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บทคัดย่อ 

   วตัถปุระสงค์ของการวิจยัคือ  1)  เพื�อพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียน

คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา ระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู  และ 2) เพื�อศกึษาผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการ

เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา  

การวิจยัแบ่งออกเป็น  3  ขั �นตอนคือ  ขั �นตอนที� 1  การศกึษารวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  และ

สงัเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น  ขั �นตอนที�  2  การพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียน

คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา ระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู และ ขั �นตอนที� 3  ทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียน

คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา กลุม่

ตวัอย่างที�ใช้ทดลอง คือ นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู  ชั �นปีที� 1  ที�ลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชา 3128-1003  โปรแกรมโครงสร้าง 1 ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา  2555  สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคนิคยโสธร   จํานวน       

64 คน สุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster  Random  Sampling) สถิติที�ใช้วิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย  

คา่เฉลี�ย  สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และ Independent  Samples    t-test    

 ผลการวิจยัพบวา่   

  1.  รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  มีดงันี �  รูปแบบ มี  7  

องค์ประกอบ  คือ  1) หลกัการและเป้าหมาย  2) กําหนดจริยธรรมที�ต้องพฒันา  3)  วิธีการ

เสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  4) บทบาทผู้เรียน  5) บทบาทผู้สอน   6) บทบาท

สภาพแวดล้อม  และ  7) ประเมินผล    

  2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  มีดงันี �          

1) กลุม่ทดลองมจีริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�   

ระดบั .05  และ 2) ความพึงพอใจของกลุม่ทดลองมีคา่อยูใ่นระดบัมาก  
1 วทิยาลยัเทคนคิยโสธร  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000    Yasothon Technical  College. Yasothon  Province, 35000 
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                                                            Abstract 

 This research aimed : 1) To develop  promote  ethical model  computer learning 

through self-regulation and use a mirror reflecting the behavior of students in High 

Certificate Students and  2) To study the effect of experimenting to  used  promote  

ethical model  computer learning through self-regulation learning and the use of 

computers by means of mirrors reflecting the behavior of students.  The research 

involved  3  steps : step  1  was  the  preliminary  study,  collection,  analysis,  and  

synthesis  of  related  information. ;  step  2  was  the  development  of  the  promote  

ethical model  computer learning through self-regulation and use a mirror reflecting the 

behavior of  High Certificate Students and  step  3  was  the  experiment  of  the    

promote  ethical  model .  The  sample  consisted  of  64  High Certificate Students  

majoring  in  Computer Technology and Information Technology   in  Yasothon  

Technical  College,  selected  using  the  cluster  random  sampling  technique.  The  

statistics  used  for  data  analyses  included  mean,  standard  deviation,  and  the  

Independent  Samples  t-test.   

 The  results  were  as  follows  : 

 1.  The  promoting  ethical model  computer learning  with  self-regulation and 

use a mirror reflecting the behavior of students consisted  of  7  components,  including         

1)  Principles  and  Objectives,  2) Specify of  Ethics  3) The Promoting  Ethics Methods,       

4)  Role  of  Learner,  5)  Role  of  Teacher, 6)  Role  of  Environment,  and  7) Evaluation.   

 2. Results using  promote ethical  model  are: 1) the experimental group 

behavior ethics  learning computer   higher than  the control group was   at the .05  

significantly  and 2) the satisfaction of the experimental group  is at a high level. 
Keyword :  Promote Ethical Model, Self-regulation , Mirror reflecting the behavior  ;  E-mail : lucky0763@hotmail.com 

 
ปัญหาและความสาํคัญของปัญหา 

 การสอนในรายวชิาที�ใช้คอมพิวเตอร์  ไมว่า่ครูจะสอนแบบบรรยาย หรือสาธิตประกอบการ

บรรยายเพื�อให้นกัศกึษาปฏิบตัิตาม  ครูที�ปฏิบตัิการสอนอยู่ที�หน้าชั �นเรียนห้องปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์  จะมองเห็นเพียงด้านหลงัจอภาพคอมพิวเตอร์ของนกัศกึษาเท่านั �น เพราะด้าน

หน้าจอที�แสดงภาพจะหนัเข้าหานกัศกึษาสว่นด้านหลงัของจอภาพจะหนัเข้าหาครู   จงึทําให้
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นกัศกึษาบางสว่นหลบบงัหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ของตนเอง  เลน่อินเทอร์เน็ต  เลน่เกม           

สื�อสงัคม หรืออื�นๆ  ไมส่นใจฟังครูสอน หรือไมป่ฏิบตัิตามสิ�งที�ครูมอบหมาย    จงึทําให้นกัศกึษา

