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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  และเพื่อเปรียบเทียบการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อการรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  
จําแนกตาม  เพศ  และระดับชั้นการศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  
2550  ผูใหขอมูล  จํานวน 364 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .97  วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  ดวยการแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบ
ระดับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาโดยรวมและรายดาน  จําแนกตาม  
เพศและระดับชั้นการศึกษา โดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  
กลุม โดยใชสถิติทดสอบคาทีและกลุมตัวอยางที่มากกวา  2  กลุม ใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว  เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟเสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและนําเสนอการสรุปผลการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 

5.1.1  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ผลปรากฏวา   
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กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  364  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน   
226  คน  คิดเปนรอยละ  62.09  เพศชาย  จํานวน  138  คน  คิดเปนรอยละ  37.91 

สําหรับการพิจารณาตามระดับชั้นการศึกษาของผูตอบ  สวนใหญกําลังศึกษาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน  99  คน  เปนเพศชาย  50  คน  คิดเปนรอยละ  50.51  เพศหญิง  49  คน  
คิดเปนรอยละ  49.49 

5.1.2  วิเคราะหการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา 
วิเคราะหการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ใน  3  ดาน  คือ  ดานการสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และดาน
ความบันเทิง  ผลการวิจัยพบวา 

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ในภาพรวม  3  ดาน  
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  จําแนกตามเพศใน
ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน 

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  จําแนกตามระดับชั้น
การศึกษาในภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน 

5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
จําแนกตามเพศ  และระดับชั้นการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตามเพศ  และระดับชั้นการศึกษา  ใน  3  ดาน  
คือ  ดานการสื่อสาร  ดานการสืบคนขอมูล  และดานความบันเทิง  ผลการวิจัยพบวา 

1) นักเรียนชายและหญิงมีระดับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูโดยรวมไม
แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการสืบคนขอมูล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานการสื่อสาร  และดานความบันเทิง  ไมพบความแตกตาง 

2) นักเรียนที่ระดับชั้นการศึกษาตางกันมีระดับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
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3) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  กับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  กับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  4  ทุกดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยไดนําเสนอการอภิปรายผล  
การวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 
 

5.2.1  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา 
จากการศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ  พัชรา  คะประสิทธิ์  (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  นิสิตมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับ  พงศศักดิ์  สิงหปญญาโชค  (2546, 
หนา 47)  ที่ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (ภาคสมทบ)  คณะ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิจัยพบวา  การใชอินเทอรเน็ตดานการศึกษา
และสืบคนขอมูลกับดานการขาวสารและความบันเทิง  โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ปนิพรรณ  จันทรนิภา  (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต  อําเภอ
เมือง  จงัหวัดชลบุรี  พบวา  นักเรียนสวนใหญมีระดับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูอยูในระดับ
ปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนอาจประสบปญหาในการเขาใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาหา
ความรู  เชน  ความไมพรอมดานอุปกรณ  ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ขาด
บทเรียนหรือโปรแกรมที่ดี  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ  และขาดอุปกรณที่เหมาะสม  ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้อาจทําใหนักเรียนมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมการเรียนรูของตนเองไดไมมากเทาที่ควร  
สอดคลองกับ  เวนิจ  หงษา  (2541, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการใชและการยอมรับอินเทอรเน็ตของ
อาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  ปญหาและอุปสรรคของอาจารยและนิสิตที่ใช
บริการอินเทอรเน็ตมากที่สุด  คือ  ความขัดของทางเทคนิคของแมขายและอุปกรณคอมพิวเตอรที่
ใหบริการ  และสอดคลองกับ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (2542, 
หนา 45)  ที่สํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป  พ.ศ.2542  พบวา  ปญหาของการใช
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อินเทอรเน็ตของผูใชบริการมากที่สุด  คือ  ความลาชาของระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรมี
สภาพขัดของ  อีกเหตุผลประการหนึ่งที่อาจทําใหนักเรียนมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูอยูใน
ระดับปานกลาง  คือ  ตัวนักเรียนเองขาดความกระตือรือรนในการเขาใชบริการและหาความรูใหกับ
ตนเอง  การเรียนรูดวยตนเอง  เปนกระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคนจะตองมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง  
โดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได  ผูเรียนจะตองทําการวิเคราะหความตองการที่จะ
เรียนรูของตน  โดยกําหนดเปาหมายในการเรียนรู  แยกแยะ  แจกแจง  แหลงขอมูลในการเรียนรู 
ทั้งที่เปนคนและอุปกรณ  รวมท้ังคัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม  และประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ 
ดวยตนเอง  เปนการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนเอง  ไมใชการบังคับ  (Knowles, 1975 
p. 19)  ซ่ึงสอดคลองกับ  สมคิด  อิสระวัฒน  (2538, หนา 20)  กลาววา ลักษณะของคนที่จะเรียนรู
ดวยตนเอง จะตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต ชางวิเคราะห มีความสนใจใฝรู สามารถวางแผนจะ
เรียนไดดวยตนเอง รูวิธีจะหาขอมูลเปดกวางตอประสบการณ  มีการประเมินผลตนเอง มีความคิด
ริเร่ิมและมีความรับผิดชอบ  ดังที่  นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2538, หนา 16)  กลาววา  ความสําคัญของการ
เรียนรูนั้นขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเปนหลัก  เทคโนโลยีเปนเพียงสวนชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายขึ้น 

