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การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ กษาระดั บ การเรี ย นรูโ ดยการกํากั บ ตนเองของนั กศึกษาสาขาการศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ศึกษาระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 3) ศึกษาความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา
สาขาการศึ กษา จํานวน 140 คน ที่ปฏิบั ติงานในโรงเรี ยนรวมพัฒ นาวิช าชีพครู ของคณะครุศ าสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวา 1) การเรี ยนรูโดยการกํากับ ตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม
โดยภาพรวมมี คาเฉลี่ ยอยู ใ นระดั บ ปานกลาง 2) การรั บ รู ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ง านในหน าที่ ค รู ข องนั กศึ กษาสาขา
การศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยภาพรวมมี คาเฉลี่ย อยู ใ นระดั บ มาก และ 3) การเรี ยนรู การกํ ากั บ ตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง, การรับรูความสามารถ, การปฏิบัติงานในหนาที่ครู, นักศึกษาสาขาการศึกษา
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 selfFull Proceedings, Vol.2
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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.
Keywords: self regulation learning, self efficacy learning, teacher performance, education program
students
1. บทนํา
ในโลกของสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมขาวสารเทคโนโลยี บุคคลจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพจะตองเปน
“บุคคลแหงการเรียนรู” (Learning person) ซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญอยางยิ่งของผูที่ปฏิบัติงานเปนครูในการที่จะพัฒนา
ตนเองและเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง (สุระพรรณ พนมฤทธิ์
และคณะ, 2554) กระบวนทัศนใหมของการจัดการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนซึ่งสอดคลองความสามารถ
ในการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (Self-Regulation Learning) ซึ่งผูที่มีความสามารถเรียนรูโดยการกํากับตนเองจะไมเพียง
แคประสบความสําเร็จในการศึกษาในปจจุบันเทานั้นแตจะมีความพยายามในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดีขึ้นในอนาคต
ดวย (Zimmerman, 1989) ซึ่ง คุณลักษณะดั งกลาวมี ความสอดคล องกับ เป าหมายสํ าคั ญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่ใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการเรียนรูตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กรอบแนวคิ ดเรื่องการพัฒ นาความสามารถที่สํ าคั ญในศตวรรษที่ 21 ยัง ให ความสําคัญ กับ การพั ฒนาและการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อเสริมสรางผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความในสามารถการเรียนรูและการทํางานที่มี ประสิทธิภาพใน
อนาคต ซึ่งรวมถึงสมรรถนะในดานการมี ความรู ทักษะและความสามารถในบริบทต าง ๆ รวมถึง การมีทั ศนคติที่ ดีตอการ
เรียนรูในสถานศึกษาและในการดําเนินชีวิต ความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองจึงไดกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอการประสบความสําเร็จในการเรียนรูในปจจุบัน (Vrieling, 2012)
การศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษาซึ่งเปนผูเรียนที่อยูในระดับอุดมศึกษานั้น
มีความสําคัญมาก เนื่องจากนักศึกษาเปนผูที่ตองรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญ การเรียนรูโดยการกํากั บ
ตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญทีช่ วยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุภาพรรณ โคตรจรัส,
2556) การศึกษาผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่ตระหนักในบทบาทของการเปนผูที่กํากับตนเองจะสามารถประสบความสําเร็จใน
การเรียนรูสามารถแกไขปญหาและทํางานไดดีกวาผูเรียนคนอื่น ๆ โดยรวมถึงผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสาขาการศึกษาดวย
นอกจากนี้ในบริบทของการเรียนรูของสาขาการศึกษานั้น การที่นักศึกษาสาขาการศึกษามีความสามารถในการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในฐานะครูในอนาคต (Vrieling, 2012) ดังนั้นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัยในกลุมนักศึกษาสาขาการศึกษาคือ การศึกษาความสามารถในการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษา
สาขาการศึกษาซึ่งจะสงผลตอความสามารถที่จะถายทอดความสามารถในการกํากับตนเองสูนักเรียนในอนาคตได ซึ่งสอดคลอง
กับเชและคนอื่น ๆ (Chye et al, 2000) ที่ไดกลาววา การใหความสําคัญกับการศึกษาความสามารถในการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองสําหรับผูที่จะตองปฎิบัติหนาที่เปนครูในอนาคตนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของโมฮัมหมัด
(Mohamud, 2011) พบวาความสามารถในการกํากับตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิภาพในการสอนของครู
การรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จเปนกลไกทางปญญาอยางหนึ่ง
(Bandura, 1997) ที่เกี่ยวกับการตัดสินความสามารถของตน การที่บุคคลจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมบุคคลนั้น ๆ จะมีการ
ประเมินวาตนสามารถนําสิ่งที่มีอยูในตัวมาใชไดหรือไมและในระดับใด และเปนตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา บุคคลไดใชความ
พยายามหรือไม ปริมาณเทาใดและยาวนานแคไหนที่บุคคลนั้นใชความพยายามในการฟนฝาอุปสรรคหรือปญหาที่ประสบใน
งานที่ยาก และเปนงานที่กอใหเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล (Bandura, 1997) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ไดกลาวถึง การปฏิบัติงานของครูไววาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
จะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป
การรับรู ความสามารถของตนเองยัง เป นปจจัย สวนบุค คลที่ มีอิทธิพ ลจู งใจให เกิด การเรี ยนรูโดยการกํ ากั บตนเอง
มากที่สุด (สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ, 2554) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วของ พบวาการศึกษาเกี่ยวกั บ
การเรี ย นรูโ ดยการกํากั บ ตนเองของนักศึ กษาสาขาการศึ กษาที่ ทําหน าที่ ฝ กประสบการณ วิช าชี พ ครูใ นโรงเรีย นนั้ นมี นอย
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ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนับวาเปนสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดานสาขาวิชาชีพชีพครู
มาอยางตอเนือ่ งและยาวนานดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวานักศึกษาสาขาการศึกษามีการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สัมพันธกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองในระดับใดเพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง
กระบวนการเรียนรูโดยการกํากับตนเองประกอบด วยกระบวนการ 3 ระยะคือ ระยะการคิดลวงหนา ระยะการ
ปฏิ บั ติ แ ละระยะการสะท อนดวยตนเอง ทั้ ง นี้ ในแต ล ะระยะ Zimmerman (1989) ได กล าวถึ ง สิ่ ง ที่ ผูเ รี ย นจะต องปฎิ บั ติ
ดังตอไปนี้
1. ระยะการคิดลวงหนา (Forethought phase) เปนระยะของการตั้งเปาหมายการตั้งเปาหมายขึ้นอยูกับเปาหมาย
ใฝสัมฤทธิ์ การรับรูความสามารถของตนเอง และความสนใจของผูเรียน มี 2 องคประกอบ คือ
1.1 การวิเคราะหภาระงาน (Task analysis) ประกอบดวย
- การกําหนดจุดหมายโดยเฉพาะสําหรับตัวเอง
- การวางแผนกลยุทธ ซึ่งวิธีการเชิงกลยุทธจะชวยควบคุมและเพิ่มผลการปฏิบัติงานได
1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการจูงใจตนเอง (Self-motivational beliefs) ประกอบดวย
- ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนความเชื่อวาสามารถที่จะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ความคาดหวังตอผลลัพธ เปนความเชื่อเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติ
- ความต องการบรรลุ จุด หมาย (goal orientation) เปนความตั้ง ใจของผูเ รีย นที่ จะพัฒ นา
สมรรถภาพระยะยาว
- ความสนใจจากภายใน เปนการใหคุณคากับสิ่งที่เรียนของผูเรียน
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 ผลกระทบเกี่ยวกับ
การกระทํานั้นเปนอยางไร และการปรับปรุงแกไขตนเองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
งานของ Bandura ที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนนั้น ในระยะแรก Bandura เสนอแนวคิดของความ
คาดหวั ง ความสามารถขอตนเอง (Efficacy Expectation) โดยให ค วามหมายว า เป นความคาดหวั ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
Full Proceedings, Vol.2

