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1.  แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรียน 
     1.1  ความหมายของการกํากับตนเองในการเรียน 

 การกํากับตนเองในการเรียน  หมายถึง  กระบวนการที่มีการกําหนดเปาหมาย  

ควบคุม  และกระบวนการจัดการเก่ียวกับแหลงที่มาของความรู  โดยอยูบนพื้นฐานของปจจัยดาน

แรงจูงใจของผูเรียน  ในการกําหนดเปาหมายในการเรียน  การคาดหวังในความสําเร็จและการ

เรียนรูทางปญญา  (Pintrich  &  De-Groot, 1990, p. 33)  โดยการกํากับตนเองในการเรียนนัน้  จะ

ครอบ คลุมถึงลักษณะ  3  ประการ  คือ 

 1.  พฤติกรรมการกํากับตนเอง  โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการจัดการ

หลายๆ  ดาน  เชน  การบริหารเวลา  การจัดส่ิงแวดลอมในการเรียน  การใหเพื่อนชวยเหลือในการ

เรียน  (Pintrich, 1995, p. 7) 

 2.  แรงจูงใจในการกํากับตนเองและรวมถึงการควบคุมเพื่อปฏิบัติการ  และการ

ปรับแรงจูงใจตามความเชื่อของตน  ไดแก  การรับรูความสามารถของตน  การกําหนดเปาหมาย  

(goal  orientation)  ตลอดจนความสามารถในการรับรูความสามารถของตนเอง  (self-efficacy)  

และความสามารถปรับตัวของนักเรียนเพื่อความเหมาะสม  โดยที่นักเรียนจะทราบวานักเรียนจะ

สามารถเรียนรูและควบคุมความวิตกกังวลในเร่ืองนั้นๆ  ไดอยางไร  ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาการ

เรียนรูที่สําคัญ 

 3.  การกํากับตนเองโดยใชปญญา  ซึ่งครอบคลุมถึงการใชกลยุทธทางปญญา

เพื่อเรียนรู  โดยกระบวนการที่เลือกใชนั้นจะมีผลดีกวาและเหมาะสําหรับในการเรียน  ตลอดจนมี

ผลลัพธที่ออกมาดี  (Pintrich, 1995, p. 7) 

 

 การเซีย  (Garcia, 1995, p. 29)  ไดใหความหมายของคําวา  การกํากับตนเอง

ในการเรียนวา  เปนส่ิงที่ผสมผสานระหวางความสามารถ  (will)  กับทักษะตางๆ  (skill)  โดยท่ี

ทักษะนั้นจะเปนความแตกตางของนักเรียนในเร่ืองกลวิธีทางปญญา (cognitive)  กระบวนการรูคิด

ทางปญญา  (metacognitive)  และการจัดการกับแหลงตางๆ  ที่ใหไดมาซึ่งความรู  สวน

ความสามารถนั้นมุงไปที่แรงจูงใจในการเรียน  โดยมีการกําหนดเปาหมายการใหคุณคากับการ

เรียนและความคาดหวังในการเรียน  โดยเนนวาการกํากับตนเองในการเรียนนั้นตองมีแรงจูงใจ  

และความสามารถทางปญญา  (motivation and  cognition)  จากการวิจัยพบวาเปนปจจัยสําคัญ

และเปนที่ยอมรับสําหรับการเรียนของนักเรียน 
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 ซิมเมอรแมน  (Zimmerman, 1989, p. 329)  เนนวา  การกํากับตนเองในการ

เรียน  หมายถึง  การที่ผูเรียนดําเนินการกํากับการไดมาซ่ึงความรูและทักษะตางๆ  โดยมีเมตาคอค

นิชั่นหรือการรูคิดของตนเอง  มีแรงจูงใจและกระทําดวยตนเอง  ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1.  กระบวนการเมตาคอคนิทีฟ  (metacognitive  processes) 

      ในแงของกระบวนการเมตาคอคนิทีฟ  ผูเรียนที่มีการกํากับตนเองจะมีการ

วางแผน  ต้ังเปาหมาย  จัดรวบรวมขอมูล  มีการเตือนตนเอง  และประเมินตนเองเปนระยะๆ  ซึ่งใน

กระบวนการเรียนรู  กระบวนการเหลานี้ทําใหเกิดการตระหนักในตนเอง  สามารถเรียนรูและ

ตัดสินใจในการเรียนรูของตนเองได 

 2.  กระบวนการดานแรงจูงใจ  (motivational  processes) 

      ในแงของกระบวนการดานแรงจูงใจ  ผูเรียนจะมีการรายงานถึงการใช

ความสามารถของตนเองที่มี สูง   มีการอนุมานตนเอง   และมีความสนใจในงานท่ีทําสูง  

(Zimmerman, 1989, p. 5)  จากการสังเกตผูเรียนจะมีความกระตือรือรนในการริเร่ิมการเรียนรูดวย

ตนเอง  จะมีความพยายามอยางยิ่งและไมยอทอตอการเรียน 

 3. กระบวนการดานการกระทําดวยตนเอง  (behavioral  processes) 

     ในแงของกระบวนการดานการกระทําดวยตนเองผูเรียนที่มีการกํากับตนเอง

จะเลือก  และสรางส่ิงแวดลอมที่คิดวาเหมาะสมที่สุดกับการเรียน  จะแสวงหาคําแนะนํา  ขอมูล

ขาวสารและสถานท่ีที่เอ้ือตอการเรียน  รูจักสอนตนเองในขณะที่เรียน  และรูจักใหการเสริมแรง

ตนเองในขณะที่แสดงพฤติกรรมที่เรียนรูนั้นๆ  (Zimmerman, 1989, p. 5) 

 

 พินทริค  และดีกรูธ  (Pintrich & De-Groot, 1990) ไดใหความหมายของการ

กํากับตนเองในการเรียน  โดยเนนเมตาคอคนิชั่น  แรงจูงใจ  และการกระทําดวยตนเองเชนเดียวกัน  

โดยอธิบายวา  การกํากับตนเองในการเรียน  หมายถึง  การที่ผูเรียนมีเมตาคอคนิทีฟหรือกลวิธีการ

รูคิดของตนเองที่จะวางแผนเตือนตนเองและปรับความคิดของตนเอง  มีการจัดการและควบคุม

ความพยายามของตนเอง  รวมทั้งมีการใชกลวิธีทางปญญาในการเรียนรู  ซึ่งองคประกอบที่สําคัญ

ยิ่งสําหรับการเรียนมี  3  องคประกอบ  ดังนี้ 

  1.  การใชกลวิธีทางปญญาของผูเรียน  (cognitive strategies)  เชน  การ

วางแผน  (planning)  การเตือนตนเอง  (monitoring)  และการปรับความคิดของตนเอง  (Pintrich 

& De-Groot, 1990, p. 33) 
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  2.  การจัดการควบคุมความพยายามของผูเรียน  (effort  management)  

เชน  การอดทนตองานที่ยาก  การหลีกเล่ียงส่ิงที่มารบกวนสมาธิหรือจิตใจหรือการจดจออยูกับงาน

ที่กระทํา  (Pintrich & De-Groot, 1990, p. 33) 

  3.  การเกิดความคิดรวบยอด  (conceptualization)  หมายถึง  การที่

ผูเรียนใชกลวิธีทางความคิดที่แทจริงในการเรียนรู  การจดจําเนื้อหา  และความเขาใจในเนือ้หานัน้ๆ  

(Pintrich & De-Groot, 1990, p. 33) 

 

 จะเห็นไดวากลวิธีที่ใชทางปญญาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนได  จึงจําเปนที่จะตองมีการใชกลวิธีทางดานแรงจูงใจกับกลวิธีดานการ

จัดการควบคุมความพยายามมารวมดวย  (Pintrich & de-Groot, 1990, p. 33) 

 

 ผูเรียนที่มีการกํากับตนเองในการเรียนจะไมไดสนใจเพียงแคผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเทานั้น  แตยังคํานึงถึงโอกาสที่จะเรียนรูดวย  (Zimmerman, 1989, p. 19)  และยังมีกิจกรรม

การเรียนรูที่เร่ิมทําดวยตนเอง  (self-initiate  activity)  มีแบบแผนการสังเกตตนเอง  การประเมิน

ตนเอง  และการปรับปรุงตนเอง  (Zimmerman, 1989, p. 6) 

 

 จากที่กลาวมาขางตนผูศึกษาคนควาขอสรุปความหมายของการกํากับตนเอง

ในการเรียน (self-regulated  learning)  หมายถึง  การที่นักเรียนมีการดําเนินการ  เพื่อใหไดมาซ่ึง

ความรูและทักษะตางๆ  โดยมีแรงจูงใจ  (motivation)  ที่จะกระทําดวยตนเอง  และมีการเลือกใช

กลวิธีในการเรียน  (learning  strategies)  ซึ่งประกอบดวยกลวิธีทางปญญาและกระบวนการรูคิด

ทางปญญา  (cognitive and  metacognitive  strategies)  ตางๆ  ใหเอ้ือตอการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม 
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 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกํากับตนเองในการเรียน 
  1.2.1  ทฤษฏีการเรียนรูทางปญญาสังคม  (social  cognitive  theory) 

 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม  เปนแนวคิดที่ผสมผสานกันระหวาง

แนวคิดพฤติกรรมนิยมและแนวคิดทางปญญานิยม  นําเสนอโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา  คือ  

อัลเบิรต  แบนดูรา  (Albert  Bandura)  ซึ่งแตกตางกับกลุมพฤติกรรมนิยมที่มองการเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมในแงของการแสดงออก  คือ  บุคคลจะตองแสดงออกในพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป

จึงจะเรียกวาเกิดการเรียนรู  แตแบนดูรามองวาการเรียนรูไมไดพิจารณาในแงการแสดงออกเพียง

อยางเดียว  แตเกิดข้ึนต้ังแตการไดนํามาซ่ึงความรูใหมๆ  และเก็บไวในความทรงจําก็ถือวาเกิดการ

เรียนรูเกิดข้ึนแลว  แมยังไมไดแสดงออกก็ตาม  และสามารถแสดงส่ิงที่จดจํานั้นออกมาไดใน

ภายหลัง  ดังนั้น  การเรียนรูของแบนดูรา  (Bandura)  นั้น  มักจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ภายใน  โดยไมจําเปนที่จะตองมีการแสดงออก  และการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะสะทอนให

เห็นถึงการเรียนรูที่มีอยู  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา  47-48) 

 

 แบนดูรา  (Bandura)  สนใจการเรียนรูทางสังคม  (social  learning)  โดย

ศึกษาจากพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูดานพฤติกรรมนิยม  และยอมรับหลักการสวนใหญของ

พฤติกรรมนิยม  แตใหความสําคัญตอผลของการไดตัวช้ีนําของพฤติกรรม  และกระบวนการคิด

ภายใน  เนนผลของความคิดที่ไดจากการกระทํา  และเนนการกระทําที่เกิดจากพื้นฐานความคิด  

ทั้งนี้ส่ิงที่แบนดูราสนใจคนควาจนเปนที่ยอมรับของวงการจิตวิทยา  คือ  การเรียนรูโดยการสังเกต

หรือการเลียนแบบ 

 

 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Bandura, 2001, p. 14-15)  เปนกลุมทฤษฎี

การเรียนรูทางสังคมที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมของบุคคลกับส่ิงแวดลอมและไดมกีาร

พัฒนาการมาเปนลําดับ  ทําใหขอบขายทฤษฎีกวางขวางข้ึน  จึงเปลี่ยนเปนทฤษฎีการเรียนรูทาง

ปญญาสังคม  (social  cognitive  theory)  ซึ่งมีความเชื่อวา  พฤติกรรมของมนุษยสวนหนึ่งเกิด

จากการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง  และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน 

 

 จุดเนนของทฤษฏี  คือ  การเรียนรูที่เกิดจากประสบการณของตนเอง  และ

อีกสวนหนึ่งเกิดจากการสังเกตโดยผานตัวแบบ  (model)  ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู

ทางปญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura)  กลาววา  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธ

ซึ่ งกันและกันระหวาง   3  องคประกอบ   คือ   องคประกอบดานพฤติกรรม   (behavior)  
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 B    B  =  พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล 

     P  =  องคประกอบของบุคคล 

                     P        E   E  =  องคประกอบของสภาพแวดลอม 

 

ภาพ 1  โครงสรางความสัมพันธระหวาง  3  องคประกอบซึ่งเปนเหตุและผลซ่ึงกนัและกัน 

 

ที่มา: from “Social learning  theory,” (p. 10), by  Bandura, Albert, 1977, New  

        Jersey:Prentice Hall. 
  
 แบนดูรา (Bandura)  ไดใหความสําคัญของการปฏิสัมพันธของอินทรียและ

ส่ิงแวดลอม  โดยถือวาการเรียนรูเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและส่ิงแวดลอมซึ่งจะแสดง

ออกมาเปนพฤติกรรม  ซึ่งการแสดงออกของมนุษยนั้นนอกจากปฏิกิริยาสะทอนเบ้ืองตน  

(elementary  reflex  action)  แลว  แบนดูรา  (Bandura, 1977, p. 16-29)  ยังกลาววา  

พฤติกรรมมนุษยนั้นมิไดเกิดข้ึนเอง  แตเกิดจากการเรียนรูจากรูปแบบของพฤติกรรมใหมๆ  ซึ่งอาจ

ไดมาจากการมีประสบการณโดยตรง  หรือการสังเกตจากผูอ่ืนและการเรียนรูส่ิงตางๆ  ในสังคม

มนุษยซึ่งเปนการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขที่วาพฤติกรรมใดกระทําแลวไดรับผลทางบวก  มนษุยจะเลือก

กระทําพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงจากผลทางบวกนั้น  หากพฤติกรรมใดทําแลวไดรับผลทางลบ 

มนุษยจะหลีกเล่ียงการกระทําที่ไดรับการลงโทษหรือผลทางลบนั้น  โดยวิธีการเรียนรูของมนุษย

สามารถเรียนรูได  2  วิธี  คือ 

 1.  การเรียนรูจากผลการตอบสนอง  (learning  by  response  con- 

sequences)  เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงของผลการกระทํา  ที่อาจเปนทางบวกหรือทาง

ลบจากประสบการณในการดํารงชีวิต  การเสริมแรงแบบตางๆ  จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ

มนุษย  โดยจะเลือกทําเฉพาะพฤติกรรมที่ทําแลวไดรับผลทางบวก  ซึ่งการตอบสนองผลการกระทํา

มีผลตอมนุษย  3 ดาน  ดังนี้ 

  1.1  ดานการใหขอมูล  (informative  function)  ในการเรียนรูของ

มนุษยนั้นไมไดเปนการกระทําเพื่อตอบสนองเทานั้น  แตมนุษยยังสังเกตความแตกตางถึงผลที่

ตามมาของการกระทํานั้นดวย  และจะเก็บขอมูลของผลการกระทําเพื่อเปนแนวทางในการ
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  1.2  ดานแรงจูงใจ  (motivational  function)  ผลที่เกิดข้ึนจากการ

กระทําจะกลายเปนตัวจูงใจในการกระทําสูง  สวนการกระทําใดที่เกิดผลทางลบยอมทําใหเกิด

แรงจูงใจตํ่าการจดจําผลที่เกิดข้ึนตางๆ  นั้น  จะกลายเปนตัวจูงใจใหมนุษยพยายามกระทําหรือ

หลีกเล่ียงการกระทํานั้นในอนาคต 

  1.3  ดานการเสริมแรง  (reinforcing  function)  การตอบสนองใดๆ  ก็

ตามถาไดรับการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโนมจะเกิดข้ึน  อีกส่ิงสําคัญคือเงื่อนไขในการ

เสริมแรง  ซึ่งพบวา  การเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพสําหรับมนุษยในทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมก็คือ  

การเสริมแรงที่เกิดข้ึนโดยมนุษยรูวาการกระทําใดของตนนําไปสูการเสริมแรง  และเนนการทําให

พฤติกรรมนั้นคงอยูมากกวาการสรางพฤติกรรมใหม 

 2.  การเรียนรูจากตัวแบบ  (learning  through  modeling)  “ตัวแบบ”  

(modeling)  ตามความหมายของแบนดูรา  (Bandura, 1977, p. 22)  หมายถึง  การเสนอตัวอยาง

ที่ไดรับการคัดเลือกวาเปนตัวอยางที่ดี  สามารถใชเปนแบบอยางของการกระทําใหแกผูสังเกตได  

ซึ่งเปนการเรียนรูดวยวิธีการธรรมชาติที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยการสังเกตตัวแบบแลวใช

กระบวนการทางสติปญญาแปลการกระทําของตัวแบบเปนสัญลักษณ  ตอมาผูเรียนก็แสดง

พฤติกรรมที่จดจําไว  และแสดงออกมาเปนการกระทําใหม  โดยไมตองมีการลองผิดลองถูก  ดังรูป 

 

            A   B1   B   C 

 โดยที่ A = การเสนอตัวแบบ 

   B1 = ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ 

   B = พฤติกรรมที่แสดงออก 

   C = ผลกรรม 

 

ภาพ  2  ลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 

 

ที่มา: จาก “ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม,” (หนา 254), โดย สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต,  

        2541, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 จากภาพ  2  จะเห็นไดวา  ในกระบวนการเสนอตัวแบบนั้น  จะตองมีการ

เสนอตัวแบบ  (A)  ที่ทําใหผูสังเกตเกิดความสนใจและคิดอยากจะทําตาม  (B1)  เมื่อบุคคลแสดง

พฤติกรรม (B)  ตามตัวแบบแลวส่ิงที่ตามมาคือผลกรรม  (C)  ที่เกิดข้ึนตอพฤติกรรมนั้น  ถา

พฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบไดรับการเสริมแรงทางบวก  พฤติกรรมนั้นจะเกิดบอยครั้งข้ึน  แตถา

พฤติกรรมที่ทําตามตัวแบบแลวไดรับการลงโทษพฤติกรรมนั้นก็จะไมเกิดอีก 

  2.1  ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษยมี  2  

ประเภท  คือ 

    2.1.1  ตัวแบบที่มีชีวิตจริง  (live  model)  หมายถึง  ตัวแบบที่มี

ชีวิตซึ่งผูสังเกตสามารถมีปฏิสัมพันธหรือสังเกตไดโดยตรง  ไมตองผานส่ือหรือสัญลักษณอ่ืน  ไดแก  

พอ  แม  ครู  เพื่อน  บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือที่ชื่นชอบ  วิทยากรที่ประทับใจ  เปนตน  การเสนอตัว

แบบประเภทนี้สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตัวแบบที่เสนอกับผูสังเกตให

เหมาะสมกับสภาพการณได  ผูสังเกตใหความสนใจและเลียนแบบไดดี  เพราะรับรูวาตัวแบบ

ประเภทนี้ก็มีขอจํากัดเชนกัน  หากตัวแบบแสดงไมสมจริง  ผูสังเกตอาจไมสนใจที่จะเลียนแบบ

