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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  มุงศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี   ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยมีนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต 
2.1.1  ความหมายของอินเทอรเน็ต 
2.1.2  ความเปนมาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
2.1.3  ความสําคัญของอินเทอรเน็ต 
2.1.4  บริการบนอินเทอรเนต็ 
2.1.5  ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต 
2.1.6  การใชอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนรู 

2.2  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 
2.2.1  ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
2.2.2  ทฤษฎีวษิณุกรรมนยิม 
2.2.3  ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง 

2.3  เขตพื้นทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี 
2.3.1  ขอมูลทั่วไป  
2.3.2  ขอมูลการจัดการศึกษา 

2.4  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.6  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
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2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต 
 

ในยุคสังคมขาวสารในปจจุบัน  การสื่อสารผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ทวีความสําคัญ
มากขึ้นเปนลําดับ  อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงระหวางเครือขายหรือคอมพิวเตอรตาง ๆ จํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกัน  ภายใต
มาตรฐานเดียวกัน  ทําใหทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลถึงกันไดสะดวกและ
รวดเร็ว  อินเทอรเน็ตนับเปนความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารดวยคอมพิวเตอรที่
สามารถติดตอกันไดทั่วโลก  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเสนอตามลําดับ
ตอไปนี้ 

2.1.1  ความหมายของอินเทอรเน็ต 
2.1.2  ความเปนมาของของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
2.1.3  ความสําคัญของอินเทอรเน็ต 
2.1.4  บริการบนอินเทอรเนต็ 
2.1.5  ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต 
2.1.6  การใชอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนรู 

มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1.1  ความหมายของอนิเทอรเน็ต 
ความหมายของคําวา  อินเทอรเน็ต  (Internet)  ไดมีผูใหความหมาย และคําจํากัดความ

ของคําวา อินเทอรเน็ตไวหลายทานเชน 
โนทส  (Notes, 1997, p. 237)  ไดใหความหมายอินเทอรเน็ตไววา  อินเทอรเน็ตเปน

เครือขายนานาชาติ  เครือขายของเครือขาย  ซ่ึงติดตอส่ือสารดวยโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  อินเทอรเน็ต
ประกอบดวยเครือขายจากทุกประเทศทั่วโลกที่สามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การบันทึกเขา
ระยะไกลและการถายโอนแฟมขอมูลระหวางคอมพิวเตอรบนเครือขาย 

วิลเลียมส  ซอวเยอร  และฮัทชินสัน  (Williams, Sawyer, & Hutchinson, 1999,  
p. 319)  ใหความหมายไววา  อินเทอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญที่ใชโพรโทคอลที่เรียกวาทีซีพี/
ไอพี  ทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกันได  ผูใชสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดโดยตรงผานผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต  บริการสารสนเทศออนไลน  รวมทั้งไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กลุมขาว  
บัญชีจาหนา  การถายโอนแฟมขอมูล  โกเฟอร  การเขาใชเครื่องระยะไกล  และเวิลดไวดเว็บ 
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สมใจ  บุญศิริ  (2538, หนา 60)  ใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต เปนการเชื่อมโยง
ระหวางระบบเครือขายจํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกันภายใตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกันนั้น

คือ ใชโปรโตคอลทีซี พี/ไอพี ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลายในขายนี้สามารถติดตอส่ือสาร และ
เปล่ียนขอมูลถึงกันโดยสะดวกรวดเร็ว ไมวาขอมูลเหลานั้นจะเปนรูปแบบใด ๆ 

สุรศักดิ์  สงวนพงษ  (2538, หนา 2)  ใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  คือ  เครือขาย
คอมพิวเตอรแตโดยเนื้อแทแลว  อินเทอรเน็ตเปนทั้งเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายของเครือขาย  
เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเชื่อมเขาดวยกันภายใตมาตรฐาน

เดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ 
วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์  (2539, หนา 60)  ใหความหมายวา อินเทอรเน็ต เปนเครือขายที่

ใหญที่สุดในโลก ซ่ึงประกอบดวยเครือขายตางๆ จํานวนมากที่เชื่อมโยงดวยระบบสื่อสารแบบทีซีพี/
ไอพี (TCP/IP) เครือขายที่เปนสมาชิกของอินเทอรเน็ตเปนเครือขายซึ่งกระจายอยูในประเทศตางๆ 
เกือบทั่วโลก 

กิดานันท  มลิทอง  (2540, หนา 321)  ใหความหมายอินเทอรเน็ตวา  คือ  ระบบของ
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรขนาดใหญมาครอบคลุมไปทั่วโลก เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการสื่อสารขอมูล  เชน การบันทกึเขาระยะไกล  (Remote Login)  การถายโอนแฟม  ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสและกลุมอภิปราย 

สุธิภา  แสนทอน  (2540, หนา 3)  ใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  คือ  เครือขาย
คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  โดยการเชื่อมโยงระหวางระบบเครือขาย  หรือ  Network 
จํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกันภายใตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกัน  ใชโปรโตคอลเดียวกัน  ซ่ึง
โปรโตคอลก็คือขอตกลงที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารของคอมพิวเตอรที่ตอกันเปนเน็ตเวิรกและ 
แตละเน็ตเวิรกก็ตอถึงกันทั่วโลก 

วาสนา  สุขกระสานติ  (2541, หนา 8-12)   ไดใหความหมายคําวา  อินเทอรเน็ต  คือ  
เครือขายซึ่งเปนการรวบรวมของเครือขายยอย ๆ  (Network of Network)  หรือกลาวไดวาเปน
เครือขายซึ่งสื่อสารกันโดยใชโปรโตคอลแบบ  ทีซีพี/ไอพี  (TCP/IP)  ซ่ึงทําใหคอมพิวเตอรตางชนิด  
ตางสถานที่สามารถนํามาใชในเครือขายเดียวกันและแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันได 

ไพโรจน  คชชา  (2542, หนา 166)  ไดใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอกันทั่วโลกตอกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิดหรือ

เรียกวาเปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรไดทั่วโลก 
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วัชระพงศ  ยะไวทยะ  (2543, หนา 16-18)  ไดใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  
หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครือขายตอเชื่อมกัน  จากเครือขายในทองถ่ินแตละเมือง  
แตละประเทศมารวมกัน  สามารถที่จะรับ  สงขอมูลที่เปนทั้งขอความ  รูปภาพ  และเสียงได 

วุฒิพงศ   พงศสุวรรณ  และคนอื่น ๆ  (2543, หนา 3)  ไดใหความหมายของ
อินเทอรเน็ตวา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เชื่อมตอกันทั่วโลก  โดยมี
มาตรฐานการรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว  ซ่ึงคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถรับสง
ขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน  ตัวอักษร  ภาพ  และเสียงได  รวมทั้งสามารถคนหาขอมูลจากที่ตาง ๆ 
ไดอยางรวดเร็ว 

กรภัทร  สุทธิดารา  (2544, หนา 3)  ไดใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  คือ  การนํา
คอมพิวเตอรมาเชื่อมตอเขาดวยกันทั่วโลก  กอใหเกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กันอยางอิสระทั่วโลก  เกิดเปนสังคมใหมที่ไมมีสถานที่แนนอนเพราะอยูในโลกคอมพิวเตอร 

ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล  (2544, หนา 172)  ไดใหความหมายวา  อินเทอรเน็ต  
หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Networks)  ที่เชื่อมตอส่ือสารดวยฮารดแวรและ
ซอฟตแวรเครือขายคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครือขายขึ้นไปที่เชื่อมตอกันจะเรียกวา  อินเทอรเน็ตเวิรค  
(Internetwork)  หรืออินเทอรเน็ต 

ฉัตรชัย  สุมามาลย  (2545, หนา 446)  กลาววา  อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอร
ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรจากตางชนิดและตางแบบเขาเปนเครือขายขนาดใหญ  
(Internetworking)  เปนหนึ่งเดียวกันดวยชุดโปรโตคอล  TCP/IP  ผานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
แบบใชสายสัญญาณและไรสาย  เครือขายตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเขาหากันจนครอบคลุมทั่วโลก  ซ่ึง
เปนไดทั้งเครือขายระดับ  LAN, MAN,  และ  WAN  รูปแบบเครือขายเปนไดทั้งแบบ  Ethernet, 
Token-Ring, Token-Bus, ARC NET, FDDI  และ  UNIX 

พรชัย  จันทรศุภแสง  (2546, หนา 17-18)  ไดอธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตวา  
อินเทอรเน็ตคือ  ระบบเครือขายขนาดใหญที่ตอเชื่อมเครือขายตาง ๆ ทั่วโลกเขาหากัน  กอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนและการสื่อสารที่เปนประโยชนอยางมหาศาล 

เมื่อพิจารณาจากคําจํากัดความ และความหมายของอินเทอรเน็ตจากนักวิชาการหลาย
ทานแลวสรุปวา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  โดยการ
เชื่อมโยงระหวางระบบเครือขายจํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกัน  ภายใตหลักเกณฑหรือใช

มาตรฐานเดียวกันใชโปรโตคอลเดียวกัน  ซ่ึงโปรโตคอลก็คือขอตกลงที่เปนสื่อกลางในการสื่อสาร
คอมพิวเตอรที่ติดตอกันเปนระบบเครือขายและแตละระบบเครือขายก็เชื่อมตอกันทั่วโลก  ซ่ึงจะทํา
ใหผูคนสามารถเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลถึงกันไดโดยสะดวกรวดเร็ว  ไมวาขอมูลเหลานั้นจะอยู
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ในรูปแบบใด ๆ อาจจะเปนตัวอักษร  ขอความ  เสียง  หรือแมแตภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ  และ
ประโยชนเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการ  ส่ือสารขอมูล 

2.1.2  ความเปนมาของของอนิเทอรเน็ตในประเทศไทย 
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เกิดขึ้นโดยมีประวัติความเปนมาและมีวิวัฒนาการมา

อยางตอเนื่องกันตั้งแตการกําเนิดของเครือขายอารพาเน็ต  กอนที่จะกอตัวเปนอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตของประเทศไทยมีจุดกําเนิดมาจากเครือขายคอมพิวเตอร

ระหวางมหาวิทยาลัย  หรือที่เรียกวา  แคมปสเน็ตเวอรค (Campus Network)  เครือขายดังกลาว
ไดรับการสนับสนุนจาก  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
จนกระทั่งไดเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตโดยสมบูรณในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2535 

ประเทศไทยไดเร่ิมติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ตั้งแตป 
พ.ศ.2530  โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญเปนแหงแรก  และสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT)  โดยความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลีย  ตาม
โครงการ  IDP  ซ่ึงเปนการติดตอเชื่อมโยงเครือขายดวยโทรศัพท  ไมมีการเชื่อมตอแบบออนไลน  
แตเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ดวยระบบ  MSHnet  และ UUCP  โดย
ทางออสเตรเลียจะโทรศัพทเชื่อมเขามาสูระบบวันละ 2 คร้ัง 

ในป  พ.ศ.2531  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  ไดยื่นขอ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยไดรับที่อยูบนอินเทอรเน็ตเปน  sritrang.psu.th  ซ่ึงนับวาเปน IP  
Address  บนอินเทอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทย 

ในป พ.ศ.2534  บริษัท DEC (Thailand) จํากัด  ไดขอที่อยูอินเทอรเน็ตเพื่อใชใน
กิจการของบริษัท  โดยไดรับที่อยูอินเทอรเน็ต dect.co.th  โดยที่คํา “th”  เปนสวนที่เรียกวา โดเมน 
(Domain)  ซ่ึงเปนสวนแสดงโซนของเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยที่ “th”  เปนรหัสที่
ยอมาจากคําวา Thailand  เดือนธันวาคม  ในปเดียวกัน  คณะทํางานของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ  รวมกับกลุมอาจารยและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไดกอตั้งกลุม 
NEW Group (NECTEP E-mail Working Group)  เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส  โดยยังอาศัยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียเปนทางออกสูอินเทอรเน็ต
ผานทางออสเตรเลีย 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2535  สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดตั้ง
เครือขายและไดเชาสาย “วงจรเชา” (Leased Line) ซ่ึงเปนสายความเร็วสูงเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โดยเชื่อมเขาเครือขาย “ยูยูเน็ต” (UUNet)  ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยีจํากัด (UUNet  Technologies 
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Co., Ltd)  ซ่ึงตั้งอยูที่มลรัฐเวอรจิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภายใตขอตกลงกับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ในการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อรวมใชวงจรสื่อสาร  การเชื่อมตอในระยะเริ่มแรกโดยลีสไลนความเร็ว 9600 BPS (BPS : Bit 
Per Second)  ในปเดียวกัน  ไดมีสถาบันการศึกษาหลายแหงไดขอเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยผานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถาบันเหลานี้  คือ  สถาบันเอไอที (AIT)  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ธุรกิจ  โดยเรียกเครือขายนี้วา  เครือขาย  “ไทยเน็ต”  (Thainet)  ตอมาสถาบันการศึกษาไดมีการ
เชื่อมโยงอินเทอรเน็ตโดยผานศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEP : 
National Electronic and Computer Technology Center)  ดังนั้นเครือขายไทยเน็ตจึงมีขนาดเล็กแตก็
นับวาเครือขายไทยเน็ตนั้น  เปนเครือขายที่มี “เกตเวย”  (Gatway)  หรือประตูเครือขายอินเทอรเน็ต  
เปนแหงแรกของประเทศไทย 

สําหรับเครือขายไทยสาร (Thai SARN : Thai Social / Scientific Academic and 
Research Network)  ไดรับการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ.2531  โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับระบบเครือขายจากศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  โดยมีจุดประสงคในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวาง
มหาวิทยาลัยและองคกรสําคัญ ๆ เนคเทค  เปนศูนยกลางของการดําเนินงานการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
ระหวางกันเชนนี้เพื่อการติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันซ่ึงศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติไดสนับสนุนการจัดตั้งกลุม NEW Group (NECTEP E-mail 
Working Group)  ในป พ.ศ.2534  โดยมีวัตถุประสงคในการสื่อสารบนเครือขายคอมพิวเตอรโดย
วิธี “จดหมายอิเล็กทรอนิกส”  (Electronic Mail)  ในเริ่มแรกของการพัฒนาเครือขายของไทยสาร
เปนการติดตอเชื่อมโยงโดยผานอุปกรณเชื่อมตอชนิดหนึ่งที่เรียกวา “โมเด็ม” (Modem) โดย
เชื่อมตอดวยระบบ “ยูยูซีพี” ของบริษัท  ยูยูเน็ต  เทคโนโลยี จํากัด  ซ่ึงตั้งอยูที่มลรัฐเวอรจิเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเชาสายลีสไลนขนาดความเร็ว 64 KBPS จึงนับวาเครือขายไทยสารเปน
เกตเวยสูเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนแหงที่สองของประเทศไทย  ปจจุบันเครือขายไทยสารเชื่อมโยง
กับสถาบันตาง ๆ มากกวา 50 แหง  โดยมีสถานศึกษาและองคกรของรัฐบาลเปนสมาชิกเครือขาย
เปนจํานวนมาก  เครือขายอินเทอรเน็ตแสดงใหเห็นวาสถาบันเอไอทีเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกับ
อินเทอรเน็ตโดยผานเกตเวยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ  ดังนั้นนับวาสถาบันเอไอทีเปนเครือขายเชื่อมระหวางเครือขายไทยเน็ตกับ
ไทยสาร  ซ่ึงเปนผลดีตอการสื่อสารระหวางสมาชิกในเครือขายไทยเน็ตและเครือขายไทยสาร  โดย
มีผลทําใหการสื่อสารระหวางเครือขายเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น  ไมเชนนั้นแลวการสื่อสาร
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ระหวางเครือขายทั้งสองตองผานอินเทอรเน็ตไปที่สหรัฐอเมริกาแลวสงกลับมาที่ประเทศไทย  ซ่ึง
เปนการเสียเวลา (วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์, 2539, หนา 10-15) 

กลาวสรุปไดวา  อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเกิดจากการเชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยกับประเทศออสเตรเลียโดยไดรับการสนับสนุนจากศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  ไดมีการติดตอเชาวงจรสื่อสารเชื่อมตอไปยัง
ตางประเทศทําใหเกิดเปนเครือขายไทยสาร  (Thai Sarn)  ซ่ึงสมาชิกหรือผูบริหารในไทยสารสวน
ใหญมาจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐบางสวนในประเทศไทย  นับไดวาเปนการ
สําคัญในการสงเสริมการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชประเทศไทยและในปจจุบันอินเทอรเน็ตก็ได

เขาไปแทรกอยูกับธุรกิจตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะธุรกิจการศึกษาในระดับตาง ๆ  
2.1.3  ความสําคัญของอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญแหงโลกเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมากโดยใชใน

การจัดเก็บ  ประมวลผล  และสืบคนสารสนเทศผานระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส  เครื่องมือ
สําคัญที่ใชคือ  คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมที่ทันสมัย  เชน  ดาวเทียมและเคเบิลใยแกวนํา
แสงเพื่อการติดตอในขายงานที่ครอบคลุมทั่วทั้งโลก  ทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต  ยุโรป  เอเชีย  
ออสเตรเลีย  แอฟริกา  และแอนตารกติกา  โดยขายงานจะเชื่อมตอกันภายใตเกณฑการติดตอท่ีเปน
มาตรฐาน 

การใชอินเทอรเน็ตทําใหวิถีชีวิตทันสมัยและทันเหตุการณ  อินเทอรเน็ตมีการเสนอ
ขอมูลขาวสารปจจุบัน  ทําใหผูใชทราบการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ  ซ่ึงมีรูปแบบเพื่อสนอง
ความตองการของผูใชทุกกลุมอินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศสําหรับบุคคลในทุกวงการ  ทุก
สาขาอาชีพที่สามารถคนหาสิ่งที่ตนตองการไดทันที  โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปคนหาในหองสมดุ
และสามารถอานในอินเทอรเน็ตไดจากเว็บไซตของหนังสือพิมพ  สํานักขาวไทยและตางประเทศ  
เชน  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ซีเอ็นเอ็น  สถานีโทรทัศนของไทย  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล
สามารถสงขาวสารถึงกันไดโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไมตองเสียเวลาสงจดหมายและคา
ไปรษณียากรขาวสารที่สงไปถึงผูรับสามารถสนทนาโตตอบกันโดยการพิมพขอความหรือพูด

