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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  และ 2) เปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 898 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 
268 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่  
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test วิเคราะหความแปรปรวนดวย Analysis  
of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference)  
 ผลการวิจยั พบวา รปูแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 
มีระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบรวมมือ มีคาเฉลี่ย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 
3.59 และ 3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ 
มีคาเฉล่ีย 3.44 2) แบบแขงขัน มีคาเฉล่ีย 3.27 และ 3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25 เมื่อพิจารณา
รูปแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  
โดยจำแนกตามเพศระดับชัน้ สาขา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณการใชอนิเทอรเน็ต พบวา  
1) เพศ ไมมีความแตกตางกัน 2) ระดับชั้น มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ 3) สาขา 
มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ และแบบหลีกเล่ียง 4) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกตาง
กันในเร่ืองแบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ และ 5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง และแบบแขงขัน  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study learning styles in using the 

internet of vocational students of Panakorn commercial college and 2) to compare learning 

styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as classified 

by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in using the 

internet. The samples in this research were 898 students of vocational certificate who 

studied in Panakorn commercial college, Bangkok. The samples were derived by stratified 

sampling method. The sample included 268 students. The tools for this research were 

based on questionnaire. The Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic 

means, standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and compare by LSD 

(Least-significant Difference). 

 The research show that learning styles of vocational student in Panakorn 

commercial college at high level were: 1) Collaborative styles at 3.60. 2) Practice styles at 

3.59; and 3) Dependent styles at 3.55. And at moderate level were: 1) Independent styles 

at 3.44. 2) Competitive styles at 3.27; and 3) Avoidant styles at 3.25. When considering the 

learning styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as 

classified by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in 

using the internet were as following: 1) There is no significant of gender. 2) There is significant 

between independent styles of class level. 3) There is significant between independent 

and avoidant styles of department. 4) There is significant between independent, collaborative 
and practical styles of learning achievement; and 5) There is significant between independent, 

avoidant and competitive styles of experiences in using the internet. 

 

Keywords: learning styles,  internet,  vocational students,  Panakorn Commercial College 
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บทนำ  

 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร ไดมีพัฒนาอยางรวดเร็ว 

และไดมีการนำไปสูการผสมผสานความคิด คานิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษย 

เปนอยางมาก 

 ในปจจุบันการจัดการศึกษา ไดนำอินเทอรเน็ตเขามาใชในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร ซึ่งระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายการส่ือสารท่ีมีขนาดใหญมาก และ

สามารถตอบสนองความตองการในการคนควา และเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดี (วิทยา เรืองพรพิสุทธ์ิ, 

2538: 2) ทำใหเกิดการพัฒนาใชเครือขายอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงของทรัพยากรการเรียนรูสำหรับ

นักเรียน (ธงชาติ  สอนคำ, 2552: 2) นอกจากประโยชนของการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตแลว 
ยังมีผลกระทบทางดานพฤติกรรมเกิดขึ้นดวย เชน นักเรียนนักศึกษา สามารถคนหาเพ่ือนใหม ๆ  

ทางอินเทอรเน็ตได ซึ่งการ CHAT หรือการสนทนาโตตอบผานระบบอินเทอรเน็ต ทำใหผูใชสนใจ 

การเลน CHAT มากกวาการเรียน ผลของพฤติกรรมดังกลาวน้ีกอใหเกิดปญหาข้ึนมากมาย รวมถึง 

สงผลตอการเรียนท่ีตกต่ำลง (ศิริรัตน  สาโพธิสิงห, 2548)  

 รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน เปนอีกสวนหน่ึงท่ีตองคำนึงถึงในการเรียน 

การสอน ดังท่ี ฮัท (Hut อางถึงใน วิกานดา แสนทวีสุข, 2539: 2) ไดอธิบายไววา แบบการเรียนรู 

