
29ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

The Internet Using Behavior and Learning Achievement  A Case Study:                                                                   

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Students

การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จอมพล  เล้ารุ่งเรือง1

จิรพล  สังข์โพธิ์2

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail: iamjom5@hotmail.com1

E-mail: jirapon.s@gmail.com2

บทคัดย่อ

 การศึกษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ และปัจจัยทีส่่งต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเป็น 

การวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ�านวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ ่มตัวอย่างส ่วนใหญ่เป ็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 20-22 ปี เคยใช ้ 

อินเทอร ์เน็ตมาแล้วเฉลี่ย 9.37 ป ี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00-2.50 (พอใช ้) มากที่สุด 

ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุดในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดย

ใช้สมาร์ทโฟนในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด เว็บไซต์แรกที่นิยมใช้คือ google.com และส่วนใหญ่

ใช้เวลามากกว่า 60 นาที ในการหาความรู้เพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านนักศึกษา) มากที่สุดในประเด็น “นักศึกษามีความสนใจ

ในวิชาเรียนและในสาขาวิชาท่ีเรียน” ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านสถานศึกษา) มากที่สุดใน

ประเด็น “เพื่อนสนิทของนักศึกษามักใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตในเวลาเรียน” ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านครอบครัว) มากที่สุดในประเด็น “ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี ท�าให้นักศึกษารักใน

การเรยีน” และในส่วนของการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุคณะทีศ่กึษา

และระยะเวลาที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าเพศชาย ผู้ท่ีมีอายุ 20-22 ปี มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีกว่าช่วงอายุอื่นๆ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า

ผู้ที่ศึกษาในคณะอื่นๆ และผู้ที่มีระยะเวลาที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทความวิจัย
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ดีกว่าผู้ที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วน้อยกว่า 2) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมง

ต่อวันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าผู้ท่ีมีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันน้อยกว่า 3) นักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสถานศึกษาแตกต่างกัน 

โดยพบว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า (ต้องปรับปรุง) จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน

สถานศึกษามากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า 

ค�าส�าคัญ: อินเทอร์เน็ต  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ABSTRACT

 This Research Study on “The Internet Using Behavior and Learning Achievement A 

Case Study: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Students”, aimed to study 

the internet using behavior and the factors that affected students’ achievement of Rajamangala

University of Technology Phra Nakhon. The quantitative research was used in the form of the 

survey research. By utilizing questionnaire as a tool for collecting data from the students in 

the University of Technology Phra Nakhon. Sample were 400 students of RMUTP. The study 

found that the majority of the sample was male over female, with age of 20-22. They had 

been using the Internet in average of 9.37 years. The learning achievements were between 

2.00 to 2.50 (fair level). They used the internet most often during 6.01-9.00 pm. and used 

the internet more than six hours per day. Using smart phone most to connect to the internet. 

The first popular website used was google.com and it was mainly used to find out more 

knowledge more than 60 minutes. The majority of students’ opinions towards the learning

achievement for student aspect, university aspect, and family aspect were: “they were interested 

in subject and major of their studies”, “their close friends often used the cell phones and internet 

access in class”, and “the role model of their parents made them love to study, respectively. In 

the case of testing hypothesis, the study found that: 1) Sex, age, faculty and the duration of the 

internet usage are factors that affected the students’ learning achievement statistically, at the 0.05 

significant level, whereas female students, students aged 20-22 had higher learning achievement 

than males and other age groups. Moreover, students of the Faculty of Home Economics, and 

students who had used the internet more than 10 years had higher learning achievement than 

those who were in other faculty and had used the internet less than 10 years. 2) The internet 

usage behavior was statistically related to the students’ learning achievement, at the 0.05 

significant level, whereas the students who used the internet more than 6 hours a day had higher 

learning achievement rates than those who used it less. 3) The difference in the students’ learning 
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achievement was a factor affecting the achievement of the University. The study found that the 

students with lower learning achievement (improvement required) would negatively contribute to 

the learning achievement of the University.

KEYWORDS: Internet, Internet Using Behavior, Learning Achievement

บทน�า

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ่และมีผู้ใช้งานอยู่ทั่วทุกมุมโลก ท�าให้การ

ติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว และ

ไร้พรมแดน ทัง้ยงัเป็นเสมอืนคลงัความรูร้วบรวมข้อมลู

ต่างๆ ไว้มากมายมหาศาล และยงัเป็นจดุเช่ือมต่อไปยงั

แหล่งความบันเทิงต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ดังนั้นจึงมีจ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลส�ารวจของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่าประเทศไทย

มีจ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่

33.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของประชากรใน

ประเทศทัง้หมด 63.1 ล้านคน และจากผลการส�ารวจ

พฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ ปี พ.ศ. 2560 (ส�านกังาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 

2560) พบว่ากิจกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3 

อันดับแรก ได้แก่ 1) การใช้โซเชียลมีเดีย (Line, 

Facebook, Instagram, Youtube) 2) การค้นหา

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ 3) การรับ-ส่งอีเมล 

นอกจากการติดต่อสื่อสารและความบันเทิงแล้ว 

อนิเทอร์เนต็ยงัเข้ามามบีทบาทในด้านการศกึษาอกีด้วย

โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการเรียนการสอนใน

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้ 

นกัศกึษาได้เรยีนรูด้้วยตนเองท้ังในและนอกห้องเรยีน 

หรอืการเรยีนรูผ่้านโปรแกรมส�าเรจ็รปูในระบบออนไลน์ 

ต่างๆ เช่น โปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศ 

เป็นต้น หรอืการเกดิขึน้ของห้องเรยีนออนไลน์ในสถาน

ศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ตและน�ามาประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน 

รวมท้ังการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการติดต่อ

สื่อสารกับอาจารย์ผู ้สอน ส่งการบ้าน รายงาน 

ผ่านทางอเีมล หรอืช่องทางออนไลน์อืน่ๆ ท�าให้มคีวาม

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน

การใช้อนิเทอร์เนต็ของนกัศกึษากเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นปัญหา

อยูใ่นปัจจบุนั เช่น การคัดลอกข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็

มาใช้โดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูล

ไม่ถูกต้อง ท�าให้พบผลงานของนักศึกษาที่เป ็น 

การคดัลอกมาทัง้หมดจากข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ รวมถงึ

ไม่มกีารอ้างองิทีม่าของข้อมลู ซึง่อาจส่งผลต่อคณุภาพ

ของนักศึกษาในเรื่องของการไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ข้อมูล และการเลือกใช้ข้อมูลอย่าง

ถกูต้องเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อผลการเรยีน

ของนักศึกษาตามมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้ทราบถึง

พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และความ

สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รวมทั้ง

ความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันจะเป็น

ประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางใน

การก�ากับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาให้

กับผู้ปกครองและครู/อาจารย์ในสถานศึกษา รวม

ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของอินเทอร์เน็ตกับ 

การศึกษาอีกด้วย



32 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ทางประชากรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา

 4. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา

 5. เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหว่างผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักศึกษา 

สมมติฐาน

 1. ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

 2. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

 3. นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

แตกต่างกัน จะมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนแตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การวิจยัเรือ่ง “พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา: นักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” ได้อาศยั

แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ทฤษฎกีารเปิดรับ

สื่อ แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แนวคิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. ทฤษฎกีารเปิดรบัสือ่ (กาญจนา แก้วเทพ,

2554) ได้อธบิายว่า โดยส่วนใหญ่ ในการเปิดรบัข่าวสาร

ของผู้รับสารนั้น คนเรามีความตั้งใจที่จะแสวงหา

ข่าวสารเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึง่ เช่น

เพ่ืออาชพีการงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซือ้

เพื่อควบคุมสถานการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการลงมือกระท�า (เช่น รายงานพยากรณ์

อากาศ) เมือ่มีความตัง้ใจทีแ่น่วแน่ดังกล่าว การเข้าไป

ใช้สื่อจึงมิใช่กิจกรรมที่กระท�าไปตามยถากรรมหรือ

ไร้เป้าหมาย หากแต่เป็นกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่

แน่นอน (เรียกว่าเป็น Goal – oriented activity) 

ในท่ามกลางสภาวะการแสวงหาข่าวสารของผูร้บัสารนี้

สือ่มวลชนมไิด้เป็นทางเลอืกเดยีวของบคุคล หากทว่า

เป็นเพียงตัวเลือกตัวหนึ่งท่ามกลางตัวเลือกตัวอื่นๆ 

และสื่อมวลชนคงต้องพบว่าแหล่งข่าวสาร อื่นๆ มี

ฐานะเป็นคู่แข่งไปโดยปริยาย (หลักการข้อนี้มีนัยยะ

ที่ลดสถานะและความส�าคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อ

บคุคลลงมา) ส�าหรับทิศทางท่ีบคุคลจะเลือกแสวงหา

และใช้สื่อประเภทใดนั้น จะเกิดจากความต้องการ

ของบุคคลนั้นเป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการ

ดังกล่าวจะถูกแปรมาเป็นแรงจูงใจ (Motivation)

ที่จะผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้ส่ือ

ประเภทต่างๆ

 2. แนวคดิเก่ียวกบัอนิเทอร์เนต็ อนิเทอร์เนต็

(Internet) เป็นเครอืข่ายท่ีมกีารเชือ่มโยงคอมพวิเตอร์

ทัว่โลกเข้าด้วยกนั ดังนัน้อนิเทอร์เนต็จึงเป็นเครือข่าย

ขนาดมหึมา ที่สามารถย่อโลกของมนุษย์เราให้

มีขนาดเล็กลง ท�าให้สามารถติดต่อสื่อสารข้าม

ทวีปได้ในระยะเวลาอันส้ัน ในปัจจุบันเทคโนโลยี

อนิเทอร์เนต็มกีารพัฒนาก้าวล�า้ไปมาก เนือ่งจากเป็น

เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมาก 

มีการพัฒนาให้สามารถสื่อสารด้วยความเร็วสูง 

และน�ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายจน

กลายเป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนัของมนุษย์ไปแล้ว 

(ฝ่ายต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2553) 

  2.1 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

  อนิเทอร์เนต็สามารถน�าไปประยกุต์ใช้งาน

ในด้านต่างๆ ได้แก่ (ฝ่ายต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 

2553) ได้แก่ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ
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การค้นหาข้อมูลผ่าน World Wide Web การประยกุต์

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารในรูปแบบของอีเมล

การแชท การประยกุต์ใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่การดาวน์โหลด

และอัพโหลดข้อมูล การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ

ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ประสาท 

เนืองเฉลิม (2557) ยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ คือ การประยกุต์ใช้งานอนิเทอร์เนต็ด้าน

การศกึษา ได้แก่ การเรียนรูแ้บบออนไลน์ (e-learning)

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (Computer assisted

instruction – CAI) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video 

on demand – VOD) หนังสอือิเลก็ทรอนกิส์ (e-book)

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) 

  2.2 คุณค่าของอินเทอร์เน็ตในการเรียน

การสอน 

  ในปัจจบุนัหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย

ได้น�าอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ซึง่สามารถสรปุคณุค่าของอนิเทอร์เนต็ในด้านการเรยีน

การสอนได้ ดังนี้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) 

1) การใช้กิจกรรมบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ท�าให้ผู้เรยีน

ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัสงัคม วฒันธรรมและโลกมากขึน้ ทัง้นี้ 

เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้ผู ้เรียน

สามารถสื่อสารกับผู ้คนท่ัวโลกได้อย ่างรวดเร็ว 

และสามารถสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

จากทั่วโลกได้เช่นกัน 2) เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่

ส�าหรับผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลในลักษณะใดๆ 

ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

หรือในรูปแบบของส่ือประสม โดยการสืบค้นผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โยงใยกับแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ทั่วโลก 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน

อินเทอร์เน็ต ท�าให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรียนในด้าน

ทักษะการคิดอย่างมีระบบ (High-order thinking

skills) โดยเฉพาะทกัษะการวเิคราะห์สบืค้น (Inquiry-

based analytical skill) การคดิเชิงวพิากษ์ (Critical

 thinking) การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และ

การคิดอย่างอสิระ 4) สนบัสนนุกระบวนการสหสาขา

วชิาการ (Interdisciplinary) กล่าวคอื การน�าเครอืข่าย

มาใช้เชือ่มโยงกจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้ นกัการศกึษา

สามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชา

ต่างๆ เช่น คณติศาสตร์ ภมูศิาสตร์ ภาษา วทิยาศาสตร์

ฯลฯ เข้าด้วยกัน 5) ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียน

ออกไป เพราะผู้เรียนสามารถที่จะใช้เครือข่ายใน

การส�ารวจปัญหาต่างๆ ทีผู่เ้รยีนมคีวามสนใจ นอกจากนี้

ยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ ซึง่อาจมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ท�าให้มุมมองของ

ตนเองกว้างขึน้ 6) การท่ีเครือข่ายอนิเทอร์เนต็อนญุาต

ให้ผู ้ เรียนสามารถเข้าถึงผู ้ เช่ียวชาญหรือผู ้ที่ ให ้

ค�าปรึกษาได้ และการที่ผู ้ เรียนมีความอิสระใน

การเลือกศึกษาส่ิงท่ีตนเองสนใจ ถือเป็นแรงจูงใจ

ส�าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน

    2.3 อนาคตของอินเทอร์เน็ต

   ปี ค.ศ. 2020 Pew Research Center 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส�ารวจความคิดเห็นนักคิด

นักวิชาการทางเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องในแวดวง

อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มี

ต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจใน ปี ค.ศ. 2020  

(รอฮีม ปรามาส, 2554) โดยในท่ีนี้จะขอกล่าวถึง

อนาคตของอนิเทอร์เนต็ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการวิจยั

ในครั้งนี้ คือ จากการส�ารวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ชั้นน�า ผู ้สร ้างเทคโนโลยี  นักธุรกิจแถวหน ้า 

และผูเ้ก่ียวข้องกบัอนิเทอร์เนต็ จ�านวน 1,196 ราย พวกเขา

คาดว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่จะกลายเป็นอุปกรณ์หลัก

ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของผู้คนส่วนใหญ่

ทั่วโลก โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบอินเทอร์เน็ต

และระบบสั่งงานด้วยเสียงพูดจะก้าวหน้าขึ้น ผู้ตอบ

แบบสอบถามเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะช่วยพัฒนาระดับ

สติปัญญาและวิธีคิดของมนุษย์ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง

แบบแผนวิธีของการเขียน การอ่านของมนุษย์ผ่าน

ทางอุปกรณ์และแอปพลิเคชันก้าวหน้าชนิดใหม่ๆ

ทีเ่ราคาดไม่ถงึ และร้อยละ 76 ของผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “ในปี ค.ศ. 2020 ผู้คนที่
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ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีระดับสติปัญญาสูงขึ้น เนื่องจาก

สามารถเข้าถึงข้อมลูจ�านวนมากอย่างท่ีไม่เคยปรากฏ

มาก่อนจึงท�าให้ฉลาดมากขึ้น และตัดสินใจเลือก

สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม ค�ากล่าวท่ีว่า “กูเกิ้ลจะ

ท�าให้มนุษย์โง่เขลาลง” เป็นค�ากล่าวที่ผิด” อีกทั้ง

ร้อยละ 65 ของผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ

ข้อความที่ว ่า “ในปี ค.ศ. 2020 จะชัดเจนว่า

อนิเทอร์เนต็ได้ปรบัปรงุและยกระดบัการเขียน การอ่าน 

กระบวนการประมวลผลและใช้ความรู้ของมนุษย์” 

และทรพัยากรบนอนิเทอร์เนต็และบรรดาเสร์ิชเอนจนิ

จะพัฒนาศักยภาพในการคิดของมนุษย์ เราไม่จ�าเป็น

ต้องท่องจ�าข้อมูลต่างๆ จ�านวนมากอีกต่อไป แต่เราจะหนั

ไปให้ความส�าคัญกับการคิด วิธีคิดเชิงพินิจพิเคราะห์ 

(Critical Thinking) และทักษะในการวิเคราะห์ 

การท่องจ�าน้อยลงจะท�าให้ผู ้คนสามารถใช้สมอง

และเวลามากขึ้นในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เหล่านี้  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการศึกษา

นิยามหรือความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พบว่ามีผูใ้ห้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึง่สามารถ

กล่าวโดยสรุปว ่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 

ผลท่ีเกิดจากการเรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจาก

การเรยีนการสอน แสดงอยูใ่นรปูของคะแนนหรอืเกรด 

และผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยนจะสะท ้ อน ให ้

เห็นถึงคุณภาพของผู ้ เรียน Prescott (1961, 

อ้างถงึใน ทพิวรรณ กมลพฒันานนัท์, 2543) ได้อธบิาย

ถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนไว้ 6 ประการ ดังนี้

    3.1 องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ 

อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพและ

ข้อบกพร่องและลักษณะท่าทางของร่างกาย

    3.2 องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ 

ความสัมพันธ์ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่าง

บดิามารดาและบตุร ความสมัพนัธ์ระหว่างพีน้่องและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

  3.3 องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและ

สิง่แวดล้อม ได้แก่ ขนมธรรมเนยีมประเพณี ความเป็นอยู่

ของสมาชิกในครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน 

การอบรมและฐานะทางบ้าน

     3.4 องค์ประกอบทางด้านความสมัพนัธ์ใน

กลุ่มเพื่อน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เรียน กับเพื่อน

วัยเดียวกัน

     3.5 องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน 

ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติและแรงจูงใจ

  3.6 องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ 

ปัญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์

 Prescott (1961, อ้างถึงใน ทิพวรรณ

กมลพัฒนานันท์, 2543) กล่าวว่า องค์ประกอบ

ทั้ง 6 ด้านนี้ โดยธรรมชาติแล้วบางองค์ประกอบ

เป็นสิ่งที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

แต่ละคนแตกต่างกันไป โดยองค์ประกอบด้านหนึ่ง

อาจจะส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

คนหนึ่ง แต ่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนอีกคนหนึ่งได้ และยังไม่มี

ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าองค์ประกอบใดมีความส�าคัญ

มากกว่ากัน 

 นอกจากนี้ สรายุทธ มาลา (2545) ได้กล่าว

ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้

 1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ผู้เรียนเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งหากผู้เรียน

ขาดความพร้อมที่จะศึกษาก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้วย โดยปัจจัยด้านผู้เรียนประกอบด้วย

  1.1 ความพร้อมทางด้านร่างกาย เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญมากที่ท�าให้คนเราพร้อมที่จะเรียน

รู้สิ่งต่างๆ รอบตัว หากร่างกายไม่ปกติ เช่น เจ็บป่วย 

พิการ ย่อมท�าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ ดังนั้น

สุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาดี ไม่มีความวิตกกังวล

ในจิตใจและไม่มีสภาวะแวดล้อมอื่นๆ มารบกวนก็จะ

ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้

  1.2 ความเข้าใจในวิชาท่ีเรียน การเรียน

รู้ของผูเ้รยีนต้องอาศยัการศกึษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า

วชิาทีก่�าลงัศกึษาอยูม่เีนือ้หา หลกัสตูร การจดัการเรียน

การสอนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าต้องเรียน
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อะไรและต้องท�าอะไรบ้างให้บรรลุผลในการเรียน 

แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู ้ เรียนต่อวิชาที่

เรียนด้วย

  1.3 ค่านิยม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะเป็นเหตุหรือแรงจูงใจ

ให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน เช่น ค่านิยมในการเลือก

เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

  1.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้

เกิดการกระตุ้น พลังขับ หรือแรงขับ ให้ผู้เรียนเกิด

ความปรารถนาที่จะเรียนให้ส�าเร็จลุล่วงจนได้ เช่น 

มีอาชีพที่ใฝ่ฝัน เป็นต้น

 2. ปัจจัยด้านผู้สอน ผู ้สอนเป็นผู ้ท่ีจะให้

ความรู้ ฝึกฝน อบรม ชี้แนะการเรียนของผู้เรียนให้

เป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม และสร้างเสริม

ประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนเพิ่มเติม โดยปัจจัย

ด้านผู้สอนประกอบด้วย

  2.1 การพัฒนาความรู้ของผู้สอน เพราะ

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารและเทคโนโลยี

ตลอดเวลา ดงันัน้ผูส้อนจงึต้องหาความรูเ้พิม่เตมิ หรอื

หาความรูใ้หม่มาแทนความรูเ้ก่า และปรบัปรงุต�าราที่

ใช้ในการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  2.2 ความรู้ในวิชาที่สอน เป็นสิ่งที่ผู้สอน

