
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาของปญหา 

ยุคของการปฏิรูปการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งที่จะ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช  2542  มาตรา  22  ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา  การศึกษาจะตองยึด

หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

(กรมวิชาการ, 2546, หนา 21)  ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  

คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่

จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 4) 

 

การนําเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษาในปจจุบัน  เพื่อเปนเคร่ืองมือเสริมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเรียนรู  รวมทั้งแกปญหาในเร่ืองขอจํากัดทางดานสถานที่  เวลา  ไมวาจะอยู

ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-Book)  การเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (e-

Learning)  และบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  (WBI)  โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  

การเรียนรูจะเปนไปตามปจจัยภายใตทฤษฎีแหงการเรียนรู  2  ประการ  คือ  การเรียนรูตามความรู

ความสามารถของผูเรียนเอง  และการตอบสนองในความแตกตางระหวางบุคคล  การเรียนจะทํา

ผานส่ือบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยผูสอนจะนําเสนอขอมูลความรูใหผูเรียนไดทําการศึกษาผาน

บริการเวิลด  ไวด  เว็บ  (World  Wide  Web)  หรือเว็บไซต  การนําเสนอจะเสนอในลักษณะของ

ตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในวิชานั้นๆ  ซึ่งอาจ

ใหมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูสอนกับผูเรียน  หรือผูเรียนดวยกันเอง  การเรียนการสอนรูปแบบนี้

เรียกวา  การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  (WBI)  การนําเทคโนโลยีมาใชจะสนองตอบ

ตอการศึกษาตลอดชีวิต  (Life Long Education)  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
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WBI  หรือ  Web-Based  Instruction  เรียกในภาษาไทยหลายชื่อตางๆ กัน  เชน  

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การสอนผานเว็บ  การเรียนการสอนผานเว็บ  การเรียนการสอน

บนเครือขาย  หรืออาจจะมีชื่ออ่ืนๆ  อีก  แลวแตจะเรียกกัน  (ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา “บทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต”)  แตก็มีความหมายเดียวกัน  คือ  การสอนโดยใชเว็บเปนส่ือ  โดยอาจบรรจุ

เนื้อหารายวิชาทั้งหมดบนเว็บ  หรือเปนวิชาที่ใชเว็บเพื่อเสริมการเรียนรูหรือใชทรัพยากรบนเว็บมา

ใชในการเรียน  ลักษณะของการเรียนนั้นผูเรียนจะเรียนผานจอคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงกับเครือขาย

ผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได  จากสถานที่ใดก็ได  ข้ึนอยูกับความพรอมของผูเรียน  (กิดานันท  

มลิทอง, 2543, หนา 344) 

 

ในการเรียนดวยระบบการเรียนการสอนผานเว็บ  รวมถึงการเรียนการสอนทางไกลดวย

ส่ืออ่ืนๆ  ผูเรียนจําเปนตองมีคุณลักษณะการนําและรูจักปกครองตนเอง  มีลักษณะการเรียนการ

สอนที่ต่ืนตัว  มีวินัยของตนเอง  รูจักการบริหารเวลาของตนเอง  ตองเขาใจระบบการเรียนทางไกล  

โดยเฉพาะความมุงมั่นวาจะประสบความสําเร็จในการเรียน  (สุภาณี  เส็งศรี, 2543)  ดังนั้นการที่

ผูเรียนที่เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรจะประสบความสําเร็จในการเรียนโดยมีลักษณะตางๆ  ที่ได

กลาวมาแลวขางตนนั้น   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมอันเปนทฤษฎีของแบนดูรา  ซึ่งไดรับความ

สนใจและมีอิทธิพลในปจจุบันมากที่สุด  (ธีระพร  อุวรรณโณ, 2539)  นาจะนํามาใชใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียนทางไกลไดเปนอันมาก 

 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา  ใหความสําคัญกับองคประกอบทางปญญา  ที่

เปนสวนหนึ่งในองคประกอบของบุคคล  ที่เนนกลไกสําคัญตอการเรียนรูและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของบุคคล  หนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูของแบนดูราที่สามารถนํามาใชกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนใหแก ผู เ รียนได   คือ   หลักการการกํากับตนเอง   (Self-regulation)  

(Bandura, 1986) 
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การกํากับตนเองเปนหลักการที่ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนกันมาก  อันเนื่องมาจากมี

การศึกษาพบวา  ผูเรียนที่มีการกํากับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมมีการกํากับ

ตนเอง  (Ley  and  Young, 2001; Orange, 1999)โดยการกํากับตนเองนี้นํามาใชกับทั้งวิชาการ

