
การใชก้ระบวนการเรียนรูโ้ดยก ากบัตนเอง เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู ้  

รายวิชาหนา้ท่ีพลเมือง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

A Study on the Use of Self-regulated Learning Process to Enhance 

Prathomsuksa 4 Students’ Learning of Civil Duties 

 

ศกัด์ิสิทธ์ิ  ทองจ าปา 
1 

อญัชลี  ทองเอม
2
 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้กระบวนการ

เรียนรู้โดยก ากับตนเอง  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับ

ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง  26 

คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชา

หน้าที่พลเมือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมิน

ความสามารถในการก ากับตนเอง แบบประเมินช้ินงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

             ผลการวิจัย พบว่า   

                     1)  ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่

พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.80 )   

                     2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69   

                    3)  การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการ

ท างานเป็นกลุ่มในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 – 3.76  

        4) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (= 4.12 ,SD =0.16)  

ค าส าคญั  : กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง,วิชาหน้าที่พลเมือง 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนมากโรงเรียนจะ

เน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้านพุทธิพิสัยมากกว่าจิตพิสัยและทกัษะพิสัย ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

ไม่รู้จักประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนอาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีสอนแบบต่างๆ  

อย่างเพียงพอ ครูยังยึดกบัการสอนแบบเดิม คือการสอนแบบบรรยายไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน ค่านิยมอันพึง

ประสงค์ได้ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้ถูกต้อง โดยเฉพาะครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบการ

แสวงหาความรู้โดยการก ากับตนเอง(Self-Regulation Learning)การสอนวิชาหน้าที่พลเมือง จะให้ได้

ผลส าเร็จ  ต้องสอนตามวิธีการสอนแบบการแสวงหาความรู้โดยการก ากับตนเอง ( Self-Regulation 

Learning) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงสิ่งที่ เรียนกับชีวิตจริงได้ฝึกทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ฝึก

กระบวนการคิด ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการและเน้ือหาสาระไปพร้อมๆ กันสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง เกิด

การเรียนรู้ที่มีความหมาย เพราะการเรียนรู้วิชาหน่ึงอาจช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิชาอื่นๆ ได้อีก        

(กรมวิชาการ.2545 , น. 6) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนที่

สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยคาดหวังให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้

และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงคมโลกเขาใจลักษณะของ

สมาชิกที่ดีในวิถีประชาธิปไตยมีส่วนรวมและปฏบัิติตามกระบวนการประชาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏบัิติตน

เป็นพลเมืองดีตามสถานภาพบทบาทหน้าที่สทิธเิสรีภาพในฐานะเป็นพลเมืองดีปฏบัิติตนตามกฎระเบียบกติกา

ของสังคมมีส่วนร่วมคมครองปกปองตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

สถาบันทางสังคมมีส่วนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามกระบวนการประชาธิปไตยอั นมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กรมวิชาการ.2545 , น. 9-13)   

การคิดมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมเพราะในการแก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้

การรวบรวมประสบการณ์จากข้อมูลต่างๆแล้วจึงมาจัดระบบเพ่ือแก้ ปัญหาที่เกิดข้ึนดังน้ันผู้ที่จะสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสขุในสภาพสงคมที่มีการเปล่ียนแปลงเช่นในปัจจุบันกคื็อผู้ที่มีความสามารถในการ

คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ การน าพาตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างรู้เท่าทนั(สุนันทา 

สายวงศ์.2544, น.3; อ้างอิงมาจากอมรวิชช์ นาครทรรพ. 2539 , น.11) อุปสรรคส าคัญในการสอนให้

นักเรียนรู้จักคิดคือการคดของแต่ละบุคคลไม่แยกแง่มุมการคิดที่แตกต่างกันออกจากกันมักจะน าเอาอารมณ์

ความรู้สกึไปยึดติดกบัความคิดเหน็ของตนเองเอาความคิดเหน็ส่วนตัวไปรวมกับการวิพากษ์วิจารณ์ซ่ึงเป็นการ

คิดที่ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบขาดการจัดระบบการคิดโดยความเป็นจริงแล้วบุคคลสามารถคิดได้หลายแบบสามารถ