ทุกคนคงตระหนักกันดีในเรื่องนี้ การเป็นผู ้สอน

ที่มีความรู ้จริงในวิชาที่สอน ซ่ึงบางคนอาจได้รับ

การเล่าเรียนมาก่อนหรือบางคนก็มาศึกษาเพิ่มเติม

ในขณะที่เป็นผู้สอน นอกจากการมีความรู้แตกฉาน

ในวิชาที่สอนแล้ว ผู ้สอนต้องรู ้จักใช้วิธีการสอน

ที่เหมาะสมกับนักเรียนด้วย

 3. ปัจจัยด้านสถานศึกษา คือ ความพร้อม

ของสถานศึกษา เช่น สภาพห้องเรียน บรรยากาศใน

ชัน้เรยีนทีจ่ะช่วยเพิม่แรงจงูใจในการเรยีนรู้ และอปุกรณ์

การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 นอกจากนีแ้ล้ว ทกัษะพืน้ฐานของผูเ้รยีนท่ีมี

ตดิตวัมาก่อนกจ็ะส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วย

เช่นกัน ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะพืน้ฐานมาก่อนย่อมได้เปรียบ

ในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(สรายุทธ มาลา, 2545)

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  4.1 ดวงกมล คงเมอืง (2545) ศกึษาเร่ือง

“ผลกระทบทางครอบครัวต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน”

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียน คอืปัจจัยเชงิกระบวนการในครอบครัว เช่น

ด้านความคาดหวังของบิดามารดาต่อการศึกษาของ

บุตร การใช้เหตุผลในการเล้ียงดูบุตร ความสัมพันธ์

ระหว่างบิดามารดากับบุตร รูปแบบการเลี้ยงดูของ

ครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  4.2 ทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ (2543) 

ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางครอบครัว

พบว่า ระดับการศึกษาของบิดา มารดา ฐานะทาง

เศรษฐกจิ (รายได้) ของบดิามารดา ความสมัพันธ์ของ

บิ ดามารดา  ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งบิ ดา กับ

นักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับนักศึกษา 

และความคาดหวังของบดิามารดา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา ปัจจยัทางด้าน

สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยพบว่า ระบบอาจารย์

ที่ปรึกษา มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศกึษา อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ส่วนคุณลักษณะและพฤติกรรมการสอนของ

อาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ ่มเพื่อนกับนักศึกษา 

ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา และปัจจัยทางด้านตัวนักศึกษา พบว่า 

ทัศนะคติในการเรียนของนักศึกษา ด้านการยอมรับ



36 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในตัวครู และด้านการยอมรับคุณค่าการศึกษา ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

ส่วนนิสัยในการเรียนของนักศึกษาด้านการหลีกเลี่ยง

ด้านการผัดเวลาหรือการจัดการเกี่ยวกับเวลา และ

ด้านวิธีการท�างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

  4.3 พรศิริ วิรัชวงศ์ (2545) ศึกษาเรื่อง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้

อิ น เทอร ์ เน็ ตที่ ศู นย ์ คอมพิ ว เตอร ์ ของคณะ/

มหาวิทยาลัยในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต 

3-4 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลาเฉลี่ยมากกว่า 2 ชั่วโมง

ขึ้นไปถึง 3 ชั่วโมง/ครั้ง ในช่วงเวลา 21.01 น. ถึง 

24.00 น. โดยใช้อินเทอร์เน็ตตามล�าพัง นักศึกษา

ใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บในระดับมากที่สุด โดยเปิดรับ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย 

สนทนาออนไลน์และถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลในระดับ

ปานกลางในการใช้อนิเทอร์เนต็นกัศกึษามจีดุประสงค์

ด้านการศึกษา ด้านความบันเทงิ และด้านธรุะส่วนตวั

อยู ่ ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการใช ้

อินเทอร ์ เน็ตไม ่มีความสัมพันธ ์ เชิงเส ้นตรงกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพฤติกรรมสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ท้ัง 4 คณะ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ได ้แก ่  จุดประสงค ์ 

ด้านความบันเทงิ สารสนเทศด้านบันเทิง และสารสนเทศ

ด้านการศึกษาบนเว็บไซต์ 

  4.4 Willoughby, Anderson, Wood, 

Mueller, & Ross (2009) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง Fast 

searching for information on the Internet to

use in a learning context : The impact of 

domain knowledge ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 100 คน

โดยการทดลองได ้ให ้นักศึกษาเขียนเรียงความ

2 เรื่อง โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 

ซ่ึงนักศึกษาจ�านวน 100 คนใช้เวลาในการค้นหา

ข้อมูลและเขียนเรียงความ 2 เรื่อง เสร็จภายในเวลา 

30 นาท ีนอกจากนีง้านวิจยัของ Willoughby et al.

(2009) ยังแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการใช้

อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลของผู ้ที่มีความรู ้ในด้าน

การค้นหาข้อมลูสงูกบัผูท้ีม่คีวามรูใ้นการค้นหาข้อมูล

ระดับต�่า ไม ่ส ่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การเขียนเรียงความท่ีได้รับมอบหมาย แต่ในผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในการในด้านการค้นหาข้อมูล

ทางอินเทอร ์ เน็ตจะช ่วยให ้การท�างานรวมถึง

การค้นหาข้อมูลท�าได้โดยง่าย 

   4.5 Gialamas, Nikolopoulou, & 

Koutromanos (2013) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง Student

Teachers’ Perception about The Impact of 

Internet Usage on Their Learning and Jobs 

ซ่ึงได้ท�าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน 

และครูจ�านวน 448 คน ในกรุงเอเธน ประเทศกรีก

ซึ่งนักเรียน และครู ส่วนใหญ่มองว่าการใช้งาน

อินเทอร ์ เน็ตในการเรียนจะช่วยให้การเรียนมี

ความน่าสนใจและมปีระสทิธภิาพในการเรยีนมากยิง่ขึน้

และความรู้ ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ก็มีผลที่จะใช้ในการท�างานในอนาคต

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจัิยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา: นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เป็น 

การวิจยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ในรปู

แบบการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ประชากรที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  ได ้แก ่ 

นกัศกึษาทีก่�าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร จาก 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3) 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ  

5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 7) คณะศิลปศาสตร์ 8) คณะ

อตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ และ 9) คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ�านวนทัง้สิน้ 

13,343 คน

 กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ

95 และค่าความคลาดเคลือ่นหรอืผดิพลาดท่ียอมรบัได้

ไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนั้น

ผู ้วิจัยจึงใช้กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน

ทั้งสิ้น 400 คน 

 เครื่ อ ง มือที่ ใช ้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่เป็นแบบสอบถาม

ชนดิปลายปิด (Close-ended Questions) แบ่งเป็น

5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับลกัษณะ

ทางประชากรของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ

สอบถามแบบเลอืกตอบ (Check list) ซึง่ประกอบด้วย

เพศ อายุ คณะท่ีศึกษา และระยะเวลาที่เคยใช้

อินเทอร์เน็ตมาแล้ว ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้ระบุผลการเรียนของ

