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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 3) เพื่อ
ศึก ษาผลการทดลองใช้ รูป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ ด้ านจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประชากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 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
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นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินเพือ
่ พัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินเพือ
่ พัฒนาการศึกษา

เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม และแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
(ตั วแปรแฝง) ได้แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 ด้ านความรู้เชิ งจริ ยธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแปร
สังเกตได้ 48 องค์ประกอบ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
กลมกลื น คื อ ค่ า p – value ไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.06 ค่ า สถิ ติ ไ ค-สแควร์ (X2) เท่ า กั บ
1841.690 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 1042 ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.912
ดั ช นี ที่ แ สดงการยอมรั บ ของโมเดล (Tucker Lewis index) เท่ า กั บ 0.905 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 และมีค่าดัชนีมาตรฐานของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ
(SRMR) = 0.040 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา พบว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) เนื้อหา
4) ขั้น ตอนการจั ดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบ และ 5) การวั ด และประเมินผล แนวทางในการนํา รูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผนที่ กํ า หนดไว้ ขั้ น ตอนที่ 3 การสั ง เกตการณ์ แ ละการสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ก าร ขั้ น ตอนที่ 4
การสรุปผล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับ พบว่า นักเรียนมีความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั ศ นคติเ ชิ งจริ ยธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เหตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้ จริยธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
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 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้กําหนดไว้ว่าใน
การกระจายสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นับเป็นกลไกสําคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในชุ ม ชน และนํ า ไปสู่ สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จึ ง ได้ อ าศั ย
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้
เติบโตขึ้นดําเนินชีวิตและทํางานอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักการที่ว่าให้การศึกษาเป็นการสร้างคนดี มีความรู้ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม
นอกจากนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560,
น. 4) ได้ กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ไว้ ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้คํานึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนใช้ไอซีทีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
น. 183)
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้อาศัยเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เติบโตขึ้นดําเนินชีวิตและทํางาน
อย่างมีคุณภาพ ทําให้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขาดการคัดกรองและเลือกรับ

วัฒนธรรมที่ดีงามทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป (สถาบันรามจิตติ, 2557, น. 17) สภาพสังคมในปัจจุบันยังมีข้อน่าสังเกตในเรื่องเกี่ยวกับ
จริยธรรมและการใช้ไอซีทีของนักเรียนและเยาวชนไทยอยู่มาก เช่น การใช้งานไอซีทีอย่างไม่รู้คุณค่า
การใช้เกินความจําเป็น การใช้จนขาดความพอดี ลุ่มหลง ติดเกม จนใช้เวลามากไป บางครั้งจนเกิดความ
เคยชินซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2550, น. 1)
การวางพื้นฐานทางการเรียนสิทธิและหน้าที่รวมถึงศักยภาพจริยธรรมของนักเรียนจึงเป็นบทบาท
และหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาในกระบวนการจั ด การศึ ก ษาในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ ก้ า วทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรที่ต้องเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียน ศึกษาตระหนักเข้าใจและหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ถูกต้องให้แก่
นักเรียน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เตรียมความพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทย และทั ก ษะคุ ณ ลั ก ษณะสมรรถนะที่ จํ า เป็ น ในศตวรรษที่ 21
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 2-5)
จากสาระสําคัญที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาองค์ประกอบ
ของจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรีย นและพั ฒนารูปแบบการจัด
การเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งผลจากการศึกษาจะทําให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สิ่งสําคัญเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้การศึกษาวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียน และระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อนด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
นักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรีย นในสั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 จํานวนนักเรียน 6,424 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จํานวนนักเรียน
6,424 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 381 คน
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม
การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 10 คน