เขียน , การอาน  และคณิตศาสตร  อีกทั้งนํามาใชกับกลุมประชากรตางๆ  กันทั้งกับเด็ก, ผูใหญ  

และผูที่ดอยความสามารถ  ทั้งในวิทยาลัย  ในการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร  (Lay  and  

Young, 2001)  และการเรียนการสอนทางไกล  (King; Harner; Brown, 2000) 

 

การกํากับตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลวางแผน  ควบคุม  และกํากับพฤติกรรมของ

ตนเอง  ซึ่งประกอบดวย  กระบวนการสังเกตตนเอง  กระบวนการตัดสิน  และกระบวนการแสดง

ปฏิกิริยาตอตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสูพฤติกรรมที่

ตองการ  (Bandura, 1986) 

 

การกํากับตนเอง  ประกอบไปดวยกระบวนการยอย  3  กระบวนการ  คือ 

 

1)  กระบวนการสังเกตตนเอง  (self-observation)  การจะทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมนั้น  จําเปนที่จะตองใหบุคคลนั้นทราบกอนวา  มีอะไรเกิดข้ึนกับตนเสียกอน  และจะใช

ขอมูลที่ไดจากกระบวนการสังเกตตนเองมาใชเปนขอมูลในการต้ังเปาหมาย  ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการกระทําพฤติกรรมของตน  โดยบุคคลจะตองสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง

อยางซื่อตรง  สม่ําเสมอ  เปนระบบ  มีความถูกตอง  และตองสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ

ตนเองทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน  อันจะสงผลใหบุคคลไดเคร่ืองมือในการวินิจฉัยตนเองที่

ถูกตอง 

 

2)  กระบวนการตัดสิน  (Judgment  Process)  กระบวนการตัดสินเปนกระบวนการที่

ตอเนื่องจากกระบวนการสังเกตตนเอง  กลาวคือ  เมื่อบุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง

แลว  บุคคลก็จะนําเอาขอมูลที่ไดนั้นไปเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้เพื่อจะ

ตัดสินวา  จะดําเนินการกับพฤติกรรมที่ตนกระทําอยางไรตอไป  ในการประเมินการกระทํา

พฤติกรรมของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับผู อ่ืนนั้น  บุคคลสามารถเลือกเกณฑในการ

เปรียบเทียบได  4  ลักษณะ  คือ  การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุม,การ

เปรียบเทียบกับตนเอง,การเปรียบเทียบกับสังคม,การเปรียบเทียบกับกลุม 
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3)  กระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง  (Self-Reaction)  กระบวนการแสดงปฏิกิริยา

ตอตนเองเปนกระบวนการสุดทายในกลไกของการกํากับตนเองของบุคคล  กระบวนการนี้จะทํา

หนาที่  2  ประการ  คือ  ทําหนาที่ตอบสนองตอผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองจาก

กระบวนการตัดสิน  นั่นคือ  ถาบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย

ที่ต้ังไว  บุคคลก็จะแสดงปฏิกิริยาทางบวกตอตนเองหรือใหรางวัลกับตนเอง  แตถาบุคคลกระทํา

พฤติกรรมไดตํ่ากวาเปาหมาย  เขาก็จะแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตนเองหรือการลงโทษตนเอง  หรือ

อาจไมแสดงปฏิกิริยาตอตนเองก็ได  และทําหนาที่เปนตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของ

ตนเอง  คือการที่บุคคลต้ังเปาหมายวาถาตนกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายแลวจะใหส่ิงจูงใจ

กับตนเอง 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมี

ความรู  ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน

อยางมีความคิดสรางสรรค  และแขงขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

รักการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมี

ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 204) 

 

กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันจึงมุงเนนการเรียนการสอนที่ยึดเด็ก

เปนศูนยกลางทางการเรียน  ซึ่งผูเรียนตองเลือกกําหนดจุดมุงหมายกิจกรรมและวิธีการเรียนรู  ได

คิดเอง  ปฏิบัติเอง  ไดเรียนรูดวยตนเอง  รวมทั้งรวมประเมินผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ  

ความตองการ  ความสนใจ  และความถนัดแตละคน  (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543, 

หนา 20)  ซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวนี้จะประสบความสําเร็จไมไดเลยถานักเรียนไมมี

ความรับผิดชอบ  เพราะนักเรียนที่ไมมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอ่ืนมักเปนคนไมคอย

มั่นใจในตนเอง  และส่ิงแวดลอมรอบขาง  มักคิดอะไรโดยเอาตนเองเปนศูนยกลางหรือเปนที่ต้ัง  ไม

