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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการเรียนรู โดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ ครู                    

ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณวิชาชีพอยูในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู จํานวน 280 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                   
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองระยะการคิดลวงหนาอยูในลําดับสูงสุด 
รองลงมาคือ ระยะการปฏิบัติ และระยะการสะทอนดวยตนเองตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง การปฏิบัติงานในหนาที่ครู นักศึกษาสาขาการศึกษา 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the level of self- regulation learning in teacher 
performance according to the teacher professional standards of education program students of Nakhon 
Pathom Rajabhat University. The populations of this research were 280 education program students of 
Nakhon Pathom Rajabhat University. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in 
analyzing the data were percentage, mean and standard deviation.  

The findings of this research revealed as follows: the level of self - regulation learning in teacher 
performance according to the teacher professional standards were at high level in overall. Each phase 
of self- regulation learning was at the high level as from the highest to lowest respectively; Forethought 
Phase, Performance Phase, and Self-Reflection Phase.  
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1. บทนํา 
 
ในโลกของสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมขาวสารเทคโนโลยี บุคคลจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพจะตองเปน 

“บุคคลแหงการเรียนรู” โดยรวมถึงการมีกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีประสบการณแหง                
การเรียนรู  มีเจตคติและคานิยมเก่ียวกับการเรียนที่ดีและการเรียนรูที่ดีมีคุณภาพจะชวยสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข 
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และพรอมจะแสวงหาความรูไดตลอดชีวิต [1]  ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรู โดยการกํากับตนเอง (Self-Regulation) คือ การที่บุคคลไดตั้ งเปาหมายในการเรียนรู                         
มีความสามารถในการควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามแผนที่วางไว มีความพยายามในการสังเกตพฤติกรรมของตนเองและมีการ
แสดงปฏิกิริยาตอตนเอง เชน การชื่นชมตนเองเม่ือสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได รวมถึงการจัดหรือปรับสภาพแวดลอม                 
ใหเหมาะสมตอการเรียนรู ดังน้ันผูที่มีความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองจะไมเพียงแคประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูในปจจุบันเทาน้ันแตจะมีความพยายามในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นในอนาคตดวย  [2],[3],[4] นอกจากน้ี
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองยังเปนเปาหมายสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เปนยุคของการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วที่ตองการพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่ใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการเรียนรูตลอดเวลาและ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง บุคคลจึงจําเปนตองมีความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองเพื่อใหสามารถเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการกํากับตนเองเปนส่ิงที่มีความสําคัญในการเรียนรูทั้งชวงที่อยูในสถานศึกษาและการพัฒนาตนเอง
หลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว  [5],[6]    

การเรียนรูโดยการกํากับตนเองสงผลตอการประสบความสําเร็จในการเรียนรูในระดับสูงของนักศึกษา เน่ืองจาก                
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองชวยใหบุคคลมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง สามารถควบคุมพฤติกรรมในการเรียนรู
ของตนไดมากขึ้น สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รูถึงการใชกลวีธีในการเรียนรูที่เหมาะสมและมีการจูงใจตนเองเพื่อ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายในการเรียนรูที่ไดตั้งไว [7],[8] โดยเฉพาะการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขา
การศึกษาซ่ึงเปนผูเรียนในระดับอุดมศึกษาน้ันมีความสําคัญมาก เน่ืองจากนักศึกษาสาขาการศึกษาเปนผูที่ตองรับผิดชอบใน
การเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญ ซ่ึงการกํากับตนเองเปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ [9] และเปาหมายสําคัญประการหน่ึงของการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขา
การศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองเพื่อใหนักศึกษาเหลาน้ีสามารถกํากับตนเองในการ
เรียนรูของตนซ่ึงจะสงผลใหประสบความสําเร็จในการเรียนไดมากขึ้น และสามารถถายทอดความสามารถใน การกํากับตนเอง
สูผูเรียนในอนาคตได [10] จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษากํากับตนเองสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
โดยการกํากับตนเองสําหรับผูที่จะตองปฏิบัติหนาที่เปนครูในอนาคตน้ันสงผลตอการกับอุปสรรคในเรียนรูและการทํางานใน
วิชาชีพคร ูนอกจากน้ีความสามารถในการกํากับตนเองของผูสอนสามารถถายทอดสูผูเรียนได กลาวโดยสรุป คือ ความสามารถ
ในการกํากับตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพในการสอนของครู  [11] 