เปนสถานการณทางการศึกษาที่ผูเรียนแตละคนชอบมากที่สุด และเปนการอธิบายถึงสภาพการณ

โดยรวมท่ีผูเรียนแตละคนตองการ แบบการเรียนรูเปนคุณลักษณะท่ีสามารถคนหาได และจาก 

การคนหาแบบการเรียนรูของผูเรียน จะเปนแนวทางไปสูการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูสอน การท่ี

ไดเรียนรูเก่ียวกับการเรียนท่ีแตกตางกันของผูเรียน ผูสอนจะใชเทคนิควิธีการในการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสม แบบการเรียนรูมีผลตอพัฒนาการในการเรียนรู ถานักเรียนมีแบบการเรียนรูที่ดี จะสงผล

ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น แตถาผูเรียนมีแบบการเรียนรูที่ไมดี จะสงผลใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำลง   
 จากการสำรวจปญหาการเรียนการสอนเก่ียวกับการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนพระนคร

พณิชยการ พบวา นักเรียนของโรงเรียนพระนครพณิชยการจำนวนมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ต่ำลง (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550: 8) แมวาการใชอินเทอรเน็ตในการคนควาหาขอมูล  
การแสวงหาความรู และการเขาถึงความรู ตลอดจนเปนพ้ืนฐานที่สำคัญตอการเรียนรูเทคโนโลยี 

ใหม ๆ แตการท่ีผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนต่ำลง ยอมสงผลตอการเรียนรูในอนาคต ดังน้ันผูวิจัย
ในฐานะผูสอนจึงสนใจท่ีจะศึกษาวานักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ใชแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตอยางไร และแบบการเรียนรูดังกลาวมีความสอดคลองเหมาะสมกับ 

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตหรือไม เพ่ือจะนำขอมูลไปปรับปรุงการบริหารดานการศึกษา รวมถึง

สงเสริมการเรียนรูการใชอนิเทอรเน็ตของนกัเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการตอไป 
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วัตถุประสงค 

          การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค คือ 

 1. เพ่ือศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียน

พระนครพณิชยการ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 

 

วิธีดำเนินการ 

             ประชากร และกลุมตัวอยาง คือ 

 ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปที ่1 ถึง ชัน้ปที ่3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำนวน 898 คน 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี

การสุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 268 คน จากน้ัน

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified sampling) โดยแบงกลุมประชากร เปน 3 กลุม คือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณ

ขนาดตัวอยาง Taro Yamane (บุญธรรม จิตตอนันต, 2540: 71)  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
              การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจยัไดทำการสรางเคร่ืองมอืทีใ่ชในการศึกษา คอื แบบสอบถามเก่ียวกับ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซึ่งเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับช้ัน สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสบการณ
การใชอินเทอรเน็ต  

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต มี 6 แบบ ลักษณะ

คำถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ แยกเปนรายดาน ดังน้ี 1) การเรียนรูแบบอิสระ 2) การเรียนรู
แบบพ่ึงพา 3) การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 4) การเรียนรูแบบรวมมือ 5) การเรียนรูแบบแขงขัน และ  

6) การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ   
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี  

 1. ดำเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 จำนวน 898 คน และจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม กอนนำไปวิเคราะห

ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 2. ดำเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง วิธีสุมตัวอยางใชตาราง Krejcie 

and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 268 คน จากน้ันใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified 

sampling) โดยแบงประชากรเปน 3 กลุม ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณขนาดตัวอยาง  

Taro Yamane  คือ ชั้นปที่ 1 จำนวน 131 คน  ชั้นปที่ 2 จำนวน 76 คน และชั้นปที่ 3 จำนวน 61 คน  

 3. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก 

คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

สวนสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการศึกษาหาความแตกตางของกลุมตัวแปร  

และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามโดยในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม ในกลุมที่มีตัวแปร 2 กลุมเปนอิสระจากกัน จะใชการทดสอบคาที  

(t-test) สวนในกลุมตัวแปรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

(One Way ANOVA) หรือทดสอบคาเอฟ (F-test) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least-Significant Difference) 

