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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  
  การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ในการกำหนดประเด็นนำมาสู่หัวข้อการวิจัย
และการดำเนินการวิจัยทุกกระบวนการ อีกทั้งขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน       
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด ที่ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการการวิจัยในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณอาจารย์ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือด้านเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม   
ทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบคุณอาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที ่ให้ข้อมูลในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ และการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื ่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีความรู้  
มีจินตนาการ คิดเป็นทำเป็น พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
  
                         คณะผู้วิจัย 
                                                           สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม

จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เ พ่ือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมแก่นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศ ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกันของคนในสังคมให้
นิสิตนักศึกษาเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไปพรอม ๆ กับการพัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ท าใหชีวิตมีคุณคา และก ากับใหตนเปนผูที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงคดวยการปลูกฝงพ้ืนฐานดานจริยธรรม 
และการตักเตือนใหเกิดความส านึกในความถูกตองและความผิด รวมทั้งการปลูกฝงคานิยมที่ดี เพ่ิมพูน
ความสามารถในการคิดแกไขปญหา และสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1 ที่มีเป้าหมายในการสร้างเสริม
ค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อสังคม เคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของกันและกัน ซึ่งทักษะทางด้านคุณธรรมเหล่านี้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายใน 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และมีลักษณะอันพึงประสงค์   
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป  ผลจาก 
การส ารวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างยุค Gen Z พบว่า ต้องการวิธีหาความรู้เพ่ิมเติมโดยนิยมเรียนรู้โดยใช้สื่อ ซึ่ง
รูปแบบการเรียนรู้ในยุคข้อมูลข่าวสารจะมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่ที่น่าสนใจเกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้เรียน และเป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องอันน าไปสู่
การเพ่ิมจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี แสดงตัวอย่างหรือแบบอย่างสถานการณ์ที่สามารถน าไปปรับ
ใช้ได้จริง จะช่วยเน้นย้ าพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี เพราะคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม การพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรม
ที่ดีจึงควรพัฒนาไปพร้อมกัน ร่วมช่วยแก้วิกฤติด้านคุณธรรมในเยาวชนไทย 

โครงการวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนคนไทย 4.0 ให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต 
มีความรู้ มีจินตนาการ คิดเป็นท าเป็น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนและช่องทางการใช้งานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และนับเป็นการสร้าง
เครือข่ายต้นแบบบนสื่อสังคมท่ีสามารถการกระจายความรู้ส าหรับเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ  

วัตถุประสงค์การวิจัย มี 4 ประการ ประการแรกเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประการที่ สอ ง  เ พ่ือศึกษาผลลั พธ์ 
การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประการที่สาม เพ่ือศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเรียนแบบปกติ  และประการสุดท้าย เพ่ือศึกษา
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ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี        

วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งขอบเขตของ
การด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะที่ 2 การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(True-Experimental) ในรูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design และ ระยะที่ 4 การประเมิน
และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 

ผลการศึกษา พบว่า 
1. ไดส้ื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย เกมมัลติมีเดีย ชื่อเกม “Why” เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
และสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  จ านวน 5 
เรื่อง ได้แก่            

1.1 ภูเขา (ปลูกฝังประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความเชื่ออ านาจในตน ขั้นที่ 1 เชื่อว่า ท า
ได)้         

1.2 มาวิน (ปลูกฝังประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความเชื่ออ านาจในตน ขั้นที่ 5 ท านายได้ 
ควบคุมได้ โดยเกิดความเชื่อว่า “ฉันท าได้” “ต้องพยายามให้มาก จึงจะได้ผลดีมาก” และ “ตนพยายามมาก 
ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย”)          

1.3 เงินทอน (ปลูกฝังประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม)             

1.4 ไม่มีป้ายห้าม (ปลูกฝังประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
การเคารพกฎระเบียบของสังคม)          

1.5 รักในวัยเรียน (ปลูกฝังประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง) 
2. ผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่เรียนแบบใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  
3. กลุ่มที่เรียนแบบใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ร่วมกับการเรียนแบบปกติ และกลุ่มที่เรียนแบบใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเดียวมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม  แตกต่างจากกลุ่มที่เรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เป็นไปตามสมมติฐาน)       



ง 
 

4. กลุ่มที่เรียนแบบใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ร่วมกับแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน)        

5. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน)         

6. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมประเภทแอนิเมชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวม
เท่ากับ 4.42 (คะแนนเต็ม 5) และมีความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยรวมเท่ากับ 4.23 (คะแนนเต็ม 5)       

ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย โครงการวิจัยได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีออกสู่สาธารณะ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยสามารถน าสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมได ้

กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มหาวิทยาลัย ผู้สอนระดับปริญญาตรี และผู้จัด
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม สามารถน าสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดียจากงานวิจัยไปใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนหรือการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใน 

การขับเคลื่อนด้วยพลังเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา และภาคประชาชน เป็น
ต้น ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน การท างาน งบประมาณ การติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางการศึกษาควรก าหนดนโยบายสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ใน 
การพัฒนาและใช้งานสื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

3. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางการศึกษาควรมีมาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์
ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอน
หรือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้มีความทันสมัย และสามารถเข้าถึง
ผู้เรียนได้หลากหลายช่องทางเพ่ือตอบสนองต่อการเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน  

4. คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ควรมีการประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และ 
การสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มและบริบทของผู้เรียน ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบรอบ
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ด้าน (อาทิเช่น ผู้เรียน ผู้สอน คณะ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น) เพื่อให้คุณลักษณะบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ ค่านิยมของสังคม และทิศทางของตลาด 
แรงงาน และคุณลักษณะของพลเมืองที่สังคมต้องการหรือจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน  

5. อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีทุกสถาบันการศึกษา ควรปรับปรุงและออกแบบเนื้อหา วิธี 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยควร อิงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง สร้างความท้าทายให้กับผู้ เรียน ให้เกิดความกระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ สามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีกับการเรียนแบบปกติ และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
274 คน ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว กลุ่ม และภาคสนาม มีจำนวน 
5, 15 และ 54 คน ตามลำดับ และในการศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 60 คน ที่
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีร่วมกับการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 70 คน ที่เรียนโดยใช้สื่อ 
การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ได้เรยีน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มควบคุม 70 คน ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การหาประสิทธิภาพของสื่อ 
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุนาม (Multivariate 
Analysis of Covariance: MANCOVA)  

ผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มทดลองเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้   
กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรมมีเพียงกลุ่มทดลองที่ 1 แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ประเภทแอนิเมชันและเกมมัลติมีเดีย
เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
 
คำสำคัญ: สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม, การปลูกฝังพฤติกรรมระดับปริญญาตรี, สื่อการเรียนรู้บน
สื่อสังคมออนไลน์ 
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Abstract 
 

This research aimed to: 
 1) develop instructional media for undergraduate students by cultivating moral behavior 

through social media,  
2) study of student learning outcomes among undergraduate students who were taught 

using the above method, and 
3) compare psychological characteristics and moral behavior among undergraduate 

students who were taught using the above method and those who studied traditional ethical 
and moral courses, and  

4) examine students’ satisfaction with the new method.  
This study employed the research and development methodology. The sample consisted 

of 274 undergraduate students of Srinakharinwirot University in the academic year 2019. 
Effectiveness testing was performed by dividing a sample of 74 undergraduate students into three 
groups:  individual testing, group testing and field testing, consisting of 5, 15 and 54 members, 
respectively. To study the results, a sample of 200 undergraduate students was divided into 3 
groups: Experimental Group 1, Experimental Group, and Control Group. The research instruments 
consisted of the psychological characteristic and moral behavior scale, and the survey of 
students’ satisfaction with the above proposal. The data analysis consisted of descriptive 
statistical analysis, effectiveness testing with the criteria of 80/80 (E1/E2), and multivariate analysis 
of covariance (MANCOVA). 

The results showed Learning Outcomes of Experimental Group were according to the 
learning management plan; that on attitudes towards moral behavior, Experimental Group 1 and 
Experimental Group 2 each had significantly different average scores from the Control Group at 
a significance level of .05. Only Experimental Group 1 had a significantly different average score 
on moral reasoning from the Control Group at a significance level of .05; and the average scores 
on moral behavior of each of the three groups were not significantly different at a significance 
level of .05. The study also found that students had a high average overall satisfaction score on 
instructional animations and games multimedia for cultivating moral behavior through social 
media for undergraduate students. 
 
Keywords: Moral instructional media, Moral Cultivation for undergraduate students, Instructional 
media thorough social media 
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  บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เป็นคนรุ่น Z หรือเด็ก Gen Z (คนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540) 
ประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2562) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นปีที่เด็ก 
Gen Z เริ่มเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมต่อกับเด็ก  
Gen Z ด้วยความเข้าใจในความคิดพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่ตอบโจทย์และเข้ากับพฤติกรรม 
การเรียนรู้กับเด็กให้ได้มากที่สุด ซึ่งเด็กกลุ่ม Gen Z จะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะคือ เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อยู่ในครอบครัวที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม 
สามารถสื่อสารโดยท าหลายสิ่งได้พร้อมกัน (Multi-task) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็น ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์จะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนและวางเป้าหมาย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้  
พัฒนาเด็กในการค้นหาตัวตนและจุดเด่นเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิตได้ถูกทิศทาง มีการบูรณาการ
หลากหลายศาสตร์ เน้นสมรรถนะ ปลูกฝังความดี ตลอดจนมุ่งเน้นการศึกษาที่ต้องเตรียมคนไทยสู่สังคม 4.0 
ได้แก่ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เพ่ือส่วนรวม และเรียนรู้
เพ่ือการน าไปปฏิบัติโดยมีอาจารย์คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านการเรียนรู้  (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น. 2561: 
ออนไลน์) 

หนึ่งในปัญหาส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้นของประชากรไทยในช่วงวัย Gen Z คือ วิกฤติทางด้านคุณธรรม   
ซึ่งเยาวชนในวัยนี้ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ แต่จากผลส ารวจของ
ศูนย์คุณธรรม (2561) เรื่อง สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยปี พ.ศ. 2561 ยังคงพบว่า คุณธรรมที่
เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (ร้อยละ 24.90, 20.19 และ 10.34 ตามล าดับ) ซึ่งคุณธรรมบางด้านพบผลการส ารวจมา
ต่อเนื่องหลายปีด้วยกัน แสดงให้เห็นว่าปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมของเด็กและเยาวชนก าลังเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของสังคมไทยควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งวิธีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนั้นสามารถ  
ท าไปพร้อมกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาผ่านการอบรมกล่อมเกลาให้ เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มี
สติปัญญาดี มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการมีความส านึกในความถูกต้องและความผิด และสามารถควบคุมและก ากับตนเองเป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคม สอดคล้องตามแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1 ที่มีเป้าหมายในการสร้างเสริมค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรม         
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อสังคม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน       
ซึ่งทักษะทางด้านคุณธรรมเหล่านี้ได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมาย
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ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจะถูกบรรจุไว้ในวิชา
ศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ (ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้. 2559) 

การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนยุค Gen Z จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นผู้เรียนที่เป็นผู้รับ 
(Passive Learning) เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเป็นผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และการแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นโค้ชที่คอยออกแบบการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผล
ลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  (นวพร ชลารักษ์. 2558: 64) ผู้สอนจะต้องมีความสามารถใน 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ (Experience) ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะ 
การค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีตลอดเวลา (Extended) ขยายผลของความรู้นั้นสู่ผู้เรียน (Expanded) เลือก
เนื้อหาที่ทันสมัยและใช้ความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบการเรียนการสอน (Exploration) เป็นนักประเมินผล
การเรียนรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยี (Evaluation)เข้ามาช่วยในการประเมินผล เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ดี (End-User) มีคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ (Ethics) สร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Engagement) เป็น
ผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficient and Effective) โดยเป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และ
ผู้ใช้ความรู้ (มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. ม.ป.ป.: ออนไลน์) ทั้งนีก้ารเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการที่ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะและ
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน บทบาทการสอน
ของผู้สอนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ และผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้น าผู้เรียนให้
คิดและแสดงพฤติกรรมตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (ธารา อิสสระ. 2559: ออนไลน์)  
 ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป บิดามารดาและผู้ปกครองที่เคยมีบทบาทใน
การอบรมกล่อมเกลาจิตใจบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมลดน้อยลงไป เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไป
กับการท างานนอกบ้าน ในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา สื่อสังคม (Social media) เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น โดยมีการใช้เพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ รวมถึงใช้
เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ในด้านที่เป็นประโยชน์ เช่น ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ฯลฯ (Kommers. 2011) กล่าวได้ว่าสื่อสังคมมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต รวมถึงให้เกิดส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขตจ ากัด ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย (นฤมล บุญส่ง. 2561) การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการใช้งานและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียที่ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น าเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอนให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งการใช้มัลติมีเดียเพ่ือเป็นสื่อการสอนนั้นท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุการสอน
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แบบปกติ และสามารถเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการสอนแบบปกติ ส่งผลท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
(สุรีรัตน์ ทิพย์ประเสริฐ. 2552)  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผล
จากการส ารวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Gen Z พบว่า ต้องการวิธีหาความรู้เพ่ิมเติมโดยนิยมเรียนรู้โดยใช้
สื่อ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในยุคข้อมูลข่าวสารจะมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ มีโอกาสสูงที่คนรุ่นใหม่จะเข้าถึงได้ อาทิ หลักสูตรออนไลน์
แบบเปิดส าหรับมวลชน (MOOCs) สื่อวีดิทัศน์ (YouTube) เกมคอมพิวเตอร์ (Games) สื่อสังคม (Social 
Media) สื่อทางเสียง (Audiobooks and Podcasts) ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนจะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยที่การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนี้ หากผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด 
การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงมือปฏิบัติ และสร้างสภาวะของการแข่งขันและมีส่วนช่วย
กระตุ้น และส่งเสริมให้การเรียนรู้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ได้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้. 2560: ออนไลน์) 

การจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน ในอดีตนั้นสื่อ
ที่เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมใช้ตัวบุคคลเป็นสื่อที่แสดงเป็นแบบอย่าง และค าพูดที่แสดงออกมาเป็นค าสั่ง
สอนให้คนยึดถือและปฏิบัติตาม แต่ทิศทางของสื่อในอนาคตโดยเฉพาะที่เป็นสื่อในอุดมคตินั้นอาจจะแตกต่าง
จากสื่อที่จะเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริง สังคมมีความคาดหวังจะว่าจะมีสื่อที่ดี เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ที่
ส่งเสริมให้เกดิคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลท าให้สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในทาง
ตรงข้าม ถ้าสื่อไม่ดี น าเสนอเรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก็จะส่งผลให้สมาชิกในสังคม
มีปัญหา มีความขัดแย้ง ส่งผลให้เกิดความทุกข์ ทั้งนี้ทิศทางของสื่อเพ่ือสร้างจิตส านึกควรมีคุณลักษณะ 3 
ประการ คือ (1) สื่อต้องสร้างขึ้นด้วยความเป็นธรรม (2) สื่อต้องสามารถเข้าถึงคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของคนในสังคม และ (3) สื่อต้องเสริมสร้างจิตส านึกของความดี
งาม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ต้องสามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องดีงามโดย
ไม่มีอคติ ซึ่งสื่อสมัยใหม่ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้จ านวน
มาก และตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง และสื่อที่ส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษท้ังภาค รัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือช่วยกระตุ้นท าให้จิตส านึก
ของสังคม (Social Consciousness) ที่สามารถถ่ายทอดสืบต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการด ารงอยู่ของสังคม  
การกระตุ้นจิตส านึกนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องลึกของจิตใจ ตัวสื่อที่จะเข้าถึงกับ
คนในสังคมได้ดีต้องเป็นสื่อที่ทันสมัย สอดคล้องกับค่านิยม ความเป็นอยู่และความต้องการของสังคม และมี
เรื่องราวทีเ่สริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมให้กับคนในสังคม (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. 2552) 

ในการน าสื่อการเรียนรู้แต่ละชนิดมาปรับใช้นั้นจะต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความต้องการ และ
บริบทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมของช่องทางการน าเสนอสื่อ ซึ่งในปัจจุบันสื่อสังคม (Social 
media) เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนจะสามารถใช้งานเพ่ือการเรียนรู้ไปพร้อมกับการใช้งานส่วนบุคคลใน 
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ผู้ใช้งานสื่อสังคมสามารถเลือกชมหรือศึกษาเรียนรู้อย่าง
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อิสระและสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ไร้ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึง
สื่อ มีสื่อใหม่เผยแพร่บนช่องทางนี้ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งอินโฟกราฟิก คลิปวีดิโอ แอนิเมชัน รวมทั้งเกม 
ต่าง ๆ สื่อใหม่นี้ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้จริยธรรมได้ ซึ่ง นุชภัทร์ บ้งงึ้ม, วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ 
และปฐมาวดี ค าทอง (2560) พบว่า สื่อการ์ตูนแอนิเมชันนิทานสร้างคุณธรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
การเรียนรับรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนจากภาพ สีและเสียงของการ์ตูน สร้างจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดดี ท าดีได้ และยังพบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม 
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และเป็น
การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง (Engage 
learners with their own learning) บนพ้ืนฐานแนวคิดที่จะท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกตามแนวคิด 
Edutainment  สามารถน ามาใช้ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้         
ซึ่งปัจจุบันสื่อแอนิเมชันและเกมออนไลน์ได้ถูกน าใช้อย่างหลากหลายทั้งทางการศึกษา สังคม การเมือง และ
ภาคธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว หลากหลาย ไร้ข้อจ ากัดทางด้าน
เวลาและสถานที่ เป็นสื่อที่ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้ตามอัธยาศัย  

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก
เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ก าลังจะเข้าสู่วัยท างานและก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมโดยสมบูรณ์ หากได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คุ่คุณธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ แต่หากไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมก็จะมีโอกาสในการมี
พฤติกรรมในทางที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดภัยอันตรายต่อสังคม โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 1 ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนคนไทย 4.0 ให้มี
คุณธรรม มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีจินตนาการ คิดเป็นท าเป็น พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมุ่งหวังพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังจริยธรรม
ส าหรับเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและช่องทางการใช้งานที่
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนในระดับปริญญาตรี การพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือใช้ในการวัดและ
ประเมินผลจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมยังปรากฏอยู่ไม่มาก จากการศึกษาข้อมูลพบว่า การวิจัยและ
พัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมส าหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เครื่องมือแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสาร ดังนั้น
การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมในครั้งนี้ สามารถเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างเครือข่ายต้นแบบที่สามารถการกระจายความรู้  เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมต้นแบบส าหรับเยาวชนไทย 
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถน าสื่อการเรียนรู้นี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของตนได้ 
เพ่ือให้ความรู้ ความสนุกสนานพร้อมทั้งประเมินผลจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมผู้เรียนและน าข้อมูลไป
ต่อยอดพัฒนาผู้เรียนของตนได้ในภายหลัง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่เผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม 
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จริยธรรม เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เติบโตเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.2.2 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.2.3 เพ่ือศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
การเรียนแบบปกต ิ

1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
มีขอบเขตของโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ประชำกรในกำรวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 200 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster random sampling) ร่วมกับการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมีกระบวนการสุ่ม
ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
และกลุ่มที่ 2 ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  

2. แบ่งประชากรกลุ่มที่ 1 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 15 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) ท า
การสุ่มเลือกกลุ่มทดลองที่ 1 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 60 คน และท า
การสุ่มเลือกกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 

3. แบ่งประชากรกลุ่มที่ 2 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 30 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) ท า
การสุ่มเลือกกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 
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1.3.3 ช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ช่วงเวลาในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ ช่วงเดือนกันยายน 2562 - มิถุนายน 2563 และช่วงเวลาใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 ซึ่งอยู่ในภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2562 

ทั้งนีช้่วงเวลาในการด าเนินการวิจัยดังกล่าว ประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอน และการเก็บ
ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ทีม่ีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 (ราชกิจจานุเบกษา. 2563) และทางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 2563) ท าให้ต้องงดการเรียนการสอนและ 
การสอบในชั้นเรียนในระดับปริญญาตรี และด าเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียนแบบปกติ 
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนิน 
การทดลองกับการเรียนการสอนออนไลน์และศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับกลุ่มตัวอย่างนอกชั้นเรียน
เท่านั้น และในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน และลด  
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างจ ากัด ซึ่งรวมถึง
พฤติกรรมจริยธรรมด้วย 

 
1.3.4 ตัวแปรที่ศึกษำ 

1) ตัวแปรต้น คือ สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนภายหลังการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในการวิจัย 

2.2 จิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มี
ต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น 
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1.3.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
สื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี หมายถึง สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ ภูเขา, มาวิน, ไม่
มีป้ายห้าม, รักในวัยเรียน และเงินทอน ซึ่งเผยแพร่และใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook), 
เว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle และยูทูป (YouTube) และเกมมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาชื่อเกม “Why” ซึ่ง
เผยแพร่และใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 

กำรเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เ พ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกัน  

จิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และการกระท าที่ดีงาม ที่ก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยคณะผู้วิจัยท าการวัดจากแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติที่มี
ต่อพฤติกรรมจริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  

 
1.3.6 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำรของตัวแปร  
พฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง การกระท าที่ดีงามที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และงด

เว้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและสังคม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) พฤติกรรมความมีวินัย หมายถึง การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการปฏิบัติ

ตามค ามั่นสัญญา กติกา ค่านิยม และกฎระเบียบของสังคม  
2) พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึง  

การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริงและความถูกต้อง  
3) พฤติกรรมความพอเพียง หมายถึง การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการด าเนิน

ชีวิตด้วยการพ่ึงตนเอง การตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท มีเหตุผล  
4) พฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการเสียสละก าลัง

กาย สติปัญญา และความสุขสบายของตนเอง เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน  
5) พฤติกรรมมีความรับผิดชอบ หมายถึง การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึง 

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุจุดประสงค์ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
โดยคณะผู้วิจัยท าการวัดด้วยแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมที่สร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ มี

ข้อค าถามทั้งหมด 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “ท าพฤติกรรมนี้ประมาณ  
81-100%” ถึง “ไม่ท าพฤติกรรมนี้ เลย 0%” โดยผู้ที่ตอบว่าท าพฤติกรรมนี้ประมาณ 81-100% จะได้  
6 คะแนน และผู้ที่ตอบว่าไม่ท าพฤติกรรมนี้เลย 0% จะได้ 1 คะแนน ส าหรับข้อความทางลบจะได้คะแนน
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ตรงกันข้าม นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มี
คะแนนต่ ากว่า 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ หมายถึง ผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกในรูปแบบของความคิดเห็นและการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับประเด็นของคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมตามที่ได้
ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจัย 

โดยคณะผู้วิจัยท าการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้จาก ผลงานของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ตามแผนการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้เรียนรู้จาก เรื่อง ภูเขา และสิ่ง
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันบนเฟซบุ๊ก (2) ผลงานคลิปในหัวข้อ “แนวทางในการป้องกันการ
สูบบุหรี่ในสถานศึกษา” (3) การโหวตบนเฟซบุ๊ก และการแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของตัวละครนานาและ
น้ าหวาน บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle (4) ผลงานโปสเตอร์/อินโฟกราฟิกในหัวข้อ “อนาคตของฉัน” และ 
(5) การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของตัวละครสมชายและหัวหน้า บนเว็บแอปพลิเคชัน 
Edpuzzle 

เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การใช้เหตุผลในการที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยที่เหตุผลที่กล่าวอ้างนั้นได้แสดงถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจที่มีอยู่เบื้องหลังการกระท าพฤติกรรม
และยังแสดงถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น  

โดยคณะผู้วิจัยท าการวัดด้วยแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ของ สุดใจ บุญอารีย์ (2546) มีข้อค าถาม
ทั้งหมด 24 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยผู้ที่ตอบจริง
ที่สุดจะได้ 6 คะแนน และผู้ที่ตอบไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน ส าหรับข้อค าถามทางลบจะได้คะแนนตรงข้ามกัน 
นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มเีหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนต่ ากว่า 

เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อว่าพฤติกรรมจริยธรรม 
ได้แก่ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ ท า
ให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบการแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ด้านความรู้เชิงประมาณค่า (Cognitive component) คือ การประเมินค่าว่าพฤติกรรม  

จริยธรรม ได้แก่ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า หรือ

เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด  

2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective component) คือ ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ มี

ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบต่อพฤติกรรมจริยธรรม ได้แก่ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และ

ความรับผิดชอบ 
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โดยคณะผู้วิจัยท าการวัดด้วยแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมที่สร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ
ที่ก าหนดไว้ มีข้อค าถามทั้งหมด 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยผู้ที่ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งจะได้ 6 คะแนน และผู้ที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจะได้  
1 คะแนน ส าหรับข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มี
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีคะแนนต่ ากว่า 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ได้แนวทางการจัดท าสื่อการเรียนรู้และแนวทางการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.4.2 ได้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
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บทที่ 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษาโดยน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
2.1.2 สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 
2.1.3 สื่อใหม่ (New Media) กับการศึกษา 
2.1.4 สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 
2.1.5 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) 
2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาและอารมณ์ด้วยสื่อผสม  (Cognitive-Affective Theory 

of Learning with Media) 
2.2.3 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2.2.4 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม   
2.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development) 
2.3.2 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
2.3.3 แนวคิดความเชื่ออ านาจใจตน และวิธีการพัฒนา 
2.3.4 จิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเนื้อหาในหัวข้อดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (Educational Innovation) 
ควำมหมำยของนวัตกรรม 
“นวัตกรรม” (อ่านว่า นะ-วัด-ตะ-กัม) ตรงกับศัพท์ ภาษาอังกฤษว่า Innovation (อ่านว่า อิน-

โน-เว-ชัน) เกิดจากการน าค าว่า “นวตา” (อ่านว่า นะ-วะ-ตา) ซึ่งแปลว่า ความใหม่ กับค าว่า “กรฺม” (อ่านว่า 
กัร-มะ) แปลว่า การกระท า มาเข้าสมาสกัน แล้วใช้ในความหมายว่า การซ่อมแซม การซ่อมใหม่ เช่น 
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นวัตกรรมในการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา.  2550: 
ออนไลน์)  

“Innovation” เป็นค านามมาจากภาษาละติน  “innovationem” ซึ่งมีรากศัพท์จากค าว่า 
“Innovare” แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา (to renew or change) โดยเป็นสิ่งใหม่ที่ เกิดจากการใช้ความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม “นวัตกรรม” จึงเป็นการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ 
และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคนหรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะ 
ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่ม
ที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

นวัตกรรมการศึกษาเกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
ผู้เรียนมากที่สุดนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวิเคราะห์บริบทของการเรียนรู้ เช่น จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและ
ศักยภาพผู้ เรียน วิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน ศักยภาพและความถนัดของตัวผู้สอนเอง และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ แล้วจึงน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น ผู้สอนมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า ในปัจจุบันการคิดค้นวิธีการหรือรูปแบบใหม่ ๆ (วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร. 2557) 

จากการศึกษาที่ผ่านมา นักวิชาการจ านวนมากได้ให้ความหมายของ ค าว่า นวัตกรรมการศึกษา 
ไว้ ดังนี้ บุญเกื้อ ครหาเวช (2543) ที่เสนอว่า นวัตกรรมการศึกษา เป็นการน าเอาสิ่งใหม่ ๆ เช่น รูปของ
ความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน ส่วน บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) 
กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการหรือเครื่องมือ ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ยังไม่เคย
น ามาใช้ในวงการศึกษามาก่อน แต่ได้ผลดีก็จะได้รับการยอมรับและเผยแพร่ให้รู้จักและน ามาใช้กันอย่าง
กว้างขวางต่อไป เช่นเดียวกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ (2558) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา คือ สิ่งที่ท าขึ้น
ใหม่หรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสิ่งนั้นอาจ
เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือไม่เพียงบางส่วนอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  และ 
มานิตย์ อาษานอก (2561) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ วิธีการ แนวคิด กระบวนการ 
เทคนิค แนวปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ชิ้นงาน ที่เกิดจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ เปลี่ยนแปลง หรือ
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา  

ในขณะที่ความหมายของนักวิชาการในต่างๆ ประเทศ เช่น โรเจอร์ (Roger. 1971) ได้เสนอว่า 
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิด การกระท าหรือสิ่งของใหม่ ๆ ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ส่วน
มอร์ตัน (Morton. 1773 อ้างถึงใน บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2542) ให้ความหมาย นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง 
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นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าทางการศึกษาให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงให้พัฒนาขึ้น ในขณะที่ 
ทอมัส ฮิวช์ (Hughes. 1971 อ้างถึงใน บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2542) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 
คือ การน าวิธีใหม่ ๆ มาปฏิบัติทางการศึกษา หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ  
เทเรซาและคณะ (Teresa, et al. 1996 อ้างถึงใน ปานเพรชร ร่มไทร. 2558) ให้ความหมายของนวัตกรรม
การศึกษา คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทางการศึกษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการ แนวคิด 
กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ชิ้นงาน ที่เกิดจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

 
ประเภทของนวัตกรรม 
นวัตกรรมการศึกษาจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (สมนึก  

เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. 2553; สุกัญญา แช่มช้อย. 2555)  
1. นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือการพัฒนาและน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ถือ
ว่าเป็นผลผลิต (Outputs) เช่น ผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมด้านสื่อการศึกษาที่ครูในโรงเรียนนิยมพัฒนา เช่น  
การพัฒนาหนังสือเสริมการอ่าน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดการสอน  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา เช่น การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ การพัฒนาวีดิทัศน์ช่วย
สอน ฯลฯ ที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้ (Tangible product) โดยออกแบบและพัฒนาตามหลักการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)  

2. นวัตกรรมที่เป็นกระบวนการ (Process Innovation) คือการประยุกต์ใช้แนวคิด 
วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น และอาจจับต้องไม่ได้ ( Intangible product) นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นกระบวนการและ
นิยมพัฒนา เช่น 

- นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา เช่น รูปแบบการบริหารโรงเรียนทางเลือก 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

- นวัตกรรมด้านการออกแบบการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน รูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน รูปแบบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ ฯลฯ  

- นวัตกรรมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
การพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเรียน การพัฒนาหลักสูตรการป้องกันตนเอง ฯลฯ  

- นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิด การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 
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นวัตกรรมและกำรศึกษำยุคใหม่ 
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ใน

รูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา  เพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต 
(อ านวย เดชชัยศรี. 2544) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการศึกษาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้  
(วรวุฒิ รามจันทร์. 2555) ดังนี้ 

1) การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางปัญญา (Intellectual 
Skills) คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบส าคัญ คือ การรับรู้ต่อสิ่งเร้า (Stimulus) การจ าแนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย 
(Inductive) การน ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้
ใหม่ ๆ (Generalization) ผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการน ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์จน
สรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป 

2) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุดนั้น การออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์
ในการท าโครงงานแสวงหาความรู้หรือหาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ หรือเพ่ือแก้ปัญหา (Problem-Based 
Learning) ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือช่วย และผู้สอนเพียงช่วยก ากับ ผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ อ านวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ สิ่งที่ควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม คือ  
   - ผู้สอนสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่า    
   - ผู้สอนและผู้เรียนจัดท าระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ปัจจัยด้าน
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Sources) เป็นตัวเสริมที่ส าคัญที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของระบบเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนควรช่วยกัน แสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระตรงกับ
หลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียน  

3) สถาบันการศึกษาต้องจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  (Learning Resources 
Center) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน  

4) การบริการของหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของ
สถาบันการศึกษาด้วยการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
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ในการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีถ้ามีงบประมาณก็
จัดหาได้และสอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็น แต่สิ่งที่ขาดแคลนคือ สารสนเทศ ที่จะเป็นเนื้อหาของการใช้
เทคโนโลยี  เพราะถ้าขาดข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือใช้ ในการเรียนรู้  และขาดการเชื่อมโยงกระบวน  
การเรียนรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ตัวระบบเทคโนโลยีก็ไร้ความหมาย เพ่ือประโยชน์ของ  
การบริหารจัดการการศึกษาควรบูรณาการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ด้านการวิจัย นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ หรือการบูรณาการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ 
(Quality) ของผู้จบการศึกษาและคุณภาพของระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

ถวัลย์ มาศจรัส (2556) ได้ก าหนดประเภทนวัตกรรมการศึกษาไว้ 3 ประเภท คือ 
1) นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ อาทิ คู่มือการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT, แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

2) นวัตกรรมวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ อาทิ การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 
แบบนิรนัย  (Deductive Method) แบบวิทยาศาสตร์  (Scientific Method) แบบแก้ปัญหา  (Problem 
Solving) แบบปฏิบัติการหรือแบบทดลอง (Laboratory Method or Experimental Method) แบบร่วมรู้
สืบเสาะ (Group Investigation) แบบเน้นกระบวนการ (Process Approach) แบบหน่วย (Unit Teaching 
Method) แบบโครงการ (Project Method) แบบบทบาทสมมุติ (Role-Play Method) แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
(Group Process) แบบซิปปา (Cippa Model) แบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation Technique) แบบ 
Storyling แบบศูนย์การเรียน (Learning Center) 

3) นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 
- นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
- นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อเทคโนโลยี อาทิ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียงคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน (CAI) ซีดีรอม 
- นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่ออ่ืน ๆ อาทิ สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อ

กิจกรรม สื่อกระบวนการ สื่อวัสดุ 
 

ตัวอย่ำงนวัตกรรมกำรศึกษำ 
ฮาร์วีย์ ซิงฮ์ (Harvey. 2003) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนผสมผสานมิติองค์ประกอบ

ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนและมีการปฏิสัมพันธ์ผ่านทางอีเลิร์นนิง (e-Learning) ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ผ่านฝึกปฏิบัติและการลงมือท า โดยผู้สอนได้ท าการมอบหมายชิ้นงานให้ท า และมีการสนับสนุน
ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการท างานของผู้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้แก่ผู้เรียน 
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จอห์นสัน แมคฮิวโก และฮอลล์ (Johnson; McHugo; & Hall. 2006) ได้การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนในการน าการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่ง 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานสามารถพัฒนาผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งใน
องค์ความรู้ที่เรียนได้มากกว่าเรียนออนไลน์ และการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดี ยว โดยผู้เรียน
สามารถฝึกปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการและฝึกทบทวนความรู้ในเนื้อหาน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนได้
ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างอิสระ และมีตัวช่วยเหลือเป็นผู้คอยชี้แนะเมื่อเกิดปัญหา 

การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเพ่ือช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถม นับว่าเป็นนวัตกรรม
การศึกษาในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในบางพ้ืนที่หรือในบางสาขาวิชาที่มีความซับซ้อน 
วิชาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิชาภาษาที่ต้องใช้เจ้าของภาษา ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ โดย
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และ ปิยะนันท์ พรึ่งน้อย. 2559) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ: นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ภูชิศ สถิตพงษ์ . 2560) ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้น าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีที่หลากหลายของสื่อในรูปแบบต่าง  ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถประมวลข้อมูลความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งช่วย
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น โดย
ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ชี้แนะ และกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  

กูเกิ้ลแอปพลิเคชัน: นวัตกรรมการศึกษาส าหรับครูยุคศตวรรษที่ 21 (พินิจ มีค าทอง. 2561)  
การใช้นวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ท าให้เกิดความสะดวกและ 
ความน่าสนใจ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
อย่างมากในการจัดการเรียนรู้และตอบโจทย์ในการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา พบว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนควรเป็นนวัตกรรมใกล้ตัวที่ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาความต้องการหรือ
ปัญหาในการเรียนการสอน ท าการค้นคว้า และพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมของตนเองซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม
เชิงพัฒนา (C&D) หรือนวัตกรรมเชิงวิจัยและพัฒนา (R&D)  
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2.1.2 สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 
ควำมหมำยของสื่อสังคม 
Skoler (2009) กล่าวว่า สื่อสังคมเป็นเรื่องของการแบ่งปัน การรับฟัง และโต้ตอบกับผู้อ่ืน ซึ่ง  

การแบ่งปันข้อมูลนี้ท าให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งสื่อสังคมถือเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่น าเสนอวัฒนธรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่
ท าให้กระบวนการสื่อ ข่าวที่จากเดิมให้ความส าคัญกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ข่าว เปลี่ยนมาเป็น  
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ปรับตัวโดย อาศัยการสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าที่เพ่ิมขึ้นในกระบวน 
การสื่อสารของกลุ่มบุคคล  

Mayfield (2012) กล่าวว่า สื่อสังคมเป็นกลุ่มของสื่อออนไลน์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน 
คุณลักษณะทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของการมีส่วนร่วม (Participation) การเปิดรับ (Openness) การสนทนา 
(Conversation) ชุมชน (Community) และการเชื่อมต่อกัน (Connectedness)  

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2556) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ที่ 
ท างานอยู่บนพ้ืนฐานของระบบเว็บหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมที่มีผู้
สื่อสาร จัดท าขึ้นโดยที่ผู้เขียนจัดท าขึ้นเองหรือพบเจอสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ 
บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอ และเพลง แล้วน ามาแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และ
พูดคุยให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ใน เครือข่ายของตนได้รับรู้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กับคนที่อยู่
ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

วัชรพล วิบูลยศริน (2558) กล่าวว่า สื่อสังคมเป็นสื่อใหม่ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ 
ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนสาระความรู้เนื้อหา 
หรือมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอ่ืนอย่างไร้พรมแดน ก่อเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่บนพื้นที่เสมือน (Virtual space)  

จินตนา อัศวรัตน์ (2559) กล่าวว่า สื่อทางสังคม คือ เครื่องมือออนไลน์ที่ช่ว ยให้ผู้ใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในเรื่องกิจกรรม กิจวัตร และพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตด้วยกันที่มารวมกลุ่มกันในแบบออนไลน์เพ่ือที่จะแบ่งปันข้อมูล ความรู้  ประสบการณ์  
ความต้องการส่วนลึก และความคิดเห็นโดยการสร้างเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วีดิโอ และเสียง 
เพ่ือติดต่อทางธุรกิจหรือเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นสื่อที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน เชื่อมบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน รวมทั้งการเป็น  
การสื่อสารสองทาง (Two way communication) โดยสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาและมีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนได้มากกว่าช่องทางปกติ   

สรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อดิจิทัลออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานเพ่ือเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตท าให้
เกิดการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วม การเชื่อมต่อกันเกิด
เป็นชุมชนเสมือนบนอินเทอร์เน็ตระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่ม ที่เข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน 
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ขอบข่ำยของสื่อสังคม  
Kommers (2011) กล่าวถึงขอบข่ายของสื่อสังคมไว้ 3 ประเด็น ได้แก่  
1. สื่อสังคม คือ สื่อเพ่ือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ช่วยให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กันผ่านเทคโนโลยี 

เป็นสื่อส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวบรวมและสร้างมิตรภาพในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ทางด้านอาชีพ มักนิยมใช้ในด้านการตลาด การโฆษณาการเมือง   

2. สื่อสังคม คือ เครือข่ายชุมชน สื่อสังคมท าให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว
และมีความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน นักเล่นเกม ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลธรรมดา ก็ล้วนสามารถแบ่งปัน
ความรู้สึกร่วมกันได้ สื่อสังคมสามารถช่วยค้นหาเพ่ือนเก่า เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน หรือเพ่ือนร่วมชั้นให้มี
โอกาสติดต่อกันได้ สามารถเข้ามาร่วมสร้างเครือข่าย ติดตามสร้างความสัมพันธ์กันได้ และเครือข่ายชุมชน  
ต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ ผ่านการแนะน าไปได้เรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด 

3. สื่อสังคม คือ การข้ามมิติทางสัมพันธ์ภาพ การศึกษาในระบบหลายพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลงส่วน
การศึกษาภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น ผู้ปกครองต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน บทบาท
ด้านขัด เกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุตรหลานจึงอยู่ในภาวะวิกฤติ สื่อสังคมจึงมีบทบาทส าคัญใน
ด้านการเปิดโอกาสให้ เยาวชนมีโอกาสไปร่วมกลุ่มสร้าง ความสัมพันธ์ในมิติ อ่ืน ๆ ของชีวิตในด้าน 
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ด้าน กีฬา ด้านศิลปะ 

จินตนา อัศวรัตน์ (2559: 13) แบ่งประเภทของสื่อสังคมไว้ดังนี้   
1. เครือข่ายข้อมูลแหล่งความรู้ เปรียบเสมือนไดอารี่ออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้จะเขียนบทความและข้อมูล 

ข่าวสารต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางผู้ให้บริการเว็บบล็อก ซึ่งแต่ละบล็อกจะมีการจัดระเบียบของข้อมูลแยกเป็น
หมวดหมู่ตามความสนใจของผู้ใช้  

2. เครือข่ายแพร่ภาพและวีดิโอ ซึ่งผู้ใช้สามารถเผยแพร่รูปภาพ เสียงหรือคลิปวีดิโอ เพ่ือให้
ผู้สนใจ เข้ามาชม หรือดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกับการใช้สื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ แต่มีจุดเด่นตรงที่ผู้ชมสามารถเข้า
ชมได้ ตลอดเวลา และเข้าไปชมซ้ าได้อีกด้วย  

3. เครือข่ายแลกเปลี่ยนรูปภาพ เป็นเว็บไซต์ให้บริการรับฝากรูปออนไลน์ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ไม่
สิ้นเปลือง พ้ืนที่หน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพ และเปิดขายรูปภาพ
ออนไลน์ได้สะดวก  

4. เครือข่ายซื้อขายสินค้าหรือประมูลออนไลน์ เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมร้านค้าออนไลน์ไว้ โดยจะมีพ้ืนที่ส าหรับพูดคุย ซึ่งมักจะแบ่งเป็นหมวดหมู่
ตามประเภทสินค้า  

5. เครือข่ายเพ่ือน โดยสมาชิกของเครือข่ายจะมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับ เพ่ือนเก่า และหาเพ่ือนใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นพูดคุยกันทั่วไประหว่างเพ่ือนโดยจะมีทั้งรูปแบบการส่ง
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปเสียง คลิปว ิดีโอ ซึ่งบางเว็บไซต์ได้พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
เทคนิคพิเศษให้การสื่อสารมีสีสันมากขึ้น เช่น Facebook, Twitter, Instragram เป็นต้น   



19 
 

6. เครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ที่มีความสนใจร่วมกันมาแสดง  
ความคิดเห็น ผ่านกระดานสนทนา (Web board) ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้เพ่ือเปิดประเด็นในการสนทนา 
 

ประโยชน์ของสื่อสังคม  
ประโยชน์ของการใช้สื่อสังคมในด้านการศึกษา ปริญญา อันภักดี (2558) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
1. เป็นการสร้างศักยภาพของการสื่อสารหรือความต้องการในการสื่อความหมายในการเรียนของ

ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยการใช้ กระบวนการสื่อสังคมเป็นตัวเชื่อมโยงประสบการณ์  

