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บทคัดยอ
การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูการใช อินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใช
อินเทอรเน็ต ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย นักเรียน จํานวน 388 คน
และครู จํานวน 261 คน ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1คํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ TaroYamane ที่คา
ความเชื่อมั่น 95% และกลุมตัวอยางการสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง สําหรับ
สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง นักเรียนสวนใหญจะอายุ 11 ป คิดเปน
รอยละ 43.56 กําลังศึกษาอยูในประถมศึกษาปที่ 5 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.71 มีพฤติกรรมการโดยสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตที่
บาน/ที่พัก คิดเปนรอยละ 74.48 มีวัตถุประสงคสวนใหญ เพื่อความความสนุกเพลิดเพลินคิดเปนรอยละ36.22 โดยใชบริการในการ
เลนเกม ฟงเพลง คนหารูปภาพ คิดเปนรอยละ 43.30 วิชาที่สืบคนสวนใหญ คือวิชา สังคมศึกษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร คิด
เปนรอยละ36.86 และสวนใหญไดรับคําแนะนําในการใชอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 92.27 สวนผลกระทบจากการ
ใชอินเทอรเน็ต พบวา นักเรียนไดรับผลกระทบจากการใชในดานการเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D = 0.58) ดานครอบครัว
อยูในระดับปานกลาง( X = 2.97, S.D = 0.79) และดานสังคมอยูในระดับปานกลาง( X = 3.26, S.D = 1.12) นอกจากนี้
ผลการวิจัยจากกลุมครูผูสอนยังพบวา มีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D = 0.57) ผลการ
สัมภาษณพบวา จากการจัดการเรียนรู จะมีการจัดเตรียมเนื้อหา โดยสวนใหญจะศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
จากสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาและเตรียมจากแผนการสอน ศึกษาขอมูล เตรียมสื่อที่เปนตัวอยางให
นักเรียนเขาใจไดงาย เชน บทเรียนออนไลน วิดีโอ และควรฝกการใชสื่อ เตรียมการสอนโดยฝกทดลองกอนสอนจริง มีการเลือก
รูปแบบในการจัดการเรียนรูสวนใหญใชการเรียนรูแบบบรรยายอิงประสบการณจริง เนื่องจากจําเปนตองเนนใหผูเรียนไดใช
อินเตอรเน็ตใหเกิดประโยชนและสามารถใชไดอยางถูกตอง โดยมีการดําเนินการสอน ตามที่ไดวางแผนไว สวนการวัดผล
ประเมินผล โดยจะวัดจากการประเมินกอนเรียน-หลังเรียน และมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนโดยการ สังเกต สัมภาษณ
หรือผูเรียนทําแบบสอบถาม
คําสําคัญ : พฤติกรรม ผลกระทบ การจัดการเรียนรู อินเทอรเน็ต ชวงชั้นที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
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Abstract
The purposes of this study were to study the behavior, effect and way to learning by using internet of 2 nd level
students in primary educational area, lopburi 1. Tods of this study were questionnaire and interview form. The sample, there
were 2 groups. That were 388 students and 261 teachers, calculate by Taro Yamane’s table at 95 % error and 10 people for
interview. The statistics were mean, standard deviation and percent. The result of this study showed that most of students
were 11 years old. (43.56 percent) Most of them were learning in grade 5.(48.71 percent) Internet using behavior, most of
them use at home, (74.48 percent) for the enjoyment 36.22 percent, to play games, listen to the music, find the pictures.
(43.30 percent) Most of them search abut soziologie, culture and history (36.86 percent) and most were advised to use internet
in good way (92.27 percent). The effect from using internet found that the students affected by using internet about learning at
high level (x=3.75,S.D=0.58) about family in medium level (x=2.97,S.D=0.79) about social was in medium level.
(x=3.26S.D=1.12) Moreover, the results from teacher found that it has management about internet learning of student in high
level. (x=3.91,S.D=0.571) The interviews found that from the learning management, teachers would prepared class contents
by study contents, indicator about the using internet from Occupation and Technology curriculum and teaching plan, prepared
instruction media which easy to understand for sample; web-based online and video. In addition to teachers should try using
before teach. Teachers using lecture and experience - Base from lesson plan. because students should use internet in useful
and correctly. The evaluation and assessment from pre-test and post-test, observe, interview and questionnaires of students.
Keywords: Behavior, Effect, Learning management, Internet, 2 level , Elementary educational area Lopburi 1.