1.2.3 กลุ่ มเป้าหมายที่ใ ช้ใ นการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ด้านจริ ยธรรมใน
การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํ าหรั บนักเรียนระดับมั ธยมศึกษา ได้ แก่ นักเรียนในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 3 โรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 84 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบสอบถาม เรื่อง จริยธรรม
ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และองค์ประกอบ
ของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน โดยศึกษาจากเอกสารตํารา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาสังเคราะห์เป็นแบบสอบถาม
เรื่อง จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนําร่างแบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item objective congruence: IOC) ได้ค่า IOC ของทุกข้อคําถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ คู่ มื อ ประกอบรู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาร่างรูปแบบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) โดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 10 คน เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่อ ร่ า งรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ด้ า น
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผล
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสํ าหรั บนั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึก ษา คู่มื อ การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบวัด

ความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC ของทุกข้อ
คําถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้รับแบบสอบถามฉบับนักเรียนคืน
จํานวน 381 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้ โ ปรแกรม M-Plus
การตรวจสอบคุ ณ ภาพความเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์โดยค่าสถิติ
การทดสอบค่าที (t-test) และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้นตอน โดยเรียงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ (ตั ว แปรแฝง) ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1
ด้านความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิง
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ 4 ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และตั ว แปรสั ง เกตได้ 48 องค์ ป ระกอบ ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่า

ระหว่ าง 0.436-0.709 โมเดลมีความสอดคล้อ งกั บข้ อมู ล เชิ งประจักษ์โ ดยพิจารณาจากค่ าดั ชนี ความ
กลมกลื น คื อ ค่ า p – value ไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.06 ค่ า สถิ ติ ไ ค-สแควร์ (X2) เท่ า กั บ
1841.690 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 1042 ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.912
ดั ช นี ที่ แ สดงการยอมรั บ ของโมเดล (Tucker Lewis index) เท่ า กั บ 0.905 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นใน
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
ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด, 2563)
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการนําผลการศึกษาที่
ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยั น ยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มากํ า หนดเป็ น
ตัวชี้วัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) เนื้อหา
4) ขั้น ตอนการจั ดการเรียนรู้ ของรู ปแบบ และ 5) การวัด และประเมินผล แนวทางในการนํา รูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ
ตามแผนที่ กํ า หนดไว้ ขั้ น ตอนที่ 3 การสั งเกตการณ์ แ ละการสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ก าร ขั้ น ตอนที่ 4
การสรุ ป ผล โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 7 ท่ า น มี ค วามเห็ น ว่ า รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ น
ระดับมาก

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(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 ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) 4 องค์ประกอบ และตัวแปรสังเกต
ได้ 48 องค์ประกอบ โมเดลการวัดตัวแปรจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร องค์ ป ระกอบที่ 3 ด้ า นการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อ สาร และองค์ ป ระกอบที่ 4 ด้ า นพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อ สาร จากผลการวิ จัย แสดงให้ เ ห็ นว่ าการพั ฒนาจริ ยธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้นจะต้องพัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของดวงเดื อ น พัน ธุม นาวิ น และเพ็ ญ แข ประจนปั จจนึ ก (2550) ซึ่งแบ่ งองค์ ประกอบของจริ ย ธรรม
ออกเป็ น 4 องค์ป ระกอบ คื อ ความรู้ เ ชิ งจริ ย ธรรม ทั ศ นคติ เ ชิง จริ ย ธรรม เหตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรม และ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของปิยะนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (2544) ได้อธิบายว่า
มนุษย์เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหลายลักษณะ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ การใช้เหตุผล และพฤติกรรมต่างๆ
ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจในสังคมของตนนั้นถือว่าการกระทําชนิดใดควร
กระทําและการกระทําชนิดใดควรงดเว้น ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆ ทัศนคติเชิงจริยธรรมจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ จะใช้ทํานาย
พฤติกรรมทางจริยธรรมได้อย่างแม่นยํา และเหตุผลทางจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลใน
การเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม่กระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการจัด

การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) หลักการแนวคิดของรูปแบบ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และ 5) การวัดและประเมินผล แนวทางใน
การนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่
2 การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ขั้นตอน
ที่ 4 การสรุปผล ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน มีความเห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ทั้ ง นี้ เ พราะขั้ น ตอนในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นไปตามแนวทาง กระบวนการ วิธีการ
และแนวคิดของ Joyce, Weil and Calhoun (2009) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ คือ การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ต้องการนํามาพัฒนาเป็นรูปแบบ การนําแนวคิดสําคัญของ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดหลักการ เป้าหมาย และองค์ประกอบอื่นๆที่เห็นว่าสําคัญและ
จําเป็ น การกํ าหนดแนวทางในการนํา รูปแบบไปใช้ และการประเมิน รู ปแบบเป็น ขั้ น ทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของรูปแบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ของ
Bruce Joyce, Showers, Beverly (1982) ที่ ว่ า ผู้ ที่ จ ะนํ า รู ป แบบไปใช้ จ ะต้ อ งศึ ก ษาเงื่ อ นไขการจั ด
การเรีย นรู้ ทั้งก่ อนการเรียน/ขณะเรี ยน/หลังเรีย นให้ เข้า ใจ ผู้ส อนต้ องมี ค วามรู้ เข้าใจการนํารูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ที่จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้และการตรวจสอบกํากับติดตาม
การคิดและการแก้ปัญหาแบบนําตนเองได้รวมถึงบทบาทของผู้สอนซึ่งเป็นการปูพื้นสร้างความเข้าใจ และ
สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีแนวคิด
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิธีจัดการเรียนและกลวิธีในการเรียนที่
เกี่ยวข้อง
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับ พบว่า นักเรียนมีความรู้เชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทัศนคติเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เหตุผลเชิงจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักการ เนื้อหา วิธีการ ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบในการพัฒนาจริยธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
ในวิชาชีพบริหารธุรกิจสําหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ พบว่า นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้และมีความ
คงทนในการเรียนรู้ด้านจริยธรรม ด้านสติปัญญา ด้านทักษะ และด้านอื่นๆ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน ผู้ร่วมวิจัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนและผู้ วิจัย สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ด ของ Kant Immanuel (1972) ทฤษฎี จริ ยศึกษาของคานท์
(Kant) พบว่า แก่นแท้ของคุณธรรมจริยธรรมคือ ความอิสระ หลักการเรียนการสอน 2 แบบ สําหรับการ
ปลูกฝังบุคลิกภาพอิสระ ได้แก่ 1) หลักการเรียนการสอนแบบเชิงรับ คือ การยอมปลดปล่อยพลังตัณหาที่
ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาภายใต้ การควบคุมของเหตุผล ซึ่งจะทําให้ความปรารถนาอิสระที่ถูกครอบงําอยู่
ปรากฏตัวออกมาได้ และ 2) หลักการเรียนการสอนแบบเชิงรุก คือ การชักจูงบุคคลที่มีการศึกษาดีให้
เคารพความปรารถนาอิสระที่อยู่ภายในตนเอง โดยใช้การวินิจฉัยด้วยเหตุผลและการมีจิตสํานึกเกี่ยวกับ
อิสรภาพ อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้
อย่างหลากหลาย ได้มีโอกาสช่วยกันคิด อภิปรายร่วมกัน และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
มีการประเมินความรู้ที่ได้รับอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทํา การลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง การทํากิจกรรมกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกํากับตนเอง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
เกิดบรรยายกาศของแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นจึงทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจ
ทัศนคติ เหตุผล และมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําวิจัย
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้เชิง
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 2 ด้านทัศนคติเชิงจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และองค์ ป ระกอบที่ 4 ด้ า นพฤติ ก รรมเชิ งจริ ย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ สถานศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทาง
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายตามบริ บ ทเพื่ อ พั ฒ นาจริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนได้

1.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเวทีในการนําเสนอการออกแบบการจัด การเรียนรู้
หรือการนําไปประยุกต๋ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนาจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ประกอบด้านจริยธรรมว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
2.2 ควรมีการสร้างรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน
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