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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กบั พฤติ กรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ณมน จีรงั สุวรรณ1 และ อนุชติ อนุพนั ธ์2*
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) ศึกษาพฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรูก้ บั พฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา จํานวน 69 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
จํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษา และชุดที่ 2 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและได้รบั แบบสอบถามคืน จํานวน
69 ฉบับ และนําข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยหาค่าความถี่ ร้อยละและค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
Cramer's V ผลการวิจยั ข้อ (1) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รอ้ ยละ 52.20 มีรูปแบบการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม รองลงมา
คือ มีรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ คิดเป็ นร้อยละ 17.40 ผลการวิจยั ข้อ (2) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รอ้ ยละ 39.10
ใช้อนิ เทอร์เน็ตในการเรียนตามความสนใจ รองลงมาคือ ใช้ในการเรียนตามทีอ่ าจารย์กําหนด คิดเป็ นร้อยละ 34.80
และผลการวิจยั ข้อ (3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรูก้ บั พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาทีม่ รี ปู แบบการเรียนรูต้ ่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู,้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี, พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ต
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The Relationship between Learning Styles and Behaviors in Using
The Internet of Undergraduate Students
Namon Jeerangsuwan1 and Anuchit Anupan2*
Abstract
The purposes of the research study were (1) to study learning styles of undergraduate students,
(2) to study behaviors of using the Internet of undergraduate students, and (3) to study the relationship
between the learning styles and behaviors in using the Internet of undergraduate students. The sample
group consisted of 69 undergraduate students of Suan Sunandha Rajabhat University. The research tools
were two questionnaires. The first questionnaire was about the learning styles of students and The second
questionnaire was about the student behavior in using the Internet. The data were directly collected by the
researcher. The total of 69 questionnaires were collected. The data were analyzed using frequency,
percentage and Cramer’s V Coefficient. The research results were revealed those: (1) most undergraduate
students has Participant learning styles (52.20 percent) followed by Collaborative learning (17.40 percent).
(2) most undergraduate students (39.10 percent) used the Internet to learn according to their interests,
followed by using the Internet to learn based on the teacher assignment (34.80 percent), and (3) there was
no relationship between learning styles and behaviors in using the Internet .
Keywords: Learning Styles, Undergraduate Students, Behaviors in using the Internet
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1. บทนํา
การทีค่ นเราแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning
Styles) ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้วธิ กี ารเรียนรู้ หรือ
กระบวนการในการทําความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มีความ
หลากหลาย และทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีวธิ กี ารและ
กิจกรรมใดบ้างทีช่ ่วยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ดุ แต่เราก็
สามารถที่จ ะศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของแต่ ละบุคคล
ซึง่ จะส่งผลให้ทราบว่า ต้องใช้วธิ กี ารเรียนรูใ้ นลักษณะใด
ด้วยวิธกี ารแบบไหน จึงจะเหมาะสมทีส่ ุด [1] ปจั จุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ถือเป็ นเครื่องมือที่
มีความสํา คัญ อย่ างยิ่งต่ อการเรียนรู้ เพราะทํา ให้การ
สืบค้นข้อมูล หรือการแลกเปลีย่ นทรัพยากรข้อมูลต่าง ๆ
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและทําให้คนเรามีรปู แบบการเรียนรู้
เปลีย่ น ไปจากเดิม และทําให้คนเรามีพฤติกรรมของการ
เรียนรูเ้ ปลีย่ นแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย จะพบว่านักศึก ษาที่เ ข้ามา
เรีย นนั น้ มีค วามแตกต่ า งกัน ในหลาย ๆ ด้า นและที่
สํ า คัญ คือ นั ก ศึก ษาแต่ ล ะคน มีรู ป แบบการเรีย นรู้ ท่ี
แตกต่างกัน ซึง่ สิง่ นี้สง่ ผลต่อกระบวนการและวิธกี ารต่าง
ๆ ในการศึกษาเล่า เรียน เช่ น การค้นคว้า ข้อ มูล การ
จัด การความรู้ท่ีไ ด้ จ ากการเรีย นในแต่ ล ะวิช า และ
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนยัง มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งของ
พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การเรีย นรู้ท ัง้ ที่เ ป็ น ส่ ว นของการได้ร ับ
มอบหมายจากอาจารย์ผสู้ อน และการใช้งานในกิจกรรม
อื่น ๆ จากเหตุผลทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงต้องการทีจ่ ะศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรูก้ บั พฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีว่ามี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน อย่ า งไร ซึ่ ง ผลลัพ ธ์ ท่ี ไ ด้ อ าจเป็ น