1. บทนํา
ในสังคมยุคเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถือเปนเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เปนการติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน
เนื่องจากอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงขอมูลครอบคลุมไปทั่วโลก ทําใหมนุษยมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารและสามารถเขาถึงขอมูล
ทั้งแบบขอความ ภาพ เสียง และภาพยนตร อินเทอรเน็ตทําใหเกิดสังคมรวมแบบเสมือนของผูที่มีความสนใจรวมกันแมวาจะอยู
ไกลกัน ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณกันได อินเทอรเน็ตถือไดวาเปนแหลงขอมูลขนาดใหญ
ที่มีขอมูลครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาของเด็กและเยาวชนเปนอยางยิ่ง โดยเด็กและเยาวชนสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการศึกษาจากแหลงความรูตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล เนื่องจาก
ผูเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ (อริยาภรณ, 2554) อินเทอรเน็ต (Internet) เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาขึ้นมาในดานการติดตอสื่อสาร
ขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแหลงขอมูลความรูจากทั่วโลกมารวมไวดวยกัน เปรียบเสมือนหองสมุดที่
ทุกคนสามารถเขาไปเรียนรู และศึกษาคนควาขอมูลไดอยางไมมีขีดจํากัด ซึ่งไมจําเปนตองเรียนอยูในเฉพาะหองเรียนเทานั้น
ผูเรียนสามารถเรียนรูศึกษาคนควาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ สามารถนําไปประยุกตใชกับตัวเองและสภาวะ
แวดลอ มทางสั งคมได ทํ า ให มีก ารวางแผนและพั ฒ นาการทางด านสติป ญ ญา ความรู แ ละความสามารถทางการศึ ก ษาให
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึงเปนเทคโนโลยีที่เขามาชวยในการเปดโอกาสดานการศึกษาใหเพิ่ม
มากขึ้น เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางไมมีขีดจํากัดในเรื่องของวัน-เวลา สถานที่ และสิ่งที่สําคัญเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตยังสามารถชักจูงใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและใชงาน เพราะวาขอมูลและบริการจากอินเทอรเน็ตมี
รูปแบบที่มากมายและหลากหลาย ซึ่งสามารถรองรับการใชงานของผูใชบริการไดเปนอยางดี (วิทยา และทวีศักดิ์, 2555) ดังนั้น
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กระบวนการศึกษาหาความรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สุพรรณี, 2549) ชวง
ชั้นที่ 2 เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 โดยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มี
มาตรฐานการสอนโดยใหนักเรียนเขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ขอมูล การเรียนรู
การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
แมวาอินเทอรเน็ตจะมีประโยชนในดานตางๆอยางมากมาย แตเนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนการสื่อสารแบบเปด ผูใชมีเสรีภาพใน
การแสวงหาและนําเสนอขอมูลขาวสาร ทําใหขอมูลขาวสารในอินเทอรเน็ตมีทั้งขอมูลที่สรางสรรคและขอมูลในทางทําลาย ถา
เด็กและเยาวชนไดรับสื่อที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมบอยครั้งอาจสงผลเสียตอเด็กและเยาวชนได เพราะยังเปนผูที่มีวิจารณญาณต่ํา
และอยูในวัยอยากรูอยากเห็นมีความเสี่ยงตอการชักจูงไดงาย (จิตติญาดา, 2548)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเด็กมีโอกาสในการใชอินเทอรเน็ตไดในหลายๆสถานที่ และหลายชวงเวลา หากมี
การใชอินเทอรเน็ตในทางที่กอใหเกิดประโยชนก็จะสงผลดีตอตัวเด็กแตถาหากมีการใชอินเทอรเน็ตในทางที่ผิดก็ยอมกอใหเกิด
โทษไดเชนกัน (จันทนี และคณะ, 2552) ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอนักเรียนในแงของการเรียนรูได ดังนั้นทางผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะการศึกษาพฤติกรรมผลกระทบ และแนวทางการจัดการเพื่อการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน วาไดมีผลใน
การสงเสริมใหเด็กนักเรียนชวงชั้นที่ 2 เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม หากมีการใชงานอินเทอรเน็ตที่ไมเหมาะสม รวมถึงไมได
รับคําแนะนําที่ดีก็อาจจะสงผลเสียทางดานการเรียน ดานครอบครัว หรือดานสังคม ซึ่งทางผูวิจัยหวังวาการวิจัยที่จัดทําขึ้นนี้ จะ
เปนประโยชนแกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รวมทั้งผูที่สนใจการนําวิจัยไปเปนแนวทางในการหา
ขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน ซึ่งสงผลกระทบดานการเรียน ดานครอบครัว ดานสังคม อาจจะ
นําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูศึกษาแกไข ปรับปรุง ชี้แนะแนวทางการใชอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมกับการเรียนรูของ
นักเรียนตอไป (ระเบียบ และคณะ, 2555)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
2. เพื่อศึกษาผลกระทบการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
3.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 1