2. เป็นสื่อที่มีความประหยัด การใช้สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่ถูกปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมของ
ผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น สถานะทางสังคม 
การยอมรับ และทัศนคติ เป็นสื่อเปิดโอกาสให้เกิดโอกาสและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  

3. เป็นสื่อส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ระหว่างกันภายในกลุ่ม ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในการเลือกหรือสร้างช่องทางในการเรียนรู้ของตนเองจากสื่อสังคมในกิจกรรม  
การสื่อสารที่หลากหลาย  

4. เป็นสื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ สื่อสังคมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการสร้างองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้สื่อ
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.1.3 สื่อใหม่ (New Media) กับกำรศึกษำ 
ควำมหมำยของกำรศึกษำยุคใหม่ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า การศึกษายุคใหม่ เป็นจ านวนมาก เช่น วิทวัส ดวงภุมเมศ 

และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2560) ได้เสนอว่า การศึกษายุคใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เช่นเดียวกับสุนันท์  
สีพาย และไพฑูรย์ สินลารันต์ (2561) กล่าวถึง การศึกษายุคใหม่ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
อุปกรณ์สมาร์ทสมัยใหม่ (Smart Machine) เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ รวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดด้วยความรู้เดิม แล้วน าไปสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
(Product) ได้ นอกจากนั้นวิธีการสอนเปลี่ยนจากการให้ความรู้และการท่องจ ามาเป็นการสร้างทักษะใน 
การเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง (2561) ที่
เสนอว่า การศึกษายุคใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการน าแนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
มาใช้ในในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ส่งผลให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิผล และเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษายุคใหม่ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 
รูปแบบของกำรศึกษำยุคใหม่ 
วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2560) ได้กล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบไว้ 7 ลักษณะ ดังนี้  
1) กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

  2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน  
  3) กิจกรรมในกระบวนการของการจัดการเรียนทีย่ึดปัญหาเป็นฐาน  
  4) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดมี้โอกาสออกแบบ และลงมือปฏิบัติค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
  5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันค้นหาความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์และ
กระตือรือร้น 
  6) กิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ทั่วโลกและภูมิปัญญาหลักของไทย  
  7) กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตวิถีชีวิตส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถสร้างอาชีพได้  

การศึกษายุคใหม่ เน้นกระบวนการเรียนแบบบูรณาการ ( Integration Learning) เป็น 
การผสมผสานเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเดียวกัน หรือต่างหมวดวิชาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีม่ีความหมาย สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1) การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary Instruction) เป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้น
ภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน หรือในวิชาเดียวกัน 
  2) การบูณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary Instruction) เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้
หลาย ๆ ศาสตร์ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป ภายใต้หัวเรื่องเดียวกัน เพ่ือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง  

ตัวอย่างรูปแบบของการศึกษายุคใหม ่ 
  1) การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนก าหนด
สถานการณ์สมมติ และบทบาทให้ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทและแสดงบทบาทนั้นการสอนแบบนี้ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคลที่สวมบทบาทนี้ได้อย่างลึกซ้ึง 
  2) การสอนแบบใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องใช้การคิด
วิเคราะห์ร่วมกับการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเผชิญสถานการณ์ลักษณะต่าง ๆ แล้วสรุปประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
  3) การสอนแบบใช้บทเรียนส าเร็จรูป มีพ้ืนฐานมาจากจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา 
การเรียนรู้ โดยมีหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้เข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่ S-R Theory และ Reinforcement ของ 
Skinner และ Learning Theory ของ Thorndike  
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  4) การสอนแบบศูนย์การเรียน กิจกรรมการเรียนนั้นมาจากเนื้อหาวิชาที่ถูกจัดออกเป็นแต่ละ
หน่วย ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการประกอบกิจกรรมจากหน่วยต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของผู้สอน การสอนแบบศูนย์
การเรียนมีการใช้สื่อประสม กระบวนการกลุ่ม กฎแห่งความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  5) การสอนแบบใช้ชุดการสอน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบและจัดไว้เป็น
ระบบ มีพ้ืนฐานมาจากหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สื่อประสม และการใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ 
(system Approach) เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 
  6) การสอนแบบใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการสอนที่เน้นสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 
  7) การสอนแบบโครงการ เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ท าการทดลอง เพ่ือพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักหาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้ง
ฝึกการวิเคราะห์และการประเมินตนเอง 
  8) การสอนแก้ปัญหา เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ โดย
อาศัยแนวคิดแก้ปัญหาแบบนิรนัย คือ การสอนจากฎไปหาความจริง ซึ่งเริ่มจากการก าหนดปัญหา  
การวางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ การวิเคราะห์ และการสรุปผล  
  9) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม เป็นการสอนที่เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ผู้เรียนได้มีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตย  
  10 การสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนวิธีการหรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะที่ส าคัญคือ การยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญ ยึดการค้นพบด้วยตนเอง เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงานเน้น
การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยในการท างานยึดมติของ
กลุ่มและการตัดสินใจร่วมกัน 
  11) การสอนแบบความคิดรวบยอด เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความคิดรวบยอด 
จากการรวบรวมข้อมูล สังเกต จ าแนกประเภทและจัดหมวดหมู่ตัวอย่างที่ผู้สอนก าหนด 
  12) การสอนแบบเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ 
สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม เพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
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แนวโน้มกำรศึกษำยุคใหม่  
แนวคิดที่การศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ( Innovation) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 

2559) ดังนี้ 
  1) ผู้เรียนต้องสร้างองค์ความรู้ที่มาจากความสนใจของแต่ละคนและจากการรวมตัวของคนที่
มีความสนใจร่วมกัน เช่น ทีมท่ีมีนวัตกรรมเป็นจุดเน้น 
  2) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
เช่น Digital, e-book, QR code, AR code, LOM 
  3) การจัดการเรียนการสอน เน้นการสะท้อนผลกลับจากการสร้างนวัตกรรมเชิงบวก ความรู้
เกิดทุกท่ีทุกเวลา ทั้งในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน 
  4) ลักษณะของที่เรียนรู้ เป็นการเรียนในโลกไร้พรหมแดนที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มี  
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  5) มุมมองของผู้ปกครองที่มีต่อสถานที่เรียน โดยสถานที่เรียนจะเป็นแห่งที่สร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องโดยผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ 
  6) บทบาทผู้สอน ครู คือ แหล่งสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยหุ้นส่วนทางของ
ซอฟต์แวร์และความร่วมมือของมนุษย์ 
  7) Hardware และ Software จะถูกพัฒนาเป็นนวัตกรรมทุกวันจะมีการน าซอฟต์แวร์
น ามาใช้เฉพาะบุคคล 
  8) ภาพลักษณ์บัณฑิตของมุมมองจากนายจ้าง จะเป็นในลักษณะเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ประกอบการที่สามารถรักษาการสร้างนวัตกรรมที่มีจุดเน้นให้ยั่งยืน  

เมื่อการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็นประเด็นส าคัญเพ่ือเป็นประเด็น
ส าคัญเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ลักษณะของผู้เรียนในการศึกษา 4.0 
ประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะ ดังนี้ (1) คิดวิเคราะห์ (Critical Mind) (2) คิดสร้างสรรค์ (Creative) (3) คิด
ผลิตภาพ (Productive) และ (4) คิดรับผิดชอบ (Responsibility) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2559) ดังนั้น รูปแบบ
ของการศึกษายุคใหม่จึงเน้นการคิด การด าเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ การสื่อสารและการท างานเป็นทีม 

และนอกจากนี้ มารุต พัฒผล (2563) ได้เสนอว่า กระบวนทัศน์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่โลก
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (digital technology) อย่างมาก มี
ความรู้และนวัตกรรมมากมายแขวนอยู่ในโลกออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือต่าง  ๆ 
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากมายที่ตอบสนองความต้องการที่จะ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้คนในสังคม ความรู้ที่เคยบรรจุไว้ในหนังสือ ต ารา และเอกสารต่าง ๆ และวางอยู่ใน 
ตู้หนังสือในห้องสมุด ถูกแปลงมาเป็นไฟล์ดิจิทัลหรือเอกสารออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งที่สามารถเข้าถึง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ (online learning) ข้ามซีกโลกก็ยังสามารถเรียนรู้แบบ real 
time ได้ เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและ
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สถานที่ สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้หากมีสัญญาณสามารถสร้างผลผลิต 
(productivity) ของงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผู้เรียนในยุคดิจิทัลจึงมวีิถีการเรียนรู้ (way of learning) ที่
ปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
 

สื่อใหม่ในกำรศึกษำ 
จากการพัฒนาของรูปแบบการศึกษายุคใหม่เกิดวิถใีหมก่ารเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อการศึกษาจึงเกิด 

การปรับตัวพัฒนาทั้งการปรับตัวของสื่อรูปแบบเก่า การพัฒนาสื่อแบบใหม่ ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (2558) กล่าวว่า สื่อในการศึกษา หมายถึง สื่อมวลชน (Mass media) ที่สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังมวลชนจ านวนมาก โดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศในเวลา
อันรวดเร็ว ทั้งนี้ สื่อแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สื่อดั้งเดิม (Traditional media) หมายถึง สื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาผ่านการออกอากาศ 
(Broadcast) โดยใช้โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (Audio) ทั้งนี้ รวมสื่ออ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์  

2. สื่อใหม่ (New media) เป็นสื่อที่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างของ “สื่อ
ดั้งเดิม”โดยความหมายของสื่อใหม่นั้นครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่าย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 20  

ปัจจุบันสื่อแบบเดิมในระบบกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ลดความส าคัญลงไปเรื่อย ๆ ช่องทาง 
การสื่อสารแบบดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ จะยังคงอยู่แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีบทบาทมากขึ้น หลังจาก
ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เทรนด์ของช่องทางหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค คือ Mobile Devices และ Social 
media เป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เป็นหลัก การสื่อสารแบบดิจิทัลอินเทอร์เรคทีฟ เกม และ AR 
(Augmented Reality) จะมาแทนท่ีการสื่อสารแบบเดิม 

สื่อใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติเฉพาะทั้งในเชิงเทคนิค (Technical aspect) 
และคุณสมบัติในเชิงสังคม (Social aspect) ที่แตกต่างจากสื่อดั้งเดิม (กาญจนา แก้วเทพ และ นิคมชัยขุนพล. 
2555) เช่น 

- สื่อใหม่เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ท าให้เกิดการเสวนา 
(Dialogue) และการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge) ขึ้นได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้รับสารมีโอกาสทดสอบ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ (Reliability of information) 

- สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ (Ease of access to and 
dissemination of information) โดยปราศจากข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่และเวลา สื่อใหม่เปลี่ยนมิติการสื่อสาร
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ให้ผลัดกันเป็นผู้แพร่กระจายสารและและผู้รับสารตลอดเวลา รวมทั้งความง่ายใน
การเข้าถึงสารสนเทศของสื่อใหม่ยังกระตุ้นให้ผู้รับสารแสดงปฏิกิริยาต่อสารได้ด้วย เช่น การรวมตัวของผู้รับ
สารในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

- เนื้อหาต่าง ๆ ของสื่อใหม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการได้ง่าย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ 
เช่น Hypertext หรือ Search engine 
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- สื่อใหม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทดีไวซ์ (Smart 
Devices) เป็นต้น 

- สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) ประสานสื่อหลายแบบรวมกันไว้ใน
เครื่องมือสื่อสารชิ้นเดียว 

- สื่อใหม่มีลักษณะปฏิบัติงานร่วมกันได้ (Interoperability) สื่อใหม่อยู่ภายใต้โครงสร้างระบบ
ดิจิทัลสามารถท างานร่วมกันได้ท้ังหมดทั้งในเชิงเทคนิค สังคม การเมือง และองค์กร  

- สื่อใหม่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continuous learning) การรับสารจากสื่อใหม่ผู้ให้
สื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสารสนเทศตลอดเวลาจนท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง เรียกว่า ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
หรือพุทธิปัญญา (Cognitive)  

-  สื่อใหม่มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเ อ้ือต่อการบูรณาการ ( Alignment and 
Integration) เนื้อหาของสื่อใหม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการเข้ากันได้โดยง่ายกับเนื้อหาความรู้เดิมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว 

- สื่อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่งมาไว้รวมกัน (Aggregation of 
Content) เช่น สามารถถ่ายโอนไฟล์ต่าง ๆ ได้ง่าย รวมไปถึงการที่ผู้ใช้สามารถน าเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ มา
คัดเลือก ดัดแปลง หรือตัดทอนได้ไม่จ ากัด 

- สื่อใหม่อนุญาตให้ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา (User-based transformation of 
new media) ต่างจากสื่อดั้งเดิม ที่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาสื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต 
ที่มีแต่ผู้ผลิตสื่อเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ 

- สื่อใหม่เอ้ือต่อการสร้างชุมชน (Creation of community) ชุมชนที่เกิดขึ้นกลายเป็น
เครือข่ายความรู้ที่ไม่มีข้อจ ากัดทั้งสถานที่และเวลา เหมาะกับการจัดการความรู้ สร้างความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้ รวมทั้งเก็บสะสมความรู้ใหม่ 

- สื่อใหม่เพ่ิมความหลากหลาย เพ่ิมทางเลือก ท าให้มีผู้สร้างผลิตและเผยแพร่สารขึ้นมาตาม
ความสนใจเฉพาะบุคคลมากข้ึนเพิ่มทางเลือกผู้รับสารหรือตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม 

- สื่อใหม่มีลักษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายพกพาสะดวก (Portability) ท าให้เกิดการสื่อสาร
ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถรับสาร ผลิต และเผยแพร่สารได้ด้วยเครื่องมือเดียวกัน 

- สื่อใหม่มีลักษณะส่งเสริมการรวมกลมกันทางสังคม และการร่วมมือทางไซเบอร์ (Social 
collectivity & Cyber-cooperation) ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันใน 4 รูปแบบ ได้แก่ การรวมกลุ่มของคนที่มี
ความสนใจร่วมกัน การรวมกลุ่มเพ่ือตัดสินวินิจฉัยร่วมกัน การรวมกลุ่มเพ่ือแบ่ งปันทรัพยากรร่วมกัน และ 
การรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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2.1.4 สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ควำมหมำยของสื่อมัลติมีเดีย 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของสื่อมัลติมีเดียไว้จ านวนมาก เช่น ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540) ได้ให้

ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อหลายแบบของเทคโนโลยีที่สามารถแสดงข้อความ  ภาพและเสียง
พร้อมกันได้พร้อม ๆ กัน โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับข้อความ ภาพและเสียงที่เห็นและได้ยิน ส่วนบุปชาติ 
ทัฬหิกรณ์ (2540) กล่าวว่า สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การผสมผสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
ภาพวิดิทัศน์ สื่อความหมายข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้ใช้โปรแกรม เช่นเดียวกับกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
(2542) ที่ให้ความหมาย สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง  สื่อประสม เพ่ือสร้างและบันทึกภาพ เสียง ตัวอักษร 
สถานการณ์จ าลอง และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกเครือข่าย สอดคล้อง
กับ มนต์ชัย เทียนทอง (2545) กล่าวว่า สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน 
ท านองเดียวกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548) ให้ความหมายของสื่ อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อที่มีทั้งข้อความ 
ตัวอักษร ภาพกราฟฟิกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทัศน์ และเสียงนานาประเภทไว้ในสื่อหรือใน
โปรแกรมเดียวกัน เช่นเดียวกับความหมายของสื่อมัลติมีเดียของนักวิชาการต่างประเทศ เช่น กรีน (Green;  
et al. 1993) ได้ให้ความหมายของ สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้สื่อต่าง  ๆ เพ่ือให้ท างานร่วมกัน เช่น  
การสร้างโปรแกรมเพ่ือน าเสนอสิ่งที่เป็นข้อความ ภาพเคลื่อนไหว หรือสีเสียงบรรยายสลับกับเสียงดนตรี สร้าง
บรรยากาศให้น่าสนใจ เป็นสื่อที่เข้ามาร่วมในระบบ มีทั้งภาพและเสียงพร้อม ๆ กัน โดยการน าเสนอเนื้อหา 
วิธีการเรียนการสอน สอดคล้องกับเฟรเทอร์ และพอลลิสเซน (Frater and Paulissen. 1994) ที่เสนอว่า สื่อ
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อประสม เช่น จอคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียงจากแผ่นซีดี เครื่องสังเคราะห์ค าพูด
และเสียงดนตรี เพ่ือสื่อความหมาย นอกจากนี้เลฟเวอร์ และบารอน ( Ivers and Barron. 2010) ได้ให้
ความหมายของ สื่อมัลติมีเดีย คือการใช้สื่อที่หลากหลายในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์
กับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การเชื่อมโยงในลักษณะไฮเปอร์เท็ก (Hypertext) และไฮเปอร์มีเดีย  

จากความหมายข้างต้น พบว่า ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้สื่อที่หลากหลายใน 
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น ภาพ เสียง ตัวอักษร สถานการณ์จ าลอง มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผ่าน
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

 
บทบำทของสื่อมัลติมีเดีย  
เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียที่สามารน าเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้  (GUI: 
Graphics User Interface) ที่ท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน ท าให้บทบาทของสื่อมีมาก
ขึ้นตามล าดับ มีการน าสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ การน าเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอ้ือให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์สื่อ
ประเภทต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟิก ภาพนิ่ง 
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และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ การน าสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเรียกสื่อประเภทนี้ว่า 
มัลติมีเดีย (Multimedia) การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเป็นล าดับ จนถึงขั้นที่ผู้ใช้โปรแกรม
สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ เช่น การใช้คีย์บอร์ด การใช้เม้าส์ การสัมผัส
จอภาพ และการใช้เสียง เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่น  
การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจ าให้มีขนาดเล็กลงแต่มีความจุมากขึ้น 
และมีสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงส าคัญ ๆ 
เช่น เครื่องกราดภาพ (Scanner) เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิทัล เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer) และ 
อ่ืน ๆ ซึ่งล้วนสนับสนุนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ใน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรม แนวคิดใหม่ในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บาง
แนวคิดเกิดขึน้มานานแล้ว แต่ขัดข้องที่ไม่สามารถน าเสนอด้วยสื่อรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้ บางแนวคิด
เกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาด้านศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิควิธีการออกแบบดังกล่าวท าให้เกิด
ค าศัพท์ที่มีค านิยาม และความหมายที่หลากหลาย เช่น ค าว่า มัลติมีเดีย มัลติมี เดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
multimedia) ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)  

 
รูปแบบของมัลติมีเดีย   
รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียสามารถจ าแนกออกมาได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้  
กิดานันท์ มลิทอง (2543) จ าแนกสื่อมัลติมีเดีย ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) สื่อประสมที่ใช้โดยการน าสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอน เช่น  
การบรรยายของผู้สอนที่มีการน าวีดิทัศน์มาสอนประกอบ หรือเป็นสื่อประสมในชุดการเรียนหรือชุดการสอน 
การใช้สื่อประสม ผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันและจะมีลักษณะเป็น “สื่อหลายแบบ” 

2) สื่อประสมที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นฐานในการน าเสนอ
สารสนเทศหรือการผลิตเพ่ือเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงใน
ลักษณะของสื่อหลายมิติ การใช้คอมพิวเตอร์ในสื่อประสมใช้ได้ใน 2 ลักษณะคือ  

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ โดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วม
ต่าง ๆ ในการท างาน เช่น การเสนอในรูปแบบของแผ่นวีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ ( Interactive Video) คอมพิวเตอร์
จะเป็นตัวกลางในการควบคุมการท างานของเครื่องเล่นแผ่นวีดีทัศน์และเครื่องเล่นซีดีรอมให้เสนอภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เป็นตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนจอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุม
เครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของบทเรียนและผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนด้วย  

2.2 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่อประสมโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Tool Book, Author Ware และน าเสนอแฟ้มบทเรียนที่ผลิตแล้วแก่ผู้เรียน เรียกว่า 
“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “CAI” (มนชัย เทียนทอง. 2545) 
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นอกจากนี้ ณัฐกร สงคราม (2554) ได้แบ่ง สื่อมัลติมีเดีย แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการน าเสนอ เน้นสร้างความตื่นตาตื่นใจ น่าสนใจและถ่ายทอดประสาท

สัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพและเสียง และสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ได้ ในการน าไปใช้
งานเพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ผลิตวางแผนการน าเสนอเป็นขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่มักใช้ได้ทั้งใน
การน าเสนอเป็นรายบุคคลและการน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ โดยที่ผู้ใช้และสื่อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน 
และจัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication) 

2) สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถ
โต้ตอบสื่อสารกับสื่อได้โดยตรง ผ่านโปรแกรมมัลติมีเดียที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติที่เนื้อหาภายในสามารถ
เชื่อมโยงถึงกัน สื่อมัลติมีเดียรูปแบบนี้นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะ เช่นเดียวกับ
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับบทเรียน เพ่ือสื่อสารกับ
คอมพิวเตอร์ว่า ผู้ใช้ต้องการอะไร สื่อมัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงจัดเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way 
communication) ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียรูปแบบนี้ได้พัฒนาไปถึงลักษณะของความเป็นจริงเสมือน (Virtual 
Reality) ท าให้ผู้ใช้งานมองเห็นเสมือนหลุดเข้าไปในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ และยังเพ่ิมความสามารถใน 
การติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือจากการโต้ตอบกับโปรแกรมแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ที่
ใช้โปแกรมเดียวกันผ่านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) หรือแม้กระทั่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้การใช้งานมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวถึงสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาแบ่งเป็น 3 รูปแบบ  
  1) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เน้นการใช้งานในเครื่องเดียว (Stand Alone) 
  2) การเรียนบนเว็บ (WEI) เน้นการใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 
  3) E-Learning เป็นสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีระบบ
บริหารจัดการความรู้ (CMS หรือ LMS: Learning Management System) เป็นตัวจัดการรายวิชาต่าง ๆ  

นักเทคโนโลยีการศึกษา (ยุพิน พพิธกุล. 2537; มนต์ชัย เทียนทอง. 2545; และ บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ.์ 2540) ได้แบ่งสื่อมัลติมีเดียออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ นั้นท าให้เกิดสื่อมัลติมีเดียที่มีการประยุกต์ใช้งาน
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  1) สไลด์มัลติวิชั่น (High Definition Audio Visual: HDAV) หรือ สื่อผสมรายละเอียดสูง 
เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ชมได้ด้วยภาพที่คมชัด สวยงามพร้อมทั้งเสียงที่ชัดเจนสมจริง ผ่าน
เทคนิคการน าเสนอท่ีตระการตา  
  2) ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลาย
ชนิดเพื่อให้ผู้เรียนศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้  
  3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หมายถึง 
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอและจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ  
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  4) บทเรียนออนไลน์ หรือ e-Learning คือการเรียนที่ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองผ่านอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เนื้อหาของบทเรียนจะถูกส่งผ่าน Web Browser ไปยังผู้เรียน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ
เพ่ือนของผู้เรียน โดยสามารถติดต่อถึงกันเพ่ือปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความผ่าน e-mail, chat, Web Board, 
ส่วนการน าเสนอบทเรียนออนไลน์อาจอยู่ในรูปของ WBI (Web-based Instruction) หรือ e-learning เป็น
ต้น 

5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  คือ การจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงต่าง  ๆ โดยใช้วิธีการเก็บในลักษณะพิเศษ คือ 
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และถ้าหากข้อมูลเหล่านั้นรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่าสื่อประสม
ไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิกเปิดเอกสารทั้ง 2 รูปแบบได้ ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้
อย่างสะดวกรวดเร็วพรั่งพร้อมด้วยข้อมูลมัลติมีเดีย ซึ่งจะเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามเวลาและสถานที่ ที่ตนสะดวก 

ด้านการใช้งานมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษามีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (ดิเรก ธีระภูธร. 2555) 
ดังนี้ 
  1. ใช้เพ่ือการสอน (Teaching) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรม 
เป็นการเรียนการสอนของครู คือ จะมีบทน า (Introduction) และมีค าอธิบาย (Explanation) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวทฤษฎี กฎเกณฑ์ ค าอธิบาย และแนวคิดที่จะสอนหลังจากที่นักเรียนศึกษาในแง่ต่าง ๆ แล้วมีการแสดงผล
ย้อนกลับ (Feedback) การกระท าของนักเรียนว่า ท าได้เพียงไรอย่างไร เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียนบางคนได้  
  2. ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝึกและแบบปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะใช้
เสริมเมื่อครูผู้สอนได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือวัดระดับหรือให้นักเรียน
มาฝึกจนถึงระดับที่ยอมรับได้ บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบด้วยค าถามค าตอบที่จะให้นักเรียนท าการฝึกและ
ปฏิบัติ การเตรียมค าถามจึงจะต้องเตรียมไว้มาก ๆ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้สุ่มขึ้นมาเอง โดยสามารถจ าค าตอบหรือ
แอบไปรู้ค าตอบมาก่อน หรือจ าได้จากการท าในครั้งแรก อาจต้องใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
ท าและตื่นเต้นกับการท าแบบฝึกหัดนั้น ซึ่งอาจแทรกรูปภาพเคลื่อนไหวหรือค าพูดโต้ตอบ รวมทั้งอาจจะมี 
การแข่งขัน เช่น จับเวลา หรือสร้างรูปแบบให้ตื่นเต้นจากการมีเสียง เป็นต้น 
  3. สถานการณ์จ าลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่จ าลองสถานการณ์
ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติต่าง ๆ อยู่ในโปรแกรม และนักเรียน
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระท า (Manipulate) ได้ สามารถมีการโต้ตอบและมีตัวแปรหรือทางเลือก
ให้หลาย ๆ ทาง เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกได้โดยการสุ่ม เพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากทางเลือกเดียวเหล่านั้น 
นอกจากนั้นในบางบทเรียนการสร้างภาพพจน์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น การทดลองทางห้องปฏิบัติการใน 
การเรียนการสอนจึงมีความส าคัญ แต่หลายวิชาไม่สามารถทดลองให้เห็นจริงได้ เช่น การเคลื่อนที่ของลูกปืน
ใหญ่ การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือปรากฏการณ์ทางเคมีรวมทั้งชีววิทยาที่ต้องใช้
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เวลานานหลายวันจึงปรากฏผล ปัญหาเหล่านี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์จ าลองแบบให้ผู้เรียนได้เห็นจริงและ
เข้าใจได้ง่าย  
  4. ใช้ในการสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนการสอนแบบการสอนในห้องเรียน คือ 
พยายามให้เป็นการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แต่แทนที่จะใช้เสียงก็เปลี่ ยนเป็นอักษรบนจอภาพ แล้วมี
การสอนด้วยการตั้งปัญหาถาม ลักษณะการใช้แบบทดสอบถามก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เช่น บทเรียนวิชา
เคมีอาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผู้เรียนอาจโต้ตอบด้วยการใส่ชื่อสารเคมีให้เป็นค าตอบ  
  5. ใช้ในการไต่ถาม ( Inquiry) ใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หรือข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในแบบให้ข้อมูลข่าวสาร บทเรียนจะมีแหล่งเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงได้ทันที เมื่อ
ผู้เรียนต้องการด้วยระบบง่าย ๆ ที่ผู้เรียนสามารถท าได้เพียงแต่กดหมายเลขหรือใส่รหัส หรือใช้ตัวย่อยของ
แหล่งข้อมูลนั้น ๆ การใส่รหัสหรือหมายเลขของผู้เรียนนี้จะท าให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูล ซึ่งจะตอบค าถาม
ของผู้เรียนได้ตามความต้องการ  
  6. ใช้ในการสาธิต (Demonstration) มีลักษณะคล้ายกับการสาธิตของครู แต่การสาธิตโดย
ใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่า เพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟที่สวยงาม ตลอดทั้งสี และเสียง ครูสามารถน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือสาธิตเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ได้หลายแขนง เช่น สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ การหมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ เป็นต้น  
  7. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ประเภทนี้จะเน้นให้ฝึกคิด  ตัดสินใจ ซึ่ งจะมี 
การก าหนดเกณฑ์แต่ละข้อ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหา คือ ผู้เรียนจะต้องเลือกสูตรมาใช้ให้ตรงกับปัญหา ผู้เรียนอาจต้องทดเลข
ในกระดาษค าตอบก่อนที่จะเลือกข้อที่ถูกได้ซึ่งการท าเช่นนี้ ผู้สอนอาจไม่ได้ต้องการเพียงค าตอบที่ถูกต้องเพียง
อย่างเดียว ยังต้องการขั้นตอนที่ผู้เรียนท า เช่น ถ้าเลือกข้อ ข. แปลว่า ใช้สูตรผิด ถ้าเลือกข้อ ค. แปลว่าค านวณ
ผิด ถ้าเลือกข้อ ง. แปลว่า ไม่เข้าใจเลย เป็นต้น การแก้ปัญหาบางข้อกว่าที่ผู้เรียนจะตอบได้ จะต้องใช้
คอมพิวเตอร์นั้นช่วยแก้ปัญหาด้วย เพราะเป็นการค านวณที่สลับซับซ้อน ซึ่งเท่ากับเป็นการวัดด้วยว่าผู้เรียนมี
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงไร   
  8. ใช้เป็นเกม (Games) เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือการการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ใช้เพ่ือเร้าใจ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโปรแกรมประเภทนี้ เป็นแบบพิเศษของแบบจ าลองสถานการณ์ โดยมีเหตุการณ์ที่มี 
การแข่งขัน ซึ่งสามารถที่จะเล่นได้โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแข่งขันและการร่วมมือ มี  
การให้คะแนน มีการแพ้ชนะ อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ต้องระวังให้มีคุณค่าทางการศึกษา 
โดยต้องมีจุดมุ่งหมายเนือ้หาและขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร  
  9. การทดสอบ (Testing Application) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้ท าจะต้อง
ค านึงถึงหลักการต่าง ๆ คือ การสร้างข้อสอบ การจัดการสอน การตรวจให้คะแนน การวิเคราะห์ข้อสอบเป็น
รายข้อ การสร้างคลังข้อสอบ และการจัดให้ผู้สอนสุ่มเลือกข้อสอบเองได้  
  10. แบบรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธี 
การ สอนหลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ 
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ความต้องการนี้ จะมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ผู้เรียนหรือองค์ประกอบ และภารกิจ
ต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจจะมีทั้งลักษณะที่ใช้เป็นการสอน (Teaching) เกม 
(Games) การไต่ถาม ( Inquiry) รวมทั้งการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการฝึกปฏิบัติ (Drill and 
Practice)  

จะเห็นได้ว่าการสร้างมัลติมีเดียที่น าไปใช้กับการเรียนการสอน แต่ละประเภทนั้นจะต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้รวมทั้งพิจารณาเลือกรูปแบบของสื่อให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

ควำมส ำคัญของมัลติมีเดียเพื่อกำรเรียนรู้ 
ลินดา (Linda. 1995) ได้แบ่งสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา (Education Multimedia) ที่เป็น

โปรแกรมมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตามประเภทการใช้งาน ดังนี้ 
  1) Self-Training ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านทักษะต่าง ๆ ผ่านมีการน าเสนอ 
(Presentation) หลายรูปแบบ เช่น การฝึกหัด (Drill and Practice) แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
เป็นต้น เน้นการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นสื่อที่มีทั้งการสอนความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผล
ภายในโปรแกรมเดียว ผู้ใช้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
  2) Assisted Instruction ใช้เป็นสื่อเพ่ือช่วยการให้ข้อมูลหรือใช้ประกอบการสอนเนื้อหา 
ต่าง ๆ เป็นต้น หรือใช้เป็นสื่อในการศึกษาเพ่ิมเติม เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ในโปรแกรมอาจจะ
สร้างเป็นรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ให้สามารถโยงเข้าสู่รายละเอียดที่น าเสนอไว้ ช่วยในการค้นคว้าง่ายขึ้น 
  3) Edutainment โปรแกรมการศึกษาที่ประยุกต์ความบันเทิงเข้ากับความรู้มีรูปแบบใน 
การน าเสนอแบบเกม (Games) หรือการน าเสนอความรู้ในลักษณะเกมสถานการณ์จ าลอง (Games 
Simulation) หรือการน าเสนอเป็นเรื่องสั้น (Mini Series) เป็นต้น 

 
บทบำทของสื่อมัลติมีเดียต่อกำรศึกษำหรือกำรเรียนกำรสอน 
ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน เป็นลักษณะสื่อสองทาง ท าให้ผู้เรียนใช้เรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองหรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย เกิดผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจและ
เจตคติ ท าให้การเรียนการสอนไม่จ ากัดในระบบโรงเรียนเท่านั้น สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนจะบันทึก
ไว้บนแผ่นซีดี สื่อมัลติมีเดียเป็นการน าเสนอบทเรียนโดยมีข้อความ ภาพและเสียงเป็นองค์ประกอบหลัก อาจมี
ภาพเคลื่อนไหวและวิดิทัศน์ประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบบทเรียน เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนบนเว็บ (Web Based Instruction) ได้รับความสนใจจากนักการศึกษาเป็นอย่าง
มาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนและการออกแบบบทเรียนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันการพัฒนาโปรแกรมส าหรับสร้างบทเรียนหรืองานด้านมัลติมีเดียมีมากขึ้น (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง. 2541: 4-7) 
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ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา สื่อมัลติมีเดียจะมีบทบาทส าคัญในการศึกษา
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สื่อมัลติมีเดียช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตาม
ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและสามารถเลือกเวลาศึกษา
ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเทคโนโลยี มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้สื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และมีผลต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์. 2549) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ( The 
Commission on Instructional Technology) ได้สรุปสาระส าคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาว่ ามี
ความส าคัญต่อระบบการศึกษา ดังนี้ 
  1) ท าให้การเรียนการสอนจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีทาง 
การศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากข้ึน และผู้สอนมีเวลาให้กับผู้เรียนมากขึ้น 
  2) ท าให้ผู้เรียนสามารถมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามความสนใจของตนเอง โดยผู้เรียน
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการค้นหาความรู้ใหม ่
  3) ท าให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบได้
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  4) ท าให้ประหยัดเวลาในการเรียน แต่เรียนได้ปริมาณมากข้ึน  
  5) ท าให้ลดช่องว่างทางการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ลดน้อยลง  
  6) ท าให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยท าให้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาของบุคคลในสังคมให้มีมากขึ้นทุกระดับชั้น เช่น การผลิตสื่อที่มีคุณภาพให้สามารถใช้สอนวิชา
เดียวกันกับผู้เรียนที่อยู่ต่างถิ่นต่างสถานที่กัน เป็นต้น (Tickton. 1970 อ้างถึงใน นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์. 
2549)  

สามารถสรุปความส าคัญของมัลติมีเดียได้ว่า สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อที่สามารถสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลาย  สวยงาม สามารถดึงดูดและคง 
ความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทนในการจดจ าเพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทางทั้งภาพและเสียง  
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนซ้ าได้ตามต้องการ และตอบสนองต่อความแตกต่างในแต่ละบุคคล 
ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการ  ได้ข้อมูล
ป้อนกลับทันที เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้จากตัวครูผู้สอนเอง เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สามารถวางแผนการเรียน แก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมีเหตุผล  ก าหนดให้ผู้เรียนทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ทันที ซึ่งเป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยากเรียน ประหยัดก าลังคน เวลา และ
งบประมาณ โดยลดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงหรือในสาขาที่ขาดแคลน หรือเครื่องมือ
ราคาแพงหรืออันตราย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ลดช่วงว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท  
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2.1.5 กำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
ควำมหมำยของกำรคิดเชิงออกแบบ 
ในปัจจุบันการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ถูกน ามาใช้ในบริบทที่หลากหลายทั้งในภาค

ธุรกิจและวงการศึกษา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการคิดเชิงออกแบบไว้ เช่น  พสุ เดชะรินทร์ (2557) 
กล่าวว่า การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดที่ค านึงถึงความต้องการของมนุษย์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับโจเนส (Jones. 1992) ที่เสนอว่า การคิดเชิงออกแบบ หมายถึง 
การคิดออกแบบ ทั้งในระดับระบบ กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริโภค
และผู้ใช้ สอดคล้องกับ ไซมอน (Simon. 2009)  ที่ว่า การคิดเชิงออกแบบคือทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับทิม บราวท์ (Brown. 2009) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท IDEO ได้ให้ความหมายของ 
การคิดเชิงออกแบบ ว่าเป็นการคิดในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ หรือท่ีเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) โดยค านึงถึง
มนุษย์เป็นหลัก (Human - Centered Design) การคิดเชิงออกแบบสามารถถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม ในขณะที่คลิพเพนดอฟฟ์ (Krippendorff. 2006) มีความเห็นว่า การคิดเชิงออกแบบมีพ้ืนฐานมาจาก
การเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ และต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจหรือความรู้สึกของมนุษย์เป็นหลัก 
(Human - Centered Design) และคอร์ส (Cross. 2011) มีความคิดเห็นว่า การคิดเชิงออกแบบ เป็นส่วน 
ประกอบส าคัญในการสร้างผลงาน  

ซึ่งสรุปความหมายได้ว่า การคิดเชิงออกแบบ คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบ 
กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ และออกแบบให้สอดคล้องกับความพึง
พอใจกับความรู้สึกของมนุษย์เป็นหลัก  

 
กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 
การคิดเชิงออกแบบของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุไว้ว่า  กระบวนการคิดเชิงออกแบบมี 

การท างาน 5 ขั้นตอน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
  1) การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ (Empathize) 
  2) การตั้งกรอบปัญหา (Define) 
  สองข้ันตอนแรกเป็นขั้นตอนแห่งการสร้างความเข้าใจและตีความปัญหา เพ่ือตั้งเป้าหมายของ
โครงการ 
  3) การสร้างความคิด (Ideate) ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ 
คนในทีมเพ่ือสร้างค าตอบหรือทางเลือกวิธีแก้ปัญหาใหม่ 
  4) การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
  5) การทดสอบ (Test) 

ขั้นที่ 4 และ 5 เป็นการพัฒนาต้นแบบเพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมี  
คุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ขั้นตอนทดสอบแนวคิดกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการออกแบบ Double Diamond Design Process ของ UK Design Council 
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  1) Discover หรือ การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจและตีความปัญหา
อย่างลึกซึ้ง  

2) Define หรือ การวิเคราะห์เพ่ือสรุปโจทย์ เป็นขั้นตอนการก าหนดโจทย์หรือตั้งเป้าหมาย
ของโครงการ  

3) Develop หรือ การพัฒนาแนวคิด เป็นขั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์ความคิดใหม่อัน
หลากหลาย  

4) Deliver หรือ การพัฒนาเพ่ือส่งมอบสู่ผู้ใช้ เป็นขั้นตอนแห่งการทดสอบช่วงสุดท้ายก่อนที่
จะน านวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือน าไปใช้จริง 

สรุปได้ว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สามารถแบ่งการท างานออกเป็น 3 ช่วง  คือ  
ช่วงที่ 1 การสร้างความเข้าใจ (Understand) ได้แก่ การท าความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย (Empathize) หรือ 
Discover และการตั้งกรอบโจทย์ (Define) ช่วงที่ 2 การสร้างสรรค์ (Create) ได้แก่ การสร้างแนวคิด (Ideate) 
หรือ Develop ช่วงที่ 3 การเตรียมส่งมอบสู่ผู้ใช้ (Deliver) คือ ช่วงแห่งการทดสอบและพัฒนาเพ่ือเตรียม 
การส่งมอบสู่ผู้ใช้หรือการน าออกสู่ตลาด ได้แก่ การสร้างต้นแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test) หรือ 
Deliver 
 

 
ภำพประกอบที่ 1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

ที่มา: designtechnology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/83/2020/01/2_02กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ.pdf 
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กำรน ำไปใช้ของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ 
เมื่อมีการน ากระบวนการในการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาทักษะและความสามารถในหลายด้าน ดังนี้ (Brown. 2008; Choueiri; & Mhanna. 2013; Cross. 
2006) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) คือ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยภาพ การสร้างแบบร่างภาพ การน าเสนอ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน  
การออกแบบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
  2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (Problem and Solution) ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
  3) การร่วมมือในการแก้ปัญหา (Collaboration) เป็นการระดมความคิดจากคนที่มี
ประสบการณ์หลากหลาย  
  4) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการสรุปปัญหา ตัดสินใจในการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การคิด
บูรณาการ (Integrative Thinking) ที่ผู้เรียนสามารถมองภาพรวมของการท างาน ใช้ความคิดในการผสมผสาน
กระบวนการ หรือเทคนิคที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
  5) การรู้แจ้งที่เกิดจากการทดลองเชิงประจักษ์ (Experimentalism) เกิดสร้างผลงานภายใต้
หลักตรรกะด้วยการทดลอง ผลของการทดลองจะแสดงให้เห็นเป็นเหตุและผลในการท างาน ทักษะและ
ความคิด ที่กล่าวไว้นั้นจะเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ต้องมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ (1) การท างานกลุ่มและการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (2) ต้องมีระบบติดตามโครงการ และ (3) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย  

ในปัจจุบันการศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการคิดในการสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ เพราะถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงชีวิต วิธีการสอนทั่วไปที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (ทิศนา แขมมณี. 2550) ได้แก่ 
  1) วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Model) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ การค้นพบ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่มี  
การก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ และสรุปผล โดย
ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2) วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project Method) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ และในช่วงท้ายของการเรียนการสอน 
ผู้เรียนต้องน าเสนอผลงานทั้งแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม และสะท้อนผลการเรียนรู้  

ตัวอย่างการน าไปใช้งาน เช่น ก่อเกียรติ ขวัญสกุล (2562)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน ในรายวิชา 1 หลักสูตร 
1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า ในการพัฒนานวัตกรรมได้ผลเป็นอย่างดี 
ขั้นตอนการท างานที่ส าคัญอยู่ 3 ระยะคือ (1) ระยะเข้าใจปัญหา (Under-Standing) (2) ระยะพัฒนาไอเดีย 
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(Creating) และ (3) ระยะส่งมอบนวัตกรรม (Delivering) และสะท้อนการท างานตามกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบมีผลในระดับมากทุกด้าน เช่น ด้านการคิดค้นวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา นิสิตสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์จากการเรียนเข้ากับประสบการณ์จริงด้านการออกแบบสื่อตามแนวคิดที่ก าหนด นิสิตได้รับ
ข้อเสนอที่ดีเพ่ือน าไปปรับปรุงงานและพัฒนาไอเดียของตนเอง ด้านการพัฒนาสื่อต้นแบบ นิสิตสามารถน า
แนวคิดที่ได้มาพัฒนาสื่อต้นแบบ เมื่อน าไปทดสอบการใช้สามารถสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน  
การทดสอบการใช้สื่อ พบว่าเมื่อน าสื่อที่พัฒนาเสร็จ ทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับที่ดี 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบไปเป็นขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วย (1) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ใช้งานจริง (Empathize) ซึ่งจะต้องท าการเก็บข้อมูลทั้งขากผู้เรียนและผู้สอน (2) การระบุปัญหาหรือ
ประเด็น (Define) เพ่ือเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงในการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม (3) การระดม
ความคิด (Ideate) เพ่ือคัดเลือกและออกแบบสื่อนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบในขั้นตอนที่ 2  
(4) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และ (5) การทดสอบ (Test) เพ่ือหาคุณภาพประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.2.1 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำ (Social Cognitive Learning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1977) ที่เชื่อ
ว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลซึ่ งกันและกันของ 3 องค์ประกอบ (Triadic 
reciprocal interaction) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมของผู้เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน  
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ และพฤติกรรมของผู้เรียน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน 