พฤติกรรมของตัวแบบนั้น  หรือหากในระหวางดําเนินการเสนอตัวแบบมีขอขัดของตองระงับการ

ดําเนินการ  ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการใหม  หรือทําใหไมสามารถดําเนินการไดอีก  เชน  ใหผู

สังเกตดูตัวแบบจับสุนัข  เพื่อลดความกลัวสุนัข  แตสุนัขเกิดตกใจเหาเสียงดังอาจทําใหเด็กรูสึก

กลัวไมยอมเขารวมดําเนินการตอไป 

    2.1.2  ตัวแบบสัญลักษณ  (symbolic  model)  เปนตัวแบบที่

บุคคลสังเกตผานส่ือหรือสัญลักษณ  เชน  ตัวแบบที่ปรากฏตามการบอกเลา  ปรากฏในหนังสือ  

แถบบันทึกภาพหรือผานส่ือมวลชนตางๆ  เชน  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  เปนตน  ตัวแบบ

ประเภทนี้มีขอดี  คือ  สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบใหเหมาะสมตามความตองการกอน

นําไปใช  ตัวแบบตัวเดียวสามารถทําใหบุคคลจํานวนมากเลียนแบบพฤติกรรมทํานองเดียวกัน  ทํา

ใหมีผลดีในการที่จะเนนจุดสําคัญของการแสดงพฤติกรรม  และยังสามารถควบคุมพฤติกรรมและ

ผลกระทบของตัวแบบได  ทั้งยังสามารถเก็บไวใชในการใหตัวแบบคร้ังตอไปได  และยังสามารถ

ใชไดทั้งบุคคลเดียวกันหรือกลุมบุคคลได  แตถึงกระนั้นยังมีขอจํากัด  คือ  ถาแบบสัญลักษณไม

สมจริงหรือขัดแยงกับพฤติกรรมของตัวแบบที่มีชีวิตในสังคม  อาจทําใหผูสังเกตเกิดความสับสน  

ไมเชื่อ  และไมเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 

  2 .2  การเ รียนรูจากการสังเกตผานตัวแบบ   ประกอบดวย   4  

กระบวนการ  (Bandura, 1977, p. 24-29)  คือ 
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    2.2.1  กระบวนการต้ังใจ  (attentional  processes)  เปน

กระบวนการที่มีความสําคัญในการเลียนแบบ  บุคคลจะไมสามารถเรียนรูได  ความต้ังใจการเรียนรู

จากการสังเกต  ถาผูสังเกตต้ังใจก็จะมีโอกาสจดจําพฤติกรรมเหลานั้นไดไมยาก  ตัวแบบมี

ความสําคัญตอกระบวนการต้ังใจ  ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่เดนชัด  จะดึงดูดความสนใจได

มากกวาตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมซับซอน  และการมีตัวแบบที่หลากหลาย  เชน  การสาธิตการ

สอนในเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย  ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมที่ผูสังเกตเห็นวามีประโยชนจะดึงดูดให

ผูสังเกตต้ังใจไดมากขึ้น  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  ความคลายคลึงกันหรือมีลักษณะคลาย

หรือรวมกันระหวางตัวแบบและผูเลียนแบบ  หรือผูสังเกตตัวแบบ  จากการศึกษาในเร่ืองดังกลาวนี้  

Bandura (1986)  ชี้ใหเห็นวาผูสังเกตตัวแบบหากมีลักษณะหรือมีอะไรที่คลายๆ  กับตัวแบบ  เชน  

อายุ  เพศ  ความสนใจ  ฯลฯ  ผูที่สังเกตตัวแบบนั้นมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ

ไดมากกวาตัวแบบที่ไมมีลักษณะรวมใดๆ  กับผูสังเกต  เพราะฉะนั้นการเลือกตัวแบบควรจะเลือก

ตัวแบบที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคลายหรือรวมกับผูสังเกตตัวแบบ  เพื่อจะชวยใหดึงดูดความ

สนใจของผูสังเกต  และจะชวยใหประสิทธิภาพของการเลียนแบบดวยวิธีการสังเกตสูงข้ึนดวย 

    2.2.2  กระบวนการเก็บจํา  (retention  processes)  เปน

กระบวนการที่สังเกตได  ประมวลขอมูล  (code  information)  ที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมของ

ตัวแบบไวในความจํา  ในรูปสัญลักษณแทนกิจกรรมที่เลียนแบบ  โดยประมวลไวในลักษณะของ

จินตภาพ  (imaginal  coding)  และในลักษณะของภาษา  (verbal  coding)  การจําในลักษณะนี้

จะชวยใหการจดจําทําไดงายและนานย่ิงข้ึน  ยิ่งถาประสบการณใหมเกี่ยวของกับประสบการณเดิม

ของผูเรียน  เมื่อมีการทบทวนบอยๆ  (rehearsal)  การจดจําจะถาวรย่ิงข้ึน  และเปนแนวทางใหผู

สังเกตสรางแบบแผนของพฤติกรรมข้ึนมาใหม  หรือเกิดความคิดที่จะแสดงพฤติกรรมใหม 

    2.2.3  กระบวนการกระทํา  (motor  reproduction  processes)  

กระบวนการสังเกตจากตัวแบบนี้  เปนการแปรสภาพจากการเก็บไวในรูปสัญลักษณออกมาเปน

การกระทํา  พฤติกรรมที่แสดงออกสามารถแยกตามกระบวนการความรู  ความเขาใจในการ

ตอบสนอง  ผูสังเกตจะแสดงพฤติกรรมไดครบถวนตามท่ีสังเกต  โดยไมข้ึนอยูกับระดับสติปญญา

และความยากงายของพฤติกรรม  พฤติกรรมที่แสดงออกมาในคร้ังแรกๆ  อาจยังไมถูกตองนัก  แต

มนุษยจะคอยๆ  ปรับเปล่ียนจนกวาจะไดรับผลที่พึงพอใจ 

    2.2.4  กระบวนการจูงใจ  (motivational  processes)  เปน

กระบวนการที่ทฤษฎีปญญาสังคมใหความสําคัญ  โดยกลาววาส่ิงที่มนุษยรับมานั้น  (acquisition)  

ไมใชส่ิงที่มนุษยปฏิบัติทุกอยาง  (performance)  เพราะวาบุคคลมิไดกระทําทุกอยางตามที่เขาได
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 หลักการสรางภูมิปญญาทางสังคม  (social  cognitive)  เนนเร่ืองการ

ถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนตอการกํากับตนเอง  บนสามัญสํานึกในความสามารถแหงตน

เพื่อไมใหบุคคลละทิ้งโอกาสในการใชทักษะความรูความสามารถที่ไดสะสมมา  ความเชื่อมั่นใน

ความสามารถแหงตนสงผลเกื้อกูลตอเจตนารมณ  และความมุงมั่นในทางบวก  ทั้งนี้แหลงขอมูลที่

สะทอนใหบุคคลรับรูในความสามารถแหงตน  ไดแก  การสังเกตจากประสบการณตรง  การสังเกต

เปรียบเทียบกับผูอ่ืน  ขอมูลยอนกลับจากสังคมรอบขาง และพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงใน

องคประกอบหลักดานความสามารถ 

 

 แบนดูรา  (Bandura)  เสนอขอคิดเพิ่มเติมในการพัฒนาภูมิปญญาของ

บุคคลวา  นอกจากบุคคลจะตอง รู และเข า ใจในปจจัยที่ สํ า คัญคือ   ศักยภาพแห งตน                      

(P: personality)  ขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอม  (E: environment)  และความตองการของตน  (B: 

behavior)  แลวยังตองเขาใจถึงความสัมพันธในลักษณะที่แตละปจจัยตางสงผลกระทบซึ่งกันและ

กัน  เพื่อใหบุคคลสามารถคาดหวัง  และประเมินความเปนไปไดของปฏิบัติการตอการบรรลุ

เปาหมายไดอยางถูกตองใกลเคียง  ทั้งนี้หลายทฤษฎีสรุปวา  ความพอกพูนของศักยภาพแหงภูมิ

ปญญาในการใหเหตุผลเชิงนามธรรมดังที่ไดกลาวมาขางตนสัมพันธกับอายุที่เพิ่มข้ึนในทางบวก  

ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของพัฒนาการที่เกิดข้ึนตามลําดับข้ัน  นอกจากนี้ยังพบวา  ปจจัยทาง

สังคมมีอิทธิพลตอการพัฒนาภูมิปญญาโดยมีแรงจูงใจ  คือ  ความพยายามแสวงหาศักยภาพแหง

ตน  ทําใหมีโอกาสเรียนรูทั้งเกี่ยวกับส่ิงตางๆ  ความสัมพันธระหวางส่ิงที่ทํา  และเรียนรูวาตอง

จัดการกับส่ิงเหลานั้นอยางไร  สําหรับเปาหมายหนึ่งๆ  การพัฒนาภูมิปญญาของบุคคลจะชะงักลง  

ถาไมมีความกระตือรือรนในการนําความรูมาใชตามขอบเขตอันสมควร  การใหโอกาสลองผิดลอง

ถูกชวยกระตุนลักษณะการใชเหตุผลเชิงนามธรรม  ทําใหบุคคลเรียนรูวาตองคิดกอนทํา  การชี้นํา

ในเบ้ืองตนมีสวนชักนําใหเรียนรูที่จะกําหนดแนวทางของตนเอง  ซึ่งแบนดูราประมวลสรุปไวเปน

กระบวนการยอยของการเรียนรูโดยการสังเกต  ดังนี้ 
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ตาราง 1  กระบวนการยอยของการเรยีนรูโดยการสังเกต  
 

เหตุการณตนแบบ 
กระบวนการใสใจ 

กระบวนการจํา 
กระบวนการทําตาม 

แมแบบ 

กระบวนการจูงใจ 
กอสรางรูปแบบ

พฤติกรรม 

เหตุการณตนแบบ 

-  เดนสะดุดตา 

-  ความพงึพอใจใน

สวนประกอบที่

เกี่ยวของ 

-  ความซับซอน 

-  ทีม่าของ

องคประกอบ 

-  คุณคาในหนาที ่

 

-  การกําหนด

ความหมาย 

-  ใหสัญลักษณ 

-  การจัดระบบทางภูมิ

ปญญา 

-  องคประกอบทางภูมิ

ปญญา 

-  ระดับความ

กระตือรือรน 

 

-  ตัวแทนทางภูมิ

ปญญา 

-  การสังเกตปฏิบัติการ 

-  ขอมูลยอนกลับ 

-  การยับยัง้ความคิด 

 

-  ส่ิงลอใจภายนอก 

-  ประสาทสัมผัส 

-  สังคม 

-  ความเปนธรรม 

-  ส่ิงจงูใจภายนอก/

ส่ิงจูงใจภายใน 

-  ความเปนนามธรรม 

-  การประเมินตนเอง 

คุณสมบัติของบุคคล คุณสมบัติของบุคคล คุณสมบัติของบุคคล คุณสมบัติของบุคคล 

-  ความสามารถดาน

การรับรู 

-  กลุมของส่ิงที่รับรู 

-  ศักยภาพทางภูมิ

ปญญา 

-  ระดับความตื่นตัว 

-  การแสดงออกถึงส่ิง

ที่รับรูมา 

-  ทกัษะทางภูมิปญญา 

-  โครงสรางทางภูมิ

ปญญา 

-  องคประกอบทาง

กายภาพ 

-  ความพรอมของ

ทักษะรองรับอ่ืนๆ 

-  มีการใหคุณคาในส่ิง

ลอใจนั้น 

-  อคติของสังคม 

-  มาตรฐานภายในของ

บุคคล 

 

ที่มา: จาก “การกําหนดเปาหมายและการกํากับตนเองกับการประสบความสําเร็จในการสอบเขา 

         ศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยของรัฐ,” (หนา 27), โดย  พัฒนา  พลอยประไพ,  

         2541, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
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 เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงความสัมพันธของส่ิงแวดลอมและการกระทําของตน

พฤติกรรมมักมีความโนมเอียงในทิศทางที่บุคคลคาดวามีโอกาสเปนไปไดสูง  ที่จะเกิดผลใน

ลักษณะที่ตองการดวยความคาดหวัง  ในผลที่ตองการเปนการตอกยํ้า 

 

 ความมั่นคงตอแนวทางประพฤติปฏิบัติที่บุคคลคิดวาสอดคลองกับการ

บรรลุเปาหมาย  เชน  กําหนดความชัดเจนของเปาหมายและแนวปฏิบัติโดยศักยภาพในการคาดถึง

ผลและแนวโนมของผลแหงการกระทําที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ยิ่งเกิดเปนแรงจูงใจใหบุคคลกําหนด

แนวปฏิบัติที่ควรจะเปน  เพื่อความสอดคลองตอเปาหมายนั้นๆ  ไดชัดเจนข้ึน  ความสามารถใน

การคาดการณในอนาคต  จึงเปนสาเหตุทั้งสําหรับการเกิดแรงจูงใจและเปนปจจัยกํากับพฤติกรรม

ของบุคคล  และการใหคุณคาตอเปาหมาย  จึงเปนส่ิงชักจูงใหบุคคลจดจอตอการกระทําใน

ลักษณะของการกํากับตนเอง  แบนดูราพิจารณาวากระบวนการสังคมประกิต  มีอิทธิพลทั้งใน

ลักษณะสงเสริมและยับยั้งในการที่ควบคุมยับยั้งตนเอง  และรูจักยับยั้งอิทธิพลของปจจัยภายนอก

ควบคูกัน  สามัญสํานึกแหงความรูคิดยับยั้งเชนนี้  สะทอนใหเห็นถึงความแนวแนตอการกระทํา  

เปนศักยภาพในการช้ีนําตนเองดวยความมีสติ  กํากับความคิดความรูสึกและการกระทํา  ในที่สุด

การกระทําดวยแรงผลักดันทางจิตใจจึงถูกกํากับดวยสติ  ที่กอปรข้ึนดวยบทบาทรวมระหวาง

อิทธิพลทางกระบวนการทางความคิด จากทั้งการรับรูในตนเองและสิ่งแวดลอม 

 
 1.2.2  การกํากับตนเอง  (self-regulation) 
  การกํากับตนเองเปนแนวคิดที่สําคัญอีกแนวหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรูทาง

ปญญาสังคม  ซึ่งแบนดูราเช่ือวา  พฤติกรรมของมนุษยเรานั้นไมไดเปนผลพวงของการเสริมแรง

และการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว  หากแตมนุษยเราสามารถกระทําบางส่ิงบางอยาง

เพื่อควบคุมความคิด  ความรูสึกและการกระทําของตนเองดวยผลกรรมที่เขาหามาเพื่อสําหรับตัว

เขา  ซึ่งความสามารถดังกลาวนี้  แบนดูรา  เรียกวา  การกํากับตนเอง  (Bandura  อางถึงใน  

สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2541, หนา  54)  ซึ่งการกํากับตนเองนั้นประกอบดวย  3 กระบวนการ  

โดยมีวัตถุประสงคของการกํากับตนเองเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวทางพฤติกรรมของตนเอง  

ดังนี้ 

 

 

 

  1.  กระบวนการสังเกตตนเอง  (Self-Observation)   
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  บุคคลจะไมมีอิทธิพลใดๆ  ตอการกระทําของตนเอง  ถาเขาไมสนใจวาเขา

กําลังทําอะไรอยู  ดังนั้นจุดเร่ิมตนที่สําคัญของการกํากับตนเอง  คือ  บุคคลตองรูวากําลังทําอะไร

อยู  เพราะความสําเร็จของการกํากับตนน้ันสวนหนึ่งมาจากความชัดเจน  ความสม่ําเสมอ  และ

ความแมนยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง  ในกระบวนการสังเกตตนเองน้ันไดเสนอวา  ควรมี

ดานตางๆ  ในการพิจารณาอยูดวยใน  4  ดาน  คือ  ดานการกระทํา  ความสม่ําเสมอ  ความ

ใกลเคียง  และความถูกตอง 

  ในกระบวนการสังเกตตนเองน้ัน  จะมีองคประกอบที่เกี่ยวของอีก  2 

ประการ  (Bandura  อางถึงใน  ฐิติพัฒน  สงบกาย, 2533, หนา  8-9) 

   1.1  การต้ังเปาหมาย  (goal  setting)  หมายถึง  การกําหนด

พฤติกรรมเปาหมายหรือกําหนดเกณฑในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  ที่ตองการ

เปล่ียนแปลง  การต้ังเปาหมายนี้จะชวยใหบุคคลไดรูถึงพฤติกรรมที่ตองการกระทําอยางชัดเจน  

และยังใชเปนเกณฑในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่บุคคลกระทําจริง  (ทั้งทางดาน

ปริมาณ  ดานคุณภาพ  และดานอ่ืนๆ)  กับเกณฑมาตรฐาน  หรือพฤติกรรมเปาหมายท่ีกําหนดไว

วา  พฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะเชนใด  ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับในการแสดง

ปฏิกิริยาตอตนเอง  ทั้งทางบวกและทางลบตอไป  (Bandura, Bandura & Schunk; Locke, 

Shaw, Saari & Lathem; Bandura & Cervone  อางถึงใน  ฐิติพัฒน  สงบกาย, 2533, หนา  8)  

ซึ่งการต้ังเปาหมายนั้นมีผลตอส่ิงตางๆ  ดังนี้ 

     1.1.1  มีผลตอแรงจูงใจ  การที่แตละบุคคลต้ังเปาหมายในการ

กระทําพฤติกรรม  มักจะทําใหบุคคลมีแรงจูงใจที่จะกระทําพฤติกรรมมากข้ึน  โดยบุคคลมีแนวโนม

ที่จะใชความพยายามในการกระทํา  เพื่อใหการกระทํานั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวมากข้ึนดวย 

     1.1.2  มีผลตอความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  

การที่บุคคลต้ังเปาหมาย  แลวทําพฤติกรรมไดบรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  จะทําให

บุคคลมีแนวโนมที่จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองสูงข้ึน 

     1.1.3  มีผลตอความสนใจเพิ่มข้ึน  การต้ังเปาหมายที่มีลักษณะ

ทาทาย  จะทําใหบุคคลมีความสนใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน  การตั้งเปาหมายมี  2  วิธี  

ดังนี้ 

     1.  การตั้งเปาหมายดวยตนเอง  หมายถึง  การที่บุคคล

เปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการกระทําดวยตนเอง  ซึ่งการต้ังเปาหมายดวยตนเองมี

ขอดี  คือ  ทําใหบุคคลรูสึกวาเขาเปนผูกระทําและเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง  ทําใหเขาเกิด
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     2.  การต้ังเปาหมายโดยบุคคลอ่ืน  หมายถึง  การที่บุคคล

อ่ืนเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหกับบุคคล  ซึ่งการต้ังเปาหมายโดย