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางใหแกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูในดานการใชอินเทอรเน็ตใหกับนักเรียน
2. ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการนําไปปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน
3. สามารถนําผลการศึกษาดังกลาวมาใชในการวางแผนจัดการพฤติกรรมที่เกี่ยวกับนักเรียนในการใชอินเทอรเน็ต

2. วิธีการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยมีนักเรียน และครูผูสอนที่อยูในชวงชั้นที่ 2 เปนผูตอบแบบสอบถาม
โดยทั้งหมดนี้จะอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยจะมีทั้งหมด 4อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอโคกสําโรง
อําเภอบานหมี่ และอําเภอทาวุง
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ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน และครูที่สอนอยูในชวงชั้นที่ 2 จํานวน 13,693 คน แบงเปน นักเรียน 12,943 คน
และครู 750 คน ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอโคกสําโรง
อําเภอบานหมี่ และอําเภอทาวุง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1.นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 2. ครูที่สอนอยูในชวง
ชั้นที่ 2 โดยใชการกําหนดขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดย
แบงเปน นักเรียน 388 คน และครู 260 คน และกลุมตัวอยางการสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก
- ลักษณะขอมูลพื้นฐานทางประชากรของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1ไดแก เพศ อายุ
ระดับชั้น
- ลักษณะขอมูลพื้นฐานทางประชากรของครูที่สอนในชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1ไดแก เพศ
อายุ ประสบการณในการสอน
2. ตัวแปรตาม ไดแก
พฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือในการวิจัยและเพื่อให
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดกําหนด ขั้นตอน
ในการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1.ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาแนวทางวิธีการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง จากเอกสาร หนังสือ ผลงานวิจัย และผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
2.ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือระเบียบวิธีวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 คําตอบ
(Rating scale) (ธานินทร, 2551)
3.ออกแบบและสรางแบบสอบถามแบบสัมภาษณฉบับราง เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูการใช อินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 2 ชุด ดังนี้
แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับครูผูสอนในชวงชั้นที่ 2 โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่2 ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวทางการปองกันในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
และ แบบสัมภาษณแนวทางการจัดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 1
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4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) การใชภาษา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมโดยทั่วไปของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
5.นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่รับการปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเนื้อหา (Content validity) โดยใชวิธี IOC (Index of item objective congruence) (กัลยา, 2550)
6. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและเสนอ
ตรวจสอบอีกครั้งจากนั้นนําไปทดลอง กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง รวมจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.81

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1.ขอหนังสือขออนุญาตจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เพื่อขออนุญาตและขอความ รวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากนักเรียนและครูที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง พรอมทั้งแจงกําหนดวันรับแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยตนเอง
4. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนตรวจสอบความสมบูรณเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย

3. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบและแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จากกลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี้
นักเรียนสวนใหญจะอายุ 11 ป คิดเปนรอยละ 43.56 กําลังศึกษาอยูในประถมศึกษาปที่ 5 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.71 มี
พฤติกรรมการโดยสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตที่บาน/ที่พัก คิดเปนรอยละ74.48 มีวัตถุประสงคสวนใหญ เพื่อความความสนุก
เพลิดเพลินคิดเปนรอยละ 36.22 โดยใชบริการในการเลนเกม ฟงเพลง คนหารูปภาพ คิดเปนรอยละ 43.30 วิชาที่สืบคนสวนใหญ
คือวิชา สังคมศึกษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ36.86 และสวนใหญไดรับคําแนะนําในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
ถูกตอง คิดเปนรอยละ 92.27 สวนผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ต พบวา นักเรียนไดรับผลกระทบจากการใชในดานการเรียน
อยูในระดับมาก( X = 3.75, S.D = 0.58) ดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง( X = 2.97, S.D = 0.79) และดานสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง( X = 3.26, S.D = 1.12) นอกจากนี้ผลการวิจัยจากกลุมครูผูสอนยังพบวา มีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D = 0.57) ผลการสัมภาษณพบวา จากการจัดการเรียนรู จะมีการจัดเตรียมเนื้อหา โดย
สวนใหญจะศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต จากสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาและ
เตรียมจากแผนการสอน ศึกษาขอมูล เตรียมสื่อที่เปนตัวอยางใหนักเรียนเขาใจไดงาย เชน บทเรียนออนไลน วิดีโอ และควรฝก
การใชสื่อ เตรียมการสอนโดยฝกทดลองกอนสอนจริง มีการเลือกรูปแบบในการจัดการเรียนรูสวนใหญใชการเรียนรูแบบ
บรรยายอิงประสบการณจริง เนื่องจากจําเปนตองเนนใหผูเรียนไดใชอินเตอรเน็ตใหเกิดประโยชนและสามารถใชไดอยาง
ถูกตอง โดยมีการดําเนินการสอน โดย ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู มีการทดสอบกอนเรียน สอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว
ใหทําแบบฝกหัด และทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวทําการประเมินผลผูเรียน สวนการวัดผลประเมินผล โดยจะวัดจากการ
ประเมินกอนเรียน-หลังเรียน และมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนโดยการ สังเกตสัมภาษณ หรือผูเรียนทําแบบสอบถาม
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมผลกระทบและแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
กลุมตัวอยาง นักเรียนสวนใหญจะอายุ 11 ป คิดเปนรอยละ 43.56 กําลังศึกษาอยูในประถมศึกษาปที่ 5 มากที่สุด คิด
เปนรอยละ48.71 มีพฤติกรรมการโดยสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตที่บาน/ที่พัก คิดเปนรอยละ 74.48 มีวัตถุประสงคสวนใหญ
เพื่อความความสนุกเพลิดเพลินคิดเปนรอยละ 36.22 โดยใชบริการในการเลนเกม ฟงเพลง คนหารูปภาพ คิดเปนรอยละ 43.30
วิชาที่สืบคนสวนใหญ คือวิชา สังคมศึกษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ36.86 และสวนใหญไดรับคําแนะนําในการ
ใชอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง คิดเปนรอยละ 92.27 สอดคลองกับ งานวิจัยของ อารณีย ชัยเจริญ เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี จังหวัดหนองคายที่พบวา นักเรียนสวนใหญมี
อายุระหวาง 10-13 ปมีวัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมีวัตถุประสงคของการใชเพื่อ
เลนเกม ฟงเพลง คนหาขอมูล ใชบริการเว็บไซตประเภทนันทนาการ กีฬา ภาพยนตร สวนผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ต
พบวา นักเรียนไดรับผลกระทบจากการใชในดานการเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D = 0.58) ดานครอบครัวอยูในระดับ
ปานกลาง( X = 2.97 , S.D = 0.79) และดานสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26 , S.D = 1.12) สอดคลองกับ งานวิจัย
ของจารุวรรณ ชื่นโชติ เรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ซึ่ง พบว านั ก เรี ย นของโรงเรีย นนวมิน ทราชิ นูทิ ศ สตรี วิ ท ยา ๒ มีผ ลกระทบดา นการเรี ย นและด านสั งคมที่ เ กิด จากการใช
อิ น เทอร เ น็ ต อยู ใ นระดั บ มาก ส ว นผลกระทบด า นครอบครั ว อยู ใ นระดั บ ปานกลาง นั ก เรี ย นมี ร ะดั บ การเรี ย นรู ใ นการใช
อินเทอรเน็ตในการเรียนในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน อาบทิพยวัฒนากุล เรื่องการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา ประสบการณและความสามารถในการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง สวนใหญเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนใชอินเทอรเน็ตในการเรียน
สาระวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ภาษาไทย และคณิตศาสตร ตามลําดับ จากการสัมภาษณ พบวา จากการจัดการ
เรียนรู จะมีการจัดเตรียมเนื้อหา โดยสวนใหญจะศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต จาก สาระวิชาการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาและเตรียมจากแผนการสอน ศึกษาขอมูลเตรียมสื่อที่เปนตัวอยางใหนักเรียนเขาใจไดงาย เชน
บทเรียนออนไลน วิดีโอ และควรฝกการใชสื่อ เตรียมการสอนโดยฝกทดลองกอนสอนจริง มีการเลือกรูปแบบในการจัดการ
เรียนรูสวนใหญใชการเรียนรูแบบบรรยายอิงประสบการณจริง เนื่องจากจําเปนตองเนนใหผูเรียนไดใชอินเตอรเน็ตใหเกิด
ประโยชนและสามารถใชไดอยางถูกตอง โดยมีการดําเนินการสอน โดย ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู มีการทดสอบกอนเรียน
สอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว ใหทําแบบฝกหัด และทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวทําการประเมินผลผูเรียน สวนการวัดผล
ประเมินผล โดยจะวัดจากการประเมินกอนเรียน-หลังเรียน และมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนโดยการ สังเกตสัมภาษณ
หรือผูเรียนทําแบบสอบถาม

