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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่สงไปสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  364  ฉบับ ไดรับคืนจํานวนทั้งสิ้น  364  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  
100  และแบบสอบถามทั้ง  364  ฉบับ  เปนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูลได  
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอตามลําดับตอไปนี้   

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
4.2  ลําดับขั้นตอนการนําเสนอขอมูล 
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 

มีรายละเอียดดังนี ้
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

n แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
x         แทน คาเฉลี่ย 

..DS  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t - Distribution 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F - Distribution 
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ  (Degrees of Freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน  (Sum of Square) 
MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน  (Mean Square) 
p แทน ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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4.2  ลําดับขัน้ตอนการนําเสนอขอมูล 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนํามาจัดลําดับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยเพื่อนําเสนอเปนลําดับ  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ไดแก  เพศ  ระดับชั้นการศึกษา  วิเคราะหขอมูลโดย
การแจกแจงความถี่และคารอยละ  นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี  2  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและรายดาน  นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่  3  การเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
วิเคราะหขอมูลโดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  กลุม  โดยใช
สถิติทดสอบคาที (t-test) และกลุมตัวอยางที่มากกวา  2  กลุม  ใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’ Method)  ทั้งโดยรวมและรายดาน  จําแนก
ตามเพศ  และระดับชั้นการศึกษา  นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

4.3  ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ไดแก  เพศ  และระดับชั้นการศึกษา  
ขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ไดแก  เพศ  ระดับชั้นการศึกษา  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่และคารอยละ  นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
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ตาราง 2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศชาย เพศหญิง 
ระดับชั้นการศกึษา 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
รวม 

มัธยมศึกษาปที่  4  38 26.21 107 73.79  145 
มัธยมศึกษาปที่  5  50 41.67 70 58.33  120 
มัธยมศึกษาปที่  6  50 50.51 49 49.49  99 

รวม  138  37.91  226  62.09  364 

 
จากตาราง  2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  364  คน  พบวา 

เพศ  สวนใหญผูตอบเปนเพศหญิง  226  คน  คิดเปนรอยละ  62.09  และเปนเพศชาย  
138  คน  คิดเปนรอยละ  37.91 

ระดับชั้นการศึกษา  ผูตอบมีระดับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  
145  คน  เปนเพศชาย  38  คน  คิดเปนรอยละ  26.21  เพศหญิง  107  คน  คิดเปนรอยละ  73.79  
รองลงมาคือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  120  คน  เปนเพศชาย  50  คน  คิดเปนรอยละ  
41.67  เพศหญิง  70  คน  คิดเปนรอยละ  58.33  อันดับสุดทายคือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
จํานวน  99  คน  เปนเพศชาย  50  คน  คิดเปนรอยละ  50.51  เพศหญิง  49  คน  คิดเปนรอยละ  
49.49 
 

ตอนที่  2  การใชอินเทอรเนต็เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา 
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  วเิคราะหขอมูลโดยการ 

หาคาเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานเปนรายขอและรายดาน  นําเสนอในรูปตารางประกอบ 
คําบรรยาย 
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ตาราง 3  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสื่อสาร 

 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ดานการสื่อสาร x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
1. ใชบริการไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-mail)   

ในการสื่อสาร 
3.19 1.13 ปานกลาง 

2. ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)   
ในการนดัเวลาพบปะกับผูอ่ืน 

2.73 1.18 ปานกลาง 

3. ใชโปรแกรมสนทนาออนไลนในการสื่อสาร 
กับผูอ่ืน 

3.00 1.08 ปานกลาง 

4. ใชโปรแกรมสนทนาออนไลนในการรับ-สงขอมูล
ขาวสาร 

3.07 1.06 ปานกลาง 

5. ใชบริการหองสนทนา  (Chat room) ในการสื่อสาร
กับผูอ่ืน 

3.08 1.12 ปานกลาง 

6. ใชบริการกระดานขาว  (Web board) ตาง ๆ ในการ
แสดงความคิดเห็นในหวัขอสนทนาที่ทานสนใจ 

2.96 1.07 ปานกลาง 

7. ใชบริการกระดานขาว  (Web board)  สําหรับฝาก
คาํถาม-คําตอบ 

2.84 1.11 ปานกลาง 

8. ส่ือสารกับผูอ่ืนผานการโทรศัพททางไกล 
บนอินเทอรเนต็ 

2.65 1.13 ปานกลาง 

9. ใชบริการเน็ตมีตติ้ง (Net meeting) ในการสื่อสาร 2.60 1.14 ปานกลาง 
10. ใชรวบรวมขอมูลขาวสาร 3.37 1.04 ปานกลาง 
11. สงขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ  เชน  