(วิเชียร  เกตุสิงห, 2543: 9) 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยใชเกณฑประเมินคา (วิเชียร เกตุสิงห, 

2543: 9) ซึ่งมีเกณฑ ดังน้ี  

  คาเฉล่ีย 4.50 -  5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 -  4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก 

  คาเฉล่ีย 2.50 -  3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 1.50 -  2.49 หมายถึง ปฏิบัตินอย 

  คาเฉล่ีย 1.00 -  1.49 หมายถึง ปฏิบัตินอยท่ีสุด 
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 2. วิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดำเนินการ

ลงรหัสในแบบสอบถาม เปลี่ยนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาเปนตัวเลขทำการประมวลขอมูล วิเคราะหขอมลู

ดวยเคร่ืองคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรปู SPSS for Window และ Lisrel version 8.53    

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียน

พระนครพณิชยการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ 

 อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                       (n=268) 
 X  S.D.  

1.  3.44 0.58  
2.  3.55 0.59  
3.  3.25 0.67  
4.  3.60 0.57  
5.  3.27 0.75  
6.  3.59 0.63  

 จากตารางท่ี 1 จากผลการวิจัย แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา  

 1. ระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบรวมมือ มีคาเฉล่ีย 3.60  2) แบบฝกปฏิบัติ 

มีคาเฉล่ีย 3.59  และ 3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 
 2. ระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ มีคาเฉล่ีย 3.44  2) แบบแขงขัน 

มีคาเฉล่ีย 3.27  และ 3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25   

 3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับช้ัน สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณ

การใชอินเทอรเน็ต มีรายละเอียด  ดังน้ี  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ   

 (n = 268) 

 
 (n=78)  (n=190) t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.   3.57 0.62 3.39 0.56 2.235 .346 
2.   3.59 0.62 3.54 0.57 0.581 .157 
3.   3.45 0.69 3.17 0.65 3.063 .431 
4.  3.61 0.61 3.59 0.56 0.331 .238 
5.   3.36 0.76 3.23 0.74 1.256 .759 
6.  3.54 0.61 3.60 0.64 -0.706 .578 
*  (P<0.05) 

(n = 268) 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต 

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบวา 

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ทั้ง 6 แบบ ระหวางนักเรียนชายและหญิง 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับชั้น 

 

 
 1  2  3   

(n=131) (n=76) (n=61)   
 X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 

1.  3.36 0.55 3.42 0.58 3.65 0.60 5.202 .006* 
2.  3.49 0.56 3.57 0.59 3.68 0.63 2.219 .111 
3.  3.16 0.62 3.34 0.65 3.35 0.79 2.582 .078 
4.  3.53 0.56 3.66 0.59 3.66 0.58 1.670 .190 
5.  3.19 0.70 3.37 0.75 3.29 0.83 1.426 .242 
6.  3.53 0.64 3.64 0.63 3.65 0.61 1.202 .302 
*  (P<0.05) 
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 จากตารางท่ี 3  ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามตัวแปรระดับชั้น พบวา การเรียนรูแบบอิสระนักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 

การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรู 

การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสาขา 

*  (P<0.05) 

 
     

(n=39) (n=98) (n=131)   
 X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 

1.  3.35 0.59 3.59 0.59 3.36 0.55 4.985 .007* 
2.  3.61 0.58 3.62 0.62 3.49 0.56 1.638 .196 
3.  3.24 0.72 3.38 0.71 3.16 0.62 3.205 .042* 
4.  3.71 0.66 3.64 0.55 3.53 0.56 1.906 .151 
5.  3.22 0.84 3.38 0.76 3.19 0.70 1.834 .162 
6.  3.72 0.60 3.62 0.63 3.53 0.64 1.589 .206 

 จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐานการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรสาขา 
พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู

แบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   (n=268) 