บุคคลอ่ืนจะมีขอดีตรงที่วา  อาจจะชวยแกไขใหบุคคลที่ไมสามารถต้ังเปาหมายดวยตนเองไดอยาง

เหมาะสม   ใหสามารถต้ังเปาหมายไดเหมาะสมกับความสามารถของตนมากยิ่ง ข้ึน  ใน

กระบวนการกํากับตนเองของนักเรียน  เมื่อนักเรียนไมพอใจกับผลที่ไดรับก็อาจมีการปรับปรุงกลวิธี

หรือเปาหมายใหมได  เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ  แสดงดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

          ผลปอนกลับภายใน 

 

 

 

การวิเคราะหงานและการต้ังเปาหมาย 

การเลือก,ปรับหรือทดลองกลวิธ ี

การบันทึกความกาวหนา 

ภาพ 3  กระบวนการปรับปรุงเปาหมาย 
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ที่มา: จาก “ผลของการใชโปรแกรมการกํากับตนเองที่มีตอการมีวิจัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ 

         ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6,” (หนา  11), โดย  ปยวรรณ  พันธุมงคล,  

         2542, วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

   

  การพัฒนาการกํากับตนเองของนักเรียน  ครูจะตองชวยใหนักเรียนมีการใช

ความยืดหยุนในกระบวนการทางปญญา  อันดับแรกนักเรียนจะตองมีการรับรูความสามารถของ

ตนเองใหถูกตอง  เพื่อที่จะต้ังเปาหมายใหเหมาะสมกับตนเอง  และนักเรียนตองเลือกกลวิธีการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งครูตองเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกนักเรียน  สุดทาย

นักเรียนจะตองบันทึกและจดจําการกระทําของตนเองในระหวางข้ันตอนการบันทึกนี้  นักเรียนจะมี

การเปรียบเทียบความกาวหนากับเปาหมายซึ่งเปนกระบวนการภายใน  และข้ึนอยูกับความ

พยายามของตัวนักเรียนเอง  (Butler  อางถึงใน  ปยวรรณ  พันธุมงคล,2542, หนา  11) 

 

  แบนดูรา   เสนอวา   การตั้ ง เปาหมายในการกระทําพฤติกรรมใหมี

ประสิทธิภาพและสะดวกตอการตัดสินหรือประเมินพฤติกรรมตนเองนั้น  ควรต้ังเปาหมายใหมี

ลักษณะดังนี้  (Bandura, 1986) 

   1.  ควรเปนเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  คือ  บุคคลจะกําหนด

เปาหมายในการกระทําพฤติกรรมที่เจาะจงชัดเจนลงไปวาเขาจะตองทําพฤติกรรมอยางไร  หรือ

เทาใด  เชน  การต้ังเปาหมายวา  “ฉันจะอานหนังสือภาษาอังกฤษวันละ  2  ชั่วโมงทุกวัน”  การ

ต้ังเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ชัดเจนจะสงเสริมการกระทํา  โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจที่จะ

ใชความพยายามเพื่อใหการกระทํานั้นประสบความสําเร็จ  และเมื่อประสบความสําเร็จบุคคลจะมี

ความพึงพอใจในตนเอง  การต้ังเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะทําใหบุคคลสามารถ

ประเมินการกระทําของตนเองไดถูกตอง  และสะดวกกวาการต้ังเปาหมายโดยทั่วๆ  ไป  (Bandura  

, 1986) 

   2.  ควรเปนเปาหมายที่มีลักษณะทาทาย  การต้ังเปาหมายที่มีลักษณะ

ทาทายจะเปนส่ิงกระตุนหรือจูงใจใหบุคคลใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรมใหมากยิ่งข้ึน  

เพื่อใหการกระทํานั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว  การต้ังเปาหมายที่มีลักษณะทาทาย

จะทําใหบุคคลใหความพยายาม  และมีความพึงพอใจในตนเองเมื่อประสบความสําเร็จมากกวา

การต้ังเปาหมายที่มีลักษณะงายๆ 
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   3.  ควรเปนเปาหมายท่ีระบุแนชัดและมีทิศทางในการกระทําที่แนนอน  

โดยไมมีทางเลือกไดหลายทาง  เชน  ควรตั้งเปาหมายวา  “วันนี้ฉันจะทําการบานวิชาคณิตศาสตร

ใหเสร็จ”  หรือไมก็ต้ังใจวา  “วันนี้ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษ”  เพียงอยางใดอยางหนึ่ง  ไมควรต้ังวา  

“วันนี้ฉันอาจจะเรียนภาษาอังกฤษหรืออาจทําการบานวิชาคณิตศาสตร”  เปนตน 

   4.  ควรเปนเปาหมายระยะสั้น  การต้ังเปาหมายระยะสั้นในการกระทํา

พฤติกรรมจะมีผลตอแรงจูงใจ  และความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองมากกวา

เปาหมายระยะยาว  (Bandura  and Schunk, 1981)  เนื่องจากการตั้งเปาหมายระยะส้ันจะทําให

บุคคลพบกับความสําเร็จที่ต้ังไวงายและรวดเร็ว  และเม่ือบุคคลประสบความสําเร็จในเปาหมาย

ที่ต้ังไว  บุคคลก็จะมีความพึงพอใจและจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ

เปาหมายระยะยาวเพิ่มมาข้ึน พบวา  การต้ังเปาหมายระยะส้ันจะมีอิทธิพลตอการกระทํา

พฤติกรรมมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กเล็กๆ  ที่ตองการผลกรรมที่รวดเร็ว 

   5.  ควรเปนเปาหมายที่อยูในระดับที่ใกลเคียงกับความเปนจริงและ

สามารถปฏิบัติได  ไมเปนเปาหมายที่มีลักษณะเพอฝน  คือ  สูงหรือตํ่ากวาความเปนจริงและ

เปาหมายที่ต้ังข้ึนนั้นตองสามารถปฏิบัติได 

 

  1.2  การเตือนตนเอง  (self-monitoring)  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคล

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเปาหมายท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง  เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่

ตนเองกระทําอีกทั้งใชเปนขอมูลยอนกลับที่จะทําใหบุคคลทราบวา  ตนเองกระทําพฤติกรรมใน

ลักษณะใด  โดยการเตือนตนเองนั้น  Cormier  and  Cormier  ไดเสนอข้ันตอนในการเตือนตนเอง

ใหมีประสิทธิภาพไวดังนี้  (Cormier  and  Cormier, 1979) 

   1.2.1  จําแนกพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนวา   จะตองสังเกต

พฤติกรรมอะไร 

   1.2.2  กําหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 

   1.2.3  กําหนดวิธีการบันทึกและเคร่ืองมือที่ใชในการบันทึกพฤติกรรม 

   1.2.4  ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง 

   1.2.5  แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมของตนเองเปนกราฟหรือแผนภาพ 

   1.2.6  วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับและเพื่อ

พิจารณาผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
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  ในกระบวนการสังเกตตนเองน้ีนอกจากมีองคประกอบที่เกี่ยวของ  2  

องคประกอบ  คือ  การตั้งเปาหมายและการเตือนตนเอง  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น  แบนดูรา  

ยังเสนออีกวายังมีปจจัยอ่ืนๆ  ที่มีอิทธิพลตอการสังเกตตนเอง  ดังนี้  (Bandura, 1986) 

   1.  เวลาที่ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง  นั่นก็คือ  

บุคคลจะตองทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน  จะทําให

ไดขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําและตอเนื่อง 

   2.  การใหขอมูลยอนกลับ  จะทําใหบุคคลทราบวา  ตนกระทํา

พฤติกรรมเปนอยางไร  เปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม  ถาเปนไปตามเปาหมายบุคคลก็จะมี

ความสนใจสังเกตมากข้ึน  แตถาหากวาไมเปนไปตามเปาหมาย  บุคคลก็จะไดหาแนวทางการ

แกไขใหดีข้ึนตอไป  

   3.  ระดับของแรงจูงใจ  การที่บุคคลมีแรงจูงใจสูงที่จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของตน  ก็จะมีการต้ังเปาหมาย  การพยายามสังเกต  และบันทึกพฤติกรรมของตน

มากกวาบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ํา   

   4.  คุณคาของพฤติกรรมที่สังเกต  พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลเห็นวา  มี

คุณคาตอตนเองเขาก็จะใหความสนใจในการสังเกตมากกวาพฤติกรรมที่เขาไมเห็นคุณคา   

   5.  ความสําเร็จและความลมเหลวของพฤติกรรมที่สังเกต  การที่บุคคล

กระทําพฤติกรรมแลวไดรับความสําเร็จ  บุคคลก็จะใหความสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ

ตนเองมากกวาพฤติกรรมที่เขากระทําแลวมักจะลมเหลว  

   6.   ระดับของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ สัง เกต  

พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลสามารถควบคุมได  บุคคลก็จะสนใจสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ

ตนเองมากกวาพฤติกรรมที่เขาไมสามารถควบคุมได  

 

  2.  กระบวนการตัดสิน  (Judgment  Process) 

  กระบวนการตัดสินเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากกระบวนการสังเกตตนเอง  

กลาวคือ  เมื่อบุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองแลว  บุคคลก็จะนําเอาขอมูลที่ไดนั้นไป

เปรียบเทียบกับเปาหมายหรือมาตรฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้เพื่อจะตัดสินวา  จะดําเนินการกับพฤติกรรมที่

ตนกระทําอยางไรตอไป  ในการประเมินการกระทําพฤติกรรมของตนเองโดยการเปรียบเทียบกับ

ผูอ่ืนนั้น  บุคคลสามารถเลือกเกณฑในการเปรียบเทียบได  4 ลักษณะ  คือ 
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   1.  การเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุม  คือการที่

บุคคลเปรียบเทียบผลการกระทําของตนเองกับบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐานของกลุมตางๆ  เชน  

กลุมอายุ  กลุมระดับการศึกษา  กลุมเพศหรือกลุมสภาพท่ีอยูอาศัย  เปนตน  ซึ่งบรรทัดฐานของ

กลุมตางๆ  เหลานี้ไดมาจากการที่มีผูทําการสํารวจและหาคาเฉล่ียของกลุมนั้นๆ  จนเปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไปแลว  และบรรทัดฐานที่บุคคลนํามาในการเปรียบเทียบกับการกระทําของตนจะตองมี

ลักษณะคลายคลึงกับตนดวย 

   2.  การเปรียบเทียบกับตนเอง  คือ  การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการ

กระทําของตนเองกับส่ิงที่เขาไดเคยกระทํามาแลวหรือเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตนต้ังข้ึน  ซึ่งการ

เปรียบเทียบกับตนเองนี้จะกอใหเกิดความทาทาย  จะทําใหบุคคลพยายามกระทําพฤติกรรมให

ดีกวาคร้ังที่ผานมา  เพราะถาบุคคลกระทําพฤติกรรมไดเทากับคร้ังที่ผานมา  การกระทําระดับนั้น

อาจจะไมกอใหเกิดความทาทายอีกตอไป 

   3.  การเปรียบเทียบกับสังคม  คือ  การที่บุคคลใชผลการกระทําของ

ผูอ่ืนมาใชเปนเกณฑเปรียบเทียบกับผลการกระทําของตน  ซึ่งผลการกระทําของผูอ่ืนที่นํามาใชเปน

เกณฑเปรียบเทียบนี้จะตองเปนบุคคลที่อยูในสภาพการณที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับตน  

เชน  เพื่อนรวมชั้น  หรือผูรวมงาน  เปนตน 

   4.  การเปรียบเทียบกับกลุม  คือ  การที่บุคคลเปรียบเทียบผลการ

กระทําของตนกับคาเฉลี่ยจากการกระทําของกลุมโดยบุคคลจะเปรียบเทียบวา  ผลการกระทําของ

ตนอยูลําดับที่เทาไรของกลุม  เปนตน 

 

  3.  กระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง  (Self-Reaction) 

  กระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเองเปนกระบวนการสุดทายในกลไกของ

การกํากับตนเองของบุคคล  กระบวนการนี้จะทําหนาที่  2  ประการคือ 

   1.  ทําหนาที่ตอบสนองตอผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองจาก

กระบวนการตัดสิน  นั่นคือ  ถาบุคคลกระทําพฤติกรรมเปาหมายไดเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย

ที่ต้ังไว  บุคคลก็จะแสดงปฏิกิริยาทางบวกตอตนเองหรือใหรางวัลกับตนเอง  แตถาบุคคลกระทํา

พฤติกรรมไดตํ่ากวาเปาหมาย  เขาก็จะแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตนเองหรือการลงโทษตนเอง  หรือ

อาจไมแสดงปฏิกิริยาตอตนเองก็ได 
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   2.  ทําหนาที่เปนตัวจูงใจสําหรับการกระทําพฤติกรรมของตนเอง  คือ  

การที่บุคคลต้ังเปาหมายวา  ถาตนกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายแลวจะใหส่ิงจูงใจกับตนเอง  

ซึ่งส่ิงจูงใจนี้แบงออกเปน  2  ประการ  คือ 

    2.1  ส่ิงจูงใจตนเองจากภายนอก หมายถึง  ส่ิงจูงใจจากภายนอก

บุคคลใหรางวัลกับตนเอง  เมื่อทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามเปาหมาย  ซึ่งอาจเปนวัตถุ

ส่ิงของที่จับตองได  หรืออาจเปนการใหเวลาอิสระกับตนเอง  การทํากิจกรรมที่ตนชอบหรือการทํา

กิจกรรมบันเทิงตางๆ 

    2.2  ส่ิงจูงใจตนเองจากภายใน  เปนผลกรรมภายในตัวบุคคล

ใหกับตนเอง  หลังจากที่ประเมินการกระทําพฤติกรรมของตนแลว  แบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 

     2.2.1  การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวก  หมายถึง  การที่

บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางบวกเมื่อกระทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว  เชน  การ

แสดงความพึงพอใจในตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง  การยกยองชมเชยตนเอง  เปนตน 

     2.2.2  การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบ  หมายถึง  การที่

บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอตนเองทางลบเมื่อทําพฤติกรรมไดตํ่ากวาเปาหมายที่ต้ังไว  ลักษณะของ

การแสดงปฏิกิริยาทางลบ  เชน  การตําหนิตนเอง  การวิพากษวิจารณตนเอง  การประณามตนเอง  

การแสดงความไมพึงพอใจในตนเอง  การละอายใจ  และการเสียใจ  เปนตน 
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ตาราง 2  แสดงกระบวนการยอยในกระบวนการกาํกันตนเอง  (Bandura, 1986)  
 

 

 

 

การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน การสังเกตตนเอง 

(Judgment  Process) (self-observation) (self-observation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานตางๆ ของการกระทํา มาตรฐานสวนบุคคล การประเมนิปฏิกิริยาตอ

ตนเอง 

-  ทางบวก 

-  ทางลบ 

ปฏิกิริยาตอตนเองที่เปน

วัตถุส่ิงของ 

-  การใหรางวลั 

-  การลงโทษ 

ไมมีปฏิกิริยาตอตนเอง 

-  ทาทาย -  ดานคุณภาพ 

-  แนนอน -  ดานอัตราความเร็ว 

-  ระยะส้ัน -  ดานปริมาณ 

-  ใกลเคียงความเปนจริง -  ดานความริเร่ิม 

การกระทําเชงิอางอิง -  ดานความสามารถใน 

-  บรรทัดฐานที่เปน    การเขาสังคม 

   มาตรฐาน -  ดานจริยธรรม 

-  การเปรียบเทียบทาง -  ดานความเบี่ยงเบน 

    สังคม ความสม่าํเสมอ 

-  การเปรียบเทียบกับ 

    ตนเอง 

-  การเปรียบเทียบกับ 

   กลุม 

คุณคาของกิจกรรม 

-  มีคุณคาสูง 

-  มีคุณคาปานกลาง 

-  ไมมีคุณคา 

การอนุมานสาเหตุในการ

กระทาํ 

-  แหลงภายในตัวบุคคล 

-  แหลงภายนอก 

ความใกลเคียง 

ความถกูตอง 
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 1.2.3  แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  (Motivation) 
  แรงจูงใจเปนกระบวนการที่ซับซอนและมีสาระที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

อ่ืนๆ  หลายกระบวนการดวยกัน  ดังนั้น  จึงมีทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจหลายทฤษฎี  โดย

บางทฤษฎีอธิบายแรงจูงใจจากการศึกษาพฤติกรรมตางๆ  ของสัตวในหองทดลอง  บางทฤษฎี

อธิบายแรงจูงใจโดยผลการวิจัยจากการแกปญหาของคนทั่วๆ  ไป  บางทฤษฎีอธิบายการจูงใจจาก

สภาพการณของการทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การทํางานในระบบอุตสาหกรรม  เปนตน  ซึ่งใน

ที่นี้จะกลาวถึงแรงจูงใจในแนวทัศนะของนักจิตวิทยา  4  กลุม  คือ  แรงจูงใจในแนวทัศนะของ

จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม  มนุษยนิยม  ปญญานิยม  และการเรียนรูทางปญญาสังคม  (ระพินทร  

ฉายวิมล, ม.ป.ป., หนา  161) 

  1.  แรงจูงใจในแนวทัศนะของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม  นักจิตวิทยากลุม

พฤติกรรมนิยม  อธิบายการเรียนรูจากมโนคติตางๆ  เชน  ความใกลชิด  การเสริมแรง  การลงโทษ

และการเลียนแบบ  เปนตน  และในทํานองเดียวกันก็ใชหลักการตางๆ  ของพฤติกรรมนิยม  เชน  

รางวัล  (reward)  และส่ิงจูงใจ  (incentive)  หรือที่เรียกวา  แรงเสริม  อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจ  

ดังเชน  Skinner  (อางถึงใน  ระพินทร  ฉายวิมล, ม.ป.ป., หนา  161)  เชื่อวามนุษยมคีวามตองการ

ทางสรีระเบ้ืองตน  เชน  ความหิว  ความกระหาย  ความตองการทางเพศ  เปนตน  และส่ิงเหลานี้

เปนส่ิงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดตัวเสริมแรงปฐมภูมิตางๆ  (primary  reinforces)  เชน  

อาหาร  เปนตน 

  รางวัลเปนส่ิงของหรือเหตุการณที่บุคคลสนใจ  และเกิดข้ึนหลังจากการ

แสดงพฤติกรรม  เชน  เมื่อแดงเขียนภาพแผนภูมิไดดีแลว  แดงไดรับรางวัลเปนคะแนน  เปนตน  

การที่ครูสัญญาวาจะใหคะแนนเกรด  A  แกเขียวในการแสดงพฤติกรรมบางอยาง  คะแนนเกรด  A  

จะเปนส่ิงลอใจ  และเมื่อเขียวแสดงพฤติกรรมแลวครูใหเกรด  A  แกเขียว  ดังนั้น  เกรด  A  จึง