(Personal factor = P)

พฤติกรรม

(Behavior = B)

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

(Environmental factor = E)
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ถ้าองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้องค์ประกอบที่ เหลืออีก 2 องค์ประกอบ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น นาย A เชื่อว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (P) ตามบรรทัดฐานทางสังคมที่
ตนอาศัยอยู่ (E) ท าให้นาย A แสดงพฤติกรรมจริยธรรมอยู่เสมอ (B) 

ต่อมา Bandura (1986) ได้เปลี่ยนชื่อจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา เนื่องจากมนุษย์เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมผ่านการสังเกต (Observational learning) 
หรือการเลียนแบบ (Imitation) จากตัวแบบ (Modeling) โดยใช้กระบวนการทางการรู้คิด (Cognitive 
processes) ผู้เรียนต้องเลือกรับรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือสังเกตเรียนรู้โดยเฉพาะ แล้วสร้างรหัสของสิ่งที่สังเกต 
(Encoding) เก็บไว้ในความจ าระยะยาว แล้วสามารถเรียกใช้ในขณะที่บุคคลนั้นต้องการแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะเดียวกับตัวแบบ นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะใช้กระบวนการคิดมาช่วยในการควบคุมพฤติกรรมและ
ประเมินคุณค่าของตนเองได้ ท าให้ในปัจจุบันทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาได้รับความนิยมใน 
การน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก 

 
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสังเกต 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกต (Observational learning) หรือการเลียนแบบ (Imitation) 

จากตัวแบบ (Modeling) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Bandura. 1989) ได้แก่  
1) ขั้นการสนใจ (Attention) เป็นการท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและสนใจในสิ่งที่

ต้องการจะเรียนรู้และนับว่าเป็นขั้นที่ส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยตัวแบบที่ดีควรมีลักษณะที่
เด่นชัด มีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้สังเกต และสร้างดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการสังเกตได้ นอกจากนั้น
แล้ว  

2) ขั้นการจดจ า (Retention) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถจดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ของตัว
แบบได้ โดยการแปลงข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในขั้นที่ 1 มาสร้างรหัสของสิ่งที่สังเกต (Encoding) แล้ว
จัดระบบโครงสร้างทางความคิดเข้าสู่กระบวนการเก็บจ า การที่ผู้เรียนได้สังเกตตัวแบบบ่อย ๆ จะท าให้จ าได้ดี
ขึ้น  

3) ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ว่าจะแสดงพฤติกรรมนั้น
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการจูงใจ โดยสิ่งล่อใจนั้นต้องท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจหรือความต้องการที่จะแสดง
พฤติกรรมนั้นในปริมาณท่ีมากพอ 

4) ขั้นการกระท า (Production) เป็นขั้นที่ผู้เรียนแปลงสัญลักษณ์ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน
กระบวนการเก็บจ ามาเป็นการกระท าตามตัวแบบ ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมที่สังเกตจากตัวแบบได้แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางร่างกาย วุฒิภาวะ และทักษะที่ต้องใช้ในการแสดงพฤติกรรมนั้น  
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ประเภทของตัวแบบ 
ตัวแบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Nabavi. 2012) ได้แก่  

1) ตัวแบบที่มีชีวิต (Live Model) คือ ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง ๆ ท าให้ผู้เรียนสามารถ
สังเกตการกระท าท่ีตัวแบบแสดงออกมาให้เห็นโดยตรง  

2) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Model) คือ ตัวแบบที่ผู้เรียนสามารถสังเกตผ่านสื่อ
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ การ์ตูน และเกม เป็นต้น 

3) ตัวแบบในรูปค าสอน (Verbal description or Instruction) คือ ตัวแบบที่ผู้เรียน
สามารถสังเกตผ่านการบรรยายหรือค าอธิบายต่าง ๆ 

 
กำรประยุกต์ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ลักขณา สริวัฒน์ (2557: 174) ได้เสนอการน าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาใน 

การจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี เนื่องจากการเรียนรู้โดยการสังเกตจะสามารถเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา ผู้สอนจึงต้องแสดงหรือสาธิตพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอ ผู้สอนต้องใช้ทักษะการ
จูงใจให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ผ่านการ
สังเกตต่อไป สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถเป็นตัวแบบในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการในการชี้แนะและมอบหมายงานของผู้สอน 

 

การออกแบบสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา มา
ใช้โดยมุ่งใช้สื่อที่สามารถเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้พฤติกรรมทาง
สังคมผ่านการสังเกตจากตัวละครในสื่อและแอนิเมชันในเกม ให้ผู้เรียนไดใ้ช้กระบวนการทางการรู้คิด เลือกรับรู้
สิ่งต่าง ๆ แล้วสร้างรหัสของสิ่งที่สังเกตในการเรียนรู้ด้วยสื่อเก็บไว้ในความจ า เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมหรือสามารถประเมินคุณค่าของตนเองได้ต่อไป 

  
2.2.2 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงปัญญำและอำรมณ์ด้วยสื่อผสม (Cognitive-Affective Theory of 

Learning with Media) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาและอารมณ์ด้วยสื่อผสม (Cognitive-Affective Theory of 

Learning with Media) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Moreno (2006) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ทาง

ปัญญาและอารมณ์ในการเรียนรู้ผ่านสื่อผสม ท าให้เกิดการจ าจากการรับรู้สัมผัส (Sensory memory) เมื่อ

บุคคลเกิดความใส่ใจ (Attention) และการรับรู้ (Perception) ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมจะถูกเก็บ

ไว้ชั่วคราวในความจ าขณะท างาน (Working memory) น าไปสู่การประสานงาน ( Integration) โดย 

การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและน ามาผสมผสาน ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท าให้เกิดองค์ความรู้

ขึ้นจากการจ าความหมาย (Semantic knowledge) และองค์ความรู้จากการการจ าเหตุการณ์ (Episodic 

Knowledge) ในความจ าระยะยาว (Long Tern memory)  ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญา
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และอารมณ์ในการเรียนรู้ผ่านสื่อผสมนั้นขึ้นอยู่กับ การก ากับตนเอง (Self-regulation) แรงจูงใจ (Motivation) 

และความรู้สึก (Affect) ของแต่ละบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที ่3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาและอารมณ์ด้วยสื่อผสม 
ที่มา: (Moreno. 2006: 151) 

 

การศึกษาครั้งนี้ ได้วางกรอบในการออกแบบเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้มุ่งให้ผู้ เรียนรับรู้
สถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในเรื่อง ความเชื่ออ านาจในตน ความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์สุจริต และวินัย โดยมุ่งให้สื่อการเรียนรู้แต่ละเรื่องท าให้ผู้เรียนเกิดการจ าจากการรับรู้จาก 
การเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดียให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นจากการจ าความหมาย การจ าเหตุการณ์ ให้เกิดความจ าระยะ
ยาวส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้เรียนจะต้องก ากับตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเองเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งสามารถรับรู้และทบทวนได้ตามความต้องการ และเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความรู้สึกของแต่ละ
คนผ่านการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 
2.2.3 กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการจัด 
การเรียนรู้ พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัด 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ท าให้บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้  

 
ควำมหมำยของกำรเรียนรู้เชิงรุก 
นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุกไว้เป็นจ านวน

มาก เช่น ปรีชาญ เดชศรี (2545) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การสอนที่ผู้สอนได้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติแทนการสอนที่ผู้สอนบรรยายให้ผู้เรียนฟังเพียงด้านเดียว 
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(Long Tern memory) 
องค์ความรู้ขึ้นจากการจ าความหมาย 

(Semantic knowledge) และองค์ความรู้จาก

การการจ าเหตุการณ์ (Episodic Knowledge) 

ความสนใจ 

และการรับรู ้

ประสานงาน 

(Integration) 

การค้นคืน 

(Retrieving) 

การก ากับตนเอง (Self-regulation) แรงจูงใจ (Motivation) และความรู้สึก (Affect) 
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ในขณะทีบุ่หงา วัฒนะ (2546) เสนอว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหมาย ส่งผลให้เกิดความมือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือกับผู้เรียนด้วยกันเอง บทบาทของผู้สอนไม่
เพียงแต่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ต้องจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน 
การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ศักดา ไชยกิจภิญโญ (2548) ที่เสนอเพ่ิมเติมว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การจัด
กิจกรรมที่ท าให้บทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนจากการเป็นผู้นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว (Passive) มาเป็นผู้เรียนที่
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับราชบัณฑิตยสถาน (2555) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ซึ่งตรงกันข้าม
กับการเรียนรู้เชิงรับ (Passive learning) ท านองเดียวกับวัชรี เกษพิชัยณรงค์ และน้ าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย 
(2557) ที่เสนอว่า การเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ใน 
การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher – order thinking) และในการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนต้องพิจารณาถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2562) ได้เสนอ
ว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาให้ ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาความหมาย
ของการเรียนรู้เชิงรุกที่ถูกให้ความหมายไว้โดยนักวิชาการในต่างประเทศ พบว่า มีความสอดคล้องและ
คล้ายคลึงกัน เช่น เมเยอร์ส และโจนส์ (Meyers; & Jones. 1993) ได้เสนอว่า การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการที่
ผู้สอนจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยผู้เรียนต้องประยุกต์
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการท ากิจกรรมนั้น เช่นเดียวกับซัทเธอแลนด์ และบอนเวลล์ (Sutherland; & Bonwell. 
1996) ที่เสนอเพ่ิมเติมว่า การเรียนรู้เชิงรุก คือ การเรียนการสอนที่กระตุ้นและจูงใจผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
และมีทัศนคติบวกในการเรียน  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีชีวิตชีวาและตื่นตัว เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้  

 
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก  
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้

และธรรมชาติของกลุ่มผู้เรียน (Mckinney. 2008 อ้างถึงใน สุรภี ประชุมพล. 2561) ดังนี้  
  1) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think - Pair- Share) คือ กิจกรรมที่ ใช้ ใน 
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้ก านดประเด็นในการเรียนรู้และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดประมาณ 2-3 
นาท ีหลังจากนั้นผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนท าการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนข้าง ๆ อีกคน 3-5 นาที แล้ว
จึงน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด  
  2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไดร้ับมอบหมายงานให้ท างานร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ  
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  3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student – led – review - sessions) คือ กิจกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายจากผู้สอนให้ทบทวนความรู้และข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้สอน
คอยให้การช่วยเหลือ หากผู้เรียนเกิดปัญหาขึ้น  
  4) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมมาใช้
ในขั้นต่าง ๆ เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือข้ันประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ (Analysis or reaction to videos) คือ กิจกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ทีผู่้เรียนได้สะท้อน วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังจากการชมวิดีโอ  
  6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน
มอบหมายให้ผู้ เรียนท าการศึกษาหาข้อเสนอข้อมูลมาก่อน แล้วน ามาอภิปรายโต้ตอบกัน ท าให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  7) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam question) คือ 
กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ท าการทบทวนเนื้อหาที่เรียนแล้น ามาสร้างแบบทดสอบ 
  8) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ กิจกรรมที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท าวิจัย ผู้สอนได้ท าการมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาและก าหนด
หัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ กิจกรรมที่ ใช้ ในการจัด 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องท าการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของ
กรณีศึกษา 
  10) การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or longs) คือ กิจกรรมที่ใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนท าการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อม
ทั้งสะท้อนคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
  11) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write produce a newsletter) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ ข้อมูล สารสนเทศ 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืน ๆ  
  12) การเรียนรู้แบบผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นต่อผู้เรียนอื่นๆ  

นอกจากนี ้วิทวัส ดวงภุมเมศ และ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2560) กล่าวว่า เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกที่
ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
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  1) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ (STAND: Student Teams Achievement Division) ผู้เรียน
ต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องที่ผู้สอนก าหนด เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่กัน แล้วท าการทดสอบเป็น
รายบุคคลแทนการแข่งขัน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ 
  2) เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI: Group Investigation) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่จัดผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่ม เทคนิคนี้เหมาะส าหรับฝึกผู้เรียนให้รู้จักสืบค้นความรู้ หรือวางแผนสืบสวนเพ่ือแก้ปัญหาใน
ประเด็นที่สนใจ  
 

ประโยชน์ของกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประโยชน์ของการเรียนรู้เชิงรุก (Bonwell; & Eison. 1991; Mckeachie. 1986) มีดังนี้ 

  1) ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง และเกิดความคงทนและการถ่าย
โยงความรู้ได้ดี  
  2) ท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขและปรับความเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทันทีจาก 
การเรียนรู้เชิงรุก  
  3) ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจและสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนที่เรียนได้เร็วกว่าอธิบาย  
ความเข้าใจให้เพื่อนฟัง หรือการสอนโดยเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  4) ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางบวกต่อการเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้รับความพอใจจากเนื้อหา
และแบบฝึกหัดสัมพันธ์กับชีวิตจริง และเห็นคุณค่าของการลงมือปฏิบัติจริง 
  5) ท าให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนกับเพ่ือน เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมและได้
เรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเอง  

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน โดยผู้สอน
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งมี 
ความหลากหลายวิธี และเปิดโอกาสในการที่ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลและประสบการณ์จากการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน (Participation) ทั้งใน
ลักษณะเป็นรายบุคคลและกลุ่มเล็ก ๆ  

 
2.2.4 กำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกำรเรียนกำรสอน 

คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระท าไปด้วยความส านึกในจิตใจ 
โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ของตนเอง ผู้อื่นและสังคม  

ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวคิ ดใน 
การสอนจริยธรรมไว้ว่า ควรมีการปูพ้ืนฐานที่ถูกต้อง มีการกระตุ้นตอกย้ าเป็นระยะ ๆ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ
ของความมั่นใจในความถูกต้อง กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ควรสอนหรือปลูกฝังคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดย
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สอนเป็นกลุ่มย่อยและ/หรือสอนแบบสอดแทรก (หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2552) 

สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้ให้ความส าคัญกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าในกิจกรรม 
การเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าและความส าเร็จให้แก่ชีวิตของผู้เรียน อีกท้ังยังเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ให้แก่สังคม กระบวนการสอดแทรกคุณธรรมมีองค์ประกอบ คือ 
  1. สถานที่และสภาพแวดล้อม สถานการศึกษาต้องเอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
  2. บุคคล ทุกคนในสถาบันต้องเป็นต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรม และช่วยกันสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
  3. หลักสูตร ในทุกรายวิชาต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับ  
ความเหมาะสม  
  4. กิจกรรม ในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับผู้เรียนจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความส านึกในคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นส าคัญ  
 

วิธีกำรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  
ครู eduzones (2560) ได้น าเสนอตัวอย่างวิธีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไว้ ดังนี้ 

1. การให้นักศึกษาได้ค้นพบคุณธรรมจริยธรรมจากประสบการณ์ตรงจากเนื้อหาของ
กิจกรรมหรือตัวบุคคลต้นแบบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
   1.1 การน านักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัตินอกสถานที่ ซึ่งต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
รายวิชา และตั้งจุดมุ่งหมายของการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไว้ด้วย  
   1.2 การเชิญบุคคลต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมมาให้ข้อคิดกับนักศึกษาในชั้น
เรียน ซึ่งผู้สอนได้ก าหนดถึงความเหมาะสมของบุคคลต้นแบบ โดยไม่ได้ค านึงว่าบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนที่มี
ชื่อเสียง โด่งดังระดับชาติ แต่เป็นใครก็ได้ที่สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักการที่ว่า 
“แบบที่ดี เป็นสื่อการสอนที่วิเศษสุด” 
   1.3 การศึกษาจากบุคคลตัวอย่างที่ ต้องก าหนดให้หลากหลายอาชีพ ให้นักศึกษาได้
ไปพูดคุยกับคนเหล่านั้น พร้อมทั้งเก็บหลักฐานและข้อมูลเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียนและส่งผู้สอนเพ่ือประเมินผล 
เน้นให้นักศึกษาค้นพบคุณธรรมจริยธรรมและวิสัยทัศน์ที่เป็นหลักแห่งการด าเนินชีวิตที่ประสบความส าเร็จ 
ความสุขตามจากบุคคลตัวอย่างที่ไปศึกษา 

2. การสอดแทรกโดยใช้สื่อการเรียนรู้ ซึ่งทางกลุ่มผู้สอนได้ร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนรู้
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาและสามารถสร้างจิตส านึกหรือปลุกเร้าให้นักศึกษาได้ซึมซับคุณธรรม 
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วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
กนกวรรณ ฉันธนะมงคล (มปป.) อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นว่า 

สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในรายวิชาซึ่งได้ยกตัวอย่างวิธีการจัดการเรียน  
การสอน ได้แก่ 

1. การสอนแบบอภิปราย เช่น การแบ่งกลุ่มย่อย วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่เป็นปัญหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข  

 2. การสอนแบบบทบาทสมมุติ หรือเกมต่าง ๆ  
 3. การสอนแบบสาธิต เช่น การสอนเรื่องมารยาทไทย/วัฒนธรรม เพ่ือแสดงความเป็น 

เอกลักษณ์ของชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน  
 4. การเรียนแบบ Learning by doing ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ถ้าปฏิบัติอย่างตั้งใจ

และต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดมโนส านึกและเกิดคุณธรรมในตัวเองและพัฒนาตนเองหลายอย่าง ได้แก่ การมีวินัย มี
ความเคารพ อดทน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา ฯลฯ 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม   

2.3.1 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development) 
ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวเพียร์เจท์ 

และพบว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมิได้บรรลุจุดสมบูรณ์เมื่อบุคคลอายุได้  10 ปี แต่จะพัฒนาไป
อีกหลายขั้นตอนจากอายุ 11-25 ปี และเขายังเชื่อว่า ในการวัดขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นจะต้องใช้การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างเดียวเท่านั้น โคลเบิร์ก ได้แบ่งระดับของจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับ
แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551; สุรางค์ โค้วตระกูล. 2541) 
 
ตำรำงที่ 1 พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก 

ระดับของจริยธรรม ขั้นกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ อายุ 2 - 10 ปี ขั้นที ่1  ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ  

ขั้นที ่2  ใช้หลักการแสวงหารางวัล  
2. ระดับตามกฎเกณฑ ์อายุ 10 - 16 ปี ขั้นที ่3  ใช้หลักการท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ  

ขั้นที ่4  ใช้หลักการท าตามหน้าที่ของสังคม  
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ ์อายุ 16 ปี ขึ้นไป ขั้นที ่5  ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการท าตาม

ค าม่ันสัญญา  
ขั้นที่ 6  ใช้หลักอุดมคติสากล  

ที่มา: ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551)  
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ระดั บ  1 คื อ  ระดั บก่ อนกฎ เกณฑ์  (Preconventional level) (อายุ  2-10 ปี ) หมายถึ ง  
การตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืน โดยเด็กจะปฏิบัติ
ตามสิ่งที่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่บอกให้กระท า และเรียนรู้ว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดี จากผลที่เด็ก
กระท าแล้วโดนลงโทษทางกายหรือได้รับรางวัล ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Punishment and obedience orientation)  
เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงอายุ 2 - 7 ปี ขั้นนี้เด็กจะใช้การหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เลือกกระท าในทางที่เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองมากกว่า เด็กมักเข้าใจว่าความดี หมายถึง สิ่งที่ท าแล้วไม่ถูกลงโทษหรือถูกต าหนิ เช่น เด็ก
ไม่ดื้อยอมท าตามที่ผู้ปกครองบอกหรือสั่งเพราะกลัวถูกตี เด็กท าการบ้าน เด็กท าเวรเพราะกลัวถูกลงโทษ ฯลฯ  
การตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด เด็กจะมองที่ผลของการกระท าว่าถ้าท าเสียหายมากก็ตัดสินว่า การกระท านั้นผิด 
ไม่ได้มองที่สาเหตุของการกระท า จริยธรรมในขั้นนี้อาจจะปรากฎในผู้ใหญ่ที่เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่พัฒนาตาม
วัย เช่น ไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกลัวถูกลงโทษ หรือกลัวตกนรก ฯลฯ  

ขั้นที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental - relativist orientation) เกิดกับเด็ก
ในช่วง อายุ 7-10 ปี ขั้นนี้เด็กจะเรียนรู้ว่า การกระท าที่ถูกต้อง คือ การกระท าที่ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
เช่น ขนม อาหาร ของเล่น เงิน ฯลฯ ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เข้าท านองว่า “ยื่นหมู ยื่นแมว” มักเป็น
ปรากฏการณ์ให้เหตุผลในการกระท าในจริยธรรมขั้นนี้ โดยเด็กจะเน้นความส าคัญของการได้รับผลตอบแทน 
รางวัลและค าชมเชย การสัญญาว่าจะให้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจให้เด็กกระท าความดีได้มากกว่าการดุว่าหรือขู่ว่า
จะลงโทษ เช่น เด็กจะช่วยบิดามารดาท างานเพ่ือต้องการได้รับค าชมเชย เด็กจะท าตามค าสั่งของครูก็ต่อเมื่อจะ
ได้รับรางวัลหรือค าชมเชย ฯลฯ ผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมชะงักในขั้นนี้จะให้เหตุผลการกระท าหรือไม่
กระท าในเรื่องต่าง ๆ เช่น ท าแล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรง ท าแล้วสูญเปล่าไม่ได้อะไรตอบแทน ถึงแม้เป็น
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็จะขอหรือต้องได้สิ่งตอบแทน ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ท าหรือท าแบบขอไปที ฯลฯ 

ระดับ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) (อายุ 10-16 ปี) หมายถึง การท าตาม
กฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะ
ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน และสังคม อิทธิพลจากแหล่งเหล่านี้จะมีผลต่อเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก และแสดง
บทบาทของตนตามที่สังคมคาดหวังได้ ในระดับนี้แบ่งเป็นอีก 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 3 ใช้หลักการกระท าที่คนอ่ืนเห็นว่าดี (Interpersonal concordance) เกิดกับบุคคล
ในช่วงอายุ 10-13 ปี ขั้นนี้ตรงกับวัยที่เด็กย่างเข้าวัยรุ่น เหตุผลที่ส าคัญในการที่เด็กจะตัดสินใจกระท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมเกิดจากการที่เด็กรู้สึกว่า สิ่งที่จะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท านั้น ได้รับความเห็นชอบ 
ยินยอม หรือเป็นไปตามที่บุคคลรอบข้างคาดหวังหรือยอมรับ ดังนั้นเด็กในช่วงอายุนี้มักมีพฤติกรรมคล้อยตาม 
หรือเลียนแบบ หรือพฤติกรรมที่เป็นจุดเด่น เพ่ือเรียกร้องความสนใจและการยอมรับจากผู้อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือน 
ในเด็กบางคนการที่จะเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนท าให้ตนต้องแสดงพฤติกรรมที่เด่น รู้สึกว่าตนเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา เช่น การขับรถซิ่ง การเสพสารเสพติด ฯลฯ ส่วนผู้ใหญ่ที่
จริยธรรมหยุดชะงักในขั้นนี้ คือ บุคคลที่กระท าการใด ๆ โดยเห็นแก่พวกพ้อง เครือญาติและเพ่ือนฝูง มากกว่า
ที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
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ขั้นที่ 4 ใช้หลักการกระท าตามหน้าที่และกฎข้อบังคับในสังคม (Law and order) เกิดกับ
บุคคลในช่วงอายุ 13-16 ปี ขั้นนี้บุคคลจะมีความรู้และประสบการณ์ว่า แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ให้สมาชิก
ยึดถือ มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนในกลุ่ม มีศรัทธาในกฎเกณฑ์ของกลุ่มมากพอสมควรและเข้าใจในบทบาท
ของตัวเอง โดยในขั้นนี้บุคคลจะท าสิ่งต่าง ๆ ตามกฎระเบียบหรือหน้าที่ที่สังคมก าหนด โดยไม่ค านึงถึงญาติ
หรือเพ่ือนฝูง เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์การหรือหน่วยงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่หลายคนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดชะงักอยู่ในขั้นนี้ โดย
การที่อ้างกฎระเบียบข้อบังคับมาเป็นประโยชน์ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การน าระเบียบที่
มนุษย์ตั้งข้ึนมาอ้างไม่ดูผลประโยชน์ของส่วนรวม  

ระดับ 3 คือ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Postconventional level) (อายุ 16 ปีขึ้นไป) บุคคลจะ
ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดตามความคิดและเหตุผลของตน ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมแล้ว โดยมักจะ  
ตัดสินบนความถูกต้อง ความยุติธรรม และ/หรือ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคมเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ขั้น  

ขั้นที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการท าตามค ามั่นสัญญา (Social-contract legalistic 
orientation) บุคคลจะยึดข้อตกลงเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่ งข้อตกลงและ 
ความถูกต้องเป็นไปตามสิทธิของตนและของผู้อ่ืน เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชน/การไม่พยายามลิดรอนสิทธิ
ของผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจ าใจตนเอง การท าตามสัญญาที่
ให้ไว้กับผู้อ่ืน ฯลฯ  

ขั้นที่ 6 ใช้หลักอุดมคติสากล (Universal-ethic principal orientation) บุคคลจะแสดง
เหตุผลที่เป็นหลักสากล ไม่ยึดติดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมของตน บุคคลจะมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรม กระท า
หรือไม่กระท าสิ่งใดตามหลักอุดมคติสากล เพราะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น มีหิริโอตตัปปะ คือ มี
ความละอายใจตนในการกระท าชั่วและเกรงกลัวบาป เป็นบุคคลที่มีการเสียสละเพ่ือสังคมอย่างแท้จริงโดย
ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน เช่น มหาบุรุษของอินเดีย คือ คานธี ฯลฯ  

 
วิธีกำรพัฒนำเหตุผลเชิงจริยธรรม 
แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมมีแนวทาง ดังนี้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551)  
ขั้นแรก ผู้ฝึกต้องวัดระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้ถูกฝึกก่อน เพ่ือให้ทราบว่า ผู้ถูกฝึกมีเหตุผล

เชิงจริยธรรมในระดับใด ขั้นใด ซึ่งควรใช้หลายวิธีในการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น 
การตอบแบบอิสระ การตอบแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ฯลฯ โดยส่ วนใหญ่แล้วผู้ตอบมักให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในลักษณะของ “แซนวิช” คือ จะใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ตนเองอยู่เป็นจ านวนความถี่สูงสุด 
และอาจใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมทั้งในข้ันที่สูงกว่าและต่ ากว่าตนเองด้วย แต่ในปริมาณท่ีน้อยกว่า  

ขั้นสอง เมื่อทราบว่าผู้ถูกฝึกมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นใดแล้ว ผู้ฝึกต้องเสนอปัญหาหรือ
สถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม ผู้ฝึกต้องเสนอความรู้หรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความขัดแย้งกันหรือท าให้ผู้ถูก
ฝึกเกิดความไม่พอใจกับเหตุผลเดิมที่เขามักใช้อยู่เป็นประจ า  

ขั้นสาม ให้คิดตัดสินใจ และแสดงเหตุผล เกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เสนอไป 
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ขั้นสี่ สร้างให้เกิดความขัดแย้งภายใน จากการพบประสบการณ์ใหม่  ๆ หรือ เหตุผลใหม่ ๆ ซึ่งมี
รูปแบบหรือวิธีพัฒนาหลายวิธี เช่น การอภิปรายกลุ่ม วิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง วิธีใช้ตัวแบบ วิธีสวม
บทบาทเพ่ือรับทราบเหตุผลขั้นที่สูงกว่าที่ตนใช้ ฯลฯ  

ขั้นห้า ความเข้าใจ หรือความกระจ่างในเหตุผลใหม่ที่สูงกว่า ขั้นนี้ บุคคลจะยอมรับหรือเห็นด้วย
กับเหตุผลที่สูงกว่า  เช่น จากการอภิปรายกลุ่มในขั้นสี่ ด้วยการน าเสนอเหตุผลที่สูงกว่าเดิมอีกหนึ่งขั้นของ
เพ่ือน ๆ ในกลุ่ม ท าให้ผู้ถูกฝึกเกิดความไม่สมดุลทางความคิดท าให้เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลให้ผู้ถูกฝึกต้อง
ค้นคว้า แสวงหาและยอมรับเหตุผลขั้นที่สูงกว่า เพ่ือลดความตึงเครียดและกลับสู่สมดุลอีกครั้ง  

ขั้นหก การสรุปยืนยันการตัดสินใจ และแสดงเหตุผลอีกครั้ง ขั้นนี้ผู้ฝึกเสนอปัญหาหรือเหตุการณ์
ขัดแย้งทางจริยธรรมเหตุการณ์ใหม่หลาย ๆ เหตุการณ์ แล้วดูว่าผู้ถูกฝึกจะให้เหตุผลในขั้นที่สูงกว่าหรือไม่ ถ้า
เหตุผลส่วนใหญ่ที่ให้เป็นขั้นที่สูงกว่าเดิมแสดงว่าผู้ถูกฝึกมีพัฒนาการทางจริยธรรมที่สูงขึ้น 
 
ตำรำงที่ 2 หลักในการฝึกอบรมและให้รางวัลเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นต่าง ๆ  

พัฒนำกำรของเหตุผลเชิงจริยธรรม ชนิดของรำงวัล กำรฝึกอบรม 
1. หลักการหลบหลีกการลงโทษ  

(อายุ 2 – 7 ปี) 
สัมผัสทางกายที่อ่อนโยน ฝึกให้เชื่อฟัง 

2. หลักการแสวงหารางวัล 
(อายุ 7 – 10 ปี) 

วัตถุสิ่งของ ฝึกให้เชื่อฟัง 

3. หลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ  
(อายุ 10 – 13 ปี) 

กล่าวค าชมเชย  
และให้รางวัลที่เปน็สัญลักษณ ์

ฝึกให้รู้จักควบคุมตน 

4. หลักการท าตามหน้าที่ของสงัคม 
(อายุ 13 – 16 ปี) 

เร่ิมให้รางวัลตนเอง ฝึกให้รู้จักควบคุมตน 

5. หลักการเคารพตนเองหรือการท า
ตามค ามั่นสัญญา (อายุ 16 ปีขึน้ไป) 

ความภูมิใจในตนเอง ให้รางวัลตนเองได ้

6. หลักอุดมคติสากล  
(อายุ 16 ปีขึ้นไป) 

ความภูมิใจในตนเอง ให้รางวัลตนเองได ้

ที่มา : ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (2551)  
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2.3.2 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรม
ของคนดี คนเก่ง และมีสุข ของคนไทย โดย ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการสรุป
ผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวของเยาวชนและประชาชนไทยอายุ 6 ถึง 60 ปี จ านวน
หลายพันคนด้วยกัน ทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นราก ส่วนที่เป็นล าต้น และส่วนที่เป็นดอก
ผลของต้นไม้ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551; ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2544)  

 

 
 

ภำพประกอบที ่4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมระบุจิตลักษณะ 8 ประการที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมคนไทย  
ที่มา ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) 

 
ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก 3 ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ 

ได้แก่  
  1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ

เหตุการณ์     
  2) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้คิดในขั้นรูปธรรมหลายด้านและการคิด

ในขั้นนามธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้คิดของ Piaget   
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  3) ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจ และสามารถคาดการณ์หรือท านายความรู้สึกของผู้อื่น  

จิตลักษณะ 3 ประการนี้ จะเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐาน 5 ตัว บนล าต้น และเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เป็นดอกและผลด้วย  ดังนั้นบุคคลจะต้องจิตลักษณะ 3 ประการนี้ในปริมาณ
สูงเหมาะสมกับวัย จึงจะท าให้จิตลักษณะอีก 5 ตัวบนล าต้นพัฒนาได้อย่างดี และมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
ด้วย  

ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่เป็นล าต้น อันเป็นผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก 3 ประการ ประกอบด้วย 
จิตลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

 1) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม  
ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ-ไม่พอใจต่อสิ่งนั้น 

และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น  
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าส าคัญ เช่น ค่านิยมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง 

ค่านิยมในการใช้สินค้า ค่านิยมในการรักษาสุขภาพ ค่านิยมในเรื่องการแต่งกาย ฯลฯ  
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่ส่วนรวมเห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับหลักทาง

ศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ฯลฯ  
 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าที่ท าเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือ

พวกพ้อง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg  
 3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ว่าสิ่งที่กระท า

ลงไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้รอได้ สามารถอด
เปรี้ยวไว้กินหวาน  

 4) ความเชื่ออ านาจในตน หมายถึง ความเชื่อว่าผลที่ตนก าลังรับอยู่ เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง มิใช่เกิดจากโชคชะตา เคราะห์ ความบังเอิญ หรือการควบคุมของคนอ่ืน เป็นความรู้สึกในการท านายได้
และควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Locus of Control ของ Roger  

 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
ไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland  

จิตลักษณะ 5 ประการนี้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอกและผลบน
ต้นไม้  

ส่วนที่สาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง ซึ่งแสดงพฤติกรรม
การท าความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่งสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ 

1) พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่  
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1.1) พฤติกรรมการไม่เบียดเบียนตนเอง หรือท าร้ายตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน ฯลฯ  

1.2) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ท าร้าย ท าลาย หรือท า
ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เช่น ความซื่อสัตย์ การไม่ก้าวร้าว การไม่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน การขับขี่อย่างมี
มารยาทและถูกต้องตามกฎจราจร ฯลฯ  

2) พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่  
2.1) พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น การเรียน การท างาน การอบรมเลี้ยงดูบุตร การปกครอง

ของหัวหน้า การเคารพกฎหมาย ฯลฯ  
2.2) พฤติกรรมการพัฒนา ได้แก่ พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง เช่น การใฝ่รู้ การรัก 

การอ่าน ฯลฯ พฤติกรรมการพัฒนาผู้ อ่ืน เช่น การเป็นกัลยาณมิตร การพัฒนาสังคม การมีจิตอาสา  
การสนับสนุนให้ผู้อ่ืนท างานอย่างปลอดภัย ฯลฯ 

 
หลักกำรพัฒนำบุคคลตำมทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  
หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังนี้ (ดุจเดือน  

พันธุมนาวิน. 2551) 
1. พัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพร้อมกัน แต่ในสัดส่วนที่ต่างกันตามวัย เป็นการพัฒนา 

จิตลักษณะ 8 ประการ ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับพัฒนาพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เช่น พัฒนา
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาพฤติกรรมรักการอ่าน ฯลฯ  

2. การพัฒนาบุคคลต้องอยู่บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย ดังนั้นการที่นักพัฒนาจะมี
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาบุคคลได้ นักพัฒนาต้องท าวิจัยเพ่ือหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องการก่อน
จึงจะสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างเหมาะสม  

3. การพัฒนาเพียงแต่ “ความรู้” และ “ทัศนคติ” ไม่เพียงพอ ที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาได้ ต้องพัฒนาจิตใจและสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่น่าปรารถนานั้นไปพร้อม
กันด้วย  

4. การพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมที่น่ าปรารถนา จะต้องพัฒนาทั้ง “หางเสือ” และ 
“เครื่องยนต์” การพัฒนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  นักพัฒนามักเน้นพัฒนาจิตใจในลักษณะที่เปรียบเสมือน “หาง
เสือ” ของเรือ เช่น คุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม หรือทัศนคติ ฯลฯ จิตลักษณะเหล่านี้ เป็นจิตลักษณะที่ท า
หน้าที่ในการก าหนดทิศทางของการเกิดพฤติกรรม แต่จิตลักษณะเหล่านี้มิได้เป็น “พลัง” ในตัวมันเองใน 
การผลักดันให้เกิดพฤติกรรม จิตลักษณะที่มีพลังผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน “เครื่องยนต์” ของ
เรือ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเชื่ออ านาจในตน ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนา
หรือการรณรงค์ที่กระท าเพียงแค่ต้องการเปลี่ยน “ทัศนคติ” หรือ “ปลูกจิตส านึก” จึงได้ผลดีน้อย  และผลดี
นั้นไม่ยั่งยืน การพัฒนาเช่นนี้นักพัฒนาควรท าเป็น “จุดเริ่มต้น” มิใช่ “จุดสิ้นสุด”  
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5. การพัฒนาต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านจิตลักษณะ เนื่องจากบุคคลที่มี 
ความพร้อมทางจิตมาก ย่อมเป็นผู้ที่รับการพัฒนาได้มากกว่าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตน้อย ดังนั้นใน  
การพัฒนาพฤติกรรมที่น่าปรารถนาให้กับบุคคลต่าง ๆ ควรค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องจิตลักษณะด้วย  

 
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่น าเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมที่

หลากหลาย สอดคล้องกับจิตลักษณะ 8 ประการ ที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของสถานการณ์และพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ ช่วยพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนานั้นไปพร้อม
กัน  
 

2.3.3 แนวคิดควำมเชื่ออ ำนำจใจตน  
Julian Rotte เป นผู ที่ชี้ ให เห็นความส าคัญของจิตลักษณะประการหนึ่ งของบุคคลที่มี 

ความเกี่ยวของกับความเชื่อที่วา “ตน มีความสามารถในการท านายความสัมพันธระหวางสาเหตุหนึ่งกับผล
หนึ่ง และสามารถควบคุมผลของสาเหตุเหลานั้น” โดยเรียกวา ความเชื่ออ านาจ (Locus of control) ได
อธิบายวา ความเชื่ออ านาจของบุคคลแบงไดเปน 2 ประเภท โดยบุคคลที่เชื่อวา ผลดีหรือผลเสียตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากการกระท าของตนเอง บุคคลเหลานี้จะถูกจัดอยูในกลุมที่เรียกวา ผูที่มี
ความเชื่ออ านาจในตน (Belief in internal locus of control of reinforcement) สวนบุคคลอีกประเภท
หนึ่งซึ่งมีความเชื่อวา ผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมีสาเหตุที่ส าคัญมาจากโชคเคราะหความบังเอิญ 
อ านาจของคนอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตน บุคคลประเภทนี้ถูกจัดอยู ในกลุมที่
เรียกวา ผูที่มีความเชื่ออ านาจนอกตน (Belief in external locus of control of reinforcement) หรืออาจ
เรียกไดวา เปนผูที่มีความเชื่ออ านาจในตนต่ า บุคคลประเภทนี้เมื่อมีผลเสียเกิดข้ึนกับตน ก็มักจะกลาวโทษผูอ่ืน 
หรือสาเหตุ อ่ืน ๆ ที่ ไม ใช การกระท าของตนว าเปนต นเหตุของผลเสียนั้น (Rotter. 1966 อ้างถึงใน  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2549) 

ความเชื่ออ านาจใจตน มี 2 องค์ประกอบส าคัญ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2552) คือ 
1. ความสามารถในการท านาย (Predictability) มี 3 ลักษณะ คือ (1.1) ท านายสาเหตุที่ถูกต้อง

และน่าเชื่อถือได้ของผลหนึ่ง ๆ ว่าคืออะไร (1.2) ถ้าสาเหตุที่ตนทราบจากข้อ 1 นั้นปรากฎขึ้น จะท านายได้ว่า
ผลของสาเหตุดังกล่าวนั้นจะเป็นเช่นไร จะเกิดเมื่อใด และปริมาณเท่าใด และ (1.3) ในทางกลับกัน เมื่อผล 
หนึ่ง ๆ ปรากฎขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ปริมาณต่าง  ๆ ก็จะท านายได้ว่า 
สาเหตุที่แท้จริงที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของผลเหล่านี้คืออะไร รวมเรียกว่า การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง 

2. ความเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุม (Controllability) ให้ผลตามที่ต้องการได้ โดยเชื่อใน  
3 ลักษณะ คือ (2.1) ถ้าต้องการให้ผลดีปรากฎขึ้นอีก หรือปรากฎในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ตนก็สามารถท าให้ผลดี
นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามที่มากขึ้นของตนเอง (2.2) ถ้าต้องการหลักเลี่ยงหรือลดผลเสียที่ปรากฎตนก็
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียนั้นได้ด้วยตนเอง และ (2.3) เชื่อว่า ท ามากย่อมได้ผลมาก และท าน้อยย่อม
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ได้ผลน้อย ตลอดจนมีความเชื่อว่า ท าดี ย่อมได้ผลดีตอบแทน และท าชั่ว ย่อมได้ผลชั่วตอบแทน หรืออีกนัย
หนึ่งคือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนานั่นเอง  

ความเชื่อว่าตนความสามารถในการท านายได้และควบคุมได้มีปริมาณต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 3 
ระดับ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2527) 

ระดับ 1 บุคคลมีความเชื่อว่าตนสามารถท านายผลหนึ่ง ๆ ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะเกิด
ในปริมาณเท่าใด และสามารถควบคุมให้เกิดผลนั้นได้ในปริมาณที่ต้องการด้วย ดังนั้นบุคคลจึงรู้ว่าสาเหตุที่
แท้จริงของผลที่ตนได้รับอยู่นี้คืออะไร บุคคลจึงสามารถควบคุมผล ที่เกิดขึ้นได้โดยสามารถท านายและควบคุม
ให้เกิดผลดีมาก หรือท านายและควบคุมให้เกิดผลเสียน้อยลง เรียกว่า มีความแร้นแค้นทางจิตน้อย เป็นสภาพ
ทางอุดมคติของสังคม 

 

 
 

สภาพแร้นแค้นทางจิตน้อย เป็นสภาพที่บุคคลมีความสามารถท านายได้แม่นย าและควบคุมได้มาก  
 

บุคคลที่พยายามท าดีมาก (Effort) ย่อมได้ผลดีตอบแทนมาก (Result) ส่วนผู้ที่พยายาม
น้อยในการท าดี (effort) ย่อมได้ผลดีตอบแทนน้อย (result) ดังนั้นความพยายามกับผลตอบแทนจึงขึ้นต่อกัน 
(แปรผันตามกัน) และมีความสมดุลกันนั่นเอง บุคคลผู้นั้นจึงมีความเชื่ออ านาจในตนสูง และมีสุขภาพจิตดี
รวมทั้งมคีวาม ขยันขันแข็ง มีจริยธรรมสูง มีความไว้วางใจกัน  

สภาพแร้นแค้นทางน้อยในสังคมมักเกิดได้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่คะแนนผล  
การเรียนหรือคะแนนความประพฤติของนิสิตนักศึกษา ควรขึ้นอยู่กับความพยายามของผู้เรียนแต่เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ขึ้นกับสิ่งอ่ืน แต่สถานศึกษาอาจเกิดความแร้นแค้นมากกว่าที่ควรจะเป็น เพราะมีผู้น าสภาพ
แร้นแค้นจากภายนอกเข้ามา เช่น นักศึกษาสร้างสภาพแร้นแค้น โดยการขอร้องหรือท าตนให้น่าสงสาร เพ่ือให้
ตนได้คะแนนผลการเรียนที่ดีขึ้น หรือครูอาจารย์สร้างสภาพแร้นแค้นจากการมีอารมณ์แปรปรวน ท าให้คะแนน
ผลการเรียนขึ้นอยู่กับผู้ตรวจมากกว่าผู้ตอบ เป็นต้น 