นักศึกษา (GPA) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) ซึ่งประกอบด้วย

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป และการใช้

อนิเทอร์เนต็เพือ่การเรยีนและในระหว่างการเรียนใน

ห้องเรียน และใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Likert

scale) กบัค�าถามจุดประสงค์ในการใช้งานอนิเทอร์เนต็

ในด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง ด้านการติดต่อ

สื่อสาร และด้านการติดตามข่าวสาร ส่วนที่ 4 แบบ

สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

ที่ส่งผลต่อการเรียน ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 

(Likert scale) ส่วนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจยั

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้มาตรวัดแบบ

ประมาณค่า (Likert scale) ซึง่ประกอบไปด้วย ค�าถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านนักศึกษา ด้านสถานศึกษา และด้านครอบครัว

 การวจิยัในคร้ังนี ้ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างตอบ

ด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 

ตามคณะต่างๆ ทัง้ 9 คณะ ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)

เป็นการบรรยายข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร ผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียน พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

ตั้งไว้ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยใช้สถิติ Chi-Square 

และ Oneway ANOVA (F - test)

สรุปผลการวิจัย

 ข ้อมูลทั่ ว ไปของผู ้ ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิยรวมท้ังส้ิน 400 คน พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยร้อยละ

55.0 เป็นเพศชาย และร้อยละ 45.0 เป็นเพศหญิง 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 มีอายุ 20-22 ปี และร้อยละ 

12.0 ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างเคย

ใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วเฉลี่ย 9.37 ปี โดยส่วนใหญ่

ร้อยละ 62.5 เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้ว 6-10 ปี 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.00-2.50 (พอใช้) รองลงมาร้อยละ 30.0 มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 2.51-3.00 (ปานกลาง) ร้อยละ 20.3 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01-3.50 (ดี) ร้อยละ 7.8 

มผีลสัมฤทธิท์างการเรียน ต�า่กว่า 2.00 (ต้องปรบัปรงุ) 



38 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และร้อยละ 7.3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3.51-4.00 

(ดีมาก) ตามล�าดับ

  พฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เนต็ กลุม่ตวัอย่าง

ร้อยละ 41.0 ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุดในช่วงเวลา

18.01-21.00 น. ร้อยละ 36.8 ใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า

6 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 54.8 ใช้สมาร์ทโฟนใน

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยร้อยละ 43.3

นิยมใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ในการเข้าถึง

อนิเทอร์เนต็ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.8 ใช้งานอินเทอร์เนต็

ในที่พักมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.5 ใช้เวลา

มากกว่า 60 นาที ในการหาความรู ้เพิ่มเติมผ่าน

อนิเทอร์เนต็เพือ่การเรยีน และส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3

ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่างท่ีอาจารย์สอนบางครั้ง 

เวบ็ไซต์แรกทีน่ยิมใช้งาน กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 

62.0 นิยมใช้เว็บไซต์ google.com เป็นเว็บไซต์แรก

การใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่ตดิต่อสือ่สารกบับุคคลภายนอก

ระหว่างท่ีอาจารย์สอน กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ

70.8 ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคล

ภายนอกระหว่างที่อาจารย์สอน บริการอินเทอร์เน็ต

ที่นิยมใช้บริการมากที่สุด อันดับที่ 1 คือการสนทนา

ออนไลน์ บริการอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้บริการมาก

ที่สุด อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 คือ ดูคลิปวิดีโอผ่าน

ทาง Youtube ฯลฯ ประเภทของข่าวสารท่ีเลือก

เปิดรับผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ

ข่าวสารประเภทบันเทิงผ่าน ข่าวสารที่เลือกเปิดรับ

ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด อันดับที่ 2 คือข่าวสาร

ประเภทสินค้าและบริการ ประเภทของข่าวสารที่

เลือกเปิดรับผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด อันดับท่ี 3 

คือข่าวสารประเภทการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างมี

จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษามาก

ที่สุด ในประเด็น “ค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ” 

(4.24) จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตด้านความ

บันเทิงมากที่สุด ในประเด็น “ดูหนัง ฟังเพลงทาง

อินเทอร์เน็ต” จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต

ด ้ านการติดต ่อสื่ อสารมาก ท่ีสุด  ในประเด็น 

“ใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่พดูคยุกบัเพือ่น” (4.36)  จดุประสงค์

ในการใช้อนิเทอร์เน็ตด้านการติดตามข่าวสารระดับมาก 

ในประเด็น “ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี” (3.87) 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ส่งผล

ต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการเรียน ระดับมาก ในทกุ

ประเดน็ ได้แก่ “การใช้งานอนิเทอร์เนต็ท�าให้มข้ีอมูล

ในการท�ารายงานหรอืชิน้งานเพิม่ขึน้” (4.04) “การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตท�าให้มีความรู ้รอบตัว และสามารถ

น�ามาปรับใช้ในการเรียนได้” (4.04) “การใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานกลุม่

มากขึ้น” (4.01) “การใช้อินเทอร์เน็ตมีความจ�าเป็น

ต่อการเรียนรู้” (4.00) “การใช้งานอนิเทอร์เนต็ท�าให้

มีความรู ้ในเร่ืองที่เรียนเพิ่มขึ้น” (3.99) “การใช้

อนิเทอร์เนต็ช่วยให้สามารถส่งงานทีอ่าจารย์มอบหมาย

ได้ทันเวลา” (3.91) “ข้อมูลในเว็บไซต์สามารถน�ามา

ประกอบวชิาต่างๆ ได้ด”ี (3.90) “การใช้อนิเทอร์เนต็

ช่วยลดเวลาในการท�ารายงานและการท�าการบ้าน

ให้น้อยลง” (3.79) “การอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

ช่วยใหจ้�าข้อมูลได้ดกีวา่การอ่านจากหนังสือ” (3.72) 

“การใช้อนิเทอร์เนต็ในด้านการศกึษาจะท�าให้ผลการ

เรียนเพิ่มขึ้น” (3.67) “การใช้งานอินเทอร์เน็ตท�าให้

มีผลการเรียนดีขึ้น” (3.62) “การใช้งานอินเทอร์เน็ต

ช่วยให้สนใจการเรียนมากขึ้น” (3.54)

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(ด้านนกัศกึษา) กลุม่ตัวอย่างมคีวามคดิเหน็ ระดับมาก

ในทุกประเด็น ได้แก่ “ท่านมีความสนใจในวิชาเรียน

และในสาขาวชิาท่ีเรียน” (3.82) “ท่านเข้าเรียนทุกวชิา

อย่างสม�า่เสมอ” (3.80) “ท่านมทัีศนคติท่ีดีต่ออาจารย์

ผู ้สอนและมหาวิทยาลัย” (3.74) “ท่านมีความรู้

ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาที่ก�าลังศึกษา

มาก่อนแล้ว” (3.68) “ท่านมีสมาธิในขณะที่อยู่ใน

ห้องเรยีน” (3.59) และ “ท่านชอบอ่านหนงัสอืค้นคว้า

หาความรูใ้หม่ๆ ตลอดเวลา” (3.58) ตามล�าดบั ปัจจยั

ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (ด้านสถานศกึษา)