กลุม่ดงักลา่ว  มีพฤตกิรรม  ไมต่ั �งใจเรียน  รบกวนสมาธิเพื�อนร่วมชั �นเรียน  ขาดความรับผิดชอบ

ตอ่เอง  ขาดความเกรงใจเพื�อนร่วมชั �นเรียน    จึงเป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ ทั �งตอ่

ตนเองและเพื�อนร่วมชั �นเรียน  

 การปรับพฤตกิรรมที�เป็นปัญหาของนกัศกึษา  มีหลายวิธี เช่น การลงโทษ การให้ทํางาน

นอกเวลา  การปรับสนิไหมทดแทน การสั�งห้ามเลน่โดยเดด็ขาด   การปิดสวิตซ์ไฟฟ้าที�จ่ายกําลงัใน

ห้องคอมพิวเตอร์ขณะที�ครูกําลงัสอน   ซึ�งการใช้วิธีการดงักลา่วนี �จะเป็นการเพิ�มความตงึเครียด

ของบรรยากาศในการเรียนรู้ของนกัศกึษา  สว่นวิธีการ ใช้ Software เพื�อป้องกนัโปรแกรมที�ไม่

ต้องการให้นกัศกึษาเลน่  ก็จะมปัีญหาเมื�อนกัศกึษาใช้ระบบเครือขา่ยไร้สาย  หรือนกัศกึษาที�ใช้

คอมพิวเตอร์สว่นตวั เช่น  การใช้แอร์การ์ด  หรือ บลทูธู  เพื�อแก้ไขปัญหาและป้องกนัพฤตกิรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ของนกัศกึษาขณะที�ครูกําลงัสอนบรรยายหน้าชั �นเรียน  ผู้วิจยัจึงเกิดแนวคิดใน

การวิจยัพฒันานวตักรรมเพื�อแก้ไขปัญหาและให้สอดคล้องกบับริบทสถานศกึษา 

  การนําเอากระจกเงามาตดิตั �งไว้ที�ด้านหลงัห้องปฏิบตัิคอมพิวเตอร์ เพื�อสะท้อนภาพหน้า

จอคอมพิวเตอร์ของนกัศกึษา  ทําให้ครูที�สอนสามารถมองเห็นภาพหน้าจอภาพและได้รับรู้วา่

นกัศกึษากําลงัทําอะไรอยู่ในขณะนั �น ซึ�งนบัวา่เป็นวิธีที�ได้ผลดี ทําได้ง่าย และมีราคาถกู พร้อมทั �ง

สามารถป้องกนัและแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องและมีความเหมาะสมกบัทกุบริบทของสถานศกึษา

ทกุระดบั  ซึ�งเป็นวิธีการที�ประหยดังบประมาณให้กบัสถานศกึษา  และที�สําคญัเป็นการนําเอาภมูิ

ปัญญาท้องถิ�น มาแก้ปัญหาให้กบัเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นวิธีการที�ทรงคณุคา่ตอ่วง

วิชาการ  ซึ�งผู้วิจยัจะศกึษาในลําดบัตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพื�อพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและ

การใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู   

  2. เพื�อศกึษาผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี

กํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา ระดบั ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั �นสงู   

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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                                          ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจยั  

 การกํากับตนเองในชั �นเรียน 

  1. การกํากบัตนเองในการเรียน หมายถึง การควบคมุตนเองของบคุคลอย่างเป็น

ระบบในด้านความคิด  ความรู้สกึอย่างเป็นระบบ โดยการใช้ทกัษะ  มีแรงจงูใจ เพื�อกระทําให้

ตนเองมีความรู้และทกัษะตา่ง ๆ  ตลอดทั �งพฤตกิรรมตามเป้าหมายของตนเอง (Zimmerman. 

1989 : 329 ; Pintrich & De Groot.1990 : 33) 

  2.  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบกํากบัตนเอง  มี  5  ขั �น (Zimmerman & Martinez –

Pons .1988 ; Linder & Harris.  1993 ; Ley & Young. 2001)  คือ 1) ปฐมนิเทศ  2) การสํารวจ

ตนเอง  3) การตั �งเป้าหมาย  4) การวางแผน  5) การควบคมุตนเองและการบนัทึกพฤติกรรม

ตนเอง  และ 6) การประเมินตนเองและการเผ้าติดตาม 

       3. การใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรม  มีดงันี �  1) ภาพการเข้าห้องปฏิบตัิการ     

