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บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งมีเครือขายเชื่อมโยงไปทั่วโลก  ขณะเดียวกันกิจกรรมทุกดานไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  และการศึกษา  ไดรับการเชื่อมโยงใหเขาถึงซึ่งกันและกัน  
โดยเฉพาะดานการศึกษา  แตเดิมเราคํานึงถึงโรงเรียน  ครู  และนักเรียน  ซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญในการ
จัดการศึกษาก็ไดเปล่ียนแปลงแนวคิดและวิธีการหาความรูตาง ๆ  จากที่เคยอยูที่โรงเรียน  และ
อาจารยผูสอนมาเปนการบันทึกไวที่ศูนยกลางของขอมูล  ส่ือมัลติมีเดีย  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์,  
2539, หนา 17-18)  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทอยางมากในดานการศึกษาในฐานะเปน
เครื่องมือที่จะนําบุคคลเขาไปพบสารสนเทศที่ตองการไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และทันเหตุการณ  
ซ่ึงการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารความรูที่สะดวกและรวดเร็วในปจจุบันเปนการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการตอบสนองความตองการดังกลาว  ทั้งในรูปแบบที่เปนภาพ  เสียง  ขอมูล  การ
โตตอบสื่อสารซึ่งเปนขอมูลดิจิตอลที่มีความเร็ว  ความเสถียรภาพ  และมีความเชื่อถือไดที่จะรองรับ
ขอมูลจํานวนมหาศาลจากทั่วโลกหรือที่เรียกวา  ทางดวนสารสนเทศ  (Information Superhighway : 
I-way)  ซ่ึงตัวอยางของการใชทางดวนสารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็วและเปนที่นิยมสูงสุดก็คือ  
อินเทอรเน็ต  (วาสนา  สุขกระสานติ, 2541, หนา 1-2) 

คําวา  Internet  ยอมาจาก  International Network  หมายถึง  เครือขายของขอมูลขาวสาร
ระดับโลกที่เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรยอยตาง ๆ เขาไวเปนเครือขายเดียว  จึงทําใหทุกเครือขาย
ในโลกที่เชื่อมตอเขาดวยกันนี้  สามารถติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได  ดังนั้น
อินเทอรเน็ตจึงถือวาเปนชองทางการสื่อสาร  (Channel)  ชองทางหนึ่งที่ทําใหขอมูลขาวสารตาง ๆ 
จากทั่วทุกมุมโลกสามารถสงผานถึงกันไดอยางไรขอบเขตจํากัด  เครือขายอินเทอรเน็ตเปนหนึ่งใน
ความกาวหนาทางวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นับเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก  โดยการเชื่อมโยงระหวางเครือขายหรือคอมพิวเตอรตาง ๆ จํานวนมหาศาลทั่วโลก 
เขาดวยกันภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ทําใหคนที่อยูคนละซีกโลกเชื่อมโยงติดตอขาวสารถึงกันได  
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โดยสะดวกรวดเร็ว  ไมวาขอมูลเหลานั้นจะอยูในรูปแบบใด  และยังมีประโยชนในการใหบริการ
ส่ือสารขอมูล  เชน  การถายโอนแฟมขอมูล  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และกลุมอภิปราย  เปนตน  
อินเทอรเน็ตจึงเปนผลงานของมนุษยที่จะทําใหประชากรบนโลกเปนหนึ่งเดียว  (ยืน  ภูวรวรรณ,  
2538, หนา 12)  อินเทอรเน็ตจัดไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาหาความรู  ทั้งนี้เพราะเปน
แหลงที่รวบรวมสารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมทุกสาขาอาชีพจากทั่วโลกเขาไวดวยกัน   จึง
เปรียบเสมือนดังขุมทรัพยขาวสาร  เปนหองสมุดของโลกและเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดนที่
คนสวนใหญเร่ิมหันมาใหความสนใจ  สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ  จึงไดนําอินเทอรเน็ตมา
ใชอยางกวางขวาง  อินเทอรเน็ตไดถูกนํามาใชประโยชนในดานการศึกษาหลายดาน  ทั้งทางตรง
และทางออม  กลาวคือ  มีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอน  ไมวาจะเปนการใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยสอน  (CAI : Computer Assisted Instruction)  การเรียนการสอนโดย
ใชระบบการประชุมทางไกล  (Tele Conference)  บทเรียนแบบสื่อประสม  (Multimedia)  การ
คนควาหาขอมูลตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูหรือทํางานวิจัย  รวมถึงการใหบริการดานการศึกษาผาน
เครือขาย  เชน  การใชหองสมุดออนไลน  (On-Line Library Service)  การลงทะเบียนการตรวจเช็ค
ผลการศึกษาผานเครือขาย  ฯลฯ  ซ่ึงชวยลดปญหาการเดินทาง  สถานที่  และเวลา  ทําใหบุคคล
สามารถติดตอส่ือสาร  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดโดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  (จรินธร  
ธนาศิลปกุล, 2545, หนา 3)  นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังมีความสามารถในการนําเสนอความบันเทิง
รูปแบบตางๆ เชน เพลง รายการวิทยุ เกมไดเปนอยางดี ส่ิงเหลานี้ลวนเปนประโยชนที่เกิดจากการ
ใชอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น  (กัมพล คุณาบุตร, 2544, หนา 55) 