แฟมขอมูล  รูปภาพ และเสียง 
3.28 1.05 ปานกลาง 

12. ใชเว็บไซต (Website) ในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร 

2.79 1.12 ปานกลาง 

13. อานขาวตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 3.51 1.10 มาก 
14. อานหนังสือ (E-book) ตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 3.35 1.00 ปานกลาง 
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ตาราง 3  (ตอ)  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสื่อสาร 

 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ดานการสื่อสาร x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
15. อานวารสารและนิตยสารบนอินเทอรเน็ต 3.29 1.00 ปานกลาง 
16. อานบทความบนอินเทอรเนต็ 3.25 1.05 ปานกลาง 
17. ใชสงการดอวยพรอิเล็กทรอนิกส (E-card)   

ใหกับผูอ่ืน 
2.76 1.05 ปานกลาง 

18. ใชสงขอความใหผูใชโทรศพัทมือถือ (SMS) 2.91 1.13 ปานกลาง 
19. ใชสงรูปภาพใหผูใชโทรศัพทมือถือ (MMS) 2.80 1.17 ปานกลาง 
20. เรียนทางไกลบนอินเทอรเนต็  (Distance Learning) 2.61 1.15 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.01 1.09 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  3  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดาน
การสื่อสาร  ในภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.01)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  มีเพียง  1  ขอเทานั้นอยูในระดับมาก  คือ  ขอ  13  อานขาวตาง ๆ 
บนอินเทอรเน็ต  ( x = 3.51) 
 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสื่อสารมีคาเฉลี่ย
สูงสุด  5  ขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1) อานขาวตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต  ( x = 3.51) 
2) ใชรวบรวมขอมูลขาวสาร  ( x = 3.37) 
3) อานหนังสือ (E-book) ตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต  ( x = 3.35) 
4) อานวารสารและนิตยสารบนอินเทอรเน็ต  ( x  = 3.29) 
5) สงขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ  เชน  แฟมขอมูล  รูปภาพ  และเสียง  

( x = 3.28) 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสืบคนขอมูล 

 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ดานการสืบคนขอมูล x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
1. ใชคนหาขอมลูขาวสารตางๆ 3.76 1.02 มาก 
2. ใชเปนสื่อในการเรียน 3.64 1.02 มาก 
3. ลงทะเบียนเพือ่การศึกษาผานทางอินเทอรเน็ต 2.98 1.23 ปานกลาง 
4. ใชบริการลงทะเบียนชําระเงนิทางอินเทอรเน็ต 2.58 1.25 ปานกลาง 
5. สงการบานทางอินเทอรเน็ต 2.38 1.21 นอย 
6. ทําขอสอบทางอินเทอรเน็ต 2.44 1.21 นอย 
7. ใชในการศึกษาเสริมจากการเรียนในหองเรียน 

ดวยตนเอง 
3.14 1.14 ปานกลาง 

8. เรียนดวยระบบหองเรียนเสมือนจริง   
(Virtual Classroom) 

2.84 1.19 ปานกลาง 

9. ใชในการหาขอมูลเพื่อเตรียมตัวสอบ 3.21 1.08 ปานกลาง 
10. ใชคนหาขอมลูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 3.12 1.19 ปานกลาง 
11. ใชคนหาขอมลูเกี่ยวกับที่พกัการเดินทาง 2.96 1.19 ปานกลาง 
12. ใชคนหาอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ 2.50 1.25 นอย 
13. ใชคนหาหมายเลขโทรศัพทบนอินเทอรเนต็ 2.53 1.29 ปานกลาง 
14. ใชคนหาขอมลูวิชาการจากที่ตางๆ 3.17 1.13 ปานกลาง 
15. ใชคนหาขอมลูจากหองสมดุออนไลน  

(Explore Libraries) 
3.30 1.08 ปานกลาง 

16. ใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวร 2.97 1.06 ปานกลาง 
17. ใชบริการดาวนโหลดแฟมขอมูล 3.00 1.07 ปานกลาง 
18. ใชหางานของบริษัทตางๆ บนเว็บไซต 2.60 1.17 ปานกลาง 
19. ใชหาแผนทีเ่สนทางการเดินทาง 2.68 1.19 ปานกลาง 
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ตาราง 4  (ตอ)  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสืบคนขอมูล 

 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ดานการสืบคนขอมูล x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
20. ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น 

ทางวิชาการ 
2.73 1.12 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 2.89 1.16 ปานกลาง 

 
 