นักศึกษาสาขาการศึกษาเปนผูที่จะตองปฏิบัติหนาที่ครูในอนาคตจึงเปนผูที่ตองมีความรับผิดชอบตอการปฏิร ูป
การศึกษาในการหลอหลอมกลอมเกลาเยาวชนคนรุนใหมอยางแทจริง หากตองการใหนักศึกษาเหลาน้ีสามารถตอบสนองความ
คาดหวังจากสังคมได จึงจําเปนตองสงเสริมใหมีความรูและทักษะอันเหมาะสม มีลักษณะนิสัยสวนตัวที่เหมาะแกการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การพัฒนาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา [12] ซ่ึงสอดคลอง
กับบทบาทใหมของครูที่ตองพัฒนาตัวเองอยูเสมอวาครูตองสามารถเปนผูที่สงเสรมิใหเด็กไดเรียนรูดวยตัวเอง สรางองคความรู
ขึ้นมาดวยตัวเอง  มีสวนรวมในการบริหารจัดการเก่ียวของกับสังคมภายนอก และตองพัฒนาตัวเองอยางมาก นอกจากน้ี                   
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา  49 ไดกลาวถึงการปฏิบัติงานของครูไววาเปนขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดพรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิด
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน                     
การปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญเพียง
พอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา
การศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาขาการศึกษาที่ทําหนาที่ฝกประสบการณวิชีพครูใน
โรงเรียนน้ันมีนอย ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนับวาเปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทางดานสาขาวิชาชีพชีพครูที่มีมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน และส่ิงที่สําคัญประการหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาคือตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ ซ่ึงนับวาเปนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม               
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การเรียนรูจากการที่ผูเรียนเคยเปนผูรอรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง ในขณะที่ครูตองเปล่ียนบทบาท
จากผูสอนหรือผูบอกความรู มาเปนผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
วานักศึกษาสาขาการศึกษามีระดับการเรียนรูโดยกํากับตนเองอยูในระดับใด เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
  

เพื่อศึกษาระดับการเรียนรู โดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

3.1 การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง  
กระบวนการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง ประกอบดวยกระบวนการ 3 ระยะคือ ระยะการคิดลวงหนา ระยะ                   

การปฏิบัติและระยะการสะทอนดวยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี [2]    
                       

 
ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง 

 
1. ระยะการคิดลวงหนา (Forethought  Phase) เปนระยะของการตั้งเปาหมาย ทั้งน้ีการตั้งเปาหมายขึ้นอยู

กับเปาหมายใฝสัมฤทธ์ิ การรับรูความสามารถของตนเอง และความสนใจของผูเรียน ซ่ึงมี 2 องคประกอบ คือ 
1.1 การวิเคราะหภาระงาน (Task Analysis) ประกอบดวย 

- การกําหนดจุดหมายโดยเฉพาะสําหรับตัวเอง 
- การวางแผนกลยุทธ ซ่ึงวิธีการเชิงกลยุทธจะชวยควบคุมและเพิ่มผลการปฏิบัติงานได  

1.2 ความเชื่อเก่ียวกับการจูงใจตนเอง (Self-Motivational Beliefs) ประกอบดวย 
- ความเชื่อม่ันในตนเอง เปนความเชื่อวาตนเองสามารถที่จะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ความคาดหวังตอผลลัพธ เปนความเชื่อเก่ียวกับจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัต ิ
- ความตองการบรรลุจุดหมาย เปนความตั้งใจของผูเรียนที่จะพัฒนาสมรรถภาพระยะยาว 
- ความสนใจจากภายใน เปนการใหคุณคากับส่ิงที่เรียนของผูเรียน  