จะเลือกคิดแบบใดกไ็ด้แล้วแต่สถานการณ์การไม่ยึดติดกบัการคิดในแบบใดแบบหน่ึงย่อมน าไปสู่อิสรภาพทาง

ปัญญาและมนุษย์ทุกคนต้องการความสขุความสขุของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์และสังคมประสมกลมกล่ืน
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กันอย่างราบร่ืนถ้าท าไม่ได้กจ็ะเกิดปัญหาขึ้นมนุษย์จะใช้กระบวนการคิดขจัดปัญหาน้ันให้หมดไปเพ่ือจะได้มี

ความสขุ (โกวิท วรพิพัฒน์.2545,น. 207 อ้างองิมาจากอุ่นตา นพคุณ. 2530, น.45) 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏบัิติงานสายผู้สอน  มีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงได้ท าการพัฒนาการเรียนรู้โดยก ากับ

ตนเอง (Self-Regulation Learning)ขึ้น เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

ผลสัมฤทธิ์ และนักเรียนมีเจตคติต่อสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม ให้เกดิขึ้นกบันักเรียนส่งผลถึงสงัคมประเทศชาติในภายหน้าให้เกิดความสงบสขุร่มเยน็ต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่

พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

2.  เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเ รียนรู้  

รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนมีความสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง (Self-Regulation Learning)  

รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มี

คะแนนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2.  นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการ เรียนรู้  

รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนระดับดี 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4มีความพึงพอใจรายวิชาหน้าที่พลเมือง เรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

(Self-Regulation Learning) ระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 
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กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 จ านวน 

26คน โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

ตวัแปรอิสระ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง (Self-Regulation Learning) 

ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถในการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง   

2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง   

3.  พฤติกรรมของนักเรียนรายกลุ่ม  

4.  ความพึงพอใจในการเรียน  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้  การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 จ านวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   

3. แบบประเมินการก ากับตนเอง วิชาหน้าที่พลเมือง   ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง 

(Self-Regulation Learning) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

4. แบบประเมินช้ินงาน การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชา

หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

6. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่ม การใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 26 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 
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ขั้นเตรียม  

1.  ผู้สอนช้ีแจงและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 

ทั้งน้ี การแบ่งกลุ่มดังกล่าวใช้จนสิ้นสดุการเรียนรู้ โดยก ากบัตนเอง   

ขั้นด าเนนิการ 

1.  ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง เมื่อ

นักเรียนเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการก ากับตนเองเป็นรายบุคคลในขณะเดียวกันผู้สอน

ประเมินพฤติกรรม (การท างานกลุ่ม) และประเมินช้ินงาน (ผลงาน) ของนักเรียน 

2.  ผู้สอนให้นักเรียนทดสอบความรู้ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่

พลเมือง จ านวน 20 ข้อ  ใช้เวลา 30 นาท ี  

ขั้นสรุป 

1. ผู้สอนให้นักเรียนท าสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุดลงโดยใช้การเรียนรู้

แบบก ากบัตนเอง 

2. น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้วิธกีารทางสถิติ  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป ดังน้ี 

  1.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.  วิเคราะห์ความสามารถในการท าโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการก ากับตนเองของ

นักเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   

3.  วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองโดยใช้ 

ค่าเฉล่ีย ( x )  

5.  วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้การก ากับตนเอง โดยใช้

ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

6.  สรุปผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา และอภิปรายผล 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 
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1.  นักเรียนมีการประเมินการก ากับตนเอง วิชาหน้าที่พลเมือง ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับ
ตนเอง (Self-Regulation Learning) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  อยู่ใน
ระดับมาก  (= 3.80 )    

2.  นักเรียนมีคะแนนผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมือง พบว่า  มีนักเรียนที่ท  าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 26 คน 

มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  42.30 มีนักเรียน

ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69  

3.  นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 5 กลุ่ม  พบว่า นักเรียนแต่ละ

กลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  รวมทั้งหมด 3 คร้ัง อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 3.43 – 3.76 

4.  นักเรียนมีคะแนน / ร้อยละ ของช้ินงาน  ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 5 กลุ่ม  พบว่า นักเรียนแต่ละ