ระดับที่ 2 บุคคลเชื่อว่าตนสามารถท านายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่งได้รวมทั้ง
ท านายได้ว่าเมื่อสาเหตุนี้เกิดขึ้นควรมีผลเกิดในปริมาณเท่าใด แต่เชื่อว่าตนจะไม่สามารถควบคุมให้เกิดผล
ตามที่ตนต้องการได้ โดยบุคคลรู้ว่าสาเหตุของ ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นคืออะไรก็ด าเนินการให้เกิดสาเหตุนั้น 
แต่บุคคลไม่สามารถควบคุมผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับตนได้โดยบุคคลที่พยายามมากกลับได้ผลดีตอบแทน
น้อย ส่วนบุคคลที่พยายามน้อยกลับได้ผลดีตอบแทนมาก เรียกว่า สภาพแร้นแค้นทางจิตระดับปานกลาง 
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สภาพแร้นแค้นทางจิตปานกลาง เป็นสภาพที่บุคคลมีความสามารถท านายได้แม่นย า 
แต่ควบคมุให้เกิดผลตามต้องการไม่ได้  

 
สภาพเช่นนี้มักเกิดในสังคมที่ใช้ระบบอุปถัมภ์ที่ไม่มีความยุติธรรม ท าให้เกิดกลุ่มคนสอง

ประเภท คือ กลุ่มคนที่มีอภิสิทธิซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ว่าจะท ามากหรือท าน้อย ทุ่มเทมากหรือทุ่มเทน้อย ก็ได้ผลดี
ตอบแทนมากตลอดเวลาเพราะมีพรรคพวกเส้นสาย บุคคลในกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่เลือกจะท าน้อยหรือทุ่มเทน้อย 

 
 

 
 

ความพยายามหรือความทุ่มเท ในกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์ 
 

ส่วนกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์เป็นกลุ่มคนที่ท ามากหรือพยายามมาก แต่กลับได้ผลตอบแทนน้อย 
ในทางกลับกัน เมื่อท าน้อยหรือทุ่มเทน้อยก็ยังได้ผลตอบแทนน้อย เพราะมิได้เป็นพรรคพวกเดียวกับเขา  ดังนั้น
บุคคลที่ไร้สิทธิ์จึงเรียนรู้ว่าถึงแม้ตนจะทุ่มเทมากหรือทุ่มเทน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม คือ ได้รับ
ผลตอบแทนในปริมาณน้อยตลอดเวลา บุคคลในกลุ่มนี้จึงเลือกท่ีจะเป็นคนที่ท าน้อยทุ่มเทน้อย 
 

 
 

ความพยายามหรือความทุ่มเทในกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ 
 

ในสภาพสังคมท่ีเป็นระบบอุปถัมภ์พรรคพวกและไม่ยุติธรรม ที่ปรากฏจากลักษณะที่ติด
ตัวมาแต่ก าเนิด เช่น ชาติตระกูล สีผิว เพศ เส้นสายพวกพ้อง อายุ วรรณะ เป็นต้น ความพยายามกับ
ผลตอบแทนจากความพยายามนั้น ยังขึ้นต่อกัน แต่ไม่สมดุลกัน สมาชิกในสังคมจึงเป็นบุคคลที่เชื่อใน  
ความเหลื่อมล้ า มีความอิจฉาริษยา ไม่ไว้ใจ จึงขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน และลงทุนลงแรงไปกับ  
การได้มีซึ่งความมีอภิสิทธิ์ เพ่ือตนจะได้ท าน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมาก มากกว่าที่จะความตั้งใจในการท างาน 
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทน  
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สมาชิกในสังคมนี้จึงไม่ค่อยอยากท างาน เพราะท างานแล้วก็อาจไม่ได้รับผลตอบแทน 
ดังนั้นการที่จะท าให้สมาชิกท างานให้มากข้ึน จึงต้องเกิดจากการบังคับขู่เข็ญ ออกกฎระเบียบข้อบังคับ และใช้
วิธีการลงโทษ 

ระดับที่ 3 บุคคลไม่สามารถท านายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง  ๆ ได้รวมทั้งไม่
สามารถท านายว่าจะได้ว่า ผลตอบแทนนี้จะเกิดในปริมาณเท่าใด ตลอดจนไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลตามที่
ตนต้องการได้ด้วย 

 

 
 

สภาพแร้นแค้นทางจิตมาก เป็นสภาพที่บคคลไม่สามารถท านายได้และไม่สามารถควบคุมได้  
 

เมื่อสมาชิกท างานมากหรือท างานน้อยก็ไม่สามารถจะท านายและควบคุมผลตอบแทน
จากการท างานนั้นได้ โดยผลตอบแทนนั้นอาจได้มาก อาจได้น้อย หรืออาจไม่ได้เลย จึงแสดงว่าความพยายาม
กับผลตอบแทนที่ได้จากความพยายามนั้น ไม่ขึ้นต่อกันและไม่สมดุลกัน จึงเป็นสังคมที่มีความแร้นแค้นทางจิต
มาก สมาชิกในสังคมนี้จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตเสื่อม หงุดหงิด และมีความเครียดมาก เนื่องจากไม่สามารถ
ท านายและควบคุมผลให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้จึงเกิดความท้อแท้หมดหวัง หรือบางคนอาจหันไปเชื่อโชค
ลาง การท านายพยากรณ์ชะตาดวงชะตา หรือกระท าพิธีกรรมต่าง ๆ เชื่อเรื่องโชคลาง จนอาจไม่มีเวลาทุ่มเท
ให้กับการท างานมากนัก สภาพเช่นนี้จึงมีแต่คนท าน้อย พยายามน้อย สังคมจึงไม่มีความเจริญก้าวหน้า 

การเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะการเรียนรู้จากผู้ที่มีอิทธิพล เช่น ผู้ปกครอง ครูหรือหัวหน้า มีผล
โดยตรงต่อจิตใจและพฤติกรรมของลูก ลูกศิษย์ และลูกน้อง โดยการเรียนรู้ทางสังคมนี้เป็นการเรียนรู้ที่ผ่าน
การกระท าของผู้ที่มีอิทธิพล (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541) ได้แก่  การอบรมเลี้ยงดูหรือการปกครองแบบรัก 
สนับสนุนและใช้เหตุผล การให้รางวัลและลงโทษอย่างเหมาะสมกับเจตนาและปริมาณพฤติกรรมที่แสดง และ
การปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายของผู้ปกครอง ครูหรือหัวหน้า 

ส าหรับการวัดความเชื่ออ านาจในตน (หรือนอกตน) มักมีการวัดองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ (1) ความสามารถในการท านายได้คือการรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลนั้น (Predictability) 
(2) ความสามารถในการควบคุมการปรากฏและปริมาณของผลตอบแทนได้ (Controllability)  
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กำรพัฒนำควำมเชื่ออ ำนำจในตน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ข้อมูลไว้ว่า 

นิทาน เป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สามารถสอดแทรกความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่า หากน ามาใช้
เป็นสื่อในการพัฒนาจิตลักษณะ ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และ
การมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งจ าเป็นต่อการเป็นคนดี ที่เก่ง และมีความสุข (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; โกศล มีคุณ; 
และ งามตา วนินทานนท์. 2553: 24) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้น าเสนอการพัฒนาความเชื่ออ านาจในตนด้วยนิทานจิตจริยธรรม ผ่าน
ล าไม้ไผ่นิทานความเชื่ออ านาจในตน (Icon) ไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ 
 

 
 

ภำพประกอบที ่5 ล าไม้ไผ่ความเชื่ออ านาจในตน 
ที่มา: คู่มือการใช้นิทานพัฒนาจิตจริยธรรมแก่เยาวชนไทยด้านความเชื่ออ านาจในตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน; โกศล มีคุณ; และ งามตา วนินทานนท์. 2553: 24) 
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ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าความเชื่ออ านาจในตนมาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใน
ส่วนของเนื้อหามุ่งน าเสนอทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งอนาคต  
การควบคุม และความเชื่ออ านาจในตน สอดแทรกไว้ในส่วนของเนื้อเรื่อง รวมทั้งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้าใจหรือมีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตของผู้เรียน พัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมใช้วิธีการปลูกฝังคุณธรรม โดยการน าเสนอผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
ภูเขา ได้น าแนวคิดล าไม้ไผ่ความเชื่ออ านาจในตนในขั้นที่ 1 มาใช้ในการออกแบบเนื้อเรื่อง และเรื่อง มาวิน ได้
น าแนวคิดล าไม้ไผ่ความเชื่ออ านาจในตนในขั้นที่ 5 มาใช้ในการออกแบบเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังน าแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทั้งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กมาใช้ใน 
การออกแบบเกมมัลติมีเดียในส่วนของการระบุเหตุผลเชิงพฤติกรรมประกอบสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้ง
ทางจริยธรรมที่เกมน าเสนอ  

 
2.3.4 จิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

จิตลักษณะ (Psychological Characteristic) 
จิตลักษณะ คือ ลักษณะภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก  ซึ่ง

สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของบุคคล โดยมีความส าคัญต่อการแสดง
พฤติกรรม จิตลักษณะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) จิตลักษณะเดิมที่เกิดจากการถ่ายทอดทางสังคม
จากสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม และ 2) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
และมีความเป็นพลวัตรสูง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2560) จิตลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ได้แก่  

1) เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Attitude toward moral behavior) 
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ได้เสนอว่า เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น 
และมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น อาจเป็นในทางที่ดี ขัดแย้ง หรือเป็นกลาง อันเนื่องจาก 
การเรียนรู้และประสบการณ์ เช่นเดียวกับ จุรีพร กาญจนการุณ (2552: 99-100) ที่เสนอว่า เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความชอบหรือไม่ชอบ การตัดสินความดี
ความชอบ โดยถือเอาเกณฑ์ของความถูกต้องและค่านิยมในสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ในการวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะต้องค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล รวมทั้งหากบุคคลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับหรือต้องมีพฤติกรรมไปตามบทบาทก็อาจส่งผล
ให้เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่สอดคล้องหรือส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้ ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน (2530: 9-22) ได้จ าแนกวิธีในการวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม ดังนี้  
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1. การสังเกต เป็นการเฝ้ามองและจดบันทึกพฤติกรรมและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น 
แล้วน าข้อมูลที่สังเกตไปสรุปว่าบุคคลนั้นมีเจตคติต่อสิ่งนั้นอย่างไร 

2. การสัมภาษณ์ โดยการถามและให้ตอบด้วยปากเปล่า แล้วน ามาวิเคราะห์ภายหลัง  
3. แบบสอบถาม โดยมีข้อค าถามและค าตอบต่าง ๆ ไว้ให้เลือกตอบ แบบสอบถาม

เจตคติสามารถจ าแนกออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ วิธีของเทอร์สโตน (Thurstone’s Method) วิธีของลิเคิร์ท 
(Likert’s Method) และวิธีของออสกูด (Osgood’s Method) วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะ
แบบสอบถามแบบลิเคิร์ท (Likert) 

4. การสร้างจินตภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกออกมา 

5. การวัดแบบผู้ถูกวัดไม่รู้ตัว  
6. การวัดทางสรีระ เป็นการใช้เครื่องมือไฟฟ้ามาใช้ในการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกาย เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งนั้น ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 
 

2) เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของ เหตุผลเชิงจริยธรรม ได้แก่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 

3) ได้ให้ความหมายของ เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหตุผลนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล 
การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ของบุคคลแต่ละคน สอดคล้องกับ  
จุรีพร กาญจนการุณ (2552: 100) ที่เสนอว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การเลือกที่จะกระท าหรือไม่ท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความรู้เชิงจริยธรรมและเจตคติเชิงจริยธรรมเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนหรือกีด
กันการตัดสินใจเลือก เช่นเดียวกับ Darzia (2013: 130) ที่เสนอว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคล
ไตร่ตรองหาเหตุผลในการเลือก คิด ตัดสินใจ กระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมาจากพ้ืนฐานทางการคิด
ให้เหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่
จะท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแต่ละวิธีนั้น มีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาและ
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละวิธีกับกลุ่มตัวอย่าง การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมส่วนใหญ่ ใช้แบบวัดที่
ประกอบด้วยเรื่องราวที่เป็นปัญหาที่ขัดแย้งทางจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้ถูกวัดจะท าการเลือกตัดสินใจ
ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ภายใต้ทฤษฎีของ Kohlberg (1976) โดยมี 3 วิธีการ ดังนี้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 
2524: 41-43) 

1) วิธีการตอบโดยอิสระ ประกอบด้วยข้อค าถามแบบอัตนัยจ านวน 5-9 ข้อ ค าถาม
แต่ละข้อเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม เช่น การให้ยาในการจบชีวิตกับผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การขโมยยารักษามะเร็งมาให้ภรรยา เป็นต้น ผู้ถูกวัดต้องให้เหตุผลในการตัดสินใจของตัวละครเอกใน
เรื่องในการเลือกหรือไม่กระท าพฤติกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ค าตอบ 
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เพ่ือแบ่งระดับจริยธรรม โดยพิจารณาที่เหตุผลมากกว่าถูกผิด และควรตรวจอย่างน้อย 2 คน เหตุผลเชิง
จริยธรรมของผู้ที่ถูกวัดแต่ละคนจะเป็นคะแนนฐานนิยมหรือขั้นที่ผู้ถูกวัดตอบมากที่สุด  

2) วิธีการวัดแบบมีตัวเลือก โดยผู้ถูกวัดจะถูกกระตุ้นความคิดด้วยเรื่องขัดแย้งทาง
จริยธรรม แล้วให้ผู้ถูกวัดเลือกค าตอบที่ใกล้เคียงกับความคิดของตนเองมากที่สุดเพียง 1 ค าตอบซึ่งเป็นตัวเลือก
ที่แสดงในแต่ละขั้นตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg คะแนนที่ได้จากการจัดแบบนี้อาจเป็น
คะแนนที่สูงเกินความเป็นจริงได้ประมาณหนึ่งขั้น เนื่องจากผู้ถูกวัดจะเห็นประโยคท่ีใช้ขั้นจริยธรรมที่ต่ าและสูง
กว่าขั้นของตน ท าให้เลือกประโยคในขั้นที่สูงกว่าตนหนึ่งถึงสองขั้นแทนที่จะเลือกประโยคที่ตรงกับขั้นที่แท้จริง 
การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความเป็นปรนัย ไม่มีความล าเอียงใน
การสัมภาษณ์ หรือการให้คะแนนที่ยุ่งยาก 

3)  วิธีการประเมินผลและเรียงล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา หรือ Defining 
Issue Test (DIT) ซึ่งสามารถวัดได้ว่า ประเด็นทางจริยธรรมใดส าคัญในเรื่องหนึ่ง  ๆ โดยให้ค าตอบมาหลาย
ประเด็น แต่ละเรื่องหรือแต่ละปัญหามีค าตอบแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรมไว้ให้จัดล าดับ ผู้ตอบต้องประเมิน
ความส าคัญแต่ละประเด็นและจัดล าดับความส าคัญเรียงจากประเด็นที่มีความส าคัญมากที่สุดไปยังประเด็นที่มี
ความส าคัญน้อยท่ีสุด และเลือกประเด็นที่ส าคัญในล าดับต้น ๆ ตามจ านวนที่ต้องการเรียงล าดับความส าคัญอีก
ครั้งหนึ่ง การให้คะแนนจะใช้ดัชนีเรียงล าดับมากท่ีสุด 

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ จิตลักษณะที่น ามาศึกษา ได้แก่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซ่ึง
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรมและท าการวัดโดยแบบสอบถามแบบ  
ลิเคิร์ท (Likert) และเหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและท าการวัดด้วยวิธีการวัดแบบมีตัวเลือก 

 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Moral Behavior) 
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดังนี้  ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน (2524: 3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรือ
งดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให้
ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะการกระท าที่ดีและไม่ดีของบุคคลนั้นจะส่งผลต่อตนเองและสังคม 
เช่นเดียวกับ นีออน พิณประดิษฐ์ (2555: 10) ที่เสนอว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่สังคมนิยมชื่นชอบ หรืองดเว้นแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น และบุญมี 
โทท า และคณะ (2561: 109) ที่เสนอว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม 
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยเป็นที่ยอมรับตามกฎเกณฑ์ของสังคม เพ่ือประโยชน์
และความสงบสุขของตนเองและสังคมโดยร่วม จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม เชิง
จริยธรรม คือ การกระท าท่ีดีงามท่ีก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ได้เสนอ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ประกอบด้วย 5 
ประการ (ศูนย์คุณธรรม. 2562) ได้แก่  

1. ความมีวินัย คือ การยึดมั่นต่อหน้าที่ของตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร 
สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและการเคารพกฎหมาย วินัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) วินัยในตนเอง คือ คุณธรรมที่ช่วยเหนี่ยวรั้งไม่ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี และช่วยส่งเสริมผลักดัน
ให้เกิดความส าเร็จในชีวิต และ (2) วินัยเพ่ือส่วนร่วม คือ คุณธรรมที่บุคคลกระท าแล้วท าให้สังคมมีระเบียบ
และมีความสุข คุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัย ได้แก่ (1) มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี (2) ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรและสังคมที่ก าหนด (3) ปฏิบัติตามกฎกติกาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และ (4) เคารพต่อกฎหมาย  

2. ซื่อสัตย์สุจริต คือ การประพฤติที่ดีและจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง นอกจากนั้น ค าว่า 
ซื่อสัตย์สุจริต ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับค าว่าซื่อตรง แต่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องของจิตใจร่วมด้วย 
ดังนั้นนอกจากจะพัฒนาที่ความประพฤติแล้ว ยังต้องพัฒนาที่จิตใจร่วมด้วย คุณลักษณะของบุคคลที่มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ (1) ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม  
(2) ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ (3) ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องใน 
การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ (4) ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมมา 
ภิบาลด้วยการพูด การกระท า และการปฏิบัติหน้าที่  

3. พอเพียง คือ แนวทางในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลางอย่างมีเหตุผล ใช้ความรู้ใน 
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง ที่น าไปสู่ความยั่งยืน โดยมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยหลัก 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ เป็นความพอดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ห่วงที่ 2 
ความมีเหตุผล เป็นการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ 
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต นอกจากนั้น เงื่อนไขที่ 1 คือ เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ในการน าความรู้มาเชื่อมโยงและ
ประกอบการวางแผนอย่างระมัดระวังในการปฏิบัติ และเงื่อนไขที่ 2 คือ คุณธรรม เป็นใช้สติในการด าเนินชีวิต 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความพอเพียง ได้แก่ (1) มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มี 
ความสงบ (2) ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม (3) มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ รอบ
ด้าน ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และ (4) มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4. จิตอาสา คือ การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ใช่
หน้าที่ของตนด้วยความรัก เพ่ือประประโยชน์ของผู้อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน จิตอาสาเป็นการผสมค า
ระหว่าง จิต กับ อาสา และยังมีค าว่า จิตสาธารณะ ซึ่งมีความหมายที่สอดคล้องกันที่แสดงถึงการมี จิตใจแห่ง
การให้ เพ่ือให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่จิตสาธารณะเป็นการยกระดับความรู้สึกถึง 
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การเป็นเจ้าของและใส่ใจดูแลรักษาในสิ่งของที่เป็นสาธารณะ คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตอาสา ได้แก่ (1) ให้
และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมลงมือท าด้วยความรัก (2) ท าความดี โดยมิได้หวังผลตอบแทน  
(3) ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม  

5. ความรับผิดชอบ คือ การแสดงออกถึงความใส่ใจที่จะกระท าหรือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรับรู้บทบาท
ของตนเอง และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีแก่ตนเอง และ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม คือ 
ภาระหน้าที่ที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมต่อสังคมที่ตนด ารงอยู่ ตั้งแต่สังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัว 
จนถึงสังคมขนาดใหญ่ คือประเทศชาติ คุณลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่ (1) เอาใจใส่ในหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย (2) รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี  

ส าหรับการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น สามารถท าการวัดได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง งบประมาณ และปัจจัยอ่ืน  ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 วิธี (นีออน  
พิณประดิษฐ.์ 2555: 101-103) ดังนี้ 

1. วิธีการสร้างแบบวัดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเพ่ือวัดว่าบุคคลมีการกระท าที่จัดเป็น
พฤติกรรมจริยธรรมมากน้อยเพียงใด  

2. วิธีการคิดคะแนน โดยคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมคิดมาจากคะแนนรวมของการกระท าทุกข้อ 
และถ้าบุคคลได้คะแนนสูง แสดงว่ามีพฤติกรรมจริยธรรมสูง  
 

แนวทำงในกำรพัฒนำพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (2561) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม 
1) การระเบิดจากภายใน เป็นการท าให้บุคคลเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ  

การแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและเกิดความอยากลงมือปฏิบัติพฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมนั้น  ๆ ด้วย
ตนเอง การบังคับไม่สามารถช่วยให้บุคคลมีคุณธรรมนั้นได้ 

2) การสร้างศรัทธา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาได้นั้นจะต้องมีศรัทธาต่อจริยธรรมนั้น 
ฐานของศรัทธามาจากสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมในสังคม 

3) การปฏิบัติด้วยตนเอง บุคคลควรเริ่มท าที่ตนเองอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
ซึ่งจะช่วยขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

4) วิธีการปลูกฝังคุณธรรม รูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านทางสถาบัน
ทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 8 รูปแบบ ได้แก่ การสอนด้วยวาจา การสอนด้วยให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
การใช้แบบอย่างที่ดี การสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ การเสริมแรงทั้งทางบวกและลบ การน าเสนอผ่านสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ การให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และการกระตุ้นให้คิดหาเหตุผลว่าท าไมสิ่งนั้นจึงดีหรือไม่ดี  
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5) การขับเคลื่อนด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา และภาค
ประชาชน เป็นต้น โดยต้องร่วมมือกันทั้งในระดับเป้าหมาย แผนงาน การท างาน งบประมาณ การติดตาม และ
ประเมินผล  

6) รัฐมีนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม รัฐบาลต้องมีแนวทางใน 
การปฏิรูป และพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างคนดี และใช้
คุณธรรมในการพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ที่
เน้น การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานของสังคม คนไทย ทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

 

ดังนั้น ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การกระท าที่ดีงามที่ก่อประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม และสามารถแบ่งออกมาได้ 5 อย่าง ได้แก่ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และ
ความรับผิดชอบ การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใช้วิธีการสร้างแบบวัดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และ
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใช้วิธีการปลูกฝังคุณธรรม โดยการน าเสนอผ่านสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 
2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล บทความวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสอนคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการท าวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.4.1 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสอนคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษำ 
พระบ ารุง ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี) (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม 

และจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสยาม เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในด้านความเมตตา นักศึกษา
มีลักษณะเด่นในด้านการเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจ และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ ด้านความซื่อสัตย์นักศึกษามี
ความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ด้านความมีวินัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยสูง ปัจจัยภายนอก ด้านครอบครัว พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับครอบครัวที่มีความอบอุ่น มี
คนคอยช่วยแก้ปัญหาให้มีการอยู่พร้อมหน้ากันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ด้านสถานศึกษา นักศึกษาเห็น
ว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการลงโทษเมื่อนักศึกษากระท าผิดไม่ควรปล่อยปะละเลย ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 
นักศึกษาเห็นว่าชุมชนไม่ได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
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ขึ้น และนักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมของดารานักร้อง ด้านสถาบันศาสนา นักศึกษาเชื่อว่าศาสนามีส่วน
ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ตนเป็นคนดีและมีความสุข นอกจากนี้ยังน าค าสอนมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตไม่ว่า
จะในขณะที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 

รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมจริยธรรมแก่
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและบทบาทของอาจารย์ใน 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม พบว่า มีปัญหาด้านการแต่งกาย ที่ผิดระเบียบ ชู้สาว ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่ซื่อสัตย์ ขาดวินัย ขาด  
ความรับผิดชอบ ดื่มสุรา เล่นการพนัน ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน ส่งเสียงดังรบกวนคนอ่ืน ทะเลาะวิวาท ไม่มี
สัมมาคารวะ พูดจา ไม่เหมาะสม และเมื่อเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุดและต้อง
เร่งแก้ไข คือ ปัญหาด้านการไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า บทบาทและแนวทางของอาจารย์ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใน
ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นั้นต้องด าเนินการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ ความร่วมมือเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากร ภูมิทัศน์และบรรยากาศ ซึ่งควรเป็นแนวทางท่ีต้องมีการจัดการตั้งแต่ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้มาจากคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ เช่น คณะ ส านัก 
สาขาวิชา เสนอโครงการและแผนงานให้สอดรับกับนโยบาย ข้อเสนอแนะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญในการพัฒนาบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และประกาศเกียรติคุณนักศึกษาท่ีเรียนดีประพฤติดี 

กาญจนา คุณารักษ์ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาจริยธรรม
และทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้น 3) ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาจริยธรรม
และทักษะชีวิตด้านความรู้  ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต และประเมิน 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาและ
อาจารย์ต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต 2) หลักสูตรจริยธรรมและทักษะชีวิต
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล และรายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร 4) พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาหลังการทดลองใช้หลักสูตรมี 
การปฏิบัติอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการทดลอง และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรจริยธรรมและ
ทักษะชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก 
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อภิญญา ทหราวานิช; ศศิประภา ธนูศิลป์ และ พลอยไพรินทร์ ขอดค าตัน (2559) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา Generation Y 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบทบาทของสถานศึกษา ครูอาจารย์ กลุ่ม
เพ่ือน สภาพสังคมภายในและภายนอกสถานศึกษา และสื่อมวลชน มีบทบาทเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษา พบว่า สถาบันศาสนาควรท าหน้าที่ปลูกฝัง ถ่ายทอด อบรมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจให้ท าความดี เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ การก าหนดบทลงโทษที่สามารถควบคุม หรือป้องกันที่ดี และ
สร้างระบบการสื่อสารเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในสถานศึกษา ตามล าดับ  3) การเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาจ าแนกตามเพศ อาชีพผู้ปกครอง และประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนชั้นปีและสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาแตกต่างกัน ส่วนแนวทาง 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาพบว่า บทบาทของสถานศึกษา ครูอาจารย์ กลุ่มเพ่ือน สภาพ
สังคมภายในและภายนอกสถานศึกษา และสื่อมวลชน มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

ปราณี จิตรรัตนพงษ์ (มปป.) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในวิชา 
การสื่อสารการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาการสื่อสารการตลาด  2 ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมบูรนาการเข้ากับเนื้อหาวิชา 3) ศึกษาเจตคต ิความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
การมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาส าหรับการเป็นนักการสื่อสารการตลาดที่ดีต่อไป 
ท าการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตในชั้นเรียนขณะ การเรียนการสอน และ
จากรายงานเดี่ยวรายงานกลุ่มที่มอบหมายให้นักศึกษาท า จัดท าโครงการจิตสาธารณะและน าเสนอเป็นราย
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตส านึกสาธารณะมาก
ขึ้นเพราะกระบวนการในการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนต้องมีการวางแผนการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาสื่อสารการตลาดให้ละเอียดขึ้น วิเคราะห์เนื้อหาให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น ลดการบรรยายเนื้อหาวิชาการสื่อสารการตลาดใส่ใจกับกระบวนการสอนสอดแทรกด้วย  
การยกตัวอย่างคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

ชัชชญา พีระธรณิศร์ (มปป.) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เทคนิคการสอนสอดแทรกด้านคุณธรรม
จริยธรรม เตรียมบัณฑิตไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH 
101) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในกิจกรรมบังคับของหลักสูตร ในแต่ละ
ภาคเรียนนั้นได้ ก าหนดให้นักศึกษาเขียนบันทึกสมุดบันทึกท าความดี พร้อมกับการพัฒนาจิตโดยการฝึกสมาธิ 
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(Mediation) ทุกวัน ผู้สอนจะต้องติดตามตรวจผลการปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไปพร้อม ๆ กับการแนะน า 
แนะแนวทางการปฏิบัติ การให้ก าลังใจจนจบภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนมีระยะการฝึก 3- 4 เดือน ซึ่งตรง
ตามทฤษฎีปลูกฝังนิสัย (Habit Cultivating Theory) โดย ดร. แม็กซเวลล์ มอลทซ์ เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสร้าง
นิสัยใน 21 วัน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก่อนเรียนพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนิสัย
ส่วนตัว ใจรอนโกรธโมโหง่าย รอยละ 27 รอยละ 16 เอาแต่ใจ และรอยละ 14 หงุดหงิดง่าย ขณะที่รอยละ 10 
สมาธิสั้น ชอบสันโดษ อ่ืน ๆ ที่ตามมา คือ ชอบนอยใจ ไม่มั่นใจ กลาแสดงออก และเครียด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหลังเรียนและผ่านกระบวนการฝกปฏิบัติอย่างตอเนื่องตลอดภาคเรียนพบว่านักศึกษามีสมาธิมากขึ้น
ร้อยละ 19 มีความสงบ ใจเย็นขึ้น และตรงตอเวลาร้อยละ 18 ขณะที่นักศึกษามีความเขาใจในหลักธรรม มีสติ 
มีมารยาทดี มีความรับผิดชอบมากขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 7 การเรียนดีขึ้น 

 
2.4.2 บทควำมและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรม 

งานวิจัยของ บุศรินทร์ เอ่ียมธนากุล และคณะ (2554), พรปภัสสร ปริญชาญกล และคณะ 
(2558) นุชภัทร์ บ้งงึ้ม, วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ ปฐมาวดี ค าทอง (2560) พบผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า สื่อ
การ์ตูนแอนิเมชันสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี เสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรับรู้ด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เรียนจากภาพ สีและเสียงของการ์ตูน สร้างจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาที่น าเสนอ ช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดดี ท าดีได้ และผู้เรียนมี  
ความพึงพอใจต่อสื่ออีกด้วย ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนี้ได้จัดท าสื่อแอนิเมชันในระดับประถมศึกษาและมัธยม  
ศึกษา 

ดวงกมล แก้วแดง (2555) ได้ท าการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน ประเภทเว็บไซต์สื่อการเรียน 
การสอน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับรายวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน ผลพบว่า ได้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมในอาชีพ
คอมพิวเตอร์ 17 สัปดาห์ (ประกอบด้วย เรื่อง จริยธรรมเบื้องต้น ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม 
เรื่อง องค์ประกอบของจริยธรรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ เรื่อง จริยธรรมของ  
นักคอมพิวเตอร์ต่อกิจการ เรื่อง สาเหตุการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง วิธีการสร้างจริยธรรมใน 
การประกอบอาชีพ เรื่อง  ความหมายและความส าคัญของทฤษฎี เรื่อง ลักษณะบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ เรื่อง 
ความรู้ในงานด้านอาชีพคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือก
อาชีพ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความหมายของการพัฒนาตนเอง เรื่อง 
พระราชบัญญัติกฎหมายและอาชญากรรม การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง กฎหมายอินเทอร์เน็ต 
ทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองความลับทางการค้าบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิเ คราะห์
สถานการณ์เกี่ยวกับการขาดจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน) และนักศึกษาไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนและมี
ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ 

สิระยา สัมมาวาจ และ ไสว นรสาร (2556) ได้ท าการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ชุมชนผู้ปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เกี่ยวกับประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
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พยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์
พยาบาลผ่านการสอนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม โดยเลือกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่
ส าคัญและพบบ่อย 3 ประเด็นคือ การตรงต่อเวลา การไม่เปิดเผยร่างกายผู้ป่วย และการแต่งกาย ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอาจารย์พยาบาลจากงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 10 ราย ด าเนินการโดยจัดประชุมอาจารย์
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4 ครั้ง ถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ประเด็นดังนี้ 1) บริบทของ
ปัญหาจริยธรรมที่พบเมื่อนักศึกษาขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วย 2) ครูผู้สอนภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วย: ผู้เชื่อมโยง
ความรู้สู่การปฏิบัติให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม 3) ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน 4) การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวขอ้ง: หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหา และ 5) เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพ่ือน: ทางลัดสู่ความส าเร็จ ซ่ึง
สามารถน า มาสรุปเป็นแนวทางในการสอนจริยธรรม นวัตกรรมที่พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน คือ แบบ
ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน และพบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การสร้างสื่อการสอนที่เป็นวีดิทัศน์ประเด็นจริยธรรม 
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้ไม่ได้น ามาใช้ในระหว่างการด าเนินโครงการ แต่ได้แจกให้สมาชิก
ภายหลังเพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนต่อไป โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์และนักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม เกิดการสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
และเป็นกลุ่มสนับสนุนทางสังคม สร้างก าลังใจในการพัฒนาการสอนซึ่งเป็นงานประจ าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

พรปภัสสร ปริญชาญกล และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย
แอนิเมชัน เรื่อง ศีล 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างบทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชัน เรื่อง ศีล 5 2) เพ่ือประเมิน
คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชัน เรื่อง ศีล 5 และ 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชันเรื่อง ศีล 5 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียแอนิเมชัน เรื่อง ศีล 5 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถติท่ีระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นบทเรียนมัลติมีเดียแอนิเมชันเรื่อง ศีล 5 สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชา 
พุทธศาสนาเรื่องศีล 5 กับนักเรียนได้จริง 

ปัณพร ศรีปลั่ง และ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (2558) ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของ
นักเรียนด้วยกระบวนการอภิปัญญา พบว่า สภาพสังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับค่านิยมที่เปลี่ยนไปจาก 
การสอนลูกให้เป็นคนดีกลายเป็นต้องการให้ลูกเป็นคนเก่งและคนรวย เพ่ือความสุขสบายในอนาคตเห็นได้ชัด
ว่า วัยรุ่นไทยขณะนี้ขาดจิตสาธารณะ ห่างเหินศาสนาและความซื่อสัตย์ เพราะเด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัว
ที่เน้นเรื่องการเรียนเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้พ่อแม่พอใจ เยาวชนไทยจึงเป็นเด็กท่ีมุ่งเน้นแต่การพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนเก่ง แต่ไม่มีจิตสาธารณะ การขาดจริยธรรมท าให้เกิดปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ตามมา และเพ่ือให้
เยาวชนมีความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และจริยธรรมจึง
ถือเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทและความส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาจริยธรรม
ให้แก่เยาวชน โดยจัดการเรียนการสอนสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา จริยธรรมสามารถพัฒนาได้โดยการจัดสภาพการพัฒนาจริยธรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
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เพราะจริยธรรมเปรียบเหมือนอภิปัญญา การเรียนรู้อย่างมีความหมายมีความเหมาะสมและส่งผลโดยตรงได้
กับวัยของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่สามารถเข้าใจสิ่งที่ เป็นนามธรรม สามารถคิดไตร่ตรอง 
ตระหนักถึงผลกระทบ และมองเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นคนมีจริยธรรมอย่างชัดเจนท าให้เกิด  
การปฏิบัติอย่างเข้าใจ อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการจัดระบบความคิด การควบคุมก ากับพฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นผู้มีจริยธรรม การรู้จักวางตนเอง ตลอดจน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณลักษณะการเป็น
ผู้มีจริยธรรมที่คงทนถาวรซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเป็นคนที่สมบูรณ์และเป็นทักษะที่การศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ต้องการ   

พรนิภา จันทร์น้อย (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังจริยธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้รปูแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การปลูกฝังจริยธรรมของนักศึกษานั้นปัจจัยภายนอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายใน อันดับแรกจะต้องให ้
การส่งเสริมและปลูกฝัง ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา ด้านกระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ด้านสถานภาพครอบครัวของนักศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมตามล าดับ 
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูง รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “CAPPAE 
MODEL” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์เนื้อหา สาระความรู้และการปฏิบัติระบบสังคม สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ แยกออกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความตระหนัก (A)  
2) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ (P) 3) สร้างความคิดรวบยอด (C) 4) ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(P) 5) ประเมินความก้าวหน้า (A) 6) ประเมินผล (E) กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม แยกเป็น 1) จริยธรรมที่
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในสังคม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ และความมีระเบียบวินัย  
2) ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ จริยธรรมที่นักศึกษาจะต้องมี  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น ผลการใช้รูปแบบฯ จากการสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการท าโครงการ 
การรายงานตนเอง และการประเมินผลการควบคุมตนเองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการและ 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งดา้นเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้าน  
ความรับผิดชอบ และด้านความเสียสละตามล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมอยู่ในระดับมาก และผลการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 6 และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวม นักศึกษามีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยเฉลี่ยอยู่ ในขั้นที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
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พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กที่ว่า ผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะมีระดับพัฒนาการทางจริยธรรมเหนือ
เกณฑ์คือ ขัน้ที ่5 และข้ันที ่6 ซ่้งเป็นขัน้ที่ตัดสินข้อขัดแย้ง 

กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
สื่อภาพยนตร์ส าหรับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ
และการด ารงชีวิตประจ าวัน พร้อมเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขใน  
การด าเนินชีวิต การจัดท าสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยจะเน้น
กิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นแรงบวกในการเสริมสร้างชีวิตการท างาน การปฏิบัติตนของข้าราชการ และเป็นสื่อที่
จะช่วยให้ทุกคนที่รับชมได้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจที่จะละเว้นการท าชั่ว หมั่นท าความดี และยึดปฏิบัติ
ตามหลักธรรม "หิริโอตตัปปะ" สื่อภาพยนตร์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นสื่อในการเสริมสร้าง และ
แนะน าแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการรุ่นต่อ ๆ ไป เพ่ือให้ได้ซึมซับความรู้ด้านจริยธรรมและ
ข้อแนะน าต่าง ๆ จากสื่อดังกล่าวซึ่งการจัดท าสื่อในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์แล้ว 
ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่ข้าราชการไทยจะได้มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เพ่ือตอกย้ าให้ตระหนักถึงผลจาก  
การกระท าของข้าราชการที่มีทั้งดีและไม่ดี เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการที่ดียังคง
ยืนหยัดในสิ่งที่ดี มุ่งมั่นท าความดีต่อไป ขณะเดียวกันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการใหม่ ๆ ได้ยึด
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินชีวิต (ไทยรัฐออนไลน์. 2560) 

ชยนุช ไชยรัตนะ และ โรส ภักดีโต (2561) ได้ท าการศึกษาผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์
ผ่านสื่อการเรียนรู้อีเลิร์นนิงต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อีเลิร์นนิงต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล จ านวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาชั้นปีเดียวกันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และมีความแตกต่างระหว่างชั้นปีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเชิงจริยธรรมก่อนและหลังการใช้สื่อของนักศึกษาชั้นปีเดียวกัน 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีความแตกต่างระหว่างชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใช้สื่อ  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อีเลิร์นนิงไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้ ดังนั้นจึงควรมีรูปแบบ
การสอนแบบอ่ืนร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องคณะผู้วิจัยพบว่า คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อการสอนใน
รูปแบบมัลติมีเดียสามารถสร้างการรับรู้ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของเยาวชนในยุคปัจจุบันที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันอยู่บนอินเทอร์เน็ต ผสานกับช่องทางของสื่อสังคมเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้เ ป็นแหล่งรวมรวม
สื่อที่น าเสนอให้ข้อมูลแบบอย่างทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ใช้งานที่หลากหลายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
อย่างอิสระลดข้อจ ากัดทั้งทางด้านสถานที่และเวลา อีกท้ังรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้สอนคุณธรรมจริยธรรม
ในระดับอุดมศึกษายังไม่พบแพร่หลายมากนัก ซึ่ งได้ถูกบรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละ
สถาบันการศึกษา และการที่จะมีสื่อกลางในการเรียนรู้ที่ได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม
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ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมรูปแบบใหม่ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้โดยตรงอย่างสื่อ 
แอนิเมชันและเกมออนไลน์ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมิติของ
ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน ให้ทุกสถาบันการศึกษาสามารถน าไปใช้งานร่วมกันผ่านช่ องทางสื่อสังคมเกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไปได้ 
 
2.5 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1. ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและใช้สื่อการเรียนรู้เ พ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจิต
ลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ภายหลังการทดลองผู้เรียนที่เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและใช้สื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนทีเ่รียน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมแบบปกติ 
 
2.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย 

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาของไทย ร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive 
Learning Theory)ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาและอารมณ์ด้วยสื่อผสม (Cognitive-Affective Theory of 
Learning with Media) และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม ประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แนวคิดความเชื่ออ านาจใจตน และจิต
ลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประกอบการใช้สื่อที่พัฒนาขึ้น  

การศึกษาผลการใช้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (True-Experimental) ในรูปแบบ Pretest Posttest 
Control Group Design เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ จิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และความพึง
พอใจของผู้เรียน  
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การปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือให้เป็นเครือข่ายแบบอย่างของการสอนจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) แบ่งขอบเขต
ของการด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ประชำกร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562  

 
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 200 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ร่วมกับการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมี
กระบวนการสุ่มทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และ
กลุ่มท่ี 2 ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  

2. แบ่งประชากรกลุ่มที่ 1 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 15 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) ท าารสุ่ม
เลือกกลุ่มทดลองที่ 1 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 60 คน และท าการสุ่ม
เลือกกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 
 3. แบ่งประชากรกลุ่มที่ 2 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 30 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) ท า 
การสุ่มเลือกกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนภายหลังการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบ 
การใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการวิจัย  

2.2 จิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้เรียน ประกอบด้วย เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มี
ต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น 

 
3.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในระดับปริญญาตรี สื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการสอนส าหรับปลูกฝังจริยธรรมระดับปริญญาตรี  การคัดสรรหัวข้อการสอน
จริยธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนในระดับปริญญาตรี และการวางแผนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. การศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในระดับปริญญาตรี สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับการสอนส าหรับปลูกฝังจริยธรรมระดับปริญญาตรี ด้วยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย 
ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/พัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม จ านวน 4 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเพ่ือพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ดังนี้ 
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1.1 การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในระดับปริญญาตรีในปัจจุบันไม่ควรสอนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนิสิตนักศึกษาโดยตรง แต่ควรสอดแทรกในทุกรายวิชาและใช้เทคนิควิธีการในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนั้น 
ควรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น e-Learning, Google form  

1.2 แนวโน้มความต้องการของ “ผู้เรียน” ในการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน
นั้น ควรเน้นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนิสิตนักศึกษา เช่น Edutainment บทเรียนออนไลน์ หรือกิจกรรม
ที่อยู่ในความสนใจของนิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นแล้วการที่นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ  
การเรียนรู้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ การสอนเนื้อหาเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เหมาะสมกับ
นิสิตนักศึกษาในยุคสมัยนี้ เนื่องจากนิสิตนักศึกษาจะไม่เห็นประโยชน์และไม่สนใจในการเรียน  

1.3 แนวโน้มความต้องการของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี  คือ ต้องการ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Constructivism) และสอดคล้องกับผู้เรียน ผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การตั้ง
ค าถามให้ผู้ เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ กรณีศึกษา Project based learning: PBL สื่อช่วยสอน MOOC และ 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์หรือในห้องเรียน นอกจากนั้น ต้องวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียนก่อน เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสม  