2)  ภาพการฟังบรรยาย  3) ภาพการทํางานที�มอบหมาย และ  4)  ภาพกิจกรรม ก่อนเลกิเรียน    

1.  จริยธรรมการเรียนคอมพวิเตอร์ 

-  ความรับผดิชอบทางการเรียน    -  ความขยนั ตั �งใจเรียน 

-  ให้เกียรติผลงานผู้อื�น                -.  การมีสว่นร่วม 

-  ไม่เลน่เกมในเวลาเรียน           - ไม่ดูภาพอนาจารบนเวบ็ 

-  ไม่รบกวนการทํางานผู้อื�น 

2.  ความพงึพอใจต่อการเรียนรู้ 

กระจกเงาสะท้อนภาพ 

วลัลภา  จันทร์เพญ็ (2544 :  143);ไพโรจน์  เนียมนาค 

(2554 :  241) รอยพมิพ์ใจ เพชรกุล(2545 : 112) 

1. หลกัการและเป้าหมาย        2. กําหนดจริยธรรม 

3. วธีิการเสริมสร้างจริยธรรม   4. บทบาทผู้เรียน                

5. บทบาทผู้สอน                     6. บทบาทสภาพแวดล้อม 

7.ประเมินผล 

1. ภาพการเข้าห้องปฏิบตัิการ 

2. ภาพการฟังบรรยาย 

3. ภาพการทํางานที�มอบหมาย 

4. ภาพกิจกรรมก่อนเลกิเรียน 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

Zimmerman & Martinez –Pons (1988) ; 

Linder & Harris(1993); Ley & Young (2001)  

  1.  ปฐมนเิทศ        2. การสํารวจตนเอง 

  3.  การตั �งเป้าหมาย  4. การวางแผน    

  5.  การควบคุมตนเองและการบนัทกึพฤติกรรม 

     ตนเอง 

  6.  การประเมินตนเองและการเฝ้าติดตาม 

 

การกํากบัตนเอง 

รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพวิเตอร์ด้วยวธีิ

กํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรม

ของนกัศึกษา ระดบั ประกาศนียบตัร วิชาชีพชั �นสงู   
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 4.  จริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  7  ประการ  (Marina Moore. 

2006;นารีรัตน์ สวุรรณวารี. 2543 : 108) คือ   1) ความรับผิดชอบทางการเรียน  2.  ความขยนั 

ตั �งใจเรียน  3)  ให้เกียรติผลงานผู้อื�น  4)  การมีสว่นร่วม  5)  ไมเ่ลน่เกมในเวลาเรียน   6)  ไมด่ภูาพ

อนาจารบนเวบ็  และ7)  ไมร่บกวนการทํางานผู้อื�น      

  5.  องค์ประกอบของรูปแบบ มี  7 องค์ประกอบ (วลัลภา  จนัทร์เพ็ญ. 2544 :  143 ;

ไพโรจน์  เนียมนาค. 2554 :  241;รอยพิมพ์ใจ เพชรกลุ. 2545 : 112)  คือ 1) หลกัการและ

เป้าหมาย  2) กําหนดจริยธรรมที�ต้องพฒันา  3)  วิธีการเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ 

4) บทบาทผู้เรียน  5) บทบาทครู     6) บทบาทสภาพแวดล้อม  และ  7) ประเมินผล    

วธีิดําเนินการวจิัย 

 การวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบั

ตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ขั �นตอนดงันี � 

 ขั �นตอนที� 1  การศกึษารวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  และสงัเคราะห์ข้อมลูเบื �องต้น  

ดําเนินการดงันี � 

   1. เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 1)  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง          

2)  แบบสอบถาม 

  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

  2.1  สมัภาษณ์ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  ของสถานศกึษาที�สงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดั

ยโสธร  ภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  10  คน  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

คือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   

  2.2  สํารวจความคิดเห็นของนกัศกึษาเกี�ยวกบัจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ ระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู  ผู้วิจยัดําเนินการ  ดงันี � 

   2.2.1 ประชากร คือนกัศกึษาประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั �นสงู ในภาคเรียนที� 1 ปีการศกึษา 2555  ของสถานศกึษาที�สงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดั

ยโสธร     จํานวน  1148  คน 

   2.2.2 กลุม่ตวัอย่างที�ใช้ศกึษา สภาพการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์  จริยธรรมการ

เรียนคอมพิวเตอร์ของนกัศกึษาช่างอตุสาหกรรม คือนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู 

ชั �นปีที� 1 ของสถานศกึษาที�สงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดัยโสธร  ในภาคเรียนที�  1  ปีการศกึษา  2555 

โดยกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตาราง  Krejcie  และ  Morgan  จํานวน  300  คน  (บญุชม  