ชอบชวยเหลือหรือแบกภาระ  ไมเคารพสิทธิของผูอ่ืน  คิดถึงแตความตองการและความสนใจของ

ตนเอง  (ประดินันท  อุปรมัย, 2542, หนา 501)  ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเรียนรูที่มุง

แสวงหาความรูโดยการปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  ดังนั้นจะ

เห็นไดวาความรับผิดชอบมีความสําคัญและจําเปนตองปลูกฝงใหกับนักเรียน  เพราะความ
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จากที่ไดกลาวมาแลววาในการเรียนดวยระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

ผูเรียนจําเปนตองมีคุณลักษณะการนําและรูจักปกครองตนเอง  มีลักษณะการเรียนการสอนที่

ต่ืนตัว  มีวินัยของตนเอง  รูจักการบริหารเวลาของตนเอง  ตองเขาใจระบบการเรียนทางไกล  

โดยเฉพาะความมุงม่ันวาจะประสบความสําเร็จในการเรียน  แตในปจจุบันจากการสัมภาษณ

ครูผูสอนในรายวิชา  คอมพิวเตอรพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  10  คน  พบวา  

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนดวยระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

สวนใหญไมมีความรับผิดชอบในการเรียน  ไมต้ังใจเรียน  ไมรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  

แบงเวลาการเรียนไมเหมาะสม  และไมทบทวนบทเรียน  ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

 

ดังนั้นการที่จะทําใหผูเรียนที่เรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตประสบความสําเร็จในการ

เรียนโดยใหมีคุณลักษณะการนําและรูจักปกครองตนเอง  มีลักษณะการเรียนการสอนที่ต่ืนตัว  มี

วินัยของตนเอง  รูจักการบริหารเวลาของตนเอง  รวมถึงการทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

สูงข้ึน  จําเปนตองใชทฤษฎีการกํากับตนเองในการเรียนเขามาชวยผูเรียนในการเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาคนควาสนใจศึกษาการใชกลวิธีการกํากับตนเองในการ

เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
เพื่อเปนแนวทางใหครูไดนําวิธีการกํากับตนเองไปใชในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาการ

รับรูความสามารถของนักเรียนใหสูงข้ึน  และหากการรับรูความสามารถของนักเรียนสูงข้ึน  ก็มี

แนวโนมที่จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนเชนเดียวกัน 
 
 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชา
คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  
รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชกลวิธีการกํากับตนเองในการ
เรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1.  เปนแนวทางในการนําวิธีการกํากับตนเองไปใชในการจัดการเรียนการสอนบน

เครือขายคอมพิวเตอรในรายวิชาอื่นๆ 

 2.  เปนประโยชนสําหรับผูเรียนวิชาตางๆ บนเครือขายคอมพิวเตอรที่จะไดพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนของตนเอง  ซึ่งจะทําใหเปนผูมีการกํากับตนเองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 

 3.  เปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับ

ตนเองบนเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ขอบเขตของเนื้อหา 

       การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  ผูศึกษาคนควากําหนดขอบเขตเนือ้หา

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  

โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  270  คน 

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  

2553  โรงเรียนธิดาแมพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน  30  คน  โดยวิธีการสุม

อยางงาย 

 

3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 การทดลองคร้ังนี้กระทําในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553 
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4. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 

4.1  ตัวแปรตน  ไดแก  การใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

4.2  ตัวแปรตาม  ไดแก   

   4.2.1  คะแนนการกํากับตนเองของผูเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  

รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

   4.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 

 
ขอตกลงเบื้องตน 

1.  ผู เ รียนที่ เ รียนผานเครือขายคอมพิวเตอร  จะตองมีความรูพื้นฐานในการใช

คอมพิวเตอรและสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 

2.  การเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร ไมกําหนดเวลาและสถานที่ในการเรียน  ผูเรียน

สามารถเรียนตามความสามารถของตนเอง  สถานที่ใดก็ได  ดังนั้นจึงไมมีขอจํากัดในดานเวลาและ

สถานที่ 

 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  รูปแบบการเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับตนเองบนเครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  

ข้ันตอนการเรียน  17  ข้ันตอนที่ใชเรียนวิชาบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามกลวิธีการกํากับตนเอง  9  

ข้ันตอนและตามข้ันตอนการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  8  ข้ันตอน  ที่จะทําใหผูเรียนมีการ

กํากับตนเองเพิ่มมาข้ึนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบนเครือขายคอมพิวเตอรสูงข้ึน 