การจัดศึกษาระดับมัธยมเปนการศึกษาในระดับกลางระหวางประถมศึกษาที่เปนการศึกษา

ขั้นมูลฐานมุงหมายเพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปน

การศึกษาวิชาการชั้นสูงหรือวิชาชีพ  การมัธยมศึกษาจึงเปนการศึกษาที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจาก
เปนชวงตอระหวางการศึกษาระดับตนและระดับปลายหรือระดับสูง  การศึกษาระดับนี้จึงเปนการ
เตรียมวัยรุนหรือเยาวชนใหออกไปเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ  (จริยา  ธรรมธัญ, 
2547, หนา 9)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2535, หนา 3)  ไดกลาวถึง  การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา   ไววาเปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผู เ รียนไดพัฒนาคุณธรรม   ความรู  
ความสามารถและทักษะตอจากระดับประถมศึกษา  ทําใหผูเรียนไดคนพบความตองการ  ความ
สนใจ  และความถนัดของตนเองทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพตลอดจนมีความสามารถในการ
ประกอบการงานอาชีพตามควรแกวัย  โดยกรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติไดรวมจัดทําแผนกลยุทธการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2545-2549  ทุก
แผนจะมุงเนนการพัฒนาคน  ใหเปนคนดี  เกง  และมีความสุข  และมุงสรางสังคมสมานฉันทและ
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เอื้ออาทรตอกัน  รัฐจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับและประเภท  
รวมทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน  การสรางและพัฒนาเครือขายการเรียนรูแกชุมชน
และประชาชน  และการศึกษาในระดับบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  
(กรมสามัญศึกษา, 2545, หนา ก)  และสอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 
พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย  (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ, 2545, หนา 39) ไดมีการแบงออกเปน 5 กรอบใหญ ๆ ไดแก  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาดานภาครัฐ  (e-Government)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการพาณิชย  (e-
Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry)  เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดาน
สังคม (e-Society)  ดังนั้นการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ความตองการ
และความสนใจของนักเรียน  และเปนการจัดการศึกษาที่จัดใหตามความตองการและความสนใจ
ของบุคคลในวัยรุน  เนื่องจากผูเรียนในระดับมัธยมศึกษากําลังจะเปนผูใหญในอนาคต  การศึกษา
ระดับนี้จึงมีสวนในการสรางคุณลักษณะที่จะทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตไดอยางดีเปนที่ยอมรับ

ของสังคม  มีความรู  ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเล้ียงตนได  เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  
สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนได  รูจักรักษาสุขภาพของตนและรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัยรุนใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ในอนาคต (ปริญเนตร  สุวรรณศรี, อินเทอรเน็ต, 2547) 

การนําระบบอินเทอรเน็ตเขามาประยุกตในการศึกษาของไทย  เริ่มในป  พ.ศ.2539  โดย
เครือขายไทยสารไดขยายการใหบริการไปถึงโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภายใตเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
โรงเรียนไทย  หรือ  School Net Thailand  เปนการนําระบบอินเทอรเน็ตเขามาใชในการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของไทย  ซ่ึงเปนโครงการหนึ่งของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ที่มุงเนนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  เปนการดําเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  (ไอที-2000) 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ  คือ  ชวยใหโรงเรียนเขาถึงเครอืขายอินเทอรเน็ตและขอมูลท่ัวโลก
เปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  เพื่อเชื่อมโยงการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียน  ครู 
อาจารย  นักเรียน  ทั้งในและระหวางประเทศประสานใหเกิดมีกิจกรรมที่มีประโยชนทางดาน
การศึกษาและสงเสริมวินัยและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต  อนึ่งจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามามีบทบาทตอกระบวนการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ทําใหโรงเรียนตาง ๆ ไดรับการพัฒนาเปนที่ยอมรับของสังคมในปจจุบัน (พิเชษฐ   
ดุรงคเวโรจน, 2540, หนา 7)   
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อินเทอรเน็ตไดกลายเปนส่ือการศึกษาของโลกยุคใหมไปแลวซ่ึงสาเหตุของความนิยมใน

การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือคุณคาทางการศึกษาของสื่อ