กลายสภาพเปนรางวัลสําหรับเขียว  เปนตน 

  ครูที่มีแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจ  สอดคลองกับแนวทัศนะของนักจิตวิทยา

พฤติกรรมนิยม  ตองเร่ิมการสอนดวยการพิจารณาจัดเตรียมส่ิงลอใจและรางวัลในหองเรียนอยาง

รอบคอบ  เพราะถานักเรียนไดรับการเสริมแรงตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไปในทํานองนั้น  เชน  

ถานักเรียนเลนกีฬาแลวไดรับความรัก  ความสนใจ  ไดเงิน  คําชม  ยกยอง  หรือสิทธิพิเศษมากกวา

การเรียน  นักเรียนก็จะมีความพยายามเลนกีฬาใหเกงข้ึนมากกวาที่จะใหความสนใจเกี่ยวกับ

วิชาการ  เปนตน 

  2.  แรงจูงใจในทัศนะของนักจิตวิทยามนุษยนิยม  ทัศนะของนักจิตวิทยา

มนุษยนิยมนี้บางคร้ังเรียกวา  “Third-force  psychology”  เพราะวาเปนแนวทัศนะที่เสนอข้ึน
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  นักจิตวิทยามนุษยนิยม  พิจารณาแรงจูงใจวาเปนกระบวนการภายในที่มี

ความตอเนื่องตลอดชีวิต  เกี่ยวกับเสรีภาพสวนบุคคล  (personal  freedom)  การเลือก  (choice)  

การนําตนเอง  (self-determination)  และการพยายามไปสูความเจริญงอกงาม  (thriving  for  

personal growth)  ซึ่ง  Maslow  เรียกวา  ดุลยภาพของบุคคล  (Self-actualization) 

  นักจิตวิทยามนุษยนิยม  ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพภายในของ

แตละบุคคล  เชน  ความตองการการยอมรับคุณคาในตนเอง  (self-esteem  need)  ความเปนตัว

ของตัวเอง  (autonomy)  หรือความมีดุลยภาพของบุคคล  (Self-actualization)  ซึ่งเปนตัวจูงใจให

บุคคลทําพฤติกรรมตางๆ  เชน  Maslow  ใหความสําคัญกับบทบาทของความตองการที่มีผลตอ

แรงจูงใจ  เปนตน 

  3.  แรงจูงใจในทัศนะของนักจิตวิทยาปญญานิยม  การจูงใจในทัศนะของ

นักจิตวิทยาปญญานิยมเปนแนวคิดที่มีขอตกลงเบ้ืองตนวา  มนุษยแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ

ส่ิงเราหรือเหตุการณตางๆ  นั้น  ข้ึนอยูกับการคิดและการตีความ  (interpretation)  ที่บุคคลมีตอ

เหตุการณเหลานั้น  เชน  การที่บุคคลไปรับประทานอาหารกลางวัน  ไมใชเพราะบุคคลนั้นหิว  แต

เพราะบุคคลคิดวา  “เวลานั้น”  เปนเวลาที่ตองไปรับประทานอาหาร  การรับประทานอาหารเมื่อถึง

เวลาจึงเกิดจากการตีความ  เปนตน 

  นักจิตวิทยาปญญานิยม  มีความเช่ือวา  พฤติกรรมมนุษยถูกกําหนดจาก

ความคิดของมนุษยเอง  ซึ่งออกมาในลักษณะความเชื่อ  การวางแผน  ความคาดหวัง  เปาหมาย  

คานิยม  เปนตน  นักจิตวิทยาปญญานิยมบางคนมีความเช่ือวา  มนุษยมีความตองการความ

จําเปนพื้นฐาน  (basic  needs)  เพื่อที่จะทําความเขาใจสิ่งแวดลอม  และศักยภาพของตนเอง 

และพยายามกระทํา  (active)  เพื่อเปล่ียนแปลงเหตุการณและสภาพแวดลอมตางๆ  ซ่ึงคลายกับ

ความคิดของเพียเจย  (Piaget)  ที่กลาววา  สภาวะสมดุลในตัวบุคคล  (equilibration)  จําเปนตอง

มีการดูดซึมประสบการณ  (assimilation)  ขอมูลใหมเขาไปและจัดใหเหมาะ  (fit)  กับโครงสราง

ทางปญญา  (cognitive  Scheme)  ดังนั้น  ความเช่ือในทํานองดังกลาว  มนุษยจึงมีลักษณะใฝ

กระทํา  (active)  และอยากเรียนรู  (curious)  พยายามแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหา  

มนุษยทํางานเพราะมีความสนใจในการทํางาน  และเพราะมนุษยตองการมีความเขาใจในงาน  
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  4.  แรงจูงใจในทัศนะของนักจิตวิทยาปญญาสังคม  แรงจูงใจในทัศนะของ

นักจิตวิทยาปญญาสังคม  เปนการผสมผสานแนวคิดของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมกับ

นักจิตวิทยาปญญานิยมเขาดวยกัน  โดยพิจารณาวาแรงจูงใจของแตละบุคคลข้ึนอยูกับผลรวมของ

การแสดงพฤติกรรมกับความเช่ือของแตละบุคคลที่มีตอเปาหมาย  เชน  แนวคิดทฤษฎีความ

คาดหวังและคุณคาของเปาหมาย  (expectancy  and  value  theory)  เปนตน 

  ทฤษฎีความคาดหวังและคุณคาของเปาหมาย  เปนการอธิบายแรงจูงใจวา

เปนผลของปจจัยหลักสําคัญ  2  ประการ  คือ  ความคาดหวังตอความสําเร็จ  กับการใหคุณคาตอ

เปาหมายของบุคคลนั้น  ซึ่งโดยปกติ  การที่บุคคลจะพิจารณาวา  จะกระทําพฤติกรรมใดๆ  นั้น  

บุคคลมักจะมีคําถามสําคัญ  2  คําถาม  เกี่ยวกับความคาดหวังและคุณคาของผลสําเร็จ  เชน  “ถา

ฉันพยายามทํา (ส่ิงนั้น)  แลว  ฉันจะทําสําเร็จหรือไม”  และ  “ถาฉันทํา (ส่ิงนั้น)  สําเร็จแลว  ผลที่

เกิดข้ึนมีคุณคาตอฉันเพียงใด” 

  ดังนั้น  ถาการพิจารณาขอคําถาม  2  ขอดังกลาวแลว  บุคคลใหคุณคาแก

ขอใดขอหนึ่ง  บุคคลจะเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น  เชน  “ฉันเชื่อวาฉันมีโอกาสเขารวม

ทีมบาสเกตบอบของโรงเรียน  (คาดหวังสูง)”  และ “การไดเขารวมทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมี

ความสําคัญสําหรับฉัน  (มีคุณคาสูง)” 

  แตถาบุคคลใหคุณคาแกขอใดขอหนึ่งเปนศูนย  บุคคลนั้นจะไมเกิดแรงจูงใจ

ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น  เชน  “ฉันเชื่อวาฉันไมสามารถเปนนักกีฬาทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน

ได”  หรือ  “ฉันสนใจเลนบาสเกตบอลนอยมาก”  เปนตน 

   

  Bandura  (1986)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สรางแรงจูงใจไว  

2 ประการ  คือ 

   1.  การคาดหวังผลของพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึน  เชน  ฉันจะทํางานสําเร็จ

หรือลมเหลว  ฉันจะไดรับการยอมรับหรือถูกหัวเราะเยาะ  เปนตน  ซึ่งบุคคลคาดหวังผลกรรมใน

อนาคตโดยใชประสบการณในอดีต  และการสังเกตอากัปกริยาจากบุคคลอ่ืนเปนขอมูลพื้นฐาน  

และการคาดหวังผลที่จะเกิดข้ึนยังสัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนเอง  (self-efficacy)  ซึ่ง

เปนความเช่ือเกี่ยวกับศักยภาพสวนบุคคลที่มีตอสถานการณเฉพาะบางสถานการณ  เชน  ความ
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   2.  การยกระดับเปาหมายของพฤติกรรม  (active  setting  of  goals)  

คือ  เปาหมายที่บุคคลต้ังไวเปนเกณฑ  (standard)  ในการประเมินผลการกระทํา  (performance)  

ขณะที่บุคคลทํางานเพื่อดําเนินไปสูเปาหมาย  บุคคลจะมีการคาดหวังผลกรรมที่เปนไปไดทั้ง

ทางบวกและทางลบ  บุคคลจะใชความพยายามแสดงพฤติกรรมจนถึงเกณฑที่ต้ังไว  จากทฤษฎี

ดังที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา  แรงจูงใจแบงเปน  2  ประเภท  ไดแก  แรงจูงใจภายนอก และ

แรงจูงใจภายใน 

 

  5.  แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  แตละบุคคลมีประสบการณ

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมแตกตางกัน  ซึ่งพบวาบางพฤติกรรมบุคคลกระทําดวย

ความต่ืนตัว  และมีพลังแตไมสนใจกระทําพฤติกรรมบางอยาง  แตตองกระทําดวยความจําเปน  

เปนตน  ความต่ืนตัวและพลังที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ  ซึ่งประกอบดวยความตองการ

ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจ  ความอยากรู  ความอยากเห็น  การอางความสําเร็จและความ

ลมเหลว  ความเชื่อ  การใหคุณคา  ความคาดหวัง  เปนตน  ซึ่งเรียกวาแรงจูงใจภายใน  ในขณะที่มี

แรงจูงใจภายนอกซ่ึงเรียกวา  ส่ือจูงใจ  ซึ่งส่ิงจูงใจอาจจะเปนส่ิงของ  เงินทอง  ขนม  บรรยากาศ

สบายๆ  ฯลฯ  ที่กระตุนใหคนแสดงพฤติกรรม 

  การจูงใจ  หมายถึง  การใชสภาพการณภายนอก  ซึ่งเปนส่ิงจูงใจกระตุนให

บุคคลมีแรงจูงใจในการกระทําสิ่งตางๆ 

  นักจิตวิทยาพยายามอธิบายแรงจูงใจในหลายแนวทาง  โดยมีพื้นฐานที่

สําคัญ  คือ  แนวคิดเกี่ยวกับ  “ลักษณะนิสัย  (traits)”  กับ  “สภาวการณ  (state)”  ของบุคคล  โดย

ลักษณะนิสัยเปนลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคลในการแสดงพฤติกรรม  สวนสภาวการณเปน

สภาวการณชั่วคราว  ที่มีผลทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ 

  แรงจูงใจที่ใหความสนใจกับลักษณะนิสัยของแตละบุคคล  จะใชลักษณะ

นิสัยอธิบายการแสดงพฤติกรรมบุคคล  เชน  บุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่มุงความสําเร็จ  กลัวการ

ทดสอบ  หรือสนใจในศิลปะ  ก็จะเปนบุคคลที่จะพยายามทํางานหนักเพื่อความสําเร็จ  หรือ

หลีกเล่ียงการทดสอบตางๆ  หรือมีการใชเวลาสวนใหญในการเที่ยวชมผลงานศิลปะ  เปนตน  สวน

นักจิตวิทยาที่สนใจใชสภาวการณชั่วคราว  อธิบายพฤติกรรม  จะใหความสําคัญกับสภาวการณที่

เกี่ยวของกับบุคคลขณะนั้น  เชน  การที่บุคคลอานหนังสือเพื่อเตรียมสอบในวันพรุงนี้  เพราะวาเกิด
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   5.1  แรงจูงใจภายใน  (intrinsic  motivation)  เปนกระบวนการจูงใจให

บุคคลทําพฤติกรรมเนื่องจากปจจัยภายในตัวบุคคล  เชน  ความตองการ  ความสนใจ  ความอยาก

รูอยากเห็น  และความสุข  เปนตน  ซึ่งบุคคลที่มีการจูงใจภายในเพื่อทําพฤติกรรมตางๆ  จะไม

สนใจตอส่ิงลอใจ  (incentive)  หรือการลงโทษ  แตทําพฤติกรรมนั้นๆ  เพราะพฤติกรรมนั้น

ตอบสนองความพึงพอใจ  เชน  การที่นักเรียนอานหนังสือเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  เพราะวานักเรียน

สนใจอยากรูไมใชการอานเนื่องจากถูกบังคับ  เปนตน 

   5.2  แรงจูงใจภายนอก  (extrinsic motivation)  เปนกระบวนการจูงใจ  

ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเน่ืองจากมีปจจัยนอกตัวบุคคล  เชน  รางวัล  ความกดดันทางสังคม  

การกลัวถูกลงโทษ  เปนตน  ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดรางวัล  เพื่อหลีกเล่ียงการถูก

ลงโทษ  ซึ่งโดยปกติบุคคลนั้นไมไดมีความพึงพอใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น  แตกระทําพฤติกรรม

นั้นเพราะมีปจจัยบางอยาง  เชน  การที่นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเพื่อจะใหไดเกรด  แตจริงๆ  

แลวนักเรียนไมไดสนใจในส่ิงที่กําลังเรียนแตอยางใด  เปนตน 

 

  การแสดงพฤติกรรมเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจภายนอกนั้น  

สามารถทราบไดจากการใหเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  และในสภาพการณของการ

เรียนการสอนในโรงเรียน  ครูตองอาศัยทั้งการจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก  เพื่อจูงใจให

นักเรียนมีความสนใจในวิชาการและกิจกรรมตางๆ  การเรียนการสอนที่เหมาะสมมุงจะทําใหเกิด

การจูงใจภายใน  เพื่อใหนักเรียนสนใจ  อยากรู  อยากทราบในเร่ืองวิชาการนั้นๆ  แตในบางคร้ังบาง

โอกาส  ครูตองใชปจจัยภายนอกเพื่อเปนตัวจูงใจและสนับสนุนความอยากรู  อยากเห็น  รวมทั้ง

ความสนใจของนักเรียน 

 
 องคประกอบการกํากับตนเองในการเรียน 

พินทริกและดีกรูธ  (Pintrich&De-Groot, 1990, pp.  33-34)  กลาววา  การกํากับ

ตนเองในการเรียนนั้นประกอบดวยองคประกอบหลัก  2  ประการ  คือ 
 1.3.1  องคประกอบดานแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจ  (motivation)  หมายถึง  สภาวะภายในบุคคลที่ผลักดันให

บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย  และนักจิตวิทยาท่ีศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ  โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อตอบคําถามพื้นฐาน  3  ประการ  คือ 
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  1.  อะไรเปนสาเหตุ  “เร่ิมตน”  ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆ  เชน  การที่

นักเรียนคนหนึ่งมีพฤติกรรมลงมือทําการบานทันทีที่มีเวลา  แตในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่งปลอย

เวลาไวจนวันสุดทายจึงลงมือทําการบาน  เปนตน 

  2.  อะไรเปนสาเหตุใหบุคคล  “ผูกพันและต้ังใจ”  กระทําพฤติกรรมเพื่อ

นําไปสูเปาหมายแตละอยาง  เชน  การที่นักเรียนคนหนึ่งเปดหนังสืออานอยางใสใจและต้ังใจนั้น  

แตนักเรียนอีกคนหนึ่งอาจเปดหนังสือผานไปโดยไมใสใจ  เปนตน 

  3.  อะไรเปนสาเหตุใหบุคคล  “ยังคงแสดงพฤติกรรมนั้นอยางตอเนื่องเพื่อ

ไปถึงเปาหมายที่ต้ังไว”  เชน  การที่นักเรียนคนหน่ึงพยายามอานหนังสือใหจบเลม  แตนักเรียนอีก

คนหนึ่งอานเพียงไมกี่หนาแลวหยุดอาน  เปนตน 

 

  ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนมีหลายประการ  และ

นักเรียนแตละคนในช้ันเรียนมีแรงจูงใจตางกัน  ดังนั้น  ครูจึงตองศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและปจจัย

ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนั้น  ในการกํากับตนเองในการเรียนจะใชเพียงกลยุทธดานความคิดและอภิ

ปญญาจึงไมเพียงพอที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  จําเปนตองมีแรงจูงใจในการใชกล

ยุทธ  เชนเดียวกับการควบคุมการคิดและความพยายาม  (Printrich & De-Groot, 1990) 

 

องคประกอบของแรงจูงใจที่เช่ือมกับองคประกอบของการเรียนรูการกํากับตนเองมี  

3  องคประกอบ ไดแก 

1.  องคประกอบดานคุณคา  (value  component)  ครอบคลุมถึงความเชื่อ

เกี่ยวกับความสามารถในการทํางานและรับผิดชอบตอการกระทําของตน  เปนการตอบคําถามวา  

“ฉันสามารถทํางานนี้ไดหรือไม” 

2.  องคประกอบดานความคาดหวัง  (expectancy  component)  ครอบคลุมถึง

เปาหมายและความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญ  และความนาสนใจของงาน  เปนการตอบคําถามวา  

”ทําไมฉันถึงทํางานนี้” 

3.  องคประกอบดานอารมณ  (affective  component)  ครอบคลุมถึงปฏิกิริยา

ทางอารมณตองาน  เปนการตอบคําถามวา  “ฉันรูสึกอยางไรตองานชิ้นนี้”  ยอมมีโอกาสกํากับ

ตนเองดวยมาตรฐานน้ันอีก  บุคคลเชนนี้มีแนวโนมจะหลีกเล่ียงสถานการณที่จะมีอิทธิพลใหตน

ตองลดมาตรฐานลงไปอีก 
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1.3.2  องคประกอบดานกลวิธีการเรียน 

  การกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียน  เกิดจากกระบวนการทางปญญา 

(cognitive)  และกระบวนการรูคิดทางปญญา  (metacognitive)  แรงจูงใจ  (motivation)  และ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนของนักเรียนเอง  (Zimmerman, 1989)  ในแงของกระบวนการ

ทางปญญาและการรูคิดทางปญญา  ผูเรียนที่มีการกํากับตนเองจะวางแผน  ต้ังเปาหมาย  จัด

รวบรวมขอมูล  เตือนตนเอง  และประเมินตนเองเปนระยะๆ  ในกระบวนการเรียนรู  กระบวนการ

เหลานี้ทําใหเกิดการตระหนักในตนเอง  สามารถเรียนรูและตัดสินใจในการเรียนรูของตนเอง  ในแง

ของกระบวนการจูงใจ  (motivation  process)  ผูเรียนรายงานถึงการรับรูความสามารถของตน  มี

การอนุมานตนเอง  และมีความสนใจในงานที่ทําสูง  (Zimmerman, 1989)  จากการสังเกตผูเรียน

จะเปนผูที่มีความกระตือรือรนในการเรียนรูดวยตนเอง  จะมีความพยายามอยางยิ่ง  และไมยอทอ

ตอการเรียน  ในแงของกระบวนการเก่ียวกับพฤติกรรม  (behavior  process)  นักเรียนที่มีการ

กํากับตนเองจะเลือกและสรางส่ิงแวดลอมที่คิดวาเหมาะสมที่สุดกับการเรียน  นักเรียนจะแสวงหา

