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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 3) เพ่ือ
ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
จํานวนนักเรียน 6,424 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 381 คน ใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และ
มอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม คําถามการสนทนากลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ แบบวัดการให้
                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจาํสาขาวิชาวิจัยและประเมินเพือ่พัฒนาการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจาํสาขาวิชาวิจัยและประเมินเพือ่พัฒนาการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



เหตุผลเชิงจริยธรรม และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  
(ตัวแปรแฝง) ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแปร
สังเกตได้ 48 องค์ประกอบ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
กลมกลืน คือ ค่า p – value ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.06 ค่าสถิติไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 
1841.690 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 1042 ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.912 
ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล (Tucker Lewis index) เท่ากับ 0.905 ค่าความคลาดเคลื่อนใน         
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 และมีค่าดัชนีมาตรฐานของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ 
(SRMR) = 0.040 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาข้ึน
ประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) เน้ือหา           
4) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และ 5) การวัดและประเมินผล แนวทางในการนํารูปแบบ          
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน ข้ันตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผนที่กําหนดไว้ ข้ันตอนที่ 3 การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4           
การสรุปผล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับ พบว่า นักเรียนมีความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การส่ือสารหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด  
 



คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรู้  จริยธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสาร 
 

Abstract 
This study was conducted with 3 main objectives; 1) to analyze factors of ethics in 

terms of information and communication technology (ICT) usage of high school students, 

2) to develop ethical leaning management model of their information and communication 

technology usage, and 3) to study the results of leaning management model trial in terms 

of high school students’ information and communication technology usage. The 

population is the administrators, the teachers of information technology and 6,424 

students in MattayomSuksa 6 from schools under the Secondary Education Service Area 

Office 39. The subjects consisted of 381 students studying in Mattayomsuksa 6 of academic 

year 2019. The stratified sampling method was used to calculate the sample size using 

the Crazy and Morgan tables. The research instruments were interview, questionnaire, 

focus-group discussion’s questions, lesson plans, knowledge test, attitude questionnaire, 

moral Reasoning test, as well as behavior observation form. The data were analyzed by 

applying Confirmatory Factor Analysis: CFA, mean, standard deviation and t-test. The 

results revealed as follows. 1) Confirmatory Factor analysis revealed 4 factors (latent 

variables): 1. Ethical knowledge of information and communication technology (ICT) usage, 

2. Ethical attitude towards information and communication technology (ICT) usage,            

3. Ethical reasons of information and communication technology (ICT) usage, and 4. Ethical 

behavior of information and communication technology (ICT) usage. Additionally, the 48 

observable variables and all the key elements in model were consistent with the empirical 

data (p-value = 0.06, Chi-Square = 1841.690, df = 1042, p = 0.021, CFI= 0.912, Tucker Lewis 

index = 0.905, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.040 2) The finding also indicated that model 

elements consisted of principles and concepts of model, leaning management model’s 

objectives, content, leaning management processes, and 4 steps of measurement and 

evaluation in order to put learning management model into practice such as planning, 



following-up plans, observation and reflection, and summary. Moreover, according to the 

model evaluation of 7 experts, the level of propriety was at the highest level. 3) In terms 

of model trial, the level of ethical understanding, attitude, reason, and behavior of 

students towards information and communication technology (ICT) usage in post-learning 

was higher than that of the pre-learning at significance level of 0.05.  Besides, the results 

of students’ satisfaction towards ethical learning management model in terms of ICT usage 

was at the highest level.  
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บทนํา  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐได้กําหนดไว้ว่าใน           

การกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นับเป็นกลไกสําคัญในการช่วยลดความเหล่ือมล้ําของ

สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถ่ินมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายในชุมชน และนําไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงได้อาศัย

เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้

เติบโตข้ึนดําเนินชีวิตและทํางานอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป้าหมายของการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักการที่ว่าให้การศึกษาเป็นการสร้างคนดี มีความรู้ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม 

นอกจากน้ัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560,  

น. 4) ได้กําหนดเพ่ิมเติมไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสาร ให้คํานึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนใช้ไอซีทีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,           

น. 183)   

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้อาศัยเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพสูงข้ึนเป็นองค์ประกอบ

หน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เติบโตข้ึนดําเนินชีวิตและทํางาน

อย่างมีคุณภาพ ทําให้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทาง

วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขาดการคัดกรองและเลือกรับ



วัฒนธรรมท่ีดีงามทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เน่ืองจากวิถี

ชีวิตที่เปลี่ยนไป (สถาบันรามจิตติ, 2557, น. 17) สภาพสังคมในปัจจุบันยังมีข้อน่าสังเกตในเร่ืองเก่ียวกับ