โตตอบกันไดโดยไมตองเสียเวลาคอย  (กิดานันท  มลิทอง, 2543, หนา 314) 
ปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีจํานวนมาก  ซ่ึงอยูในรูปแบบทั้งที่เปนขอความ  ภาพกราฟก

และเสียง  ซ่ึงเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย  ซ่ึงผูเรียนและผูสอนสามารถ
ติดตอส่ือสารระหวางกันและเขาถึงขอมูลขาวสารทางวิชาการไดอยางรวดเร็ว  สามารถสืบคน
สารสนเทศทางออนไลนจากหองสมุดดิจิตอล  มีขอมูลในรูปแบบของบรรณานุกรมและเนื้อหาเต็ม
ของเอกสาร  นอกจากนั้นยังสามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาทางไกล  และการใหบริการทาง
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การศึกษาผานอินเทอรเน็ต  ดังนั้นบริการบนอินเทอรเน็ตที่มีความสําคัญตอการศึกษาคือ  เวิลดไวดเว็บ 
(World Wide Web) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใชงานงายรวบรวมการบริการขอมูลแบบไคลเอ็นตเซิรฟเวอร
ไวดวยกัน  เชน  การถายโอนแฟมขอมูล  การบริการขอมูลระบบเมนูแบบโกเฟอร  การเขาใชเครื่อง
คอมพิวเตอรระยะไกลและการถายโอนขอมูลแบบไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) นอกจากนี้เวลิดไวดเว็บ
ยังมีศักยภาพในดานการบริการขอมูลในรูปแบบภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  สมนึก  คีรีโต 
(2538,  หนา 23-37)  กลาววาเวิลดไวดเว็บไดสรางมิติใหมในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของ
องคกรทางการศึกษาทําใหพัฒนามุงสูการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอินเทอรเน็ต  การพัฒนา
มัลติมีเดีย (Multimedia) บนเวิลดไวดเว็บไดพัฒนาถึงขั้นการแสดงผลในรูปของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 
(Interactive Multimedia) และการแสดงผลที่สรางจากโปรแกรมประยุกตบนวินโดว (Windows) 
เวิลดไวดเว็บจึงกลายเปนแหลงทรัพยากรของกระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอกระบวนการ

เรียนรูไดเปนอยางดี  เวิลดไวดเว็บเปนเทคโนโลยีที่เอื้อตอการสื่อสารความคิดและผานสื่อกลางที่
เปนอิเล็กทรอนิกส  จึงเกิดการเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  โดยผูเรียนจะเปนผูสราง  คนหา  รวบรวม  วิเคราะหและประเมินขอมูลจากทรัพยากรท่ี
อยูบนเวิลดไวดเว็บ  ผูสอนเปรียบเสมือนผูดูแลใหคําแนะนําและปรึกษา  ตรวจสอบความกาวหนา
และชวยเหลือผูเรียน  ดูแลผูเรียนใหอยูในขอบขายที่เหมาะสม  เวิลดไวดเว็บสามารถนํามาประยุกตใช
ทางการศึกษา  เชน  หองสมุดเสมือน (Virtual Library) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Books) 
การศึกษาทางไกล (Tele-Education) เวิลดไวดเว็บจึงกลายเปนแหลงขาวสารและแหลงสืบคน
สารสนเทศ  โดยใชเครื่องมือสืบคน (Search Engine) เชน Google, Yahoo, Excite, Lycos เปนตน 

การเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตเปนแนวทางในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษามีความพรอมทางดานอุปกรณเครือขายการเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต  ความ
พรอมของบุคลากรดานเทคโนโลยี  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีเสรีภาพทางวิชาการสูง  ลักษณะ
การเรียนการสอนจึงมีรูปแบบที่หลากหลายยืดหยุนและมีการปรับหลักสูตรใหทันกับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลก  นอกจากนั้นผูเรียนระดับอุดมศึกษายังมีความพรอม  ความกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาสิ่งใหม ๆ ซ่ึงผูเรียนในระดับนี้สามารถชวยเหลือตนเองได  และตองการเปนอิสระ (บุญเรือง  
เนียมหอม, 2540, หนา 63-66) 

กิดานันท  มลิทอง (2540, หนา 330-331)  กลาววา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
มีหลายรูปแบบ  ดังนี้ 

1) การคนควาอินเทอรเน็ตเปนขายงานที่รวมขายงานตาง ๆ มากมายเขาไวดวยกัน
จึงทําใหสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั่วโลกได  เพื่อการคนควาวิจัยในเรื่องที่สนใจทุก
สาขาวิชาเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  การสืบคนขอมูลนี้สามารถทําไดโดยใช
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โปรแกรมในการชวยคนหา  เชน  อารคี  โกเฟอร  และโปรแกรมในเวิลดไวดเว็บ  เชน  ไลคอส 
(Lycos) และเว็บครอเลอร (Web Crawler) เปนตน  เพื่อคนหาขอมูลท่ีอยูในแมขายตาง ๆ ทั่วโลกที่
ตองการได  นอกจากนี้ยังสามารถติดตอเขาสูแมขายของหองสมุดตาง ๆ เพื่อคนหารายชื่อและขอยืม
หนังสอืที่ตองการไดเชนกัน 

2) การเรียนและสื่อสาร  ผูสอนและผูเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตในการเรียนและ
ส่ือสารกันได  โดยท่ีผูสอนจะเสนอบทเรียนโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหผูเรียนเปดอาน
เร่ืองราวและภาพประกอบที่เสนอเนื้อหาบทเรียน  หรือการเสนอบทเรียนในลักษณะของการสอน
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนไวในเวิลดไวดเว็บ  เพื่อใหผูเรียนสามารถใชการเชื่อมโยงในการเรียนรูใน
ลักษณะสื่อหลายมิติได  เมื่ออานบทเรียนแลวผูเรียนจะถามคําถามที่ตนยังของใจและทํางานตามที่
กําหนดไวแลวสงกลับไปยังผูสอนไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้กลุมผูเรียนดวยกันเอง
ยังสามารถสื่อสารกันเพื่อทบทวนบทเรียนหรืออภิปรายเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนไปแลวไดโดยผาน

ทางกลุมสนทนา  กลุมอภิปราย  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือการติดตอกับผูเรียนในสถาบันอื่น
โดยผานทางกระดานขาว  และยูสเน็ตก็ไดเชนกัน 

3) การศึกษาทางไกล  การใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาทางไกลอาจจะใชในรูปแบบ
ของการสื่อสารตามที่กลาวมาแลวในเรื่องของการเรียนและสื่อสาร  โดยการใชบทเรียนที่อยูใน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแทนหนังสือเรียน  ผูเรียนจะเปดอานบทเรียนเมื่อใดก็ไดแลวแตเวลาวาง
ของตนและก็สามารถเก็บบทเรียนนั้นไวทบทวนไดตามรูปแบบของการศึกษาทางไกล  หรือจะมี
การเรียนการสอนในลักษณะของการประชุมทางไกลโดยคอมพิวเตอรและการประชุมทางไกลโดย

วีดีทัศน  การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ตนี้จะตองมีการนัดเวลาในการเรียนกันกอนลวงหนา  
เพื่อใหผูเรียนมาอยูพรอมกันและเรียนจากผูสอนที่ทําการสอนจากสถาบันการศึกษา  ในการเรียน
ระบบนี้นอกจากจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแลวยังตองมีอุปกรณและวัสดุอ่ืน ๆ ประกอบดวย  ไดแก  
กลองวีดีทัศน  ไมโครโฟน  ลําโพง  และซอฟแวรโปรแกรมในการรับสงสัญญาณเพื่อสงภาพและ
เสียงของผูสอนจากสถาบันการศึกษา  ผูเรียนจะสามารถรับภาพและเสียงของผูสอนไดจากมอนิเตอร
ของคอมพิวเตอร  ถาในกรณีที่หองเรียนมีกลองวีดีทัศนอยูดวยจะทําใหผูเรียนสามารถถามคําถาม
สงกลับไปยังผูสอนไดทันทีผานทางไมโครโฟน  โดยที่ผูสอนสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงของ
ผูเรียนดวย  แตถาเปนหองเรียนที่ไมมีวีดีทัศนติดตั้งอยู  ผูเรียนสามารถถามคําถามไปยังผูสอนได
โดยการใชโทรศัพทหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

4) การเรียนการสอนอินเทอรเน็ต  เปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถ
ใชโปรแกรมตาง ๆ เพื่อทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การใชเทลเน็ตเพื่อการ
ขอเขาใชระบบจากระยะไกล  การคนหาแฟมอารคีและการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  
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ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลเพื่อทํารายงานและวิจัย  รวมถึงการสื่อสารระหวางกันเพื่อ
ประโยชนในการเรียนดวย 

5) การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย  เชน  การจัดตั้งโครงการรวมระหวางสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือการ
สอนในวิชาตาง ๆ รวมกัน  หรือการใหโรงเรียนตาง ๆ สรางเว็บไซตของตนขึ้นมาเพื่อเสนอสารสนเทศ
แกผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนนั้น  และเชื่อมตอเขากับขายงานทั่วโลกดวย  โดยเรียกวา “โรงเรียน
บนเว็บ”  (Schools on the Web) ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนนี้  ประธานาธิบดีคลินตันแหง
สหรัฐอเมริกาไดประกาศใหโรงเรียนมัธยมทุกแหงในสหรัฐอเมริกาเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต   
ในป ค.ศ.2000  และในปเดียวกันเด็กตั้งแต 12 ปขึ้นไป  จะตองใชอินเทอรเน็ตเปนทุกคน 

จะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตมีความสําคัญมากมายพอจะสรุปไดวา  อินเทอรเน็ตมี
บทบาทสําคัญในโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมากเพื่อการติดตอในขายงานที่ครอบคลุม

ทั่วโลก  ดังนั้นการใชอินเทอรเน็ตทําใหวิถีชีวิตทันสมัยและทันเหตุการณ  มีการเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เปนปจจุบัน  เพื่อสนองความตองการของผูใช  และเปนแหลงสารสนเทศสําหรับบุคคลทุกวงการ  
ทุกสาขาอาชีพที่ตองการคนหาสิ่งที่ตนตองการไดทันทีซ่ึงจะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการคนควาวิจัย  ผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารและเขาถึงขอมูลขาวสารทาง
วิชาการไดรวดเร็ว  ตลอดจนสามารถสืบคนสารสนเทศออนไลนจากหองสมุดดิจิตอล  มีขอมูลใน
รูปแบบของบรรณานุกรมและเนื้อหาเต็มของฐานขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนขอความ  ภาพกราฟก  
ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง 

2.1.4  บริการบนอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกันไปทั่วโลก  มีผูเขามาใชบริการ

มากมาย  ดวยเหตุนี้ลักษณะการใหบริการจึงเกิดขึ้นอยางหลากหลายรูปแบบและมีการใชประโยชน
แตกตางกันไปตามแตผูใชจะเลือกใชตามวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของผูใช  โดยสามารถ
สรุปรูปแบบการใชบริการบนอินเทอรเน็ตจากนักวิชาการหลายทานไดดังนี้ 

ถนอมพร  ตันติพิพัฒน  (2539, หนา 3-4)  ไดกลาวถึงผูใชบริการอินเทอรเน็ตสามารถ

ใชเครือขายเพื่อประโยชนหลัก ๆ  5  ประการดวยกันดังตอไปนี้ 
1) เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล  และความคิดเห็น  ซ่ึงสามารถทําได

โดยการสงขอความผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่เรียกกันสั้นๆวา  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ผูใช

สวนใหญมักเริ่มรูจักกับอินเทอรเน็ตผานทางการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากความ

ประหยัด  รวดเร็ว  ความสะดวกสบาย   และความงายดายในการใชนั่นเอง  นอกจากไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสแลว  การสนทนาออนไลน  ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถใชส่ือสาร
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ติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารได  การสนทนาแบบออนไลนนั้นผูสนทนาสามารถคุยโตตอบกัน

ผานหนาจอ  เสมือนกับการคุยโทรศัพทกันอยู  เพียงแตใชการพิมพแทนการใชเสียง 
2) เพื่อการใชคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน  ๆ  ที่ตออยูในเครือขาย   การติดตอเขาสู

คอมพิวเตอรเครื่องอื่น  ๆ  ที่ตออยูในเครือขาย   ทําใหผูใชสามารถเรียกโปรแกรมในเครื่อง

คอมพิวเตอรนั้น ๆ มาใชงานได  การเขาใชคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ที่ตออยูในเครือขายสามารถทํา

ไดโดยการใชคําสั่ง  Telnet 
3) เพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ ผูใชสามารถใชบริการทางอินเทอรเน็ตในการสืบคน

สารสนเทศตาง ๆ ในเครือขายไดหลายวิธี  แตดูเหมือนวาวิธีที่ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษใน
ขณะนี้ก็คือ บริการที่มีชื่อวา  เวิลดไวดเว็บ  ซ่ึงอนุญาตใหผูใชไดเขาไปคนหาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
ไมวาจะเปนตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือเสียงก็ตาม  โดยขอมูลในเว็บจะอยูในลักษณะ
ของไฮเปอรมีเดีย  (Hypermedia)  คือมีการเชื่อมโยงของขอมูลท่ีเกี่ยวของกันเอาไว  โดยที่ขอมูลนั้น
ไมจาํเปนตองมาจากแหลงเดียวกัน  บริการทางอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูลที่ไดรับความนิยม
กอนที่จะมีการนํา เวิลดไวดเว็บมาใชก็คือ  โกเฟอร  ขอแตกตางสําคัญระหวางบริการทั้งสอง  อยูที่
รูปแบบการจัดระบบขอมูล  (Hypertext  กับ  Directory)  และลักษณะของขอมูลประเภทสื่อประสม
กับตัวอักษรและภาพนิ่ง 

4) เพื่อการถายโอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร  ซ่ึงผูใชสามารถคัดลอกและดาวนโหลด
แฟมขอมูล  (อาจเปนโปรแกรมก็ได)  นั้น ๆ  มาใชตามตองการ  การถายโอนแฟมขอมูลทําไดโดย

การใชคําสั่ง  FTP  หรืออาจใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยในการถายโอนแฟมขอมูล  เชน  Ovtnet  
เปนตน 

5) เพื่อการเผยแพรขาวสาร  ความคิดเห็น  คําถาม  คําตอบ  คําแนะนํา  คําประกาศ  

รวมทั้งรับทราบเรื่องราว  ความเปนไปตาง ๆ การรับ-สงขาวสารในลักษณะนี้ทําไดโดยการใช

บริการทางอินเทอรเน็ตที่มีช่ือวา  USENET  ซ่ึงยอมาจาก  User’s Net  โดยผูใชจะสามารถใชบริการ
นี้ไดหลายวิธีดวยกัน  กลาวคือ  ผานทางโปรแกรมอานขาว  โปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือ

โปรแกรมอานเว็บก็ได 
วาสนา  สุขกระสานติ  (2540, หนา 8-19)  ไดกลาวถึงบริการบนอินเทอรเน็ต  โดย

จําแนกการใหบริการบนอินเทอรเน็ตไว  3  ประเภท  คือ 
1) บริการดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร  เปนบริการที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร

กันระหวางผูใช  การถายโอนแฟมขอมูล  การแลกเปลี่ยนความเห็นหรือความรูระหวางผูใช  ไดแก 
(1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Mail : E-mail)  คือ  จดหมายหรือ

ขอความที่สงถึงกันผานเครือขายคอมพิวเตอร  โดยการสื่อสารที่เช่ือมตอระหวางเครือขาย  ซ่ึงชวย
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ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย  ดวยเครือขายที่เชื่อมตอถึงกันโลกในปจจุบัน  ทําใหเกิดการติดตอ
สามารถกระทําไดงาย  อินเทอรเน็ตเปนระบบ  E-mail  ที่ใหญที่สุดในโลก  มีผูใชมากกวา  25  ลานคน 

(2) การถายโอนแฟมขอมูล  (File Transfer Protocol : FTP)  เปนบริการที่ใช 
ถายโอนขอมูลจากเครือขายที่เปดบริการสาธารณะใหผูใชจากภายนอกถายโอนขอมูลตาง ๆ เชน  
ขาวสารประจําวัน  บทความ  เกม  เว็บเพจ  และซอฟแวรตาง ๆ เปนตน 

(3) กระดานขาว  (Usenet)  เปนที่รวมของกลุมขาว  (Newsgroup)  ซ่ึงเปนกลุม
ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ กันมากกวา  5,000  กลุม  โดยใหบริการขาวสารในรูปของ
การกระจายขาว  (Bulletin Board)  ที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเลือกเขาเปนสมาชิกในกระดานตาง ๆ 
เพื่ออานแลกเปลี่ยนขาวสาร  ความคิดเห็น  ความรูตาง ๆ ตามกลุมที่สนใจ  เชน  กลุมคอมพิวเตอร  
กลุมวิทยาศาสตร  กลุมการศึกษา  เปนตน 

(4) การสนทนาทางเครือขาย  (Talk)  เปนบริการที่ชวยใหการสื่อสารใน
อินเทอรเน็ตเปนไปในระบบสองทางในเวลาเดียวกันแบบออนไลน  (Online) โดยการพิมพขอความ
ผานทางแปนพิมพเสมือนกับการพูดคุยตามปกติไดทั่วโลก  สามารถใชโปรแกรม  talk  สําหรับ

พูดคุยกันเพียงสองคนหรือเปนกลุมคนก็ได  เชน โปรแกรม  Chat  เชน  IRC,  ICQ ในปจจุบัน
โปรแกรมประเภทนี้ไดรับการพัฒนาสามารถติดตอพูดคุยกันดวยเสียงผานทางไมโครโฟนและ

ลําโพงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยมีคุณภาพใกลเคียงกับโทรศัพท  จึงไดรับความนิยมสูง  เนื่องจาก
ไมตองเสียคาใชจายในการโทรศัพททางไกลขามประเทศ  เชน  โปรแกรม  Internet Phone, Web 
phone เปนตน  นอกจากนั้นหากผูใชมีอุปกรณกลองจับภาพสําหรับทําการประชุมทางไกล  จะ
สามารถติดตอดวยภาพพรอมเสียงผานทางอินเทอรเน็ตไดทันทีทําใหเห็นภาพเคลื่อนไหวของบุคคล

ที่กําลังติดตอส่ือสารกันในขณะนั้น  เชน  โปรแกรม  Windows Media Player,  Real Player,  
Microsoft NetMeeting,  Streamwork  เปนตน 