กลุ่มมีคะแนนช้ินงาน  รวมทั้งหมด 3 ช้ิน  คิดเป็นร้อยละ   88.88 - 93.33  เมื่อแยกตามช้ินงาน มีคะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 80 - 93.33 

5.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (= 4.12 , S.D =0.16) 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การใช้กระบวนเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

 1.  ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.80)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ประเมินผลการเรียนรู้ (= 4.15)   ผู้เรียนควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองและติดตามความก้าวหน้าในการท างานของตน   (= 3.71)  วางแผน  วิเคราะห์งาน  ก าหนดเป้าหมาย
และกลวิธีการเรียน(   = 3.70 )  เมื่อจ าแนกเป็นรายบุคคล   พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีกระบวนการการเรียนรู้
โดยก ากับตนเอง  อยู่ในระดับ  ดี และ มีเพียง  1 คนที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้  ซึ่ง  Bandura (1986) เชื่อ
ว่าบุคคลสามารถกระท าสิ่งต่างๆเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สึกและการกระท าของตนเองได้ และได้อธิบายว่า
กระบวนการของการก ากับตนเองไว้ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ  1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self- Observation)   2) 
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กระบวนการตัดสินใจ (Judgment Process) 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction)  และ Woolfolk 
(1993) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองว่า การตั้งเป้าหมาย การบันทึกและประเมินผล การจด
บันทึกการให้แรงเสริมกับตนเอง  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ(2550)  กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้โดยการก ากับ
ตนเอง ว่า ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมที่จะท าได้อย่างหลากหลาย    งานที่ท ามีความท้า
ทายแต่ไม่ถึงกับเกินความสามารถ ช่วยผู้เรียนให้รู้แหล่งแสวงหาความรู้และสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและปรับปรุงแก้ไขได้  มีการร่วมมือกับเพื่อนเพื่อเป็นก าลังใจให้ท างาน
ต่อไป และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคยามจ าเป็น   จุดเน้นของการเรียนอยู่ที่การสร้างความหมายจากสิ่งที่อ่าน 
เขียน และอภิปราย    ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ ความส าเร็จสะท้อนจากจินตนาการ ความเข้าใจกลวิธี
ในการเรียน รวมถึงความพยายาม 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  มีนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ านวน 26 คน  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  42.30 มี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69  จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนมากว่า
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพราะเนื่องจากการเรียนรู้แบบก ากับตนเอง เป็นการท างานแบบกลุ่ม  เน้นในเร่ืองของการ
ปฏิบัติซึ่งประสบความส าเร็จมากกว่าเนื้อหาความรู้  แต่เมื่อนักเรียนมาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งเป็นเร่ืองของความรู้ จึงท าข้อสอบไม่ได้ โจทย์และค าตอบมีความยาว  นักเรียนจึงใช้การเดา  และอีกประการ
หนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมัลพลาส์ 
(Malpass,1999, p.281 – 288) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับตนเอง การก าหนดเป้าหมาย  
ความสามารถของตนเอง ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่ าง
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 144 คน พบว่า ความสามารถ ของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการก ากับตนเอง และมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความวิตกกังวล และการก าหนดเป้าหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการก ากับตนเอง และความวิตก
กังวลไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ ของตนเองหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และปิยวรรณ 
พันธุ์มงคล (2542, น. 59 – 60) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการก ากับ ตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ใช้โปรแกรมการก ากับตนเองมีวินัยในตนเอง ละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองมีวินัยในตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