1.4 ลักษณะหรือคุณสมบัติของนวัตกรรม สื่อการเรียนในรูปแบบมัลติมีเดีย เพ่ือใช้สอนเพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมในระดับปริญญาตรี คือ สื่อส าเร็จรูปครบวงจร เช่น เนื้อหา การเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล วิธีการสอนที่เหมาะกับจริยธรรมไปฝังในสื่อ เป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
สามารถ กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดวิ เคราะห์  สังเคราะห์  ตัดสินใจ เป็นการผสานกันระหว่าง 
Constructivism กับ Connectives ภายใต้แนวคิดเทคนิคการเหนี่ยวน าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเปลี่ยน
ย้าย Platform จาก Off line ไปเป็น Online โดยออกแบบให้ใช้ผ่าน Online สื่อที่สร้างขึ้นก็ต้องมีการ Wrap 
up โดยมีการ Attach file ที่ประกอบการท ากิจกรรม โดยสื่อประเภทนี้ต้องมีผู้สอนอยู่ในชั้นเรียนด้วย หรือสื่อ
ที่เป็น Activity เป็น Case study อาจท าเป็น Series เช่น Series สอนเรื่องความรับผิดชอบ จะมีค าถามเด้ง
ขึ้นมาถาม ค าถามก็จะมีหลายรูปแบบ มีแบบ choice หรือแบบปลายเปิดให้พิมพ์ โต้ตอบ ซึ่งสามารถตอบใน
โปรแกรมและประเมินตนเองได้ โดยความยาวอยู่ในช่วง 10 นาที เช่น โดยใช้โปรแกรมสร้าง (เช่น Edpuzzle) 
นักศึกษาที่เรียนจบ Series จะได้เสริมในเรื่องของความจ า เช่น เรืองของความซื่อสัตย์ เรื่องความพอเพียงมี
วินัย สุดท้ายต้องมีการสะท้อนคิดบนออนไลน์ เช่น นักศึกษาจะมองเห็นภาพว่าแต่ละครั้งท ากิจกรรมแล้วได้
อะไร จนจบคอร์ส อาจารย์สะท้อนคิดให้ว่านักศึกษาได้อะไร  

1.5 การวัดและประเมินผลพฤติกรรมจริยธรรมของผู้เรียนในการเรียนการสอน ควรมีการวัด
พฤติกรรมร่วมด้วย ด้วยวิธีการประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน การสะท้อนภาพภายในกลุ่ม การสะท้อน
จากอาจารย์  

1.6 การวัดผลการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม โดยท าการวัดทั้ง 
3 ส่วน ได้แก่ Cognitive โดยใช้แบบทดสอบ Attitude และ Behavior โดยใช้แบบสังเกต ซึ่งในโลกออนไลน์
จะมี Application อะไรที่เสมือนเราเข้าไปสังเกต ในการประเมินต้องประเมินทั้งประเมินเชิงปริมาณ คือ 
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Rating scale และเชิงคุณภาพ ซึ่งมีสถานการณ์ให้นักศึกษาตอบ อาจารย์มีหน้าที่วิเคราะห์ ค าตอบของ
นักศึกษา  

1.7 การจูงใจในการเรียนจากสื่อออนไลน์ใช้หลักการ Gamification เช่น การให้แสตมป์ โดย
น าแสตมป์ไปแลกของที่อยากได้ เด็กจะมีเป้าหมายในการท าและเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ในการเรียน
บทเรียนแบบ Group ควรมี Interaction มีการแข่งขันในกลุ่ม แข่งกันในกลุ่มท าความดี ถ้าท าไปเรื่อย ๆ จะ
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนั้นควรมีการประสานกันระหว่างมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน 
ผู้สอนต้องจัดให้คนมาเรียนและมีหน่วยงานรับผิดชอบมอบ Certificate หรือหลักสูตรสามารถเทียบโอนหน่วย
กิต และชื่อควรดึงดูดและมีความน่าสนใจ  

1.8 การออกแบบเกมออนไลน์ที่ดีต้องมีความสนุกสนาน แต่แฝงคุณธรรม โดยจะซึมซับจาก
การเล่นเกม เกมควรเป็น Sequence จากเบาไปสู่หนัก เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมคุณธรรม มีการน าหลักการของ 
Gamification มาใส่ และเก็บเป็นคะแนน  

จากข้อมูลทั้งหมดคณะผู้วิจัยได้แนวทางในการน าไปเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ 

  - สื่อการเรียนรู้ควรเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case-Based 
Learning) ที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  

  - สื่อการเรียนรู้ควรสามารถใช้สอนทางตรงและสอนแบบสอดแทรกในเนื้อหาได้ผ่าน
สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน 

  - สื่อการเรียนรู้ควรเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนมากกว่าการวัดความรู้
เพียงอย่างเดียว 

  -  สื่ อการ เรี ยนรู้ หรื อ เกมควรมี ความน่ าสนใจ ในรู ปแบบ Edutainment/ 
Gamification 

2) การประเมินผลของนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ควรวัดทั้งพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย โดยใช้แบบประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จาก
สถานการณ์ให้นักศึกษาตอบ  
 2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และคัดสรรหัวข้อการสอนจริยธรรมที่ควรปลูกฝังแก่
เยาวชนในระดับปริญญาตรี  

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติทางด้านคุณธรรม รวมทั้งข้อมูล
คุณธรรมจริยธรรม 4 ประการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ที่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้แก่คน
ไทย ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. 2562) ประกอบกับ
การส ารวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่นิสิตควรได้รับ 
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การส่งเสริมมากที่สุด ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา มศว 
353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม (Logical Thinking and Ethics) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ านวน 
207 คน ผลการส ารวจ พบว่า คุณธรรมจริยธรรมที่นิสิตเห็นว่าควรได้รับการส่งเสริมมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริต จ านวน 66 คน (ร้อยละ 31.88) (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
จ านวน 48 คน (ร้อยละ 23.19) (3) จิตอาสาท าความดี จ านวน 43 คน (ร้อยละ 20.78) (4) มีวินัย จ านวน 26 
คน (ร้อยละ 12.56) และ (5) คิดอย่างมีเหตุผลและยึดทางสายกลาง จ านวน 10 คน (ร้อยละ 4.83) ตามล าดับ 
(ดังภาพประกอบที่ 3)  
 

 

ภำพประกอบที่ 7 แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของคุณธรรมจริยธรรมที่นิสิตควรได้รับการส่งเสริมมากท่ีสุด 

ของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จ านวน 207 คน) 

ผลส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยของคณะอนุกรรมการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
THAILAND 4.0 ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ (ศูนย์คุณธรรม. 2562) ต่อมาคณะ 
ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มกับตัวแทนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 คน 
(จากการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนิสิตที่มีความประสงค์ให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม) โดยคณะผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมที่ส าคัญของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในประเด็นคุณธรรมที่ส าคัญของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ผลความ
คิดเห็นสูงสุดว่า คุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง “ความรับผิดชอบ” มีความส าคัญส าหรับการเรียน การท างาน และ
การด าเนินชีวิตของพวกเขามากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ระยะเวลาของสื่อในการเรียนรู้แต่ละครั้งไม่ควร
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ยาวมาก การสอนคุณธรรมควรท าให้น่าสนใจ นอกเหนือจากเอกสารและสื่อน าเสนอในชั้นเรียน เพราะบาง
เรื่องเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยเรียนรู้มาบ้างแล้ว แต่การเรียนอีกซ้ าในระดับปริญญาตรีก็ยังถือว่าจ าเป็นเพ่ือทบทวน
เนื่องจากยังคงเห็นบางคนก็ยังกระท าหรือมีพฤติกรรมขัดต่อคุณธรรมบางประการอยู่ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท าการเลือกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ มาเป็นคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานที่
สอดแทรกอยู่ในสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย พร้อมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาใช้เป็นหัวข้อการสอนจริยธรรมที่
ควรปลูกฝังแก่เยาวชนในระดับปริญญาตรีในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในครั้งนี้  

ด้านการออกแบบเนื้อเรื่องของสื่อการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดล าไผ่ความเชื่ออ านาจในตน 
(โกศล มีคุณ. 2556) มาเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดเนื้อหาของเรื่องภูเขาและเรื่องมาวิน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็น
แบบอย่างของตัวแบบที่มีความเชื่ออ านาจในตนและพัฒนาตนเองจนประสบความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ด้วยตนเอง ส่วนเรื่องรักในวัยเรียน เรื่องไม่มีป้ายห้าม และเรื่องเงินทอน ใช้เพื่อการพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรม(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551) โดยเริ่มตั้งแต่ที่ผู้เรียนต้องเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทาง
จริยธรรม (Moral dilemma) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเสนอความรู้หรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความขัดแย้งกันหรือท า
ให้ผู้เรียนเกิดความไม่พอใจกับเหตุผลเดิมที่เขามักใช้อยู่ประจ า โดยให้ผู้เรียนคิดตัดสินใจ และแสดงเหตุผล มี
ความเข้าใจ หรือความกระจ่างในเหตุผลใหม่ที่สูงกว่า และการสรุปยืนยันการตัดสินใจของตนเอง ดังแสดงใน
ตารางที ่3 
 
ตำรำงที่ 3 รายละเอียดจิตลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมและการออกแบบสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นในการวิจัย 

ล ำดับ 
รำยละเอียดของ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

จิตลักษณะที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง 

ของพฤติกรรม (เปรียบเสมือนหางเสือ) 

จิตลักษณะที่มี

พลังผลักดันให้

เกิดพฤติกรรม 

(เปรียบเสมือน

เครื่องยนต์) 

กำรออกแบบเนื้อหำ 

สื่อกำรเรียนรู้มัลตมิีเดยี คุณธรรมจริยธรรม 
(ความรับผิดชอบ) 

คุณธรรมจริยธรรม 
(4 ประการ) 

1 ภูเขำ – ฝันอยากเป็น

นักธุรกิจท่ีร่ ารวย แต่

กลับค้นพบว่าความ

พอเพียงคือแนว

ทางการด าเนินชีวิตท่ี

มีความสุข 

ควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

พอเพียง ความเชื่อ 

อ านาจในตน 

(ขั้นที่ 1 เชื่อว่ำ 

ท ำได)้ 

เนื้อเรื่องสอดแทรกสาเหตุ 3 

ประการของการเกิดความเชื่อว่า 

“ฉันท าได้” เป็นจุดเริ่มต้นของการ

คิดท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) 

2 มำวิน - อยากเป็นนัก

ฟุตบอลอาชีพ และ

ร่วมสานฝันให้กับเด็ก 

ควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

จิตอำสำ ความเชื่อ 

อ านาจในตน 

(ขั้นที่ 5  

เนื้อเรื่องสอดแทรกครอบคลุม

ขั้นตอน 8 จุด 
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ล ำดับ 
รำยละเอียดของ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

จิตลักษณะที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง 

ของพฤติกรรม (เปรียบเสมือนหางเสือ) 

จิตลักษณะที่มี

พลังผลักดันให้

เกิดพฤติกรรม 

(เปรียบเสมือน

เครื่องยนต์) 

กำรออกแบบเนื้อหำ 

สื่อกำรเรียนรู้มัลตมิีเดยี คุณธรรมจริยธรรม 
(ความรับผิดชอบ) 

คุณธรรมจริยธรรม 
(4 ประการ) 

ๆ ในการเป็นนัก

ฟุตบอล 

ท ำนำยได้ 

ควบคุมได้) 

1. สาเหตุของการเกิดความเชื่อว่า 

“ฉันท าได้” 3 จุด 

2. เสนอตัวอย่างเพื่อให้ตัวเอกคิดว่า 

“ต้องพยายามให้มากจะได้ผลดีมาก 

2 จุด” 

3. ตัวเอกพบว่า ตนพยายามมาก 

ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย 3 จุด 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) 

3 รักในวัยเรียน  

– กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ทัศนคติต่อความรับ  

ผิดชอบตนเองเรื่อง

การตั้งครรภ์ในวัย

เรียน 

ควำมรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต - การเสนอปัญหาหรือสถานการณ์

ขัดแย้งทางจริยธรรม  

(Moral Dilemma) 

4 ไม่มีป้ำยห้ำม  

– กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ทัศนคติต่อการเคารพ

กฎหมาย กฎกติกา

ของสังคม 

 

ควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

วินัย - การเสนอปัญหาหรือสถานการณ์

ขัดแย้งทางจริยธรรม  

(Moral Dilemma) 

5 เงินทอน  

– กรณีศึกษาตัวอย่าง

เกี่ยวกับทัศนคติใน

เรื่องความสุจริตใน

การปฏิบัติหน้าท่ี 

ควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต - การเสนอปัญหาหรือสถานการณ์

ขัดแย้งทางจริยธรรม  

(Moral Dilemma) 

 
ด้านการออกแบบเกมเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม ควรเน้นการเสนอปัญหาหรือสถานการณ์

ขัดแย้งทางคุณธรรมและจริยธรรมตามประเด็นคุณธรรมทั้ง 5 ประการ ที่คณะผู้วิจัยเลือกส่งเสริมให้กับนิสิต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เล่น/นิสิตนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาความไวทางจริยธรรม และเกิดการตระหนักถึง
ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม น าหลักการการสร้างแบบทดสอบสถานการณ์หรือแบบวัดเชิงสถานการณ์
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เป็นการจ าลอง สร้างเหตุการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้เล่นเกม เลือกตอบเพ่ือแสดงความรู้สึกว่าตนเองจะกระท าหรือมี
ความเห็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ปรากฎขึ้นในเกม ซึ่ง สมบูรณ์ ชิตพงษ์ (2535) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า โดยปกติ
แล้วการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น อาจให้ตอบสนองว่าตัวเขาเองจะท าอย่างไร หรือการให้เขาแสดงความ
คิดเห็นว่าตัวบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ จะท าอย่างไร การสร้างตัวเลือกของเกม หรือเหตุผลของสถาการณ์ที่
ก าหนดขึ้นสามารถน าทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory) ของโคลเบิร์ก 
(Kohlberg. 1976) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างแนวทางโดยแบ่งระดับเหตุผลตามระดับพัฒนาการทาง
จริยธรรม 6 ขั้น ซึ่งเมื่อผู้เล่น/นิสิตนักศึกษาได้รับข้อมูลสถานการณ์ที่ต้องคิดตัดสินใจจากเกมแล้ว จะสามารถ
เลือกหรือแสดงเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่น าเสนอนั้น โดยการเลือกที่จะปฏิบัติตาม
คุณธรรมหรือค่านิยมตัวใดตัวหนึ่งที่ตนเองต้องการ ผลสรุปของเกมจะพิจารณาจากการตัดสินใจจากตัวเลือก
ทั้งหมดของผู้เล่น หากเลือกในระดับใดเป็นส่วนใหญ่ (มีความถี่สูง) จะสรุปว่าเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจอยู่ในระดับ
นั้น ๆ 
 
ตำรำงที่ 4 รายละเอียดหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการออกแบบเกมเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมที่
พัฒนาขึ้นในการวิจัย 
ล ำดับ หลักกำร/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำรออกแบบเกม 

1 แนวคิดวิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจรยิธรรม (ดจุเดือน 

พันธุมนาวิน. 2551) 

ขั้นแรก ผูฝ้ึกต้องวัดระดับเหตผุลเชิงจริยธรรมของผู้ถูก

ฝึกก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกฝึกมีเหตุผลเชิงจริยธรรมใน

ระดับใด ขั้นใด 

ขั้นสอง ผู้ฝึกต้องเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้ง

ทางจริยธรรม 

ขั้นสำม ให้คิดตดัสินใจและแสดงเหตุผล 

ขั้นสี่ สร้างให้เกดิความขดัแย้งภายใน จากการพบ

เหตุผลใหม่ ๆ เช่น วิธีการใช้บทเรียนด้วยตนเอง วิธี

สวมบทบาทเพื่อรับทราบเหตุผลขัน้ท่ีสูงกว่าที่ตนใช้ 

เป็นต้น 

ขั้นห้ำ ความเข้าใจหรือความกระจ่างในเหตุผลใหม่ท่ีสูง

กว่า 

ขั้นหก การสรุปยืนยันการตัดสินใจ 

เกมที่พัฒนาขึ้นจะต้องวัดระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้

เล่นได้ รูปแบบเป็นการเสนอสถานการณ์ขัดแย้งทาง

จริยธรรม ให้ผูเ้ล่นคดิตัดสินใจ สรา้งความขัดแย้งภายใน

ตนเอง แสดงออกซึ่งเหตผุลของตนเองผ่านการเลือก

เหตุผลที่ก าหนดใหภ้ายในเกมแบบหลายตัวเลือก เพื่อให้

ผู้เล่นได้พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดกอ่นตัดสินใจเลือกด้วย

ตนเอง โดยบทสรุปจะต้องให้ข้อมูลส าหรับผูเ้ล่นเพื่อน าไป

พัฒนาการใช้เหตุผลของตนเองให้ไปสูร่ะดับทีสู่งขึ้นต่อไป

ได้ ไม่ใช่การตัดสินถูกผดิหรือแพ้ชนะ 

2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral 

Development Theory) ของโคลเบิร์ก เชื่อว่า

พัฒนาการทางจริยธรรมจะพัฒนาการทางพุทธิปัญญา 

และออกมาในรูปแบบของการตัดสินเชิงจริยธรรมโดย

ออกแบบตัวเลือกของสถานการณใ์นเกมตามขั้นการใช้

เหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม เพื่อให้

สามารถสรปุเกมด้วยการอธิบายระดับของจริยธรรมจาก

ค าตอบของผู้เล่นเกม 
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ล ำดับ หลักกำร/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำรออกแบบเกม 

ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เพราะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจท่ี

อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลในการที่จะ

เลือกกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมชนิดใด 

3 การวัดพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม - นิยมใช้การวัดโดย

แบบทดสอบสถานการณ์ ซึ่งจ าเปน็ต้องให้บุคคล

แสดงออกในลักษณะทีส่ังคมต้องการ ไม่กระท าหรือ

แสดงออกในลักษณะทีส่ังคมไม่ต้องการ (สุจิรา สุขสาร. 

2545) 

ออกแบบแต่ละดา่นของเกมเป็นสถานการณ์ที่เกีย่วข้อง

กับคุณธรรมและจรยิธรรม โดยแบง่หมวดหมู่ของเกมใน

หน้ารายการหลักของเกม ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์เกีย่วกับ เรื่อง วินัย 

2) สถานการณ์เกีย่วกับ เรื่อง ซื่อสตัย์สุจริต 

3) สถานการณ์เกีย่วกับ เรื่อง จิตอาสา 

4) สถานการณ์เกีย่วกับ เรื่อง ความพอเพียง 

5) สถานการณ์เกีย่วกับ เรื่อง ความรับผดิชอบ 

โดยแตล่ะสถานการณ์จะก าหนดให้ผู้เล่นเลือกตัวเลือก 

กระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง และหากเลือก

กระท าจะปรากฎตัวเลือกเหตผุลซึง่มีทั้งหมด 6 ระดับ 

(ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรม) ให้ผู้เล่นเกมเลือก

บอกเหตุผลที่ของตนเอง  

4 หลักการสร้างแบบทดสอบสถานการณ์ (สมบูรณ์ ชิต

พงษ ์และคณะ. 2553)  

- ก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมหรอืคุณลักษณะที่จะวดั

ให้ชัดเจน 

- เลือกสถานการณ์ที่เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน 

- พยายามเขียนค าถามเพื่อถามในความในสถานการณ์

นั้นตามพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด 

- สถานการณ์ทีส่ร้างขึ้นควรเป็นสถานการณ์ที่เกดิขึ้นได้

จริงกับบุคคลหรือกลุม่ตัวอย่างน้ัน 

-ความเข้มของสถานการณ์ควรอยูใ่นระดับกลาง ๆ ไม่

สร้างความเครียดให้ผูต้อบมากจนเกินไป 

- ข้อมูลที่ก าหนดให้จะต้องเพียงพอ เพื่อให้ผู้ตอบ

สามารถตัดสินใจในทิศทางหรือจุดประสงค์ในการวัด 

- พิจารณาออกแบบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม

และจริยธรรมภายในเกม ท้ัง 5 ประเด็น ใหเ้หมาะสม

กับผู้เล่นระดับปรญิญาตรี โดยพิจารณาใหเ้ป็น

สถานการณ์ที่สามารถเกดิขึ้นได้จรงิในชีวิตประจ าวัน

ของผู้เล่นเกมกลุ่มเป้าหมายระดับปริญญาตร ี

- น าเสนอสถานการณด์้วยการต์ูนแอนิเมชัน และเพลง

ประกอบเพื่อให้ผูเ้ล่นเกดิความผ่อนคลาย  

- ตรวจสอบการใช้ภาษาและสถานการณ์ที่ใช้ภายในเกม

โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

และด้านเทคนิคการผลติสื่อก่อนและหลังการผลิต 

เพื่อใหม้ั่นใจในความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูล 

ในการพัฒนาเป็นเกมออนไลน์ก่อนการเผยแพร ่
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ตำรำงที่ 5 สรุปวิธีด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วัตถุประสงค ์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์
การจัดการเรยีนการสอน
จริยธรรมในระดับ
ปริญญาตรี สื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสมส าหรับ 
การสอนส าหรับปลูกฝัง
จริยธรรมระดับปริญญา
ตร ี

การสนทนากลุ่ม (Focus 
group)  

ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

การคัดสรรหัวข้อ 
การสอนจริยธรรมที่ควร
ปลูกฝังแก่เยาวชนใน
ระดับปริญญาตร ี

1. การศึกษาเอกสาร 
 
 
2. การส ารวจความเห็น

นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

 
 
3. การสนทนากลุม่ (Focus 

group)  

1. ประเด็นคณุธรรมจริยธรรม
ที่ควรส่งเสริมแก่นสิิต
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

2. ประเด็นคณุธรรมจริยธรรม
ที่นิสิตนักศึกษาคิดว่าควร
ส่งเสริมในการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตร ี

3. คุณธรรมที่ส าคญัของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

1. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

 
2. ค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บ 

มาได้ แสดงเป็นจ านวนและ
ร้อยละ  

 
3. การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) 

การออกแบบสื่อ 
การเรยีนรู้เพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

1. การออกแบบเนื้อเรื่อง
ของสื่อการเรียนรู ้

 
 
2. การออกแบบเกมเพื่อ

ปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรม 

 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

1. การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับแนวคิดล าไผ่
ความเชื่ออ านาจในตน และ
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

2. การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม 
(Moral Development 
Theory) ของโคลเบิร์ก 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่ได้รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัย
ระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจริยธรรม จ านวน 5 เรื่อง เกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝัง
จริยธรรม จ านวน 1 เกม และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บผลข้อมูล รวมทั้งการหาคุณภาพ/
ประสิทธิภาพเครื่องมอืทั้งหมด ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจริยธรรม มีข้ันตอนการพัฒนาตามขั้นตอนของ Design Thinking ดังนี้ 
  1.1 การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง (Empathize) คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ 
ความคิดเห็น สนทนากลุ่มกับของนิสิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการวิจัยในระยะที่ 1 ซึ่งได้ด าเนินการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้ เชี่ยวชาญ  
การส ารวจความคิดเห็นนิสิต 207 คน การสนทนากลุ่มกับตัวแทนนิสิต รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาและคัดสรร
หัวข้อการสอนจริยธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนในระดับปริญญาตรี  ท าให้ได้ข้อมูลของนิสิตนักศึกษาน ามา
ออกแบบสื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

1.2 การระบุปัญหา หรือประเด็น (Define) วิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนแรก (1.1) ท าให้ได้
ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบสื่อจากผู้ใช้งานจริงว่า ควรส่งเสริมประเด็นคุณธรรมในเรื่อง ความมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต พอเพียง จิตอาสา และความรับผิดชอบ ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี  

1.3 การระดมความคิด (Ideate) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเภทของสื่อการเรียนรู้ที่จะท า
การพัฒนาให้เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานสื่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์โดย
เลือกเป็นสื่อใหม่ที่ยังไม่ค่อยพบในการใช้เป็นสื่อการสอนคุณธรรมในระดับปริญญาตรี คือ สื่อมัลติมีเดีย
ประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เพ่ือเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ดึงดูดความสนใจผู้เรียนในการน าเสนอ
สถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นคุณธรรม 5 เรื่องที่ได้จากขั้นตอนที่สอง (1.2)  จากนั้น
ออกแบบโครงเรื่องของสื่อมัลติมีเดีย และเขียนเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับจิตลักษณะและคุณธรรมจริยธรรม  
ตามทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในการวิจัยระยะที่ 1 เลือกเครื่องมือและโปรแกรมในการผลิตแอนิเมชันเพ่ือเผยแพร่บน
สื่อสังคมออนไลน์ จัดท าสคริปต์ภาพและเสียง และ Storyboard เพ่ือก าหนดรายละเอียดการน าเสนอ
แอนิเมชันในฉากต่าง ๆ ก่อนด าเนินการผลิต น าเสนอโครงเรื่องของสื่อมัลติมีเดียแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิใน 
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.4 การสร้างต้นแบบ (Prototype) น าสคริปต์ภาพและเสียง และ Storyboard ที่ผ่าน 
การปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาสร้างสื่อแอนิเมชันโดยบันทึกและตัดต่อเสียงประกอบเนื้อหาสื่อทั้ง 5 เรื่อง โดยใช้
โปรแกรม Adobe Audition CC 2020 จัดท าภาพแอนิเมชันของเนื้อหาสื่อ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CC 2020 และ Adobe Animate CC 2020 
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น าสื่อการเรียนรู้สร้างขึ้นทั้ง 5 เรื่อง ให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 2 ท่าน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 2 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 3 ท่าน ประเมิน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสื่อแอนิเมชัน และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากการประเมินสื่อ
แอนิเมชันทั้ง 5 เรื่อง เพ่ือค านวณหาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ซึ่งประมาณค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ประมาณค่า 
ความคิดเห็นตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 103) ซึ่งประเมินคุณภาพโดยใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ   5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ     4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
ระดับ   3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับ   2 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
ระดับ   1 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
ส าหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้

ความหมาย โดยการเฉลี่ยรายช่วงและรายข้อ ดังนี้ 
4.51   -   5.00       หมายถึง         มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51   -   4.50       หมายถึง         มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51   -   3.00       หมายถึง         มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51   -   2.50       หมายถึง         มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00   -   1.50       หมายถึง         มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ซึ่งรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพสื่อแอนิเมชันทั้ง 5 เรื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญแสดง

ในภาคผนวก ค 
1.5 การทดสอบ (Test) น าสื่อแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมทั้ง 5 เรื่อง ไปทดสอบหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และด าเนินการปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้ในการวิจัยระยะที่ 3 
 

2. เกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรม มีข้ันตอนการพัฒนาตามขั้นตอนของ Design Thinking ดังนี้ 
  2.1 การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานจริง (Empathize) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเกมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และวิเคราะห์การวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม รวมทั้ง
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ดีของการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบเกมให้เกิดผลลัพธ์ตรงกับ
วัตถุประสงค์การสอนและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านผู้เรียนและผู้สอน 
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2.2 การระบุปัญหา หรือประเด็น (Define) วิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนแรก (1.1) ท าให้ได้
ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบเกมว่า ควรเน้นการเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ท าให้ผู้เล่น/นิสิตนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาความไวทางจริยธรรม และเกิดการตระหนักถึงประเด็นทาง
คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 การระดมความคิด (Ideate) น าข้อมูลที่ได้มาออกแบบโครงเรื่องของเกมมัลติมีเดีย ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเกมเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้มีชื่อเกมว่า “Why” มีวัตถุประสงค์ของเกม
เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกพัฒนาความไวทางจริยธรรม เกิดการตระหนักถึงการกระท า/การตัดสินในในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกมน าเสนอเพ่ือสรุปผลเป็นระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้เล่น จากการเล่นเกมทั้งหมด 5 ด่าน  ได้แก่  
(1) วินัย (2) สุจริต (3) จิตอาสา (4) พอเพียง (5) ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแต่ละประเด็นนั้นจะ
แฝงไว้ภายในสถานการณ์ในแต่ละด่าน ซึ่งผู้เล่นจะไม่ทราบโดยตรงว่าเป็นด้านใด และสถานการณ์ที่ใช้ในเกมจะ
เป็นสถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรมและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ โคลเบิร์กที่
อธิบายถึงพัฒนาการด้านจริยธรรมว่าสามารถแบ่งระดับพัฒนาการของการตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
โดยบทสรุปของเกม ปรากฏดังตารางที่ 6 

 
ตำรำงท่ี 6 บทสรุปของเกม WHY 
บทสรุปของเกม พัฒนำกำรทำงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

Level 1 ระดับนอกกฎเกณฑ์ ขั้นที่ผู้เล่นเลือกเหตุผลทุกสถานการณ์ต่ ากว่าระดับก่อนมี
จริยธรรมระดับที่ 1 ของโคลเบิร์ก  

Level 2 ระดับที่ 1 
ระดับก่อนกฎเกณฑ์ 

(Pre - Conventional 
Level) 

ขั้นที่ 1  ใช้หลักกำรหลบหลีกกำรลงโทษ 
(Punishment and obedience orientation) 

Level 3 ขั้นที่ 2  ใช้หลักกำรแสวงหำรำงวัล 
(Instrumental - relativist orientation) 
 

Level 4 ระดับที่ 2 
ระดับตำมกฎเกณฑ์ 

(Conventional Level) 

ขั้นที่ 3  ใช้หลักกำรท ำตำมท่ีผู้อ่ืนเห็นชอบ 
(Interpersonal concordance) 

Level 5 ขั้นที่ 4  ใช้หลักกำรท ำตำมหน้ำที่ของสังคม 
(Law and order) 

Level 6 ระดับที่ 3 
ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
(Post - Conventional 

Level) 

ขั้นที่ 5  ใช้หลักกำรเคำรพตนเองหรือกำรท ำตำมค ำมั่น
สัญญำ (Social - contract legalistic)  

Level 7 ขั้นที่ 6  ใช้หลักกำรอุดมคติสำกล 
(Universal - ethic principle orientation) 
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ออกแบบโครงสร้างระบบเกม “Why” และ Storyboard เพ่ือก าหนดรายละเอียด 
การน าเสนอในฉากต่าง ๆ ก่อนด าเนินการผลิต วิเคราะห์ ออกแบบงานในการผลิตเลือกเครื่องมือและโปรแกรม
ในการผลิต เกมมัลติมี เดี ย เ พ่ือ เผยแพร่บนสื่ อสั งคมออนไลน์  น า เสนอแก่คณะผู้ ทรงคุณวุฒิ ใน 
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.4 การสร้างต้นแบบ (Prototype) น า Storyboard ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาสร้าง
เกมมัลติมีเดียโดยบันทึกและตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Adobe Audition CC 2018 จัดท าภาพแอนิเมชัน
ของเนื้อหาสื่อ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 และใช้โปรแกรม Visual Studio Code ใน 
การเขียนโปรแกรม 

น าเกม “Why” ให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 2 ท่าน 
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 2 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม 
โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากการประเมินเกม เพ่ือค านวณหา
ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ซึ่งประมาณค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ประมาณค่าความคิดเห็นตามแนวคิดของ (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2553 : 103) ซึ่งประเมินคุณภาพโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมี 
การก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ   5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ   4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
ระดับ   3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับ   2 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
ระดับ   1 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
ส าหรับการแปรความหมายของค่าที่วัดได้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้

ความหมาย โดยการเฉลี่ยรายช่วงและรายข้อ ดังนี้ 
4.51   -   5.00     หมายถึง     มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51   -   4.50     หมายถึง    มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51   -   3.00     หมายถึง     มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51   -   2.50     หมายถึง     มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00   -   1.50     หมายถึง     มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ซึ่งได้ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของเกมเท่ากับ 4.11 มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
2.8 การทดสอบ (Test) น าเกม “Why” ไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 และด าเนินการปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้ในการวิจัยระยะท่ี 3 
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คณะผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ือใช้ในการหา
ประสิทธิภาพ และทดลองใช้นวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมซึ่ง
ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ทั้ง 5 เรื่อง และเกม “Why” ในการวิจัยครั้งนี้ โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกตามรูปแบบ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผล จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุงตามค าแนะน า ซึ่ง
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ 
 
ตำรำงที่ 7 การเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์ตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

แผนจัดกำรเรียนรู ้
/สื่อกำรเรียนรู้ 

กำรเก็บข้อมูล 
/ช่องทำงในกำรเก็บข้อมูล 

สิ่งที่วิเครำะห์ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. การด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
/ สื่อมลัติมเีดีย
ประเภทการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง ภูเขา 

- Pre-test / Google form 
 
- ความคิดเห็นของนิสติจาก
การถอดบทเรยีน / 
Facebook 

- จิตลักษณะและพฤติกรรม
จริยธรรมของนิสิตก่อนเรียน 
- แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นิสิต 

 
 
- การคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
- ทัศนคติ : เกิดแรงบันดาลใจท่ี
ดีในการพัฒนาตนเองด้าน 
การเรยีนและการท างาน 
- พฤติกรรม : การวิเคราะห์
จุดเด่นและจดุอ่อนของตนเอง 
พร้อมท้ังคิดหาแนวทางใน 
การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ความมีเหตผุลและ
พฤติกรรมจริยธรรม  
/ สื่อมลัติมเีดีย
ประเภทการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง  
ไม่มีป้ายห้าม 

- ความคิดเห็นของนิสติจาก
การถอดบทเรยีน / 
Edpuzzle 
- ผลงานคลิปสั้นของนิสิต / 
Facebook 

- การคิดอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับการเคารพกฎกติกา
ของสังคม และการท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองที่ด ี
- แนวทางในการป้องกัน 
การสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

- การคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
- ทัศนคติ : มีจุดมุ่งหมายใน
การท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองที่ด ี
- พฤติกรรม : ถ่ายทอด
แนวทางในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ในสถานศึกษา โดยเคารพ
กฎกติกาของสังคมในฐานะ
พลเมืองที่ด ี
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แผนจัดกำรเรียนรู ้
/สื่อกำรเรียนรู้ 

กำรเก็บข้อมูล 
/ช่องทำงในกำรเก็บข้อมูล 

สิ่งที่วิเครำะห์ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

3. ครอบครัวแสนสุข  
/ สื่อมลัติมเีดีย
ประเภทการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง  
รักในวัยเรียน 

- ความคิดเห็นของนิสติจาก
การถอดบทเรยีน / 
Edpuzzle 
- ผลโหวตของนิสิต / 
Facebook 

- การคิดอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับความรักในวัยเรียน 
และการสรา้งครอบครัว 
- ความคิดเห็นเกีย่วกับ 
การอยู่ก่อนแต่งในวัยเรียน 

- การคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
- ทัศนคติ : มีจุดมุ่งหมายใน
การวางแผนอนาคตทีด่ ี
- พฤติกรรม : การแสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
และเคารพการตัดสินใจ/ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. ลักษณะนสิัยที่ประสบ
ความส าเร็จในการ
ท างาน  
/ สื่อมลัติมเีดีย
ประเภทการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง  
มาวิน 

- ความคิดเห็นของนิสติจาก
การถอดบทเรยีน / 
Facebook 
 
- ผลงานโปสเตอรห์รืออินโฟ
กราฟิกของนิสิต / 
Facebook 

- การคิดอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับลักษณะนิสยัที่
ประสบความส าเรจ็ใน 
การท างานมาพัฒนาตนเอง 
- แนวทางในการพัฒนา
ตนเอง การวางแผนอนาคต 
และการท าประโยชน์เพื่อ
ครอบครัวและสังคม 

- การคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
- ทัศนคติ : มีจุดมุ่งหมายที่ดีใน
การพัฒนาตนเอง 
- พฤติกรรม : การถ่ายทอด
ความคิดเห็นในการวางแผน
อนาคตอย่างมีเหตุผล โดย
ค านึงถึงประโยชน์เพื่อ
ครอบครัวและสังคม 

5. พลเมืองไทยต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชั่น  
/ สื่อมลัติมเีดีย
ประเภทการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง  
เงินทอน และ  
เกม “Why” 

 

- ความคิดเห็นของนิสติจาก
การถอดบทเรยีน / 
Edpuzzle 
 
 
 
 
 
 
- เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นิสิต / เกม “Why” 
 
 
- Post-test / Google 
form 

- การคิดอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
 
 
 
 
- ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนิสิต  
 
 
- จิตลักษณะและพฤติกรรม
จริยธรรมของนิสิตหลังเรียน 

- การคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม 
- ทัศนคติ : มีจุดมุ่งหมายที่ดีใน
การเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- พฤติกรรม : การถ่ายทอด
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ี 
การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของนิสิตอยู่ในระดับเหนือ
กฎเกณฑ์ (ระดับ 5 ข้ึนไป) 
ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก  
- จิตลักษณะและพฤติกรรม
จริยธรรมของนิสิตหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
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การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม เมื่อ
ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อ 3 ขั้นตอน กับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพ 80/80 ของชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2556) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว เป็นการทดสอบกับนิสิตนักศึกษา จ านวน 5 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก จากนั้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ประกอบการใช้สื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท ากิจกรรมระหว่างเรียนและแบบวัดหลังเรียน รวมทั้ง
สอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้น ได้ค่าในการทดลองประสิทธิภาพ
เท่ากับ 65/73 คณะผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้โดยปรับภาพในเนื้อหาบางส่วนให้ชัดเจน และ
กระชับมากขึ้น และปรับปุ่มเมนูต่าง ๆ ในเกม “Why” ให้ผู้เรียนสามารถใช้งานด้วยตนเองให้สะดวกยิ่งข้ึน 

2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม เป็นการทดลองใช้สื่อที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจาก 
การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวกับนิสิตนักศึกษา จ านวน 15 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับ
สลาก จากนั้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนพร้อมกันตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนบน
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท ากิจกรรมระหว่างเรียนและแบบวัดหลังเรียน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้น ได้ค่าในการทดลองประสิทธิภาพเท่ากับ 70/77 คณะผู้วิจัย
ด าเนินการปรับปรุงใหม่โดยน าสื่อการเรียนรู้ไปบรรจุลงเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และท ากิจกรรมแบบรายบุคคลได้สะดวกยิ่งขึ้น และปรับภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ บนเกม “Why” 
ให้สั้นกระชับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากข้ึน 

3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม เป็นการทดลองใช้สื่อที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจาก 
การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มกับนิสิตนักศึกษาจ านวน 54 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับ
สลาก จากนั้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนบนสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท ากิจกรรมระหว่างเรียน และแบบวัดหลังเรียน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้น ได้ค่าในการทดลองประสิทธิภาพเท่ากับ 80/82 และน าไปใช้ใน  
การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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3. แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรม ประกอบด้วย แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัด  
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

 

3.1 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมมาตรฐาน จ านวน 24 ข้อ ซึ่งพัฒนาโดย สุดใจ บุญอารีย์ 
(2546) จากรายงานวิจัย เรื่อง ผลการฝึกความสามารถด้านการรู้คิดและความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมที่มีต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ก่อนน าไปใช้ในการวิจัยคณะผู้วิจัยได้น าแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 60 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และน าแบบวัดที่
ผ่านเกณฑ์ไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ที่มี 
ความน่าเชื่อถือดีมาก รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ 

 

3.2 แบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีข้ันตอน
การพัฒนา ดังนี้ 

 3.2.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลและการสร้างแบบ
วัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 3.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3.2.3 สร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับวัดความรู้สึกของบุคคล
เกี่ยวกับ ลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตอาสา และ 
ความรับผิดชอบ ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมในสังคม 2 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้เชิง
ประมาณค่า (Cognitive component) และด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective component) จ านวน 25 ข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ 

3.2.4 น าแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
พิจารณาตรวจความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

3.2.4 น าแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยก าหนดความเห็นไว้เป็น 3 ระดับ 
คือ เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม (ราตรี นันทสุคนธ์. 2553) โดยได้ค่า IOC 0.71 - 1.00 และด าเนินการ
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ตรวจทานความครอบคลุมของข้อค าถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้
ในการวิจัยต่อไป 

3.2.5 น าแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 60 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.77 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และน าแบบวัดที่
ผ่านเกณฑ์ไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ที่มี 
ความน่าเชื่อถือดีมาก รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ 

 

3.3 แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีขั้นตอน  
การพัฒนา ดังนี้ 

 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม และการประเมินผลพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 3.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

3.3.3 สร้างแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมส าหรับวัดระดับความถี่ของพฤติกรรม
ของนิสิตนักศึกษา จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ โดยแบ่งเป็น 5 
ด้าน ดังนี้ 

ความมีวินัย – การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม
ค าม่ัน สัญญา กติกา ค่านิยมและกฎระเบียบของสังคม  

ซื่อสัตย์สุจริต – การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการประพฤติ  
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริงและความถูกต้อง 

พอเพียง - การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตด้วย 
การพ่ึงตนเอง การตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท มีเหตุผล  

จิตอาสา - การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงการเสียสละก าลังกาย 
สติปัญญา และความสุขสบายของตนเอง เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน  

ความรับผิดชอบ – การกระท าของนิสิตนักศึกษาที่แสดงออกถึงความตั้งใจใน 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุจุดประสงค์ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.3.4 น าแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พิจารณาตรวจ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3.3.4 น าแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ซึ่ง มี
ประสบการณ์ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยก าหนดความเห็นไว้เป็น 3 ระดับ คือ 



88 
 

เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม (ราตรี นันทสุคนธ์. 2553) โดยได้ค่า IOC 0.71 - 1.00 และด าเนินการ
ตรวจทานความครอบคลุมของข้อค าถาม ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการวิจัย
ต่อไป 

3.3.5 น าแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
จ านวน 60 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษา การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.72 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ และน าแบบวัดที่ผ่านเกณฑ์ไปวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือดีมาก รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ฉ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรม  
จ านวน 20 ข้อ มีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

4.2 ก าหนดประเด็นในการประเมินความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และ
เกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรม 

4.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกม “Why” จ านวน 10 ข้อ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert โดยใช้เกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพสื่อ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พิจารณาตรวจความตรงตาม
วัตถุประสงค์และความเหมาะสมของภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน
การสอนในระดับอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) โดยได้ค่า IOC = 1.00 (ส าหรับแบบประเมินสื่อการเรียนรู้) และ 0.96 (ส าหรับ
แบบประเมินเกมมัลติมีเดีย) ด าเนินการตรวจทานความครอบคลุมของข้อค าถาม ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินคุณภาพเครื่องมือแสดงในภาคผนวก ช 
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ตำรำงที่ 8 สรุปวิธีด าเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วัตถุประสงค ์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

พัฒนาสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
ปลูกฝังจรยิธรรมบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

พัฒนาตามขั้นตอนของ 
Design Thinking 
1. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ใช้งานจริง 
(Empathize)  
2. การระบุปญัหา หรือ
ประเด็น (Define) 
3. การระดม
ความคิด (Ideate) 
4. การสร้างต้นแบบ 
(Prototype)     
5. การทดสอบ (Test) 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