(5) บริการเกมออนไลน  ในปจจุบันเกมคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพสูง  ภาพกราฟฟกสวยงามเลียนแบบสามมิติ  หลากหลายรูปแบบ เชน การวางแผน
แบบเสมือนจริง  (Real Time Strategy)  เกมสถานการณจําลอง  (Simulation)  เกมการศึกษา 
(Educational Game)  เกมสวนใหญในปจจุบันสามารถเลนเกมไดพรอม ๆ กันผานทางโมเด็ม  
ระบบเครือขาย  LAN  (Local Area Network)  หรือผานทางอินเทอรเน็ตไดพรอม ๆ กันหลายคน  
โดยบางเกมสามารถเลนพรอม ๆ กันตั้งแต  2  คนขึ้นไปจนถึง  16  คน  เลนเกมบนอินเทอรเน็ต
จะตองใชบริการเซิรฟเวอร  สําหรับเลนเกมซึ่งจะชวยหาผูเลน  คิดคะแนน  เก็บคะแนนสูงสุด  การ
ประมวลผลการทํางานของเกมบางสวน  ตลอดจนมีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับเกมใหม ๆ 
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2) บริการดานการคนหา  เผยแพรขอมูลขาวสาร  เปนบริการที่ผูใชสามารถคนหา
ขอมูลตาง ๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากในอินเทอรเน็ตมีคอมพิวเตอรที่ผูเชี่ยวชาญในดาน
ตาง ๆ ทําการจัดเก็บขอมูลไวเผยแพรมากมายชวยประหยัดคาใชจายในการคนหาขอมูลไดมาก 
บริการตาง ๆ ที่มีอยูในอินเทอรเน็ต คือ 

(1) อารคี  (Archie)  เปนระบบการคนหาแฟมขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษา
และผูเชี่ยวชาญชาวแคนาดา  เปนบริการสําหรับชวยผูใชที่ทราบชื่อแฟมขอมูล  แตไมทราบวาจะหา
ไดจากที่ใด  เครื่องบริการอารคีที่กระจายอยูทั่วโลกจะมีฐานขอมูลช่ือแฟมตาง ๆ จากเครื่องที่มีบริการ
ขนถายขอมูล FTP สาธารณะ   เสมือนกับบรรณารักษที่มีรายช่ือของหนังสือท่ีมีอยูในหองสมุด  ซ่ึง
ผูใชจะไดรับแฟมขอมูลที่ตองการดวยการใชบริการ  FTP ในการขนถายขอมูลตามตําแหนงอารคี
แจงใหทราบ  สามารถใชอารคีผานโปรแกรมบราวเซอรเพื่อคนหาขอมูล 

(2) เวส  (WAIS : Wide Area in Formation Service)  เปนบริการคนหาขอมูล
โดยการคนหาเนื้อหาขอมูลแทนการคนหาตามชื่อของแฟมขอมูล  บริการเวสจะเปนบริการซึ่งชวย
ในการคนหาขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอร  ฐานขอมูลเปนจํานวนมากที่กระจายอยูทั่วโลก  เมื่อผูใช
ปอนขอความที่ตองการหา  เครื่องเซิรฟเวอรที่ผูใชติดตอก็จะชวยคนหาไปยังเซิรฟเวอรฐานขอมูล
อ่ืน ๆ เพื่อหาตําแหนงของแหลงขอมูลที่ผูใชตองการสามารถใชเวสผานโปรแกรมบราวเซอรเพื่อ
คนหาขอมูล 

(3) โกเฟอร  (Gopher)  เปนโปรแกรมที่ชวยใหสามารถคนหาขอมูลโดยผาน
ตามระบบเมนูตามลําดับ  ฐานขอมูลของระบบโกเฟอรกระจายอยูทั่วโลก  และมีการเชื่อมโยงกันอยู
ผานระบบเมนูของโกเฟอรเอง  เสมือนกับการเปดเลือกรายการหนังสือในหองสมุดที่จัดไวเปน
หมวดหมูตามหัวขอเรื่อง  ซ่ึงผูใชสามารถคนหาเรื่องที่ตองการตามหัวเรื่องตาง ๆ ที่แบงไวเมื่อเลือก
หัวขอแลว  ก็จะปรากฏหัวขอยอยตาง ๆ ใหสามารถเลือกลึกลงไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพบเรื่องที่
ตองการสามารถใชโกเฟอรผานโปรแกรมบราวเซอรเพื่อคนหาขอมูล 

(4) เวิลดไวดเว็บ  (WWW : World Wide Web)  เปนบริการที่ไดรับความนิยม
สูงสุดและมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องที่ใหบริการประเภทนี้สูงสุด  เปนบริการคนหา  เผยแพร  
แสดงขอมูลที่ใชหลักการของขอความหลายมิติหรือไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  โดยอาศัยโปรแกรม
เว็บบราวเซอรที่นิยมใชในปจจุบัน เชน  Internet Explorer  และ  Netscape Navigator  ผลที่ไดจะ
เปนไฮเปอรลิงกที่บางจุดในขอความที่สามารถเชื่อมโยงไปจุดตาง ๆ เพิ่มเติม  ทั้งภายในประเทศ
หรือทั่วโลกไดทําใหเกิดเครือขายเสมือนขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอกันอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต

อีกชั้น  ในปจจุบันไฮเปอรเท็กซนอกจากจะมีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
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แลวยังสามารถรวมเอาเสียง  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวที่เรียก  Multimedia  ไวดวย  ในดานการ
เผยแพรประชาสัมพันธ  WWW  เปดโอกาสใหผูสนใจสามารถคนหาขาวสารศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

3) บริการดานการใชคอมพิวเตอรทางไกล  หรือ  Telnet  เปนโปรแกรมประยุกต
สําหรับขอเขาไปใชเครื่องที่ตออยูกับระบบอินเทอรเน็ตจากระยะไกล  ซ่ึงชวยใหผูใชอินเทอรเน็ต
ทํางานอยูหนาคอมพิวเตอรของตนเอง  แลวเขาไปใชเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวาใน
ที่อ่ืน ๆ ภายในเครือขายได  การใชโปรแกรมเทลเน็ตจะชวยใหผูใชขอเขาใชบริการของหองสมุด  
ฐานขอมูล  และบริการสาธารณะอื่น ๆ  

วิชุดา  รัตนเพียร  (2542, หนา 29-35)  ไดจําแนกประเภทบริการในอินเทอรเน็ต 
ไวดังนี้ 

1) บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนบริการที่ผูใชสงและรับจดหมายผานเครือขาย
ถึงกันไดโดยผูสงสามารถสงขอความผานเครือขายงานที่ตนใชอยูไปยังผูรับทั่วโลก 

2) บริการสนทนาแบบออนไลน  เปนบริการที่ผูสนทนาสามารถพูดคุยโตตอบกัน
ผานจอคอมพิวเตอร  บริเวณสนทนาแบบออนไลนนี้  ผูสนทนาอาจโตตอบกันดวยการพิมพดวย

ขอความที่ตองสื่อสารหรือในปจจุบันมีการพัฒนาใหสามารถพูดคุยผานเครือขายอินเทอรเน็ตอีกดวย 
3) บริการกลุมสนทนาเครือขาย  เปนบริการเพื่อการแลกเปลี่ยนขาวสารผูที่สนใจ

ขาวสารประเภทใดประเภทหนึ่ง  จะรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกันโดย

สงขอความผานเครือขาย 
4) บริการถายโอนแฟมขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร  ผูใชเครือขายที่ไดรับ

อนุญาตสามารถถายโอนแฟมขอมูลจากคอมพิวเตอรอยูในเครือขายเดียวกันหรือตางเครือขายก็ได  

มาไวในเครื่องของตนไมวาคอมพิวเตอรจะอยูที่ใดก็ตาม 
5) บริการสืบคนขอมูล  เครือขายอินเทอรเน็ตมีขอมูลจํานวนมากที่ถูกเก็บบันทึกไว

ในคลังขอมูลของระบบที่เชื่อมตอเปนเครือขายทั่วโลก  ขอมูลขาวสารที่นําเสนออาจอยูในรูปของ

ขอความธรรมดา  ภาพ  เสียง  แนะนําการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (2544, หนา 1-16)  ได

สรุปรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร  การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตสําหรับครู

อาจารยและนกัศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาในสหรัฐอเมริกาไมวาจะเปนการสง

การบาน  การนัดหมาย  การอภิปราย  ถกเถียงเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งการแจกจายที่อยู
ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  หรือที่อยูบนเวิลดไวดเว็บ  ถือวาเปนเรื่องปกติเนื่องจากไมวาจะเปน
ผูเรียนหรือผูสอน  เมื่อไดมีโอกาสใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแลวก็มักจะติดใจและนยิมการติดตอ
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ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสมากกวาวิธีอ่ืน  เนื่องดวยคุณสมบัติที่เหนือกวา  เชน  ใชเวลาเพียงไมกี่
นาทีเทานั้น  ผูรับไมจําเปนตองรอรับขอมูลอยูเหมือนการใชโทรศัพท 

2) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง  เนื่องจากขอมูลที่
อยูบนอินเทอรเน็ตในปจจุบนัมีอยูมากมายและกระจัดกระจายอยูตามทีต่าง ๆ ดังนั้นผูใช
อินเทอรเน็ตจงึจําเปนตองมกีารเรียนรูการใชบริการอินเทอรเน็ตและเลือกใชใหเหมาะสมเพื่อให

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนสามารถใชบริการอินเทอรเนต็ในการสืบคน
ขอมูล  การศึกษาคนควาวิจยัไดหลายวิธี  วธีิที่เปนที่นิยมที่สุดในปจจุบนั  คือ  การสืบคนทาง
เวิลดไวดเว็บ  เนื่องจากสามารถรองรับขอมูลหลาย ๆ รูปแบบและเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกนัทํา
ใหสามารถศึกษาขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางสะดวกสบาย 

3) การประยกุตอินเทอรเน็ตในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร  
ปจจุบันการใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการสอนมีอยางแพรหลายในหลาย ๆ ในตางประเทศ
โดยเฉพาะในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรฐัอเมริกามี

กิจกรรมการสอนในโครงการรวมมือระหวางหองเรียนจาก 2 โรงเรียนขึน้ไป  (Classroom 
Exchange Projects)  เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการรับรูทางสังคมและ
ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ  เนือ่งจากโครงการเหลานี้ไดรวมเอากิจกรรมอื่น ๆ เอาไว  
อาทิ  การรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรทีเ่กี่ยวกับการรับรูทางสังคม  เชน  การเก็บรวบรวมขอมูล
ทางวิทยาศาสตร  การคนควาวิจัย  การสอบถามที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  การเรียนรูทางสังคม  การ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ   รวมทั้งยงัมีการสอนวิชาคณิตศาสตร  
รวมทั้งกิจกรรมการเขียนจดหมายโตตอบระหวางนักเรยีนจากตางหอง  ตางโรงเรียน  นอกจากนี้
อาจารยยังใชอินเทอรเน็ตสนบัสนุนการทํากิจกรรมในชัน้เรียนทีไ่มสามารถทําไดในชั้นเรียนปกติ  
เชน  การพานกัเรียนชมสถานที่ตาง ๆ ในการเรียนรูวิชาภมูิศาสตรดวยการใชขอมูลบนอินเทอรเน็ต  
การเรียนรวมกันโดยใชเครอืขายอิเล็กทรอนิกส 

4) การเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต  การศึกษาทางไกลผานเครือขาย
สามารถแบงออกเปน  2  ลักษณะ  ในลักษณะและเปนการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง  
ผูเรียนและผูสอนมีการนัดหมายเวลาทีแ่นชัด  ซ่ึงตองมีอุปกรณเพิ่มเติมในการรับสงสัญญาณภาพ
และเสียง  เชน  กลองถายภาพ  ไมโครโฟน  ลําโพง  และซอฟตแวรพิเศษทั้งในหองของผูสอน  
และในหองเรยีนของผูเรียน  ผูสอนและผูเรียนจะสามารถสื่อสารกันไดทันที  โดยครูผูสอนไม
จําเปนตองเดนิทางไปยังหองเรียนจริง  สวนการศึกษาทางไกลในลักษณะที่สองเปนการสอนทาง
เดียว  ผูสอนจะตองเตรียมเอกสารการสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวลวงหนาใน
เว็บไซตบนอนิเทอรเน็ต  ผูเรียนจะสามารถเรียนจากทกุที่ที่สามารถเขาใชเครือขายไดในเวลาใดก็ได  
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และสามารถเชื่อมโยงไปสูขอความมหาศาลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั่วโลก  ถาผูเรียนมีขอสงสัยใด ๆ 
สามารถสอบถามผูสอนไดทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 

5) อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวมแนวความคิดทางการศึกษาตาง ๆ  เครือขายเปนแหง
รวมของแนวความคิดที่นกัเรยีน  ครู  และคนทั่วไปจากทีต่าง ๆ นําไปเสนอติดประกาศไวบน
กระดานขาวอเิล็กทรอนิกส  และผูที่มีความสนใจในโครงการก็สามารถที่จะนําโครงการไปใชได
อยางสะดวก  ผูเรียนสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูอ่ืนที่ไมใชครู  โดยจะไดมุมองใหมในการ
เรียนและการคนควา  นอกจากนี้เครือขายยงัอํานวยความสะดวกในการกิจกรรมของกลุมสนใจกลุม
อภิปราย  ทําใหมีโอกาสที่จะเรียนรูความคิดเห็นและประสบการณของผูอ่ืน  อันจะเปนการพัฒนา
และขยายความรูความเขาใจของตนเองใหดีขึ้น 

6) อินเทอรเน็ตเปนแหลงสนับสนุนและจดัเตรียมทรัพยากรในการเรยีนการสอน  
อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวมโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  แผนการสอน  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การสอนและการเรียน  และประสบการณการทําโครงการทางการศึกษาตาง ๆ  ตลอดจนขอมูลสาขา
ตาง ๆ กวางขวางเปนประโยชนตอการศกึษา  การคนควาวิจัย  การตัดสินใจ  ขอมูลเหลานี้มีจํานวน
มากและทันสมัย 

7) อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวมผูรวมกิจกรรมหลากหลายประเภท  อินเทอรเน็ตถือ
วาเปนแหลงความรูของโลก  ไมไดเปนของคนใดคนหนึง่  ซ่ึงสงผลอยางมากตอการสอนและการ
เรียนเปนเครือขายที่สามารถเชื่อมตอความคิดของมวลมนุษยทกุคนเขากับความรูได  อินเทอรเน็ตมี
สมาชิกใชงานในเครือขายจํานวนมหาศาลจากหลายประเทศจากทุกทวปี  มีผูใชจากหลายอาชีพ  
ความสนใจแตกตางกันจากระดับการศกึษาและอายุตางกนั  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นใน
เครือขายจึงมีมมุมองที่กวาง  การวิจยัและการทดลองสิ่งตาง ๆ บนเครือขายมีกลุมประชากรที่
แตกตางกนัขอมูลที่ไดจึงมีคานาสนใจ  จะเห็นวาอนิเทอรเน็ตไดสรางสถานที่นัดพบทีม่ีการแบงปน
และแลกเปลีย่นขอมูลระหวางกัน  เปนสถานที่ที่ใชในการสรางความรูขึ้นมา  และเปนความรูที่ไม
ส้ินสุดหยุดนิ่ง  มีการขยายเพิม่หรือสรางความรูเติมแลวเตมิอีก 

จากความหลากหลายของการใหบริการบนอินเทอรเน็ตจากนักวิชาการหลายทาน

ดังกลาวขางตน  จึงสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ ไดแก  การใหบริการบนอินเทอรเน็ตในดานการสื่อสาร  

ดานการสืบคนขอมูล  ดานความบันเทิง  ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการของผูใชวาตองการใชบริการใน

รูปแบบวิธีใด 
2.1.5  ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญและเชื่อมโยงระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรจํานวนมหาศาลทั่วโลกเขาดวยกัน  อินเทอรเน็ตจึงมีประโยชนสําหรับผูใชหลายประการ 
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ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตไวดังนี ้
ขนิษฐา  รุจิโรจน  (2538, หนา 96-97)  ไดสรุปประโยชนของอินเทอรเน็ตเพื่อ

การศึกษาและวิจัยไวดังนี้ 
การใชเครือขายเพื่อการติดตอเพื่อส่ือสาร  ไดแก  การติดตอระหวางผูเรียนกับ

ผูสอน  ผูเรียนกับผูเรียน  และผูสอนกับผูสอน  การติดตอสงรายงาน  การบาน  ปริญญานิพนธของ
ผูเรียนในรูปแฟมขอมูล  การติดตอระหวางนักวิชาการ  นักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ  การติดตอ
บอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส  การติดตอบอกรับเปนสมาชิกกลุมสนทนา  ซ่ึงเปนเสมือนเวทีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานวิชาการ  การติดตอรับสง
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัย  การประกาศและแจงขาวความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการ  การเปดสอนและอบรมหลักสูตรตาง ๆ การประกาศรับสมัครงาน 

การใชเครือขายเพื่อการสืบคนขอมูล  โดยนักวิจัย  ผูเรียน  และผูสอนสามารถสืบคน  
Online Library Catalog  ของหองสมุดตาง ๆ ที่เชื่อมโยงในอินเทอรเน็ตซึ่งมาจากประเทศในทวีป
ตาง ๆ ทั่วโลก  และสามารถสืบคนจากหลักฐานขอมูลอ่ืน ๆ เชน  ฐานขอมูล Eric  ซ่ึงเปนแหลงขอมูล
ทางดานการศึกษา 

การใชเครือขายเพื่อการสอน  การสอนทางไกลโดยผานเครือขาย  ซ่ึงในขณะนี้
สถาบันการศึกษาจํานวนมากในหลายประเทศไดมีการเปดหลักสูตรการสอนระดับปริญญาและใน

แบบประกาศนียบัตรซึ่งมักจะเรียกกันวา  Online Program  ขึ้นมากมาย  ผูเรียนสามารถสมัครและ
เรียนผานเครือขาย  โดยกิจกรรมการเรียนการสอน  เอกสารและการติดตอตาง ๆ อยูในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส 

