทําให การรับรูเก่ียวกับความสามารถของตนต่ําลง 
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 
การปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 น้ันหมายถึง 

ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญเพียง
พอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม น่ันก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอ
ใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49  
ประกอบดวย 12 มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพคร ูหมายถึง การศึกษา คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการ
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งน้ีตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน  

มาตรฐานที ่2 ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังน้ัน ในการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก  

มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของ ครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ  โดย
วิเคราะหวินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ                
ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐคิดคน ผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการ
ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏบิัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป  

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ 
ปจจัย และการดําเนินงานที่เก่ียวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังน้ี  
    1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน  
    2)  เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนา คุณภาพของผูเรียน และ
ขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ  
    3)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน  
    4)  ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 
 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การ
แสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสมํ่าเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง  
  มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
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กิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําน้ัน  
  มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การ
ตระหนักถึงความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ  
  มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง 
การคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได
อยางเหมาะสม  
  มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
เรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร เปน
แนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงที่จะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตาง ๆ 
ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวก
ในสถานการณตาง ๆ ได กลาที่จะเผชิญปญหาตาง ๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตาง ๆ ดวยอารมณหรือแงมุม
แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

อยูในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปการศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 270 คน 

 
4.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณ

วิชาชีพอยูในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพคร ูในปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (simple random sampling)  
ผูวิจัยไดคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1960 อางใน สุวิมล ติรกานันท, 
2551) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 165 คน โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  กลุมตัวอยางที่สามารถนํามา
วิเคราะหขอมูลจํานวนทั้งส้ิน 140 คน คิดเปนรอยละ 84.85 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย 

4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองดานการปฏิบัติงานของครู  
4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง ประกอบดวย 1) การสังเกตตนเอง 2) การตัดสิน

ตนเอง และ 3) การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง 
 
4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองและการรับรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู มี 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ โปรแกรมวิชา  
สถานศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพ ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง จํานวน 27 ขอ ลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (rating scale)และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครู จํานวน 30 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) รวมทั้งส้ิน 57 ขอ  ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง (validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน และผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha-coefficient) 
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ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับนักศึกษาสาขาการศึกษาที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน โดยดานการกํากับตนเองไดคาความเที่ยงเทากับ .910 ดานการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูไดคาความเที่ยงเทากับ .948 
 

4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้ง น้ีใชสถิติ วิจัยพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน                     

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlations) และแปลผลความสัมพันธตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  
 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการศึกษาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองตามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 
 การเรียนรูโดยการกํากับตนเองตามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง (x = 3.25, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียที่มีคาสูงสุด 
3 ลําดับแรกคือ 1) ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการสอนทุกครั้ง ( x = 3.80, S.D. = 0.40) 2) ตั้งใจจัดทําส่ือ
การสอนที่มีประสิทธิภาพ (x = 3.56, S.D. = 0.58) และ 3) มีความพยายามแสวงหาขอมูลใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
นักเรียน (x = 3.54, S.D. = 0.55) ตามลําดับ                                                                                                            

5.1.2 ผลการศึกษาการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 
 นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่คร ู
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก ( x  = 4.14, S.D. = 1.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียที่มีคาสูงสุด 3 
ลําดับแรกคือ  1) รักและหวังดีตอศิษย (x  = 4.14, S.D. = 1.16) 2) ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนดวยความเต็มใจ (x  = 4.55, S.D. = 0.55) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู ( x  = 4.55, 
S.D. = 0.60) ตามลําดับ  

5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 

การเรียนรูโดยการกํากับตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rXY = .400)  เม่ือพิจารณาแตละขั้นพบวา ความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองขั้นการสังเกตตนเองมีความสัมพันธ กับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (rX1Y=.196) ความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองขั้นการตัดสินตนเองมีความสัมพันธกับการรับรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (rX2Y = .130) และความสัมพันธของการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองขั้นการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองมีความสัมพันธ กับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rX3Y = .605)  ดังตาราง 

 

 
การรับรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู 
p-value 

 การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง                         .400  .000 
     ขั้นการสังเกตตนเอง    .196  .037 
     ขั้นการตัดสินตนเอง     .130  .178 
     ขั้นการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง    .605  .000 
p-value <  .05 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1. สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู

โดยการกํากับตนเองโดยเนนเก่ียวกับการจัดการกับความลมเหลวในการทํางานหรือไมสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว 
ดวยการใหความเชื่อม่ันในตนเอง เห็นคุณคาของตนเองที่สามารถปฏิบัติตนเปนครูที่ดี  

2. สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูในหนาที่ครูของนักศึกษาในดานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ องคความรูเพื่อประโยชนตอผูอ่ืน  

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยในดานอ่ืน ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองที่สอดคลองการพัฒนาคุณภาพของ

นักศึกษาสาขาการศึกษา 
3. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูในหนาที่ครูที่สอดคลองการ

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
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