 จากตาราง  4  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดาน
การสืบคนขอมูล  ในภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.89)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  มีเพียง  2  ขอเทานั้นอยูในระดับมาก  คือ  ขอ  1  ใชคนหา
ขอมูลขาวสารตางๆ  ( x = 3.76)  และขอ  2  ใชเปนส่ือในการเรียน  ( x = 3.64)   มีเพียง  3  ขอ
เทานั้นอยูในระดับนอย  คือ  ขอ  12  ใชคนหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ( x = 2.50)    
ขอ  6  ทําขอสอบทางอินเทอรเน็ต  ( x = 2.44)  และขอ  5  สงการบานทางอินเทอรเน็ต  ( x = 2.38) 
 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสืบคนขอมูล 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด  5  ขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1) ใชคนหาขอมูลขาวสารตางๆ  ( x = 3.76) 
2) ใชเปนสื่อในการเรียน  ( x = 3.64) 
3) ใชคนหาขอมูลจากหองสมุดออนไลน  (Explore Libraries)  ( x = 3.30) 
4) ใชในการหาขอมูลเพื่อเตรียมตัวสอบ  ( x = 3.21) 
5) ใชคนหาขอมูลวิชาการจากที่ตาง ๆ  ( x = 3.28) 

 
 
 
 
 



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

 70 

ตาราง 5  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานความบนัเทิง 

 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ดานความบนัเทิง x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
1. ฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต 3.46 1.15 ปานกลาง 
2. ฟงวิทยุทางอนิเทอรเน็ต 3.21 1.19 ปานกลาง 
3. ดูโทรทัศนทางอินเทอรเน็ต 3.07 1.22 ปานกลาง 
4. ดูการถายทอดสดกีฬาทางอนิเทอรเน็ต 2.80 1.27 ปานกลาง 
5. เลนเกมชิงรางวัลทางอินเทอรเน็ต 2.83 1.26 ปานกลาง 
6. เลนเกมออนไลนทางอินเทอรเน็ต 3.04 1.30 ปานกลาง 
7. ดูการพยากรณ  คําทํานายดวงชะตาชีวิต 3.19 1.17 ปานกลาง 
8. ดูการพยากรณอากาศ 2.79 1.26 ปานกลาง 
9. ดูการถายทอดสดเหตุการณสําคัญตางๆ 2.82 1.15 ปานกลาง 

10. ดูขอมูลรายการโทรทัศนสถานีตางๆ 2.87 1.20 ปานกลาง 
11. ดูขอมูลการแขงขันฟุตบอล 2.76 1.25 ปานกลาง 
12. ติดตามขาวสารและเหตกุารณตางๆ 3.13 1.18 ปานกลาง 
13. ติดตามขาวสารดานความบนัเทิง 3.24 1.12 ปานกลาง 
14. สนทนากับเพือ่นผานโปรแกรมสนทนาออนไลน 3.02 1.18 ปานกลาง 
15. สนทนากับเพือ่นผานหองสนทนา (Chat room) 3.03 1.16 ปานกลาง 
16. ดาวนโหลดเพลงตางๆ 3.27 1.24 ปานกลาง 
17. ดาวนโหลดเกมตางๆ 3.37 1.25 ปานกลาง 
18. ใชหาเพื่อนผานทางเว็บบอรด 3.03 1.21 ปานกลาง 
19. ชมภาพยนตรตัวอยางผานทางเว็บไซต 2.98 1.24 ปานกลาง 
20. ชมภาพยนตรตางประเทศทางอินเทอรเน็ต 2.72 1.34 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.03 1.21 ปานกลาง 
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 จากตาราง  5  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดาน
ความบันเทิง  ในภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.03)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ทุกขออยูในระดับปานกลาง 
 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ดานความบันเทิง  มีคาเฉลี่ย
สูงสุด  5  ขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

1) ฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต  ( x = 3.46) 
2) ดาวนโหลดเกมตางๆ  ( x = 3.37) 
3) ดาวนโหลดเพลงตางๆ  ( x = 3.27) 
4) ติดตามขาวสารดานความบันเทิง  ( x = 3.24) 
5) ฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ต  ( x = 3.21) 

 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของคาเฉลี่ยของระดับการใชอินเทอรเน็ต 

เพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ในภาพรวมและรายดาน 
 

ระดับการใชอินเทอรเน็ต 
ขอที ่

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ในภาพรวมและรายดาน x  ..DS  

ระดับของ

คาเฉลี่ย 
1. ดานการสื่อสาร 3.01 1.09 ปานกลาง 
2. ดานการสืบคนขอมูล 2.89 1.16 ปานกลาง 
3. ดานความบนัเทิง 3.03 1.21 ปานกลาง 
 เฉลี่ยรวม 2.98 1.16 ปานกลาง 

 
 
 จากตาราง  6  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายดาน  คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  ( x = 2.98)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา   
ทุกขออยูในระดับปานกลาง 
 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาในภาพรวมและรายดาน  
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
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1) ดานความบันเทิง  ( x = 3.03) 
2) ดานการสื่อสาร  ( x = 3.01) 
3) ดานการสืบคนขอมูล  ( x = 2.89) 

 
ตอนที่  3  การเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรยีนรูของนักเรียนในสถานศึกษา   
การเปรียบเทยีบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  วเิคราะห

ขอมูลโดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  กลุม  โดยใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test) และกลุมตัวอยางที่มากกวา  2  กลุม  ใชวิธีวเิคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s Method)  ทั้งโดยรวมและรายดาน  จําแนกตาม
เพศ  และระดบัชั้นการศึกษา  นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 
 

ตาราง 7  เปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ในภาพรวมและ
รายดาน  จําแนกตามเพศ 

 

ชาย หญิง 
n = 138 n =226 ขอท่ี 

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
ในภาพรวมและรายดาน 

x  ..DS  x  ..DS  

t p 

1. ดานการสื่อสาร 2.98 1.09 3.03 1.09 -.46 .647 
2. ดานการสืบคนขอมูล 2.78 1.17 2.96 1.15 -2.00* .046 
3. ดานความบันเทิง 2.91 1.22 3.10 1.20 -1.71 .087 
 เฉลี่ยรวม 2.89 1.16 3.03 1.15 -1.51 .131 

 
*  p <  .05 
 
 จากตาราง  7  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนชายและหญิงใน
สถานศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดาน
การสืบคนขอมูล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยเพศหญิงมีการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูดานการสืบคนขอมูลมากกวาเพศชาย  สวนดานการสื่อสาร  และดาน
ความบันเทิง  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ตาราง 8  เปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  โดยรวมและ
รายดาน  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 
การใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อการเรยีนรู 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

ดานการสื่อสาร ระหวางกลุม 2 21.300 10.650 20.492* .000 
 ภายในกลุม 361 187.611 .520   
 รวม 363 208.911    
ดานการสืบคนขอมูล ระหวางกลุม 2 21.104 10.552 17.799* .000 
 ภายในกลุม 361 214.012 .593   
 รวม 363 235.166    
ดานความบันเทิง ระหวางกลุม 2 27.228 13.614 18.469* .000 
 ภายในกลุม 361 266.113 .737   
 รวม 363 293.341    
 ระหวางกลุม 2 22.993 11.496 21.588* .000 

รวม ภายในกลุม 361 192.248 .533   
 รวม 363 215.240    

 
*  p <  .05 
 
 
 จากตาราง  8  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา
โดยรวม  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวาทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 เมื่อพบความแตกตางของการใชอินเทอรเนต็เพื่อการเรยีนรูของนักเรียนทั้งโดยรวมและราย

ดาน  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของทั้ง  3  ดาน  ดวยวธีิของเชฟเฟ  (Scheffe’s 
method)  ดังตารางที่  9 - 12 
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ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูตามการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษา  โดยรวม  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

รวม x  
มัธยมศึกษาปท่ี  4 

3.27 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 

2.69 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

2.90 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 3.27 - .58* .38* 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 2.69 -.58* - -.20 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 2.90 -.38* .20 - 

 
*  p <  .05 
 
 
 จากตาราง  9  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6           
กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  มีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สวนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับมัธยมศึกษาปที่  6  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      
 
 
ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูตามการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน

ในสถานศึกษา  ดานการสื่อสาร  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 
 

ดานการสื่อสาร x  
มัธยมศึกษาปท่ี  4 

3.30 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 

2.77 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

2.90 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 3.30 - .54* .41* 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 2.77 -.54* - -.13 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 2.90 -.41* .13 - 

 
*  p <  .05 
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 จากตาราง  10  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  กับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ดานการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  มีการใชอินเทอรเน็ตดานการสื่อสารมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  5  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สวนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
ดานการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับมธัยมศึกษาปที่  6  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ      
 
 
ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูตามการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน

ในสถานศึกษา  ดานการสืบคนขอมูล  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 
 

ดานการสืบคนขอมูล x  
มัธยมศึกษาปท่ี  4 

3.17 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 

2.59 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

2.85 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 3.17 - .58* .32* 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 2.59 -.58* - -.26 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 2.85 -.32* .26 - 

 
*  p <  .05 
 
 
 จากตาราง  11  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   กับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ดานการสืบคนขอมูลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  มีการใชอินเทอรเน็ตดานการสืบคนขอมูลมากกวานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  และช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  สวนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนในสถานศึกษา  ดานการสืบคนขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับมัธยมศึกษา 
ปที่  6  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ      
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ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูตามการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียน
ในสถานศึกษา  ดานความบันเทิง  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

ดานความบันเทิง x  
มัธยมศึกษาปท่ี  4 

3.33 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 

2.71 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 

2.95 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 3.33 - .62 .38 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 2.71 -.62* - -.24 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 2.95 -.38* .24 - 

 
*  p <  .05 
 
 
 จากตาราง  12  แสดงวา  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  กับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ดานความบันเทิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4   มีการใช อินเทอร เน็ตดานความบันเทิงมากกวานักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สวนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของ

นักเรียนในสถานศึกษา  ดานความบันเทิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  กับมัธยมศึกษาปที่  6  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 