พรพรรณ  บญุยะทิม  (2540, หนา 35-36)  กลาวถึงประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต
วา  ระบบอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยจํานวนมาก  แตละเครือขายบรรจุแฟมขอมูลตาง ๆ 
ที่เปนประโยชนตอการศึกษา  ขอมูลทางธุรกิจการคา  ขาวสารและการบันเทิง  ซ่ึงเปนขอมูลทั้งใน
อดีตและปจจุบันขอมูลตาง ๆ เหลานี้  ไดถูกเก็บเปนแฟมขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล  ทําใหผูใช
สามารถคนขอมูลขาวสารจากเครือขายตาง ๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  ผูใชสามารถใชประโยชน  
เชน  เปนการสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงาน  โดยผานบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไดทั่วโลก  เปน
การติดตอส่ือสารกับผูใชอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันภายในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  สามารถเขาเปน
สมาชิกในกลุมที่ตนสนใจได  เปนการใชสารสนเทศจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน  หองสมุดหรือ
แหลงขอมูลทางดานบรรณานุกรม  การถายโอนแฟมขอมูลและโปรแกรมตาง ๆ  การใชฐานขอมูล
ในการวิจัยและการสอน  การใชหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส  การใชบริการสารสนเทศทาง
การศึกษา  การคนหาทําเนียบนามตาง ๆ  สามารถเขาถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญในแหลงอ่ืน ๆ ได  
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สามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกันไดในกลุมขาวตาง ๆ ที่มีอยูหลายพันกลุมในลักษณะ
ของกระดานขาว 

ธนกร  หวังพิพัฒนวงศ  (2541, หนา 86-87)  ไดกลาวถึงประโยชนของการใช
อินเทอรเน็ตไว  คือ  ทําใหมีโอกาสฝกทักษะการอานและการเขียน  ทําใหรับทราบขอมูลใหม ๆ ที่
ทันเหตุการณ  ทําใหรูจักการเลือกและตัดสินใจรับแตขอมูลท่ีเปนประโยชน  ทําใหมีโอกาสใชและ
สนุกกับการเลนเกมที่มีประโยชน  เชน  เกมฝกทักษะตางๆ  ทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเรว็ 

จันทรเพ็ญ  กลอมใจขาว  (2544, หนา 6-7)  ไดกลาวถึงประโยชนของการใช
อินเทอรเน็ต  คือ  ประหยัดเวลาและคาใชจายในการสงจดหมาย  โดยสามารถสงขอมูลไดทั้งในรูป
ของตัวอักษร  ภาพและเสียง  ไปยังบุคคลตาง ๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว  ทําใหประหยัดเวลาและ
คาใชจาย  ทําใหการรับสงขอมูลไมวาจะเปนเอกสารเพียง  1  หนา  หรือ  1  เลม  เปนไปดวยความ
สะดวก  รวดเร็วและประหยัด  สามารถสืบคนรายการหนังสือ  หรือรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
มีอยูในหองสมุดหรือสถาบันตาง ๆ ไดทั่วโลก  โดยไมตองเดินทางไปยังสถานที่นั้นดวยตนเอง  
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูหรือแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ที่มีผูสนใจในหัวขอเดียวกัน  
เชน  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  เปนตน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวาง  
สามารถสั่งซื้อหนังสือ  หรือสินคาตาง ๆ ที่มีโฆษณาอยูทางอินเทอรเน็ตได  เชน  การสั่งซื้อหนังสือ  
การสั่งอาหาร  เปนตน  สามารถคนหาขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ  โทรทัศน  วารสาร  ฯลฯ  ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  การประชุมทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต  และอื่น ๆ อีกมากมาย  
เชน  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-commerce)  การศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนตน 

จะเห็นไดวาประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตมีมากมายจึงสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ 
ไดแก  ชวยใหผูใชสามารถติดตอส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูใชคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ 
ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ชวยใหสืบคนขอมูลขาวสารจากเครือขายตาง ๆ ในเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงใหความสนุกสนานและความบันเทิงอีกทางหนึ่งดวย 

2.1.6  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
อินเทอรเน็ตถือไดวาเปนเครือขายขนาดมหึมาที่มีขอมูลขาวสารมากมายมหาศาล   

ที่ผูใชสามารถเขาถึงและเรียกใชไดอยางสะดวกและไรขอบเขตจํากัด  โดยในอินเทอรเน็ตจะมี
บริการตาง ๆ หลายบริการที่สามารถนํามาประยุกตใชทางการศึกษาไดอยางกวางขวาง  ซ่ึงการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวดังนี้ 

ตน  ตัณฑสุทธิวงศ  (2539, หนา 19-20)  ไดกลาวถึงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนรู  ดังนี้ 
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ดานการศึกษา  การติดตอเขากับอินเทอรเน็ตเพื่อคนควาหาขอมูลสามารถกระทําได
ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการจากที่ตาง ๆ ซ่ึงในกรณีนี้อินเทอรเน็ตจะทําหนาที่เหมือนหองสมุด
ขนาดยักษ  สงขอมูลที่ตองการมาใหถึงบนจอคอมพิวเตอรที่บานหรือที่ทํางานในเวลาไมกี่วินาที
จากแหลงขอมูลทั่วโลก  ไมวาจะเปนขอมูลดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรม  ศิลปกรรม  สังคมศาสตร  
กฎหมายและอื่น ๆ นักวิจัยอาจสั่งใหซูเปอรคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยทําการประมวลผลขอมูล
ของตนแลวสงรายงานกลับมาใหได  แมวานักวิจัยจะอยูในหองทดลองที่อยูหางออกไปหลายพัน
กิโลเมตร  โดยใชบริการของอินเทอรเน็ตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถติดตอกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ เพื่อคนควาหาขอมูลที่กําลังศึกษาอยูได  ทั้งขอมูลที่เปนตัวอักษร  ภาพและเสียง  หรือแมแต
มัลติมีเดียตาง ๆ  

ดานการรับสงขาวสาร  ผูที่ใชตอเขากับอินเทอรเน็ตสามารถรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือ E-mail กับผูใชคนอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วไดโดยมีคาใชจายต่ํามาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับการสงจดหมายหรือสงขอมูลวิธีอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังอาจสงขอมูลคอมพิวเตอร
ในรูปแบบตาง ๆ เชน  แฟมขอมูล  รูปภาพ  ไปจนถึงขอมูลมัลติมีเดียที่เปนภาพและเสียงไดอีกดวย  
หรืออาจก็อปปไฟลที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงแจกฟรีจากที่ตาง ๆ มาทดลองใชงานก็ได 

ดานธุรกิจการคา  อินเทอรเน็ตมีบริการในรูปแบบของการซื้อขายสินคาผาน
คอมพิวเตอรหรือ Teleshopping  ผูใชสามารถเลือกดูสินคาพรอมทั้งคุณสมบัติตาง ๆ ผานจอ 
คอมพิวเตอรของผูใชแลวส่ังซื้อและจายเงินดวยบัตรเครดิตไดทันที  ซ่ึงนับวาสะดวกรวดเร็วมาก  
สินคาที่มีจําหนายมีครบทุกประเภทเหมือนหางสรรพสินคาใหญ ๆ บริษัทตาง ๆ จึงมีการลงโฆษณา
ขายสินคาผานอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น  ทําใหธุรกิจลักษณะนี้มีเพิ่มขึ้นเปนลําดับนับวาเปนการใช
งานอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยอยางจริงจัง  อยางไรก็ตามผูไมมีบัตรเครดิตตางประเทศคงสั่งสินคาผาน
อินเทอรเน็ตไดลําบาก  ถาสินคานั้นเปนการสั่งซื้อจากผูขายที่อยูตางประเทศ  เพราะในประเทศไทย
บริการนี้อาจยังไมแพรหลายนัก 

ดานบันเทิงและการพักผอนหยอนใจหรือสันทนาการ  เชน  เลือกอานวารสารตาง ๆ 
ผานอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกเปน Magazine แบบ Online รวมถึงหนังสือพิมพและขาวสารอื่น ๆ โดย
มีภาพประกอบบนจอคอมพิวเตอรเหมือนกับหนังสือปกติที่เราดูอยูทุกวัน  วารสารรายใหญ ๆ ทั่ว
โลกขณะนี้ก็มีบริการรับสมัครสมาชิกผานอินเทอรเน็ตแลวและใหสมาชิกเรียกดูวารสารไดตามที่

สมัคร  ผูผลิตวีดีโอและภาพยนตรก็มีการลงโฆษณาและตัวอยางหนังใหม ๆ ในอินเทอรเน็ตให
ผูสนใจก็อปปไฟลที่เปนตัวอยางหนังซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปดูไดดวย 

ถนอมพร  ตันพิพัฒน  (2539, หนา 11) ไดแบงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูเปน  3  รูปแบบใหญ ๆ ดังนี้ 
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1) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร  คือ  การใชอินเทอรเน็ตในการอภิปราย  
ถกเถียง  แลกเปลี่ยน  และสอบถามขอมูลขาวสาร  ความคิดเห็นทั้งกับผูสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน
หรือกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ โดยใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมสนทนาและ
ขาวสาร 

2) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาวิจัย  เปนการใชอินเทอรเน็ตในการคนหา
ขอมูลเพื่อนํามาใชในการวิจัย  ซ่ึงผูใชสามารถที่จะคนหาขอมูลขาวสารความรูจากฐานขอมูลตาง ๆ 
บนอินเทอรเน็ตไดโดยใชบริการเวิลดไวดเว็บ  โกเฟอร  อารคี  หรือเวยส 

3) การใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา  แบงได  3 
ลักษณะ  คือ 

(2) การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ที่มีอยู  โดยบูรณาการหลักสูตรใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควา  แลกเปล่ียนขอมูลกับนักวิชาการ  
หรือทําโครงการรวมกับนักเรียนตางสถาบันทั้งในและนอกประเทศ  ซ่ึงจะเปนการเปดโลกทัศน
ของนักเรียน 

(3) การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต  เปนการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช
อินเทอรเน็ตชวยลดปญหาการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและขอจํากัดในดานเวลา   

(4) การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  เปนการเรียนการสอน  การอบรม  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใชอินเทอรเน็ตใหแกนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป 

ยืน  ภูวรวรรณ  (2540, หนา 111)  ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูไวดังนี้ 

1) ใชเปนระบบสื่อสารติดตอระหวางบุคคล  ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับ
อาจารย  หรือเชื่อมตอกับผูอ่ืน  เชน  ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ใชสนทนากลุม  ใชระบบพูดคุย
บนเครือขาย 

2) ใชในการเปนสื่อการเรียนรู  เรียกคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ จากหองสมุด  
จากหนวยงานบริการขอมูล 

3) ใชชวยสนับสนุนการเรียน  การใชซอฟตแวรเพื่อการวิจัย  การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตาง ๆ 

4) ใชเปนส่ือบันเทิง  ในระบบอินเทอรเน็ตมีการประยุกตมากมาย  เชน  เกม  
ขอมูล  ขาวสารทางดานบันเทิง 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  (2540, หนา 84)  ไดกลาวถึงการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ไวดังนี้ 
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1) เครือขายใยแมงมุมโลกแหลงขุมทรัพยทางปญญา  การเชื่อมโยงขอมูลถึงกันจาก
คอมพิวเตอรแหลงตาง ๆ ทั่วโลกผานอินเทอรเน็ตในรูปของเครือขายใยแมงมุมโลก  ทําให
อินเทอรเน็ตกลายเปนถนนเสนทางสายใหมของการศึกษาไปดวย  นอกจากจะเปนถนนสายสําคัญ
ของขอมูลขาวสารในทุกวงการวิชาชีพ  ใชเปนเสนทางของการติดตอเชื่อมโยงขอมูลขาวสารถึงกัน
ในโลกนี้  และเปนเสนทางที่ไมมีระยะทางและเวลาเปนอุปสรรคอีกตอไป  แมจะเปนการติดตอที่
ไมสามารถสัมผัสตัวตนกันไดจริง  แตก็สรางการสัมผัสถึงกันไดในโลกไรมิติหรือไซเบอรสเปซ 
อยางหนาหลงใหลและนามหัศจรรย  เครือขายใยแมงมุมโลกเปนเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการสื่อสาร
ความคิดและสารสนเทศผานสื่อกลางที่เปนอิเล็กทรอนิกส  โดยจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูที่
กําหนดวา  เมื่อไร  ที่ไหนและอยางไร  ออกมาเปนปรากฏการณหลากหลายรูปแบบ  จะมีผลกระทบ
ตอผูคนทุกระดับและใหโอกาสแกวงการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบใหม  เพือ่ปรบัปรงุ
การเรียนรูแบบเดิม ๆ ใหดีขึ้น 

2) เครือขายใยแมงมุมโลกนวัตกรรมทางการศึกษา  เครือขายใยแมงมุมโลกไดสราง
หนทางมากมายหลายประการตอการประยุกตใชทางการศึกษา  อาทิเชน  โลกแหงความจริงเสมือน 
(Virtual Reality) หองสมุดความจริงเสมือน (Virtual Library) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Book) การศึกษาตามความประสงค (Education on Demand) การศึกษาทางไกล (Tele-Education) 
และสื่อการเรียนการสอน (Tools) เชน  สไลดอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนตน  
นอกจากจะเปนแหลงขอมูลขาวสารและแหลงสืบคนขอมูลในดานตาง ๆ ดวยเครื่องมือสืบคนขอมูล 
(Search Engine) 

3) โลกแหงความจริงเสมือน  ภาพเคลื่อนไหวเชิง 3 มิติ  ที่ผูเรียนรูสึกเหมือนเขาไป
จับตองสัมผัส  จะสรางรูปแบบการเรียนแบบสถานการณจําลอง  ผูเรียนสามารถใชเมาสคลิกเพื่อ
พลิกดูวัตถุเสมือนจริง  ดูรายละเอียดในสวนตาง ๆ ของวัตถุเสมือนจริงนั้น  เชน  การฝาตัดกบ  เพื่อ
ศึกษาสวนตาง ๆ ของกบโดยการพลิกหมุนดูในมุมตาง ๆ เปนตน 

4) หองสมุดความจริงเสมือน  ผูเรียนใชคนควาตําราเสมือนเขาไปใชหองสมุดนั้น ๆ 
จริง  เปนหองสมุดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  รวบรวมหองสมุดและขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในโลกเขา
ไวดวยกันโดยเฉพาะในสวนของการคนขอมูลตามรายชื่อหัวขอเนื้อหา  แบงแยกเปนเนื้อหาวิชาการ
ตาง ๆ ใหสะดวกตอการเชื่อมโยงไปถึงและเนื้อหาขอมูลท่ีศึกษาคนควานั้นไมใชเปนเพียงขอมูลที่
เปนอักขระใหนาเบื่อ  แตเปนขอมูลท่ีมีชีวิตชีวา  เชน  เขาสูหองสมุดคณิตศาสตรจากการทองไปใน
หองสมุดนี้  จะมีสวนของเกมใหเลนเหมือนหยิบยกเกมจริง ๆ มานั่งเลน  เปนตน  การทองไปใน
โลกของหองสมุดความจริงเสมือนนี้จะนําสูโฮมเพจตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป  เทากับเปนการนําไปสู
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จุดหมายและขอบเขตที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจใหขยายวงกวางออกไป  เกิดมโนมติที่ชัดเจนขึ้น  
จากขอมูลและสารสนเทศที่ไดรับนั้น 

5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส  การคลิกเปดอานเอกสารในรูปของเอกสารไฮเปอรเท็กซ
ไฮเปอรมีเดีย  ไดทําใหผูใชเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของเชื่อมโยงไดรวดเร็ว  พร่ังพรอมดวยขอมูลมัลติมีเดีย
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะเปนส่ือในการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและ

สถานที่ที่ตนสะดวก  ดังนั้นการรวบรวมแหลงขอมูลไวในโฮมเพจและการพัฒนาเอกสารในรูป
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการใชเครือขายใยแมงมุมเพื่อการศึกษา 

6) การศึกษาตามความประสงค  การเขาสูเครือขายใยแมงมุมโลกและทองไปตาม
ความประสงคยังไมใชการศึกษาตามความประสงคโดยตรง  ลักษณะการศึกษาตามความประสงค
นั้น  มุงจัดประสบการณการเรียนรูที่ใชในการเรียนการสอน  โดยเก็บรวบรวมใหผูเรียนลอกเรียน
ในเนื้อหาวิชาที่ตองการได  การจัดเครื่องคอมพิวเตอร  ใหบริการเทปวีดีทัศนหรือวีดีโอเซิรฟเวอร 
(Video Server) แผนคอมแพคดิสก (CD-ROM Server)  และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI 
Server) โดยใหผูเรียนเรียกดูผานเครือขายใยแมงมุมโลก  วิดีโอเซิรฟเวอรที่จัดทําขึ้นนอกจากจะให
ผูเรียนเลือกดูไดแลวยังใหผูเรียนบันทึกเก็บไวใชงานเปนสวนตัวดวย 

7) การศึกษาทางไกล  การประยุกตใชเครือขายใยแมงมุมโลก  ในรูปของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  การศึกษาตามความประสงค  การอภิปรายผานกระดานขาว  การสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  การสนทนาผานทางเครือขายอ่ืน ๆ  ทําใหเกิดรูปแบบการศึกษาทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตขึ้น  นอกจากการศึกษาทางไกลที่ใชส่ือกลางผานวิทยุ  โทรทัศน  และดาวเทียม  
การศึกษาทางไกลผานเครือขายคอมพิวเตอรนี้ทําใหผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอส่ือสารกันได  
เปนการศึกษาทางไกลที่ไมมีอุปสรรคทางดานภูมิศาสตรและเวลา  ผูเรียนสามารถเขาสูแหลงความรู
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาในลักษณะดังกลาวไดทั้งตัวสาระความรูที่จัดใหและการเขาถึงตัวผูสอน  
ในทํานองเดียวกันผูสอนก็เขาถึงผูเรียนเพื่อตรวจสอบความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการเรียน

ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
8) สไลดอิเล็กทรอนิกส  ไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนวินโดวส  เพื่อให

เรียกใชบนเครือขายใยแมงมุมโลกได  โดยเฉพาะโปรแกรมประเภทนําเสนอ  สามารถแสดงผลบน
อินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกับที่แสดงบนโปรแกรมวินโดวสนั้น  หมายถึงการทําใหเกิดการนําเสนอ
ขอมูลที่นาสนใจและสรางความสะดวกสบายแกผูนําเสนอขอมูลนั้น  ไมวาผูนําเสนอจะอยูที่ใดก็
ตามตราบใดที่สามารถติดตอผานทางเว็บได  นอกจากนี้ยังเปนแหลงขอมูลสําหรับผูเรียนที่จะใชใน
การศึกษา   ติดตามทบทวนบทเรียนได เปนอยางดีจากสื่อในลักษณะแผนใสหรือสไลด

อิเล็กทรอนิกสในลักษณะการศึกษาทางไกลได 
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9) คอมพิวเตอรชวยสอน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะบทเรียน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ  เปนอีกปรากฏการณหนึ่งจากเครือขายใยแมงมุมโลกที่สรางความตื่นตาตื่นใจ
และตอบสนองตอกระบวนการศึกษาไดอยางนาสนใจ  เปนการผนวกคุณสมบัติของการเรียนการ
สอนเปนรายบุคคลเขากับอินเทอรเน็ตที่เปดกวางเพื่อการศึกษาคนควาที่ไรพรมแดน 