แนวทางในการนํ า อิน เทอร์เ น็ ต มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
เรียนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรียนรู้ก ับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ ตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
รูปแบบการเรียนรู้มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ขอบเขตการวิ จยั
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะ
ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2555 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนัน ทา คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 69 คนได้มาจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ประกอบด้วย
แบบสอบถามชุดที่ 1 เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพทัวไปของ
่
ผู้ต อบแบบสอบถามลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) มีจาํ นวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี
จํานวน 90 ข้อ
แบบสอบถามชุดที่ 2 เรื่อง พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของ
่
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) มีจาํ นวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ มีจาํ นวน 20 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วย
ตัว เอง และทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
สํ า เร็จ รู ป ซึ่ง สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ได้ แ ก่
ค่ า ความถี่ (frequency)
ค่ า ร้ อ ยละ (percentage)
ค่ า เฉลี่ย (mean) และค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
Cramer's V (Cramer’s V Coefficient)
6. ผลการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปแบบ
จํานวน
ร้อยละ
การเรียนรู้
(คน)
- แบบมีสว่ นร่วม
36
52.20
- แบบร่วมมือ
12
17.40
- แบบพึง่ พา
9
13.10
- แบบอิสระ
7
10.10
- แบบหลีกเลีย่ ง
3
4.30
- แบบแข่งขัน
2
2.90
69
100
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ มีรู ปแบบการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่ วมมากที่สุ ด
รองลงมาคือ แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบอิสระ แบบ
หลีกเลีย่ ง และแบบแข่งขันมีรปู แบบการเรียนรูน้ ้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนัก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรี แสดงรายละเอีย ดใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พฤติ กรรมการใช้
จํานวน
ร้อยละ
อิ นเทอร์เน็ต
(คน)
- ใช้ในการเรียนตาม
27
39.10
ความสนใจ
- ใช้ในการเรียนตามที่
24
34.80
อาจารย์กาํ หนด
- ใช้อนิ เทอร์เน็ตทีไ่ ม่
18
26.10
เกีย่ วข้องในการเรียน
รวม
69
100
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้อนิ เทอร์เน็ตในการเรียนตามความสนใจ รองลงมาคือ
ใช้ในการเรียนตามทีอ่ าจารย์กาํ หนด และใช้อนิ เทอร์เน็ต
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในการเรียนตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การเรียนรู้กบั พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การเรียนรูก้ บั พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ความสัมพันธ์
Value Approx. Sig.
รูปแบบการเรียนรูก้ บั
พฤติกรรมการใช้
.307
.223
อินเทอร์เน็ต
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการเรียนรูก้ บั พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากตารางพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ Cramer's V มีค่าเท่ากับ .307 , Sig. = .223
7. สรุปผลการวิ จยั
7.1 รูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบมี
ส่ ว นร่ ว ม จํ า นวน 36 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 52.20
รองลงมาคือ แบบร่วมมือ จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.40 แบบพึง่ พา จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.10
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แบบอิสระ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.10 แบบ
หลีกเลี่ยง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.30 และ แบบ
แข่งขัน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90
7.2 พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การเรียนตามความสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 39.10 รองลงมา
คือ ใช้ในการเรียนตามที่อาจารย์กําหนด ร้อยละ 34.80
และใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องในการเรียน ร้อยละ
26.10
7.3 ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการเรี ย นรู้ ก ั บ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี
พบว่า รูปแบบการเรียนรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ตของนักศึกษา
8. อภิ ปรายผลการวิ จยั
8.1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ มี
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจาก
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
ผูเ้ รียนต้องการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนให้มากทีส่ ุดเท่าทีท่ ํา
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [2] ที่ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม เป็ นสิ่งที่ทําให้เรียนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการเลือกสิง่ ทีต่ อ้ งการจะ
เรียนรู้ทงั ้ ในลักษณะเป็ นกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [3] ทีไ่ ด้ศกึ ษา
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มี
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด และสอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของ [4]mได้ ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลากรประจํ า การสถาบั น ราชภั ฏ