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตนั้นทางสถานศึกษาก็ควรที่จะชวยสงเสริมพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกใน
การแนะนําการใชอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมในการลดพฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ตที่ไมเกิดประโยชนกับนักเรียน
2. ควรใหผูปกครองมีสวนรวมและคอยดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานทั้งดาน การเรียน สังคม หรือครอบครัวใหมี
ความสัมพันธที่มากขึ้นกวาเดิม
3. ครูผูสอนควรที่จะหาแนวทางการจัดการเรียนรูในการสอนโดยมีการหารูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยควรศึกษาบทบาทของผูปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําในการใชอินเทอรเน็ตใหกับนักเรียน
2. การวิจัยควรศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ตจากกลุมตัวอยางอื่น เชน ครูอาจารย ผูปกครองหรือ
นักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2

4. สรุปผล
การศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบ และแนวทางการจัดการเรียนรูจากการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จากการสํารวจพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตสวนใหญไดรับคําแนะนํา
ในการใชอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง สวนผลกระทบจากการใชอินเทอรเน็ต พบวา นักเรียนไดรับผลกระทบจากการใชในดานการ
เรียนอยู ในระดับมาก ดานครอบครัว และดานสังคมในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ผลการวิจัยจากกลุมครูผูสอนยังพบวา
นักเรียนมีการเรียนรูในการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนอยูในระดับ ผลการสัมภาษณพบวา จากการจัดการเรียนรู จะมีการ
จัดเตรียมเนื้อหา โดยสวนใหญจะศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต จากสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี ศึกษาและเตรียมจากแผนการสอน ศึกษาขอมูลเตรียมสื่อที่เปนตัวอยางใหนักเรียนเขาใจไดงาย เชน บทเรียนออนไลน
วิดีโอ และควรฝกการใชสื่อ เตรียมการสอนโดยฝกทดลองกอนสอนจริง มีการเลือกรูปแบบในการจัดการเรียนรูสวนใหญใชการ
เรียนรูแบบบรรยายอิงประสบการณจริง เนื่องจากจําเปนตองเนนใหผูเรียนไดใชอินเตอรเน็ตใหเกิดประโยชนและสามารถใชได
อยางถูกตอง โดยมีการดําเนินการสอน ตามที่ไดวางแผนไว สวนการวัดผลประเมินผล โดยจะวัดจากการประเมินกอนเรียน-หลังเรียน
และมีการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนโดยการ สังเกต สัมภาษณ หรือผูเรียนทําแบบสอบถาม

รูปที่ 1 การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

รูปที่ 2 การใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

รูปที่ 3 การตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 4 การตอบแบบสอบถาม
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