10) ฟงขาวสารขอมูลจากวิทยุกระจายเสียง  ขอมูลทุกรูปแบบลวนสรางความนา 
ตื่นตาตื่นใจถึงความเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ตและเว็บ  ขอมูลในรูปการกระจายเสียงจาก
สถานีวิทยุในอเมริกาที่สามารถเปดรับฟงผานเว็บได  หมายถึงการเรียนรูและการรับรูเหตุการณ
ความเปนไปในโลกนี้ที่เปนโลกไรพรมแดนจริง ๆ 

กิดานันท  มลิทอง  (2540, หนา 330-331)  ไดแบงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนรูไวดังนี้ 

1) การคนควา  เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนขายงานที่รวมขายงานตาง ๆ มากมายเขา
ไวดวยกันจึงทําใหสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั่วโลกได  เพื่อการคนควาวิจัยในเรื่องที่
สนใจทุกสาขาวิชาเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  การสืบคนขอมูลนี้สามารถทําได
โดยใชโปรแกรมในการชวยคนหา  เชน  อารคี  โกเฟอร  และโปรแกรมในเวิลดไวดเว็บ  เชน   
ไลคอส (Lycos) และเว็บครอเลอร (Web Crawler) เปนตน  เพื่อคนหาขอมูลที่อยูในแมขายตาง ๆ 
ทั่วโลกที่ตองการได  นอกจากนี้ยังสามารถติดตอเขาสูแมขายของหองสมุดตาง ๆ เพื่อคนหารายชื่อ
และขอยืมหนังสือที่ตองการไดเชนกัน 

2) การเรียนและสื่อสาร  ผูสอนและผูเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตในการเรียนและ
ติดตอส่ือสารกันได  โดยท่ีผูสอนจะเสนอบทเรียนโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหผูเรียน
เปดอานเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอเนื้อหาบทเรียน  หรือการเสนอบทเรียนในลักษณะของ
การสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนไวในเวิลดไวดเว็บ  เพื่อใหผูเรียนสามารถใชการเชื่อมโยงในการ
เรียนรูในลักษณะสื่อหลายมิติได  เมื่ออานบทเรียนแลวผูเรียนจะถามคําถามที่ตนยังของใจและ
ทํางานตามที่กําหนดไวแลวสงกลับไปยังผูสอนไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้กลุม
ผูเรียนดวยกันเองยังสามารถสื่อสารกันเพื่อทบทวนบทเรียนหรืออภิปรายเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนไป

แลวไดโดยผานทางกลุมสนทนา  กลุมอภิปราย  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือการติดตอกับ
ผูเรียนในสถาบันอื่นโดยผานทางกระดานขาว  และยูสเน็ตก็ไดเชนกัน 

3) การศึกษาทางไกล  การใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาทางไกลอาจจะใชในรูปแบบ
ของการสื่อสารตามที่กลาวมาแลวในเรื่องของการเรียนและติดตอส่ือสาร  โดยการใชบทเรียนที่อยู
ในไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแทนหนังสือเรียน  ผูเรียนจะเปดอานบทเรียนเมื่อใดก็ไดแลวแตเวลาวาง
ของตนและก็สามารถเก็บบทเรียนนั้นไวทบทวนไดตามรูปแบบของการศึกษาทางไกล  หรือจะมี
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การเรียนการสอนในลักษณะของการประชุมทางไกลโดยคอมพิวเตอรและการประชุมทางไกลโดย

วีดีทัศน  การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ตนี้จะตองมีการนัดเวลาในการเรียนกันกอนลวงหนา  
เพื่อใหผูเรียนมาอยูพรอมกันและเรียนจากผูสอนที่ทําการสอนจากสถาบันการศึกษา  ในการเรียน
ระบบนี้นอกจากจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแลวยังตองมีอุปกรณและวัสดุอ่ืน ๆ ประกอบดวย  ไดแก  
กลองวีดีทัศน  ไมโครโฟน  ลําโพง  และซอฟแวรโปรแกรมในการรับสงสัญญาณเพื่อสงภาพและ
เสียงของผูสอนจากสถาบันการศึกษา  ผูเรียนจะสามารถรับภาพและเสียงของผูสอนไดจากมอนิเตอร
ของคอมพิวเตอร  ถาในกรณีที่หองเรียนมีกลองวีดีทัศนอยูดวยจะทําใหผูเรียนสามารถถามคําถาม
สงกลับไปยังผูสอนไดทันทีผานทางไมโครโฟน  โดยที่ผูสอนสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงของ
ผูเรียนดวย  แตถาเปนหองเรียนที่ไมมีวิดีทัศนติดตั้งอยู  ผูเรียนสามารถถามคําถามไปยังผูสอนได
โดยการใชโทรศัพทหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

4) การเรียนการสอนอินเทอรเน็ต  เปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถ
ใชโปรแกรมตาง ๆ เพื่อทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การใชเทลเน็ตเพื่อการ
ขอเขาใชระบบจากระยะไกล  การคนหาแฟมอารคีและการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลเพื่อทํารายงานและวิจัย  รวมถึงการติดตอส่ือสารระหวางกัน
เพื่อประโยชนในการเรียนดวย 

5) การประยุกตใชอินเทอรเน็ต  เปนการใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  เชน  การจัดตั้งโครงการรวมระหวางสถาบันการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมลูหรือการสอนในวิชาตาง ๆ รวมกัน  หรือการใหโรงเรียนตาง ๆ สรางเว็บไซตของ
ตนขึ้นมาเพื่อเสนอสารสนเทศแกผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนนั้น  และเชื่อมตอเขากับขายงาน 
ทั่วโลกดวย  โดยเรียกวา “โรงเรียนบนเว็บ”  (Schools on the Web) 

พันจันทร  ธนวัฒนเสถียร  และกรภัทร  สุทธิดารา  (2540, หนา 14)  ไดแบงรูปแบบ
การใชบริการบนอินเทอรเน็ตได  ดังนี้ 

1) การบริการทางธุรกิจ  อินเทอรเน็ตเปนลูทางใหมทางการคา  เพราะผูขายสามารถ
ประกอบธุรกิจทางการคาผานหนาจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  ลูกคาสามารถชมภาพ
และรายละเอียดของสินคาเพื่อใชในการตัดสินใจไดทันที ณ เครื่องของลูกคาเอง  ผูขายเพียงแค
จัดเตรียมขอมูลลงในคอมพิวเตอรของตน  ก็สามารถบริการขายใหลูกคาไดทั่วโลกพรอม ๆ กัน  
โดยไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธมากเทาวิธีอ่ืน  อินเทอรเน็ตไดกลายเปน
ตลาดแหงใหม  เพราะสามารถซื้อสินคาและชําระเงินผานอินเทอรเน็ตไดโดยตรงเพียงแตลูกคา
จะตองมีบัตรเครดิต  โดยการสั่งซื้อสินคาตาง ๆ ไดโดยกรอกหมายเลขบัตร  แลวระบุสินคาที่
ตองการและสินคาจะถูกสงมาทางไปรษณีย  และเงินจะถูกหักจากบัญชีผานบัตรเครดิต 
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2) การบริการขอมูลส่ือขาวสาร  ทางอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงผูบริโภคที่มีกําลัง
ซ้ือคอนขางสูงไดเปนจํานวนมาก  ผูผลิตส่ือเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต  จึงสามารถทํากําไร
จํานวนมากจากการขายโฆษณาบนสื่อของตน  ทําใหผูสนใจผลิตส่ือรูปแบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน  ผูที่มีความรูความชํานาญไมวาเรื่องใด ๆ สามารถเผยแพรความรูของตนไปยังผูคน
ทั่วโลกไดโดยงาย  เชน  ถามีความชํานาญในการทําอาหารไทยก็สามารถนําขอมูลการทําอาหารไทย
พรอมกับภาพประกอบไปใสไวในคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  เพื่อใหผูคนที่สนใจ
อาหารไทยทั่วโลกไดรับทราบอยางงายดาย  ในทางกลับกันก็สามารถคนหาขอมูลแทบทุกชนิดจาก
อินเทอรเน็ตโดยอาจจะอาศัยเครื่องมือคนหาในอินเทอรเน็ตซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและมีใหเลือก

มากมาย 
3) การพบปะและสนทนากับผูคน  นอกจากขอมูลท่ีเปนเพียงภาพและตัวอักษรบน

อินเทอรเน็ต  ยังสามารถสงจดหมายที่เรียกวา “อีเมล” (Electronic Mail : E-mail) หรือพิมพประโยค
โตตอบกับผูคนแมจะอยูกันคนและซีกโลก  ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถคุยโตตอบผานอินเทอรเน็ต  ใน
ลักษณะโทรศัพทไปทั่วโลกโดยไมตองเสียคาโทรศัพทอีกดวย 

4) การบริการซอฟแวรในอินเทอรเน็ต  มีบริการซอฟแวรที่ทันสมัยใหไดใชและ
สามารถโอนยายซอฟแวรจากอินเทอรเน็ตมาใชในเครื่องคอมพิวเตอรไดอีกดวย 

5) ความบันเทิง  เนื่องจากอินเทอรเน็ตสามารถใชส่ือตาง ๆ ไดมากมาย เชน  ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว  เสียงและภาพสามมิติ  จึงมีความสามารถในการนําเสนอความบันเทิงรูปแบบตาง ๆ 
เชน  เพลง  รายการวิทยุ  เกม  ไดเปนอยางดี 

6) การศึกษา  ในระบบการศึกษาไดนําอินเทอรเน็ตเขามาใชในการศึกษามากขึ้น  
ทั้งชวยในการสืบคนขอมูลและในการเรียนการสอนดวย 

7) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธทางการศึกษา  เนื่องจากสื่ออินเทอรเน็ต
เปนสื่อที่มีจุดเดนในดานการเขาถึงไดตลอดเวลา  และไมจํากัดระยะทาง  นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมพันธ
ไดอยางรวดเร็ว  จึงไดมีการนํามาใชในการประชาสัมพันธหนวยงาน  หนวยงานทางการศึกษาก็
เชนเดียวกันไดนําเอาสื่ออินเทอรเน็ต  ไปใชในการประชาสัมพันธทางการศึกษา 

ผุสดี  นนทคําจันทร  (2542, หนา 81)  กลาววา  รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ต  แบงออกตามวัตถุประสงคไดดังนี้  เพื่อศึกษาคนควา  เพื่อทํารายงาน  เพื่อทําวิจัย  เพื่อ
ทําวิทยานิพนธ  เพื่อเพิ่มพูนความรู  เพื่อติดตามสารนสนเทศใหมๆ   เพื่อการติดตอส่ือสาร  เพื่อคน
ขอมูล  เพื่อความบันเทิง  และเพื่อติดตอธุรกิจ 

อําพล  สงวนศิริธรรม  (2543, หนา 38-39)  ไดกลาวถึงการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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1) การคนหาขอมูลเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)  กิจกรรมหลักในโรงเรียนที่มี
การใชงานอินเทอรเน็ต  ก็คือการคนหาขอมูลประกอบการเรียนวิชาตาง ๆ นักเรียนจะไดเรียนรู
วิธีการคนหาขอมูลจากเว็บไซตที่อานพบจากวารสาร  หนังสือพิมพ  หรือโทรทัศน  แลวนํามาเก็บ
เขาไปใชเว็บไซตนั้นโดยตรง  รวมทั้งการคนหาขอมูลผานโปรแกรมคนหา (Search Engine) หลาย
โรงเรียนสรางเว็บเพจที่รวบรวมโปรแกรมหลาย ๆ อยางมาชวยในการคนขอมูลโดยผูใชไมตองเขา
ไปยังเว็บไซตนั้น  ครูสามารถคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ตนสอน 

2) การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีการใช
ประโยชนกันอยางกวางขวาง  โปรแกรมที่ใชมีทั้งโปรแกรมคลาสสิก  เชน  Nescape Mail รวมทั้ง
โปรแกรมที่รับสง E-mail มาชวยในการแจงขาวสาร เชน ฝายธุรการใชแจงจํานวนบุคลากรที่มี
ปฏิบัติงานประจําวัน  ฝายประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไปยังหมวดตาง ๆ อีก
ทางหนึ่งนอกเหนือจากการปดประกาศตามปกติ  ยังมีครูบางสวนใหนักเรียนสงการบานทาง  
E-mail ดวย 

3) การรับ-สงแฟมขอมูล (FTP-FILE Transfer Protocol) มีการเรียนรูวิธีการ FTP 
บนยูนิกส  รวมทั้งการใชซอฟตแวร  เชน  WS_FTPEXE เปนตน  ทําใหสามารถใชประโยชน
เครือขายอินเทอรเน็ตในการรับ-สงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ลดภาระงานที่ตองสงเอกสาร
ดวยวิธีเดิม 

4) มีการจําลองหองเรียนเสมือนไรพรมแดน (Virtual Classroom) เปนการเรียนใน
หัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยนักเรียนหลาย ๆ ชาติชวยกันแกปญหาหลัก
รวมกัน 

กัมพล  คุณาบุตร  (2544, หนา 29-66)  กลาวถึงการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ไวดังนี้ 

1) อินเทอรเน็ตกับการศึกษาและสืบคนขอมูล  อินเทอรเน็ตมีบทบาทสูงในการใช
เปนส่ือสารสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือการสอนทางไกล  ในปจจุบันมีการจัดทําบทเรียนอยางเปน
หลักสูตรเพื่อใหผูเรียนลงทะเบียนและศึกษาจากอินเทอรเน็ต  การลงทะเบียน  ชําระเงิน  การสง
การบาน  การปรึกษาหารือกับผูสอนหรือแมแตการทําขอสอบก็สามารถทําไดบนอินเทอรเน็ต  มี
โฮมเพจรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ สามารถศึกษาไดดวยตนเองเสริมจาก
การเรียนในหองเรียน  หรือมีการจัดการเรียนแบบระยะสั้นโดยเรียนอินเทอรเน็ต  เปนตน 

นอกจากการหาขอมูลเพื่อการเรียนรูแลว  ยังมีขอมูลอีกประเภทหนึ่งที่นิยมหากัน
บนอินเทอรเน็ต  นั่นคือขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางเชน  หากตองการทราบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวก็
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สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดหรือประเทศนั้น ๆ  รวมทั้งเรื่องที่พัก  การเดินทาง  รวมทั้งยัง
มีภาพสถานที่ใหดูอีกดวย  หรือตองการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศก็สามารถเรียก
หาขอมูลนี่จากธนาคารตาง ๆ มาดูไดเชนกัน  การคนหาบนอินเทอรเน็ตทําใหไดขอมูลที่ทันสมัย
กวาและหลากหลายกวา  เชน  การคนหาหมายเลขโทรศัพทบทอินเทอรเน็ตอันเปนการบริการของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยนั้น  สามารถคนไดทั้งจากชื่อ  จากชื่อสกุล  หรือจากหมายเลขก็
ได  โดยฐานขอมูลนี้เปนฐานขอมูลรวมไมตองคนหาจากสมุดโทรศัพทซ่ึงตองคนแบบแบงตามเขต
ใหยุงยาก  อีกทั้งขอมูลก็ทันสมัยกวามาก  นอกจากขอมูลขาวสารทั่วไปแลวอินเทอรเน็ตยังเปน
แหลงของขอมูลขาวสารของทางราชการและขอมูลสวนบุคคลดวย  ตัวอยางของขอมูลขาวสารของ
ทางราชการก็ไดแกประกาศและขาวประชาสัมพันธของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซ่ึง
วิธีการเผยแพรทางอินเทอรเน็ตนี้มีประโยชน  เพราะสามารถเก็บไวใหผูสนใจดูไดนาน ๆ รวมทั้ง 
ผูที่สนใจขอมูลของหนวยงานใดก็สามารถเขาไปดูที่โฮมเพจของหนวยงานนั้น ๆ ไดโดยตรง  
เพราะขอมูลตาง ๆ จะถูกรวมไวในที่เดียวกัน  ทําใหผูใชไดรับความสะดวกตางจากการติดตาม
ขอมูลของทางราชการในยุคกอนซึ่งทําไดยากมาก  สวนของขอมูลสวนบุคคลนั้น   ไดแก  ขอมูล
ทะเบียนราษฎร  ผลการสอบเอนทรานซ  ผลการชิงรางวัลตาง ๆ ฯลฯ  ปจจุบันขอมูลเหลานี้มักมี
การนํามาเผยแพรไวบนอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูสนใจตรวจสอบ  ขอมูลประเภทนี้บางอยางใคร ๆ  
ก็ดูได  เชน  ผลการชิงรางวัลตาง ๆ ฯลฯ  แตขอมูลสวนบุคคลบางประเภทตองเปนบุคคลผูนั้น
เทานั้นจึงจะมีสิทธิดูได  ซ่ึงจะตองมีการปอนรหัสประจําตัวเขาไป  เชน  ขอมูลทะเบียนราษฎร ฯลฯ 
ทังนี้เพื่อเปนการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่ดีมากสําหรับการเรียนรู  เพราะอินเทอรเน็ตทําใหเรา
สามารถเรียนรูโลกภายนอกหรือติดตามความเปนไปของโลกภายนอกไดอยางใกลชิดโดยไมตอง

ออกไปไหน  การคนหาขอมูลขาวสารและการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  ขอมูลบนอินเทอรเน็ตนั้นมีทุกเรื่อง  
ตั้งแตเทคโนโลยีจนถึงมนตดํา  เร่ืองจริง  เรื่องกุ  มีรวมอยูหมด  ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเครือขาย
อินเทอรเน็ตไมใชของใครคนใดคนหนึ่งหรือองคการใดองคกรหนึ่ง  แตเปนลักษณะของการรวม
ดวยชวยกัน  กลาวคือ  ใครมีขอมูลอะไรก็พากันนํามาใสไว  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะควบคุม
มาตรฐานขอมูล  แตโดยรวมแลวหากผูบริโภคขาวสารหรือนักทองอินเทอรเน็ตรูจักเลือกบริโภค
ขอมูลขาวสารก็จะไดรับประโยชนมากมายจากอินเทอรเน็ต 