5.2.2  การเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
จําแนกตามเพศ 

จากการเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ทั้งเพศชายและหญิง  มีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน    ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ใกลเคียงกับ
งานวิจัยของ  พัชรา  คะประสิทธิ์  (2546, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งเพศชาย
และหญิงมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  และผลงานวิจัย
ของ  ศิริพร  ศรีเชลียง  (2543, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง  การใชสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตของ
ผูใชบริการในสถาบันราชภัฏ  พบวา  นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนไมแตกตางกัน  และการวิจัยของ  หัสกิจ  วินิจฉัย  (2546, 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง  การเขาถึงสารสนเทศผานอินเทอรเน็ตของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
บูรพา  พบวา  การใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูโดยรวม  จําแนกตามเพศไมแตกตางกัน  
และผลการวิจัยของ  วัสสมาลย  ตินทุกานนท  (อินเทอรเน็ต, 2544)  ที่ศึกษาเรื่อง  การรับรูและการ
ใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พบวาเพศและสาขาวิชามีระดับการ
รับรูอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน นักศึกษาที่เรียนตางสาขาวิชามีการรับรูอินเทอรเน็ตแตกตางกันโดย
สาขาวิทยศาสตรมีการรับรูอินเทอรเน็ตในระดับสูงสุด เพศและสาขาวิชามีระดับการใชอินเทอรเน็ต
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ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสการใช
บริการอินเทอรเน็ตเทาเทียมกัน  ซ่ึงใชบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย  รวมทั้งหลักสูตรทางการศกึษา
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามสาขาวิชาที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัด  ซ่ึง
เปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแหงชาติฉบับที่  8  (พ.ศ.2540-2544)  ที่กําหนดให
สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเตรียมคนใหมีลักษณะ  “มองกวาง  คิด
ไกล  ใฝรู”  จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศูนยกลางเนนกระบวนการคิดอยางมีระบบ  
รูจักคิดวิเคราะห  สงเสริมการสรางสรรค  และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540, หนา 71)  อีกประการเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือขายครอบคลุมไปทั่วโลก  ซ่ึงกลายเปน
เครือขายขอมูลขนาดใหญที่เรียกวา  เครือขายอินเทอรเน็ต  กอใหเกิดรูปแบบใหมในการเผยแพร
สารสนเทศ  ที่มีบทบาทสําคัญตอการศึกษา  โดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาขอมูลที่ชวย
สงเสริมการเรียนรูใหกับตนเองไดงายขึ้น  โดยการใชบริการคนควาหาขอมูลในฐานขอมูลหองสมุด
ในประเทศและตางประเทศ  หรือใชบริการตาง ๆ ที่มีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาตาม
ความสนใจของแตละคน  (มาลี  เสียงไทย, 2543 หนา 2)  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการเปดกวาง
ทางการศึกษาที่ไมไดจํากัดเฉพาะกลุมคนเทานั้น  แตทุกคนสามารถทําการศึกษาหาความรูไดดวย
ตนเอง 