คําแนะนํา  ขอมูลขาวสารและสถานที่ที่เอ้ือตอการเรียน  รูจักสอนตนเองในขณะที่เรียน  (self-

instruct)  และรูจักเสริมแรงตนเอง  (self-reinforce)  ในขณะที่แสดงพฤติกรรมที่เรียนรูนั้นๆ  ดังนั้น  

องคประกอบดานกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียนรู  แบงเปน 

  1.  การใชกลยุทธทางปญญาและกระบวนการรูคิดทางปญญา  (cognition  

and  metacognitive  strategies)  ของนักเรียนเพื่อใชในการวางแผน  (planning)  เตือนตนเอง  

(monitoring)  และการปรับเปล่ียนความคิด  (modifying  cognition)  (Pintrich & De-Groot, 

1990, p. 33)  เพื่อใชในการกํากับตนเอง  และครอบคลุมถึงการเกิดความคิดรวบยอด  

(conceptualization)  หมายถึง  กลยุทธทางความคิดที่แทจริงที่นักเรียนใชในการเรียนรู  การจํา  

และความเขาใจในเนื้อหา  (Pintrich & De-Groot, 1990, p. 33) 

  2.  การจัดการกับสภาพแวดลอมและแหลงควบคุมตางๆ  ใหเอ้ือตอการ

เรียนรู  (resource  management  strategies)  เชน  ความสามารถในการอดทนทํางานที่ยุงยาก

หรือการขจัดส่ิงกอกวนจิตใจ  การจดจออยูกับงานที่ทํา  (Pintrich & De-Groot, 1990, p. 33)  

รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนหรืออานหนังสือ 

 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกํากับตนเองในการเรียน 

ปจจัยที่มี่อิทธิพลตอกระบวนการการกํากับตนเองในการเรียนนั้น  นักจิตวิทยา

หลายทานไดใหความเห็นไว  ดังนี้ 
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แบนดูรา (Bandura, 1986, pp. 369-372)  กลาววา  มีปจจัยตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอ

กระบวนการกํากับตนเอง  นั้นไดแก 

1.  ประโยชนสวนตัว  (personal  benefits)  เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเอง

แลว  บุคคลก็จะไดประโยชนโดยตรงตอตัวเขาเอง  เขาก็จะยึดมั่นตอการกํากับตนเอง  จะทําให

กระบวนการกํากับตนเองคงอยูได 

2.  รางวัลทางสังคม  (social  reward)  การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกํากับตนเอง

แลวบุคคลในสังคมใหการยกยองชมเชย  สรรเสริญ  ใหเกียรติ  ใหการยอมรับ  หรือใหรางวัล  ซึ่ง

การใหรางวัลทางสังคมเหลานี้  ก็จะมีสวนชวยใหกระบวนการกํากับตนเองของบุคคลคงอยูได 

3.  การสนับสนุนจากตัวแบบ  (modeling  supports)  บุคคลที่มีมาตรฐานในการ

กํากับตนเอง  เชน  การพูดจาไพเราะ  หากไดอยูในสภาพแวดลอมที่คนอ่ืนๆ  รอบดานลวนแตมีการ

พูดจากดวยกัน  คนที่พูดจากไพเราะทั้งหลายเหลานี้ลวนแตมีสวนชวยเปนตัวแบบที่จะสนับสนุนซ่ึง

กันและกัน 

4.  ปฏิกิริยาทางลบจากผูอ่ืน  (negative  sanctions)  บุคคลที่พัฒนามาตรฐานใน

การกํากับตนเองข้ึนมาแลว  หากภายหลังใหรางวัลกับตนเองตอพฤติกรรมที่ต่ํากวามาตรฐานก็จะ

ทําใหบุคคลในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอตัวเขา  ปฏิกิริยาเหลานี้จะสงผลใหบุคคลยอนกลับไป

ใชมาตรฐานเดิมของเขาอีก 

5.  การสนับสนุนจากสภาพแวดลอม  (contextual  supports)  บุคคลที่อยูใน

สภาพแวดลอม  ซึ่งในอดีตเคยสงเสริมใหตนกํากับตนเองดวยมาตรฐานระดับหนึ่ง  ยอมมีโอกาส

กํากับตนเองดวยมาตรฐานนั้นอีก  บุคคลเชนนี้มีแนวโนมจะหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะมีอิทธิพลให

ตนตองลดมาตรฐานลงไปอีก 

6.  การลงโทษตนเอง  (self-inflicted punishment)  เปนหนทางที่ชวยใหบุคคลลด

ความไมสบายใจจากการทําผิดมาตรฐานของตนได  และในหลายๆ  กรณีก็เปนการลดปฏิกิริยา

ทางลบจากผูอ่ืนได  แทนที่จะถูกคนเหลานั้นลงโทษโดยตรง  คนสวนมากจะมีความรูสึกวา  การ

ลงโทษตนเองมีความไมพอใจนอยกวาการถูกผูอ่ืนลงโทษ  และในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เปน

การกระทําที่ไดรับการชมเชยจากผูอ่ืน 

 

ซิมเมอรแมน  (Zimmerman, 1989, pp. 329-339  อางถึงใน  ศิริพร  โอภาสวัตชัย, 

2543, หนา  40)  ไดวิเคราะหทฤษฎีปญญาทางสังคม  และไดอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

กํากับตนเองในการเรียนวา  ปจจัยทั้งสามดานนั้น  ปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญสุด  และ
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1.  ปจจัยดานสวนบุคคล  (personal  influence)  ประกอบดวยการรับรู

ความสามารถของตนเอง  (self-efficacy)  ซึ่งข้ึนอยูกับอิทธิพลอ่ืนๆ  ของอิทธิพลดานสวนบุคคล  

คือ  ความรูเดิมของนักเรียน  (students’ knowledge)  กระบวนการเมตาคอคนิชั่น  

(metacognitive  process)  เปาหมาย  (goals)  และความรูสึกนึกคิดของผูเรียน  (affect) 

2.  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  (environmental  influences)  Bandura  (1986)  

สันนิษฐานวา  การเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล  และจากพฤติกรรม  เปนวิธีการที่มี

อิทธิพลมากที่สุด  ในการเปล่ียนแปลงการรับรูความสามารถของตนเอง  และพัฒนาความคงทนใน

การเรียนรู  เชน  การจัดทําโครงรางเพื่อเตรียมตัวสอบ  ข้ึนอยูกับคําถามที่วา  “กลวิธีนี้จะใชไดผล

ในวิชานี้หรือไม”  กลวิธีการจัดทําโครงรางอาจจะชวยนักเรียนดานอ่ืนๆ  ได หรืออาจจะชวยในวิชา

อ่ืนได  แตถากลวิธีนี้ไมชวยในการพัฒนาการเรียนรูบุคคลก็จะไมใชกลวิธีนี้อีก  Bandura  เนน

ความสําคัญของประสบการณจากการกระทํา  เพราะวาจะนําไปสูการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ

การรับรูความสามารถของตนเอง  การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนรูจะเปนตัวสราง

แรงจูงใจในการเลือกใชกลวิธีและการปฏิบัติ 

 

ผลของตัวแบบ  (modeling)  ในการกํากับตนเอง  เปนส่ิงสําคัญในทฤษฎีการ

เรียนรูปญญาสังคม  ตัวแบบในการใชกลวิธีกํากับตนเองในการเรียน  ที่ประสบผลสําเร็จ  สามารถ

ที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง  แมกระทั่งนักเรียนที่มีความบกพรอง  ซึ่งชังค, แฮนด

สัน  และคอค  (Zimmerman, 1989, p. 11)  ทําการศึกษาวิจัย  โดยใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่มี

ความสามารถในวิชาคณิตศาสตรตํ่า  ดูตัวแบบที่เหมือนตนเอง  และตัวแบบที่ทําโจทยคณิตศาสตร

ไมผิดเลย  ในการทําโจทยคณิตศาสตรผิดลงทีละนอย  ตัวแบบที่เหมือนตนเองจะแสดงใหเห็นถึง

ความใสใจ  ความคงทน  และการใชความพยายามอยางมาก  นอกจากนักเรียนทีม่คีวามสามารถที่

จะไดเห็นตัวแบบที่เหมือนตัวเอง  มีความสามารถใกลเคียงกับตนเองมากกวาที่ตัวแบบที่ทําโจทย

ไมผิด  พวกเขายังไดเรียนรูเศษสวนคณิตศาสตร  โดยมีความพรอมและมีการรับรูความสามารถ

จากแบบที่เหมือนตนเอง  โดยนักเรียนที่ดูแบบที่เหมือนเขา  จะมีการรับรูความสามารถของตนเอง

สูงข้ึน  80%  ในขณะที่นักเรียนที่ดูตัวแบบที่ทําโจทยคณิตศาสตรไมผิด  มีการรับรูความสามารถ

ของตนเองสูงข้ึนเพียง  32%  จากการเปรียบเทียบการทดสอบกอนและหลัง  (pretest-posttest) 
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การพูดชักชวน  (verbal  persuasion)  เปนประสบการณทางสังคมที่มี

ความสําคัญในทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม  (social  cognitive  theory)  แมวาการพูดชักชวน

จะเปนวิธีที่ไดผลนอยมากในการสงเสริมการกํากับตนเองในการเรียน  เพราะวาข้ึนอยูกับระดับ

ความเขาใจทางคําพูด  อยางไรก็ตาม  เมื่อใชรวมกับตัวแบบทางสังคมมีขอคนพบวา  การอธิบาย

ทางคําพูดมีผลทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดหลายแบบ  ทั้งทางปญญา  ความรูสึกและทักษะ

ทางการเรียน  (Zimmerman, 1989, p. 335) 

 

สภาพแวดลอมการเรียนรู  (environment  of  learning)  เปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการ

กํากับตนเองในการเรียน  การเรียนรูของมนุษยจะยังคงอยู  ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคม  

การเปล่ียนงานเพื่อเพิ่มระดับความยาก  หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางการศึกษาจาก

การที่มีเสียงดังไปสูสถานที่เงียบ  จะมีอิทธิพลตอการกํากับตนเองในการเรียน 

 

อิทธิพลดานสภาพแวดลอมที่อธิบายขางตน  เห็นไดวามีผลกระทบซ่ึงกันและกันกับ

อิทธิพลดานสวนบุคคล  และอิทธิพลดานพฤติกรรม  เม่ือผูเรียนมีการกํากับตนเอง  ซึ่งเปนอิทธิพล

ดานสวนบุคคล  จะไปกํากับพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในการเรียนรู  นักเรียนที่มีการกํากับ

ตนเองจะเขาใจผลกระทบของสภาพแวดลอม  ที่มีตอตนเองระหวางการไดมาซึ่งความรู  และรูวาจะ

พัฒนาสภาพแวดลอมไดโดยใชกลวิธีตางๆ  Zimmerman  พบวา  นักเรียนที่กํากับตนเองจะใช

กลวิธีจัดสภาพแวดลอม  การขอความชวยเหลือทางสังคมของครู  การคนหาขอมูลจากหองสมุด  

การทบทวนขอมูล  เพราะวาอิทธิพลดานสภาพแวดลอม  อิทธิพลสวนบุคคล  และอิทธิพลดาน

พฤติกรรมจะสงผลซึ่งกันและกัน  เราสามารถสอนหรือช้ีแนะใหนักเรียนเปนผูที่กํากับตนเอง  โดยใช

กลวิธีมีประสิทธิภาพและโดยการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง  นักเรียนที่ใชกลวิธีการ

กํากับตนเองในการเรียนจะทําใหเขาเพิ่มการควบคุมดานสวนบุคคล  พฤติกรรมและสภาพแวดลอม

ตลอดจนส่ิงจูงใจตนเองจากภายนอกมากข้ึน 

 

 
 คุณลักษณะและกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน 

คุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียน  (Characteristics  of  self-regulated  

learning)  พินทริช  (Pintrich, 1995, p. 7)  กลาวถึง  คุณลักษณะการกํากับตนเองในการเรียนไว

ดังนี้ 
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1.  การกํากับตนเองในการเรียน  เปนความพยายามของผูเรียนที่จะควบคุม

พฤติกรรม  แรงจูงใจ  อารมณความรูสึกของตนเอง  โดยนักเรียนสามารถเตือนตนเองในดาน

พฤติกรรม  แรงจูงใจ  ความคิดและดําเนินการกํากับและคุณลักษณะเหลานี้ใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

2.  การกํากับตนเองในการเรียน  ตองมีเปาหมายที่นักเรียนพยายามจะบรรลุผล

เปาหมายที่ต้ังข้ึน  จะเปนมาตรฐานที่นักเรียนสามารถเตือนตนเอง  และพิจารณาตัดสินการกระทํา

ของตนแลวดําเนินการปรับใหเหมาะสม 

3.  คุณลักษณะที่สําคัญประการสุดทาย  คือ  ตัวนักเรียนเอง  นักเรียนตองเปนผู

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไมใชถูกควบคุมโดยพอแมหรือครู 

 

สรุปแลวการกํากับตนเองในการเรียน  (self-regulated  learning)  จะเกี่ยวของกับ

การกระทํา  การกําหนดเปาหมาย  การควบคุมตนเองทั้งดานพฤติกรรม  แรงจูงใจและความคิดของ

ตนเองดวยตัวนักเรียนเอง 

 
 กลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน  (self-regulated  learning  strategies) 

ซิมเมอรแมน  และมารตินเนส-พอนส  (Zimmerman & Martinez-Pons quoted  

in  Zimmerman, 1989, p. 7)  ไดพัฒนากลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน  โดยการสัมภาษณ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบมีโครงสราง  ถึงวิธีรายงานตนเองเกี่ยวกับการใชกลวิธีตางๆ  กัน  

พบวา  นักเรียนใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน  14  ประเภท  ที่เหมือนกับกลวิธีที่ใช

ศึกษาวิจัยในหองทดลอง  การใชกลวิธีตางๆ  ของนักเรียน  พบวา  มีสหสัมพันธสูงกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและการประเมินคาของครู  ในการกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียนในช้ันเรียน  

ตอมา  ซิมเมอรแมนและมารตินเนส-พอนส  (Zimmerman & Martinez-Pons quoted  in  

Zimmerman, 1989, p. 7)  ศึกษาวิจัยพบวา  การรายงานการใชกลวิธีการกํากับตนเองในการเรียน

เอง  มีสหสัมพันธสูงกับการประเมินของครูในการกํากับตนเองในการเรียนของนักเรียนในช้ันเรียน  

และคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการสอบของนักเรียน  ขอมูลเหลานี้กลาวไดวา  กลวิธีตางๆ ที่ไดจาก

ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคมและการวิจัยการฝกการกํากับตนเอง  ในหองทดลองเปนตัวพยากรณ

ที่ดีตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในช้ันเรียน 

 

จากงานวิจัยของซิมเมอรแมนและมารตินเนส-พอนส  (Zimmerman, 1989, p. 7)  

กลวิธีในการกํากับตนเองในการเรียน  ประกอบดวยองคประกอบ  14  ดาน  ดังนี้ 
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1.  การประเมินตนเอง  (self-evaluation)  เปนสถานการณที่แสดงวานักเรียนริเร่ิม

มีการประเมินคุณภาพ  และความกาวหนาในงานของตนเอง  เชน  “ฉันตรวจสอบการทํางานของ

ฉันเพื่อใหแนใจวาฉันทําถูกตอง” 

2.  การจัดรูปแบบและการเปล่ียนรูปแบบ  (organization  and  transformation)  

เปนสถานการณที่แสดงถึงการที่นักเรียนริเร่ิมในการจัด  หรือเปล่ียนแปลงในเนื้อหาการเรียน  เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  เชน  “ฉันวางโครงรางกอนที่จะลงมือเขียนรายงาน” 

3.  การตั้งเปาหมายและการวางแผน  (goal  setting  and  planning)  เปน

สถานการณที่แสดงถึงการต้ังเปาหมายในการเรียน  หรือเปาหมายระยะยาว  และวางแผนเก่ียวกับ

ลําดับเหตุการณ  ระยะเวลา  และการทํากิจกรรมใหสําเร็จเปาหมายที่ต้ังไว  เชน  “ฉันจะเร่ิมอาน

หนังสือ  2  สัปดาหกอนสอบ  และจะทําอยางสม่ําเสมอ” 

4.  การคนหาขอมูล  (information  seeking)  เปนสถานการณที่แสดงถึงความ

พยายามของนักเรียน  ที่จะไดขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอ่ืนที่ไมใช

แหลงขอมูลทางสังคม  9social  source)  เชน  “กอนที่จะเร่ิมเขียนรายงาน  ฉันจะไปที่หองสมุด  

เพื่อคนควาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได” 

5.  การจดบันทึกและการเตือนความจํา  (keeping record  and  monitoring)  

เปนสถานการณที่แสดงถึงการริเร่ิมของนักเรียน  ในความพยายามที่จะบันทึกเหตุการณหรือ

ผลลัพธตางๆ  เชน  “ฉันจดบันทึกการอภิปรายในชั้นเรียน”  หรือ  “ฉันจดบันทึกรายการคําศัพทที่ไม

เขาใจ” 

6.  การจัดสภาพแวดลอม  (environment  structuring)  เปนสถานการณที่แสดง

ถึงความพยายามที่จะเลือกหรือจัดส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูงายข้ึน  เชน  

”ฉันจะแยกตัวจากส่ิงที่ทําใหฉันเสียสมาธิ”  หรือ  “ฉันจะปดวิทยุเพื่อใหมีสมาธิในส่ิงที่ฉันกําลังทํา” 

7.  การใหรางวัลตอความสําเร็จและการลงโทษตอความลมเหลวของตน  (self-

consequences)  เปนสถานการณที่แสดงถึงการจัด   หรือนึกถึงรางวัลหรือการลงโทษตอ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวที่จะไดรับ  เชน  “ถาทําขอสอบไดดีฉันจะใหรางวัลตนเองโดยการไป

ดูภาพยนตร” 

8.  การทองซํ้าและการจดจํา  (rehearsal  and  memorizing)  เปนสถานการณที่

แสดงถึงความพยายามท่ีจดจําส่ิงตางๆ  โดยการฝกทั้งแบบที่แสดงออกและไมแสดงออกมา

ภายนอก  เชน  “ในการเตรียมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร  ฉันจะฝกเขียนสูตรตางๆ จนกระทั่งฉันจํา

สูตรได” 
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9-11.  การขอความชวยเหลือทางสังคม  (seeking  social  assistance)  เปน

สถานการณที่แสดงถึงการริเร่ิมของนักเรียน  ในการพยายามท่ีจะขอความชวยเหลือจากเพื่อน (ขอ 

9)  ครู (ขอ 10)  และผูใหญ (ขอ 11)  เชน  “เม่ือฉันมีปญหาในการทําโจทยคณิตศาสตร  ฉันจะ

ขอใหเพื่อนชวย” 

