
1.  ช่ือเร่ือง 

จริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
2.  ความเป็นมาและความสําคญั 

 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เนน้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทาํได ้เพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยใีนการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการปฏิบติัเพ่ือ
ฝึกหดัทกัษะใหน้กัเรียนท่ียงัทาํงานไม่เป็น และฝึกฝนทกัษะใหน้กัเรียนท่ีทาํงานเป็นแลว้เกิดความชาํนาญยิง่ข้ึน  

ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ 5 แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2555            
มีความเห็นวา่การดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลใหน้กัเรียน          
มีความรู้และทกัษะในการเรียนตามท่ีกาํหนด ซ่ึงในปัจจุบนันกัเรียนจะใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ
ส่ือสารและความบนัเทิงนอกจากทางดา้นการศึกษาเพียงอยา่งเดียว และมีความเห็นวา่การท่ีนกัเรียนใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆ โดยไม่ทราบแนวทางหรือกฎระเบียบอาจทาํใหเ้กิดปัญหาทั้งในดา้นการใชง้านและมารยาทท่ีเหมาะสม 
หรืออาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมาต่อไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  เพื่อนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการอบรมให้
ความรู้ดา้นจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกัเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ 5 
ต่อไป 

 
3.  วตัถุประสงค์ 

3.1 เพื่อประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  

3.2 เพื่อนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการอบรมใหค้วามรู้ดา้นจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกัเรียน 

 

4.  วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์5 ปีการศึกษา 2555 
 



4.2  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1- 5/B  หอ้งละ 15 คน รวมจาํนวน 120 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่ง

ง่ายโดยการเลือกเลขท่ี 1-15 ของแต่ละหอ้งเรียน 
4.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
แบบประเมินประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2555  ประกอบดว้ย 

- แบบประเมินแบบปลายปิด แบ่งเป็น  

1) หอ้งเรียนของผูต้อบแบบประเมิน  

2) เพศของผูต้อบแบบประเมิน 

3) หวัขอ้การประเมิน 10 หวัขอ้ โดยกาํหนดระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด 

(5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอ้ย (2) และนอ้ยท่ีสุด (1)  

- แบบประเมินแบบปลายเปิด ไดแ้ก่ ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

4.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. จดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 5 สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 8 

หอ้งเรียน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2555 
2. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินประเมิน

จริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา 

คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555   

3.  สุ่มตวัอยา่งนกัเรียนในหอ้งเรียนโดยการเลือกเลขท่ี 1-15 ของแต่ละหอ้งเรียน จาก 8 หอ้งเรียน  

รวมจาํนวน 120 คน เพื่อตอบแบบประเมินแบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555   

4.  ครูรวบรวมแบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  และนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใชค่้าเฉล่ียมาพิจารณาระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

 



4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1)   การหาค่าเฉล่ีย 

      สูตร x  = 
N

x  

    เม่ือ  x  คือ ค่าเฉล่ีย 
      x  คือ ผลรวมของระดบัความพึงพอใจท่ีกาํหนด 
      N คือ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

นาํค่าเฉล่ียมาพิจารณาระดบัการประเมินของนกัเรียนตามแนวของ จอห์น ดบับลิว เบสท ์

และ เจมส์ ว ีคาห์น ดงัน้ี  

4.50 – 5.00 มากท่ีสุด  
3.50 – 4.49 มาก  
2.50 – 3.49 ปานกลาง  
1.50 – 2.49 นอ้ย  
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด  

2) การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
   สูตร S.D.      =   
    

เม่ือ  S.D.  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X  คือ ขอ้มูล (1,2,3…N) 

       คือ ค่าเฉล่ีย 
N  คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

5.  ผลการวจัิย 

 5.1  หอ้งเรียนของผูต้อบแบบประเมิน 

  หอ้ง 1-B  จาํนวนหอ้งละ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รวม 8 หอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 5.2 เพศของผูต้อบแบบประเมิน 

  ชาย  จาํนวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 1n 
 2)( xx



 5.3 ตารางแสดงผลการประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555   

 
รายการประเมิน 

ระดับประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. นกัเรียนไม่เปิดดูแฟ้มงานของผูอ่ื้น 91 17 7 3 2 