 
0.00-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00   

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 
1.  3.21 0.67 3.30 0.61 3.49 0.54 3.55 0.57 2.934 .034* 
2.  3.40 0.57 3.45 0.66 3.62 0.54 3.58 0.58 1.566 .198 
3.  3.35 0.66 3.21 0.66 3.29 0.68 3.22 0.69 0.326 .807 
4.  3.61 0.45 3.43 0.57 3.64 0.58 3.70 0.54 2.986 .032* 
5.  3.46 0.67 3.20 0.72 3.32 0.76 3.20 0.76 0.767 .513 
6.  3.53 0.51 3.43 0.68 3.58 0.61 3.79 0.58 3.701 .012* 
*  (P<0.05) 

 จากตารางท่ี 5 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบรวมมือ 

การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ที่ระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน 

มีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการใชอนิเทอรเน็ต 

 (n=268) 

 
0-3  4-6  7-9   9 

 
  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 
1.  3.34 0.59 3.37 0.54 3.60 0.55 3.72 0.61 5.234 .002* 
2.  3.53 0.62 3.49 0.59 3.58 0.50 3.80 0.59 2.494 .060 
3.  3.20 0.74 3.20 0.66 3.23 0.57 3.59 0.66 3.126 .026* 
4.  3.58 0.56 3.57 0.57 3.53 0.54 3.81 0.62 1.793 .149 
5.  3.15 0.82 3.23 0.71 3.27 0.73 3.65 0.62 3.567 .015* 
6.  3.55 0.64 3.62 0.65 3.53 0.58 3.65 0.64 0.364 .779 
*  (P<.05) 
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 จากตารางท่ี 6 จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณการใช 

อินเทอรเน็ต พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน 

มีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบ

พ่ึงพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) มีแบบการเรียนรู 6 แบบ คือ 1) แบบการเรียนรูแบบ

อิสระ 2) แบบการเรียนรูแบบพึ่งพา 3) แบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 4) แบบการเรียนรูแบบรวมมือ  

5) แบบการเรียนรูแบบแขงขัน และ 6) แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได 

ดังน้ี 

 1. ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนระดับอาชีวศึกษาของโรงเรียนพระนครพณิชยการ  

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.9 ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 48.9 ไมแยกสาขา 

รอยละ 48.9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในชวง 2.01-3.00 รอยละ 46.3 และมีประสบการณการใช

อินเทอรเน็ตอยูในชวง 4-6 ป รอยละ 42.9 

 2. ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา  

  2.1 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา นักเรียนมีแบบการเรียนรูแบบรวมมือมีคาเฉล่ียสูงสุด 3.60  

สวนแบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียงมีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.25 การท่ีนักเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือ 

อยูระดับมากอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนเปนวัยแหงการเรียนรู ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม  

รักอิสระ ตองการการยอมรับจากเพื่อน ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

สิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ดังน้ันนักเรียนไดเรียนรู และทำงานรวมกัน

โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Geisert and Dunn, 1991 อางถึงใน จงกล พูลสวัสดิ์, 2541: 13)  

  2.2 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

โรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามแบบการเรียนรู 
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    1) การเรียนรูแบบอิสระ (Independ) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.44 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอนักเรียนสนใจการเรียน 

ในลักษณะท่ีตองปฏิบัติดวย ตนเองมากกวาจะนั่งฟงบรรยายในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูใน

ระดับมาก 3.70 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะวัยน้ีจะรักอิสระ  เสรีภาพ ตองการความเปน 

ตัวเองสูงไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑกติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ทำเอง พ่ึงตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง 

มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับสูง ความอยากรูอยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยน้ี ทำให 

อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุนขาดการย้ังคิด การไดทำอะไรดวยตนเอง และทำไดสำเร็จ 

จะชวยใหวัยรุนมีความมั่นใจในตนเอง (กรมสุขภาพจิต, 2543) 

    2)  การเรียนรูแบบพ่ึงพา (Dependent) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแบบพ่ึงพาของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.55 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบการเรียนรูโดยวิธีแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.66 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะ

วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับจึงมักเอาอยาง และทำตามคานิยมของเพื่อน เวลามีปญหาอะไรมักจะ

ปรึกษากันเองคอนขางมาก รองลงมา คือ อาจารย วัยรุนคิดวา โรงเรียนเปนสถานท่ีที่เขาจะได

ปรับปรุงสถานภาพในชีวิต โดยการเขารวมกิจกรรม และมีความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ จะทำใหเขา

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การท่ีนักเรียนพ่ึงพาอาศัยเพ่ือนในการเรียน เพราะคิดวา

เพ่ือน คือ แหลงเรียนรู และแหลงที่จะสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งจะทำใหพวกเขามีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น (ประยูรศรี  ณีสร, 2532) 

    3)  การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอนิเทอรเน็ตแบบหลกีเล่ียงของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม 
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.25 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบเรียนภาคปฏิบัติ

มากกวาภาคทฤษฎีที่อาจารยสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.54 จากขอคนพบดังกลาวอาจ

เปนเพราะธรรมชาติการใชอินเทอรเน็ตจะเนนการปฏิบัติมากกวาการบรรยาย นักเรียนตองการใช 
อินเทอรเน็ตเปน จึงเกิดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตข้ึน เพราะนักเรียนคิดวาการใชอินเทอรเน็ต

สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมลู ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดานการ

แพทย และอื่น ๆ ที่นาสนใจระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะทำหนาท่ีเสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ 
นักเรียนในโรงเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือคนหาขอมูลที่กำลังศึกษา 

อยูได ทั้งท่ีเปนขอมูลท่ีเปนขอความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ เน่ืองจากปจจุบันโรงเรียนเกือบ 

ทุกระดับชั้นในประเทศไทยกำลังใหความสนใจเก่ียวกับการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน และมีโรงเรียนอีกจำนวนไมนอยไดมีการนำอินเทอรเน็ตมาใชในโรงเรียน โดยมี 
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จุดมุงหมายท่ีแตกตางกันไป เชน ใชเพ่ือการประชาสัมพันธโรงเรียน ใชเพ่ือการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร ใชเปนเคร่ืองมือในการคนควาขอมูล ใชเปนเคร่ืองมือสื่อสารทางไกลท้ังใน และ 

ตางประเทศ ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน (สมพร  สุขะ, 2545) 

    4)  การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ

เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.59 เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนชอบการเรียนรูที่เปน 

ความรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอน และนักเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.79 จาก 

ขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะปจจุบันมีการสรางระบบเครือขายการเรียนรูกันมากข้ึน เพ่ือเปน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการเรียน การสอน รูปแบบใหมในสถานบันการศึกษา เชน 

เครือขายภายในโรงเรียน หรือภายในสถาบันอุดมศึกษา และเช่ือมโยงกันระหวาง วิทยาเขตจัดเปน

แคมปสเน็ตเวิรค กอใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน เพ่ือรวมมือกันทำงานไดมากข้ึน 

เปนส่ือกลาง เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดทั่วโลก รวมทั้งสามารถใชประโยชน

จากระบบอินเทอรเน็ตในการสงขาวสารได (บุญเลิศ  อรุณพิบูลย, 2550) 

    5)  แบบการเรียนรูแบบแขงขัน (Competitive) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ

เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขันของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ  

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.26 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนคิดวานอกจาก

ตองแขงขันกับตนเองแลวยังตองแขงขันกับคนอื่น ๆ ในชั้นเพ่ือใหไดคะแนนดี อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.47 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะการเรียนในยุคน้ี เนนการแขงขันกันมาก 

เพราะธรรมชาติของวัยรุนชอบการเรียนรูแบบแขงขันจะเรียนรูดวยความพยายามท่ีจะทำส่ิงตาง ๆ  

ใหดีกวาคนอ่ืนในช้ันเรียน เขามีความรูสึกจะตองแขงขันกับคนอ่ืน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

สงผลใหนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันตามท่ีตัวเองชอบได และมีงานทำท่ีดีตรงตามความ
ตองการของนักเรียนแตสิ่งสำคัญสุดคือการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนแตละคน 
ไดพัฒนาตนเองอยางสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเน่ืองจากผูเรียนแตละคนมี

ความแตกตางกัน ท้ังดานความตองการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเปนเคร่ืองมือ

สำคัญท่ีจะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง 

ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะท่ีตางกัน จึงควรมีการจัดการ 

ที่เหมาะสมในลักษณะท่ีแตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน (ประยูรศรี  ณีสร, 2532) 
    6)  แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบตั ิ(Practice) จากผลการวิจยั พบวา แบบการเรียนรู 

การใชอินเทอรเน็ตแบบฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 
ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.58 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนสนุกและพอใจกับการ

ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.72 
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จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะหองปฏิบัติการเปนแหลงท่ีฝกฝนตนเอง ถามีขอสงสัยอะไร

สามารถถามเพ่ือน หรืออาจารย และสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เน่ืองจากปจจุบัน 

การศึกษาจะเนนกระบวนการทางปญญาท่ีพัฒนาบุคคลอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู 

ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเน้ือหาสาระตามความเหมาะสม

ของระดับการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธตนเองกับสังคม 

สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ทันสมัย เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติ

จริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการท่ีมี 

ทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีนักเรียน 

อาจารยและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูและมุงประโยชนของนักเรียน

เปนสำคัญเพ่ือใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุขในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร, 2543) 

 3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีผลสรุปดังน้ี 

  3.1  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อจำแนกตาม เพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะอินเทอรเน็ต 

มีความจำเปนในการดำเนินชีวิตของคนรุนใหมความแตกตางระหวางเพศจึงไมแตกตางกัน ธรรมชาติ

ของวัยรุนเปนวัยท่ีมีความสนใจเรียนรูดวยตนเอง ในดานตาง ๆ เปนอยางมาก มีความเปนตัวของ 

ตัวเองสูง ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงตองเนนการใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  

เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน เลือกเวลา และเลือกสถานท่ีเรียนไดตามความตองการ 
รวมทั้งจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหสามารถทำได คิดเปน ทำเปน 
รักการอาน และมีนิสัยใฝรูอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (สิปปนนท  เกตุทัต, 2539)  

  3.2  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้นตางกันมีการ

เรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา  

การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ 
นักเรียนตางระดับชั้นมีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของวัยรุนอยูระหวาง 
15-18 ป จะมีการเรียนรูแบบรวมมือ ทำงานรวมกัน โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทำงานน้ัน  

มีการแบงปนขอมูลตาง ๆ ในการทำงาน ทุกคนมีบทบาท หนาท่ี และประสบความสำเร็จรวมกัน 
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สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนประสบความสำเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความ

สำเร็จดวย สมาชิกทุกคนจะไดรับผลประโยชน หรือรางวัลผลงานกลุมโดยเทาเทียมกัน ดังน้ันสมาชิก

บางคนอาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง แตสมาชิกบางคนอาจไมมีความรับผิดชอบ ขอเพียงมี 

ชื่อในกลุม มีผลงานออกมาเพื่อสงอาจารยเทาน้ัน ซึ่งตางจากการเรียนเปนกลุมแบบรวมมือที่สมาชิก

แตละคนตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอเพ่ือนสมาชิกในกลุมดวย (อัจฉรา ธรรมาภรณ, 

2531)   

  3.3  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามสาขา พบวา นักเรียนตางสาขากันมีการเรียนรู

แบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรู

แบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียน

ตางสาขา มีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนท่ีเรียนสาขาการบัญชี

จะมีกิจนิสัยความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

สวนนักเรียนท่ีเรียนสาขาการขายจะตองมีความเขาใจเทคนิคการขายพ้ืนฐาน มีทักษะในงานอาชีพ