3.  ผลพฤติกรรมการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่
พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  
รวมทั้งหมด 3 คร้ัง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.43 – 3.76  ซึ่ง Zimmerman(1989) กล่าวว่า สภาวะทาง
อารมณ์ (Affect) มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองของ นักเรียนมีหลักฐานพบว่าความวิตกกังวลจะ
ขั ดขว า งกระบวนการ รู้คิ ดและการควบคุ มพฤติ ก รรมของ  ตน เอง  เ ช่ น  จ ากผลการวิ จั ย ขอ ง 
(Zimmerman,1989.p.333;citing Kahl,1982) ที่ได้พัฒนาแบบวัดการควบคุมพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้กระบวนการที่มี ประสิทธิภาพป้องกันตนเองจากสภาวะภายใน เช่น ความคิด
วิตกกังวลถึงความล้มเหลวที่ผ่านมา หรือจากสภาวะภายนอก เช่น ลักษณะงานที่มีความยากมากพบว่าคะแนน
การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวล และกล่าวอีกว่า อิทธิพลด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Influences)  ประกอบด้วย กระบวนการย่อยของ การก ากับตนเอง ได้แก่ การสังเกต
ตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง  ทั้ง 3 กระบวนการย่อยนี้ได้รับอิทธิพลจาก
กระบวนการส่วนบุคคล และกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมและ Bandura (1986) สันนิษฐานว่าการเรียนรู้ จาก
การสังเกตพฤติกรรมของตนเองและผลของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมความรู้ให้คงอยู่ อิทธิพลด้าน สิ่งแวดล้อม ประกอบด้ วย ผลของตัว
แบบ (Modeling) การพูดจาชักชวน (Verbal Persuasion) และโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Structure of 
the Learning) อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมจะมี ปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคล และอิทธิพลด้านพฤติกรรม เมื่อไรที่ผู้เรียนมี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อิทธิพลด้านส่วนบุคคลจะถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ก ากับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเข้าใจผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับและรู้ว่าจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ 

 4.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้โดยก ากับตนเอง 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.12 ,SD =0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านประโยชน์ได้รับอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด(= 4.96 ,SD =0.08)  รองลงมาคือ  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( =4.62 ,SD =0.86) และด้านผู้สอน  ( = 
4.57 ,SD =0.83) ซึ่ง ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมี
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พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก  และเลปเปอร์ (Lepper) ได้กล่าวว่ามี 2 ลักษณะคือ  
แรงจูงใจภายนอก  และแรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจที่ เป็นสิ่งภายนอกตัวผู้เรียน เช่น ค่าจ้าง 
รางวัล หรือค าชมเชย  เป็นต้น  ส่วนแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจภายในตัวของผู้เรียนเอง  เช่น  ความสนใจ
อยากเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียน
อย่างสนุกสนาน และมีความสนใจต่อบทเรียนอย่างแท้จริง ในขณะที่แรงจูงใจภายนอก อาจท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนน้อยลง เนื่องจากเป้าหมายของการเรียนเป็นเพียงการได้เล่นเกมสนุกๆห รือการได้รางวัล
หลังจากการเรียนเท่านั้นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ใจกระเสน  (2554) การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หนองบัวจังหวัดล าพูน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1. กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีพฤติกรรมการก ากบัตนเองได้อยู่ในระดับดี  เพราะเป็นวิธีการแปลก

ใหม่  นักเรียนจึงสนใจในการเรียน  มีความเป็นอิสระทางความคิดและการท างาน  นักเรียนส่วนใหญ่มี

รับผิดชอบ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ และ

ปราชญ์ชาวบ้าน ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนที่สามารถจะน าไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับที่สงูกว่าน้ีได้ 

2.  การใช้กระบวนเรียนรู้ โดยการก ากบัตนเองเป็นกระบวนการที่มีข้ันตอนและดีเหมาะส าหรับการ

น าไปใช้  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ทั้งน้ีครูต้องกระตุ้นในเร่ืองของความรู้ที่นักเรียนไป

ศึกษาค้นคว้า เพ่ือเป็นการพัฒนาและฝึกฝนนักเรียนได้อย่างต่อเน่ือง 

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มน้ี  ยังไม่ผ่านเกณฑ์เกินกว่าคร่ึงหน่ึง 

ดังน้ันจึงต้องปรับระยะเวลาในการทดลองควรนานมากกว่านี้  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง ต้องเป็นกระบวนการที่ใช้กับ

นักเรียนที่มีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าน้ี เพราะนักเรียนที่ใช้ทดลองเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ตอนต้น จึงไม่พร้อมในการใช้กระบวนการน้ี 
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2. การจัดการเรียนรู้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาตลอดทั้งเทอมหรือทั้งปี เพราะนักเรียนต้องฝึกฝน

ตัวเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยการก ากบัตนเอง   

 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้การก ากับตนเอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรายวิชาหน้าที่

พลเมือง อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้นักเรียนเกดิกระบวนการเรียนและท างานร่วมกนั และพัฒนาทกัษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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