Integrated Research for Local Development toward ASEAN Community | 519

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 พฤษภาคม 2014

ความสามารถของตน ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม แตตอมา
Bandura (1986) ไดใชคํ าวา การรับ รูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยให ความจํ ากัดความว า
เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับ ความสามารถ ของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม ใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว
Bandura (1986) มีความเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคล 2 คน
อาจมีความสามารถไมตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวาคน 2 คนนี้มีการรับรูความสามารถของ
ตนเองแตกตางกัน ในคนคนเดียวก็เชนกัน ถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสภาพการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาไดแตกตางกันเชนกัน Bandura (1986) เห็นวา ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว หากแตยืด หยุนตาม
สภาพการณ ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับ การรับรูความสามารถของตนเองในสภาวการณ
นั้น ๆ นั่นเอง นั่นคือถาเรามีความเชื่อวาเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง ความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อวาตนเองมี
ความสามารถจะมี ค วามอดทน อุ ต สาหะ ไม ท อถอยง า ย และจะประสบความสํ าเร็ จในที่ สุ ด มั ก มี คํ า ถามว าการรั บ รู
ความสามารถของตนเองนั้น เกี่ยวของหรือแตกตางอยางไรกับความคาดหวัง ผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation)
การรับรูความสามารถของตนเองเปนการตัดสินความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด ในขณะ
ที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนการตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว อยางเชนที่
นักกีฬา มีความเชื่อวา เขากระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกลาวเปนการตัดสินความสามารถของตนเอง การไดรับการ
ยอมรับจากสังคม การไดรับรางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุต เปนความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แตจะตอง
ระวัง ความเขาใจผิ ดเกี่ย วกับ ความหมาย ของคําวา ผลที่เ กิดขึ้ น ผลที่เกิ ดขึ้นในที่นี้จะหมายถึ ง ผลกรรมของการกระทํ า
พฤติกรรมเทานั้น มิไดหมายถึงผล ที่แสดงถึงการกระทําพฤติกรรม เพราะวาผลที่แสดงถึงการกระทําพฤติกรรมนั้นจะพิจารณาวา
พฤติกรรมนั้น สามารถทําไดตาม การตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม นั่นคือจะกระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไม ซึ่งการจะ
กระโดดไดสูงถึง 6 ฟุตหรือไมนั้น มิใชเปนการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมุงที่ผลกรรมที่จะไดจากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว
การรับรูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกันมาก โดยที่ความสัมพันธระหวางตัว
แปรทั้งสองนี้ มีผลตอการตัดสินใจ ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ
ความสัมพันธระหวางการรับ รูความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ในการพัฒ นาการรับ รู
ความสามารถของตนเองนั้น Bandura เสนอวามีอยูดวยกัน 4 วิธี คือ (Evans, 1989)
1. ประสบการณ ที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ (Mastery Experiences) ซึ่ ง Bandura เชื่ อว าเป นวิ ธีการที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรูค วามสามารถของตนเอง เนื่องจากวา เปนประสบการณโดยตรง ความสําเร็จทํา
ใหเพิ่มความสามารถ ของตนเอง บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําได ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเองนั้น จําเปนที่ จะต องฝ กให เขามีทั กษะเพีย งพอที่จะประสบความสําเร็จไดพ ร อม ๆ กั บการทํ าให เขารับ รู วา เขามี
ความสามารถจะกระทําเชนนั้นจะทําใหเขาใชทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวาตนเองมี
ความสามารถนั้น จะไมยอมแพอะไรงาย ๆ แตจะพยามทํางานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ
2. โดยการใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอน และไดรับผลกรรม
ที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูที่สังเกตฝกความรูสึกวาเขาก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถาเขาพยายามจริงและไมยอ ท อ
ลักษณะของการใชตัวแบบที่สงผลตอความรูสึกวาเขามีความสามารถที่จะทําไดนั้ น ไดแก การแกปญหาของบุคคล ที่มีความ
กลัวตอสิ่งตาง ๆ โดยที่ใหดูตัวแบบที่มีลักษณะคลายกับตนเอง ก็สามารถทําใหลดความกลัวตาง ๆ เหลานั้นได
3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เปนการบอกวา บุคคลนั้นมีความสามารถ ที่จะประสบความสําเร็จได
วิธีการดัง กลาวนั้น คอนขางใชงายและใชกันทั่วไปซึ่ง Bandura ไดกลาววา การใชคําพูดชักจูงนั้นไมคอยจะไดผลนัก ในการที่
จะทําใหคนเราสามารถที่พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (Evans, 1989) ซึ่งถาจะใหไดผล ควรจะใชรวมกับการทําให
บุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตองคอย ๆ สรางความสามารถใหกับบุคคล อยางคอยเปนคอยไป และใหเกิด
ความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน ก็ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูค วามสามารถของตน
4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการรับรู ความสามารถของ
ตนเอง ในสภาพทีถ่ ูกขมขู ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล และความเครียดของคนเรานั้นบางสวนจะขึ้นอยูกับการกระตุนทาง
สรีร ะ การกระตุ นที่ รุนแรงทํ าให การกระทําไมค อยไดผ ลดี บุค คลจะคาดหวังความสําเร็จ เมื่ อเขาไม ได อยูใ นสภาพการณ
ที่กระตุนดวย สิ่งที่ไมพึงพอใจ ความกลัวก็จะกระตุนใหเกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณของความลมเหลว
อันจะทําให การรับรูเ กี่ยวกับความสามารถของตนต่ําลง
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
การปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 นั้นหมายถึง
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออย างนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และความชํานาญเพีย ง
พอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผู ประกอบวิชาชีพตอไปได หรือไม นั่นก็คื อการกําหนดใหผู ประกอบวิชาชีพจะตองต อ
ใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49
ประกอบดวย 12 มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการเกี่ยวกับ การพัฒ นาวิชาชีพครู อยูเสมอ การปฏิบั ติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการ
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของ ครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดย
วิเคราะหวินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ
ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐคิดคน ผลิตเลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการ
ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพ
ความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ
ปจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนา คุณภาพของผูเรียน และ
ขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
4) ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การ
แสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบั ติ
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กิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การ
ตระหนักถึงความสําคัญรับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง
การคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได
อยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร างโอกาสให ผูเ รี ยนไดเ รี ยนรู ในทุ กสถานการณ การสร างโอกาสให ผูเ รี ยนไดเ รี ยนรู ในทุ ก
สถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
เรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร เปน
แนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติตาง 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
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
อยูในโรงเรีย นรวมพัฒนาวิช าชีพครู ซึ่ งเป นหนวยฝกประสบการณวิชาชี พครูข องนั กศึกษาสาขาการศึ กษา คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 270 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้ คือ นักศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพอยูในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (simple random sampling)
ผูวิจยั ไดคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตร การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1960 อางใน สุวิมล ติรกานันท,
2551) ไดขนาดกลุม ตัวอยาง 165 คน โดยในการเก็บรวบรวมขอมู ลสํ าหรั บ การวิ จัย ครั้ง นี้ กลุ มตั วอย างที่สามารถนํ ามา
วิเคราะหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเองและการรับรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู มี 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ โปรแกรมวิชา
สถานศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพ ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการกํากับตนเอง จํานวน 27 ขอ ลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (rating scale)และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ ครู จํานวน 30 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณค า 5 ระดับ (rating scale) รวมทั้ งสิ้น 57 ขอ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง (validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน และผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha-coefficient)
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ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับนักศึกษาสาขาการศึกษาที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน โดยดานการกํากับตนเองไดคาความเที่ยงเทากับ .910 ดานการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูไดคาความเที่ยงเทากับ .948
4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ส ถิ ติ วิ จั ย พื้ น ฐาน ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlations) และแปลผลความสัมพันธตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการศึ ก ษาการเรี ยนรู โ ดยการกํ ากั บ ตนเองตามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาสาขาการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองตามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( = 3.25, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยที่มีคาสูงสุด
3 ลําดับแรกคือ 1) ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการสอนทุกครั้ง ( = 3.80, S.D. = 0.40) 2) ตั้งใจจัดทําสื่อ
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ( = 3.56, S.D. = 0.58) และ 3) มีความพยายามแสวงหาขอมูลใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
นักเรียน ( = 3.54, S.D. = 0.55) ตามลําดับ
5.1.2 ผลการศึ กษาการรับรูความสามารถในการปฏิบั ติงานในหนาที่ค รูตามความคิดเห็น ของนักศึกษา
สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา
นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีระดับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 1.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยที่มีคาสูงสุด 3
ลําดับแรกคือ 1) รักและหวังดีตอศิษย ( = 4.14, S.D. = 1.16) 2) ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนดวยความเต็มใจ ( = 4.55, S.D. = 0.55) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู ( = 4.55,
S.D. = 0.60) ตามลําดับ
5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับตนเองกับการรับรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา
การเรียนรูโดยการกํากับตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rXY = .400) เมื่อพิจารณาแตละขั้นพบวา ความสัมพันธของการเรียนรูโดยการกํากับ
ตนเองขั้นการสังเกตตนเองมีความสัมพันธ กับการรับรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 (rX1Y=.196) ความสั มพั นธ ของการเรี ย นรู โ ดยการกํ ากับ ตนเองขั้ นการตัด สิ นตนเองมี ความสั ม พันธ กับ การรั บ รู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (rX2Y = .130) และความสัมพันธของการเรียนรูโดยการ
กํากับตนเองขั้นการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองมีความสัมพันธ กับการรั บรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ ครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rX3Y = .605) ดังตาราง

x

x

x

x

การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง
ขั้นการสังเกตตนเอง
ขั้นการตัดสินตนเอง
ขั้นการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
p-value < .05
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x

x
x

x

การรับรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
.400
.196
.130
.605

p-value
.000
.037
.178
.000
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู
โดยการกํากับตนเองโดยเนนเกี่ยวกับการจัดการกับความลมเหลวในการทํางานหรือไมสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว
ดวยการใหความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณคาของตนเองที่สามารถปฏิบัติตนเปนครูที่ดี
2. สถาบั นผลิ ต ครู โดยเฉพาะคณะครุ ศ าสตร /ศึ กษาศาสตร ค วรจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูในหนาที่ครูของนักศึกษาในดานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ องคความรูเพื่อประโยชนตอผูอื่น
5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในดานอื่น ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาการศึกษา
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูป แบบการพัฒนาการเรียนรูโ ดยการกํากับ ตนเองที่สอดคลองการพัฒ นาคุณภาพของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ครูในหนาที่ครูที่สอดคลองการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาการศึกษา
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