นครราชสีมา พบว่านักศึกษามีรูปแบบการเรียนแบบมี
ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด นอกจากนี้ การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุ ดมศึกษาเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนําความรู้
ไปประยุ กต์ ใ ช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (หมวด 4) [5] ที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญ
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ที่สุด ส่วนรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี
อัน ดับ รองลงมา คือ แบบร่ ว มมื อ ทัง้ นี้ เนื่ อ งมาจาก
นักศึกษาได้ทําความรู้จ ักคุ้นเคยสนิ ทสนมกับเพื่อน ๆ
และผู้สอน จึงเกิดความผูกพันและต้องการร่ วมมือกับ
เพื่อนและผู้สอนในการเรียนซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้ความรู้
ประสบการณ์รวมถึงมุมมองใหม่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลให้การเรียน
นัน้ ประสบผลสําเร็จและจบการศึกษาในทีส่ ุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ [6] ที่กล่าวว่าในการเรียนผู้เรียนจะใช้
ประสบการณ์เดิมเป็ นพื้นฐานในการเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ ซึง่ การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่เกิดจากการสะท้อน
ความคิด การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเองและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมทัง้ การพิจารณาทบทวน
ข้อมูลต่ าง ๆ อย่างมีเหตุ ผล นอกจากนี้ผลการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้พบว่า นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
น้อยทีส่ ุดคือ แบบแข่งขัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การเรียน
ในระดับอุ ดมศึกษา เป็ นการเรียนที่แตกต่ างจากระดับ
มัธยมศึกษา ที่ผู้เรียนมีวยั วุฒสิ ูงขึน้ และเนื้อหาในการ
เรียนตามหลักสูตรมีความยากขึ้น การเรียนให้ประสบ
ผลสําเร็จนัน้ จําเป็ นต้องมีส่วนร่วมในการเรียน มีการ
ช่วยเหลือ พึ่งพา และให้ความร่วมมือในการเรียนให้มาก
ที่สุด ผู้เรียนอาจไม่ได้ต้องการการแข่งขันในการเรียน
เหมือนการเรียนระดับมัธยมศึกษา
8.2 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อนิ เทอร์เน็ต
ในการเรียนตามความสนใจ รองลงมาคือ ใช้ในการเรียน
ตามที่อ าจารย์ กํ า หนด ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะในสัง คม
ป จั จุ บ ัน เทคโนโลยีมีค วามก้ า วหน้ า ไปมาก ผู้ เ รีย น
สามารถสืบค้นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนในเรื่องทีต่ น
สนใจจากฐานข้อมู ลออนไลน์ สังคมออนไลน์ ต่ าง ๆ
เพิ่ม เติ ม จากความรู้ ท่ีไ ด้ ร ับ ในห้ อ งเรีย น นอกจากนี้
นักศึกษาอาจใช้อินเทอร์เน็ ตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ั หา การบ้ า น หรื อ งานที่ ไ ด้ ร ั บ
อภิ ป รายประเด็ น ป ญ
มอบหมาย กับเพื่อน ๆ ร่วมชัน้ เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ [7] ที่ได้ทําวิจ ัยเรื่องการประเมินความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พบว่านักศึกษามีการใช้งานสังคมออนไลน์ เป็ นจํานวน
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มากและในภาพรวมต้องการให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีส่ ดุ
8.3 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีม่ รี ูปแบบการ
เรี ย นรู้ ต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือ รูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษากับ
พฤติก รรมการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต ไม่ มีค วามสัมพันธ์ ก ัน
แสดงให้เห็นว่ า รู ปแบบการเรียนรู้ของนั กศึกษาไม่ มี
อิทธิพลต่ อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ ตอาจสืบเนื่ อง
มาจากในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา อาจใช้ตาม
ความจําเป็ นในเวลาและสถานการณ์ในขณะนัน้ ซึ่งไม่ได้
ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการเรียนรูข้ องนักศึกษา
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้สอนสามารถนํ าไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ได้ดงั นี้
9.1 การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วมกับ
นักศึกษา สิ่งที่ผู้สอนควรคํานึ งถึง คือ การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ดีท่ีสุ ดเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรียนรู้โดยเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิอย่าง
แท้จริง ส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้เป็ นกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตัวของผูเ้ รียนเอง โดยผูส้ อนจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เอื้ออํานวยให้เกิดการสร้างความรู้มากกว่ าการ
ถ่ ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนแต่ เพียงอย่ างเดียว
ดั ง นั ้น กระบวนการสร้ า งความรู้ จ ึ ง ต้ อ งอ้ า งอิ ง จาก
ประสบการณ์ของผูเ้ รียน เป็ นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนเป็ นฝ่าย
กระทํา อันจะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ไปสู่การเรียนรู้
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
9.2 ผู้สอนอาจใช้กระบวนการกลุ่ มมาเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของจัดการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนได้มี
ส่วนร่วมสูงสุด หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรูส้ งู สุด เกิด
จากการมีส่วนร่วมสูงสุด และการบรรลุงานสูงสุด ส่งผล
ให้เกิดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
9.3 ผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต ตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รียน
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