2) อินเทอรเน็ตกับการสื่อสาร  เครือขายอินเทอรเน็ตเปนโลกทางนามธรรมเพราะ
ขอมูลขาวสารทุกอยางลวนแตเก็บอยูในรูปแบบของขอมูลสําหรับคอมพิวเตอร  แตสังคมบน
อินเทอรเน็ตนั้นนาสนใจเปนอยางยิ่ง  เปนแหลงพบปะเพื่อนฝูงไดโดยไมจํากัดเชื้อชาติ  ศาสนา   
ชั้นวรรณะ  หรืออยูกันคนละซีกโลก  แตเราก็สามารถคุยกันไดผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  การ
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เขาสังคมบนอินเทอรเน็ตดวยนั้นนอกจากจะไดเพื่อนใหมแลวยังไดแลกเปลี่ยนขาวสารความรูและ

ความคิดเห็นกันอีกดวย 
รูปแบบการสื่อสารกันทางอินเทอรเน็ตเมื่อกลาวโดยรวมแลวจะพบวาการสื่อสาร

โดยใชขอความที่เปนตัวอักษร  ไดแก  อีเมล  หองสนทนา  เว็บบอรด  และไอซีคิว  การสื่อสารดวย
อีเมล (E-mail) นั้นดูจะเปนการสื่อสารที่นิยมใชกันมากที่สุดเปนการสื่อสารที่รวดเร็ว  ทันใจ  และ
ไรพรมแดน  อีกทั้งยังประหยัดมาก  ไมตองเสียคาซอง  คาไปรษณีย  ขอเพียงทราบที่อยูอีเมล (E-
mail Address) ของผูที่จะติดตอเทานั้น  นอกจากนี้การสงการดอวยพรทางอินเทอรเน็ตหรือที่
เรียกวา  อีการด (E-Card)  ก็ยังชวยประหยัดและลดการใชเอกสารลงไดเปนอยางดี  สวนการสื่อสาร
ดวยซอฟแวรไอซีคิว (ICQ)  การสื่อสารแบบนี้เปนการสื่อสารสวนบุคคลโดยการพิมพขอความ
สนทนากันทางแปนพิมพระหวางผูที่ออนไลนอยูในเครือขายอินเทอรเน็ต  ซ่ึงก็คือผูที่จะติดตอกัน
ทางไอซีคิวไดจะตองเลนอินเทอรเน็ตอยูในเวลาเดียวกัน  คลายกับการคุยกันในหองสนทนา (Chat 
Room) ซ่ึงเปนการคุยกันสด ๆ คือพิมพขอความตอบโตกันได กับการคุยอีกรูปแบบหนึ่งคือ  การคุย
ในกระดานขาว (Web Board หรือ Bulletin Board) ซ่ึงเปนการ การคุยกันโดยตองเขียนขอความทิ้ง
ไวในกระดานขาว  ซ่ึงเปนเสมือนบอรดสําหรับติดขาวสาร  หากใครมาเห็นและอยากรวมสนทนา
ในหัวขอนั้น ๆ ดวยก็มาเขียนขอความตอจากขอความเดิม 

การสนทนาแบบหองสนทนามีขอดีคือไดความเพลิดเพลินและเกิดอารมณรวมใน

การสนทนาคลายการพูดคุยกันจริง ๆ  สวนกระดานขาวนั้นมีขอดีคือไมใชเปนการคุยกันสวนตัวที่
คําพูดแตละประโยคพูดแลวก็ผานเลยไป  แตจะคงขอความของผูที่รวมแสดงความเห็นเอาไวบน
กระดานขาวนาน ๆ  ทําใหสามารถระดมความคิดเห็นไดดีกวา  จึงเหมาะสําหรับใชระดมความคิดเห็น 

สวนรูปแบบของการสื่อสารดวยภาพและเสียงนั้น  ไดแก  การโทรศัพททางไกล
ดวยอินเทอรเน็ต  เชน  เน็ตมีตติง (NetMeeting)  ซ่ึงสามารถคุยกับคนอื่นบนอินเทอรเน็ตแบบเห็น
หนาเห็นตากันได  อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตกับการประชุมทางไกลทางอินเทอรเน็ตไดอีก
ดวย  โดยผูเขาประชุมจะสามารถสนทนาโตตอบและเห็นหนากัน  นอกจากนี้แลว  หากคุยดวยเสียง
แลวยังไมรูเร่ืองไดดีเทาที่ควรยังสามารถพิมพเปนขอความ  หรือแมกระทั่งนํารูปภาพ  แผนภูมิ  
แผนที่ตาง ๆ มานําเสนอประกอบการสนทนาและยังขีดเขียนบนภาพไดอีกดวย  สถานศึกษาหลาย
แหงในสหรัฐอเมริกาไดริเร่ิมใชซอฟแวรเน็ตมีตติงนี้ในการจัดหองเรียนเสมือนจริง  กลาวคือทั้ง
อาจารยและนักศึกษาไมตองมาเขาหองเรียนกันจริง ๆ  เพียงแตใชซอฟแวรนี้จัดประชุมทางไกลทาง
อินเทอรเน็ต  โดยอาจารยสามารถบรรยายพรอมทั้งนําเสนอภาพประกอบหรือเขียนภาพประกอบ
ใหดูสด ๆ รวมทั้งยังสามารถอภิปรายและตอบขอซักถามกับนักศึกษาหรือระหวางนักศึกษาดวย
กันเองไดอีกดวย  เชื่อกันวาในอนาคตการเรียนประเภทนี้จะไดรับความนิยมสูงเพราะทําใหเกิด
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ความเทาเทียมกันในการศึกษามากยิ่งขึ้น  เพราะนักเรียนนักศึกษาที่อยูหางไกลก็มีโอกาสเรียนกับ
อาจารยเกง ๆ ได 

นอกจากนี้สังคมบนอินเทอรเน็ตยังทําใหเกิดการรวมกลุมของผูที่มีความสนใจหรือ

มีปญหาทุกขรอนในเรื่องที่คลาย ๆ กัน  การรวมกลุมเปนประชาคมของผูมีหัวอกเดียวกันบน
อินเทอรเน็ตนั้นจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ทําใหผูที่อยูในประชาคมไดรับความรู
ใหม ๆ หรือไดรับคําปรึกษาหารือที่ดี  การรวมกลุมบนอินเทอรเน็ตนี้มีขอดีคือ  ใหขาวสารรวดเร็ว
ทนัใจ  สามารถกระจายความรูและความชวยเหลือเกื้อกูลไดในวงกวาง  อีกทั้งยังเปนศูนยรวมขอมูล
เกี่ยวกับขาวคราวการอบรม  บรรยาย  สัมมนา  กระดานขาวสําหรับฝากคําถาม-คําตอบที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่ตองการทราบผูเขาชมสามารถเขียนคําถามฝากไวได  จากนั้นผูเขาชมโฮมเพจคนอื่น ๆ ที่
สามารถตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ ได  ก็จะชวยตอบใหและยังมีหองสนทนา
ที่สามารถพิมพขอความสนทนากันไดอีกดวยและยังสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียงในเวลา

เดียวกัน 
3) อินเทอรเน็ตกับธุรกิจ  การซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตเปนกิจกรรมประเภทหนึ่ง 

ที่ไดรับความนิยมจากนักทองอินเทอรเน็ต  โดยสามารถจับจายซื้อสินคาไดแทบจะทุกอยางที่มีขาย
กันในโลกแมกระทั่งบริการตาง ๆ เชน  บริการทัวร  ที่พัก  หรือแมแตบริการทํานายดวงชะตาทาง
อินเทอรเน็ตก็ยังมี  โดยที่ตนเองนั่งเลนคอมพิวเตอรอยูภายในบาน  หรือที่ใด ๆ ก็ตามที่มีคอมพิวเตอร
และเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตอยู  นอกจากการสั่งซื้อสินคาและบริการปจจุบันเราสามารถ
ดําเนินธุรกรรมดานการเงินบนอินเทอรเน็ตไดแลว  เชน  การโอนเงิน  การชําระคาสาธารณูปโภค  
และคาบริการอื่น ๆ  ดังนั้นเครือขายอินเทอรเน็ตจึงอํานวยความสะดวกใหแกชีวิตในยุคปจจุบัน
ไดมาก  นอกจากนี้ยังชวยลดคาใชจายดานเอกสารและบุคลากร  ทําใหลดตนทุนการประกอบการ
ไปไดมาก 

4) อินเทอรเน็ตกับขาวสารและความบันเทิง  การรับรูขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต
นั้นมีประโยชนมาก  ในปจจุบันนี้ประชาชนในประเทศที่ถูกจํากัดเรื่องเสรีภาพดานขาวสารก็ยัง
สามารถติดตอกับโลกภายนอก  และรับสงขอมูลขาวสารกับโลกภายนอกไดดวยอินเทอรเน็ต   
สามารถดูขาวสารจากสํานักขาวระดับโลกอยางซีเอ็นเอ็น (CNN)  ไดทางอินเทอรเน็ต  นอกจากการ
อานขาวประกอบภาพแลว  ผูอานยังสามารถชมภาพยนตรส้ันและฟงเสยีงสัมภาษณไดอีกดวย  ขาว
กีฬาระดับโลกก็สามารถติดตามกันไดตลอดเวลาเพียงแตเขาไปดูจากโฮมเพจขาวในเครือขาย

อินเทอรเน็ต  หรือหากตองการอานขาวภายในประเทศก็สามารถเรียกขอมูลจากสํานักขาวของคนไทย
ดูได  หนังสือพิมพในประเทศไทยสวนใหญมีฉบับอินเทอรเน็ต (Internet Edition) ไวบริการดวย  
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แมกระทั่งสถานีโทรทัศนในประเทศไทยทุกชองตางก็มีโฮมเพจของตนเองเพื่อเสนอขาวและสาระ

นารูอ่ืน ๆ 
การหาความสนุกสนานบันเทิงยังเปนกิจกรรมอีกประเภทบนอินเทอรเน็ตซึ่งเปนที่

นิยมของคนทุกเพศทุกวัย  ไมวาจะเปนการฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต  ดูการถายทอดสดรายการตาง ๆ 
ทางอินเทอรเน็ต  และการเลนเกมชิงรางวัลบนอินเทอรเน็ต ฯลฯ  ในสวนของการดูการถายทอดสด
หรือฟงเพลงนั้น  ผูใชอินเทอรเน็ตจะสามารถรับชมและรับฟงรายการจากตางประเทศได  ซ่ึง
นอกจากจะเปนการแสวงหาความบันเทิงแลวยังเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไดเปนอยางดี  
สวนการเลนเกมบนอินเทอรเน็ตก็มีเกมใหเลือกเลนบนอินเทอรเน็ตมากมาย  มีทั้งแบบเลนคน
เดียวกับโปรแกรม  หรือแบบเลนกับผูเลนคนอื่น ๆ บนอินเทอรเน็ต  การเลนเกมบนอินเทอรเน็ต
นอกจากจะเปนการพักผอนหยอนใจแลวยังอาจใชเปนสื่อหาเพื่อนไดดวย  อีกทั้งยังเปนการผอน
คลายความเครียดตาง ๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย 

จากแนวความคิดดังกลาว  ผูวิจัยจึงขอสรุปการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูเพื่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดดังนี้ 

1) ดานการสื่อสาร  สามารถสื่อสารไดทั้งขอความที่เปนตัวอักษร  ภาพ  และเสียง  
ไดแก  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  โปรแกรมสนทนาออนไลน  หองสนทนา  (Chat Room) 
กระดานขาว (Web Board)  การโทรศัพททางไกลบนอินเทอรเน็ต  เน็ตมีตติง (NetMeeting)  ซ่ึง
ความสามารถดังกลาวของอินเทอรเน็ตทําใหเกิดประโยชนตางๆ มากมาย  เชน  ใชแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร  เปนศูนยรวมขอมูล  เปนกระดานขาวสําหรับฝากคําถาม-คําตอบ  สงขอมูลคอมพิวเตอร
ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  แฟมขอมูล  รูปภาพ และเสียง  การประชาสัมพันธ  โดยเว็บไซด (Website)   
การอานขาวตาง ๆ  อานหนังสือ  วารสาร และนิตยสาร  บทความ  การสงการดอวยพร  ขอความให
ผูใชโทรศัพทมือถือ  และเพจเจอร  การเรียนทางไกลบนอินเทอรเน็ต  (Distance Learning) 

2) ดานการสืบคนขอมูล  สามารถใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลตางๆ  ซ่ึงทํา
ใหเกิดประโยชนมากมาย เชน  การคนหาขอมูลขาวสาร  ใชเปนส่ือการเรียน  ใชลงทะเบียนเพื่อ
ศึกษาผานทางอินเทอรเน็ต  การลงทะเบียนชําระเงิน  การสงการบาน  การทําขอสอบ  การศึกษา
เสริมจากการเรียนในหองเรียน ดวยตนเอง  ทําการสอนดวยระบบหองเรียนเสมือนจริง  (Virtual 
Classroom)  การคนหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ที่พักการเดินทาง  การคนหาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ  การคนหาที่อยู และหมายเลขโทรศัพทบนอินเทอรเน็ต  เปนขอมูลทาง
วิทยาศาสตร และงานวิจัย  การคนขอมูลวิชาการจากที่ตางๆ การคนหาขอมูลจากหองสมุด  
(Explore Libraries) โดยการออนไลน  การดาวนโหลดซอฟตแวร  การหางานทําบนอินเทอรเน็ต  
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โดยการคนหาขอมูลขาวสาร  การประกาศรับสมัครงานของบริษัทตางๆ บนเว็บไซตการแสดงแผน
ที่เสนทางการเดินทาง  การแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นทางวิชาการ 

3) ดานความบันเทิง  สามารถใหความบันเทิง ใหความสนุกสนาน และผอนคลาย
ดวยกิจกรรมหลายอยาง   เชน  การฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต  การฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ต  การดู
โทรทัศนทางอินเทอรเน็ต  ดูการถายทอดสดกีฬาทางอินเทอรเน็ต  การเลนเกมชิงรางวัลบน
อินเทอรเน็ต  การเลนเกมบนอินเทอรเน็ต  การดูพยากรณ คําทํานาย ดวงชะตาชีวิต  การดูพยากรณ
อากาศ  ดูการถายทอดสดเหตุการณสําคัญตางๆ  การดูขอมูลรายการโทรทัศนสถานีตางๆ  การดู
ขอมูลการแขงขันฟุตบอล  การติดตามขาวสารและเหตุการณตางๆ  การติดตามขาวสารดานความ
บันเทิง  การสนทนากับเพื่อนผานโปรแกรมสนทนาออนไลน  การดาวนโหลดเพลงและเกมตางๆ  
การหาเพื่อนผานทางเว็บบอรด  การชมภาพยนตรตัวอยางผานทางเว็บไซต  การดูภาพยนตร
ตางประเทศ 
 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูนํามาเสนอมีรายละเอยีดดังนี ้

 
2.2.1  ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 

ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง  (Constructivism)  เปนทฤษฎีการเรียนรูที่มี
พื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจิตวิทยาดานปญญา 
(Cognitive Psychology)  เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการไดมาซึ่งความรู และนําความรูนั้นเปนของตน  

ในทฤษฎีของการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนี้ การเรียนรูจะเกิดขึ้น โดยผาน
ประสบการณและวัฒนธรรมของแตละคน ศักยภาพในการเรียนรูตามระดับตางๆ ที่กาวหนาขึ้นนั้น
จะเปนไปตามที่ผูเรียนไดเขาไปเกี่ยวของกับวัฒนธรรม หรือส่ิงแวดลอมที่มีมากขึ้นตามลําดับ
นั่นเอง 

หลักการของทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนี้ มีหลักการวา การเรียนรูคือการ
แกปญหา ซ่ึงขึ้นอยูกับการคนพบของแตละบุคคล และผูเรียนจะมีแรงจูงใจจากภายใน ผูเรียนจะเปน
ผูกระตือรือรน  (Active)  มีการควบคุมตนเอง  (Self-Regulating)  และเปนผูที่มีการตอบสนองดวย 
อยางไรก็ตาม การนําเอาทฤษฎีการเรียนรูนี้มาใช จะตองคํานึงถึงเครื่องมือ อุปกรณการสอน 
(Physical Technology) ดวย เพราะทฤษฎีนี้เหมาะสําหรับเครื่องมืออุปกรณที่ผูเรียนสามารถนํามาใช
เปนเครื่องมือในการหาความรูดวยตนเอง  เชน  คอมพิวเตอร  ดังนั้น  ฮารดแวร  (Hardware) และ
ซอฟตแวร (Software) จะตองเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ 
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จากทฤษฎีนี้สอดคลองกับงานวิจัยกลาวคือ ทฤษฎีนี้ผูเรียนจะตองมีอุปกรณในการ
สรางองคความรู นั่นก็คือ คอมพิวเตอร เพื่อใชงานเปนตัวเชื่อมเพื่อเขาไปหาความรูและนําความรูที่
ไดรับมาแปลงผลใหเขากับความรูเดิมและประมวลไดเปนความรูใหมเกิดขึ้น 

2.2.2  ทฤษฎีวิษณุกรรมนิยม  
ทฤษฎวีิษณุกรรมนิยม  (Constructionism)  เปนทฤษฎีที่กลาววา การเรียนรูเกิดขึ้นได

ดีเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลิตผลที่มีความหมายกับตัวผูเรียนเอง เชน การสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนตน จึงเกี่ยวของกับการการสราง  2  อยาง คือเมื่อผูเรียนสราง ทําบางสิ่งบางอยาง
ออกมา ผูเรียนก็จะไดความรูขึ้นดวย ความรูใหมนี้จะชวยใหผูเรียนนําไปสรางสิ่งตางๆ ที่มีความ
สลับซับซอนมากขึ้น ทําใหเกิดความรูเพิ่มมากขึ้นไปดวย เปนวงจรเสริมแรงภายในตนเองไปเรือ่ย ๆ 
อยางไมมีที่ส้ินสุด 

ทฤษฎีนี้ยึดหลักการสําคัญที่วา การเรียนที่ทําใหมีกําลังความคิดมากที่สุดเกิดเมื่อ
ผูเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง สรางสิ่งที่ผูเรียนชอบและสนใจไมมีใครที่
จะบงการหรือกําหนดไดวาสิ่งใดคือส่ิงที่มีความหมายของอีกคนหนึ่ง ดวยเหตุนี้การมีทางทางเลือก 
จึงมีโอกาสไดเลือกวาจะสรางอะไรไดมากเทาใด ผูเรียนก็จะเต็มใจมีสวนรวมและการทํางานกัน 
และการที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ลงมือทําไดเทาใดผูเรียนก็จะสามารถเชื่อมโยงความรูใหมให