จริยธรรมและการใช้ไอซีทีของนักเรียนและเยาวชนไทยอยู่มาก เช่น การใช้งานไอซีทีอย่างไม่รู้คุณค่า             

การใช้เกินความจําเป็น การใช้จนขาดความพอดี ลุ่มหลง ติดเกม จนใช้เวลามากไป บางครั้งจนเกิดความ

เคยชินซึ่งคิดว่าเป็นเร่ืองธรรมดา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2550, น. 1)    

การวางพ้ืนฐานทางการเรียนสิทธิและหน้าที่รวมถึงศักยภาพจริยธรรมของนักเรียนจึงเป็นบทบาท

และหน้าที่ของสถานศึกษาในกระบวนการจัดการศึกษาในการพัฒนานักเ รียนให้ ก้าวทันต่อ                 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบัน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ

บุคลากรที่ต้องเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียน ศึกษาตระหนักเข้าใจและหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทางท่ีถูกต้องใหแ้ก่

นักเรียน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถดํารงชีวิตในสังคม

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะสมรรถนะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21               

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 2-5) 

จากสาระสําคัญที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาองค์ประกอบ
ของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนและพัฒนารูปแบบการจัด          
การเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ซึ่งผลจากการศึกษาจะทําให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สิ่งสําคัญเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นตัวแปรท่ี
สําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การส่ือสารให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 



 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                     
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้การศึกษาวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ
นักเรียน และระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ข้ันตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหาร  ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 39 จํานวนนักเรียน 6,424  คน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

  1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              

ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จํานวนนักเรียน 

6,424 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางเครซ่ีและมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 381 คน 

  1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม              

การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 10 คน    



   1.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมใน    

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นักเรียนในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 3 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มเป้าหมาย 

จํานวน 84 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง น้ี ประกอบด้วย เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่             

แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบสอบถาม เร่ือง จริยธรรม

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ใน                

การปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด

ความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

3. การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และองค์ประกอบ

ของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน โดยศึกษาจากเอกสารตํารา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาสังเคราะห์เป็นแบบสอบถาม 

เรื่อง จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากน้ันนําร่างแบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item objective congruence: IOC)  ได้ค่า IOC ของทุกข้อคําถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือประกอบรูปแบบการจัด            

การเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาร่างรูปแบบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาผล   

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบวัด



ความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ได้ค่า IOC ของทุกข้อ

คําถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน          

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้รับแบบสอบถามฉบับนักเรียนคืน           

จํานวน 381 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 100  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล      

         ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม M-Plus               
การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย              
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์โดยค่าสถิติ            
การทดสอบค่าที (t-test) และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
 

ผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับข้ันตอน โดยเรียงตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1          

ด้านความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิง

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน          

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแปรสังเกตได้ 48 องค์ประกอบ ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่า



ระหว่าง 0.436-0.709 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ

กลมกลืน คือ ค่า p – value ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.06 ค่าสถิติไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 

1841.690 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 1042 ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.912 

ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล (Tucker Lewis index) เท่ากับ 0.905 ค่าความคลาดเคลื่อนใน          

การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 และมีค่าดัชนีมาตรฐานของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ 

(SRMR) = 0.040 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2 = 1841.690, p – value  = 0.06, df = 1042, CFI = 0.912, TLI = 0.905, SRMR = 0.040, 

RMSEA = 0.045 

ภาพท่ี 1  โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม                       
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด, 2563) 
 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมใน            
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการนําผลการศึกษาท่ี
ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มากําหนดเป็น
ตัวชี้วัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึน



ประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) เน้ือหา               
4) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และ 5) การวัดและประเมินผล แนวทางในการนํารูปแบบ         
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน ข้ันตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผนที่กําหนดไว้ ข้ันตอนที่ 3 การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4             
การสรุปผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 7 ท่าน มีความเห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ใน           
ระดับมาก     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  รปูแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
(อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด, 2563) 

 
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับ พบว่า นักเรียนมีความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื่อสาร ทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหตุผลเชิงจริยธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



