1. ชื่อเรื่อง
จริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
2. ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาํ ได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการปฏิบตั ิเพื่อ
ฝึ กหัดทักษะให้นกั เรี ยนที่ยงั ทํางานไม่เป็ น และฝึ กฝนทักษะให้นกั เรี ยนที่ทาํ งานเป็ นแล้วเกิดความชํานาญยิง่ ขึ้น
ผูว้ จิ ยั ในฐานะครู ผสู ้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ 5 แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2555
มีความเห็นว่าการดําเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งที่จะส่ งผลให้นกั เรี ยน
มีความรู ้และทักษะในการเรี ยนตามที่กาํ หนด ซึ่ งในปั จจุบนั นักเรี ยนจะใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในการ
สื่ อสารและความบันเทิงนอกจากทางด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว และมีความเห็นว่าการที่นกั เรี ยนใช้อุปกรณ์
ต่างๆ โดยไม่ทราบแนวทางหรื อกฎระเบียบอาจทําให้เกิดปั ญหาทั้งในด้านการใช้งานและมารยาทที่เหมาะสม
หรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เพื่อนําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการอบรมให้
ความรู ้ดา้ นจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกั เรี ยนในวิชาคอมพิวเตอร์ 5
ต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
3.2 เพื่อนําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการอบรมให้ความรู ้ดา้ นจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกั เรี ยน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์5 ปี การศึกษา 2555

4.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1- 5/B ห้องละ 15 คน รวมจํานวน 120 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่าง
ง่ายโดยการเลือกเลขที่ 1-15 ของแต่ละห้องเรี ยน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบประเมินประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2555 ประกอบด้วย
- แบบประเมินแบบปลายปิ ด แบ่งเป็ น
1) ห้องเรี ยนของผูต้ อบแบบประเมิน
2) เพศของผูต้ อบแบบประเมิน
3) หัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ โดยกําหนดระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
(5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)
- แบบประเมินแบบปลายเปิ ด ได้แก่ ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 5 สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 8
ห้องเรี ยน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตลอดปี การศึกษา 2555
2. ศึกษาขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินประเมิน
จริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา
คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
3. สุ่ มตัวอย่างนักเรี ยนในห้องเรี ยนโดยการเลือกเลขที่ 1-15 ของแต่ละห้องเรี ยน จาก 8 ห้องเรี ยน
รวมจํานวน 120 คน เพื่อตอบแบบประเมินแบบประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
4. ครู รวบรวมแบบประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 และนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การหาค่าเฉลี่ย
สูตร

x

เมื่อ

x

x

=

N

คือ ค่าเฉลี่ย
 x คือ ผลรวมของระดับความพึงพอใจที่กาํ หนด
N
คือ จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละข้อ
นําค่าเฉลี่ยมาพิจารณาระดับการประเมินของนักเรี ยนตามแนวของ จอห์น ดับบลิว เบสท์
และ เจมส์ วี คาห์น ดังนี้
4.50 – 5.00 มากที่สุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 น้อย
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด
2) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


สูตร S.D. =
เมื่อ

S.D.
X
N

(x  x)2
n  1 

คือ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ข้อมูล (1,2,3…N)
คือ ค่าเฉลี่ย
คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด

5. ผลการวิจัย
5.1 ห้องเรี ยนของผูต้ อบแบบประเมิน
ห้อง 1-B จํานวนห้องละ 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 รวม 8 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 100
5.2 เพศของผูต้ อบแบบประเมิน
ชาย

จํานวน 120 คน

คิดเป็ นร้อยละ 100

5.3 ตารางแสดงผลการประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ระดับประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สุด
รายการประเมิน
1. นักเรี ยนไม่เปิ ดดูแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
คิดเป็ นร้อยละ
2. นักเรี ยนไม่แก้ไขแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
คิดเป็ นร้อยละ
3. นักเรี ยนไม่คดั ลอกแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
คิดเป็ นร้อยละ
4. นักเรี ยนไม่รบกวนการทํางานของผูอ้ ื่น
คิดเป็ นร้อยละ
5. นักเรี ยนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น
คิดเป็ นร้อยละ
6. นักเรี ยนให้แหล่งที่มาและอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
คิดเป็ นร้อยละ
7. นักเรี ยนใช้คาํ พูดที่สุภาพในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
คิดเป็ นร้อยละ
8. นักเรี ยนใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
คิดเป็ นร้อยละ
9. นักเรี ยนดูแลและแก้ไขหากตกเป็ นเหยือ่ จากโปรแกรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันมิให้คนอื่นเป็ นเหยือ่
คิดเป็ นร้อยละ
10. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์
คิดเป็ นร้อยละ
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จากตารางแสดงผลการประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ มี
จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในระดับมากทีส่ ุ ดและมากในทุกรายการ
ประเมิน และไม่ มีนักเรียนคนใดมีความพึงพอใจในระดับน้ อยทีส่ ุ ดในทุกรายการประเมิน โดยการประเมิน
ครั้งนีไ้ ม่ มีนักเรียนคนใดบันทึกข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
5.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย X  และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการประเมินจริ ยธรรมและ
คุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5
(15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
4.60
4.60

S.D.
0.90
0.96

แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

3. นักเรี ยนไม่คดั ลอกแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น

4.52

0.95

มากที่สุด

4. นักเรี ยนไม่รบกวนการทํางานของผูอ้ ื่น

4.29

0.90

มาก

5. นักเรี ยนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น

4.59

0.98

มากที่สุด

6. นักเรี ยนให้แหล่งที่มาและอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
7. นักเรี ยนใช้คาํ พูดที่สุภาพในเครื อข่ายสังคมออนไลน์