12-14.  การทบทวนจากบันทึกตางๆ  (reviewing  records)  เปนสถานการณที่

แสดงถึง  การริเร่ิมของนักเรียนในการพยายามที่จะอานสมุดจดงาน  (ขอ  12)  การทําขอสอบ  (ขอ  

13 )  และการทบทวนตํารา (ขอ 14)  เชน  “ในการเตรียมตัวสอบ  ฉันจะอานสมุดจดงาน” 

15. อ่ืนๆ (other)  เปนสถานการณที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียน  ที่ริเร่ิมโดยผูอ่ืน  

เชน  ครู  หรือบิดามารดา  และการตอบสนองดานคําพูดทั้งหมดที่ไมชัดเจน  ไมมีรายละเอียดที่

เฉพาะเจาะจง  เชน  “ฉันเพียงแตทําในส่ิงที่ครูบอกใหทํา” 

 

กลวิธีการเรียนรูการกํากับตนเอง  จะเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน

ของกระบวนการกํากับตนเอง  ในแตละกลวิธีนี้  จะเปนการพัฒนาการกํากับตนเองทั้ง  3  ดาน  

การกํากับตนเองดานองคประกอบสวนบุคคล  การกํากับตนเองดานพฤติกรรมและการกาํกบัตนเอง

ดานส่ิงแวดลอม  เชน  การจัดรูปแบบ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทองจํา  การต้ังเปาหมายและ

การวางแผน  กลวิธีนี้จะเนนไปที่การกํากับตนเองดานองคประกอบสวนบุคคล  สวนกลวิธีดานการ

ประเมินตนเอง  การใหรางวัลตอความสําเร็จและการลงโทษตอความลมเหลว  จะสงเสริมองคปรํา

กอบดานพฤติกรรม  สวนกลวิธีดานการจัดสภาพแวดลอม  การคนหาขอมูล  การทบทวนและการ

ชวยเหลือทางสังคม  จะเกี่ยวของกับองคประกอบดานส่ิงแวดลอม 

 

ซิมเมอรแมน  (Zimmerman, 1989, p. 330)  กลาววา  มีกลวิธีทั่วไป  3  ประเภท  

ที่มี อิทธิพลตอกระบวนการสวนบุคคล   ซึ่ ง เปนกลวิธีที่สราง ข้ึนเพื่อควบคุมพฤติกรรม  

สภาพแวดลอม  หรือกระบวนการภายใน 

1.  การกํากับตนเองดานพฤติกรรม  ดังแผนภาพการเรียนรูในอดีตของนักเรียนโดย

ใชกลวิธีประเมินตนเอง  (เชน การตรวจการบานคณิตศาสตร)  จะใหขอมูลเกี่ยวกับความถูกตอง

และการตรวจจะตอเนื่องกันไป  จนไดรับขอมูลปอนกลับ  จากการกระทําในการอธิบายการกําหนด

ซึ่งกันและกัน  ความเปนเหตุเปนผลก็คือ  การริเร่ิมสวนบุคคลโดยการสนับสนุนการใชกลวิธีและ

กํากับตนเองในการกระทํา  จากการรับรูความสามารถของตนเองจะทําใหมีความพยายามที่จะใช

วิธีการกํากับตนเอง  เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งความรูและทักษะในรูปวงจรการใหขอมูลปอนกลับ 
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2.  การกํากับตนเองดานสภาพแวดลอม  ดังที่อธิบายในแผนภาพ  เชนเดียวกัน  

นักเรียนจะใชกลวิธีการจัดกระทํากับส่ิงแวดลอม (เชน จัดสถานที่เรียนใหเงียบเพื่อทําการบานให

เสร็จ)  อาจจะเกี่ยวของกับองคประกอบดานพฤติกรรม  เชน  การทําใหไมมีเสียงอึกทึก  จัดแสงไฟ

ใหเหมาะสมและจัดสถานที่ที่จะเรียน  การที่จะใชโครงสรางทางสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง  

อาจจะข้ึนอยูกับการรับรูประสิทธิภาพในการชวยการเรียนรู  ซึ่งอาจจะนําไปสูการกําหนดซ่ึงกันและ

กัน  โดยวงจรขอมูลปอนกลับทางสภาพแวดลอม  แมวากลวิธีในการเรียนรูสามารถจะเร่ิมจาก

สภาพแวดลอม (เชน การสอน) ตามหลักการนี้  นักเรียนอาจจะไมกํากับตนเอง  นอกจากพวกเขา

อยูภายใตกระบวนการสวนบุคคล (เชน การต้ังเปาหมาย  การรับรูความสามารถของตนเอง) 

3.  การกํากับตนเองภายใน ดังอธิบายในภาพเชนเดียวกัน  กระบวนการภายใน

สวนบุคคลมีผลกระทบซึ่งกันและกันเชนเดียวกัน  นักทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคมใหความสนใจ

เปนพิเศษตอผลกระทบของกระบวนการเมตาคอคนิชั่น  ที่มีตอกระบวนการสวนบุคคลอ่ืนๆ เชน 

ความรูพื้นฐานหรือลักษณะความรู สึกนึกคิด  เชน   วิธีการขยาย  เชื่อมโยง (elaboration)  

ยกตัวอยางเชน  กลวิธีขยายเช่ือมโยงในการสรางความสัมพันธระหวางคําภาษาสเปน “pan” ซึ่งมี

ความหมายเหมือนคําวา “bread” ในภาษาอังกฤษ  เชน  Bread  is Cooked  in  a  Pan.  จะทาํให

นักเรียนสามารถขยายเช่ือมโยงความรูโดยอาศัยพื้นฐานภาษาสเปนได 

 

 

 

 

 

        การกํากับตนเอง 

        ทางพฤติกรรม 

 

 

   การกํากับตนเองภายใน 

 

 

   การกํากับตนเองทางสภาพแวดลอม 
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   กลวิธีการใช 

   การใหขอมูลปอนกลับจากการกระทํา 

 

ภาพ  4  การวเิคราะหหนาทีอ่งคประกอบ  3  ดานของการกํากับตนเอง 

 

  พินทริคและคณะ (Pintrich et al., 1991, pp. 801-803)  ไดศึกษาและพัฒนา

แบบสอบถาม  MSLQ  โดยแบงกลวิธีการเรียนออกเปน 

  1.   กลวิธี โดยกระบวนการทางปญญาและกระบวนการรู คิดทางปญญา  

(cognitive  and  metacognitive  strategies)  ไดแก 

   1.1  การทองจํา  (rehearsal)  เปนการอานออกเสียงหรืออานส่ิงที่บันทึกไว

บอยๆ วิธีนี้ถือวาเปนวิธีพื้นฐานที่ใชกับงานพื้นๆ และเปนส่ิงกระตุนใหเกิดความจําระยะยาว  ซึ่งวิธี

นี้จะแสดงใหเห็นวาเด็กมีความใสใจและนําไปสูกระบวนการเรียนรู  แตอยางไรก็ตาม  วิธีนี้เด็กไม

สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกอนหรือหลังได  กลาวคือ  เด็กไมสามารถเรียนรูอยางบูรณาการได 

   1.2  การเช่ือมโยงความรู  (elaboration)  จะชวยใหเด็กสามารถนําขอมูล

ตางๆ เขาสูความจําระยะยาวไดโดยเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่ไดรับเขามา  ซึ่งวิธีนี้

ครอบคลุมถึงการใชเทคนิคเพื่อใหจํางายข้ึน  เชน  ทําเปนกลอน  เปนตน  การสรุปใจความสําคัญ  

การคิดเช่ือมโยงจากคําคมตางๆ  หรือสรางข้ึนใหม  ซึ่งเปนความคิดสรางสรรค 

   1.3  การบริหารวางแผนจัดการ  (organization)  วิธีนี้ผูเรียนจะใชเคร่ืองมือ

ตางๆ มาชวยในการจัดระเบียบการเรียน  เชน  ตาราง  แผนภาพ  แผนภูมิ  ซึ่งวิธีนี้จะแสดงถึงความ

มานะบากบ่ันของนักเรียน  ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํากิจกรรมตางๆ 

   1.4  การคิดอยางพิจารณาวิเคราะห (critical  thinking)  เปนวิธีที่นักเรียน

ประยุกตใชในสถานการณตางๆ  เมื่อไดความรูมาหรือนําไปใชในการแกปญหาอยางมีระบบ  ซึ่ง

สงผลตอการตัดสินใจโดยจะพิจารณาเลือกวิธีที่ดีที่สุด 

   1.5  กระบวนการรูคิดทางปญญาในการกํากับตนเอง  (metacognitive  self-

regulgation)  วิธีนี้นักเรียนจะมีความตระหนัก  มีความรูในวิธีการเรียนและสามารถควบคุมโดยใช

วิธีทางปญญาในการกํากับตนเอง  ซึ่งกระบวนการกํากับตนเองในการเรียนประกอบดวย  การ

วางแผน (planning)  การตรวจสอบ  (monitoring)  และการกํากับตนเอง (regulation)  โดยที่การ

วางแผนนั้น  ผูเรียนจะมีการกําหนดเปาหมาย  เพื่อกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการเรียนมีการ
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  2.  การจัดการกับสภาพแวดลอมและแหลงควบคุมตางๆ  ใหเอ้ือตอการเรียนรู  

(resource  management  strategies)  ซึ่งไดแก 

   2.1  เวลาและส่ิงแวดลอมในการเรียน  9time  and study  environment)  ซึ่ง

ในกระบวนการทางปญญาที่ใชในการกํากับตนเอง  นักเรียนตองบริหารเวลาอยางเหมาะสม  เชน  

การจัดตารางอานหนังสือ  การวางแผนเวลาการเรียน  โดยสัมพันธกับเปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่ง

อาจกําหนดเปนประจําสัปดาห  ประจําเดือนก็ได  นอกจากนี้  ผูเรียนตองจัดส่ิงแวดลอมไดอยาง

เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียน  อานหนังสือหรือทํากิจกรรมตางๆ 

   2.2  การควบคุมความพยายาม  (effort  regulation)  ซึ่งครอบคลุมถึงการใส

ใจในการเรียนและใหความสนใจในงาน  โดยสามารถจัดการไดดวยตนเอง  มีความมุงมั่นที่จะ

กระทําใหบรรลุเปาหมาย  ถึงแมวาจะเปนการยากก็จะไมยอทอ  การควบคุมความพยายามนี้เปน

ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ  เพราะไมใชเพียงแตใหบรรลุเปาหมายเทานั้น  แตจะสัมพันธกับการ

กํากับตนเองและเลือกใชวิธีเรียนไดอยางเหมาะสมตลอดไป 

   2.3  การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  (peer  learning)  เปนการเรียนที่เพื่อน

ชวยกันแกปญหาขอขัดของในส่ิงที่ไมเขาใจ  โดยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และพบวา  มีผลตอ

ความสําเร็จในการเรียน 

   2.4  การขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน  (help  seeking)  ในการเรียนนั้นเมื่อ

นักเรียนไมเขาใจในเนื้อหาตางๆ  ก็สามารถหาผูอ่ืนมาชวย  ซึ่งครอบคลุมทั้งเพื่อน  และครูอาจารย  

โดยที่อาจออกมาในรูปของการกวดวิชา  การปรึกษาครูผูสอน  หรือหาผูอ่ืนแนะนํา 

 
2.  การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 การสอนบนเว็บเปนคําที่ใชเรียกกันทั่วไปในภาษาไทย  โดยมาจากความหมายของ

ภาษาอังกฤษวา “ Web-Based Instruction”  ซึ่งถาจะแปลกันอยางจริงๆ แลวตองเรียกวา “การ

สอนใชเว็บเปนฐาน” แตคําแปลนี้อาจจะฟงแลวเขาใจยากจึงทําใหเรียกกันติดปากวา “การสอนบน

เว็บ”  “การสอนดวยเว็บ”  “การสอนผานเว็บ”  หรืออาจจะมีชื่ออ่ืนๆ อีกแลวแตจะใชเรียกกัน  แตก็มี

ความหมายเดียวกันคือ  การสอนโดยใชเว็บเปนส่ือ  โดยอาจบรรจุเนื้อหาวิชาทั้งหมดบนเว็บ  หรือ
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     2.1  ความหมายของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนรูปแบบหน่ึงของการประยุกตใชบริการ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่นักการศึกษาใหความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน  เปนความพยายามใน

การใชคุณสมบัติตางๆ ของอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไว

ดังนี้ 

  กิดานันท  มลิทอง  (2543)  กลาววา  การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

เปนการใชเว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของ

วิชาทั้งหมดตามหลักสูตร  หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได  รวมทั้ง

ใชประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ ของการส่ือสารที่มี่อยูในระบบอินเทอรเน็ต  เชน  การเขียน

โตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  คาน  (Khan, 1997)  ไดใหคําจํากัดความของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

(Web-Based  Instruction)  วาเปนการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการ

สอน  โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรอินเทอรเน็ต  (WWW)  มาสรางใหเกดิการ

เรียนรูอยางมีความหมาย  โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยางมากมาย  ตลอดจนสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง 

  คลารก  (Clark, 1996)  ไดใหคําจํากัดความของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

วาเปนการเรียนการสอนรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสารธารณะหรือสวน

บุคคล  และแสดงผลในรูปของการใชเว็บเบราเซอร  สามารถเขาถึงขอมูลที่ติดต้ังไวไดโดยผาน

เครือขาย 

  รีแลน  และกิลลานิ  (Relan  and  Gillani, 1997)  ไดใหคําจํากัดความของเว็บใน

การสอนเอาไววา  เปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอน  โดยกลุม

คอนสตรัคติวิซึ่มและการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน  โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและ

ทรัพยากรในเวิลดไวดเว็บ 

  พารสัน  (Parson, 1997) ไดใหความหมายของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

วา  เปนการสอนที่นําเอาส่ิงที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ  โดยเว็บสามารถ
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  ดริสคอล  (Driscoll, 1997)  ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการ

สอนไววา  เปนการใชทักษะหรือความรูตางๆ  ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่ง  โดยการใชเวิลดไวดเว็บเปน

ชองทางในการเผยแพรส่ิงเหลานั้น 

  สุภาณี  เส็งศรี  (2543)  ไดใหความหมาย  WBI  (Web-based  Instruction)  คือ  

บทเรียนที่สรางข้ึนสําหรับการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยนําจุดเดนของวิธีการใหบริการ

ขอมูลแบบ  www  มาประยุกตใช  Web  Base  Instruction  จึงเปนบทเรียนประเภท  CAI  แบบ  

On-line  คําวา  On-line  ในที่นี้หมายความวา  ผูเรียนเรียนอยูหนาจอคอมพิวเตอรที่ติดตอผาน

เครือขายกับเคร่ืองแมขายที่บรรจุบทเรียน 

  ภาสกร เรืองรอง (2544)  ไดใหความหมาย  WBI  (Web-based  Instruction)  

คือ  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  หรือการดําเนินการจัดสภาวการณการเรียนการสอน  ผาน

ทางระบบเครือขายโดยมีการกําหนดเงื่อนไขและกิจกรรม 

  ใจทิพย  ณ  สงขลา  (2542)  กลาววา  การเรียนการสอนผานเว็บ  หมายถึง  การ

ผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมิเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ  เพื่อสรางส่ิงแวดลอม

แหงการเรียนในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกันของผูเรียน  (Learning  

Without  Boundary) 

  วิชุดา  รัตนเพียร  (2542)  กลาววา  การเรียนการสอนผานเว็บเปนการนําเสนอ

โปรแกรมบทเรียบนเว็บเพจ  โดยนําเสนอผานบริการเวิลดไวดเว็บในเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึ่ง

ผูออกแบบและสรางโปรแกรมการสอนผานเว็บจะตองคํานึงถึงความสามารถและบริการที่

หลากหลายของอินเทอรเน็ต  และคุณสมบัติตางๆ  เหลานั้นมาใชเพื่อประโยชนในการเรียนการ

สอนใหมากที่สุด 

  คารลสัน  และคณะ  (Carlson et al., 1998)  กลาววา  การเรียนการสอนผานเว็บ

เปนภาพที่ชัดเจนของการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีในปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ

เรียนการสอน  (Instructional  Design)  ซึ่งกอใหเกิดโอกาสที่ชัดเจนในการศึกษาไปสูที่ดอยโอกาส  

เปนการจัดหาเคร่ืองมือใหมๆ  สําหรับสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ี

ชวยขจัดปญหาเร่ืองสถานที่และเวลา 
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  จากท่ีกลาวมาแลวนั้นผูศึกษาคนควาสามารถสรุปไดวา  การเรียนการสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ตเปนการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ  โดยนํา

จุดเดนของบริการเวิลดไวดเว็บมาเปนส่ือกลางในการถายทอด  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให

มีประสิทธิภาพ  อาจจัดเปนการเรียนการสอนทั้งระบบหรือนํามาใชเปนเพียงสวน โดยมีการ

เชื่อมโยงเปนเครือขายที่ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา  โดยมีลักษณะที่ผูเรียน  ผูสอนมี

ปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่เชื่อมโยงถึงกัน 

 
2.2 ประเภทของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  ประเภทของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  แบงออกเปน  3  ลักษณะ  

พารสัน  (สรรรัชต  หอไพศาล, 2544. เว็บไซต อางอิงจาก Parson, 1997)  คือ 

  2.2.1  เว็บรายวิชา  (Stand-alone  Courses)  เว็บรายวิชาเปนเว็บที่มีการบรรจุ

เนื้อหา  (Content)  หรือเอกสารในรายวิชาเพื่อการสอนเพียงอยางเดียว  เปนรายวิชาที่มีเคร่ืองมือ

และแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ต  ลักษณะของการเรียนการสอนผาน

เว็บที่มีลักษณะเปนแบบวิทยาเขต  มีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชงานจริง  แตมีลักษณะการ

ส่ือสารสงขอมูลระยะไกลและมักจะเปนการส่ือสารทางเดียว 

  2.2.2  เว็บสนับสนุนรายวิชา  (Web  Supported  Courses)  เปนรายวิชาที่มี

ลักษณะเปนรูปธรรมท่ีมีลักษณะเปนการส่ือสารสองทางที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน 

และมีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหมาก  มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ  การกําหนดใหอานมี

การรวมกันอภิปราย  การตอบคําถาม  มีการสื่อสารอ่ืนๆ  ผานคอมพิวเตอร  มีกิจกรรมตางๆ  ที่ให

ทําในรายวิชา  มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอื่นๆ เปนตน 

  2.2.3  เว็บทรัพยากรการศึกษา  (Web  Pedagogical  Resources)  เปนเว็บที่มี

รายละเอียดทางการศึกษาการเชื่อมโยงไปยังเว็บอ่ืนๆ  เคร่ืองมือ  วัตถุดิบ  และรวมรายวิชาตางๆ  

ที่มีอยูในสถาบันทางการศึกษาไวดวยกัน  และยังรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไวบริการ

ทั้งหมด  และเปนแหลงสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  ทางการศึกษา  ทั้งทางดานวิชาการและไมใช

วิชาการโดยการใชส่ือที่หลากหลาย  รวมถึงการสื่อสารระหวางบุคคลดวย 

  ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนจะถือเปนลักษณะที่  1  และ  2  เปนการเรียน

การสอนผานเว็บที่มีแนวคิดที่ชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา  แตในขณะที่ลักษณะที่  3  จะ

เปนการใหบริการการจัดการในการบริการ  และชวยสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

สถาบันโดยมองภาพรวมของการจัดการทั้งสถาบัน 
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2.3 ลักษณะของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  มีลักษณะการจัดการเรียนที่ผูเรียนจะ

เรียนผานจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต  และสามารถเขาสูระบบเครือขายเพื่อ

การศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ได และผูเรียนแตละสามารถติดตอส่ือสารกับผูสอนหรือผูเรียน

คนอ่ืนๆ ไดทันทีทันใด  เหมือนการเผชิญหนากันจริงๆ หรือเปนการสงขอความฝากไวกับบริการ

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ในการติดตอส่ือสารกับผูเรียนดวยกันเองหรือกับผูสอน 

การเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตหรือการเรียนรูบนเว็บ กระทําไดหลายลักษณะ  

เชน  การทําโครงการรวมกัน  การแลกเปล่ียนความคิดรวมกันในกระดานขาว  การแสดงความ

คิดเห็นในกระทูทางวิชาการ  การทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนกลุม  การทําโครงงานรวมกัน  เปน

การวมกันสรางสรรคผลงานในเร่ืองที่สนใจรวมกัน  นอกจากนี้  วิธีการเรียนรูบนเว็บมีประสิทธิผล  

คือ  การเรียนรูรวมกันบนเว็บ  ซึ่งเปนวิธีที่ผูเรียนทํางานดวยกันเปนคูหรือเปนกลุมเล็ก  เพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายของงานรวมกัน  ผูเรียนแตละคนรับผิดชอบการเรียนรูของผูอ่ืนเทากับของตนเอง 

บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนส่ือการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย  โดย

บทเรียนที่พัฒนาข้ึนสามารถทํางานไดหลายรูปแบบ  เนื่องจากใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร  เชน  

เน็ทสเคป  (Netscape Navigator)  หรือไมโครซอฟตอินเทอรเน็ตเอ็กซพรอเรอร (Microsoft  

Internet  Explorer)  รวมทั้งโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ในการจัดทํา  โดยมีพื้นฐานของบทเรียนเปนภาษา  

HTML  โดยสามารถใชรวมกับส่ืออ่ืนๆ ไดทั้งอินทราเน็ต  เครือขายอินเทอรเน็ต  และสามารถบันทึก

ลงแผนซีดีรอม (CD-Rom)  เพื่อนําไปศึกษาไดเม่ือไมไดเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต  บทเรียนที่ผลิตได

จะมีลักษณะของเว็บเพจที่มีไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  และไฮเปอรมีเดีย  (Hypermedia)  เปนตัว

หลักในการนําเสนอผูเรียนสามารถเลือกอาน  ดูวีดีทัศน  หรือทําแบบทดสอบไดตามความตองการ 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะตองอาศัยบทบาทของระบบอินเทอรเน็ตเปน

สําคัญ  การใชอินเทอรเน็ตในลักษณะของโปรแกรมบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีวิธีการใช

ใน  3  ลักษณะ  (Doherty, 1988) 

1.  การนําเสนอ  (Presentation)  เปนไปในแบบเว็บไซตที่ประกอบไปดวยขอความ

ภาพกราฟก  ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของส่ือ  คือ 

  -  การนําเสนอแบบส่ือทางเดียว  เชน  เปนขอความ 

  -  การนําเสนอแบบส่ือคู  เชน  ขอความ   ภาพกราฟก  บางคร้ังจะอยูในรูปแบบ  

PDF  ผูเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลได   

  -  การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย  คือ  ประกอบดวยขอความ  ภาพกราฟก  

ภาพเคลื่อนไหว  เสียงและภาพยนตร  หรือวีดีโอ  (แตความเร็วจะไมเร็วเทากับวีดีโอเทป) 



 50 

2.  การสื่อสาร  (Communication)  การส่ือสารเปนส่ิงจําเปนที่จะตองใชกันทุกวัน

ในชีวิต  ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต  โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ  เชน 

  -  การสื่อสารทางเดียว  โดยดูจากเว็บเพจ 

  -  การสื่อสารสองทาง  เชน  การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน 

3.  การกอใหเกิดปฏิสัมพันธ  (Dynamic  Interaction)  เปนคุณลักษณะสําคัญของ

อินเทอรเน็ตประกอบดวย  3  ลักษณะ  คือ 

  -  การสืบคน 

  -  การหาวิธีการเขาสูเว็บ 

  -  การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 

 
 
2.4 องคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

องคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดมีนักวิชาการหลาย

ทานไดกลาวถึง  ดังนี้ 

รุจโรจน  แกวอุไร  (2543, หนา 43-44)  กลาววา  องคประกอบการเรียนการสอน

บนเครือขายอินเทอรเน็ต  มีดังตอไปนี้ 

1.  การพัฒนาเนื้อหา 

  1.1  ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการสอน 

  1.2  การออกแบบระบบการสอน 

  1.3  การพัฒนาหลักสูตร 

2.  มัลติมีเดีย 

  2.1  ขอความและกราฟก 

  2.2  ภาพเคลื่อนไหว 

  2.3  การออกแบบการปฏิสัมพันธ 

3.  เคร่ืองมือในอินเทอรเน็ต 

  3.1  เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร 

   3 .1 .1   แบบเวลาไมพรอมกัน   (Asynchronous)  เชน   จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส  กลุมขาว  ลิสเซิฟ (listservs)  เปนตน 
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   3.1.2  แบบมีปฏิสัมพันธพรอมกัน  (Synchronous)  เชน  แบบตัวอักษร 

ไดแก  Chat , IRC , MUDs  แบบเสียงแบบภาพ  ไดแก  Phone , Net  Meeting , Conference  

Tool  เปนตน 

  3.2  เคร่ืองมือในการเช่ือมตอระยะไกล  Telnet , File  Transfer  Protocol  เปน

ตน 

  3.3  เคร่ืองมือชวยนําทางในอินเทอรเน็ต  (ฐานขอมูลและเว็บเพจ)  Gropher , 

Lynx  เปนตน 

  3.4  เคร่ืองมือชวยคนและเคร่ืองมืออ่ืนๆ 

   3.4.1  Search  Engine 

   3.4.2  Counter  Tool 

4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร  อุปกรณประกอบและซอฟตแวร 

  4.1  ระบบคอมพิวเตอร  เชน  Unix , Windows NT , Windows98 , Dos , 

Macintosh 

  4.2   ซอฟตแวรใหบริการเครือขาย  ฮารดดิสก  ซีดีรอม  เปนตน 

5.  อุปกรณเชื่อมตอเขาสูเครือขายและผูใหบริการอินเทอรเน็ต  โมเด็ม  รูปแบบการ

เชื่อมตอความเร็ว  33.6  Kbps , 56  Kbps , สายโทรศัพท , ISDN , Satellite  เปนตน 

6.  เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม 

  6.1  โปรแกรมภาษา  (HTML : Hypertext  Markup  Language , JAVA , 

JAVA Script , Perl , Active X) 

  6.2  เคร่ืองมือชวยเขียนโปรแกรม  เชน  FrontPage , FrontPage  Express , 

Hotdog , Home  site  เปนตน 

  6.3  โปรแกรมชวยบริหารจัดการเนื้อหาและบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

เชน  Moodle , PostNuke 

7.  ระบบใหบริการอินเทอรเน็ต 

  7.1  HTTP  Servers , Web  Site , URL 

  7.2  CGT (Common Gateway  Interface) 

8.  โปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
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กลาวโดยสรุปไดวา  องคประกอบของการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ประกอบดวย  การพัฒนาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส  การออกแบบส่ือมัลติมีเดีย  ฮารดแวรและ

ซอฟตแวรในการสราง และการจัดการระบบการเรียนการสอนผานเว็บ 

 

มนชัย  เทียนทอง  (2544, หนา 72-78)  กลาววา  บทเรียนบนระบบเครือขาย  จะ

ประกอบดวย  4  สวน ดังนี้ 

1.  ส่ือสําหรับนําเสนอ  (Presentation  Media)  ไดแก 

  1.1  ขอความ  กราฟก  และภาพเคล่ือนไหว  (Text , Graphics  and   

Animaton) 

  1.2  วีดิทัศน  และเสียง  (Video  Stream and Suond) 

2.  การปฏิสัมพันธ  (Interactivity) 

3.  การจัดการฐานขอมูล  (Databased  Management) 

4.  สวนสนับสนุนการเรียนการสอน  (Course  Support)  ไดแก 

  4.1  อิเล็กทรอนิกสบอรด  (Electronic  Board)  เชน  BBS , Webboard 

  4.2  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) 

  4.3  การสนทนาผานเครือขาย  (Internet  Relay  Chat)  เชน  Chat  room , 

ICQ 

สวนประกอบทั้ง  3  สวนแรกเปนส่ือตางๆ ที่ใชในการนําเสนอ  โดยใชหลักการ

ไฮเปอรเท็กซโดยเนนการปฏิสัมพันธ  พรอมทั้งมีระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อใชควบคุมและ

จัดการบทเรียนอันไดแก  ระบบการลงทะเบียน  การตรวจเช็คขอมูลสวนตัวของผูเรียน  และการ

ตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียน  เปนตน  ในขณะที่สวนสนับสนุนการเรียนการสอนเปนสวน

ที่อํานวยความสะดวกตอกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตอกับผูดูแลบทเรียนหรือ

การใชสนับสนุนการทํากิจกรรมของบทเรียน  เชน  การอภิปรายปญหารวมกันผานบอรด

อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Board)  รวมทั้งการซักถามปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการเรียน  โดย

ใชไปรษณียอิเล็กทรอกนิกส  (E-mail)  ซึ่งในสวนนี้จะไมมีใน  CAI  ทั่วๆ ไป 
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2.5 การออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  แมคมานัส (Mcmanus, 1998)  ไดเสนอรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการ

สอนดวยอินเทอรเน็ตที่เรียกวา  เอชดีเอ็ม  (HDM : Hypermedia  Design  Model)  โดยมีข้ันตอน

ในการออกแบบ  ดังนี้ 

  1.  กําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน   เปนการกําหนดขอบเขตและ

องคประกอบของการเรียนรูที่ผูเรียนควรจะไดรับตามความเหมาะสมกับเวลา  เปนการกําหนดวา

ขอบเขตของการเรียนการสอนควรจะมีแคไหน  ระบบการเรียนการสอนแบบไฮเปอรมีเดีย  ควรจะ

เปนขอบเขตความรูที่มีความซับซอน  มีเสนทางการเชื่อมโยงองคประกอบความรูที่ซับซอนและ

ซ้ําซอนหลายเสนทาง 

  2. กําหนดองคประกอบของกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  เปน

การกําหนดองคประกอบยอยของกรณีตัวอยางที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู

แกผูเรียน  ซึ่งรวมทั้งขอความ  กราฟก เสียง  และวิดีโอที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายที่สําคัญ  กรณี

ตัวอยางที่ผูออกแบบเลือกมาควรจะมีความเหมาะสมในทุกๆ ดานของขอบเขตของการเรียน 

  3.  กําหนดหัวขอและแนวคิด  ในข้ันนี้จะเปนการกําหนดเคาโครงความรู  กําหนด

เปาหมายการออกแบบ  เลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม  และวิธีการนําเสนอองคความรูโดย

สรางรูปแบบการติดตอที่สอดคลองกับเปาหมายของการออกแบบเคาโครงความรูที่จะกําหนดใน

ข้ันตอนนี้เปนองคความรูที่ผูเรียนควรจะไดรับ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนตามขอบเขต

ที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนที่  1 

  4.  รวบรวมหัวขอความรูเพื่อเชื่อมโยงเขาสูกรณีตัวอยาง  ในข้ันตอนนี้จะเปนการ

รวบรวมและสรางเสนทางเพื่อเช่ือมโยงกรณีตัวอยางตางๆ เขาไวดวยกัน  ซึ่งจะเปนเสนทางนําไปสู

ประเด็นความรูที่กําหนดไวในขอบเขตของการเรียนการสอน 

  5.  ใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนโดยใชกรณีตัวอยาง  การเปดโอกาสใหผูเรียน

เปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเองผานเสนทางการเรียนรูจากกรณีตัวอยางที่กําหนดไว  จะทําให

ผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนที่ต้ังไวได  โดยใชแนวคิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส  

(Constructivist)  ซึ่งผูเรียนอาจจะไมจําเปนที่จะตองเดินตามแนวความคิดที่ผูสอนวางไว  แต

ผูเรียนสามารถจะคิดคําสําคัญ  (Keyword)  ที่ใชในการคนหาดวยเคร่ืองมือชวยคน  (Search  

Engine)  ข้ึนมาเองก็ได 

  6.  ใหโอกาสผูเรียนในการตรวจสอบตนเอง  เปนข้ันตอนการตรวจสอบตนเองของ

ผูเรียน  ในรูปแบบนี้ผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ผูเรียนสามารถที่จะเลือกกําหนดคนหา
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กําหนดองคประกอบของกรณีตัวอยางที ่กําหนดขอบเขตของ

การเรียนการสอน เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

 

 

 

ใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  5  Cognitive  Flexibility  and The  Hypermedia  Design  Model 

  อาแวนิติส  (ณัฐกร  สงคราม, 2543, หนา 32 อางอิงจาก Arvanitis, 1997, 

Online)  ไดใหขอเสนอแนะวาในการสรางเว็บไซตนั้น  ควรจะดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

  1.  กําหนดวัตถุประสงคโดยพิจารณาวาเปาหมายของการสรางเว็บไซตมีเพื่ออะไร 

  2.  ศึกษาคุณลักษณะของผูที่จะเขามาใชวากลุมเปาหมายใดที่ผูสรางตองการ

ส่ือสารขอมูล  อะไรที่พวกเขาตองการ  โดยข้ันตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคูไปกับข้ันตอนที่หนึ่ง 

  3.  วางลักษณะโครงสรางของเว็บ 

  4.  กําหนดรายละเอียดใหกับโครงสราง  ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ต้ังไว  โดย

ต้ังเกณฑในการใช  เชน  ผูใชควรจะทําอะไรบาง  จํานวนหนาควรมีเทาใด  มีการเชื่อมโยงมากนอย

เพียงใด 

  5.  หลังจากนั้น  จึงทําการสรางเว็บ  แลวนําไปทดลองเพ่ือหาขอผิดพลาดและทํา

การปรับปรุง  แกไข  แลวจึงนําเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนข้ันตอนสุดทาย 

กําหนดหัวขอและ 

แนวคิด 

รวบรวมหวัขอความรูเพื่อ

เชื่อมโยงเขาสูกรณีตัวอยาง 

 

โดยใชกรณีตัวอยาง 

ใหโอกาสผูเรียนในการ 

ตรวจสอบตนเอง 
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  จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผาน

เว็บดังกลาว  จะเห็นไดวาเปนแนวคิดที่ใกลเคียงกับรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการสอนของ

ซีล  และกลาสโกลว  (Sells & Glasglow : 1990)  ที่มีชื่อวา  Generic  ID  Model  เปนรูปแบบ

หนึ่งที่ใชกันและเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก  โดยแบงออกเปน  5  ข้ันตอนหลัก  ดังนี้ 

  1.  ข้ันการวิเคราะห  (Analysis)  เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการออกแบบระบบ

การเรียนการสอน  ในข้ันตอนนี้  ผูออกแบบจะตองกําหนดความจําเปนในการเรียน  ทําการ

วิเคราะหเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน  คุณลักษณะของผูเรียน  และวัตถุประสงคของการ

เรียนการสอน  เพื่อรวบรวมขอมูล  สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของบทเรียน 

  2.  ข้ันการออกแบบ  (Design)  เปนกระบวนการกําหนดวาจะดําเนินการเรียนการ

สอนอยางไร  โดยมีการเขียนวัตถุประสงค  จัดทําลําดับข้ันตอนการเรียน  กําหนดวิธีสอน  เลือกส่ือ

การเรียนการสอนที่เหมาะสม  และกําหนดวิธีการประเมินผลวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวหรือไม 

  3.  ข้ันการพัฒนา  (Development)  เปนกระบวนการดําเนินการพัฒนา  หรือ

สรางแผนการเรียนการสอน  เลือกใชส่ือการเรียนการสอนโดยพิจารณาส่ือที่มีอยูวาเหมาะสมที่จะ

ใช  ควรปรับปรุงกอนใช  หรือควรตองสรางส่ือใหม  และทําการประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนา

หรือสรางเพื่อปรับปรุง/แกไขใหไดระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  4.  ข้ันการนําไปใช  (Implementation)  เปนข้ันตอนของการดําเนินการเรียนการ

สอนตามที่ไดทําการออกแบบและพัฒนา 

  5.  ข้ันการประเมินผล  (Evaluation)  เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ

ออกแบบระบบการเรียนการสอน  เพื่อประเมินผลข้ันตอนตางๆ วาเปนไปตามที่ไดวางแผนหรือไม  

และทําการปรับปรุง/แกไขใหไดระบบการสอนที่มี่ประสิทธิภาพ 
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ภาพ  6 ระบบการสอน  Generic  ID  Model 

 

 
2.6 การประเมินผลการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

การประเมินผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนโดยใชเว็บนั้นมีลักษณะที่แตกตางอยู

บาง  แตก็อยูบนพื้นฐานความตองการใหมีการเรียนการสอนโดยใชเว็บที่มี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน  สําหรับการประเมินในแงของการจัดการเรียนการสอนโดยใช

เว็บ  ซึ่งจัดวาเปนการจัดการเรียนการสอนทางไกล  วิธีในการประเมินผลสามารถทําไดทั้งผูสอน

ประเมินผูเรียนหรือใหผูเรียนประเมินผลผูสอน  ซึ่งองคประกอบที่ใชเปนมาตรฐานจะเปนคุณภาพ

ของการเรียนการสอน  วิธีประเมินผลที่ใชกันอยูในการประเมินผลมีหลายวิธีการ  แตถาจะ

ประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชเว็บก็ตองพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและทันกับเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะกับเว็บซ่ึงเปนการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่ง  การประเมินผลแบบ

ทั่วไปที่เปนการประเมินระหวางเรียน  (Formative  Evaluation)  กับการประเมินรวมหลังเรียน  

(Summative  Evaluation)  เปนวิธีการประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน  โดยการประเมิน