ขาย และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีการขาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังน้ันจึงจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทำงานรวมกัน โดยในกลุม

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ

พ่ึงพากัน มีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพ่ือใหตนเองและสมาชิกทุกคน 

ในกลุมประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด (สุภัททา  ปณฑะแพทย, 2534) 

  3.4  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอนิเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา

โรงเรยีนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบวา นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบการเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ  

การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถตางกัน เรียนและทำงานดวยกันเปนกลุม โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันภายในกลุม ผูเรียนเกงกวาจะชวยผูเรียนออนกวา การยอมรับซึ่งกันและกัน การรูจักแบง
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ รวมทั้งความเอ้ืออาทรซึ่งมีใหกันสำหรับสมาชิกภายในกลุม  

จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเรียนรู มีการกำหนดเปาหมายในการเรียนการสอน วิเคราะหผูเรียน 

ออกแบบเน้ือหาบทเรียน กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียน กำหนดบทบาทผูสอน สรางแรงจูงใจในการเรียน ดำเนินการเรียนการสอน กิจกรรม
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เสริมทักษะ กำหนดชวงเวลาการทดสอบประเมินผลการเรียนการสอน และขอมูลปอนกลับ (นฤมล  

ศริะวงษ, 2548) ซึง่สามารถนำไปใชไดกับการพัฒนาแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ในแตละวิชาตาง ๆ ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชอินเทอรเน็ต

ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางสูงอันเปนผลมาจากรูปแบบการเรียนรูที่หลายหลายจากอาจารย 

ผูสอน (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550) 

  3.5  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา นักเรียน 

ตางประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีการเรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู

แบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนท่ีมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตตางกัน จะมี

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะนักเรียนท่ียังไมมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต จะอาศัย

เพ่ือน อาจารย ในการเรียน แตในขณะเดียวกันถามีประสบการณมากข้ึนก็จะสงผลในเรื่องของการ

พัฒนาการในดานตาง ๆ เร่ิมเรียนรูที่จะคำนึงถึงความรูสึก ความตองการของตนเองและผูอื่น  

หรือเรียนรูการวางตัวในบทบาทท่ีเหมาะสมของตัวเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

ตามประสบการณของผูเรียนแตละคนสอดคลองกับ Canfield and Lafferty (1976 อางถึงใน จงกล  

พูลสวัสดิ์, 2541: 12) ที่กลาววา ความตองการสภาพทางการเรียนท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด 

ถาไดพูดคุย หรือไดสรางสัมพันธภาพกับผูสอนหรือกับกลุมเพ่ือน เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงขอใหขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 

  1.1 แบบการเรียนรูแบบอิสระ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระ
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 

ชอบเรียนอินเทอรเน็ตเพียงคนเดียว มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.23 ดังน้ัน อาจารยผูสอนควรใหความสนใจ 

เปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกและตัดสินใจ เชน ใหศึกษา

คนควาเปนรายบุคคลในเรื่องที่ตนสนใจ และใหเสนอผลงานตอกลุม เพ่ือรับฟงความคิดเห็น อาจารย

ทำหนาท่ีใหคำปรึกษา แนะนำ ตามความตองการของนักเรียน 

  1.2 แบบการเรียนรูแบบพ่ึงพา พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบพ่ึงพา

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 
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ชอบเรียนในชั้นเรียนมากกวาการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.45 ดังนั้น อาจารยผูสอน 

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คอื การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม หรือ จบัคู ใหนกัเรียนชวยเหลือกัน

อยางเหมาะสมตามจุดประสงคของการเรียนรูในรายวิชาน้ัน อาจมีการเปล่ียนคูไปตามจุดมุงหมาย

ของอาจารยผูสอน 

  1.3 แบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียง พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบ

หลีกเล่ียงของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เม่ือพิจารณารายขอ พบวา

นักเรียนชอบเลือกเรียนในพ้ืนท่ีนั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.04 ดังน้ัน อาจารยผูสอน