2.  กลวิธีการกํากับตนเอง  หมายถึง  กระบวนการที่ผูเรียนวางแผน  ควบคุม  และกํากับ

พฤติกรรมของตนเอง  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค  ประกอบดวย  3  กระบวนการ  คือ  

กระบวนการสังเกตตนเอง  กระบวนการตัดสิน  และกระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง  แบง

ออกเปน  7  ข้ันตอน  ไดแก  การประเมินตนเองสําหรับการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การ

ต้ังเปาหมายและวางแผนการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน

บนเครือขายอินเทอรเน็ต  การจัดรูปแบบและเปล่ียนแปลงรูปแบบ  การจดบันทึกและเฝาติดตาม  

การสรางแรงจูงใจใหตนเอง  และการทบทวนขอสอบ 
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3.  การประเมินตนเองสําหรับการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  การที่ผูเรียน

ทดสอบความพรอมในการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยทําแบบประเมินตนเองเปนรายขอ  

และบันทึกขอที่ตนเองมีความพรอมตํ่า  แลวทําการศึกษาความรูที่ใชในการเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพิ่มเติม  จนมั่นใจวาพรอมจะเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแลว  จึงดําเนินกิจกรรม

การเรียนข้ันตอนตอไป 

4.  การตั้งเปาหมายและวางแผนการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  การที่

ผูเรียนกําหนดวา  ตนเองมีเปาหมายในการเรียนแตละหนวยการเรียนอะไรบาง  และจะวาง

แผนการเรียนแตละสัปดาหอยางไร  แลวทําตามที่ตนเองกําหนดไว  เพื่อตนเองจะไดมีจุดหมาย

ปลายทางที่แนนอน 

5.  การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  การที่ผูเรียน

กําหนดสภาพแวดลอมที่ตนเองเห็นวาเหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือการเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ที่จะทําใหตนเองเกิดสมาธินําไปสูการมีคะแนนการกํากับตนเองและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สูงข้ึนและทําตามสภาพแวดลอมที่กําหนดไว 

6.  การจัดรูปแบบและเปล่ียนแปลงรูปแบบ  หมายถึง  การที่ผูเรียนทําแบบรางรายงาน  

เพื่อใหการจัดทํารายงานเปนไปอยางมีระบบ 

7.  การจดบันทึกและเฝาติดตาม  หมายถึง  การที่ผูเรียนเขียนหรือพิมพงานหรือนัดหมาย

ตางๆ  ที่ตนเองจะตองทําและคอยตรวจสอบวางานหรือนัดหมายน้ันๆ  เสร็จส้ินหรือไม  หากเสร็จ

ส้ินแลวใหทําเคร่ืองหมายเปนสัญลักษณแสดงไวในสมุดบันทึก 

8.  การสรางแรงจูงใจใหตนเอง หมายถึง  การที่ผูเรียนกําหนดวิธีและส่ิงของเปนรางวัล

ตอความสําเร็จและวิธีหรือส่ิงของเปนการลงโทษตอความลมเหลวตอส่ิงที่ตนเองต้ังเปาหมายใน

การเรียนไว  หลังจากเสร็จจากการเรียนในแตละหนวยการเรียนแลว  ผูเรียนจะใหรางวัลและลงโทษ

ตนเองตามที่กําหนดไว 

9.  การทบทวนขอสอบ  หมายถึง  การที่ผูเรียนนําขอสอบเกาหรือขอสอบกอนเรียนหรือ

ขอสอบในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของที่ผูเรียนคนควาหามาไดมาทําการเฉลยและทบทวน  เพือ่นาํความรู

ที่ไดจากขอสอบไปใชในการเรียนและการสอบของตนเอง 

10.  บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อเปนส่ือในการเรียน  โดยบรรจุเนื้อหาบทเรียนวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
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11.  เครือขายคอมพิวเตอร  หมายถึง  การเช่ือมโยงคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน

ทรัพยากรและบริการตางๆ  รวมกัน  อาจเปนการเชื่อมโยงระยะใกลหรือเช่ือมโยงระยะไกล  โดย

เครือขายคอมพิวเตอรนี้ไดเชื่อมโยงกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

12.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนของผูเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับ

ตนเองในการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่

ไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึน 

 

 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 

1.  ผู เ รียนที่ เ รียนดวยรูปแบบการเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับตนเองบนเครือขาย

คอมพิวเตอร รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีคะแนนการกํากับตนเองหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

2.  ผู เ รียนที่ เ รียนดวยรูปแบบการเรียนที่ใชกลวิธีการกํากับตนเองบนเครือขาย

คอมพิวเตอร รายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 

 

 

 

 