อินเทอรเน็ตนั่นเอง  จากการสํารวจคุณคาทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือขายคอมพิวเตอรทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  กิจกรรมบนเครือขายคอมพิวเตอรชวยเปดโลกกวางใหแกผูเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายการศึกษาบนอินเทอรเน็ตทําใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสาร

กับผูคนทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว  เครือขายคอมพิวเตอรยังเปนแหลงรวบรวมขุมทรัพยทางปญญา
อยางมากมายมหาศาลในลักษณะที่ส่ือประเภทอื่นไมสามารถกระทําได  ผูเรียนจะมีความสะดวกตอ
การคนหาขอมูลในลักษณะใดก็ได  เชน  การคนหาหนังสือจากหองสมุดออนไลน  การเขาไปอาน
หนังสือนิตยสารตาง ๆ วรรณกรรม  ตํารา วารสารหรือเอกสารทางวิชาการบนเครือขายไมวาจะอยู
สถานที่ใดก็ตาม  ทําใหเกิดทักษะการคิดอยางมีระบบ  โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะหแบบสืบคน  
การคิดเชิงวิเคราะห  การวิเคราะหขอมูล  การแกปญหา  และการคิดอยางอิสระ  (จริยา  ธรรมธัญ, 
2547, หนา 27)   

อินเทอรเน็ตมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาและเชื่อมถึงกัน  เปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางครูกับครู  ครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียน  เปนไปไดงายและ
กวางขวาง  รวดเร็ว  ทั้งครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตมากมาย  ชวยลด
บทบาทของครูผูสอนมาเปนผูแนะผูเรียน  เปนสื่อกลางในการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน  โดยอินเทอรเน็ตใชในการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้เปนการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนระหวางผูสอนกับผูเรียนในระดับตางๆ  (พิมพา  ภูยะดาว, 2547, หนา 20)  และยังใชเปน
ส่ือการเรียนรู  เรียกคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ จากหองสมุด  จากหนวยงานบริการขอมูล  ใช
สนับสนุนการเรียน การใชซอฟแวรเพื่อการวิจัย  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  ใชเปนสื่อบันเทิง 
ในระบบอินเทอรเน็ตโดยมีการประยุกตใชมากมาย  เชน ขาวสาร  ดานบันเทิง  เพลง  เกม  (ยืน  
ภูวรวรรณ, 2540, หนา 111)  และการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตเปนแนวทางในการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนมีประโยชนตอการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย  ผูเรียนและผูสอนสามารถ
ส่ือสารและเขาถึงขอมูลขาวสารทางวิชาการไดรวดเร็ว  ตลอดจนสามารถสืบคนสารสนเทศ
ออนไลนจากหองสมุดดิจิตอล  มีขอมูลในรูปแบบของบรรณานุกรมและเนื้อหาเต็มของฐานขอมูล
ตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  จึงเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา  
อินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับ  ในระดับโรงเรียน
อินเทอรเน็ตมีผลกระทบตอการศึกษาในดานตาง ๆ  โดยไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกครูและ
นักเรียนเขาถึง  “หองสมุดโลก”  ไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส  จากเครือขายคอมพิวเตอรที่มีอยูในบาน
หรือโรงเรียนไมวาจะอยูหางไกลมากนอยแคไหนก็ตามอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
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การศึกษา  เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอรเน็ตที่เอื้อประโยชนตอการศึกษา  คนควาไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่  ดวยเหตุนี้จึงมีการนําระบบอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในระบบการศึกษา  เปน
เครื่องมือในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งใชในกระบวนการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ถนอมพร ตันติพิพัฒน, 2539, หนา 4-9) 

จากการศึกษาบทความ  เอกสาร  และงานวิจัยของนักวิชาการของ  มิเชลล  (Michels, 
1996, p. 124)  โมไฮเอดิน (Mohaiadin, 1996, Abstract)  นารีรัตน  สุวรรณวารี  (2543, หนา 72)  
กัลยา  สุวรรณแสง  (2532, หนา 77)  ฮอฟฟแมน  และโนแวค  (Hoffman & Novak, 1996, p. 149)  
อรัญญา  มาลายทอง  (2539, บทคัดยอ)  วัฒนา  มาลา (2545, บทคัดยอ)   ประสบสุข  ปราชญากุล  
(2545, หนา 122)  คมกริช  ทัพกิฬา  (2540, บทคัดยอ)  เพ็ญทิพย  จิรพินนุสรณ  (2539, บทคัดยอ)  
และกัมพล  คุณาบุตร  (2544, หนา 29-66)  พบวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของแตละบุคคลมี
ความแตกตางกันตามเพศ  และระดับชั้นการศึกษา  ซ่ึงสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อศึกษาคนควา
ประกอบการเรียน  และเพื่อความบันเทิง  หาขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การศึกษา  และการเรียนรูของตน  จากเหตุผลดังกลาวนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  
เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  สงเสริม  และการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ต
ในสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปนประโยชน
ตอการศึกษาของชาติตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตาม  เพศ  และระดับชั้นการศึกษา 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ผลที่ไดจากการศึกษาคนควา  ทําใหทราบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
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1.3.2 ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางนําไปใชในการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการกําหนดนโยบาย  วางแผน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนดานการ
ใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีให
เหมาะสมและใชใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีขอบเขต  ดังนี ้
1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา  ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู

ของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ใน  3  ดาน  คือ  ดาน
การสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และดานความบันเทิง 

1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1)  ประชากร 

ประชากรทีใ่ชในการศึกษา ไดแก นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  4-6  ในสถานศกึษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา  2550  จํานวน  7,439  คน 

2)  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  ใน

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา  2550  โดยการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากการเทียบตารางสําเร็จรูปของเครซีและมอรแกน  (Krejcie and Morgan, 1970,  
p. 607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  364  คน 

1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา 
1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

(1)  เพศ  แบงเปน  ชายและหญิง 
(2)  ระดับชั้นการศึกษา  แบงออกเปน  3  ระดับชั้น  ไดแก 

ก.  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
ข.  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ค.  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

2)  ตัวแปรตาม  ไดแก   
(1)  การใชอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ใน  3  ดาน คือ  ดานการสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และดาน
ความบันเทิง 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยของนักวิชาการ  
เชน  มิเชลล  (Michels, 1996, p. 124)  โมไฮเอดิน (Mohaiadin, 1996, Abstract)  กัลยา  สุวรรณแสง  
(2532, หนา 77)    นารีรัตน  สุวรรณวารี  (2543, หนา 72)  ฮอฟฟแมน  และโนแวค  (Hoffman & 
Novak, 1996, p. 149)  และอรัญญา  มาลายทอง  (2539, บทคัดยอ)  และกรอบแนวคิด  การใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาจากเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการ  เชน  
แมดดุกซ  (Maddux, 1994, p. 37-42)  โมไฮเอดิน  (Mohaiadin, 1996, Abstract)  วาสนา  สุขกระสาน
ติ  (2540, หนา 8-19)  พันจันทร  ธนวัฒนเสถียร  และกรภัทร  สุทธิดารา  (2540, หนา 14)  ตน  ตัณฑ
สุทธิวงศ  (2539, หนา 19-20)  ถนอมพร  ตันติพิพัฒน  (2539, หนา 3-4)   ผุสดี  นนทคําจันทร  
(2542, หนา 81)  ยืน  ภูวรวรรณ  (2540, หนา 111)  กิดานันท  มลิทอง  (2540, หนา 330-331)  

กัมพล  คุณาบุตร  (2544, หนา 29-66)  และวิชุดา  รัตนเพียร  (2542, หนา 29-35)  นํามาสรุปเปน
กรอบแนวคิดสําหรับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ใน  3  ดาน  คือ  ดานการสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และดาน
ความบันเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
1.  เพศ 
 1.1  ชาย 
 1.2  หญิง 
2.  ระดับชั้นการศึกษา 
 2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 2.3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ตัวแปรตาม 
 

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
1.  ดานการสื่อสาร 
2.  ดานการสบืคนขอมูล 
3.  ดานความบันเทิง 
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1.6  สมมติฐานของการวิจัย 
1.6.1  นักเรียนชายและนักเรยีนหญิงมกีารใชอินเทอรเนต็เพื่อการเรียนรูแตกตางกนั 
1.6.2  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที่ตางกันมีการใชอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนรู

แตกตางกนั 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1  การใชอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนรู  หมายถึง  การใชบริการตาง ๆ ที่มีอยูบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตของนักเรียน  โดยจําแนกเปน  3  ดาน 

1) ดานการสื่อสาร  หมายถึง  การติดตอกับบุคคลอื่นไดทั้งขอความที่เปนตัวอักษร  
ภาพ  และเสียงในรูปแบบตางๆ  เชน  อีเมล  หองสนทนา  เว็บบอรด  ไอซีคิว  หรือบริการอื่น ๆ 

2) ดานการสืบคนขอมูล  หมายถึง  การใชโปรแกรมสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ 
รวมถึงการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  หรือบริการอื่น ๆ 

3) ดานความบันเทิง  หมายถึง  การหาความสนุกสนาน  ความบันเทิงบนอินเทอรเน็ต  
เชน  การเลนเกม  ดาวนโหลดเพลง  การสนทนาออนไลน  หรือบริการอื่น ๆ 

1.7.2 นักเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  ปการศึกษา  
2550  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  

1.7.3 สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 