5.2.3  การเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

จากการเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ที่ศึกษาตางระดับชั้นการศึกษากัน  มกีารใชอินเทอรเนต็
เพื่อการเรียนรูในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน    ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สอดคลอง
กับ  จอหนสัน  (Johnson, 1996, Abstract)  ที่พบวา  ระดับการศึกษาตางกัน  มีการยอมรับและการ
ใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นรากร  จรรยาสวัสดิ์  (2548, หนา 77)  
ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนในโรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษ  เขตตรวจ
ราชการที่  3  กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  และนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  นักเรียนที่ศึกษาตาง
ระดับชั้นการศึกษากัน  มีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตที่ตางกันทําใหพฤติกรรมในการใช
อินเทอรเน็ตแตกตางกันดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ โมไฮเอดิน (Mohaiadin, 1966, Abstract)  
ที่พบวา  ประสบการณและทักษะในการใชคอมพิวเตอรมีความสัมพันธกับความถี่ในการใช
อินเทอรเน็ต  และผลการวิจัยของ  วัสสมาลย  ตินทุกานนท  (อินเทอรเน็ต, 2544)  ที่ศึกษาเรื่อง  การ
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รับรูและการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พบวา  นักศึกษาที่เรียน
ชั้นปตางกันมีระดับการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกัน  โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1  จะมีการใชอินเทอรเน็ต
ในระดับสูงและเมื่อข้ึนชั้นปที่สูงขึ้นความแตกตางในการใชจะลดลง  และในที่สุดจะมีการใชเทากัน
ในชั้นปที่ 4  กลาวคือถามีการใชอินเทอรเน็ตมากการรับอินเทอรเน็ตก็จะมากตามไปดวย  ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชรา  คะประสิทธิ์  (2546, หนา 73)  ที่ศึกษาเรื่องการใชอินเทอรเน็ต
เพื่อการเรียนรูของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ศึกษาตางชั้นปกัน  มีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  
และผลงานวิจัยของ  พงศศักดิ์  สิงหปญญาโชค  (2543, หนา 78) ที่ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตของ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (ภาคสมทบ)  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผลการวิจัยพบวา  นิสิตที่ศึกษารางระดับชั้นปกันใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ    และผลการวิจัยของ  ภัทรียา  ไชยณรงค  (2547, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง  การใชอินเทอรเน็ต
และเจตคติตออินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  การใช
บริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตในการศึกษาคนควา  เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรระดับชั้นป  ไมพบ
ความแตกตาง 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาและการเปรียบเทียบ

การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  ตามลําดับดังนี้ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  สามารถนําแนวทางการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  และ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป  ไดแก  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเอกชน  การศึกษานอก
โรงเรียน  รวมถึงระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  ดังนี้ 

1) เนื่องจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนแหลงขอมูลท้ังดานการสืบคนขอมูล  
ดานการติดตอส่ือสาร  และดานความบันเทิง  โดยเฉพาะบทบาททางดานการศึกษา  จึงควรมีการ
สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเขามาใหความสําคัญกับอินเทอรเน็ตใหมากขึ้น  ซ่ึงจะทําใหครู
และนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูที่ทันสมัยตลอดเวลาและสงเสริมเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต  
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แตตองแนะนําการใชในทางที่ถูกตอง  เนื่องจากยังมีแหลงขอมูลอีกจํานวนไมนอยที่นําเสนอขอมูล
ในทางที่ไมเหมาะสม 

2) จากการวิจัยจะเห็นไดวา  นักเรียนมีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงในการ
ฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต  ดาวนโหลดเกมตาง ๆ  ดาวนโหลดเพลงตาง ๆ  รวมถึงการติดตามขาวสาร
ดานความบันเทิง  เพราะในอินเทอรเน็ตมีขอมูลมากมายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อสนอง
ความตองการของผูใช  อีกทั้งยังเปนขอมูลที่ทันสมัยและมีการนําเสนอขอมูลที่นาสนใจ  ไมวาจะ
เปนในรูปแบบขอความภาพ  เสียง  อยางไรก็ตามอาจทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ไมดีนักหาก
นักเรียนใหความสนใจกับการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงมากเกินไป  ดังนั้นจึงควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการใชอินเทอรเน็ตที่เปนการพัฒนาทักษะดานการศึกษา  การศึกษา
คนควาจัดทํารายงาน  และแนะนําแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นาสนใจ  ตลอดจนวิธีสืบคนขอมูลตาง ๆ  
เพื่อปรับทัศนคติและเกิดความกระตือรือรนในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

ตอไป 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนและครูในสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาให
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาปญหา  ความตองการ  และแนวทางการพัฒนาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา  เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