เขากับความรูที่มีอยูเดิม ซ่ึงเรียกวา  การดูดซึมความรู (Assimilation of Knowledge) ยิ่งไปกวานี้ก็คือ 
การที่บุคคลนั้นสามารถเชื่อมโยงความรูเขาดวยกันดวยความสนใสใจ จะทําใหเกิดประสบการณใน
การเรียนรูที่ลึกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรใหเวลากับการมีสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจทํา
อะไรที่คลายกัน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากยิ่งขึ้น (พลสัณห โพธ์ิศรีทอง, 2542, หนา 1-4)  

จากทฤษฎีสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ ในแงของการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนรู 
โดยมุงใหผูเรียนและผูเรียน รวมถึงผูเรียนและผูสอนมีเวลาในการปฏิสัมพันธกัน  และสราง 
องคความรูรวมกัน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น 

2.2.3  ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง 
โนลล  (Knowles, 1975, p. 19)  กลาววา  การเรียนรูดวยตนเอง  (Self-Directed 

Learning) เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคน มีความคิดริเร่ิมดวยตนเองโดยอาศัยความชวยเหลือ
จากผูอ่ืน หรือไมตองการก็ได ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนด
เปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจง แหลงขอมูลในการเรียนรูนั้นๆ การเรียนรูดวยตนเอง เปน
การเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนเอง ไมใชการบังคับ  มีหลักการการเรียนรูดวยตนเอง
ดังนี้   
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1) การเรียนรูโดยพึ่งตนเอง ถือหลักวามนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนสูความเปนผูมี
วุฒิภาวะสูง ซ่ึงสามารถพึ่งพาตนเองได 

2) ประสบการณของผูเรียนจะมีมากขึ้น ถาผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
3) ผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียนในสิ่งที่เห็นวาจําเปนและนําไปแกปญหาของตนเอง

ไดและผูเรียนแตละคนมีความพรอมในการเรียนรูตางกัน 
4) การเรียนรูขึ้นอยูกับงานหรือปญหาเปนหลัก  ดังนั้นการจัดประสบการณการ

เรียนรูจึงอยูในลักษณะของโครงการหรือหนวยการเรียนเพื่อแกปญหา (Problem-Solving Learning 
Project or Unit) 

5) การเรียนรูมาจากแรงจูงใจภายใน เชน ความตองการบรรลุผลสําเร็จ  (Self-Esteem) 
ความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน เปนตน 

แคนดี้  (Candy, 1991, p. 208) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
ประกอบดวย  

1) กาวไปตามความสะดวก โดยผูเรียนเปนผูกําหนดเวลา สถานที่เห็นวาสะดวกและ
เหมาะสมกวา 

2) มีการเลือกผูเรียนเปนผูวางแผนการเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูตามตน
ตองการ 

3) ผูเรียนเปนผูกําหนดวิธีการเรียนดวยตนเอง เชน การศึกษาดวยตนเอง การเขาฟง
บรรยาย การอานหนังสือ การใชสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนหนวยการเรียนการสอน  
บทเรียนโปรแกรม  บทโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4) ผูเรียนกําหนดเนื้อหา ครั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและความตองการของผูเรียน 
แตละคน 

สมคิด  อิสระวัฒน  (2538, หนา 20)  พบวา ลักษณะของคนที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
จะตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต ชางวิเคราะห มีความสนใจใฝรู สามารถวางแผนจะเรียนไดดวย
ตนเอง รูวิธีจะหาขอมูลเปดกวางตอประสบการณ มีการประเมินผลตนเอง มีความคิดริเร่ิมและมี
ความรับผิดชอบ 

การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดย
เร่ิมจากการวางแผนการเรียน ปรึกษาผูสอนเพื่อใหผูสอนตรวจสอบแผน การขอคําแนะนําในเรื่อง
วิธีการ และแหลงความรูที่ไปศึกษาคนควา โดยผูเรียนทําสัญญาการเรียน (Learning Contract) เพื่อ
เปนหลักประกันแกผูสอนวา ผูเรียนจะดําเนินการตามแผนการเรียนและเปนแรงจูงใจที่จะทําให
ผูเรียนเกิดความรับผิดชอบตามที่สัญญาที่ใหกับผูสอน (Buzzell and Roman, 1998, p. 135) 
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จะพบวาทฤษฎีนี้ จะมีความสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ คือ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนรูเปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาในเว็บเพจที่แสดง
ขอมูลที่ตองการบนอินเทอรเน็ตได  ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตนี้จะสามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับผูสอนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
ขึ้นได 

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูดังที่กลาวมาขางตนพบวา  สรุปไดวา  การ
สงเสริมการเรียนรูโดยการใชอินเทอรเน็ตเปนการมุงเนนใหผูเรียนทําการเรียนรูไดดวยตนเอง โดย
ทําการศึกษาจากเว็บเพจของผูสอนผานสื่อมัลติมิเดียตาง ๆ ที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต หรือสืบคนขอมูล
ที่ตองการผานบริการสืบคนขอมูล (Search Engine) ตาง ๆ  เปนตน โดยไมจําเปนที่ผูเรียนจะตองอยู
ในสถานที่แหงเดียว หรือในเวลาเดียวกัน กับผูสอนได รวมทั้งผูเรียนสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบโต
กับอาจารยผูสอนไดในขณะที่มีการเรียนการสอนไดอีกดวย 
 

2.3  เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุร ี
  

เขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยงานระดับปฏิบัติมีหนาที่ทํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ให
บรรลุหลักการและเปาหมายของการจัดการศึกษา  มีการบริหารและการจัดการที่เปนอิสระ  สามารถ
ดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน  ผูวิจัยไดศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามา
เสนอตามลําดับ  คือ  ขอมูลทั่วไป  และขอมูลการจัดการศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 2.3.1  ขอมูลท่ัวไป 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 814  ถนนปราจีนอนุสรณ  
ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งขึ้นตั้งแต  วันที่  7  กรกฎาคม  2546  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรีใชอาคารสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  เปน
ที่ตั้ง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี,  2550,  หนา 1 - 2) 
 2.3.2  ขอมูลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีจัด  การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น  
4,762,362  ตารางกิโลเมตร  มี  7  อําเภอ  65  ตําบล  ไดแก  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  อําเภอกบินทรบุรี  
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อําเภอประจันตคาม  อําเภอศรีมโหสถ  อําเภอบานสราง  อําเภอศรีมหาโพธิ  และอําเภอนาดี 
มีโรงเรียนในสังกัด  274  โรงเรียน  1  สาขา  และมีนักเรียนในสังกัดและนอกสังกัด  ดังนี้  นักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  13,363  คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  38,922  คน  
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  20,254  คน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จํานวน  7,439  คน  รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  79,978  คน 
 

2.4  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 

การศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ครั้งนี้ศึกษาใน  3  ดาน  คือ  ดานการสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และ
ดานความบันเทิง  ตัวแปรที่เกี่ยวของ  ไดแก  เพศ  และระดับชั้นการศึกษา  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระที่จะ
สงผลตอตัวแปรตามทั้ง  3  ดาน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยของนักวิชาการไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับเพศและระดับชั้นการศึกษา  ดังนี้ 

เพศ  มีความสําคัญตอความคิดของบุคคลจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่เปนสาเหตุใหบุคคลมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน  โดยธรรมชาติแลว  เพศหญิงและเพศชายมลัีกษณะตางกัน  ไมเพียงแตรูปราง
เทานั้น  นิสัยใจคอ  ความคิดเห็น  การควบคุมอารมณและอ่ืน ๆ ก็มีสวนแตกตางกัน  (กัลยา  
สุวรรณแสง, 2532, หนา 77) 

มิเชลล  (Michels, 1996, p. 124)  ไดทําการวิจัยในหัวขอเร่ือง  การใชอินเทอรเน็ตในการ
เรียนการสอนและการแสวงหาความรูของคณาจารย  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศ  
พบวา  ผูชายมีประสบการณ  ความรูและทักษะในการใชอินเทอรเน็ตสูงกวาผูหญิง 

โมไฮเอดิน (Mohaiadin, 1996, Abstract)  ไดทําการวิจัยเรื่องการใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามาเลเซียที่ศึกษาในตางประเทศ  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายใช
อินเทอรเน็ตสูงกวาและมีทักษะดีกวานักศึกษาหญิง  ประสบการณและทักษะในการใชอินเทอรเน็ต
มีความสัมพันธกับความถี่และความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต 

นารีรัตน  สุวรรณวารี  (2543, หนา 72)  ไดศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมในการใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และความคิดเห็นที่มีตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พบวา  ตัวแปรเพศ  สถานศึกษา  สถานะ  
สาขาวิชา  ประสบการณการใช  มีความสําคัญกับพฤติกรรมจริยธรรมในการใชระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตแตกตางกัน 
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ระดับชั้น  เปนตัวแปรที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความคิดเห็นแตกตางกัน  
เนื่องมาจากระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  นักเรียนที่ศึกษาในระดับสูงกวาจะมีอายุและวุฒิภาวะ
มากกวา  ซ่ึงมีผลมาจากการที่ไดศึกษามากอนและอยูนานกวา  จะทําใหมีความคิดเห็นแตกตางกันได  
ระดับการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาการทางความคิดของบุคคล  เฟรนช  (French, 1974,  
p. 83) 

ฮอฟฟแมน  และโนแวค  (Hoffman & Novak, 1996, p. 149)  ไดสํารวจผูที่ติดตอเขาใช
เครือขายอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกา  พบวา  กลุมผูใชในชวงอายุ  16-24  ป  และ  45-54  ป  มีการ
ใชอินเทอรเน็ตมากกวากลุมอื่น  และส่ิงที่มีความสัมพันธกับการใชอินเทอรเน็ตคือ  เพศ  ระดับ
การศึกษา  รายได  อาชีพ  รวมถึงตําแหนงที่ตั้งของที่อยูอาศัย 

อรัญญา  มาลายทอง  (2539, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การเปดรับขาวสารและการใชการ
ส่ือสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของพนักงานในกลุมบริษัท  ลอกซเลย  จํากัด  (มหาชน)   
ผลการศึกษาพบวา  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาที่ใช  การสื่อสารระบบเครือขาย  มีความ
แตกตางตอการยอมรับการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต  และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผาน
ทางสื่อมากที่สุด  คือ  ส่ือบุคคลประเภทเพื่อนรวมงาน 

จากการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ  เอกสาร  และงานวจิัยที่เกีย่วของจึงสรุปไดวา  เพศ
และระดับการศึกษาเปนตวัแปรที่สําคัญ  มีความสัมพันธและมีผลตอการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ทําใหระดับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูมีความแตกตางกนั
ตามเพศและระดับการศกึษา  ผูวิจัยจึงกําหนดตัวแปรดังกลาวเปนตวัแปรในการศึกษาครั้งนี้ 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาคนควาเรื่อง  ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี  ปรากฏวายังไมมีผูทําการวิจยัโดยตรง  มีเพียงงาน
ศึกษาวิจยัทีใ่กลเคียง  หรือใชตัวแปรในการศึกษาคนควาคลายคลึงกันเปนบางสวนเทานั้น  จากทีไ่ด
ศึกษาคนควางานวิจยัในประเทศและตางประเทศพบผลการวิจัยที่มีลักษณะที่เกี่ยวของกับการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู  ผูวิจัยไดนํามาเสนอตามลําดับ  คือ  งานวิจยัในประเทศ  และงานวิจยั
ตางประเทศ  มีรายละเอียดดังนี ้
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2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
เรวดี  คงสุภาพกุล  (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชระบบอินเทอรเน็ต

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาสถานภาพการใชระบบอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัย 
ความรูทัศนคติและประโยชนของการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใชคือ 
แบบสอบถาม กลุมประชากร คือ นักศึกษา จํานวน  400  คน จาก 4 สถาบัน  คือ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญที่ใชบริการอินเทอรเน็ตเปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญมีวิธีการเรียนรูการใชจากเพื่อนมากที่สุด ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
ใชเพื่อติดตอส่ือสารกับเพื่อน ความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต พบวา หลังจากใชครั้งแรก นักศึกษาใช
อินเทอรเน็ตทุกวัน ปญหาในการใชอินเทอรเน็ต ไดแก ปญหาระบบมีความลาชาและปญหาคูสาย
ในการติดตอเขาใชระบบเครือขายมีนอย 

เพ็ญทิพย  จิรพินนุสรณ  (2539, บทคัดยอ)  สรุปไดวา  ผูใชบริการสวนใหญมี
พฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตเพื่อศึกษาคนควาประกอบการเรียน  และเพื่อ
ความบันเทิงมากตามลําดับ  ผูใชบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญเรียนรูการแสวงหาสารสนเทศดวย
ตนเองและจากคําแนะนําจากเพื่อน  สวนบริการบนอินเทอรเน็ตใชบริการเวิลดไวดเว็บเปน
เครื่องมือในการสืบคน  ความถี่ในการแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตมีความแตกตางกัน
แลวแตประสบการณและสาขาวิชาที่ศึกษา 

พจนารถ  ทองคําเจริญ  (2539, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  สภาพความตองการ
และปญหาการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ สมาชิกระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 7 แหง ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ จํานวน 794 คน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา  155 คน 
อาจารยผูสอน 306 คน และนักศึกษา  333  คน ผลการวิจัยพบวา  ประเภทบริการในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่นักศึกษาใชมากที่สุด คือการสืบคนขอมูล  WWW  มากที่สุด สวนใหญมีความ
ตองการใชบริการอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนมากที่สุด ปญหาใชบริการอินเทอรเน็ตในการ
เรียนการสอนของนักศึกษา คือ ขาดการสนับสนุนจากสถาบันเกี่ยวกับสถานที่ใหบริการ วัสดุ
อุปกรณ และบุคลากรที่จะใหคําแนะนํา 
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คมกริช  ทัพกิฬา  (2540, บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียน

ไทย  เพื่อศึกษาพฤติกรรมกอน  ระหวางและหลังการใชอินเทอรเน็ตและเพื่อการศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับพฤติกรรมระหวางและหลังการใชอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสรุปไดวา   

1) พฤติกรรมกอนการใชอินเทอรเน็ต  นักเรียนสวนใหญมีประสบการณใช
อินเทอรเน็ตเฉลี่ย  9.92  เดือน  ใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนและเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตจากเพื่อน   
เหตุผลของการใชมากที่สุดคือ  ความบันเทิงและมีประโยชนตอการเรียน 

2) พฤติกรรมระหวางการใชอินเทอรเน็ต  ใชในวันธรรมดาชวงเวลากลางวัน  โดย
ใชตามลําพัง  นักเรียนสวนใหญใชเวิลด  ไวด  เว็บ  เขาเว็บไซตดานความบันเทิง  ใชภาษาอังกฤษ
มากกวาภาษาไทย  ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อส่ือสารติดตอกับเพื่อน  นักเรียนชายใช
อินเทอรเน็ตเพื่อใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและเขาเว็บไซตภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนหญิง 

3) พฤติกรรมหลังการใชอินเทอรเน็ต  นักเรียนไดรับความเพลิดเพลินและไดรับ
ความรู  รวมทั้งมีเพื่อนใหมมากขึ้น  จากการใชอินเทอรเน็ตนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชประโยชน
ทางการศึกษา  และนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นและคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 

วาสนา  อนุวาร (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใหบริการอินเทอรเน็ตของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการอินเทอรเน็ต และปญหาการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตของหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม  
กลุมประชากร คือ ผูบริหารหองสมุดบรรณารักษและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของหองสมุดที่เปน

สมาชิกของ  PULINET  ผลการวิจัยพบวา หองสมุดทุกแหงเปดใหบริการตามเวลาทําการปกติของ
หองสมุด สวนใหญใหบริการสืบคนเอง โดยมีบรรณารักษแนะนําการใช ประเภทของบริการที่มี
ใหบริการในหองสมุดทุกแหง คือ บริการ WWW  ผูบริหาร บรรณารักษและเจาหนาที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนในการจัดบริการอินเทอรเน็ต และเห็นวาอินเทอรเน็ตมี
ประโยชนอยางยิ่งเพื่อการศึกษาคนควาของมหาวิทยาลัยในระดับมาก สภาพปญหาในการใชบริการ
อินเทอรเน็ต พบวา ปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอสําหรับการจัดซ้ือ และบํารุงรักษาระบบ
อินเทอรเน็ตมากที่สุด รองลงมา ไดแก   บุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใชระบบและ
ขาดทักษะทางภาษา รวมทั้งปญหาผูใชขาดทักษะการใชและไมเขาใจในระบบอินเทอรเน็ต ดาน
อุปกรณมีปญหา คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีไมเพียงพอและดานสถานที่มีปญหา คือ 
สถานที่สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตคับแคบและไมมีสถานที่สําหรับใหบริการ 
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ศักดา  จันทรประเสริฐ (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการใช ความคิดเห็น 
ปญหาและขอเสนอแนะในการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการเขาถึงสารสนเทศของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ที่เห็นสมาชิกศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีการเชิงสํารวจ อาจารยสวน
ใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต  1-3 ป อาจารยสวนใหญใชเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการ
ติดตอส่ือสารและใชสารสนเทศอินเทอรเน็ตประเภทไปรษณียอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตการเรียนการสอน พบวา อาจารยเห็นวามีประโยชนและควร
นํามาใชสนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก อยางไรก็ตามสําหรับสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตมีประโยชนตอการสอนโดยรวมในระดับปานกลาง มีเพียงสารสนเทศขอความหลาย
มิติเทานั้นที่ เห็นวามีประโยชนในระดับมาก  สําหรับขอเสนอแนะในการเขาถึงสารสนเทศ
อินเทอรเน็ต พบวาอาจารยสวนใหญเห็นวาควรเพิ่มความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัย
เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตอเขาอินเทอรเน็ตในแตละคณะ ควรรวบรวมแหลงสารสนเทศของแต
ละสาขาวิชาเผยแพรในอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย  และควรจัดอบรมการเขาถึงสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตเครื่องคอมพิวเตอร  ที่ติดตออินเทอรเน็ตอยูในจุดที่ไมสะดวกตอการเขาใช จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ภาควิชาหรือคณะไมเพียงพอ การติดตอเขาใชแตละครั้งใชเวลานาน ตองการ
ใหมีผูแนะนําชวยเหลือในการใชอินเทอรเน็ต  และไมมีความจําเปนที่จะตองใชสารสนเทศจาก
อินเทอรเน็ต ตามลําดับ 