ระหวางเรียนสามารถทําไดตลอดเวลา  ระหวางมีการเรียนการสอน  เพื่อดูผลสะทอนของผูเรียน

และดูผลที่คาดหวังไว อันจะนําไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง  ขณะที่การประเมินหลังเรียน

มักจะใชการตัดสินในตอนทายของการเรียน  โดยการใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงคของ

รายวิชา 

การวิเคราะห (Analysis) 
- วิเคราะหความจําเปน 

- วิเคราะหงาน 

- วิเคราะหการเรียนการสอน 

- วิเคราะหผูเรียน 

- วิเคราะหวัตถุประสงค 

การออกแบบ (Design) 
- ระบุวัตถุประสงค 

- ระบุวิธีสอน 

- ระบุส่ือการสอน 

- ระบุวิธีการประเมินผล 

การพัฒนา (Development) 
- พัฒนาแผนการเรียนการสอน 

- พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

- ประเมินผลขณะดําเนินการ

พัฒนา 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

- ประเมินผลรวม 

การนําไปใช (Implement) 
- ดําเนินการสอน 
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พอตเตอร  (Potter, 1998, p. 29)  ไดเสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผาน

เว็บ  ซึ่งเปนวิธีการที่ใชประเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเว็บของมหาวิทยาลัยจอรจ  

เมสัน  โดยแบงการประเมินออกเปน 4  แบบ  คือ 

1.  การประเมินดวยเกรดในรายวิชา  (Course  Grades)  เปนการประเมินที่ผูสอน

ใหคะแนนกับผูเรียน  ซึ่งวิธีการนี้กําหนดองคประกอบของวิชาชัดเจน  เชน  คะแนน  100%  

แบงเปนการสอบ  30%  จากการมีสวนรวม  10%  จากโครงงานกลุม  30%  และงานที่มอบหมาย

ในแตละสัปดาหอีก  30%  เปนตน 

2.  การประเมินรายคู  (Peer  Evaluation)  เปนการประเมินกันเองระหวางคูของ

ผูเรียนที่เลือกจับคูกันในการเรียนทางไกลดวยกันไมเคยพบกันหรือทํางานดวยกัน  โดยใหทํา

โครงงานรวมกันใหติดตอกันผานเว็บและสรางโครงงานเปนเว็บที่เปนแฟมสะสมงาน  โดยแสดงเว็บ

ใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดเห็น  และจะประเมินผลรายคูจากโครงงาน 

3.  การประเมินตอเนื่อง  (Continuous  Evaluation)  เปนการประเมินที่ผูเรียนตอง

สงงานทุกๆ สัปดาหใหกับผูสอน  โดยผูสอนจะใหขอเสนอแนะและตอบกลับในทันที  ถามีส่ิงที่

ผิดพลาดกับผูเรียนก็จะแกไขและประเมินตลอดเวลาในชวงระยะเวลาของวิชา 

4.  การประเมินทายภาคเรียน  (Final  Course  Evaluation)  เปนการประเมินผล

ปกติของการสอนท่ีผู เ รียนตองผานการสอบ   โดยการทําแบบสอบถามสงผานไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองมืออ่ืนใดบนเว็บตามแตจะกําหนด  เปนการประเมินตามแบบการสอน

ปกติที่จะตองตรวจสอบความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผูเรียน 

สรรรัชต  หอไพศาล  (2544, หนา 100 อางอิงจาก  Soward, 1997)  กลาวถึงการ

ประเมินเว็บไซตวา  ควรใหผูใชสามารถเขาใชไดสะดวก  ไมประสบปญหาใดๆ การประเมินเว็บไซต

มีหลักการที่ตองประเมิน  คือ 

1.  การประเมินวัตถุประสงค  (Purpose)  เว็บไซตที่ดีตองมีวัตถุประสงควาเพื่อ

อะไร  เพื่อใคร  และกลุมเปาหมายคือใคร 

2.  การประเมินคุณลักษณะ  (Indentification)  เว็บไซตควรจะทราบไดทันทีเม่ือ

เปดเขาไปวาเกี่ยวของกับเร่ืองใด  ซึ่งในหนาแรก  (Homepage)  จะทําหนาที่เปนปกของหนังสือ  

(Title)  ที่บอกลักษณะรายละเอียดของเว็บนั้น 

3.  การประเมินภารกิจ  (Authority)  ในหนาแรกของเว็บจะตองบอกขนาดของเว็บ

และรายละเอียดโครงสรางของเว็บ  เชน  แสดงที่อยูและเสนทางภายในเว็บและช่ือผูออกแบบเว็บ 
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4.  การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ  (Layout  and  Design)  ผูออก 

แบบควรจะประยุกตแนวคิดตามมุมมองของผูใช  ความซับซอน เวลา  รูปแบบที่เปนที่ตองการของ

ผูใช 

5.  การประเมินการเชื่อมโยง  (Links)  การเช่ือมโยงถือวาเปนหัวใจของเว็บ  เปนส่ิง

ที่จําเปนและมีผลตอการใช  การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยงโดยไมจําเปน  ไมเปนประโยชนตอผูใช  ควร

ใชเคร่ืองมือสืบคนแทนการเชื่อมโยงที่ไมจําเปน 

6.  การประเมินเนื้อหา  (Content)  เนื้อหาที่เปนขอความ  ภาพ  เสียง  จะตอง

เหมาะสมกับเว็บและใหความสําคัญกับองคประกอบทุกสวนเทาเทียมกัน 

 

ชัยยงค  พรมวงศ  (2537, หนา 494)  ไดกลาวถึง  ระดับประสิทธิภาพของบทเรียน

ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเปนระดับที่ผูสอนพอใจวาหากบทเรียนมีประสิทธิภาพถึง

ระดับนั้นแลว  บทเรียนมีคุณคา  นาพอใจ  เราเรียกระดับประสิทธิภาพที่นาพอใจน้ันวา “เกณฑ

ประสิทธิภาพ” 

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพทําไดโดยการกําหนดเกณฑการประเมินผล  

พฤติกรรมผูเรียน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง  (กระบวนการ)  และพฤติกรรมข้ันสุดทาย 

(ผลลัพธ)  โดยกําหนดประสิทธิภาพเปน  E1  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  E2  ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ 

1.  การประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง  คือ  ประเมินผลตอเนื่องซึ่งประกอบดวย

พฤติกรรมยอยหลายๆ  พฤติกรรม  เรียกวา  “กระบวนการ”  (Process)  ของผูเรียนที่สังเกตจาก

การประกอบกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล  ไดแก  งานที่มอบหมายหรือแบบทดสอบยอยใน

แตละเร่ือง 

2.  การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย  คือ  ประเมินผลลัพธ  (Products)  ของผูเรียน

โดยประเมินจากการทดสอบหลังเรียน 

ประสิทธิภาพของส่ือการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวา  ผูเรียนจะ

เปล่ียนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉล่ียของคะแนนการทํางาน

และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน

ของผูเรียนทั้งหมด  นั่นคือ  E1/E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพต้ังไว  80/80  ถึง  90/90  สําหรับวิชาที่มีลักษณะ

เปนเนื้อหาและไมตํ่ากวา  75/75  สําหรับวิชาทักษะ 
 



 59 

ขั้นตอนของการทดสอบประสิทธิภาพ 
เม่ือผลิตส่ือการสอนข้ึนมาเปนตนแบบแลว  ตองนําส่ือการสอนไปทดสอบ

ประสิทธิภาพตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.  การทดสอบเด่ียว  (1:1) 

  เปนการทดสอบกับผูเรียน  1  คน  โดยใชเด็กออน  เด็กปานกลาง  และเด็ก

เกง  เลือกมากลุมละ  1  คน  จัดใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  เพื่อศึกษาขอมูล  ปญหาท่ีเกิด

ขณะเรียน  คํานวณหาประสิทธิภาพ  แลวนําปญหาที่เกิดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรให

สมบูรณ  กอนนําไปทดสอบแบบกลุม  ในข้ันนี้  E1/E2    โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดสอบเด่ียว

จะมีคาประมาณ  60/60 

2.  การทดสอบแบบกลุม  (1:3) 

  เปนการทดสอบกับผูเรียน  6-10  คน  โดยสุมนักเรียนจากกลุมเด็กออน  เด็ก

ปานกลาง  และเด็กเกง  มาศึกษาโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงจากการทดสอบเด่ียว

เรียบรอยแลว  และทําแบบทดสอบเก็บขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงบทเรียนใหมีประสิทธิภาพในการ

ทดสอบคร้ังนี้คะแนนของนักเรียนจะเพิ่มข้ึนเกือบเทาเกณฑ  โดยเฉลี่ยจะหางเกณฑประมาณ  10  

นั่นคือ  E1/E2   ที่ไดจะมีคาประมาณ  70/70 

3.  การทดสอบกับกลุมใหญ  (1:10)   

  เปนการทดสอบกับผูเรียนทั้งช้ัน  คํานวณหาคาประสิทธิภาพแลวทําการ

ปรับปรุง  ผลลัพธที่ไดในข้ันนี้จะใกลเคียงกับเกณฑที่ต้ังไว  หากตํ่าจากเกณฑไมเกิน  2.5  ก็ให

ยอมรับ  หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรใหม

โดยยึดสภาพความจริงเปนเกณฑ 

 
เกณฑมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
การที่จะกําหนดเกณฑ  E1/E2    ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความ

เหมาะสม  ตามปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักต้ังไว  80/80  85/85  90/90  สวนเนื้อหาที่เปน

ทักษะหรือเจตคติอาจดต้ังไวตํ่ากวานี้  เชน  75/75  เปนตน  อยางไรก็ตามไมควรต้ังเกณฑตํ่า  

เพราะถาต้ังเกณฑไวเทาไรก็มักไดผลเทานั้น  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรจะกําหนดเปน

เกณฑที่ผูสอนคาดหมายวานักเรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเปนที่นาพึงพอใจ  โดยกําหนดเปน

เปอรเซ็นต   ผลเฉล่ียของคะแนนการประกอบกิจกรรมทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลัง

เรียนของนักเรียนทั้งหมด 
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3.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการงานอาชีพและ 
    เทคโนโลยี 

3.1 สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน

มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  

สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน

อยางมีความคิดสรางสรรค  และแขงขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

รักการทํางาน  และมีเจคติที่ดีตอการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมี

ความสุข 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อให

มีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชพีและการศึกษาตอ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

-  การดํารงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระที่เกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  การ

ชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงไมทําลายส่ิงแวดลอม  เนน

การปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพื่อใหคนพบความสามารถ  

ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 

 -  การออกแบบและเทคโนโลยี  เปนสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย

อยางสรางสรรค  โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี  สรางส่ิงของเคร่ืองใช  วิธีการ  หรือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 

 -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การติดตอส่ือสาร  การคนหาขอมูล  การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหาหรือ

การสรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 -  การอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม  

จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม  เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต  และเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
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 คุณภาพผูเรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 -  เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน  มี

ทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะกระบวนการแกปญหา  และทักษะการจัดการ  มลัีกษณะนสัิยการ

ทํางานที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  

ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 

 -  เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรคในการ

แกปญหาหรือสนองความตองการ  สรางส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

อยางถูกตองและปลอดภัย  โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือ

แบบจําลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  

ส่ิงแวดลอม  และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากร  หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมี

ผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 

 -  เขาใจหลักการเบ้ืองตนของการส่ือสารขอมูล  เครือขายคอมพิวเตอร  หลักการและวิธี

แกปญหา  หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะการคนหา

ขอมูล  และการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  การใช

คอมพิวเตอรในการแกปญหา  สรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศนําเสนองาน 

 -  เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบ

อาชีพ  วิธีการหางานทํา  คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา  วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ  มี

ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ  และประสบการณตออาชีพที่สนใจ  และประเมิน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัดและความสนใจ 
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3.2 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ตาราง 3 แสดงมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
สาระที่ ๑  การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  

ทักษะการจัดการ  ทักษะการการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะการแสวงหา

ความรู  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร  และ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ง ๑.๑ ม. ๑/๑ 

 

ง ๑.๑ ม. ๑/๒ 

 

ง ๑.๑ ม. ๑/๓ 

๑.วิเคราะหข้ันตอนการทํางานตาม

กระบวนการทํางาน 

๒ . ใช ก ระบวนการก ลุ ม ในการ

ทํางานดวยความเสียสละ 

๓.ตัดสินใจแกปญหาการทํางาน

อยางมีเหตุผล 

• ข้ันตอนการทํางานเปนสวนหนึ่ง
ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ทั ก ษ ะ

กระบวนการทํางานโดยทําตามลําดับ

ข้ันตอนที่วางแผนไว เชน 

      -  การใชอุปกรณอํานวยความสะดวก

ในการทํางานบาน 

      -  การจัดและตกแตงหอง 

• กระบวนการกลุม เปนวิ ธีการ
ทํางานตามข้ันตอน คือ การเลือกหัวหนา

กลุม  กําหนดเปาหมาย  วางแผน แบง

งานตามความสามารถ   ปฏิบั ติตาม

บทบาทหนาที่  ประเมินผลและปรับปรุง

งาน  เชน   

    -  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแตง  

และบริการอาหาร 

    -  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

    -  การประดิษฐของใช  ของตกแตง

จากวัสดุในทองถิ่น 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  • ความเสียสละเปนลักษณะนิสัย

ในการทํางาน 

• การแกปญหาในการทํ า งาน

เพื่อใหเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหา

ตางๆ เชน   

    -  การจัดสวนในภาชนะ 

    -  การซอมแซมอุปกรณและเคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช 

 
สาระที่ ๒  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง ๒.๑  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสราง

ส่ิงของเคร่ืองใชหรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใช

เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่

ยั่งยืน 

 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

- - - 

 
สาระที่ ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง ๓.๑  เขาใจ  เห็นคุณคา  และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลการเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา  การทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ง ๓.๑ ม. ๑/๑ 

 

 

๑.อธิบายหลักการทาํงาน บทบาท

และประโยชนของคอมพิวเตอร 

 

• การทํางานของคอมพิวเตอรประ 

กอบดวย หนวยสําคัญ ๕ หนวย ไดแก 

หนวยรับเขา  หนวยประมวลผลกลาง  

หนวยความจําหลัก  หนวย ความจํารอง  

และหนวยสงออก 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  • คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวย

อํานวยความสะดวกในการ ดํา เนิน

กิจกรรมต าง  และตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 

คอมพิวเตอรมปีระโยชนโดยใชเปน

เคร่ืองมือในการทํางาน เชน  แก ปญหา  

สรางงาน  สรางความบันเทงิ  

ติดตอส่ือสาร คนหาขอมูล 

ง ๓.๑ ม. ๑/๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ง ๓.๑ ม. ๑/๓ 

๒.อภิปราย ลักษณะสําคัญและ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓.ประมวลผลขอมูลใหเปน

สารสนเทศ 

• ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    -  ชวยใหการทํางานรวดเร็ว  ถูกตอง  

และแมนยํา 

    -  ชวยใหการบริการกวางขวางข้ึน 

    -  ชวยดําเนินการในหนวยงานตางๆ 

    -  ช ว ย อํ า น ว ย ค ว า มส ะ ด ว ก ใ น

ชีวิตประจําวัน 

• เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบ
ในดานตางๆ เชน 

    -  คุณภาพชีวิต 

    -  สังคม 

    -  การเรียนการสอน 

• ขอมูลและสารสนเทศ 

     -  ความหมายของขอมูลและสาร 

สนเทศ 

   -  การประมวลผลขอมูลใหเปนสาร 

สนเทศ   
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • ประเภทของขอมูล 

• วิธีการประมวลผลขอมูล 

• การจัดการสารสนเทศ มีข้ันตอน

ดังนี้ 

     -  การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ

ขอมูล  ไดแก  การเก็บรวบรวมขอมูลและ

การตรวจสอบขอมูล 

     -  การประมวลผลขอมูล  ไดแก  การ

รวบรวมเปนแฟมขอมูล   การจัดเ รียง

ขอมูล  การคํานวณและการทํารายงาน    

     -  การดูแลรักษาขอมูล  ไดแก  การ

จัดเก็บ  การทําสําเนา  การแจกจายและ

การสื่อสารขอมูล  และการปรับปรุงขอมูล 

• ระดับของสารสนเทศ 

 
สาระที่ ๔  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๔.๑  เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ง ๔.๑ ม. ๑/๑ 

ง ๔.๑ ม. ๑/๒ 

 

ง ๔.๑ ม. ๑/๓ 

๑.อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

๒ .มี เจตคติที่ ดีตอการประกอบ

อาชีพ 

๓.เห็นความสําคัญของการสราง

อาชีพ 

• แนวทางการเลือกอาชีพ 

     -  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

• เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 

     -  การสรางรายไดจากการประกอบ

อาชีพสุจริต 

• ความสําคัญของการสรางอาชีพ 

     -  การมีรายไดจากอาชีพที่สรางข้ึน 

     -  การเตรียมความพรอม 
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สังคม  ไชยเมือง  (2547)  ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายวิชา

ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  เร่ือง เครือขายอินเทอรเน็ต  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม  จํานวน  36  คน  ผลปรากฏวา  มีประสิทธิภาพ  89.90/85.83  และมีดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ  0.79  มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

เครือขายที่ไดพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูระดับพอใจมาก 

 อเนก  ประดิษฐพงศ  (2545)  ไดทําการศึกษาเร่ือง  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวย

สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองชีวิตและวิวัฒนาการ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ในการวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ตามเกณฑ  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

ที่กําหนด  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองชีวิต

และวิวัฒนาการ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 กัญญารัตน  อูตะเภา  (2544)  ไดวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต  วิชาสถิติเบ้ืองตน  พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  วิชาสถิติเบ้ืองตนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ  86.2/87.4  สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไว  80/80  โดยสามารถใชเปนส่ือการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัย 

 
 4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 Tyan  et  al. (2000)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การใชการติดตอส่ือสารผานคอมพิวเตอรใน

ระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนของไตหวัน  ดวยการจัดระบบการศึกษาที่นําเอา  CMC  (Computer  

Mediated  Communication) , VICTORY  (Virtual  Classroom  &  Virtual  Corporation  

System)  มาพัฒนาในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาดวยอิเล็กทรอนิกส  และพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษานักเรียนแตละคนมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการประชุมทาง
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  ดอลิส  ลีย  (1995)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความชอบตอวิธีการเรียนโดยใชส่ือหลายมิติ  

(Hypermedia)  พบวาการเรียนผานส่ือ  Hypermedia  ในอนาคตตองนํามาใชควบคูกับการเรียน

การสอนในหองเรียน  จะตองมีการทดสอบ  หรือวัดคุณคาของโปรแกรมชวยสอน  และตองกําหนด/

สํารวจเคร่ืองมือ (วิธีการ)  ที่จะมีการผสมผสานตอการเรียนนั้น 

 

 