2. ระยะการปฏิบัติ (Performance Phase) เปนขั้นของการลงมือกระทํา ซ่ึงมี 2 องคประกอบ คือ 
2.1 การควบคุมตนเอง การมีมโนภาพในการสอนตนเอง การตั้งใจในการใหความสําคัญกับกลยุทธในการ

ทํางาน 
2.2 การสังเกตตนเอง  

3. ระยะการสะทอนดวยตนเอง (Self-Reflection Phase) เปนขั้นตอนของการประเมินตนเองและแสดง
ปฏิกิริยาตอตนเอง ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 
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3.1 การประเมินตนเอง ประกอบไปดวย การประเมินตนเอง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับ
จุดหมายที่กําหนดไว และลักษณะของสาเหตุเพื่อพิจารณาผลจากสาเหตุที่สามารถควบคุมได 

3.2 การแกไขตนเอง ประกอบไปดวยความพึงพอใจ โดยดูวามีความพึงพอใจหรือไม ผลกระทบเก่ียวกับ
การกระทําน้ันเปนอยางไร และการปรับปรุงแกไขตนเองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ 
 

ลักษณะนิสัยและวิธีการที่ปฏิบัติในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง  สามารถสรุปไดดังน้ี [13] 
  

ตารางที่ 1 ลักษณะนิสัยและวิธีการที่ปฏิบัติในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง   
ลักษณะนิสัย วิธีการปฏิบัติในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง 

เปนผูที่ประเมินตนเองอยูเสมอ  การประเมินคุณภาพหรือความกาวหนาในการแสดง
พฤติกรรมของตน  

เปนผูที่ตรวจสอบการเรียนรูของตนอยูเสมอ  การรวบรวมขอผิดพลาดในการเรียนรูของตนเอง  
เปนผูที่แสวงหาความชวยเหลือจากผูอ่ืนตามสมควร การขอความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากครู /พอแม/เพื่อนฯ 
เปนผูที่มีเปาหมายและมีการวางแผนในการเรียนรู การตั้งเปาหมายและจัดลําดับเปาหมายระยะส้ันและ

เปาหมายระยะยาว 
เปนผูที่มีความสามารถในการบริหารเวลา  การจัดตารางเวลาในการเรียนรูของตนเอง 
เปนผูที่สามารถใชทรัพยากรในการเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย  

การแสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หองสมุด 
อินเทอรเน็ตฯ  

เปนผูที่มีความพยายามในการทําส่ิงตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย  การพยายามทุมเททํางานถึงแมวาจะเปนงานที่ยากหรือมี
อุปสรรค  

เปนผูที่มีการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง  การใหรางวัลตนเองเม่ือประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
  

อุปสรรคในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง [14], [15] มีดังน้ี 
1. การตั้งเปาหมายที่ไมเหมาะสมกับตนเอง เชน การตั้งเปาหมายที่มีความยากหรืองายเกินไปสําหรับตนเอง       

ซ่ึงอาจเกิดจากการที่บุคคลขาดการรับรูความสามารถของตนเองหรือการที่บุคคลไมไดตรวจสอบจุดแข็งและขอจํากัดของตน
เพื่อใชในการตั้งเปาหมาย 

2. การขาดการกําหนดเกณฑมาตรฐานของเปาหมายหรือการตั้งเกณฑมาตรฐานที่ไมสอดคลองกับเปาหมาย                      
ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลไมสามารถประเมินการกระทําของตนวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ไดตั้งไวหรือไม  

3. การไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว ซ่ึงสงผลใหบุคคลไมสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามแผน
ที่วางไวได 

4. การไมมีความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการกํากับตนเองหรือมีอยูบางแตไมเพียงพอตอการประสบ
ความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไวได   

5. การขาดความสามารถในการแกไขพฤติกรรมของตนเองที่กระทําอยู ซ่ึงสงผลใหบุคคลไมสามารถปรับปรุง
พฤติกรรมของตนใหมีความสอดคลองกับเปาหมายไดมากขึ้น 

 
3.2 การปฏิบัติงานของครู  
การปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 น้ัน หมายถึง 

ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอที่จะ
ดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม น่ันก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาต
ทุกๆ 5 ป 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49  
ประกอบดวย 12 มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี [16] 
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มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการ เปนตน ทั้งน้ีตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน  