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นระดับมาก ในประเด็น 

“ เพื่ อนสนิทของท ่ านมั ก ใช ้ อุ ปกรณ ์ สื่ อ สาร
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และอินเทอร์เน็ตในเวลา” (3.82) “ผู้สอนเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาซักถามและให้ค�าปรึกษาได้เป็นอย่างดี”

(3.78) “ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่

สอนเป็นอย่างดี” (3.72) “เพื่อนสนิทของท่านเป็น

คนทีม่ผีลการเรยีนด”ี (3.70) “ผูส้อนมคีวามสามารถ

ในการสอน และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมแก่

การเรียนรู้ของนกัศกึษา” (3.68) “เพือ่นสนทิของท่าน

เป็นคนขยันและตั้งใจเรียน” (3.68) “มหาวิทยาลัย

มีเทคโนโลยีทางการสอนที่มีประสิทธิภาพ” (3.67) 

“มหาวิทยาลัยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม

ทุกพื้นที่” (3.44) และระดับปานกลาง ในประเด็น 

“มหาวทิยาลยัมีสือ่การสอนช่วยให้เรยีนย้อนหลงัได้”

(3.34) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(ด้านครอบครัว) กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ระดบัมาก

ในประเด็น “ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี ท�าให้ท่าน

รักในการเรียน” (3.99) “ผู้ปกครองให้การเอาใจใส่

ดแูลท่านอย่างสม�า่เสมอ” (3.97) “ผูป้กครองของท่าน

ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์การเรียน

อย่างสม�่าเสมอ” (3.92) และระดับปานกลาง 

ในประเด็น “ผู ้ปกครองจ�ากัดเวลาในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต” (3.21) ตามล�าดับ

 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ลกัษณะทางประชากร

มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ

อาย ุคณะทีศ่กึษา และระยะเวลาทีเ่คยใช้อนิเทอร์เนต็

มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.05 และจากการวเิคราะห์

ด้วยสถิติ Chi-Square พบว่า ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน 3.51-4.00 (ดีมาก) 3.01-3.50 (ดี) 2.51-

3.00 (ปานกลาง) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ในขณะที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00-2.50 

(พอใช้) และต�่ากว่า 2.00 (ต้องปรับปรุง) ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ (Chi-Square = 26.853*,

Sig. = 0.000) ผู้ที่มีอายุ 20-22 ปีมีผลการเรียนดีกว่า

ผู้ที่มีอายุในช่วงอายุอื่นๆ (Chi-Square = 31.637*, 

Sig. = 0.000) ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.51-

4.00 (ดีมาก) มากที่สุดร้อยละ 23.3 ศึกษาอยู่ใน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Chi-Square =  

182.600*, Sig. = 0.000) ผู้ท่ีมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน

3.51-4.00 (ดีมาก) มากที่สุดร้อยละ 11.0 เคยใช้

อินเทอร์เน็ตมาแล้วมากกว่า 10 ปี ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 3.01-3.50 (ดี) มากที่สุดร้อยละ 21.2 

เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้ว 6-10 ปี ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 2.51-3.00 (ปานกลาง) มากท่ีสุดร้อยละ 

34.0 เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วมากกว่า 10 ปี ผู้ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00-2.50 (พอใช้) มากที่สุด

ร้อยละ 37.6 เคยใช้อนิเทอร์เนต็มาแล้ว 6-10 ปี และผูท้ี่

มผีลสัมฤทธิท์างการเรียน ต�า่กว่า 2.00 (ต้องปรบัปรงุ) 

มากท่ีสุดร้อยละ 22.0 เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้ว

1-5 ปี (Chi-Square = 22.625*, Sig. = 0.004)

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ-

เรียน โดยพบว่า ระยะเวลาในการใช้งานอนิเทอร์เนต็

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์ด้วย

สถติิ Chi-Square พบว่าผูท้ีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

3.51-4.00 (ดีมาก) มากท่ีสุดร้อยละ 9.5 มีระยะ

เวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมง

ต่อวัน ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01-3.50 (ดี) 

มากที่สุดร้อยละ 21.1 มีระยะเวลาในการใช้งาน

อนิเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั ผูท้ีม่ผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 2.51-3.00 (ปานกลาง) มากทีสุ่ดร้อยละ

35.6 ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4-6 ชัว่โมง

ต่อวัน ผู ้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00-2.50 

(พอใช้) มากที่สุดร้อยละ 37.2 มีระยะเวลาใน

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 1-3 ชั่วโมงต่อวัน และผู้ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต�่ากว่า 2.00 (ต้องปรับปรุง) 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 มีระยะเวลาในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (Chi-Square 

= 39.409*,  Sig. = 0.000) 
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 สมมติฐานการวิจัยที่  3 นักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จะมีปัจจัยที่

ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั ผลการวจัิย

พบว่า นกัศกึษาท่ีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั

จะมีป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ 0.05 และจากการวิเคราะห์ด ้วยสิถิติ 

Oneway ANOVA (F - test) พบว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ต�า่กว่า 2.00 (ต้องปรบัปรุง) จะมปัีจจัย

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสถานศึกษา

มากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.51-4.00 

(ดีมาก) 3.01-3.50 (ดี) และ 2.00-2.50 (พอใช้) 

(F = 2.669*, Sig. = 0.032)

อภิปรายผล

 จากผลการวจิบัพบว่า นกัศกึษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า

6 ช่ัวโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านสมาร์ทโฟน

และเว็บไซต์แรกที่นิยมใช้งานคือ google.com 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับการส�ารวจความคิดเห็น

ผูเ้ชีย่วชาญชัน้น�า ผูส้ร้างเทคโนโลยี นกัธรุกจิแถวหน้า

และผู้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต จ�านวน 1,196 ราย

ของ Pew Research Center ประเทศสหรฐัอเมรกิา

พบว่า กลุ่มคนดังกล่าวคาดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จะ

กลายเป็นอปุกรณ์หลกัในการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เนต็