ศรีสะอาด.    2543  :  40  )  กลุม่ตวัอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sample) 
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   2.2.3  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัศกึษาเกี�ยวกบัพฤติกรรมด้าน จริยธรรมของนกัศกึษา ในการเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบตัิคอมพิวเตอร์ 

 ขั �นตอนที�  2  การพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบั

ตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา  ดําเนินการ  ดงันี � 

  1.  สงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรม  (วลัลภา  จนัทร์เพญ็. 2544 :  143 ;

ไพโรจน์  เนียมนาค. 2554 :  241;รอยพิมพ์ใจ เพชรกลุ. 2545 : 112)   

  2.  การพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเอง

และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา  ต้นแบบ  ดงัภาพประกอบ 2 

  3. นํารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  ที�พฒันาขึ �น  เสนอ

ผู้เชี�ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน  เพื�อพิจารณาความเหมาะสม และขอคําแนะนํา  ข้อเสนอแนะเพื�อ

นํามาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้มีความสมบรูณ์ยิ�งขึ �น  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

 ขั �นตอนที� 3  ทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบั

ตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา  ผู้วิจยัดําเนินการ  ดงันี � 

  1. ประชากรที�ใช้ในการทดลองรูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีกํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา เป็นนกัศกึษาระดบั  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู ชั �นปีที� 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  วิทยาลยัเทคนิคยโสธร  ภาคเรียนที� 2  ปีการศกึษา  2555    จํานวน 118  คน   

  2.  กลุม่ตวัอย่างที�ทดลองใช้ รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี

กํากบัตนเองและการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา  คือนกัศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู  ชั �นปีที� 1  วิทยาลยัเทคนิคยโสธร  ที�ลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 

3128-1003  โปรแกรมโครงสร้าง 1 ภาคเรียนที� 2 ปีการศกึษา  2555  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์  และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  64  คน  ได้จากการสุม่แบบแบ่งกลุม่ 

(Cluster  Random  Sampling) 

  3.  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีดงันี �  1) รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการ

เรียนคอมพิวเตอร์  2)  แบบวดัจริยธรรม   และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  4. ดําเนินการทดลอง โดยใช้วิธีการเชิงทดลองตามแผนแบบ  Posttest-only Control  

Group Design  กลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง 32 คน และกลุม่ควบคมุ 32 คน 
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ผลการวจิยั 

 1. ผลการพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเอง

และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา   ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  2  รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้ 

                      กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสงู 
 

 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเอง 

และการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา มีดงันี �   

  2.1  ผลการเคราะห์จริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุมี 

ดงัตาราง  1 

 

 

 

หลกัการและเป้าหมาย 

กําหนดจริยธรรมที�

ต้องพฒันา 

บทบาทผู้สอน 

บทบาทผู้เรียน 

การใช้กระจกเงาสะท้อนภาพ

พฤติกรรม 
1.  ภาพการเข้า

ห้องปฏิบตัิการ 

2.  ภาพการฟังบรรยาย 

3. ภาพการทํางานที�

มอบหมาย 

4.  ภาพกิจกรรมก่อนเลกิ

เรียน 

1. ปฐมนเิทศ 

2. การสํารวจตนเอง 

3. การตั �งเป้าหมาย 

4. การวางแผน 

5. การควบคุมตนเอง 

 6. การประเมินตนเองและ

การเฝ้าติดตาม 

วธีิการกํากบัตนเอง 

ประเมินผล 

- จริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์      - ความพงึพอใจ 

บทบาท

สภาพแวดล้อม 

วธีิการเสริมสร้างจริยธรรม 
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ตาราง 1 แสดงคา่เฉลี�ย สว่นเบี�ยงมาตรฐานจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ของกลุม่ทดลองและ 

 กลุม่ควบคมุ 

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ พฤติกรรม 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านความรับผิดชอบทางการเรียน 

2. ด้านความขยนั  ตั �งใจเรียน........................................... 

3. ด้านให้เกียรติผลงานผู้อื�น............................................ 

4. ด้านการมีสว่นร่วม...................................................... 

5. ด้านการไมเ่ลน่เกมหรืออื�นๆ ขณะกําลงัเรียน.................  

6. ด้านการไมด่ภูาพอนาจารบนเวบ็.................................. 

7. ด้านการไมร่บกวนการทํางานของผู้อื�น..........................   