1. สื่อมัลตมิีเดยีประเภท
การ์ตูนแอนิเมชัน จ านวน 5 
เรื่อง ประกอบด้วย ภูเขา มา
วิน รักในวัยเรียน ไม่มีป้าย
ห้าม และเงินทอน  
2. เกมมัลติมีเดียเพื่อปลูกฝัง
จริยธรรม ช่ือเกม “Why” 

การหาคณุภาพสื่อ 
การเรยีนรู้และเกมเพื่อ
ปลูกฝังจรยิธรรมบนสื่อ
สังคมออนไลน ์

ประเมินสื่อการเรียนรู้และ
เกมเพื่อปลูกฝังจริยธรรมบน
สื่อสังคมออนไลน ์

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 1. ประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
2. ค่าเฉลี่ย (X̅) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

แผนการจดัการเรียนรู้เชิง
รุกประกอบการใช้สื่อ 
การสอนเพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุกประกอบการใช้
สื่อการสอนเพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลนส์ าหรับนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความตรงตามเนื้อหา 

การหาคณุภาพสื่อ 
การเรยีนรู้เพื่อปลูกฝัง
จริยธรรมบนสื่อสังคม
ออนไลน ์

1. การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบเดีย่ว 

2. การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุม่ 

3. การทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนาม 

1. นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
2. นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 15 คน 
3. นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 54 คน 

1. สื่อการเรยีนรู้เพื่อปลูกฝัง
จริยธรรมบนสื่อสังคมออนไลน ์
2. แผนการจัดการเรียนรูเ้ชิง
รุกประกอบการใช้สื่อการสอน
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนสิิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
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วัตถุประสงค ์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

3. แบบวัดจิตลักษณะและ
พฤติกรรมจริยธรรม 
ประกอบด้วย แบบวัดเหตผุล
เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติที่
มีต่อพฤติกรรมจรยิธรรม และ
แบบวัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 
4. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 

แบบวัดจิตลักษณะและ
พฤติกรรมจริยธรรม 
ประกอบด้วย แบบวัด
เหตุผลเชิงจรยิธรรม 
แบบวัดเจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม และ
แบบวัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 

ประเมินแบบวัดจิตลักษณะ
และพฤติกรรมจริยธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 1. ประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
2. วิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สื่อการเรียนรู้และเกม
มัลตมิีเดยีเพื่อปลูกฝัง
จริยธรรม 

ประเมินแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน 1. ประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
2. วิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) 
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (True-Experimental) ในรูปแบบ Pretest Posttest Control Group 
Design เพ่ือศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียน
เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 200 โดยได้จากการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ร่วมกับการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมี
กระบวนการสุ่มทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และกลุ่มที่ 2 ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  
  1.2 แบ่งประชากรกลุ่มที่ 1 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 15 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) 
ท าการสุ่มเลือกกลุ่มทดลองที่ 1 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 60 คน และ
ท าการสุ่มเลือกกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 
  1.3 แบ่งประชากรกลุ่มที่ 2 ออกเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 30 กลุ่ม (ทุกกลุ่มมีคุณลักษณะเหมือนกัน) 
ท าการสุ่มเลือกกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกมา 1 กลุ่ม จ านวน 70 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (2) จิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 

เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  และ (3) ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติร่วมกับ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 60 คน กลุ่มทดลองท่ี 2 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 
70 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ  จ านวน 70 คน ซึ่งมีวิธีการ
ทดลอง ดังตารางที่ 9 
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ตำรำงท่ี 9 วิธีการทดลอง 

กลุ่ม 
ระยะก่อน 
กำรทดลอง 

ระยะกำรทดลอง 
ระยะหลัง 
กำรทดลอง 

กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

กลุ่มทดลองที ่1 O1 X1 X2 O2 O3 
กลุ่มทดลองที ่2 O1 X1 - O2 O3 

กลุ่มควบคุม O1 - X2 O2 - 
 

X1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

X2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
O1 การวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมก่อนเรียน 
O2 การวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียน 
O3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรม
จริยธรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
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ตำรำงที่ 10 สรุปวิธีด าเนินการศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วัตถุประสงค ์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

การศึกษาผลการใช้สื่อ
การเรยีนรู้เพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

การวิจัยเชิงทดลอง (True-
Experimental) ในรูปแบบ 
Pretest Posttest 
Control Group Design  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 200 คน 
ประกอบด้วย  
- กลุ่มทดลองที่ 1 ท่ีเรียนวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมแบบปกติร่วมกับ
สื่อการเรียนรูเ้พื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลนส์ าหรับนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 60 คน  

-  กลุ่มทดลองที่ 2 ท่ีเรียน
ด้วยสื่อการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนสิิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอยา่งเดียว ไม่ได้
เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 
70 คน  

-  กลุ่มควบคุมที่เรยีนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมแบบปกติ จ านวน 
70 คน 

1. สื่อการเรยีนรู้เพื่อปลูกฝัง
จริยธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
ภูเขา มาวิน รักในวัยเรียน ไม่
มีป้ายห้าม และเงินทอน  
2. เกมมัลติมีเดียเพื่อปลูกฝัง
จริยธรรม ช่ือเกม “Why”  
3. แบบวัดจิตลักษณะและ
พฤติกรรมจริยธรรม 
ประกอบด้วย แบบวัดเหตผุล
เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติที่
มีต่อพฤติกรรมจรยิธรรม และ
แบบวัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ  

5. ค่า t-test  
6. ค่าเฉลี่ย (X̅) 
7. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเผยแพร่ใช้งานในรูปแบบสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ผลการใช้สื่อการเรียนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยการ
ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ และผลการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการวิจัยเชิงทดลอง จาก
การวิจัยระยะที่ 3  

2. น าข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และเกม
มัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมมาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ และปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดีย
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

3. ด าเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้สู่สาธารณะ 
 
3.5 กำรจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของไทย เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และประเด็นด้าน
จริยธรรมที่ควรสอนแก่เยาวชน ความต้องการของผู้สอน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการสอนเพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย  

2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) (ราตรี นันทสุคนธ์. 2553) 

3. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  โดยค านวณจากสูตร t-test  ของแบบวัด
เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม (Ferguson. 
1981: 180) 

4. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของของแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม และแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม (Cronbach. 1970: 161) 

5. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์  80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์   
พรหมวงศ์. 2556) 

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยสื่อ 
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
สูตรการค านวณ t-test แบบ independent โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for window 
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7. การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA) ของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม 
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่ม
ควบคุม  

8. การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรร่วมพหุนาม  (MANCOVA) เพ่ือทดสอบผลการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อ
เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

9. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
3.6 กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง 

จริยธรรมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้รับการรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWUEC/E-349/2562 ออกให้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้วิจัยมีแนวทางใน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอน รายละเอียดในการวิจัย และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาครั้ง
นี้เป็นความสมัครใจของนักศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยได้เก็บรวบรวมไว้ และคณะผู้วิจัยจะน าเสนอ
ผลการวิจัยโดยภาพรวม 
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บทที่ 4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
2) ศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเรียนแบบปกติ
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนโดยใช้สื่อ 
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีกับการเรียนแบบปกติ 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตอนที่ 5 ผลการประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 

โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยมี ดังนี้ 
 
4.1 ผลกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับนิสิตนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในการศึกษาครั้งนี้ ได้นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 ประเภท ประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน จ านวน 5 
เรื่อง และเกมมัลติมีเดียเพื่อปลูกฝังจริยธรรมการศึกษา จ านวน 1 เกม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน ซึ่งน าคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา มาเป็นคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานที่สอดแทรกอยู่ในสื่อการเรียนรู้ 
และมีการน าเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละด ารงชีวิตตามวิถี
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วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพ่ือใช้ส าหรับปลูกฝังแก่เยาวชนในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา และ
คัดสรรหัวข้อ การส ารวจข้อมูลนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 207 คน ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มกับ
ตัวแทนนิสิตนักศึกษา และน ามาออกแบบเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับแนวคิดล าไผ่ความเชื่ออ านาจใน
ตนและทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งวางแผนเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 11 
 

ตำรำงท่ี 11 สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นในการวิจัย 

ล ำดับ ชื่อเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่น ำเสนอ 
สื่อสังคมออนไลน์ 

ที่ใช้ในกำรเผยแพร่ 

1 ภูเขำ - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ความพอเพียง 

- ความเชื่ออ านาจในตน (ข้ันที่ 1 เชื่อว่า ท าได้) 

- Facebook 

- YouTube 

2 มำวิน - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- จิตอาสา 

- ความเชื่ออ านาจในตน (ข้ันที่ 5 ท านายได้ ควบคุมได้) 

- Facebook 

- YouTube 

3 รักในวัยเรียน - ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 

- Facebook 

- YouTube 

- Edpuzzle 

4 ไม่มีป้ำยห้ำม - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- วินัย 

- Facebook 

- YouTube 

- Edpuzzle 

5 เงินทอน - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ความซื่อสัตย์สุจริต 

- Facebook 

- YouTube 

- Edpuzzle 
 

2. เกมเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมชื่อเกม “Why” ซึ่งเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ท าให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาความไวทางจริยธรรม และเกิดการตระหนักถึงประเด็น
ทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยน าทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory) มาใช้
เป็นเกณฑ์ในการสรุปผลของเกม เผยแพร่และใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ 
Facebook 

คณะผู้วิจัยได้น าสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น ไปหาประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนรู้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน ที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยผลของการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้แสดงในตารางที่ 12  



99 
 

ตำรำงที่ 12 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ 80/80 

กำรทดสอบประสิทธิภำพ ผลกำรทดสอบ แปลผล 
แบบเดี่ยว ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 64.83 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 73.33 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
แบบกลุ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 70.08 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 76.77 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ภำคสนำม ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 80.00 ตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 82.48 ตามเกณฑ์ 
 
จากตารางที่ 12 ในการทดสอบประสิทธิภาพของของสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเดี่ยว ผู้เรียนจ านวน 5 คน พบว่า สื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 64.83/73.33 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คณะผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ในส่วนของ
ภาพและความยาวให้ชัดเจนและกระชับขึ้น และปรับปุ่มเมนูต่าง ๆ ในเกม จากนั้นน าไปทดสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุ่ม ผู้เรียนจ านวน 15 คน ได้ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 70.08/76.77 ซึ่งยังคงไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงด้านการใช้งานโดยน าสื่อการเรียนรู้ไปบรรจุลงเว็บ 
แอปพลิเคชัน Edpuzzle เพ่ือให้ผู้เรียนใช้งานได้ชัดเจนสะดวกยิ่งขึ้น และปรับภาษาที่ใช้ในเกมให้กระชับมาก
ขึ้น จากนั้นน าไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ผู้เรียนจ านวน 54 คน พบว่า สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
80/82 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  
 
4.2 ผลกำรศึกษำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เรียนโดยใช้สื่อกำรเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ผลการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานของแต่ละ
กิจกรรมหลักภายหลังการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั้งหมด 5 สัปดาห์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้หลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมด 5 เรื่อง คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลงาน ค าตอบ 
รวมทั้งความคิดเห็นหรือทัศนคติของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
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เชิงรุก ภายหลังเรียนรู้ด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นเพ่ือน าเสนอสถานการณ์ขัดแย้งทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้เป็น
กรณีศึกษาในการวิจัย  

 1.1 สัปดาห์ที่ 1 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภูเขา ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับข้อคิดที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และท าการประเมินผลโดยใช้ 
การตรวจสอบความถี่ของประเด็นที่นิสิตนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่า นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรมที่สื่อน าเสนอ คือ ความเชื่ออ านาจในตน 
ได ้โดยนิสิตนักศึกษาร้อยละ 42.07 บอกสิ่งที่น าไปประยุกต์ใช้ได ้2 ประเด็น รองลงมาร้อยละ 35.37 บอกสิ่งที่
น าไปประยุกตใ์ช้ได ้1 ประเด็น และร้อยละ 21.34 บอกสิ่งที่น าไปประยุกตใ์ช้ได้ 3 ประเด็น  

ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ทราบว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้  

 1.2 สัปดาห์ที่ 2 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ 
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครดาวและอนันต์ บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 
และการประเมินผลงานคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา” ท า 
การประเมินผลโดยใช้การพิจารณาเหตุผลของนิสิตว่าเคารพหรือขัดต่อกฎกติกาของสังคม ผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.02) เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจจะท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนร าคาญใจ ร้อยละ 42.01 เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นการท าผิดกฎของ
มหาวิทยาลัยหรือกฏหมาย ร้อยละ 34.91 เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็มีนิสิตนักศึกษาประมาณร้อยละ 4.73 ที่มีความเห็นว่าการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
ไม่ใช่เรื่องผิดสามารถท าได้ถ้าไม่มีป้ายห้าม และจากการประเมินผลงานคลิปวีดิโอของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ 
“แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา” พบว่านิสิตนักศึกษาร้อยละ 96.34 สามารถน าเสนอ
แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาได้ และเมื่อวิเคราะห์แนวทางดังกล่าวพบว่ า มี 2 ประเด็นที่
นิสิตนักศึกษาน าเสนอสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนห่างจากพ้ืนที่สาธารณะ มีการ
ใช้มาตรการลงโทษที่เด็ดขาด และควรมีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎระเบียบและบทลงโทษในเรื่องดังกล่าวให้
ชัดเจนอย่างทั่วถึง ดังตัวอย่างผลงาน 

ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ทราบว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ แต่ก็ท าให้ทราบว่านิสิตนักศึกษา
บางส่วนมีความคิดเห็นว่าเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้แม้จะมีมาตรการที่เด็ดขาดควร
พิจารณาทางออกที่เป็นการผ่อนปรน คือ การจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่เป็นสัดส่วนภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่สร้าง
ผลกระทบแก่บุคคลอื่นที่ไม่สูบบุหรี่  

 1.3 สัปดาห์ที่ 3 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง รักในวัยเรียน ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ 
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครนานาและน้ าหวาน บนเว็บแอปพลิเคชัน 
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Edpuzzle และการลงมติผ่านเครื่องมือ Poll บนเฟซบุ๊กกลุ่มปิดว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของใครระหว่าง
น้ าหวานและนานา  ท าการประเมินผลโดยใช้การพิจารณาเหตุผลของนิสิตว่ามีการวางแผนครอบครัว/อนาคต
ที่ดีหรือมีความรับผิดชอบต่อตนเองหรือไม่ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.52) 
เห็นว่า การอยู่ก่อนแต่งของนักศึกษาควรปรึกษาผู้ปกครองและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อน และร้อย
ละ 57.58 เห็นว่า ก่อนการอยู่ก่อนแต่งควรค านึงถึงอนาคตของตนเองและผลกระทบที่จะตามมาทั้งทาง
ร่างกาย การเรียน และด้านอ่ืน ๆ แต่ก็มีนิสิตนักศึกษา ร้อยละ 44.85 เห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นสิทธิส่วน
บุคคลไม่ใช่สิ่งที่ผิด มีเพียงร้อยละ 15.15 ที่เห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ผิดเนื่องจากขัดกับประเพณีอันดี
งามของไทย  

โดยการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่องนี้เกิดปรากฎการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ กิจกรรมบนเว็บ 
แอปพลิเคชัน Edpuzzle ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบปกปิดข้อมูลแก่เพ่ือนร่วมชั้น นิสิตนักศึกษาส่วน
ใหญ่จะกล้าแสดงความคิดเห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดสามารถท าได้ตามสิทธิส่วนบุคคล แต่กิจกรรมลง
มติผ่านเครื่องมือ Poll บนเฟซบุ๊กที่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่เพ่ือนร่วมชั้นสามารถทราบค าตอบที่แต่ละคน
เลือกได้ ในช่วงแรกของการลงมติผลส ารวจแนวคิดของน้ าหวานและนานาไม่แตกต่างกันมากและเมื่อเวลาผ่าน
ไปสักระยะได้มีการเปลี่ยนตัวเลือกของนิสิตจากนานาที่เห็นด้วยต่อการอยู่ก่อนแต่งไปเลือกน้ าหวานที่ไม่เห็น
ด้วยในอัตราที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนเวลาลงมติจะสิ้นสุดลงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผลสรุปว่า นิสิต
นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.63) เห็นด้วยกับความคิดเห็นของน้ าหวานที่ว่า “นานาไม่ควรไปอยู่กับแฟน 
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามประเพณี” แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษายังคงมีความเห็นที่สอดคล้องกับ
ประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาว่าผู้หญิงที่ดีต้องรักนวลสงวนตัวไม่สามารถไปอยู่กับแฟนก่อนที่จะแต่งงานกัน
ได้ ในขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 17.37) มีความเห็นว่า แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามประเพณีแต่ก็สามารถท า
ได้ และในปัจจุบันก็มีวัยรุ่นจ านวนมากที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน ปรากฎการณ์นี้เป็นการเลือกท าตามที่สังคม
คาดหวัง ตามกระบวนการ Looking – glass self ที่ C.H. Cooley ให้ความหมายว่า อัตตาปรากฎขึ้นมาจาก 
การติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน โดยที่ขณะมีการกระท าต่อกันนั้น ก็ต่างแปลความหมายของค าพูดและอากัปกริยา
ของกันและกัน ซึ่งจะท าให้ต่างคนต่างรู้ว่าตนเองเป็นอย่างไรในสายตาหรือทัศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง ต่างก็มี
จินตนาการว่าอีกฝ่ายจะประเมินคุณค่าของตนอย่างไร ผลที่ตามมาก็คือได้ภาพของตัวเองหรือความรู้สึกและ
ทัศนคติต่อตัวเอง (เสริน ปุณณะหิตานนท์. 2537: 28-29) 

ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ทราบว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ แต่ก็ท าให้ทราบว่านิสิตนักศึกษา
บางส่วนมีทัศนคติที่เห็นด้วยในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่งในวัยเรียน  

 1.4 สัปดาห์ที่ 4 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง มาวิน ผลของกิจกรรมเป็นการประเมินผลงานโปสเตอร์/
อินโฟกราฟิก ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก: สื่อการเรียนรู้คนไทย 4.0 โดยใช้การพิจารณา
เหตุผลของนิสิตว่าสามารถเลือกประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถบอกลักษณะนิสัยที่ประสบความส าเร็จใน
การท างานหรือการพัฒนาตนเองได้หรือไม่ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็น
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คุณธรรมที่สื่อน าเสนอ คือ ความเชื่ออ านาจในตน (ขั้นที่ 5 ท านายได้ ควบคุมได้ โดยเกิดความเชื่อว่า “ฉันท า
ได้” “ต้องพยายามให้มาก จึงจะได้ผลดีมาก” และ “ตนพยายามมาก ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย”) ซึ่งสะท้อน
มาจากผลการประเมินผลงาน นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.01) มีการตั้งเป้าหมายการประกอบอาชีพที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง เป็นอาชีพสุจริต แต่ก็มีนิสิตนักศึกษาประมาณร้อยละ 5.99 ที่มีเป้าหมายการประกอบ
อาชีพยังไม่ค่อยชัดเจน  

ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ทราบว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้  

 1.5 สัปดาห์ที่ 5 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เงินทอน ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครสมชายและหัวหน้า บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle และท า
การประเมินเหตุผลของนิสิตนักศึกษาว่าเข้าใจและอธิบายถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีหรือไม่ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นิสิต
นักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรมที่สื่อน าเสนอ คือ ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
สะท้อนมาจากความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา เรื่อง การทุจริตรับเงินทอนส่วนต่างโดยมิชอบหรือการรับค่าน้ า
ร้อนน้ าชาในการปฏิบัติหน้าที่ นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.80) เห็นว่า การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้รับ
เงินส่วนต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการทุจริตในหน้าที่ เป็นสิ่งที่ผิด และร้อยละ 95.81 เห็นว่าการปฏิเสธ
การรับเงินส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรปฏิบัติ มีนิสิตนักศึกษาเพียงร้อยละ 13.77 ที่
เห็นว่าการรับค่าน้ าร้อนน้ าชาเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม  

ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ทราบว่าสื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้  

 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้หลังเล่นเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ผลสรุปของผู้

เล่นเกม “Why” พบว่า บทสรุปของนิสิตนักศึกษาผู้เล่นเกมดังกล่าวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.10) มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมอยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม (Post-Conventional Level) ขั้นที่ 6 ใช้หลักการอุดมคติสากล 
รองลงมา ร้อยละ 12.43 ขั้นที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการท าตามค ามั่นสัญญา ร้อยละ 4.24 มีเหตุผล
เชิงจริยธรรมอยู่ในระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) ขั้นที่ 4 ใช้หลักการท าตามหน้าที่ของสังคม 
ร้อยละ 0.28 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) ขั้นที่ 1 ใช้หลักการ
หลบหลีกการลงโทษ แต่ก็มีนิสิตนักศึกษาประมาณร้อยละ 3.95 ที่มีบทสรุปเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ
นอกกฎเกณฑ์ (Non Conventional Level) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับเหตุผลเชิง
จริยธรรมเป็นไปตามช่วงอายุ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ที่ได้เสนอไว้ว่าผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 16 ปี ขึ้นไป มีโอกาสจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม (Post-
Conventional Level) 
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4.3 ผลกำรศึกษำจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่เรียนโดยใช้สื่อ
กำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรีกับ
กำรเรียนแบบปกติ 
 ในการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้ งนี้  
ประกอบด้วย เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งผล
การศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละด้านมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 13 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 200 คน) 

รำยละเอียด 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (ร้อยละ) 

กลุ่มในภำพรวม กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุม 
1. เพศ     

ชาย 31 (15.5) 10 (16.7) 9 (12.9) 12 (17.1) 
หญิง 169 (84.5) 50 (83.3) 61 (87.1) 58 (82.9) 

2. สำขำวิชำ     
จิตวิทยา 49 (24.5)   49 (70.0) 
ภาษาจีน 48 (24.0) 12 (20.0) 36 (51.4)  
ภาษาญี่ปุ่น 34 (17.0)  34 (48.6)  
ภาษาไทย 25 (12.5) 25 (41.7)   
เกาหลี 21 (10.5) 21 (35.0)   
วรรณกรรมส าหรับเด็ก 21 (10.5)   21 (30.0) 
เศรษฐศาสตร์ 2 (1.0) 2 (3.3)   

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.5 สาขาที่เรียนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สาขาจิตวิทยา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา
สาขาภาษาจีน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และสาขาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
ตามล าดับ 
 ในกลุ่มทดลองที่ 1 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.3 สาขาที่เรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สาขาภาษาไทย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
รองลงมาสาขาภาษาเกาหลี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และสาขาภาษาจีน จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 

ในกลุ่มทดลองท่ี 2 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.1 สาขาที่เรียนมากที่สุด คือ สาขาภาษาจีน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา
สาขาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ตามล าดับ  
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และในกลุ่มควบคุม มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
58 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 สาขาที่เรียนมากที่สุด คือ สาขาจิตวิทยา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
รองลงมาสาขาวรรณกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ตามล าดับ  
 
ตำรำงที่ 14 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ใน
ระยะก่อนและหลังการทดลอง (n = 200 คน) 

รำยกำร กลุ่ม N Mean S.D. Min Max Skewness Kurtosis t sig 
เหตุผลเชิงจริยธรรม   
กลุ่มทดลอง

ที่ 1 
ก่อนการทดลอง 60 122.23 14.54 84.00 144.00 -0.68 0.07 -3.59** .001 
หลังการทดลอง 60 127.73  13.92 95.00 144.00 -0.53 -0.80 

กลุ่มทดลอง
ที่ 2 

ก่อนการทดลอง 70 125.85  9.60 96.00 143.00 -1.04 1.79 -1.38 .171 
หลังการทดลอง 70 127.46  9.80 97.00 144.00 -1.19 1.95 

กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 70 120.91  10.17 95.00 144.00 -0.14 0.06 -1.43 .156 
หลังการทดลอง 70 122.46  12.48 99.00 144.00 -0.14 -0.99 

เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม   
กลุ่มทดลอง

ที่ 1 
ก่อนการทดลอง 60 120.02  12.81 89.00 150.00 -0.27 0.25 -

4.26*** 
.000 

หลังการทดลอง 60 125.87  12.91 96.00 144.00 -0.53 -0.80 
กลุ่มทดลอง

ที่ 2 
ก่อนการทดลอง 70 113.89  17.71 75.00 150.00 0.00 -0.10 -

4.24*** 
.000 

หลังการทดลอง 70 124.64  12.10 102.00 150.00 0.08 -0.95 
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 70 119.74  12.54 91.00 150.00 0.07 0.14 -0.59 .556 

หลังการทดลอง 70 120.49  12.61 92.00 150.00 0.20 -0.25 
พฤติกรรมจริยธรรม   
กลุ่มทดลอง

ที่ 1 
ก่อนการทดลอง 60 111.25  13.13 81.00 150.00 -0.02 0.25 -

3.87*** 
.000 

หลังการทดลอง 60 116.53 14.11 89.00 150.00 -0.07 -0.32 
กลุ่มทดลอง

ที่ 2 
ก่อนการทดลอง 70 110.80  10.96 84.00 133.00 0.05 -0.32 -

4.63*** 
.000 

หลังการทดลอง 70 115.94  13.96 90.00 145.00 0.35 -0.65 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง 70 110.54 11.87 88.00 150.00 0.88 0.14 -1.86 .068 
หลังการทดลอง 70 113.00  14.27 84.00 150.00 0.61 .479 

หมำยเหตุ ** p< .01; *** p< .001 กลุ่มทดลองที่ 1 (เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ
ร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฯ) กลุ่มทดลองที่ 2 (เรียนด้วยสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ฯ อย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม) และกลุ่มควบคุม (เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกต)ิ 
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เมื่อพิจารณาจิตลักษณะด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมแบบปกติร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเท่ากับ  127.73 ± 13.92 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเทียบกบัคะแนน
เฉลี่ยในระยะก่อนการทดลอง เท่ากับ 122.23 ± 14.54 ซึ่งจัดอยู่ในระดับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากที่สุด 
แต่กลุ่มทดลองที่ 2 ทีเ่รียนด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มควบคุมที่
เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 127.46 ± 
9.80 และ 122.46 ± 12.48 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากที่สุด ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มในระยะก่อนการทดลอง 
เท่ากับ 125.85 ± 9.60 ซึ่งจัดอยู่ในระดับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากที่สุด และ 120.91 ± 10.17 ซึ่งจัด
อยู่ในระดับการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาจิตลักษณะด้านเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 125.87 ± 12.91 และ 124.64 
± 12.10 ตามล าดับ ซึ่งจัดว่ามีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับสูง  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในระยะก่อนการทดลอง เท่ากับ 120.02 ± 12.81 และ 113.89 ± 
17.71 ตามล าดับ ซึ่งจัดว่ามีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับสูง แต่กลุ่มควบคุมที่เรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 120.49 ± 12.61  ซึ่ง
จัดว่ามีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมอยู่ในระดับสูง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยในระยะก่อนการทดลอง เท่ากับ 119.74 ± 12.54 ซึ่งจัดว่ามีเจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบ
ปกติร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
มีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเท่ากับ 116.53 ± 14.11 และ 115.94 ± 13.96 ตามล าดับ ซึ่งจัดว่ามี
พฤติกรรมจริยธรรมอยู่บ่อยครั้ง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยใน
ระยะก่อนการทดลอง เท่ากับ 111.25 ± 13.13 และ 110.80 ± 10.96 ตามล าดับ ซึ่งจัดว่ามีพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่บ่อยครั้ง แต่กลุ่มควบคุมที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระยะหลังการทดลองเท่ากับ 113.00 ± 14.27 ซึ่งจัดว่ามีพฤติกรรมจริยธรรมอยู่บ่อยครั้ง ไม่แตกต่างอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในระยะก่อนการทดลอง เท่ากับ 110.54 ± 11.87 ซ่ึง
จัดว่ามีพฤติกรรมจริยธรรมอยู่บ่อยครั้ง 

 
ตำรำงที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม  (MANOVA) ของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิง
จริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 
และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง (จ านวน 200 คน) 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis Error df Sig. 
Intercept Pillai’s Trace .995 12026.937b 3 195 .000 

Wilks’ Lambda .005 12026.937b 3 195 .000 
Hotelling’s Trace 185.030 12026.937b 3 195 .000 
Roy’s Largest 
Root 

185.030 12026.937b 3 195 .000 

กลุ่ม Pillai’s Trace .082 2.803 6 392 .011 
Wilks’ Lambda .918 2.847b 6 390 .010 
Hotelling’s Trace .089 2.890 6 388 .009 
Roy’s Largest 
Root 

.088 5.745c 3 196 .001 

Box’s M = 99.737, F = 8.127, sig. = .000 
Levene’s test: เหตุผลเชิงจริยธรรม F = 6.578 sig. = .002; เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม F = 9.964   
sig. = .000; พฤติกรรมจริยธรรม F = .840  sig. = .433 
 
ตำรำงที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน
การทดลอง (จ านวน 200 คน) 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

ตัวแปรตำม SS df 
Mean 

Square 
F Sig. 

กลุ่ม เหตุผลเชิงจริยธรรม 910.890 2 455.445 3.453 .034 
เจตคติทีม่ีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 1631.435 2 815.717 3.811 .024 
พฤติกรรมจริยธรรม 16.374 2 8.187 .057 .944 

ความคลาด
เคลื่อน 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 25982.790 197 131.892   

เจตคติทีม่ีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 42169.440 197 214.058   
พฤติกรรมจริยธรรม 28211.821 197 143.207  
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แหล่งควำม
แปรปรวน 

ตัวแปรตำม SS df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Total เหตุผลเชิงจริยธรรม 3054662.000 200    
เจตคติทีม่ีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 2817991.000 200    
พฤติกรรมจริยธรรม 2485551.000 200    

 
ตำรำงที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ใน
ระยะก่อนการทดลอง (จ านวน 200 คน) 

 

Dependent 
Variable 

(I) group (J) group 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval 
for Differenceb 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 

กลุ่มทดลองที ่1 กลุ่มทดลองที่ 2 -3.624 2.020 .223 -8.503 1.255 
กลุ่มควบคุม 1.319 2.020 1.000 -3.560 6.198 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 3.624 2.020 .223 -1.255 8.503 
กลุ่มควบคุม 4.9429* 1.941 .035 0.256 9.630 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -1.319 2.020 1.000 -6.198 3.560 
กลุ่มทดลองที่ 2 -4.9429* 1.941 .035 -9.630 -0.256 

เจตคติทีม่ีต่อ
พฤติกรรม
จริยธรรม 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 6.131 2.574 .055 -0.084 12.346 
กลุ่มควบคุม 0.274 2.574 1.000 -5.941 6.489 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 -6.131 2.574 .055 -12.346 0.084 
กลุ่มควบคุม -5.857 2.473 .056 -11.829 0.114 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -0.274 2.574 1.000 -6.489 5.941 
กลุ่มทดลองที่ 2 5.857 2.473 .056 -0.114 11.829 

พฤติกรรม
จริยธรรม 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 0.450 2.105 1.000 -4.634 5.534 
กลุ่มควบคุม 0.707 2.105 1.000 -4.377 5.791 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 -0.450 2.105 1.000 -5.534 4.634 
กลุ่มควบคุม 0.257 2.023 1.000 -4.627 5.141 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -0.707 2.105 1.000 -5.791 4.377 
กลุ่มทดลองที่ 2 -0.257 2.023 1.000 -5.141 4.627 

   Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 143.207. 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
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จากตาราง 15 ถึง 17 ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 
และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่  1 กลุ่มทดลองที่  2 และกลุ่มควบคุมในระยะก่อน 
การทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงน า
คะแนนก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม (Covariate) แล้วจึงท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรร่วม 
พหุนาม (MANCOVA) เพ่ือทดสอบผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม  
และพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ตำรำงที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรร่วมพหุนาม (MANCOVA) ของคะแนนจิตลักษณะและ
พฤติกรรมจริยธรรมระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis Error df Sig. 
Intercept Pillai’s Trace .138 10.244b 3.000 192.000 .000 

Wilks’ Lambda .862 10.244b 3.000 192.000 .000 
Hotelling’s 
Trace 

.160 10.244b 3.000 192.000 .000 

Roy’s Largest 
Root 

.160 10.244b 3.000 192.000 .000 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ก่อนการทดลอง 

Pillai’s Trace .377 38.798b 3.000 192.000 .000 
Wilks’ Lambda .623 38.798b 3.000 192.000 .000 
Hotelling’s 
Trace 

.606 38.798b 3.000 192.000 .000 

Roy’s Largest 
Root 

.606 38.798b 3.000 192.000 .000 

เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม

ก่อนการทดลอง 

Pillai’s Trace .099 7.060b 3.000 192.000 .000 
Wilks’ Lambda .901 7.060b 3.000 192.000 .000 
Hotelling’s 
Trace 

.110 7.060b 3.000 192.000 .000 

Roy’s Largest 
Root 

.110 7.060b 3.000 192.000 .000 
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Effect Multivariate test Value F Hypothesis Error df Sig. 
พฤติกรรมจริยธรรม 

ก่อนการทดลอง 
Pillai’s Trace .458 54.108b 3.000 192.000 .000 
Wilks’ Lambda .542 54.108b 3.000 192.000 .000 
Hotelling’s 
Trace 

.845 54.108b 3.000 192.000 .000 

Roy’s Largest 
Root 

.845 54.108b 3.000 192.000 .000 

กลุ่ม Pillai’s Trace .076 2.545 6.000 386.000 .020 
Wilks’ Lambda .925 2.561b 6.000 384.000 .019 
Hotelling’s 
Trace 

.081 2.576 6.000 382.000 .019 

Roy’s Largest 
Root 

.071 4.560c 3.000 193.000 .004 

Box’s M = 17.653, F = 1.438, sig. = .140 
Levene’s test: เหตุผลเชิงจริยธรรม F = 2.297 sig. = .103; เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม F = .254  
sig. = .776; พฤติกรรมจริยธรรม F = .338  sig. = .714 
 
 จากตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรร่วม 
พหุนาม (MANCOVA) ของคะแนนจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมด้วย Box’s M พบว่า Box’s M  
= 17.653 (p > .05) แสดงว่า ตัวแปรตามทั้ง 3 ตัว เมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมของ
ประชากรมีความเป็นเอกพันธ์กัน และเมื่อทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรตามทั้ง 3 ตัว ด้วย Levene’s 
test พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม sig. = .103 เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม sig. = .776 และพฤติกรรม
จริยธรรม sig. = .714 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า สามารถท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ตัวแปรร่วมพหุนามได้ 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรร่วมพหุนามของคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มี
ต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม พบว่า เซ็นทรอยด์ของคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่
มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมภายหลังการทดลองมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง
ที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คณะผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ 
Univariate Test เพ่ือทดสอบว่า ตัวแปรตามของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมตัวแปร
ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน ดังตารางที่ 19 
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ตำรำงที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะหลัง
การทดลอง (จ านวน 200 คน) 

แหล่ง 
ควำมแปรปรวน 

ตัวแปรตำม SS df 
Mean 

Square 
F Sig. 

กลุ่ม เหตุผลเชิงจริยธรรม 615.673 2 307.837 3.492 .032 
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 1190.631 2 595.316 5.344 .006 
พฤติกรรมจริยธรรม 411.462 2 205.731 1.988 .140 

ความคลาด
เคลื่อน 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 17099.922 194 88.144   

เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 21612.935 194 111.407   
พฤติกรรมจริยธรรม 20072.445 194 103.466   

Total เหตุผลเชิงจริยธรรม 3194624.000 200    
เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 3085135.000 200    
พฤติกรรมจริยธรรม 2688868.000 200    

 
ตำรำงที่ 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม  
ในระยะหลังการทดลอง (จ านวน 200 คน) 

Dependent 
Variable 

(I) group (J) group 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.b 
95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 2.366 1.696 .494 -1.730 6.463 
กลุ่มควบคุม 4.370* 1.654 .027 .377 8.364 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 -2.366 1.696 .494 -6.463 1.730 
กลุ่มควบคุม 2.004 1.645 .674 -1.969 5.977 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -4.370* 1.654 .027 -8.364 -.377 
กลุ่มทดลองที่ 2 -2.004 1.645 .674 -5.977 1.969 

เจตคติทีม่ีต่อ
พฤติกรรม
จริยธรรม 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 -.369 1.907 1.000 -4.974 4.236 
กลุ่มควบคุม 5.004* 1.859 .023 .514 9.493 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 .369 1.907 1.000 -4.236 4.974 
กลุ่มควบคุม 5.373* 1.850 .012 .906 9.840 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -5.004* 1.859 .023 -9.493 -.514 
กลุ่มทดลองที่ 2 -5.373* 1.850 .012 -9.840 -.906 
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Dependent 
Variable 

(I) group (J) group 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig.b 
95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

พฤติกรรม
จริยธรรม 

กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 -.128 1.838 1.000 -4.566 4.310 
กลุ่มควบคุม 2.990 1.792 .290 -1.336 7.317 

กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 .128 1.838 1.000 -4.310 4.566 
กลุ่มควบคุม 3.118 1.782 .246 -1.187 7.422 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 -2.990 1.792 .290 -7.317 1.336 
กลุ่มทดลองที่ 2 -3.118 1.782 .246 -7.422 1.187 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม และ

พฤติกรรมจริยธรรมในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วจึงท าการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย Bonferroni พบว่า เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองท่ี 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติ
ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า มีเพียงกลุ่มทดลองที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
ของเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานบางส่วน เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองท่ี 1 และ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมจริยธรรมไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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4.4 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจที่มีต่อสื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
ของนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภท
การ์ตูนแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูน
แอนิเมชันเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภท
การ์ตูนแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ ภูเขา, มาวิน, รักในวัย
เรียน, ไม่มีป้ายห้าม และเงินทอน คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 คน พบว่า สื่อ
การเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ มาวิน (X̅ = 4.52), เงินทอน (X̅ = 4.48) และไม่มีป้ายห้าม (X̅ = 4.42) ตามล าดับ ซึ่งผล
ของความพึงพอใจในแต่ละเรื่องของสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภูเขา มีผลความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเด็นที่มากที่สุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงประกอบ (X̅ = 4.68) รองลงมา คือ ความสอดคล้องระหว่างภาพ
และเสียง (X̅ = 4.64) และความเหมาะสมของภาพประกอบ (X̅ = 4.61) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่นิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความทันสมัยของเนื้อหาของสื่อ
แอนิเมชัน (X̅ = 3.88) รองลงมา คือ สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้  
(X̅ = 4.08) และสื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ ( X̅ = 4.27) ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 21 
 
ตำรำงที่ 21 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ภูเขา (จ านวน 130 คน) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเหมาะสมของภาพ ประกอบ 85 
(65.88) 

40 
(30.77) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.61 ± 0.59 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

2.  ความชัดเจนของเสียงประกอบ 96 
(73.85) 

28 
(21.54) 

5 
(3.85) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.68 ± 0.58 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพ 
และเสียง 

 

89 
(68.46) 

36 
(27.69) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.64 ± 0.58 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ของสื่อ 

76 
(58.46) 

45 
(34.62) 

8 
(6.15) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.51 ± 0.65 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 74 
(56.92) 

47 
(36.15) 

7 
(5.38) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.48 ± 0.67 

6.  ความทันสมัยของเนื้อหาของ 
สื่อแอนิเมชัน 

50 
(38.46) 

35 
(26.92) 

31 
(23.85) 

7 
(5.38) 

7 
(5.38) 

3.88 ± 1.15 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

57 
(43.85) 

38 
(29.23) 

27 
(20.77) 

5 
(3.85) 

3 
(2.31) 

4.08 ± 1.00 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียน
น่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

62 
(47.69) 

47 
(36.15) 

16 
(12.31) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

4.27 ± 0.85 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบ 
การท ากิจกรรมในการเรียนได ้

73 
(56.15) 

40 
(30.77) 

13 
(10.00) 

3 
(2.31) 

1 
(0.77) 

4.39 ± 0.82 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันใน
ภาพรวม 

63 
(48.46) 

43 
(33.08) 

17 
(13.08) 

6 
(4.62) 

1 
(0.77) 

4.24 ± 0.90 

 
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง มาวิน มีผลความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเด็นที่มากที่สุด  

3 อันดับแรก ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงประกอบ (X̅ = 4.73) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของภาพประกอบ 
(X̅ = 4.68) และความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง (X̅ = 4.64) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่นิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้  ( X̅ = 4.44) ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง เ นื้ อ ห า ข อ ง สื่ อ แ อนิ เ ม ชั น  
(X̅ = 4.45) และสื่อแอนิ เมชันช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ ( X̅ = 4.48) และ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาของสื่อ (X̅ = 4.48) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 22 
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ตำรำงที่ 22 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง มาวิน (จ านวน 130 คน) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเหมาะสมของภาพ ประกอบ 91 
(70.00) 

37 
(28.46) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.68 ± 0.50 

2.  ความชัดเจนของเสียงประกอบ 98 
(75.38) 

30 
(23.08) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.73 ± 0.51 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพ 
และเสียง 

87 
(66.92) 

40 
(30.77) 

2 
(1.54) 

2 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.64 ± 0.56 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ของสื่อ 

72 
(55.38) 

49 
(37.69) 

9 
(6.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 ± 0.63 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 70 
(53.85) 

55 
(42.31) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.49 ± 0.60 

6.  ความทันสมัยของเนื้อหาของ 
สื่อแอนิเมชัน 

72 
(55.38) 

45 
(34.62) 

12 
(9.23) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.45 ± 0.69 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

74 
(56.92) 

42 
(32.31) 

12 
(9.23) 

0 
(0.00) 

1 
(0.77) 

4.44 ± 0.76 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียน
น่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

77 
(59.23) 

41 
(31.54) 

11 
(8.45) 

0 
(0.00) 

1 
(0.77) 

4.48 ± 0.72 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบ 
การท ากิจกรรมในการเรียนได ้

79 
(60.77) 

42 
(32.31) 

8 
(6.15) 

0 
(0.00) 

1 
(0.77) 

4.52 ± 0.68 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันใน
ภาพรวม 

75 
(57.69) 

48 
(36.92) 

6 
(4.62) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.52 ± 0.63 

 
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง รักในวัยเรียน มีผลความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเด็นที่

มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงประกอบ (X̅ = 4.71) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาของสื่อ (X̅ = 4.62) และความเหมาะสมของภาพประกอบ (X̅ = 4.58) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความทันสมัยของเนื้อหาของสื่อ
แอนิเมชัน (X̅ = 3.97) รองลงมา คือ สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้  
(X̅ = 4.18) และสื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ (X̅ = 4.38) ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 23 
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ตำรำงที่ 23 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง รักในวัยเรียน (จ านวน 130 คน) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเหมาะสมของภาพ ประกอบ 79 
(60.77) 

47 
(36.15) 

4 
(3.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 ± 0.55 

2.  ความชัดเจนของเสียงประกอบ 95 
(73.08) 

33 
(25.38) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.71 ± 0.52 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพ 
และเสียง 

81 
(62.31) 

44 
(33.85) 

3 
(2.31) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.57 ± 0.62 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ของสื่อ 