ของผู้คนส่วนใหญ่ท่ัวโลกในปี ค.ศ. 2020 (รอฮีม

ปรามาท, 2554) และจากผลการวิจัยของผู้วิจัยใน

คร้ังน้ีท�าให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลการส�ารวจ

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เว็บไซต์แรกที่นิยม

ใช้งานคอื google.com ซึง่เป็นเสร์ิชเอนจนิ ทีไ่ด้รบั

ความนิยมมากที่สุดในโลก สอดคล้องกับที่ รอฮีม

ปรามาท (2554) ได ้กล ่าวไว ้ว ่าทรัพยากรบน

อินเทอร์เน็ตและบรรดาเสร์ิชเอนจนิ จะพฒันาศกัยภาพ

ในการคิดของมนุษย์ เราไม่จ�าเป็นต้องท่องจ�าข้อมูล

ต่างๆ จ�านวนมากอีกต่อไป แต่เราจะหันไปให้

ความส�าคัญกับการคิด วิธีคิดเชิงพินิจพิเคราะห์ 

(Critical Thinking) และทักษะในการวิเคราะห์ 

การท่องจ�าน้อยลงจะท�าให้ผู ้คนสามารถใช้สมอง

และเวลามากขึ้นในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เหล่านี้

 ผลการวจัิยพบว่า บริการอนิเทอร์เนต็ทีน่ยิม

ใช้บรกิารมากทีส่ดุ อนัดบัที ่1 คอืการสนทนาออนไลน์ 

และอันดับ 2 และ 3 คือ ดูคลิปวิดีโอ Youtube ฯลฯ 

 ประเภทของข่าวสารท่ีเลือกเปิดรับผ่าน

อนิเทอร์เนต็มากทีสุ่ด อนัดับท่ี 1 คอืข่าวสารประเภท

บันเทิง อันดับที่ 2 คือข่าวสารประเภทสินค้าและ

บริการ และอันดับที่ 3 คือข่าวสารประเภทการศึกษา

 จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า 

ด้านการศึกษา ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

ในสิง่ทีส่นใจมากทีส่ดุ ด้านความบนัเทงิ ใช้อนิเทอร์เน็ต

เพื่อดูหนัง ฟ ังเพลงมากที่สุด ด ้านการติดต ่อ

ส่ือสาร ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนมากที่สุด 

ด้านการติดตามข่าวสาร ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม

ข่าวสารด้านเทคโนโลยีมากที่สุด 

 ผลการวิจัยดังกล ่าวเป ็นไปตามทฤษฎี

การเปิดรับสื่อตามที่ กาญจนา แก้วเทพ (2554) ได้

อธิบายว่า โดยส่วนใหญ่ ในการเปิดรับข่าวสารของ

ผู้รับสารนั้น คนเรามีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสาร

เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เพื่อ

อาชีพการงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ 

เพื่อควบคุมสถานการณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการลงมือกระท�า เมื่อมีความต้ังใจท่ีแน่วแน่

ดังกล่าว การเข้าไปใช้สื่อจึงมิใช่กิจกรรมที่กระท�าไป

ตามยถากรรมหรือไร้เป้าหมาย หากแต่เป็นกิจกรรม

ที่มีเป้าประสงค์ที่แน่นอน 

 และจากสมมติฐานการวิจัย พฤติกรรม

การใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า

 1. ช่วงเวลาในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ สถานที่

ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาในการหาความรู้เพิ่ม

เติมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน และการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตในระหว่างที่อาจารย์สอน ไม่มีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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 2. ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 โดยผูท้ีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3.51-4.00 

(ดีมาก) และ 3.01-3.50 (ดี) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน ผู้ที่

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.51-3.00 (ปานกลาง) 

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4-6 

ชั่วโมงต่อวัน ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00-

2.50 (พอใช้) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต 1-3 ช่ัวโมงต่อวัน และผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ต�า่กว่า 2.00 (ต้องปรับปรุง) ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการใช้งานอนิเทอร์เนต็น้อยกว่า 1 ชัว่โมง

ต่อวัน 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อน�ามาพิจารณา

กับระยะเวลาท่ีใช้ในการหาความรู ้เพิ่มเติมผ่าน

อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนพบว่า นักศึกษาใช้เวลา

มากกว่า 60 นาที ในการหาความรู ้เพิ่มเติมผ่าน

อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน รวมทั้งจุดประสงค์ในการ

ใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษาพบว่า 3 อันดับแรก 

นักศึกษามีจุดประสงค์เพื่อ “ค้นคว้าหาความรู้ในสิ่ง

ที่สนใจ” “ใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการ

ท�าแบบฝึกหัดและรายงาน” และ “ใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อศึกษาหาข้อมูลในวิชาเรียน” รวมท้ังในส่วนของ

ความคดิเหน็เกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ทีส่่งผลต่อการเรียน

พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมากในทุก

ประเดน็ ได้แก่ “การใช้งานอนิเทอร์เนต็ท�าให้มข้ีอมลู

ในการท�ารายงานหรือช้ินงานเพิ่มข้ึน” “การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตท�าให้มคีวามรูร้อบตวั และสามารถน�ามา

ปรับใช้ในการเรียนได้” “การใช้งานอินเทอร์เน็ตช่วย

เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานกลุม่มากข้ึน” “การใช้

อินเทอร์เน็ตมีความจ�าเป็นต่อการเรยีนรู”้ “การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตท�าให้มีความรู้ในเรื่องท่ีเรียนเพิ่มขึ้น” 

“การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้สามารถส่งงานที่อาจารย์

มอบหมายได้ทันเวลา” “ข้อมูลในเว็บไซต์สามารถ

น�ามาประกอบวิชาต่างๆ ได้ดี” “การใช้อินเทอร์เน็ต

ช่วยลดเวลาในการท�ารายงานและการท�าการบ้านให้

น้อยลง” “การอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตช่วยให้จ�า

ข้อมลูได้ดีกว่าการอ่านจากหนงัสือ” “ท่านคดิว่าการใช้

อินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาจะท�าให้ผลการเรียน

เพิม่ขึน้” “การใช้งานอนิเทอร์เนต็ท�าให้มผีลการเรยีน

ดีข้ึน” “การใช้งานอนิเทอร์เนต็ช่วยให้สนใจการเรียน

มากขึ้น” นอกจากนี้แล้วยังพบว่าเว็บไซต์แรกที่

นักศึกษานิยมใช้งานคือ google.com 

 จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความ

น่าจะเป็นตามที่ Pew Research Center ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอลอน ได้ส�ารวจ

ความคิดเห็นบรรดาผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีอยู่ในแวดวง

อนิเทอร์เนต็ จ�านวน 895 คน ระหว่างปี 2009-2010

พบว่าบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอินเทอร์เน็ต

จะช่วยพัฒนาระดับสติปัญญาและวิธีคิดของมนุษย์ 

รวมท้ังเปล่ียนแปลงแบบแผนวธิขีองการเขียน การอ่าน

ของมนุษย์ ผ ่านทางอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน

ก้าวหน้าชนิดใหม่ๆ ที่เราคาดไม่ถึง และร้อยละ 76

ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า

“ในปี ค.ศ. 2020 ผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีระดับ

สตปัิญญาสงูขึน้ เนือ่งจากสามารถเข้าถงึข้อมลูจ�านวน

มากอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน จงึท�าให้ฉลาดมากขึน้

และตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม ค�ากล่าวที่

ว่า “กูเกิ้ลจะท�าให้มนุษย์โง่เขลาลง” เป็นค�ากล่าวที่

ผิด อีกทั้งร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ด้วยกับข้อความที่ว่า “ในปี ค.ศ. 2020 จะชัดเจนว่า