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาจารยควรสอนแบบชี้แนะ และใหนักเรียนนำตนเองซึ่งจะฝกให

นักเรียนต้ังเปาหมายในการเรียนรู วินิจฉัยตามความตองการของตนเอง รวมทั้งวางแผนการดำเนิน

การเรียนรู โดยอาจารยผูสอนคอยติดตาม และสงเสริมการปฏิบัติของนักเรียน 

  1.4 แบบการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือ

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 

จะทำงานท่ีไดรับมอบหมายในวิชาการใชอินเทอรเน็ตไมวางานน้ันจะนาสนใจหรือไม มีคาเฉล่ียต่ำสุด 

3.52 ดังน้ัน อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การใชความพยายามรวมมือกันระหวาง

อาจารยผูสอนและนักเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนและอาจารยผูสอน

ควรพัฒนาความสัมพันธใหมาก เพ่ือนักเรียนจะไดบอกถึงขอบกพรองของการเรียนการสอน 

ในรายวิชา ใหนักเรียนชวยเหลือเพ่ือนเม่ือเห็นวาเพ่ือนมีปญหาไมเขาใจเน้ือหาท่ีเรียน และสนับสนุน

ใหทำงานเปนกลุมรวมกันมากข้ึน 

  1.5 แบบการเรียนรูแบบแขงขัน พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขัน

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ

ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอื่น ๆ มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.07 ดังนั้น อาจารยผูสอน

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน กำหนดเปาหมาย
การเรียนรูอยางชัดเจน จัดใหมีการทดสอบเปนระยะ ใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบแตละคร้ัง  

ถานักเรียนคนใดไดคะแนนท่ีดีกวา ก็จะไดรับคำชมเชยจากอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน 

  1.6 แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบฝก

ปฏิบัติของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

นักเรียนชอบฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.39 ดังน้ัน 

อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ เนนใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคดานวิชาการ 

รูจกัการศึกษาคนควา ทัง้ภายใน และนอกสถานศึกษา ฝกฝนใหนกัเรียนนำความรูและวิทยาการใหม ๆ 
มาใชใหเกิดประโยชน สงเสริมใหเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งยังพัฒนาใหนักเรียนรูจักปรับปรุง

พัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติในอนาคต 
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 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ควรจะไดมีการศึกษาวิจัยเร่ืองตอไปนี้ 

  2.1 จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบหลีกเล่ียงของ

นกัเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมือ่พิจารณารายขอ พบวา นกัเรียนชอบเลอืกเรียน

ในพ้ืนท่ีนั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.04 ดังน้ัน ควรทำวิจัยในเร่ือง แบบการเรียนรู 

กับการจัดการเวลาตอการเรียนรูอินเทอรเน็ต เพ่ือจะไดนำไปเปนขอมูลในการศึกษา และใชประโยชน

ในการปรับปรุงพัฒนา 

  2.2 จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขันของ

นักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ

ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอ่ืน ๆ มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.07 ดังน้ัน ควรทำวิจัย 

ในเรื่องพัฒนาคุณลักษณะหรือบทบาทของครูผูสอนที่เหมาะสมสำหรับการสงเสริมการสอนโดยวิธี

การเรียนรูแบบแขงขันเพ่ิมขึ้น 

 

สรุป 

 รูปแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ มีระดับ 

การปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบรวมมือ มีคาเฉล่ีย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉล่ีย 3.59 และ 

3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ มีคาเฉล่ีย 

3.44  2) แบบแขงขัน มีคาเฉล่ีย 3.27  และ3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25  เมื่อพิจารณารูปแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนก

ตามเพศระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา 1) เพศ  

ไมมีความแตกตางกัน 2) ระดับชั้นมีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ 3) สาขามีความแตกตางกัน

ในเร่ืองแบบอิสระ และแบบหลีกเล่ียง 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกตางกันในเร่ือง 

แบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ  5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมีความแตกตางกัน
ในเรื่องแบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง และแบบแขงขัน  
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