4.33

0.82

มาก

4.38

0.86

มาก

8. นักเรี ยนใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์

4.36

0.90

มาก

หัวข้ อการประเมิน
1. นักเรี ยนไม่เปิ ดดูแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
2. นักเรี ยนไม่แก้ไขแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น

9. นักเรี ยนดูแลและแก้ไขหากตกเป็ นเหยือ่ จากโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันมิให้คนอื่นเป็ นเหยือ่
10. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์
เฉลีย่

X

4.43

0.91

4.50

0.93

4.46

0.91

มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ย X  และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการประเมินจริ ยธรรมและ
คุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5
(15201) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 พบว่า นักเรียนมี
จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตอยู่ในระดับมาก ( X =4.46) โดยนักเรี ยนมี
จริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยูใ่ นระดับมากที่สุด 5 รายการประเมิน
เรี ยงลําดับจากน้อยไปมากดังนี้ นักเรี ยนไม่เปิ ดดูแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น ( X =4.60) นักเรี ยนไม่แก้ไขแฟ้ มงาน

ของผูอ้ ื่น ( X =4.60) นักเรี ยนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น ( X =4.59) นักเรี ยนไม่คดั ลอกแฟ้ ม
งานของผูอ้ ื่น ( X =4.52) และนักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
( X =4.50) และนักเรี ยนมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก 5
รายการประเมินเรี ยงลําดับจากน้อยไปมากดังนี้ นักเรี ยนดูแลและแก้ไขหากตกเป็ นเหยือ่ จากโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันมิให้คนอื่นเป็ นเหยือ่ ( X =4.43) นักเรี ยนใช้คาํ พูดที่สุภาพในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ( X =4.38) นักเรี ยนใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ( X =4.36) นักเรี ยนให้แหล่งที่มา
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ ( X =4.33) และ นักเรี ยนไม่รบกวนการทํางานของผูอ้ ื่น ( X =4.30)
จากผลการวิจยั ดังกล่าวทําให้ทราบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีจริ ยธรรมและคุณธรรมใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อยูใ่ นระดับมาก โดยผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการอบรมให้
ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตแก่นักเรียนเพือ่ ให้ นักเรียนมี
จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตอยู่ในระดับมากทีส่ ุ ดในทุกรายการประเมิน
ต่ อไป

6. ภาคผนวก
แบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์ 5 (15201)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
จงทําเครื่องหมาย  ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของนักเรียน
ตอนที่ 1 สถานภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง 1
 ห้อง 2
 ห้อง 5
 ห้อง 6
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
ตอนที่ 2 รายการประเมิน

 ห้อง 3
 ห้อง A

ห้อง 4
 ห้อง B

ระดับประเมิน
รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. นักเรี ยนไม่เปิ ดดูแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
2. นักเรี ยนไม่แก้ไขแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
3. นักเรี ยนไม่คดั ลอกแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนไม่รบกวนการทํางานของผูอ้ ื่น
5. นักเรี ยนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น
6. นักเรี ยนให้แหล่งที่มาและอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
7. นักเรี ยนใช้คาํ พูดที่สุภาพในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
8. นักเรี ยนใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
9. นักเรี ยนดูแลและแก้ไขหากตกเป็ นเหยือ่ จากโปรแกรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันมิให้คนอื่นเป็ นเหยือ่
10. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
*****ขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน****

แบบประเมินจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์ 5 (15201)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
จงทําเครื่องหมาย  ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของนักเรียน
ตอนที่ 1 สถานภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง 1
 ห้อง 2
 ห้อง 5
 ห้อง 6
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
ตอนที่ 2 รายการประเมิน

 ห้อง 3
 ห้อง A

 ห้อง 4
 ห้อง B

ระดับประเมิน
รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)



1. นักเรี ยนไม่เปิ ดดูแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น
2. นักเรี ยนไม่แก้ไขแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น



3. นักเรี ยนไม่คดั ลอกแฟ้ มงานของผูอ้ ื่น



4. นักเรี ยนไม่รบกวนการทํางานของผูอ้ ื่น



5. นักเรี ยนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้ายหรื อละเมิดผูอ้ ื่น



6. นักเรี ยนให้แหล่งที่มาและอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้



7. นักเรี ยนใช้คาํ พูดที่สุภาพในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 
8. นักเรี ยนใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ 
9. นักเรี ยนดูแลและแก้ไขหากตกเป็ นเหยือ่ จากโปรแกรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันมิให้คนอื่นเป็ นเหยือ่



10. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 
ที่เป็ นประโยชน์
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
*****ขอขอบคุณสําหรับความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน****

7. บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ปี การศึกษา 2555 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินจริ ยธรรมและ
คุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
2) นําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการอบรมให้ความรู ้ดา้ นจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตแก่นกั เรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1-5/B จํานวน 120 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ประเมินจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 วิชา คอมพิวเตอร์5 (15201) กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาพิจารณาระดับการประเมินของนักเรี ยนตามเกณฑ์
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์อยูใ่ นระดับ
มาก ( X =4.46) โดยนักเรี ยนมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ใน 5 รายการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับมากใน 5 รายการประเมิน
ซึ่งจากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะนําข้อมูลผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการอบรมให้ความรู ้ดา้ นจริ ยธรรม
และคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนมีจริ ยธรรมและคุณธรรมใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมินต่อไป

ผู้วจิ ัย

มิสนํ้าผึ้ง แช่มช้อย
ครู ผสู ้ อนวิชาคอมพิวเตอร์5 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

