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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอร

พื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ

ใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ป

การศึกษา  2553  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1  จํานวน  30  คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก  1) บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  

คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน  รายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  

3) สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  สมุดบันทึกที่ไดจากการพัฒนามีจํานวน  

10  หนากระดาษ  A4 4) แผนการสอนสําหรับการเรียนโดยใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอร 5) แบบประเมินการกํากับตนเองในการเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร 

ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา  คอมพิวเตอร

พื้นฐาน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ที่ผานผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 82.78/81.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) คะแนนการกํากับตนเองในการเรียน



บนเครือขายคอมพิวเตอร  ของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 

 
The Purposes of this study were 1) to construct and find the efficiency of 

computer network lesson Subject: Introduction to Computer for Matthayomsuksa `1` 

Students 2) to compare the Self-regulated online Learning scores  subject: Introduction 

to Computer for Matthayomsuksa `1` Students 3) to compare the learning achievement 

using Self-Regulated Learning Strategies on Computer Network  Subject: Introduction to 

Computer for Matthayomsuksa `1` Students  

 
The samples of this study were 30 matthayomsuksa 1 semester 2 the academic 

year of 2010 Thidamaepra School Mueang Suratthani students choose as simple random 

sampling. Tools used in this study included 1) Web-based Instruction  Subject: 

Introduction to Computer for Matthayomsuksa `1` Students 2) an achievement test 

Subject: Introduction to Computer for Matthayomsuksa `1` Students 3) learning activities 

record book on computer network 4) lesson plan using 5) Self-Regulated Learning 

Strategies assessment on Computer Network   

The results of this study revealed that 1) the efficiency of Web-based Instruction  

Subject: Introduction to Computer for Matthayomsuksa `1` Students were 83.29/81.97 in 

accordance with the criterion 80/80. 2) Self-regulated online Learning scores after using 

web-based instruction was higher than the Self-regulated online Learning scores before 



using the  web-based instruction with the statistically significant at the level of .05  3) The 

students’ learning achievement after using web-based instruction  lessons was higher 

than the learning achievement before using the  web-based lessons with the statistically 

significant at the level of .05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