อนิเทอร์เนต็ได้ปรบัปรงุและยกระดับการเขยีน การอ่าน

กระบวนการประมวลผลและใช้ความรู้ของมนุษย์” 

ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตและบรรดาเสิร์ชเอนจิน

จะพฒันาศกัยภาพในการคดิของมนษุย์ เราไม่จ�าเป็น

ต้องท่องจ�าข้อมูลต่างๆ จ�านวนมากอีกต่อไป แต่เรา

จะหันไปให้ความส�าคัญกับการคิด วิธีคิดเชิงพินิจ

พิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะใน

การวิเคราะห์ การท่องจ�าน้อยลงจะท�าให้ผู้คนสามารถ

ใช้สมองและเวลามากข้ึนในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

เหล่านี้ (รอฮีม ปรามาท, 2554)



42 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 และสอดคล้องกบัผลการวจัิยของ Willoughby

et al. (2009) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง Fast Searching 

for Information on The Internet to Use in a 

Learning Context : The Impact of Domain 

Knowledge ท่ีได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 100 คน โดยการ

ทดลองได้ให้นักศึกษาเขียนเรียงความ 2 เรื่อง โดยใช้

อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ซึ่งนักศึกษาจ�านวน 

100 คนใช้เวลาในการค้นหาข้อมลูและเขยีนเรยีงความ

2 เรื่อง เสร็จภายในเวลา 30 นาที ผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่าความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา

ข้อมูลของผู้ที่มีความรู ้ในด้านการค้นหาข้อมูลสูง 

กับผู้ที่มีความรู้ในการค้นหาข้อมูลระดับต�่า ไม่ส่ง-

ผลกระทบต่อความสามารถในการเขียนเรียงความที่

ได้รับมอบหมาย แต่ในผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ในด้านการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้

การท�างานรวมถึงการค้นหาข้อมูลท�าได้โดยง่าย 

กล่าวโดยสรุป ความรู้ ความสามารถในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยส�าคัญทางด้านการศึกษาที่

ควรส่งเสริมเพื่อช่วยให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเรียนที่มีระยะเวลาจ�ากัด เพื่อช่วยนักศึกษาให้

สามารถประสบความส�าเร็จจากการดึงข้อมูลที่

ต้องการจากอินเทอร์เน็ต

 จากสมมติฐานการวิจัย นักศึกษาที่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จะมีปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัย

พบว่า

 1. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกต่างกัน จะมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรยีนด้านนักศึกษา และปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนด้านครอบครัวไม่แตกต่างกัน

 2. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกต่างกัน จะมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนด้านสถานศึกษาแตกต่างกัน

 โดยผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต�่ากว่า

2.00 (ต้องปรับปรงุ) จะมปัีจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนด้านสถานศกึษามากกว่าผูท้ีมี่ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 3.51-4.00 (ดีมาก) 3.01-3.50 (ดี) 

และ 2.00-2.50 (พอใช้) เป็นไปตามที ่สรายทุธ มาลา

(2545) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานศึกษา คือ 

ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น สภาพห้องเรียน 

บรรยากาศในชั้นเรียนที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

และปัจจยัด้านผูส้อน ได้แก่ 1) การพฒันาความรูข้อง

ผู้สอนเพราะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร

และเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้นผู ้สอนจึงต้องหา

ความรูเ้พิม่เติม หรอืหาความรู้ใหม่มาแทนความรูเ้ก่า

และปรับปรุงต�าราที่ใช้ในการสอนให้มีความทันสมัย

อยูเ่สมอ และ 2) ความรูใ้นวิชาทีส่อน เป็นสิง่ทีผู่ส้อน

ทุกคนคงตระหนักกันดีในเรื่องนี้ การเป็นผู้สอนที่มี

ความรู้จริงในวิชาที่สอน ซึ่งบางคนอาจได้รับการ

เล่าเรียนมาก่อนหรือบางคนก็มาศึกษาเพิ่มเติมใน

ขณะที่เป็นผู้สอน นอกจากการมีความรู้แตกฉานใน

วชิาทีส่อนแล้ว ผูส้อนต้องรูจ้กัใช้วธิกีารสอนทีเ่หมาะสม

กับนักเรียนด้วย

 ในการวจิยัครัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่า อนิเทอร์เนต็มผีล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ดังที่ได้เห็น

จากผลการวจิยัไม่ว่าจะเป็น นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดี

จะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ท่ีมีผลการเรียนต�่ากว่า

และความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อ

การเรียนก็ยังพบว่า นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก

อนิเทอร์เนต็เพือ่การเรยีนในประเดน็ต่างๆ เป็นอย่างมาก

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมี

บทบาทอย ่างมากต ่อการเรียนของนักศึกษา 

และเสิร์ชเอนจิน ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้าหา

ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ google.com 

และสามารถกล่าวได ้ว ่าการใช ้อินเทอร์เน็ตจะ

ได้ประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันนั้นก็ขึ้นอยู ่กับ
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วจิารณญาณของผูใ้ช้ ในการพจิารณาเลอืกใช้ให้ถกูต้อง

เหมาะสม และได้ประโยชน์สงูสดุ ดงัท่ี รอฮมี ปรามาท

(2554) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหา แต่ขึ้นกับ

ลกัษณะนสิยัและพฤติกรรมประจ�าตวัของแต่ละบคุคล

อินเทอร์เน็ตและเสิร์ชเอนจิน เป็นเพียงเคร่ืองมือ

พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แล้วของมนุษย์ ถ้าพวกเขา

มีแรงจูงใจในการเรียนรู ้และมีความกระตือรือร้น 

จะสามารถใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการท่องส�ารวจและ

สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ อย่างน่าตืน่ตาตืน่ใจ แต่ถ้าพวกเขา

เกียจคร้านหรือขาดความตั้งใจจริงในการศึกษา

เรียนรู ้ พวกเขาจะพบวิธีการใหม่ๆ ในการเฉไฉ

เบีย่งเบน และผิดพลาดโง่เขลาลงไปเรือ่ยๆ โดยไม่รูต้วั

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากการ

วิจัยนี้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีจะเป็นเพศหญิง ที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต

มาแล้วมากกว่า 10 และมีระยะเวลาในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน รวมทั้งระดับ

ความคดิเหน็เกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ทีส่่งผลต่อการเรียน

ซึ่งอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่า

อินเทอร์เน็ตมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสถานศึกษามีความส�าคัญ

ต่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า ดังนั้นองค์ประกอบ

ต่างๆ ไม่ว่าจะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ

นักศึกษา คุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต และปัจจัย

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ย่อมส่งผลซึ่งกัน

และกัน การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เหมาะสม

และการเลือกใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็น

สิ่งที่จ�าเป็นต่อนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาควร

ให้ความส�าคญัในการให้ความรูแ้ก่นักศกึษาในประเดน็

ดงักล่าวสอดแทรกไปกบัการเรยีนการสอนในวชิาต่างๆ

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งใน
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