เพ็ญนภา  จวนชัยนาท (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาวะการใชและการ
สงเสริมการใชขอสนเทศจากระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียน อาจารย เจาหนาที่และ
นักวิจัย สวนใหญเคยใชอินเทอรเน็ต  จะใชบริการจากหองบริการคอมพิวเตอร ความถี่ในการใช
ประมาณ 1-3 คร้ังตอสัปดาห ความสะดวกในเรื่องสถานที่ใหบริการระดับปานกลางประสิทธิภาพ
และความพรอมของอุปกรณ อยูในระดับปานกลาง ความเพียงพอของอุปกรณคอมพิวเตอรที่
ใหบริการอยูในระดับนอย  ความสะดวกในการติดตอเขาศูนยอินเทอรเน็ตอยูในระดับนอย 
ประสิทธิภาพทางดานความเร็วในการใชงานอยูในระดับนอย  นักเรียน อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ
เขาใจวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสืบคนขอสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือประโยชนในดาน
การสื่อสาร 

วราภรณ  นิสยันต  (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชสารสนเทศอินเทอรเน็ต  
เพ่ือการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัย
พบวา อาจารยที่ใชสารสนเทศสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีประสบการณการใชสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตเพื่อการสอน คือ  1-2 ป วัตถุประสงคในการเพิ่มความรูในวิชาชีพและวิชาที่สอน โดย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 48 

ใชโปรแกรมไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ปญหาในการใชสารสนเทศอินเทอรเน็ตของอาจารย  คือ 
ปญหาดานฮารดแวร และดานการสื่อสารในเครือขายเปนปญหาระดับมาก สวนปญหาดานเนื้อหา
สารสนเทศเปนปญหาในระดับปานกลาง 

วิลาวัณย  โตะเอี่ยม (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปริญญาตรีในการใชบริการอินเทอรเน็ตในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 
ผูใชบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จากสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรและการศึกษามากที่สุด มีประสบการณในการใชบริการอินเทอรเน็ตนอยกวา  6  
เดือน ใชบริการ  WWW  มากที่สุด วัตถุประสงค เพื่อการติดตอส่ือสารและการเรียนรูจากคําแนะนํา
ของเพื่อน ความถี่ในการใชบริการอินเทอรเน็ต 2-3 คร้ังตอสัปดาห ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ปญหาของผูใชบริการอินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง ดานความสามารถของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับมากสวนการใชบริการ ดานฮารดแวร และดานซอฟแวร 
ปญหาของผูใชบริการอยูในระดับปานกลาง 

อมลยา  ศิริชนะ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความรู ทัศนคติ และการใช
ประโยชนจากอินเทอรเน็ตของนักเรียนในโรงเรียนดีเดนดานการสงเสริมกิจกรรมอินเทอรเน็ต ตาม
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย  ผลการศึกษาพบวา  

1) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนเซ็นตจอหน มีนโยบายที่
สอดคลองกัน ในการนําอินเทอรเน็ตมาใชในโรงเรียนเพื่อชวยยกระดับการศึกษาของนักเรียน ใน
ดานการดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตนั้น ทั้งสองโรงเรียนไดบรรจุการสอนอินเทอรเน็ตไว
ในช่ัวโมงเรียน คอมพิวเตอร และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตอีกดวย  

2) ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตออินเทอรเน็ต แตคา
ความสัมพันธที่พบอยูในระดับที่ต่ํา 

3) ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับปริมาณการใชอินเทอรเน็ต 
4) ทัศนคติที่มีตออินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับปริมาณการใชอินเทอรเน็ต แตคา

ความสัมพันธที่พบอยูในระดับที่ต่ํา 
5) ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 
6) ทัศนคติที่มีตออินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 

ทั้ง 4 ดาน ไดแก เพื่อรับทราบขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหเปนคนทันสมัยในยุคสังคมสารสนเทศ เพื่อ
ส่ือสารและเพื่อหาความบันเทิง 

ศิริพร  ศรีเชลียง (2543, บทคัดยอ) ศึกษาการใชสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตของ
ผูใชบริการในสถาบันราชภัฏพบวา  นักศึกษามีเพื่อวัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด  
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เพื่อนําสารสนเทศมาใชในการเรียนอยูในระดับปานกลาง  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการใน
สถาบันราชภัฏมีจํานวนจํากัด  เซิรฟเวอรของสถาบันขัดของบอย  สําหรับอาจารยมีวัตถุประสงคใน
การใชอินเทอรเน็ตสูงสุดเพื่อพัฒนาและนําความรูดานสารสนเทศมาใชในการสอนและเพื่อความ

สนุกสนานบันเทิงใจ  สวนปญหาดานการใชสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง 
ชัยยศ  ชาวระนอง  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพปญหาความตองการใชอินเทอรเน็ต

ของอาจารยและนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  เขตการศึกษา 12 พบวา  อาจารยและนักศึกษา
สวนใหญใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจากสถาบันการศึกษามากที่สุด  คือการคนหาขอมูล
แบบเวิลดไวดเว็บ  บริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และการโอนยายแฟมขอมูล  อาจารยสวนใหญ
พบปญหาเรื่องการสื่อสารมีความเร็วต่ําเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  ไมพบขอมูลที่ตองการ  
ผูสอนขาดทักษะการสืบคนขอมูล  และแหลงขอมูลท่ีใหบริการทางดานการเรียนการสอนมีนอย  
อาจารยและนิสิตตองการใหเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและเพิ่มความเร็วในการใชอินเทอรเน็ต 

วัฒนา  มาลา  (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ประโยชนจากการใชส่ือ
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  เครื่องมือที่ใชคือ  แบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางคือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  ชั้นปที่ 1-4 พ.ศ. 2544  ที่ศึกษาใน
ภาคปกติ  จํานวน 397 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาใชประโยชนอยูในระดับมาก  ไดแก  การใช
ประโยชนในดานสรางความเพลิดเพลิน  ดานทันตอเหตุการณ  ดานเปนคนทันสมัย  และชวยให
ประหยัดเวลา  ชวงเวลาที่นักศึกษาใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดหลังเวลา 20.00 น.  เปนตนไป  สถานที่
ที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ  รานอินเทอรเน็ต Web Site ที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดคือ  Web Site 
บันเทิง  รองลงมาคือ  Web Site ความรูและการศึกษา  ปญหาและอุปสรรคจากการใชอินเทอรเน็ต
คือ  คาใชจายที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บไมคุมคาตอการใชอินเทอรเน็ต  จํานวนเวลาในการใช
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดไวยังไมนาพอใจ  ปญหาในดานกฎระเบียบการใชบริการ  และจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการ 

ประสบสุข  ปราชญากุล  (2545, หนา 122)  ศึกษาเรื่อง  ศึกษาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
พบวา  พฤติกรรมตามประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน  ทําใหเกิดพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตในสถานที่ที่แตกตางกัน  สงผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศสรุปไดวา  สถาบันการศึกษาไดมีการ
นําอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชเพื่อการศึกษากันอยางกวางขวาง  และมีแนวโนมที่จะเขามามีบทบาท
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สําคัญกับวงการศึกษาไทยในอนาคต  เนื่องจากใหประโยชนทางการศึกษาไดอยางมากมาย  และ
กิจกรรมที่นิยมใชในการศึกษานอกจากนํามาใชสนับสนุนการเรียนการสอนแลว  อินเทอรเน็ตยัง
ชวยในการสืบคนขอมูล   การสื่อสารและใชสารสนเทศอินเทอร เน็ตประเภทไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  การใชประโยชนในดานสรางความเพลิดเพลิน  ความรูและความบันเทงิ   
 

2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ  
แครอล  (Carol, 1994, p. 36-44)  ศึกษาการเรียนรูจากการอบรมในการใชระบบ

อินเทอรเน็ตในหนวยงานพบวา เปนการศึกษาเรื่องการจัดองคการ วัตถุประสงคการนําสิ่งใหม 
“อินเทอรเน็ต” มาใชดวยการ อบรมโดยครอบคลุมทฤษฎีการเรียนรู บทบาทหองสมุด การ
เปลี่ยนแปลงองคการ คอมพิวเตอรเวิรคอินฟอรเมชั่นเน็ตเวิรค การอบรมเปนความสําเร็จอยางหนึ่ง
ในการนําอินเทอรเน็ตมาใชในองคกร ในการสอนใหเกิดการเรียนรูและความชํานาญ ผูเขาอบรมมี
สวนรวมตามแผนการอบรม และเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในองคกร 

แมดดุกซ  (Maddux, 1994, p. 37-42) ไดศึกษาถึงปญหาการใชอินเทอรเน็ต พบวา 
การนําอินเทอรเน็ตมาใชทางการศึกษา ในรูปขอมูลขาวสารคอมพิวเตอรซอฟแวร ความเปน
ประโยชนทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยม ตองมีการตรวจตราปญหาบางอยางกอนที่ตัดสินใจ
นํามาใชทางการศึกษา รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับความพอเพียงของซอฟแวร การดูแลการใช
ระบบเทคนิควิธีการนํามาใช และหลักสูตรที่รองรับและพบวายังขาดโครงสรางของความเขาใจ 
และความรูของผูสอน ในการใชคอมพิวเตอรเน็ตเวิรคชวยในการสอน ประโยชนทางการศึกษา เปน
ผลจากการวิจัยถึงการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ทิลล็อตสัน  เชอรร่ีและคลินตัน  (Tillotson, Cherry & Clinton, 1995 p. 190-198) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง ความแตกตางในการใชบริการอินเทอรเน็ต ในดานสภาพประชากร เพศ 
วัตถุประสงค แหลงสารสนเทศที่ติดตอ ความพึงพอใจตอสารสนเทศที่ไดรับและความพึงพอใจตอ
บริการ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสํารวจผานระบบออนไลน  UTLink ของมหาวิทยาลัย กลุมประชากร 
คือ ผูที่ติดตอผานระบบออนไลน UTLink ผลการวิจัยพบวา  ผูใชสวนใหญมีคอมพิวเตอรพรอม
โมเด็มเปนของตนเอง โดยการติดตอจากบานพัก สวนใหญเห็นนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี 
วัตถุประสงคในการติดตอ คือ เพื่อคนหาสารสนเทศ นันทนาการ อานขาวสาร สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส แหลงสารสนเทศที่ติดตอ คือ 

1)  ฐานขอมูลรายชื่อหนังสอืหองสมุดมหาวิทยาลัยยอรค  (York) 
2)  National Capital FreeNet ซ่ึงนักศึกษาพบวาเปน Site ที่สามารถที่จะขออีเมล

แอคเคาน  (E-mail Accounts) ไดโดยไมเสยีคาใชจาย 
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3)  โดเฟอร  (Dopher)  ของมหาวิทยาลัยมนินิสโซตา  (Minnesota) 
สารสนเทศที่ไดรับนําไปใชตามความสนใจสวนตัว เพื่อการวิจัย  เพื่อการศึกษา  

เพื่อทําการวิทยานิพนธ และวัตถุประสงคอ่ืนๆ โดยสวนใหญไมเกิดความพึงพอใจในสารสนเทศที่
ไดรับ กลุมผูใชที่มีความถี่ในการใชแตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญและผูที่พบสารสนเทศที่ตองการมักจะใชทุกวันหรือทุกสัปดาห ผูใชที่มีคอมพิวเตอรเปน
ของตนเองจะมีความถี่ในการใชนอยกวาผูที่ เรียนหรือทํางานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือ
สารสนเทศศาสตร ส่ิงที่ผูใชตองการคือขอใหปรับปรุงเมนูเพื่อเขาถึงแหลงบริการ E-mail, Telnet, 
FTP, Gopher, Usenet และบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตางๆ  

ดาวาพอท (Davaport, 1995, p. 965)  ศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับการใช
เครือขายอินเทอรเน็ตในกิจกรรมหองเรียน  และใชเพื่อการพัฒนาการทํางานของนักการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเทนเนสซี  พบวา  ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต 
อยางหนึ่งคือ  ความรูในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต  เชน  การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การใช
โกเฟอรในการหาขอมูล  เปนตน  และตัวแปรอีกอยางหนึ่งคือทัศนคติในการเขารับการฝกอบรม
การใชเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนตัวแปรที่มีผลตอการใชเครือขายอินเทอรเน็ต  รวมทั้งกิจกรรมใน
หองเรียนและใชในการพัฒนาการทํางาน 

แพรรีย (Perry, 1995, p. 29-34) ศึกษาทัศนคติของผูใชอินเทอรเน็ต  พบวา  ผูใช
สวนใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 1 ป  เครื่องมืออินเทอรเน็ตที่ใชคือโปรแกรม
โกเฟอร (Gopher) โปรแกรมลิสตเซิรฟ (ListServ) และโปรแกรมถายโอนแฟม (FTP) และผูใช
ตองการความชวยเหลือในการเขาโปรแกรมและเพื่อชวยใหเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ 

โมไฮเอดิน (Mohaiadin, 1996, Abstract) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามาเลเซียที่ศึกษาในตางประเทศและปจจัยที่มีตอการใชอินเทอรเน็ตใน

ฐานที่เปนนวัตกรรม เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต กลุม
ประชากรคือ นักศึกษา จํานวน 538 คน (298 คน เปนนักศึกษาของประเทศอื่นอีก  8  ประเทศ) 
ผลการวิจัย พบวา  

1) นักศึกษาชายใชอินเทอรเน็ตสูงกวาและมีทกัษะดีกวานักศึกษาหญิง 
2) นักศึกษาใชอินเทอรเน็ตทันทีที่ลงทะเบียนเรียน 
3) ในกลุมนกัศึกษาที่อายุนอยใชอินเทอรเน็ตเปนเพียงแคเครื่องมือในการติดตอ 

ส่ือสาร 
4) นักศึกษามีความถี่ในการใช และมีความสามารถในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส

สูงมากกวาการใชบริการอื่นๆ ของอินเทอรเน็ต 
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5) ประสบการณและทักษะในการใชอินเทอรเน็ตมีความสมัพันธกับความถี่และ
ความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต 

6) ปจจัยที่มีผลสัมพันธตอการใชอินเทอรเนต็ในฐานนวัตกรรม คือ ประโยชนที่ได
จากการใช การปรับตัวใหเขากับนวัตกรรม ความสลับซับซอนของระบบความสามารถในการ
ทดลอง การเปนคนชางสังเกต และสัมพันธระหวางผูใชกับอินเทอรเนต็ 

ฮีและจาคอบสัน (He & Jacobson, 1996. p. 31-51)  ศึกษาเรื่องการแสวงหาสารนิเทศ
บนอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรคที่เมืองอัลบานี 
(Albany) ประเทศสหรัฐอเมริกา  จํานวน 6 คน  พบวา  ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาชายซึ่ง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  สาขาสังคมศึกษาศาสตร  และเปนผูใชบริการที่มีประสบการณในการ
ใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 6 เดือน  โดยที่ผานการเรียนในรายวิชาการใชอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

บรูซ (Bruce, 1998, p. 541-556) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการแสวงหา
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยนิวเซาสเวลล (New South Wales University) 
ประเทศออสเตรเลีย  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาสวนใหญเรียนรูในการแสวงหาสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ตดวยตนเองรวมทั้งขอคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องดังกลาวกับกลุมเพื่อนนักศึกษา  และ
นักศึกษาดังกลาวแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตทุกวันโดยที่มีความพึงพอใจตอการที่ไดรับ

สารสนเทศเปนแหลงสารสนเทศสําคัญ  และเปนแหลงที่รวบรวมสารสนเทศที่มีเปนจํานวนมากได
ครอบคลุมทุกวิชา  สารสนเทศดังกลาวสามารถนํามาใชตอบสนองความตองการสารสนเทศของ 
แตละบุคคลไดจากการศึกษาครั้งนี้พบวา  นักศึกษาสวนใหญจะแสวงหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
โดยมีความถี่มากขึ้นเมื่อพบกับปญหา  และเมื่อมีความตองการสารสนเทศ  โดยมีความคาดหวังสูง
วาจะไดรับสารสนเทศตรงตามที่ตองการในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อแสวงหาสารสนเทศ 

แคร (Carr, 1999, Abstract) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการนําคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกลมาใชกับการเรียนการเรียนดวยตนเองและสําหรับการสอน

ของอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาจากคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรสําหรับการ
สอน โดยวิธีเดิมกับการสอนแบบทางไกล ไดแก ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อมั่นในตนเอง การใช
ความตองการ การสนับสนุน และอุปกรณการสื่อสาร จากการศึกษาพบวา อาจารยรูสึกสนใจ การใช
เทคโนโลยีเพื่อการสอนในระดับสูง และมีทัศนะคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
อาจารยมีความคุนเคยกับการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาแลว แตการศึกษาทางไกลผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรยังไมแพรหลายนัก แตทั้งนี้อาจารยไดใหขอเสนอแนะวามีความตองการที่จะ
เขารับการอบรมในเรื่องหลักสูตร การลงทะเบียน และกระบวนการในการสอนทางไกลผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังพบวา อาจารยมีความเชื่อมั่นในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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และการใชอินเทอรเน็ต แตไมมั่นใจในดานกระบวนการใชอินเทอรเน็ตในการสอนนอย และ 
ขอคนพบสุดทายก็คือ อาจารยมีแนวโนมที่จะพิจารณา การศึกษาทางไกลเปนทางเลือกสําหรับ
การศึกษา และเลือกการศึกษาทางไกลสําหรับการเรียนผานดาวเทียมและผานเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต 

แคทเทลลานี่  (Castellani, 1999, p. 1091-A) ไดศึกษาสํารวจการใชอินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองดานอารมณและการเรียนพบวา  อินเทอรเน็ตชวยใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียนมากขึ้น  ครูจึงจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลไดดีกวาเดิม  นักเรียนมี
แรงจูงใจในการทํากิจกรรมและยังพบวาครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความตองการ

เรียนรูและนําอินเทอรเน็ตมาใชในการสอนมากขึ้น 
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศดังกลาว  ผูวิจัยพอสรุปไดวา

อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและเปนที่นิยมในวงการศึกษาปจจุบัน โดยไดนํา
อินเทอรเน็ตไปใชเพื่อการเรียนรูในดานตางๆ  เชน  การคนหาขอมูล  นันทนาการ อานขาวสาร  
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การศึกษาทางไกลสําหรับการเรียนผานดาวเทียมและผานเครือขาย
คอมพิวเตอรระบบอินเทอรเน็ต  การใชคอมพิวเตอรเน็ตเวิรคชวยในการสอน 
 

2.6  สรุปแนวคิดทฤษฎีที่นําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกรอบแนวคิดจากเอกสาร  และงานวิจัยของนักวิชาการ  
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 