83 
(63.85) 

44 
(33.85) 

3 
(2.31) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 ± 0.53 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 71 
(54.62) 

52 
(40.00) 

7 
(5.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.49 ± 0.60 

6.  ความทันสมัยของเนื้อหาของ 
สื่อแอนิเมชัน 

49 
(37.69) 

44 
(33.85) 

25 
(19.23) 

8 
(6.15) 

4 
(3.08) 

3.97 ± 1.05 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

52 
(40.00) 

56 
(43.08) 

16 
(12.31) 

5 
(3.85) 

1 
(0.77) 

4.18 ± 0.85 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียน
น่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

68 
(52.31) 

46 
(35.38) 

14 
(10.77) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.38 ± 0.77 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบ 
การท ากิจกรรมในการเรียนได ้

71 
(54.62) 

45 
(34.62) 

12 
(9.23) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.42 ± 0.76 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันใน
ภาพรวม 

67 
(51.54) 

48 
(36.92) 

12 
(9.23) 

3 
(2.31) 

0 
(0.00) 

4.38 ± 0.75 

 
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม มีผลความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเด็นที่มาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาของสื่อ (X̅ = 4.72) และความชัดเจนของเสียงประกอบ 
(X̅ = 4.72) รองลงมา คือ ความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง ( X̅ = 4.58) และความเหมาะสมของ
ภาพประกอบ (X̅ = 4.56) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ ( X̅ = 4.18) รองลงมา คือ 
ความทันสมัยของเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน (X̅ = 4.25) และสื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากกว่า 
การสอนแบบปกติ (X̅ = 4.30) ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 24 
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ตำรำงที่ 24 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม (จ านวน 130 คน) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเหมาะสมของภาพ ประกอบ 79 
(60.77) 

45 
(34.62) 

6 
(4.62) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 ± 0.58 

2.  ความชัดเจนของเสียงประกอบ 98 
(75.38) 

28 
(21.54) 

3 
(2.31) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.72 ± 0.55 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพ 
และเสียง 

82 
(63.08) 

42 
(32.31) 

5 
(3.85) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.58 ± 0.61 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ของสื่อ 

97 
(74.62) 

30 
(23.08) 

3 
(2.31) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 ± 0.50 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 75 
(57.69) 

48 
(36.92) 

7 
(5.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.52 ± 0.60 

6.  ความทันสมัยของเนื้อหาของ 
สื่อแอนิเมชัน 

59 
(45.38) 

46 
(35.38) 

23 
(17.69) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.25 ± 0.80 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

50 
(38.46) 

58 
(44.62) 

18 
(13.85) 

3 
(2.31) 

1 
(0.77) 

4.18 ± 0.81 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียน
น่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

61 
(46.92) 

51 
(39.23) 

15 
(11.54) 

2 
(1.54) 

1 
(0.77) 

4.30 ± 0.79 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบ 
การท ากิจกรรมในการเรียนได ้

72 
(55.38) 

44 
(33.85) 

12 
(9.23) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.42 ± 0.76 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันใน
ภาพรวม 

65 
(50.00) 

56 
(43.08) 

7 
(5.38) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.42 ± 0.67 

 
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เงินทอน มีผลความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเด็นที่มาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความชัดเจนของเสียงประกอบ ( X̅ = 4.69) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาของสื่อ (X̅ = 4.64) และ ความเหมาะสมของภาพประกอบ (X̅ = 4.59) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความทันสมัยของเนื้อหาของสื่อ
แอนิเมชัน (X̅ = 4.37) รองลงมา คือ สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้  
(X̅ = 4.40) และสื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ ( X̅ = 4.43) ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 25 
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ตำรำงที่ 25 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง เงินทอน (จ านวน 130 คน) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเหมาะสมของภาพ ประกอบ 84 
(64.62) 

40 
(30.77) 

5 
(3.85) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.59 ± 0.61 

2.  ความชัดเจนของเสียงประกอบ 97 
(74.62) 

27 
(20.77) 

5 
(3.85) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.69 ± 0.58 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพ 
และเสียง 

81 
(62.31) 

41 
(31.54) 

6 
(4.62) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.55 ± 0.66 

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ของสื่อ 

89 
(68.46) 

37 
(28.46) 

2 
(1.54) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.64 ± 0.60 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 78 
(60.00) 

45 
(34.62) 

5 
(3.85) 

2 
(1.54) 

0 
(0.00) 

4.53 ± 0.65 

6.  ความทันสมัยของเนื้อหาของ 
สื่อแอนิเมชัน 

69 
(53.08) 

45 
(34.62) 

12 
(9.23) 

3 
(2.31) 

1 
(0.77) 

4.37 ± 0.81 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

71 
(54.62) 

43 
(33.08) 

14 
(10.77) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.40 ± 0.77 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้การเรียน
น่าสนใจมากกว่าการสอนแบบปกติ 

73 
(56.15) 

43 
(33.08) 

12 
(9.23) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.43 ± 0.76 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบ 
การท ากิจกรรมในการเรียนได ้

74 
(56.92) 

44 
(33.85) 

10 
(7.69) 

1 
(0.77) 

1 
(0.77) 

4.45 ± 0.74 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันใน
ภาพรวม 

73 
(56.15) 

48 
(36.92) 

8 
(6.15) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.48 ± 0.65 

 
ส าหรับข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ 

สามารถจ าแนกออกเป็น 
ความคิดเห็นต่อสื่อ ได้แก่ 1) ชอบแอนิเมชันประกอบสถานการณ์ 2) เนื้อหาน่าสนใจ เป็นประเด็นของ

สถานการณ์ในสังคมจริง 3) เหมือนได้เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ไปอีกแบบ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสื่อ ได้แก่ 1) เนื้อหาบางส่วนยังคงแสดงถึงค่านิยมที่ล้าสมัย 2) สื่อที่ความ

ยาวสั้น จะท าให้ตั้งใจดูมากกว่าสื่อที่ใช้เวลานาน 3) สื่อมีประเด็นที่น ามาเสนอมีแง่คิดหลากหลายอย่างที่
น่าสนใจน่าจะเพ่ิมข้อค าถามในตอนท้ายให้หลากหลายขึ้น 4) ควรเพิ่มจ านวนเสียงพากษ์ให้หลากหลาย 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อเกม  “Why” เพ่ือปลูกฝัง
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 130 คน พบว่ารวมเฉลี่ยค่าความพึงพอใจเท่ากับ 4.22 ± 0.86 โดย
ประเด็นที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสวยงาม สีสัน
ภายในเกม (X̅ = 4.64) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของภาพประกอบ (X̅ = 4.56) และความง่ายในการใช้
งานของเกม (X̅ = 4.38) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ เกมช่วยให้ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ ( X̅ = 3.98) 
รองลงมา คือ ความราบรื่นในการเล่นเกม (X̅ = 4.10) และความสะดวกในการอ่านตัวอักษรในเกม (X̅ = 4.23) 
ตามล าดับรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 26 
 
ตำรำงที่ 26 ความพึงพอใจที่มีต่อเกม Why สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จ านวน 130 คน) 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 82 
(63.08) 

40 
(30.77) 

7 
(5.38) 

1 
(0.77) 

0 
(0.00) 

4.56 ± 
0.63 

2. ความสะดวกในการอ่านตัวอักษรในเกม 62 
(47.69) 

42 
(32.21) 

21 
(16.15) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

4.23 ± 
0.89 

3. ความสอดคล้องระหว่างแอนิเมชันกับ
ข้อความ 

62 
(47.69) 

50 
(38.46) 

15 
(11.54) 

3 
(2.31) 

0 
(0.00) 

4.32 ± 
0.77 

4. ความเหมาะสมของการจัดวาง
ส่วนประกอบในหน้าจอ 

66 
(50.77) 

45 
(34,62) 

15 
(11.54) 

3 
(2.31) 

1 
(0.77) 

4.32 ± 
0.83 

5. ความสวยงาม สสีันภายในเกม 90 
(69.23) 

33 
(25.38) 

7 
(5.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.64 ± 
0.58 

6. ข้อความในเกมง่ายต่อการท า 
ความเข้าใจ 

70 
(53.85) 

38 
(29.23) 

18 
(13.85) 

4 
(3.08) 

0 
(0.00) 

4.34 ± 
0.83 

7. ความง่ายในการใช้งานของเกม 73 
(56.15) 

41 
(31.54) 

9 
(6.92) 

6 
(4.62) 

1 
(0.77) 

4.38 ± 
0.87 

8. ความราบรื่นในการเล่นเกม 63 
(48.46) 

32 
(24.62) 

23 
(17.69) 

9 
(6.92) 

3 
(2.31) 

4.10 ± 
1.07 
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ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ 
จ ำนวนคน (ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 

X̅ ± S.D. 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

9. เกมช่วยให้ในการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต 
ประจ าวันได ้

48 
(36.92) 

47 
(36.15) 

24 
(18.46) 

7 
(5.38) 

4 
(3.08) 

3.98 ± 
1.03 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อเกมในภาพรวม 58 
(44.62) 

48 
(36.92) 

19 
(14.62) 

4 
(3.08) 

1 
(0.77) 

4.22 ± 
0.86 

 
ส าหรับข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อเกม Why สามารถจ าแนกออกเป็น 
ความคิดเห็นต่อเกม ได้แก่ 1) ตัวละครทั้งสามตัวน่ารักดี 2) เกมใช้งานง่าย 3) ภาพมีความสวยงาม

ดนตรีประกอบเหมาะสม 4) เนื้อหามีความสอดคล้องกับปัจจุบัน 5) อยากให้มีเกมหรือสื่อแบบนี้ให้นิสิตรุ่น
ต่อไปได้ใช้เรื่อย ๆ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกม แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่  
1. เนื้อหาของเกม ได้แก่ 1) อยากได้ช่องอธิบายเหตุผลให้ผู้เล่นได้แสดงความคิดเห็นหรือ

เหตุผลที่เลือกตัวเลือกนั้นว่ามีเหตุผลใด เช่น เหตุใดจึงเลือกท่ีจะไม่บอกผู้ปกครองเรื่องที่เพ่ือนเล่นพนัน ฯลฯ 2) 
ตัวเลือกในเกมมีความก ากวมและเป็นไปได้หลายข้อขึ้นอยู่กับบริบทและความสามารถของตัวบุคคล โดย
คะแนนที่จะได้อาจจะเท่ากันได้ในหลายตัวเลือกในแต่ละข้อ เพราะแต่ละการกระท ามีเหตุผลของผู้กระท า
ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เกมควรเปิดให้มีอิสระทางความคิดและให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผล
ประกอบได้ ไม่ควรจ ากัดกรอบความดีงามของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมากเกินไป และผลที่ได้อาจจะไม่ได้
วัดคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได้จริง ๆ 

2. เทคนิคและองค์ประกอบของเกม ได้แก่ 1) ควรเพ่ิมขนาดของตัวอักษรในเกม 2) จ านวน
ด่านค่อนข้างเยอะ อาจท าให้ความน่าสนใจของเกมลดน้อยลง  3) อยากให้เพลงประกอบแต่ละด่านไม่
เหมือนกัน 4) ภาพประกอบควรปรับให้เร็วขึ้น 5) ควรมีเสียงบรรยายข้อความสถานการณ์ 6) น่าจะมีปุ่มกด
ข้าม (skip) ภาพเคลื่อนไหว และ 7) ควรมีปุ่มเปิด/ปิดเสียง  
 



120 
 

4.5 ผลกำรประเมินและปรับปรุงสื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
ส ำหรับนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรีก่อนเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

จากการวิเคราะห์ผลการใช้สื่อการเรียนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มทดลองท่ีน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดีย ดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน  
1) ด าเนินการปรับความเร็วของภาพเคลื่อนไหวในบางฉากให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้น เพ่ือลด

ระยะเวลาการเรียนรู้ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น  
2) เพ่ิมการใช้งานในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้จากเดิมมีเพียง Edpuzzle โดยเพ่ิมเติมบน 

YouTube เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานบน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
เกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

1) เพ่ิมขนาดของตัวอักษรภายในเกม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น ในกรณีผู้เล่นเกมใช้งานผ่าน
สมาร์ทโฟน  

2) ปรับความเร็วของภาพเคลื่อนไหวในบางสถานการณ์ให้ไวขึ้น เพ่ือลดระยะเวลาในการเล่น
เกมให้มีความกระชับมากยิ่งข้ึน  

3) เพ่ิมเสียงดนตรีประกอบภายในเกมใหม่ โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละด่าน  
4) ปรับปรุงความสวยงามของกราฟิกของหน้าแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับ Why 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้สู่
สาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, YouTube, Edpuzzle, เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ขยายผลการน าไปใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจต่อไป 



121 
 

บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพ่ือศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเรียนแบบปกติ และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการศึกษาครั้งนี้  
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด าเนินการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมสื่อการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประชากร คือ ผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 74 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จ านวน 5 คน กลุ่มการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม 
จ านวน 15 คน และกลุ่มการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จ านวน 54 คน ในการเก็บข้อมูลระยะนี้ใช้แบบ
วัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วท าการวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556)  

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชากร คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 200 คน ที่ได้จากการสุ่ม
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ตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ร่วมกับการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 60 คน ที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกับการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม กลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 70 คน ที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม และกลุ่มควบคุม 70 คน ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (True-Experimental) ในรูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design ในการเก็บข้อมูล
ระยะนี้ใช้แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ 
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมทั้ง 3 ด้าน ของผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุนาม (Multivariate Analysis of Covariance: MANCOVA) ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ผลการใช้สื่อ
การเรียนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 4 สัปดาห์ และผลการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
การวิจัยเชิงทดลอง จากการวิจัยระยะที่ 3 น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้และเกม
มัลติมีเดีย ประกอบด้วยการปรับความเร็วของภาพเคลื่อนไหว การเพ่ิมขนาดตัวอักษร การเพ่ิมดนตรีประกอบ 
การปรับปรุงความสวยงามของกราฟิกหน้าจอบางฉาก และการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดให้
สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, YouTube, 
Edpuzzle, เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขยายผลการน าไปใช้ 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่ว่า เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม

จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสรุปได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมท า
การเลือกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง 
จิตอาสา และความรับผิดชอบ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา และคัดสรรหัวข้อ การส ารวจข้อมูลนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 207 คน ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มกับตัวแทนนิสิตนักศึกษา ออกแบบเนื้อหาหรือ
เนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับแนวคิดล าไผ่ความเชื่ออ านาจในตนและทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม และวางแผนเผยแพร่
ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย (1) สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ ภูเขา ไม่มีป้ายห้าม รักในวัย
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เรียน มาวิน และเงินทอน ซึ่งเรื่อง ภูเขา และมาวิน ออกแบบเนื้อเรื่องโดยใช้แนวคิดล าไผ่ความเชื่ออ านาจในตน 
(โกศล มีคุณ. 2556) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างของตัวแบบที่มีความเชื่ออ านาจในตนและพัฒนาตนเองจน
ประสบความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยตนเอง เรื่องรักในวัยเรียน  ไม่มีป้ายห้าม และเงินทอน 
ออกแบบเนื้อเรื่องโดยใช้การเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม (Moral Dilemma) ให้ใกล้เคียง
กับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เรียน (2) เกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรม ชื่อเกม “Why” ซึ่งออกแบบด้วย
แนวคิดวิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยเน้นการเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ขัดแย้งทางคุณธรรมและ
จริยธรรมตามประเด็นคุณธรรมทั้ง 5 ประการ โดยแบ่งเป็น 5 ด่าน ให้ผู้เล่นแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่
ต้องคิดตัดสินใจว่าตัวบุคคลในสถานการณ์นั้น ๆ จะท าอย่างไร โดยเลือกตัวเลือกภายในเกม ซึ่งได้น าทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory) ของโคลเบิร์ก (Kohlberg. 1976) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการสร้าง โดยการเลือกที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยมตัวใดตัวหนึ่งทีต่นเองต้องการ ผลสรุปของเกมจะ
พิจารณาจากการตัดสินใจจากตัวเลือกทั้งหมดของผู้เล่น ส าหรับการหาประสิทธิภาพและการทดลองใช้
คณะผู้วิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประกอบการใช้สื่อการสอนทั้ง 2 ประเภท 
โดยแบ่งออกเป็นการจัดการเรียนรู้ระยะเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ สื่ อการเรียนรู้แต่ละเรื่องใช้เวลาในการเรียน
และท ากิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประมาณ 1 ชั่วโมง น าไปหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 80/82  

จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ที่ว่า เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่า นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นและมุมมองของต่อปัญหาหรือสถานการณ์
ขัดแย้งทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิจัย ที่ปรากฏตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ดังนี้  

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ภูเขา นิสิตนักศึกษา
สามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความเชื่ออ านาจในตน (ขั้นที่ 1 เชื่อว่า ท าได้) ความพอเพียง และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.07) สามารถบอกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองด้านการ
เรียนและการท างาน ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 ประเด็น รองลงมาร้อยละ 35.37 
สามารถบอกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 1 ประเด็น และร้อยละ 21.34 
สามารถบอกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 3 ประเด็น  

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม นิสิต
นักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพกฎระเบียบของสังคม  
โดยพบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.02) เข้าใจเรื่องการเคารพกฎกติกาของสังคม และมีจุดมุ่งหมาย
ในการท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี โดยเห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจจะท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน
ร าคาญใจ ร้อยละ 42.01 เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นการท าผิดกฎของมหาวิทยาลัยหรือ
กฏหมาย ร้อยละ 34.91 เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบต่อ
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สุขภาพ และข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พบว่า ประเด็นที่นิสิตนักศึกษา
น าเสนอสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนห่างจากพ้ืนที่สาธารณะ มีการใช้มาตรการ
ลงโทษที่เด็ดขาด และควรมีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎระเบียบและบทลงโทษในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนอย่าง
ทั่วถึง  

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง รักในวัยเรียน นิสิต
นักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อตนเอง จากความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา 
เรื่อง การอยู่ก่อนแต่งในสังคมไทย พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.52) มีความเข้าใจ เรื่อง ความรัก
ในวัยเรียน และการสร้างครอบครัว โดยเห็นว่า การอยู่ก่อนแต่งของนักศึกษาควรปรึกษาผู้ปกครองและได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อน และร้อยละ 57.58 เห็นว่า ก่อนการอยู่ก่อนแต่งควรค านึงถึงอนาคตของตนเอง
และผลกระทบที่จะตามมาทั้งทางร่างกาย การเรียน และด้านอ่ืน ๆ ร้อยละ 44.85 เห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็น
สิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่สิ่งที่ผิด มีเพียงร้อยละ 15.15 ที่เห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ผิดประเพณีอันดีงามของ
ไทย  

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง มาวิน นิสิตนักศึกษา
สามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความเชื่ออ านาจในตน ขั้นที่ 5 ท านายได้ ควบคุมได้ โดยเกิดความเชื่อว่า 
“ฉันท าได้” “ต้องพยายามให้มาก จึงจะได้ผลดีมาก” และ “ตนพยายามมาก ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย” โดย
พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.01) มีการตั้งเป้าหมายการประกอบอาชีพที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาตนเอง การวางแผนอนาคต และการท าประโยชน์เพ่ือครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับลักษณะ
นิสัยที่ประสบความส าเร็จในการท างาน มีความเป็นไปได้จริง และเป็นอาชีพสุจริต แต่ก็มีนิสิตนักศึกษา
ประมาณร้อยละ 5.99 ที่มีเป้าหมายการประกอบอาชีพยังไม่ค่อยชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่  

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เงินทอน นิสิต
นักศึกษาสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพบว่า นิสิต
นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.80) มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ 
การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจุดมุ่งหมายในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี  โดยเห็นว่า  
การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้รับเงินส่วนต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการทุจริตในหน้าที่ เป็นสิ่งที่ผิด และร้อย
ละ 95.81 เห็นว่าการท่ีการปฏิเสธการรับเงินส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรปฏิบัติ มีนิสิต
นักศึกษาเพียงร้อยละ 13.77 ที่เห็นว่าการรับค่าน้ าร้อนน้ าชาเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะมาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม 

ภายหลังการเรียนรู้ด้วยเกมมัลติมีเดีย ชื่อเกม “Why” เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
พบว่า นิสิตนักศึกษาผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.10) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
(Post-Conventional Level) ใช้หลักการอุดมคติสากล รองลงมา ร้อยละ 12.43 ใช้หลักการเคารพตนเอง
หรือการท าตามค ามั่นสัญญา ร้อยละ 4.24 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional 
Level) ใช้หลักการท าตามหน้าที่ของสังคม  
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จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ที่ว่า เพ่ือศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเรียนแบบปกติ สามารถสรุปได้ว่า 

การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 169 คน (ร้อยละ 84.5) สาขา
วิชาเอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สาขาจิตวิทยา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาสาขาภาษาจีน 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และสาขาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรมแบบปกติ และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 200 คน พบว่า เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อพฤติกรรม
จริยธรรม กลุ่มที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และกลุ่มที่เรียนด้วยสื่อ 
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่าง
เดียว ไม่ได้เรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 
แตกต่างจากกลุ่มที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า กลุ่มที่เรียนวิชาที่เกี่ยว 
ข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติร่วมกับสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มที่เรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของทั้ง 
3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 4 ที่ว่า เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถสรุปได้ว่า 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 130 คน พบว่า นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมประเภทแอนิเมชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในภาพรวมเท่ากับ 4.42 ± 0.67 โดยสื่อการเรียนรู้ประเภทแอนิเมชันที่ได้รับพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ เรื่อง มาวิน (X̅ = 4.52) เงินทอน (X̅ = 4.48) และไม่มีป้ายห้าม (X̅ = 4.42) ตามล าดับ และความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อเกมมัลติมีเดียเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อเกม “Why” มีค่า
ความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.23 ± 0.84 โดยประเด็นที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมาก
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ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสวยงาม สีสันภายในเกม (X̅ = 4.63) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
ภาพประกอบ (X̅ = 4.56) และความง่ายในการใช้งานของเกม (X̅ = 4.39) ตามล าดับ 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวและ 
การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม พบว่า ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ส่วน
การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม พบว่า สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 80/82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2556) ที่เสนอว่า ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวจะได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มากโดยจะมีค่าประมาณ 
60/60 ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม คะแนนของผู้เรียนจะเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยห่างจากเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 10 หรือจะมีค่าประมาณ 70/70 ในขณะที่การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ควรมีค่าในการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้และไม่ควรเกิน ร้อยละ 2.5 นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถช่วยให้
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ไดง้่ายและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีนิยมใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นปกติในชีวิตประจ าวัน และไม่มีข้อจ ากัดใน เรื่อง ระยะเวลา
ในการใช้งาน  

การที่ผลวิจัยพบว่า นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้าใจประเด็นคุณธรรม เรื่อง เหตุผลเชิง
จริยธรรมได้ จากการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรม
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ Leclair, et al. 
(1999) ที่ได้ศึกษาวิธีการสอนจริยธรรมแบบดั้งเดิมและพบว่ามีหลายวิธี ได้แก่ 1) การบรรยาย 2) การใช้
กรณีศึกษา 3) การใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง 4) การเชิญวิทยากรพิเศษบรรยายและการใช้วิดีโอ  
5) การให้ท างานกลุ่มและน าเสนอผลงานในชั้นเรียน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พัชรา ตันติประภา และ  
บัวรัตน์ ศรีนิล (2553) ที่พบว่า การยกกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอนจริยธรรม  

การที่ผลวิจัยพบว่า ประเด็นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การทุจริต
รับเงินทอนหรือเงินส่วนต่างโดยมิชอบหรือการรับค่าน้ าร้อนน้ าชาในการปฏิบัติหน้าที่ นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 98.80) เห็นว่า การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้รับเงินส่วนต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการทุจริตใน
หน้าที่ เป็นสิ่งที่ผิด และร้อยละ 95.81 เห็นว่าการที่การปฏิเสธการรับเงินส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งที่
ถูกต้องและควรปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่าการระบุราคาซื้อขายสูงกว่าราคาจริงเพ่ือ
หวังเงินทอนนั้น ถือเป็นการคอรัปชั่นจากการจัดซื้อจัดหา (ส านักนงานต้านทุจริตศึกษา , ส านักงาน
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2562) ซึ่งท าให้หน่วยงานต้องใช้งบประมาณสูงแต่
ได้ของที่มีคุณภาพไม่ดี ส่วนเรื่องการรับค่าน้ าร้อนน้ าชานั้น นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการทุจริตของผู้
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรท า เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานเห็นแก่ค่าน้ า
ร้อนน้ าชาที่ได้รับอาจจะท าให้ได้สิ่งของหรือพัสดุ ครุภัณฑ์ที่คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นหรือบางครั้งอาจจะไม่
ตรงตามข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) แต่ก็จ าเป็นต้องรับไว้ เพราะผู้รับจ้างได้จ่ายค่าน้ าร้อนน้ าชามาก่อนแล้ว  

และมีนิสิตนักศึกษาอีกร้อยละ 13.77 ที่เห็นว่าการรับค่าน้ าร้อนน้ าชาเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าผลประโยชน์ที่
ได้รับนั้นจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม อาจจะเป็นผลมาจากนิสิตนักศึกษามีความเชื่อว่าการรับค่าน้ าร้อนน้ าชา
ท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานตามมาภายหลัง  

การที่ผลวิจัยพบว่า ประเด็นคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพกฎระเบียบของ
สังคม นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.02) เห็นว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจจะท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนร าคาญใจ แสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยเป็นสื่งที่
ไม่ถูกต้อง เพราะส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน และควันบุหรี่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพถึงขั้นท าให้เป็นมะเร็งได้หากได้รับ
ควันบุหรี่เป็นเวลานาน ๆ แต่กลับเสนอแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาสูงที่สุด คือ การจัด
พ้ืนที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนห่างจากพ้ืนที่สาธารณะ อาจจะเป็นผลมาจากนิสิตนักศึกษามีความคิดว่าหากไม่
สามารถห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยได้ ก็ควรจะมีการจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ให้ห่างจากพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือไม่ให้ควันบุหรี่มารบกวนผู้อ่ืนได้ ส่วนอีก 2 แนวทางที่เสนอ ได้แก่ ให้มีการใช้มาตรการลงโทษที่เด็ดขาด 
และควรมีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎระเบียบและบทลงโทษในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อภิญญา ทหราวานิช; ศศิประภา ธนูศิลป์ และ พลอยไพรินทร์ ขอดค าตัน (2559) จ านวน 2 
ใน 3 ประเด็นที่พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาอันดับที่ 2 คือ การก าหนด
บทลงโทษที่สามารถควบคุมหรือป้องกันที่ดี ไม่ให้นิสิตนักศึกษาลอกเลียนพฤติกรรมแบบผิด ๆ และอันดับที่ 3 
คือ สร้างระบบการสื่อสารเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในสถานศึกษา  

การที่ผลวิจัยพบว่า ประเด็นคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองจากความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษา เรื่อง การอยู่ก่อนแต่งในสังคมไทย นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.52) เห็นว่า การอยู่ก่อนแต่ง
ของนักศึกษาควรปรึกษาผู้ปกครองและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อน และร้อยละ 57.58 เห็นว่า ก่อน
การอยู่ก่อนแต่งควรค านึงถึงอนาคตของตนเองและผลกระทบที่จะตามมาทั้งทางร่างกาย การเรียน แสดงให้
เห็นว่านิสิตนักศึกษาใหญ่มีความเห็นว่า การอยู่ก่อนแต่งในขณะที่ก าลังเรียนอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดี และ
ควรปรึกษาผู้ปกครองเสียก่อน เพราะการอยู่ก่อนแต่งอาจจะท าให้มีปัญหาเรื่องอ่ืน  ๆ เกิดขึ้นตามมา หากยัง
ไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันดีพอ อาจจะท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ส่งผลให้เกิดการท าร้ายร่างกายหรือท าร้าย
จิตใจ และการอยู่ด้วยกันอาจจะท าให้นิสิตนักศึกษาสนใจเรื่องความรักมากกว่าการเรียน รวมถึงอาจจะท าให้
เกิดการท้องก่อนเวลาอันควร และยังไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตของเด็กที่เกิดมาได้ เพราะนิสิตนักศึกษายังอยู่
ในช่วงวัยเรียน ยังไม่สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองได้  ซึ่งการที่นิสิตนักศึกษามีความคิดเช่นนี้เป็นผลมาจาก
การที่ได้เรียนรู้ประเพณีและค่านิยมของสังคมในเรื่องการรักนวลสงวนตัว มาจากตัวแทนต่าง  ๆ ที่ท าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมของ Berns (2007) ได้เสนอว่า บุคคลรับ
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เอาความเชื่อพ้ืนฐาน ค่านิยมของสังคม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างกลมกลืน โดยการถ่ายทอด
ทางสังคมจะท าหน้าที่อบรมสั่งสอนผ่านตัวแทนทางสังคม เช่น ครอบครัว สถานบันการศึกษา สื่อ กลุ่มอ้างอิง 
เป็นต้น ท าให้บุคคลรู้ว่า ควรมีพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบั ติตนได้
สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการสังเกตของ Bandura (1977) ที่
เสนอว่า บุคคลสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตตัวแบบ เป็นการเรียนรู้ทางอ้อมจากประสบการณ์ของตัวแบบ
ผ่านสื่อ กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสนใจ (Attention) ตัว
แบบจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจได้ 2) ขั้นการจดจ า (Retention) เป็นการรวบรวมสิ่งที่สังเกตของตัวแบบ
ไว้ในความทรงจ า 3) ขั้นการกระท า (Production) เป็นการน าสิ่งที่จดจ าได้มาดัดแปลงเป็นพฤติกรรมตามตัว
แบบที่เหมาะสม และ 4) ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) บุคคลคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้หรือ
หลีกเลี่ยงปัญหานั้นได้ แต่ก็ยังพบว่า มีนิสิตนักศึกษาถึงร้อยละ 44.85 เห็นว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นสิทธิส่วน
บุคคลไม่ใช่สิ่งที่ผิด สามารถท าได้เพราะมีเพ่ือนหรือคนรู้จักที่ท าแบบนี้เหมือนกัน แต่ก็สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (2558) ที่พบว่า นักศึกษาเป็นวัยที่มีความรักที่รวดเร็ว 
คบกัน ถ้าชอบกันก็อยู่ด้วยกันเลย ไม่มีการศึกษาชีวิตซึ่งกันและกัน พอจบการศึกษามีหลายคนอาศัยอยู่ด้วยกัน
เป็นคู ่ๆ และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งลักษณะการอยู่กันเป็นคู่นั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การอาศัยอยู่ในหอพักอย่าง
เปิดเผย ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่สนใจสายตาของชาวบ้านและผู้ที่พบเห็น ซึ่งไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยที่ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวจนถึงวัยอันสมควร จึงสามารถแต่งงานและอยู่กินกันได้ 
สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการมาเรียนไกลบ้านและต้องอาศัยอยู่หอพักท าให้ไม่มีผู้ปกครองมาดูแลเอาใจ   

จากผลการศึกษาการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมในครั้งนี้ได้พบ การแสดง 
ความคิดเห็นที่หลากหลายในประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน อาจจะเป็นผลมาจาก
การให้ความรู้ด้านจริยธรรมโดยการมีตัวแบบจะช่วยให้นักศึกษา สามารถนึกถึงและเข้าใจถึงประสบการณ์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชยนุช ไชยรัตนะ และ โรส ภักดีโต (2561) ที่พบว่า การอภิปรายในชั้นเรียนจะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้ โดยการใช้กรณีศึกษา วิเคราะห์ประเด็น
จริยธรรมเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการน าปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะท าให้ได้มุมมองการตัดสินใจที่กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้การได้
มีสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งทางความคิด (cognitive moral conflict) บ่อย ๆ จะช่วยยกระดับการพัฒนา 
การใช้เหตุผลได้ ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล วิจารณญาณของตนเอง การส่งเสริมจริยธรรมของผู้เรียนให้มี 
ความรับผิดชอบให้สูงขึ้น การส่งเสริมหรือการปรับจริยธรรมผู้เรียนมีหลายวิธี ได้แก่ การสอนจริยธรรมแทรก
ขณะเรียน การใช้สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่มเพ่ือสร้างเจตคติ และฝึกการใช้เหตุผลที่ถูกต้องให้แก่
ผู้เรียน การให้เหตุผลทางจริยธรรม (moral reasoning) หมายถึง กระบวนการทางความคิด (cognitive 
process) ที่บุคคลเลือกจากคุณค่า (value) ของตนเอง เพ่ือตัดสินใจเลือกการกระท าท่ีมีจริยธรรม การที่บุคคล
ใช้เหตุผลทางจริยธรรมที่แตกต่างกันเป็นไปตาม ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคล 

ผลการวิจัยที่พบว่า บทสรุปของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เล่นเกม “Why” เพ่ือปลูกฝัง
จริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.10) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์
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สังคม (Post-Conventional Level)  ใช้หลักการอุดมคติสากล รองลงมา คือ ระดับตามกฎเกณฑ์  
(Conventional Level) ระดับนอกกฎเกณฑ์ (Non-Conventional Level) และระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre-
Conventional Level) ตามล าดับ การที่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับระดับเหนือ
กฎเกณฑ์  (Postconventional level) นั้ น  สอดคล้องกับทฤษฎี พัฒนาการทางจริ ยธรรม (Moral 
Development Theory) ของโคลเบิร์ก (Kohlberg. 1976) ที่กล่าวว่า หากบุคคลอายุ 16 ปีขึ้นไป และได้รับ
การพัฒนาทางจริยธรรมมาตามล าดับ จะท าให้มีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงระดับที่ 3 ได้ เนื่องจากการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นพัฒนาไปตามวัยและมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางสติปัญญาและประสบการณ์
ทางสังคมของบุคคลนั้นผ่านการสังเกตและการคิดไตร่ตรอง ซึ่งจะท าให้บุคคลจะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท า
สิ่งใดตามความคิดและเหตุผลของตนที่เขามีความเห็นว่าเหมาะสมแล้ว โดยมักจะตัดสินบนความถูกต้อง  
ความยุติธรรม และยึดประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคมเป็นหลัก (ดุจเดือน  พันธุมนาวิน. 2551; สุรางค์  
โค้วตระกูล. 2541)  

ทั้งนี้การใช้เกมในการสอนจริยธรรมนั้นยังพบในงานวิจัยของ Hong et al. (2014) ที่บูรณาการเกม
เหตุผลทางจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ภายใต้ทฤษฎี 
การเรียนรู้สื่อผสมทางปัญญาและอารมณ์ (Cognitive-Affective Theory of Learning with Media) ของ 
Moreno (2006) โดยมีผู้เรียนจ านวน 110 คน ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังที่ผู้เรียนได้เล่นเกม ซึ่งมี 10 
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลจริยธรรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผู้เรียนมีความสนใจใน 
การเรียนเพ่ิมขึ้นและความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมของผู้เรียน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนิภา จันทร์น้อย (2560) ที่ศึกษาการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาจากรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในขั้นที่ 6 เช่นเดียวกันงานวิจัยของ ชยนุช ไชยรัตนะ และ โรส ภักดีโต (2561) ที่พบว่า นักศึกษา
พยาบาลที่ใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีเลิร์นนิง เรื่อง พยาบาลกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิง
จริยธรรม จากสถานการณ์ทางจริยธรรมจ านวน 10 สถานการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้หลัก
เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ตามทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ในสัปดาห์ที่ 16 มีระดับจริยธรรม
อยู่ในขั้นที่ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก กล่าวว่าบุคคลที่อายุ 16 ปี
ขึ้นไปจะมีการพัฒนาจริยธรรมอยู่ในระดับเหนือเกณฑ์ เป็นระดับที่การตัดสินขัดแย้งด้านจริยธรรมขึ้นอยู่กับ
ตนเองมากที่สุด การตัดสินจริยธรรมจะใช้หลักแห่งเหตุผลกระท าตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ขัดกับ
สิทธิอันพึงได้ของผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเองแยกตัวออกจากอิทธิพลของกลุ่ม เมื่อมีเหตุผลโดยไม่คล้อยตาม
ถ้าผู้อ่ืนไม่มีเหตุผลเพียงพอ  

เมื่อพิจารณาผลวิจัยในประเด็นจิตลักษณะด้านเจตคติของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใช้
สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
การเรียนแบบปกติ พบว่า นิสิตนักศึกษาที่เรียนผ่านสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ทั้งเรียนร่วมกับการเรียนแบบปกติและสื่อการเรียนรู้ฯ อย่างเดียวมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อ
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พฤติกรรมจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มที่เรียนแบบปกติ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเจตคติเกิดจาก
การเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม ถ้าองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งเกิดการเปลี่ยน  
แปลงบุคคลนั้นจะมีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย (Haddock and Maio. 2015) สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
พฤติกรรมจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นนั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการสังเกตจากตัวแบบที่ประกอบด้วย  
4 ขั้นตอนคือ ขั้นการสนใจ ขั้นการจดจ า ขั้นแรงจูงใจ และข้ันกระท า ซึ่งหากเนื้อหาและองค์ประกอบของสื่อมี
ความน่าสนใจก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดี ส่งผลท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระท าพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามตัวแบบเมื่อมีโอกาสในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ (Bandura. 1989) ซึ่งส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลน าไปสู่การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
แสงเดือน ทวีสิน (2545) ที่ได้เสนอว่า เจตคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการสร้างตัวเลียนแบบ 
(Identification Figure) ที่เหมาะสม การใช้วิธีการสื่อสารด้วยการพูดโดยอ้างเหตุผล (Logical Argument) 
หรือการพูดเร้าอารมณ์ (Emotional Appeal) และการใช้วิธี การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทิศทางที่ต้องการ 

ด้านผลวิจัยในประเด็นจิตลักษณะทางด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า นิสิตนักศึกษาที่เรียนผ่านสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเรียนร่วมกับการเรียนแบบปกติมีคะแนน
เฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มที่เรียนแบบปกติ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้บางส่วน 
เนื่องจากนิสิตนักศึกษาที่เรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ฯ ร่วมกับแบบปกติจะได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมจากใบงานกิจกรรมในรายวิชาและจากกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมจากทั้ง 2 แหล่ง 
การเรียนรู้นี้ช่วยเอื้อโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และช่วยฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยมี
การน าเสนอกรณีศึกษาท่ีสร้างความขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical dilemmas) แล้วน าไปสู่การคิดเลือกจุดยืน
ของตนเองว่าจะเลือกแนวทางการปฏิบัติเช่นใด พร้อมทั้งบอกเหตุผลของการเลือก  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kolhberg (1976) ที่ว่า การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรม ซึ่ง
ต้องเป็นเรื่องทันสมัยและใกล้ตัวของผู้ฝึก จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นได้  
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ Kalaitzidis และ Schmitz (2012) ที่เสนอว่า ในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
โดยใช้ตัวแบบร่วมกับการให้ความรู้ด้านจริยธรรมไปพร้อมกัน รวมทั้งการน าเสนอประเด็นข้อขัดแย้งทาง
จริยธรรมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ดีขึ้น อีกท้ัง
การใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเรียนร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกในการวิจัยครั้งนี้มีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยนุช ไชยรัตนะ และ โรส ภักดีโต (2561) ที่พบว่า ใช้
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีเลิร์นนิง เป็น เพียงส่วนประกอบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น จะไม่สามารถพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้ แต่สามารถท าให้นักศึกษา
พยาบาลมีทัศนคติเชิงจริยธรรมได้ ดังนั้นจึงควรมีการใช้รูปแบบการสอนแบบอ่ืนร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอีเลิร์นนิงจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา  พยาบาลสามารถใช้เหตุผลทางจริยธรรมและพัฒนาทักษะ 
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
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แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติกรรมจริยธรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของ
ทั้ง 3 กลุ่มกลับไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากพฤติกรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น อีกทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวยให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกและแสดงพฤติกรรมจริยธรรมมาก
เท่าท่ีควร นอกจากนั้น ปัณพร ศรีปลั่ง และ พงศ์ประเสริฐ หกสุรรณ (2554) ได้เสนอว่า การพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของผู้เรียนนั้นต้องผ่านกระบวนการเมตาคอกนิชัน (Metacognition) ประกอบด้วยการตระหนักรู้ 
(Awareness) และการควบคุมก ากับและตรวจสอบตนเอง (Self-regulation and Monitoring) ท าให้ผู้เรียน
สามารถควบคุมความคิดและพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร  

ช่วงระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองและศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ได้รับจากการกระท าที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมนั้น แต่จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้รัฐบาลออก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแต่ในวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 
เมษายน 2563 (ราชกิจจานุเบกษา . 2563) และทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 2563) ท าให้ต้องงดการเรียนการสอนและการสอบในชั้นเรียนในระดับ
ปริญญาตรีและด าเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 
เมษายน 2563 ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เท่าที่ควร และคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (2561) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การระเบิดจากภายใน เป็นการท าให้บุคคลเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการแสดงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมและเกิดความอยากลงมือปฏิบัติพฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง การบังคับไม่
สามารถช่วยให้บุคคลมีคุณธรรมนั้นได้ 2) การสร้างศรัทธา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาได้นั้นจะต้องมี
ศรัทธาต่อจริยธรรมนั้น ฐานของศรัทธามาจากสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
ค่านิยมในสังคม 3) การปฏิบัติด้วยตนเอง บุคคลควรเริ่มท าที่ตนเองอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน ซึ่งจะช่วยขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป  4) วิธีการปลูกฝังคุณธรรม รูปแบบและ
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านทางสถาบันทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 8 รูปแบบ ได้แก่  
การสอนด้วยวาจา การสอนด้วยให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แบบอย่างที่ดี การสอดแทรกในกิจกรรมต่าง  ๆ 
การเสริมแรงทั้งทางบวกและลบ การน าเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และ  
การกระตุ้นให้คิดหาเหตุผลว่าท าไมสิ่งนั้นจึงดีหรือไม่ดี 5) การขับเคลื่อนด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม เช่น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา และภาคประชาชน เป็นต้น โดยต้องร่วมมือกันทั้งในระดับเป้าหมาย แผนงาน  
การท างาน งบประมาณ การติดตาม และประเมินผล และ 6) รัฐมีนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่
สังคมคุณธรรม รัฐบาลต้องมีแนวทางในการปฏิรูป และพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการสร้างคนดี และใช้คุณธรรมในการพัฒนาประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่เน้นการหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานของสังคม คน
ไทย ทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในการวิจัยครั้งนี้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งเหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมตามทฤษฏีต้นไม้จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) 
ที่ว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อพฤติกรรมนับว่าเป็นจิตลักษณะที่ส าคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม น าไปสู่การท านายและพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จึงนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีใน  
การเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และหากมีระยะเวลาในการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นคาดว่าจะท าให้เกิดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากในการวิเคราะห์อภิมานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการพัฒนาจริยธรรม
ตั้งแต่ปี ค .ศ. 2000 ของ Watts et al. (2017) พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการได้รับโปรแกรมการพัฒนา
จริยธรรมได้รับที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ 6 เดือน โดยผู้เข้ารับการพัฒนา
จริยธรรมจะได้การฝึกฝนและปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอจนเกิดเป็นนิสัย ส่วน กาญจนา คุณารักษ์ (2559) ได้
ท าการวิจัยพบว่า ภายหลังที่นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรจริยธรรมและทักษะชีวิตเป็นระเวลา 15 สัปดาห์ มี
พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ด้านการใช้การเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน จากการศึกษาของ Zhao and Ding (2018) ที่ท าการศึกษาผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์
ผ่านเกมออนไลน์ ประมาณ 15 สัปดาห์  (3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง) เกมดิจิทัลที่ใช้นั้น
ประกอบด้วยรูปภาพที่งดงาม แอนิเมชัน และภาพยนตร์ ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมจริยธรรมในระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (conventional morality) เพ่ิงขึ้น เมื่อเทียบกับการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