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังน้ันในการ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก  

มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะห
วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการสงเสริมพัฒนา                 
การดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

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

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

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป  

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนไดอยางมีระบบ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ 
ปจจัย และการดําเนินงานที่เก่ียวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังน้ี  

1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน  
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และ

ขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมน้ันๆ  
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน  
4) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง                   
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสมํ่าเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง  

มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําน้ัน  

มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง 
การตระหนักถึงความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ  

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน  โดยเฉพาะสารสนเทศ
เก่ียวกับวิชาชีพคร ูสามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม  
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มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ  หมายถึง การสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้น                    
ในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร 
เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ  
ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวก
ในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุม
แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
4.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

อยูในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปการศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 280 คน ในการวิจัยครั้งน้ี ใชประชากรเปนผูที่ใหขอมูล จึงไมมี
กลุมตัวอยาง 

4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  คือ 
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน                       

3 องคประกอบ ตามกระบวนการของการเรียนรูโดยกํากับตนเอง ประกอบดวย 1) ระยะการคิดลวงหนา 2) ระยะการปฏิบัติ 
3) ระยะการสะทอนดวยตนเอง 

4.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของ

นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ                   
สวนบุคคล จํานวน 3 ขอ มีลักษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ(checklist) ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 27 ขอ ลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (rating scale) คือ ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับ                   
การปฏิบัตินอย และไมมีการปฏิบัติ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพดาน          
ความตรง (validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช (tryout) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยงเทากับ .879 

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีใชสถิติวิจัยพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขา

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา 
1) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ( X  = 3.20) เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมาก                
ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในระยะการคิดลวงหนามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.44) 2) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองระยะการปฏิบัติ ( X  = 3.14)  3) การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง

ระยะการสะทอนดวยตนเอง  ( X  = 3.04) ตามลําดับ 
2) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมในระยะการคิดลวงหนา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ( X  = 3.44) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
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อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาสูงสุดสามลําดับแรก ไดแก 1) ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการสอนทุกครั้ง 

( X  = 3.87) 2) มีความพยายามแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาผูเรียน ( X  = 3.67) 3) ตั้งใจจัดทํา                    

ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ( X  = 3.50) ตามลําดับ 
3) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมในระยะการปฏิบัติ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ( X  = 3.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาสูงสุดสามลําดับแรก ไดแก 1) ทบทวนการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ  ( X  = 3.43) 2)                  

มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานองตนเองกับเปาหมายที่ตั้งไว ( X  = 3.37)  3) มักจะสอบถามผูอ่ืนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ของตนเองอยูเสมอ  ( X  = 3.30) ตามลําดับ 
4) การเรียนรูโดยการกํากับตนเองในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมในระยะการสะทอนดวยตนเองโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.04) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาสูงสุดสามลําดับแรก ไดแก 1) ทราบถึงปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู 

และ รูสึกภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ( X  = 3.53) 2) มักจะตําหนิตนเองเม่ือพบวามีความ

ลมเหลวในการทํางาน ( X  = 3.37)  3) สามารถบอกสาเหตุของความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.30) ตามลําดับ 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 

1) นักศึกษาสาขาการศึกษาควรพัฒนาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน                
ในหนาที่ครูโดยตั้งเปาหมายของตนเองที่สอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

2) องคกรผูใชครูควรสนับสนุนใหนักศึกษาสาขาการศึกษาไดเขารับการพัฒนาการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองโดยเนนระยะการสะทอนตนเองมากขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดเต็มศักยภาพ 

3) สถาบันผลิตครูควรจัดกิจกรรมและโปรแกรมการพัฒนานักศึกษาสาขาการศึกษาใหสามารถพัฒนา              
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองโดยมีการกํากับติดตามตั้งแตการตั้งเปาหมาย การปฏิบัติ และการสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมใหบัณฑิตสาขาการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอการการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขา

การศึกษา 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูโดยการกํากับตนเองที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับการเรียนรู โดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูทั้งภาครัฐและเอกชน 
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