4.40 

4.35 

4.43 

4.39 

4.63 

4.49 

4.52 

0.13 

0.18 

0.21 

0.14 

0.14 

0.15 

0.17 

4.37 

4.24 

4.33 

4.28 

4.13 

4.37 

4.30 

0.13 

0.16 

0.22 

0.17 

0.15 

0.14 

0.08 

                                     รวม 4.45 0.18 4.31 0.13 

 จากตาราง 1  พบวา่  กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี�ยของจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ 4.45  

สว่นเบี�ยงมาตรฐาน 0.18 ผลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  และกลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี�ยของจริยธรรม

การเรียนคอมพิวเตอร์ 4.31  สว่นเบี�ยงมาตรฐาน 0.13 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี   

  2.2  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี�ยจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ของกลุม่ทดลองกบั

กลุม่ควบคมุ  ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี�ยจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ของกลุม่ทดลองกบั 

              กลุม่ควบคมุ   

ตวัอย่าง N   S.D. t-test P 

กลุม่ทดลอง 

กลุม่ควบคมุ 

32 

32 

4.45 

4.31 

0.18 

0.13 

3.577* .001 

 จากตาราง  2  พบวา่  กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี�ยจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ สงูกวา่กลุม่

ควบคมุ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

  2.3  ผลของความพึงพอใจของกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี�ย  4.42  สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

0.96  ผลการประเมินมีคา่อยู่ในระดบัมาก    

สรุปผล 
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 1.  รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีกํากบัตนเองและการใช้ 

กระจกเงาสะท้อนภาพพฤติกรรมของนกัศกึษา พบวา่  1)  รูปแบบมี  7  องค์ประกอบ คือ            

1) หลกัการและเป้าหมาย  2) กําหนดจริยธรรมที�ต้องพฒันา  3)  วิธีการเสริมสร้างจริยธรรมการ

เรียนคอมพิวเตอร์  4) บทบาทผู้เรียน  5) บทบาทครู  6) บทบาทสภาพแวดล้อม  และ                 

7) ประเมินผล    

    2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  มีดงันี �             

1) กลุม่ทดลองมจีริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ�

ระดบั .05  และ  2) กลุม่ทดลองมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

อภปิรายผล 

 1. จากผลการพฒันารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ พบวา่  รูปแบบมี  

7  องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการของรูปแบบ  2) กําหนดจริยธรรมที�ต้องพฒันา  3)  วิธีการ

เสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  4) บทบาทผู้เรียน  5) บทบาทครู  6) บทบาท

สภาพแวดล้อม  และ   7) ประเมินผล   ที�ผลการวิจยัปรากฏเช่นนี �น่าจะเป็นผลมาจากที�ผู้วิจยัได้

ศกึษาเอกสาร  ตํารา  หลกัการ แนวคิด  และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี �การดําเนินทกุขั �นตอน

ผู้วิจยัได้ปรึกษาผู้ รู้  ผู้ เชี�ยวชาญ เพื�อนําข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข จึงน่าจะเป็นสาเหตทีุ�ทําให้

รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ ที�ผู้วิจยัพฒันาขึ �น มี 7 องค์ประกอบ  ซึ�ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพโรจน์  เนียมนาค (2554 :  241)  ได้ศกึษาเกี�ยวกบัการพฒันารูปแบบ

สอนเพื�อเสริมสร้างจริยธรรมด้านความวินยัในตนเองสําหรบันกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั 

 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ พบวา่  1) กลุม่

ทดลองมีพฤตกิรรมด้านจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .05   และ 2) ความพึงพอใจของกลุม่ทดลองมีคา่อยู่ในระดบัมาก  ที�ผลการวิจยัปรากฏผล

เช่นนี �กน็่าจะเป็นผลมาจาก  การใช้กระจกสะท้อนพฤตกิรรมของนกัศกึษา เพื�อให้ครูและเพื�อนร่วม

ชั �นเรียนได้เห็นภาพ  จึงทําให้นกัศกึษาเกิดความละอายใจไมก่ล้าจะประพฤติตนในสิ�งที�ไมด่ี  

เพราะกลวัครูและเพื�อนร่วมชั �นเรียนจะเหน็ภาพของตนเองทางกระจกเงา    จึงทําให้กลุม่ทดลองมี

จริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมนียัสําคญัทางสถิตทีิ�ระดบั .05   

สอดคล้องกบั ไพโรจน์  เนียมนาค (2554 :  241)   

ข้อเสนอแนะ 

 การจดัการเรียนรู้ในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ทั �งระดบัมธัยมศกึษา และระดบั

อาชีวศกึษา  เหน็ควรนําเอารูปแบบเสริมสร้างจริยธรรมการเรียนคอมพิวเตอร์  ที�ผู้วิจยัพฒันาขึ �น

ไปใช้ เพราะวา่เป็นวิธีการที�ประหยดัและสามารถเสริมสร้างจริยธรรมที�มปีระสิทธิภาพ 
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