คิดเป็นร้อยละ 75.8 14.2 5.8 2.5 1.7 

2. นกัเรียนไม่แกไ้ขแฟ้มงานของผูอ่ื้น 93 18 2 2 5 

คิดเป็นร้อยละ 77.5 15.0 1.7 1.7 4.2 

3. นกัเรียนไม่คดัลอกแฟ้มงานของผูอ่ื้น 86 20 8 2 4 

คิดเป็นร้อยละ 71.7 16.7 6.7 1.7 3.3 

4. นกัเรียนไม่รบกวนการทาํงานของผูอ่ื้น 60 43 12 2 3 

คิดเป็นร้อยละ 50.0 35.8 10.0 1.7 2.5 

5. นกัเรียนไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้ายหรือละเมิดผูอ่ื้น 95 14 4 1 6 

คิดเป็นร้อยละ 79.2 11.7 3.3 0.8 5.0 

6. นกัเรียนใหแ้หล่งท่ีมาและอา้งอิงแหล่งขอ้มูลได ้ 58 48 11 1 2 

คิดเป็นร้อยละ 48.3 40.0 9.2 0.8 1.7 

  7.    นกัเรียนใชค้าํพดูท่ีสุภาพในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 67 36 12 5 0 

         คิดเป็นร้อยละ 55.8 30.0 10.0 4.2 0.0 

  8.    นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 66 35 16 2 1 

         คิดเป็นร้อยละ 55.0 29.2 13.3 1.7 0.8 

  9.    นกัเรียนดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรม 
         ท่ีไม่พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่ 

71 35 10 3 1 

         คิดเป็นร้อยละ 59.2 29.2 8.3 2.5 0.8 

 10.   นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูล 
         ท่ีเป็นประโยชน ์

77 30 10 2 1 

         คิดเป็นร้อยละ 64.2 25.0 8.3 1.7 0.8 

 



จากตารางแสดงผลการประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มี

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตในระดับมากทีสุ่ดและมากในทุกรายการ

ประเมิน และไม่มีนักเรียนคนใดมีความพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ดในทุกรายการประเมิน โดยการประเมิน

คร้ังนีไ้ม่มีนักเรียนคนใดบันทกึข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

  5.4  ตารางแสดงค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ในการประเมินจริยธรรมและ

คุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 

(15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555   

หัวข้อการประเมิน X  S.D. แปลความหมาย 
1.  นกัเรียนไม่เปิดดูแฟ้มงานของผูอ่ื้น 4.60 0.90 มากท่ีสุด 

2. นกัเรียนไม่แกไ้ขแฟ้มงานของผูอ่ื้น 4.60 0.96 มากท่ีสุด 

3. นกัเรียนไม่คดัลอกแฟ้มงานของผูอ่ื้น 4.52 0.95 มากท่ีสุด 

4. นกัเรียนไม่รบกวนการทาํงานของผูอ่ื้น 4.29 0.90 มาก 

5. นกัเรียนไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้ายหรือละเมิดผูอ่ื้น 4.59 0.98 มากท่ีสุด 

6. นกัเรียนใหแ้หล่งท่ีมาและอา้งอิงแหล่งขอ้มูลได ้ 4.33 0.82 มาก 

7. นกัเรียนใชค้าํพดูท่ีสุภาพในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 4.38 0.86 มาก 

8. นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์ 4.36 0.90 มาก 

9. นกัเรียนดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรมท่ีไม่ 
พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่ 4.43 0.91 

มาก 

 10. นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน ์ 4.50 0.93 

มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.46 0.91 มาก 

จากตารางแสดงค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ในการประเมินจริยธรรมและ
คุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 
(15201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 พบวา่ นักเรียนมี
จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก ( X =4.46)  โดยนกัเรียนมี
จริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  5 รายการประเมิน
เรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากดงัน้ี นกัเรียนไม่เปิดดูแฟ้มงานของผูอ่ื้น ( X =4.60)  นกัเรียนไม่แกไ้ขแฟ้มงาน



ของผูอ่ื้น ( X =4.60) นกัเรียนไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้ายหรือละเมิดผูอ่ื้น ( X =4.59)  นกัเรียนไม่คดัลอกแฟ้ม
งานของผูอ่ื้น ( X =4.52)  และนกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
( X =4.50)  และนกัเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก 5 
รายการประเมินเรียงลาํดบัจากนอ้ยไปมากดงัน้ี นกัเรียนดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรมท่ีไม่
พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่ ( X =4.43)  นกัเรียนใชค้าํพดูท่ีสุภาพในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ( X =4.38) นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ( X =4.36) นกัเรียนใหแ้หล่งท่ีมา
และอา้งอิงแหล่งขอ้มูลได ้( X =4.33) และ นกัเรียนไม่รบกวนการทาํงานของผูอ่ื้น ( X =4.30)  

จากผลการวิจยัดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีจริยธรรมและคุณธรรมใน

การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก โดยผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการอบรมให้

ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ตแก่นักเรียนเพือ่ให้นักเรียนมี

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากทีสุ่ดในทุกรายการประเมิน

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ภาคผนวก  

แบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 วชิา คอมพวิเตอร์5 (15201) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 
 
จงทาํเคร่ืองหมาย  ทีต่รงกบัความเป็นจริงของนักเรียน 
ตอนที ่1   สถานภาพ  
   1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หอ้ง 1  หอ้ง 2  หอ้ง 3 หอ้ง 4 
      หอ้ง 5   หอ้ง 6   หอ้ง A  หอ้ง B 
   2.  เพศ      ชาย            หญิง 
ตอนที ่2   รายการประเมิน 

 

รายการประเมนิ 

ระดับประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1.  นกัเรียนไม่เปิดดูแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

2. นกัเรียนไม่แกไ้ขแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

3. นกัเรียนไม่คดัลอกแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

4. นกัเรียนไม่รบกวนการทาํงานของผูอ่ื้น      

5. นกัเรียนไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้ายหรือละเมิดผูอ่ื้น      

6. นกัเรียนใหแ้หล่งท่ีมาและอา้งอิงแหล่งขอ้มูลได ้      

7. นกัเรียนใชค้าํพดูท่ีสุภาพในเครือข่ายสงัคมออนไลน์      

8. นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์      

9. นกัเรียนดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรม 
 ท่ีไม่พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่ 

     

 10. นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูล 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

     

 ตอนที ่3   ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

*****ขอขอบคุณสาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน**** 



แบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 วชิา คอมพวิเตอร์5 (15201) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 
 
จงทาํเคร่ืองหมาย  ทีต่รงกบัความเป็นจริงของนักเรียน 
ตอนที ่1   สถานภาพ  
   1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หอ้ง 1  หอ้ง 2  หอ้ง 3  หอ้ง 4 
      หอ้ง 5  หอ้ง 6   หอ้ง A  หอ้ง B 
   2.  เพศ      ชาย            หญิง 
ตอนที ่2   รายการประเมิน 

 

รายการประเมิน 

ระดบัประเมิน 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. นกัเรียนไม่เปิดดูแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

2. นกัเรียนไม่แกไ้ขแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

3. นกัเรียนไม่คดัลอกแฟ้มงานของผูอ่ื้น      

4. นกัเรียนไม่รบกวนการทาํงานของผูอ่ื้น      

5. นกัเรียนไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้ายหรือละเมิดผูอ่ื้น      

6. นกัเรียนใหแ้หล่งท่ีมาและอา้งอิงแหล่งขอ้มูลได ้      

  7.    นกัเรียนใชค้าํพดูท่ีสุภาพในเครือข่ายสงัคมออนไลน์      

  8.    นกัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์      

  9.    นกัเรียนดูแลและแกไ้ขหากตกเป็นเหยือ่จากโปรแกรม 
         ท่ีไม่พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืนเป็นเหยือ่ 

     

 10.   นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูล 
         ท่ีเป็นประโยชน ์

     

 ตอนที ่3   ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

*****ขอขอบคุณสาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน**** 



7.  บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ปีการศึกษา 2555 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินจริยธรรมและ

คุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  

2) นาํผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการอบรมใหค้วามรู้ดา้นจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตแก่นกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1-5/B  จาํนวน 120 คน 

ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชค่้าเฉล่ียมาพิจารณาระดบัการประเมินของนกัเรียนตามเกณฑ ์  

ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่นระดบั

มาก ( X =4.46)  โดยนกัเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ใน 5 รายการประเมินอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด และมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ในระดบัมากใน 5 รายการประเมิน  

ซ่ึงจากการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการอบรมใหค้วามรู้ดา้นจริยธรรม

และคุณธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมใน

การใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกรายการประเมินต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วจัิย  มิสนํ้าผึ้ง  แช่มชอ้ย  

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์5 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 