และการสื่อสาร หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ              

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) 4 องค์ประกอบ และตัวแปรสังเกต
ได้ 48 องค์ประกอบ โมเดลการวัดตัวแปรจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร และองค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นจะต้องพัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของจริยธรรม 
ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของปิยะนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (2544) ได้อธิบายว่า 
มนุษย์เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหลายลักษณะ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ การใช้เหตุผล และพฤติกรรมต่างๆ 
ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในสังคมของตนน้ันถือว่าการกระทําชนิดใดควร
กระทําและการกระทําชนิดใดควรงดเว้น ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ ทัศนคติเชิงจริยธรรมจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ จะใช้ทํานาย
พฤติกรรมทางจริยธรรมได้อย่างแม่นยํา และเหตุผลทางจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลใน              
การเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม่กระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง   
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมใน             
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการจัด           



การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัด     
การเรียนรู้ 3) เน้ือหา 4) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และ 5) การวัดและประเมินผล แนวทางใน
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน ข้ันตอนที่ 
2 การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ ข้ันตอนที่ 3 การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ข้ันตอน
ท่ี 4 การสรุปผล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีเพราะขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นไปตามแนวทาง กระบวนการ วิธีการ 
และแนวคิดของ Joyce, Weil and Calhoun (2009) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ คือ การศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองที่ต้องการนํามาพัฒนาเป็นรูปแบบ การนําแนวคิดสําคัญของ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบอื่นๆที่เห็นว่าสําคัญและ
จําเป็น การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบไปใช้ และการประเมินรูปแบบเป็นข้ันทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของรูปแบบ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ของ 
Bruce  Joyce, Showers, Beverly (1982) ที่ ว่าผู้ที่จะนํารูปแบบไปใช้จะต้องศึกษาเง่ือนไขการจัด           
การเรียนรู้ทั้งก่อนการเรียน/ขณะเรียน/หลังเรียนให้เข้าใจ ผู้สอนต้องมีความรู้เข้าใจการนํารูปแบบ              
การจัดการเรียนรู้ที่จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้และการตรวจสอบกํากับติดตาม
การคิดและการแก้ปัญหาแบบนําตนเองได้รวมถึงบทบาทของผู้สอนซึ่งเป็นการปูพ้ืนสร้างความเข้าใจ และ
สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีแนวคิด 
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิธีจัดการเรียนและกลวิธีในการเรียนที่
เก่ียวข้อง   
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับ พบว่า นักเรียนมีความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร ทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหตุผลเชิงจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักการ เน้ือหา วิธีการ ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมใน



การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
ในวิชาชีพบริหารธุรกิจสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ พบว่า นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้และมีความ
คงทนในการเรียนรู้ด้านจริยธรรม ด้านสติปัญญา ด้านทักษะ และด้านอื่นๆ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน ผู้ร่วมวิจัยมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อรูปแบบการเรียน     
การสอนและผู้วิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Kant Immanuel (1972) ทฤษฎีจริยศึกษาของคานท์ 
(Kant) พบว่า แก่นแท้ของคุณธรรมจริยธรรมคือ ความอิสระ หลักการเรียนการสอน 2 แบบ สําหรับการ
ปลูกฝังบุคลิกภาพอิสระ ได้แก่ 1) หลักการเรียนการสอนแบบเชิงรับ คือ การยอมปลดปล่อยพลังตัณหาที่
ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาภายใต้ การควบคุมของเหตุผล ซึ่งจะทําให้ความปรารถนาอิสระท่ีถูกครอบงําอยู่
ปรากฏตัวออกมาได้ และ 2) หลักการเรียนการสอนแบบเชิงรุก คือ การชักจูงบุคคลที่มีการศึกษาดีให้
เคารพความปรารถนาอิสระที่อยู่ภายในตนเอง โดยใช้การวินิจฉัยด้วยเหตุผลและการมีจิตสํานึกเก่ียวกับ
อิสรภาพ อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นน้ี เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้
อย่างหลากหลาย ได้มีโอกาสช่วยกันคิด อภิปรายร่วมกัน และสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
มีการประเมินความรู้ที่ได้รับอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทํา การลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง การทํากิจกรรมกลุ่ม การช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน การกํากับตนเอง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
เกิดบรรยายกาศของแห่งการเรียนรู้ ดังน้ันจึงทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ เหตุผล และมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอย่างเต็มที่  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาํวิจัย 

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การส่ือสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เชิง

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ี สถานศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทาง

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทเพื่อพัฒนาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของผู้เรียนได้ 



 1.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา สร้างชุมชนแห่ง               

การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเวทีในการนําเสนอการออกแบบการจัด การเรียนรู้

หรือการนําไปประยุกต๋ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้เรียน   

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรมีการทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในด้านอื่นๆ เพ่ือศึกษา

องค์ประกอบด้านจริยธรรมว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 

    2.2 ควรมีการสร้างรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร หรือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือต่อยอดงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน   
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