และเมื่อพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อสื่อ  
การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง
แอนิเมชันและเกมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากแอนิเมชันและเกมจัดเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วย
เร้าความสนใจและสามารถอธิบายเรื่องราวที่วับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการเรียนรู้  โดยมี
องค์ประกอบหลัก เช่น ความชัดเจนของการพากย์เสียง สีสันที่น่าสนใจ ภาพประกอบที่เหมาะสม ท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้น าไปสู่ความรู้สึกที่พึงพอใจในการใช้งาน สอดคล้องกับ  
พรประภัสสร ปริญชาญกล และคณะ (2558) ที่ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมรูปแบบ
แอนิเมชัน เรื่อง ศีล 5 ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  

ส าหรับข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่วงเวลาในการด าเนินการทดลองเกิดสถานการณ์ปัญหา  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการด าเนินการ 
และการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลวิจัยพบว่าการใช้สื่อเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ในช่วง
เวลา 5 สัปดาห์ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แต่
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแม้จะแตกต่างกัน แต่ยังไม่มีความส าคัญทางสถิติ
ดังนั้นการน าผลวิจัยไปใช้อ้างอิงจึงควรพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏ หรือควรน าสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้งานโดย
เพ่ิมระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงของจิตลักษณะและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้เรียนต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางการศึกษาควรก าหนดนโยบายและส่งเสริมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี และควรมีมาตรการใน
การกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์น าสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  

3. เนื้อหาที่ใช้ในสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และมีสร้างความท้าทายให้กับ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความต้องการเรียนรู้ เห็นความส าคัญ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงได้  

 
 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาโดยการท าการวิจัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ของการจัด 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ เพ่ือตรวจสอบผลการวิจัยเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเป็น  
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2. ควรมีการศึกษาโดยการท าการวิจัย โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยอ่ืน ๆ เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กรณีศึกษา (Case study) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ 

3. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้สื่อในการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อภาพยนตร์
เพ่ือการศึกษา บอร์ดเกม เกมออนไลน์ เป็นต้น ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสื่อใน
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควรใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การทดสอบ สัมภาษณ์ การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
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ภำคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย 
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รำยนำมผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่ม 
เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรออกแบบส่ือกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำพฤติกรรมจริยธรรม 

 
ด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำหรือด้ำนเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  
- อดีตกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- อดีตผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
- อดีตผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

และอาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศยามน อินสะอาด  
- ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วารี  

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ  

อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล  

ผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4. อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์  
หัวหน้าส านักวิชาศึกษาท่ัวไปและอาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
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รำยนำมผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วารี  
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ตรีศรี  
อาจารย์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพฤติกรรมศำสตร์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์  
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ  
อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคกำรผลิตสื่อ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง  
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน  
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

3. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภำคผนวก ข 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
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ภำคผนวก ค 
สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในการวิจัย 

และผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
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สื่อการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมส าหรับผู้ เรียนระดับปริญญาตรีในการวิจัยครั้งนี้  

ประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ ภูเขา, มาวิน, ไม่มีป้ายห้าม, รักใน

วัยเรียน และเงินทอน และเกมมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาชื่อเกม “Why”  

ตัวอย่ำงสื่อมัลติมีเดียประเภทกำร์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง ภูเขำ 
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เรื่อง มำวิน 
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เรื่อง ไม่มีป้ำยห้ำม 
 

   
 

   
 

   
 

 
 

 
 
 



157 
 

เรื่อง รักในวัยเรียน 
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เรื่อง เงินทอน 
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เกม WHY 
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ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 27-28 

 
ตำรำงที่ 27  ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝังจริยธรรมส าหรับ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรีทั้ง 5 เรื่อง (n=7) 

รำยกำรประเมิน 
 ชื่อเร่ืองสื่อกำรเรียนรู ้

เงินทอน ไม่มีป้ำยห้ำม รักในวัยเรียน ภูเขำ มำวิน 

ด้ำน 
กำรใช้สื่อ
กำรเรียนรู้
ประกอบ 
กำรเรียน
กำรสอน 

เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้
มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีเรียน 

x̅ 4.71 
(SD = 0.49) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.57 
(SD = 1.13) 

4.43 
(SD = 1.13) 

4.43 
(SD = 0.79) 

สื่อการเรียนรูม้ ี
ความน่าสนใจ 

x̅ 4.57 
(SD = 0.53) 

4.57 
(SD = 0.53) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.14 
(SD = 0.90) 

3.86 
(SD = 0.90) 

สื่อการเรียนรูม้ ี
ความเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน 

x̅ 4.57 
(SD = 0.53) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.86 
(SD = 0.38) 

4.29 
(SD = 1.11) 

4.57 
(SD = 0.53) 

สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

x̅ 4.43 
(SD = 0.53) 

4.43 
(SD = 0.53) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.43 
(SD = 0.79) 

3.86 
(SD = 1.21) 

สื่อการเรียนรูส้ามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
เนื้อหาเข้ากับสถาน 
การณ์จริงไดม้ากขึ้น 

x̅ 4.71 
(SD = 0.49) 

4.57 
(SD = 0.53) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.43 
(SD = 1.13) 

4.29 
(SD = 0.95) 

ด้ำน
เทคนิค
กำรผลิต
สื่อกำร
เรียนรู้ 

ความชัดเจนของเสยีง x̅ 5.00 
(SD = 0) 

4.57 
(SD = 0.79) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.86 
(SD = 0.38) 

4.71 
(SD = 0.49) 

ความชัดเจนของภาพ x̅ 4.86 
(SD = 0.38) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.71 
(SD = 0.49) 

4.86 
(SD = 0.38) 

4.57 
(SD = 0.53) 

ความสอดคล้องกัน
ระหว่างภาพและเสียง 

x̅ 4.57 
(SD = 0.53) 

4.57 
(SD = 0.53) 

4.29 
(SD = 1.11) 

4.29 
(SD = 1.11) 

4.57 
(SD = 0.53) 

ความต่อเนื่องหรือ 
ความราบรื่นของสื่อ 
การเรยีนรู ้

x̅ 4.71 
(SD = 0.49) 

4.57 
(SD = 0.53) 

4.57 
(SD = 0.79) 

4.43 
(SD = 1.13) 

4.43 
(SD = 0.53) 

ความเหมาะสมของฉาก x̅ 4.43 
(SD = 0.53) 

4.29 
(SD = 0.76) 

4.43 
(SD = 1.21) 

4.14 
(SD = 1.21) 

4.43 
(SD = 0.53) 

คุณภำพในภำพรวมของสื่อ 
x̅ 4.43 

(SD = 0.53) 
4.57 

(SD = 0.53) 
4.71 

(SD = 0.49) 
4.43 

(SD = 1.13) 
4.43 

(SD = 0.53) 
แปลผล มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก 
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ตำรำงท่ี 28  ผลการประเมินคุณภาพเกม “Why” (n=7) 
รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น 

1.  เนื้อหาในเกมมัลติมีเดียมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาจริยธรรมที่ต้องการวัด 

4.71 
(SD = 0.49) 

มากที่สุด 

2.  การออกแบบการน าเสนอของเกมมัลติมีเดียมี  
ความน่าสนใจและใช้งานสะดวก 

4 
(SD = 0.82) 

มาก 

3.  ค าอธิบายทั้ง ข้อความ ตัวอักษร และสี ในเกม
มัลติมีเดียมีความชัดเจน สะดวกต่อการอ่านและ  
ท าความเข้าใจ 

4 
(SD = 0.82) 

มาก 

4.  ระยะเวลาในการเล่นเกมมัลติมีเดียมีความเหมาะสม 3.71 
(SD = 0.95) 

มาก 

5.  เกมมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน 

4.14 
(SD = 0.69) 

มาก 

รวม 4.11 มาก 
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ภำคผนวก ง 
การออกแบบเนื้อหาสื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจริยธรรม 
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กำรออกแบบเนื้อหำสื่อกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจริยธรรม 

 

เร่ือง ภูเขำ 
ฝันอยากเป็นนักธุรกิจที่ร่ ารวย แต่กลับค้นพบว่าความพอเพียง 

คือแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีความสุข  
(ควำมเชื่ออ ำนำจในตน ขั้นที่ 1 เชื่อว่ำ “ฉันท ำได้”) 

   

 

 
ภูเขาก าลังเรียนระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง เขาใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจที่

ท ารายได้และก าไรมหาศาล เขามีสตีฟ จ็อบ เป็นไอดอล เขาตั้งใจเรียนอย่างมาก เพ่ือให้มีผลการเรียนที่ดี 
(สำเหตุประกำรที่ 1) และในอนาคตจะได้ท างานในองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเงินเดือนสูง ๆ ขึ้นเป็นผู้บริหารก่อน
อายุ 30 เพ่ือเก็บประสบการณ์และก่อตั้งบริษัทของตนเอง  

ในที่สุดเขาก็ท าตามความฝันของตนเองได้ครบทุกข้อ เขาเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 มีองค์กร
หลายแห่งต้องการให้เขาไปท างาน เขาได้เงินเดือนตามที่ต้องการ ด้วยความที่เขาเป็นคนเก่ง มีแนวคิดทันสมัย 
มีแผนการดี ๆ ในการพัฒนาองค์กร ท าให้ต าแหน่งของเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (สำเหตุประกำรที่ 2) เป็น
ผู้บริหารระดับกลางของบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงและท าก าไรสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เขาเริ่มวาง
แผนการท าธุรกิจของตนเอง และก าลังจะเปิดตัวในอีก 2 เดือนข้างหน้านี้  

แต่เมื่อด าเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง ธุรกิจของเขาไม่ประสบความส าเร็จตามที่คิดไว้ ขาดทุนย่อยยับ ท า
ให้เขาผิดหวังอย่างมาก มีอาการซึมเศร้า  

วันหนึ่งเขาได้ดูรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เขาคิดได้ว่า  
“การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะท าให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริง โดยที่ไม่ต้องร่ ารวย ไม่
ต้องธุรกิจใหญ่โต มีรายได้มหาศาลก็สามารถจะมีความสุขได้ (สำเหตุประกำรที่ 3) 

เขาศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง จนเข้าใจอย่างท้อแท้ และคิดว่าหลังจาก
รักษาอาการป่วย เขาจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของเขาและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สังคม
ได้รับรู้ เพื่อให้คนในสังคมใช้แนวคิดนี้ในการด าเนินชีวิต  

หลังจากออกจากโรงพยาบาลเขากลับไปท างานที่องค์กรเดิม ยุติการเปิดธุรกิจของตนเอง แต่เขาได้
อุทิศตนเป็นวิทยากรเผยแผ่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
เอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และปรับชีวิตให้สมดุลมากขึ้น รับประทานอาหารตรงเวลา ออกก าลังกายเป็น
ประจ าจนมีสุขภาพดีขึ้น  
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เร่ือง มำวิน 
ควำมเชื่ออ ำนำจในตน ขั้นที่ 5 ท ำนำยได้ ควบคุมได้ 

1) สาเหตุของการเกิดความเชื่อว่า “ฉันท าได้” 3 จุด 
2) เสนอตัวอย่างเพ่ือให้ตัวละครหลักคิดว่า “ต้องพยายามให้มาก จึงจะได้ผลดีมาก” 2 จุด 
3) ตัวละครหลักพบว่า ตนพยายามมาก ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย มี 3 จุด 

 
 มาวิน อายุ 10 ปี เป็นลูกชายคนเดียวของร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าสนามกีฬากลางของจังหวัดแห่งหนึ่ง 
ทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะต้องมาช่วยพ่อแม่ที่ร้าน ตั้งแต่เตรียมของ เสิร์ฟ ล้างจาน และเก็บร้าน ในช่วงที่ว่าง
จากการช่วยงาน เขามักจะเข้าไปดูพ่ี ๆ ซ้อมฟุตบอลเสมอ และเขาแอบมีความฝันว่าเขาจะต้องเป็นนักฟุตบอล
ที่เก่งเหมือนพ่ี ๆ พวกนี้ให้ได้ วันหนึ่งเขามีโอกาสได้คุยกับพ่ีเอที่เป็นกัปตันทีม พ่ีเอเล่าประวัติของเขาให้ฟัง           
ว่าเมื่อก่อนพ่ีเขาก็เล่นฟุตบอลไม่เป็นเลย เริ่มเล่นครั้งแรกกับเพ่ือน ๆ ที่โรงเรียน จนกระทั่งมาฝึกซ้อมกับ       
ทีมมดแดงไฟอคาเดมี จากนั้นพ่ีเขาก็ผ่านการฝีกซ้อมอย่างหนักทุกวัน จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เล่นเป็น
ตัวจริงของทีม และพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อย ๆ จนตอนนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในทีมจังหวัด (สำเหตุที่ท ำให้
เชื่อว่ำฉันท ำได้ #1) เมื่อได้ฟังพ่ีเอเล่า ท าให้มาวินมีความหวังมากขึ้น และเชื่อว่าหากตนเองมีความพยายาม 
หัดเล่น และหมั่นฝึกซ้อมทุกก็จะสามารถเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนพ่ีเอได้ (ต้องพยำยำมให้มำกจึงจะได้ผลดี
มำก #1) หลังจากวันนั้น มาวินจึงขออนุญาตพ่อแม่ไปหัดเล่นฟุตบอลกับทีมมดแดงไฟ ตามการชักชวนของพ่ี
เอ พ่อแม่ก็อนุญาต แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ท าให้มีผลกระทบกับการเรียนที่โรงเรียนและต้องมาช่วยพ่อแม่เก็บร้าน
หลังเลิกซ้อม  
 หลังจากนั้นมาวินจึงหัดเล่นฟุตบอลกับทีมมดแดงไฟ ช่วงแรก ๆ เขาท าได้ไม่ดีนัก เพราะไม่เคยเล่นมา
ก่อน แต่โค้ชและพ่ีเอ ก็ให้ก าลังใจ และแนะน าว่าให้หมั่นซ้อมเสมอและดูตัวอย่างจากรุ่นพ่ีที่เก่ง ๆ เวลาผ่านไป
ประมาณ 3 เดือน โค้ชชมว่ามาวินเล่นได้ดีขึ้น แต่ต้องซ้อมให้มากกว่านี้เพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นไปเรื่อย ๆ ท า
ให้มาวินมีก าลังใจ และมีความคิดว่าเขาจะต้องตั้งใจและมุ่งม่ันซ้อมให้มากกว่านี้ (ตนพยำยำมมำก ได้ผลดีมำก 
#1) 
 ทุกวันหลังเลิกเรียน และวันหยุดมาวินจะมุ่งมั่นซ้อมและดูรุ่นพ่ีที่เก่ง ๆ ซ้อม และพยายามดูตัวอย่าง
การเล่นจากนักฟุตบอลอาชีพทางทีวี วันหนึ่งเขาได้ดูรายการทีวีที่มีสัมภาษณ์เทคนิคท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ
ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของพี่เจ ธนาธิป ท าให้มาวินรู้ว่าพ่ีเจ ต้องฝึกซ้อมมานานเท่าใด และฟันฝ่าอุปสรรค
ใดมาบ้างกว่าจะประสบความส าเร็จเหมือนในวันนี้ (ต้องพยำยำมให้มำกจึงจะได้ผลดีมำก #2) เขาจึง
ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนพ่ีเจให้ได้ และทางเดียวที่เขาจะไปถึงฝันได้ คือ ซ้อมให้
มากขึ้น พัฒนาร่างกายให้แข็งแกร่ง (สำเหตุที่ท ำให้เชื่อว่ำฉันท ำได้ #2)  
 หลังจากซ้อมมาประมาณ 1 ปี โค้ชเริ่มให้มาวินเล่นเป็นตัวจริง ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี วันที่ได้ลงเล่น
เป็นตัวจริงครั้งแรก มาวิน ตื่นเต้นอย่างมาก และชวนให้พ่อแม่ไปดูเพ่ือให้ก าลังใจด้วย และวันนั้นมาวินก็เล่นได้
ดีมากจนโคช้ชื่นชม (ตนพยำยำมมำก ได้ผลดีมำก #2) 
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 โค้ชแนะน าว่าถ้ามาวินฝันอยากเป็นนักบอลอาชีพ ควรไปคัดตัวเพ่ือเป็นสมาชิกของสโมสรที่มี 
Academy จะได้ฝึกซ้อมอย่างจริงจังและได้รับโอกาสที่ดี จนวันหนึ่งมาวินซ้อมจนมั่นใจและไปคัดตัวกับสโมสร
ที่จัดอยู่ใน Division 1 ของประเทศ ประมาณ 3 แห่ง แต่ก็ไม่ได้เลยซักแห่ง มาวินผิดหวังอย่างมาก และหยุด
ซ้อมไปหลายสัปดาห์ จนมีโอกาสได้คุยกับพ่ีเอ จึงได้รับค าแนะน าว่า ควรฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองต่อไป พ่ีเอก็
เคยผิดหวังจากการคัดตัวมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่ท้อถอยจน ซ้อมพัฒนาตนเองจนได้รับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกของทีม SCG เมืองทอง และให้ค าแนะน าว่าควรไปคัดเลือกเข้าทีม Division 2 ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ 
เลื่อนชั้นไปเรื่อย ๆ พ่ีเอให้ก าลังใจ พร้อมทั้งบอกว่ามาวินมีทักษะที่ดี ถ้าตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งเขา
จะต้องได้เป็นสมาชิกของทีมดัง ๆ อย่างแน่นอน (สำเหตุที่ท ำให้เชื่อว่ำฉันท ำได้ #3) 
 จากวันนั้นมาวินจึงกลับมาตั้งใจฝึกซ้อมอีกครั้ง และยังเชื่อเสมอว่าหากมีความพยายาม ตั้งใจฝึกซ้อม 
วันหนึ่งจะเดินไปถึงฝันอย่างแน่นอน  
 เวลาผ่านไป 1 ปี หลังจากมาวิน ฝึกซ้อมและลงแข่งในฐานะสมาชิกของทีมมดแดงไฟ เขาจึง
ตัดสินใจไปคัดเลือกเข้าทีม Division 2 ชื่อดังทีมหนึ่งของประเทศ วันนั้นมีเด็กผู้ชายวัยเดียวกับเขาจากทั่ว
ประเทศมาคัดตัว ทุกคนเล่นได้ดี รวมทั้งมาวินเองด้วย และในที่สุด มาวิน ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ของทีม  Division 2 ตามความตั้งใจ (ตนพยำยำมมำก ได้ผลดีมำก #3)  
 เมื่อได้เป็นสมาชิกของทีมดังกล่าวแล้ว เขาตั้งใจเล่น จนกระทั่งได้เล่นเป็นตัวจริง ภายในระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน มาวินยังคงตั้งใจเล่น ฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือของตนเองอยู่เสมอ จนในที่สุดก็มีทีม Division 1 
ชื่อดังของประเทศมาซื้อตัวเขาไปเป็นสมาชิกของทีม และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย     
เขาและครอบครัวดีใจอย่างมากที่ท าตามความฝันของตนเองส าเร็จ มาวินเชื่อมั่นว่าโอกาสที่เขาได้รับในวันนี้
ล้วนมากจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความเพียรพยายามของตนเอง (ตนพยำยำมมำก ได้ผลดีมำก #4) 
 หลังจากท่ีมาวินได้ท าให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงแล้ว เขามีความคิดว่าน่าจะมีเด็กผู้ชายอีกหลาย ๆ 
คนในจังหวัดบ้านเกิดที่มีความฝันเดียวกับเขา เขาจึงน าเงินส่วนตัวที่ได้จากการประกอบอาชีพมาก่อตั้ง 
Academy สอนฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ ในจังหวัดบ้านเกิด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก ๆ ก้าวไปสู่ 
การเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อเวลาผ่านไป มีเด็ก ๆ ใน Academy ของเขาหลายคน
ประสบความส าเร็จตามที่ใฝ่ฝัน และกลับมาช่วยสานต่อความฝันให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ มา ผลงานนี้สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับมาวินเป็นอย่างมาก  
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ภำคผนวก จ 
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรม 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบการใช้สื่อการสอนเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สัปดำห์ที่ 1 
หัวข้อ การด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทัศนคต ิ- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีจุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองด้านการเรียน
และการท างาน 

2) ความรู้ ได้แก่ 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าแนวคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเอง 
3) ทักษะ ได้แก่ 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาฝึกทักษะสื่อสารผ่านการถ่ายทอดขั้นตอนการพัฒนาตนเองภายหลังการเรียนรู้ 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รำยละเอียด เวลำ 

1.  นิสิตนักศึกษาท าแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมก่อนเรียน 60 นาท ี
2.  บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม,  

เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video 
Conference)  

15 นาท ี

3.  นิสิตนักศึกษาดสูื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชนั เร่ือง ภูเขา ผ่านเพจ 
เฟซบุ๊ก : สื่อการเรียนรู้คนไทย 4.0 

10 นาท ี

4.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นส าคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประจ ากลุ่ม เชน่ ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผา่น
จอภาพ (Video Conference)  

15 นาท ี

5.  นิสิตนักศึกษาท ากิจกรรมวิเคราะห์และตอบค าถามผ่านเพจเฟซบุ๊ก : สื่อการเรียนรู้คน
ไทย 4.0  

20 นาท ี

 

สื่อกำรสอน สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ภูเขา 
กำรประเมินผล 

- ผลการตอบแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมก่อนเรียน  
- การท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกรายบุคคล (A reaction to a clip video) โดยการวิเคราะห์และ

อภิปรายตอบค าถามเก่ียวกับข้อคิดที่ได้เรียนรู้จาก เรื่อง ภูเขา และสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
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สัปดำห์ที่ 2 
หัวข้อ ความมีเหตุผลและพฤติกรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทัศนคติ - เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
2) ความรู้ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าแนวคิด เรื่อง การเคารพกฎกติกาของสังคม มาพัฒนา

ตนเอง 
3) ทักษะ ได้แก่ 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
- เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาฝึกทักษะสื่อสารผ่านการถ่ายทอดแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ใน

สถานศึกษาภายหลังการเรียนรู้ 
 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รำยละเอียด เวลำ 

1.  บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม,  
เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference)  

10 นาที 

2.  นิสิตนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม ผ่าน 
YouTube บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

3.  นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของตัวละครดาวและอนันต์  
แบบรายบุคคลบนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

4.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)  

10 นาที 

5.  นิสิตนักศึกษาสร้างผลงานคลิปในหัวข้อ “แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด  

20 นาที 

 

สื่อกำรสอน สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม  
กำรประเมินผล 

1. การท ากิจกรรมแสดงความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวคิดของตัวละครดาวและอนันต์ แบบ
รายบุคคลบนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 
 2. การประเมินผลงานคลิปจากกิจกรรม Task-Based Learning ในหัวข้อ “แนวทางในการป้องกัน
การสูบบุหรี่ในสถานศึกษา” (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) 
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สัปดำห์ที่ 3 
หัวข้อ ครอบครัวแสนสุข 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทัศนคติ - เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการวางแผนอนาคตที่ดีของตนเอง 
2) ความรู้ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจ เรื่อง ความรักในวัยเรียน และการสร้างครอบครัว 
3) ทักษะ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลผ่านการแสดงความคิดเห็นใน

การลงมตภิายหลังการเรียนรู้ 
 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รำยละเอียด เวลำ 

1.  บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม,  
เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference)  

10 นาที 

2.  นิสิตนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง รักในวัยเรียน ผ่าน 
YouTube บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

3.  นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของตัวละครนานาและน้ าหวาน  
แบบรายบุคคลบนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

4.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)  

10 นาที 

5.  นิสิตนักศึกษาท าการ Vote ว่าตนเห็นด้วยกับแนวคิดของใครระหว่างน้ าหวานและ
นานา พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผ่านเครื่องมือ Poll บนเฟซบุ๊ก
กลุ่มปิด หรือไลน์กลุ่ม 

20 นาที 

 

สื่อกำรสอน สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง รักในวัยเรียน  
กำรประเมินผล 

1. การท ากิจกรรมแสดงความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวคิดของตัวละครนานาและน้ าหวาน 
แบบรายบุคคลบนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 
 2. การประเมินเหตุผลประกอบการ Vote ของนิสิตนักศึกษา 
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สัปดำห์ที่ 4 
หัวข้อ ลักษณะนิสัยที่ประสบความส าเร็จในการท างาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทัศนคติ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง การวางแผนอนาคต และการท า
ประโยชน์เพื่อครอบครัวและสังคม 

2) ความรู้ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าลักษณะนิสัยที่ประสบความส าเร็จในการท างานมา
พัฒนาตนเอง 

3) ทักษะ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาฝึกทักษะสื่อสารผ่านการถ่ายทอดการวางแผนอนาคตของตนเอง
ภายหลังการเรียนรู้ 

 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รำยละเอียด เวลำ 

1.  บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม,  
เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference)  

15 นาที 

2.  นิสิตนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง มาวิน ผ่านเพจ 
เฟซบุ๊ก : สื่อการเรียนรู้คนไทย 4.0 

10 นาที 

3.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)  

15 นาที 

4.  นิสิตนักศึกษาสร้างผลงานโปสเตอร์/อินโฟกราฟิก ในหัวข้อ “อนาคตของฉัน” 
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก : สื่อการเรียนรู้คนไทย 4.0 หรือบนเฟซบุ๊กกลุ่มปิด 

20 นาที 

 

สื่อกำรสอน สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง มาวิน  
กำรประเมินผล 
 การประเมินผลงานโปสเตอร์/อินโฟกราฟิกจากกิจกรรม Task-Based Learning ในหัวข้อ “อนาคต
ของฉัน” 
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สัปดำห์ที่ 5 
หัวข้อ พลเมืองไทยต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ทัศนคติ - เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีจุดมุ่งหมายในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี 
2) ความรู้ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ 

การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3) ทักษะ – เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลผ่านการแสดงความคิดเห็น

ต่อการกระท าของตัวละครใน เรื่อง เงินทอน ภายหลังการเรียนรู้ 
 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
รำยละเอียด เวลำ 

1.  บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม,  
เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference)  

10 นาที 

2.  นิสิตนักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เงินทอน ผ่าน 
YouTube บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

3.  นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดของตัวละครสมชายและหัวหน้า แบบ
รายบุคคลบนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle 

10 นาที 

4.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประจ ากลุ่ม เช่น ไลน์กลุ่ม, เฟซบุ๊กกลุ่มปิด หรือการสนทนาในการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference)  

20 นาที 

5.  นิสิตนักศึกษาเล่นเกม “Why” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก : สื่อการเรียนรู้คนไทย 4.0 60 นาที 
6.  นิสิตนักศึกษาท าแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียน 60 นาที 

 

สื่อกำรสอน  
- สื่อมัลติมีเดียประเภทการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เงินทอน 
- เกมมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา “Why” 

กำรประเมินผล 
- การท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกรายบุคคล (A reaction to a clip video) โดยการวิเคราะห์และ

แสดงความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวคิดของตัวละครสมชายและหัวหน้าบนเว็บแอปพลิเคชัน 
Edpuzzle 

- ผลสรุปเกม “Why” ของนิสิตนักศึกษา 
- ผลการตอบแบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียน 
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ภำคผนวก ฉ 
แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมที่ใช้ในการวิจัย 

และผลการประเมินคุณภาพ 
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แบบวัดจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดออนไลน์มีทั้งหมด 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของนิสิตนักศึกษา 
ส่วนที่ 2 แบบวัดเหตุผลเชิงจรยิธรรม  
ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม  
ส่วนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษำ 

 
 
ส่วนที่ 2 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมมาตรฐาน ซึ่งพัฒนาโดย สุดใจ  
บุญอารีย์ (2546) จากรายงานวิจัย เรื่อง ผลการฝึกความสามารถด้านการรู้คิดและความสามารถด้านการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
จ านวน 24 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 29 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  

ข้อที ่
กลุ่มสูง กลุ่มต่ ำ 

ค่ำ t 
ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก ค่ำเฉลี่ย 

ค่ำควำม
แปรปรวน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำควำม

แปรปรวน 
1 5.67 0.37 3.47 2.19 7.54 0.70 

2 5.83 0.14 3.67 2.44 7.39 0.70 

3 5.53 1.64 4.40 1.90 3.30 0.40 

4 5.97 0.03 4.33 2.30 5.86 0.61 

5 5.50 0.60 3.53 0.95 8.65 0.75 

6 5.50 0.53 3.40 1.77 7.58 0.71 

7 6.00 0.00 3.87 1.50 9.54 0.78 

8 6.00 0.00 3.53 1.09 12.97 0.86 

9 6.00 0.00 3.13 2.05 10.96 0.82 

10 6.00 0.00 3.40 2.18 9.65 0.78 

11 5.93 0.06 3.53 1.50 10.51 0.81 

12 6.00 0.00 3.73 1.58 9.87 0.79 

13 5.87 0.12 3.87 0.40 15.27 0.89 

14 5.90 0.09 3.47 0.53 16.84 0.91 

15 5.83 0.14 3.27 0.48 17.83 0.92 

16 5.80 0.17 3.40 1.35 10.67 0.81 

17 5.97 0.03 4.00 0.55 14.08 0.88 

18 5.87 0.12 3.87 0.67 12.32 0.85 

19 5.60 0.52 3.67 0.78 9.27 0.77 

20 5.67 0.37 3.47 0.53 12.69 0.86 

21 5.93 0.06 3.67 1.33 10.50 0.81 

22 5.97 0.03 3.87 1.09 10.88 0.82 

23 6.00 0.00 3.67 1.47 10.54 0.81 

24 6.00 0.00 3.87 1.50 9.54 0.78 

 
ในการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดฯ ซึ่งการให้คะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) มี 6 ระดับ ด้วยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าด้วยสถิติที (t-test) โดยคัดผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาร้อยละ 30 ของจ านวนทั้งหมด  พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  
0.40 - 0.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ แสดงว่า คนเก่งตอบได้คะแนนมากกว่าคนอ่อนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
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ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม  
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ตำรำงท่ี 30 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมจริยธรรม 

ข้อที่ 
กลุ่มสูง กลุ่มต่ ำ 

ค่ำ t 
ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก ค่ำเฉลี่ย 

ค่ำควำม
แปรปรวน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำควำม

แปรปรวน 
1 4.97 0.03 4.07 0.82 5.33 0.57 
2 4.87 0.12 2.67 2.78 7.07 0.68 
3 4.83 0.14 3.83 1.25 4.64 0.52 
4 5.00 0.00 4.03 1.14 4.97 0.55 
5 4.70 0.42 2.27 2.06 8.45 0.74 
6 4.90 0.09 3.03 2.52 6.33 0.64 
7 5.00 0.00 3.97 2.45 3.62 0.43 
8 3.37 2.86 1.73 2.41 3.90 0.46 
9 5.00 0.00 4.37 0.72 4.08 0.47 
10 4.33 1.06 3.47 1.84 2.79 0.34 
11 4.97 0.03 4.03 1.55 4.06 0.47 
12 3.90 1.82 3.10 1.89 2.28 0.29 
13 4.93 0.06 3.93 0.62 6.64 0.66 
14 4.63 0.38 2.67 2.44 6.42 0.64 
15 4.83 0.35 2.80 2.51 6.58 0.65 
16 4.73 0.89 3.67 1.26 3.98 0.46 
17 5.00 0.00 4.23 0.60 5.43 0.58 
18 4.30 1.39 2.50 1.84 5.48 0.58 
19 4.80 0.23 2.10 2.30 9.29 0.77 
20 4.90 0.16 3.43 1.70 5.88 0.61 
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ตำรำงท่ี 30 (ต่อ) 

ข้อที่ 
กลุ่มสูง กลุ่มต่ ำ 

ค่ำ t 
ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก ค่ำเฉลี่ย 

ค่ำควำม
แปรปรวน 

ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำควำม

แปรปรวน 
21 5.00 0.00 3.57 1.70 6.02 0.62 
22 5.00 0.00 3.83 1.32 5.57 0.59 
23 5.00 0.00 3.93 1.31 5.11 0.56 
24 4.87 0.19 3.33 1.47 6.52 0.65 
25 4.97 0.03 4.03 0.59 6.50 0.65 
26 4.83 0.83 4.17 1.18 2.57 0.32 
27 5.00 0.00 3.93 1.17 5.41 0.58 
28 4.97 0.03 4.13 0.95 4.61 0.52 
29 2.87 1.98 1.20 1.13 5.17 0.56 
30 4.63 0.45 2.10 1.96 8.95 0.76 

 
ในการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งการให้คะแนนเป็น

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 6 ระดับ ด้วยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่ าด้วยสถิติที (t-test) โดยคัดผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาร้อยละ 30 ของจ านวนทั้งหมด พบว่า มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.77 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ แสดงว่า คนเก่งตอบได้คะแนนมากกว่าคนอ่อน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
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ส่วนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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ตำรำงท่ี 31 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม 

ข้อที ่
กลุ่มสูง กลุ่มต่ ำ 

ค่ำ t 
ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำม
แปรปรวน 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมแปรปรวน 

1 5.00 0.00 4.37 1.00 3.47 0.41 

2 4.20 0.92 2.73 1.24 5.46 0.58 

3 4.53 0.60 2.93 2.55 4.94 0.54 

4 4.43 1.29 3.03 2.10 4.16 0.48 

5 4.53 1.57 2.97 3.00 4.02 0.47 

6 5.00 0.00 3.37 2.38 5.80 0.61 

7 4.60 1.63 3.30 2.84 3.37 0.40 

8 4.30 1.94 2.47 2.74 4.64 0.52 

9 4.40 0.46 2.60 1.70 6.72 0.66 

10 5.00 0.00 3.30 3.04 5.34 0.57 

11 4.20 2.23 3.47 2.12 1.92 0.25 

12 4.97 0.03 3.63 1.83 5.36 0.58 

13 2.93 2.00 1.70 1.53 3.60 0.43 

14 4.43 1.08 3.10 1.68 4.40 0.50 

15 4.77 0.25 3.50 2.53 4.15 0.48 

16 4.57 0.74 2.90 1.75 5.79 0.61 

17 4.50 1.22 3.13 1.71 4.37 0.50 

18 4.30 2.15 2.83 1.94 3.97 0.46 

19 4.33 0.92 2.70 2.56 4.79 0.53 

20 4.43 0.53 2.43 1.50 7.70 0.71 

21 4.07 1.44 1.97 1.76 6.43 0.65 

22 4.40 0.73 2.80 1.61 5.72 0.60 

23 3.70 2.08 1.97 2.38 4.50 0.51 

24 4.37 0.79 2.13 1.57 7.96 0.72 

25 4.43 0.67 3.13 1.91 4.43 0.50 

26 4.80 0.23 3.60 1.70 4.73 0.53 

27 4.57 0.60 3.27 2.13 4.31 0.49 

28 4.87 0.12 3.37 2.03 5.60 0.59 

29 3.47 2.81 1.70 1.80 4.51 0.51 

30 4.83 0.83 3.80 1.89 3.43 0.41 
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ในการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม  ซึ่งการให้คะแนนเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 6 ระดับ ด้วยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าด้วย
สถิติที (t-test) โดยคัดผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาร้อยละ 30 ของจ านวนทั้งหมด พบว่า มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.72 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ แสดงว่า คนเก่งตอบได้คะแนนมากกว่าคนอ่อนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  
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ภำคผนวก ช 
ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดีย 

เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมท่ีใช้ในการวิจัย 
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ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และเกมมัลติมีเดีย
เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 32-33 

 
ตำรำงท่ี 32  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

สื่อการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อค ำถำม 
ควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

2.  เสียงประกอบมีความชัดเจน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

3.  ความสอดคล้องกันระหว่างภาพและเสียง 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

4.  ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

5.  ความต่อเนื่องของสื่อแอนิเมชัน 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

6.  เนื้อหาของสื่อแอนิเมชันมีความทันสมัย 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

7.  สื่อแอนิเมชันช่วยให้นิสิตคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได ้

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

8.  สื่อแอนิเมชันช่วยท าให้บรรยากาศในการเรยีน
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

9.  สื่อแอนิเมชันสามารถใช้ประกอบการท า

กิจกรรมในช้ันเรยีนได ้

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชันในภาพรวม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

 

ค่ำ IOC = 
1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00

10
 = 1.00
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ตำรำงท่ี 33  ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

เกมมัลติมีเดียเพื่อปลูกฝังจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อค ำถำม 
ควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

2.  ตัวอักษรและข้อความในเกมมคีวามชัดเจน 
สะดวกต่อการอ่านและท าความเข้าใจ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

3.  ความสอดคล้องระหว่างภาพและข้อความ 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

4.  ส่วนประกอบในหน้าจอมีการจดัวาง
เหมาะสม 

-1 1 1 1 1 1 1 5 0.71 ใช้ได้ 

5.  สีสันภายในเกมมีความสวยงาม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

6.  ตัวอักษรมีความชัดเจน สะดวกต่อการอ่าน
และท าความเข้าใจ 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

7.  เกมมีความง่ายต่อการใช้งาน 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 ใช้ได้ 

8.  การเล่นเกมมีความราบรื่นไมต่ดิขัด 
(หน้าจอไม่มสีะดุด หน้าจอค้าง หรอืติดขัด
ระหว่างเล่น) 

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

9.   เกมช่วยให้นิสิตคิดวิเคราะห์สถานการณ์

ในชีวิตประจ าวันได ้

1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อเกมในภาพรวม 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 ใช้ได้ 

 

ค่ำ IOC = 
1.00+1.00+1.00+0.71+1.00+1.00+0.86+1.00+1.00+1.00

10
 = 0.96
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ภำคผนวก ซ 
ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 

ประเภทการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้หลังเรียนด้วยสื่อกำรเรียนรู้มัลติมีเดียประเภทกำร์ตูนแอนิเมชัน 
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมด 5 เรื่อง 

 
1. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภูเขา ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษามีดังนี้  

“ความมุ่งม่ัน ความขยันหมั่นเพียร และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะ นิสิตมีความคิดเห็นว่า เมื่อคนเรา
มี 3 สิ่งนี้แล้ว 3 สิ่งนี้จะสามารถพาเราไปท าตามความฝันได้อย่างแน่นอนและประสบความส าเร็จ มี
ความก้าวหน้า แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ การที่เราจะท าอะไรเราต้องมองสิ่งนั้นให้อย่างละเอียด คิดหลาย ๆ ด้านหลาย 
ๆ มุมมอง ควรที่จะคิดเผื่ออนาคตและคิดในมุมกว้าง ๆ ดังนั้นจึงจะท าให้สิ่งที่เราก าลังลงมือท าออกมาอย่าง
สมบูรณ์แบบ นิสิตมีความคิดเห็นว่า คลิปเรื่อง ภูเขา สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพราะทุกหน้าที่การ
งาน เราสามารถน าความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียรน าไปใช้กับหน้าที่การงานของตนเองได้และบางครั้งสิ่ง
ที่เราถนัดมากที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ดังนั้นทุกคนสามารถน าแนวคิดจากคลิปเรื่อง ภูเขา 
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายและยังสามารถถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดไปสู่คนอ่ืนได้” (ผู้เรียน-1) 

“ชีวิตเราอาจไม่จ าเป็นต้องเดินตามแบบที่คนทั่วไปต้องการ การท างานที่บริษัทใหญ่ ๆ ได้เงินเดือน
เยอะ ๆ ไม่ได้การันตีความสุขในชีวิต การที่ภูเขาเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลับคืนสู่เรื่องพ้ืนฐาน ปรับ
ชีวิตให้สมดุล การกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกายเป็นประจ า มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นหนึ่งก าลังที่
สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น ชีวิตที่เรียบง่ายอาจตอบโจทย์และให้ความสุขเรามากกว่า ตัวอย่างของภูเขาท าให้
ตระหนักถึงข้อนี้มากขึ้น สามารถน าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในการเรียนและการท างานในอนาคตได้” (ผู้เรียน-2) 

“การที่คนเราจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีความพยายามและความหมั่นเพียร ถึงแม้จะพบกับ
อุปสรรคและความท้อแท้แต่ก็ยังไม่ปิดใจเมื่อค้นพบเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็ได้น าหลักแนวคิดมาปรับใช้กับชีวิต
ของตนควบคู่ไปกับการท างานเดิมที่เคยท าอยู่โดยไม่ลืมดูเเลตนเองให้มีร่างกาย สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และ
ไม่ลืมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้กับผู้อ่ืน สิ่งที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของเราก็คือ 
การมุ่งหน้าท าตามความฝันของตน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียน ไม่
ยึดติดกับสิ่งของเงินทองมากจนเกินไป และรู้จักแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อ่ืนโดยที่ไม่ละเลยสุขภาพของตนเอง” 
(ผู้เรียน-3) 

“การที่คนเราจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือท าจริง ๆ อย่างมุ่งมั่น 
ตั้งใจ จึงจะประสบความส าเร็จได้ แต่ถ้าหากตั้งใจท าแล้วไม่เป็นอย่างที่หวัง ก็อย่าเพิ่งหมดหวังลองหาหนทางที่
เหมาะกับตนเองและเดินหน้าต่อ ก็เรียกว่าประสบความส าเร็จได้เหมือนกัน สิ่งที่น ามาปรับใช้ คือ ฉันสามารถ
เปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเอง หากฉันผิดหวัง นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เราควรสู้ต่อหาหนทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเรา พอใจในสิ่งที่ตนมี ว่าการมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทอง หรือชื่อเสียงมากมาย 
แต่คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้ท าในอาชีพที่รัก” (ผู้เรียน-4) 
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2. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ไม่มีป้ายห้าม ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตัวละครดาวและอนันต์ บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle และการประเมินผลงานคลิปวีดิโอ 
หัวข้อ “แนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา” ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษามีดังนี้ 

“ตามความจริงเมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วเราก็ต้องรู้ได้ด้วยตนเองว่ามหาวิทยาลั ยเป็นพ้ืนที่
ปลอดบุหรี่ แต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นการจัดตั้งพ้ืนที่หรือเขตสูบบุหรี่ให้พวกเขา 
รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานหรือสโมสรที่จะมาดูแลเรื่องการสูบบุหรี่โดยตรง มีช่องทางรับแจ้งข้อมูลผู้กระท าผิด
เพ่ือให้มีการลงโทษตามกฎของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง” (ผู้เรียน-5) 

“ควรจะมีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่อย่างชัดเจนโดยที่พ้ืนที่นั้นจะต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีคน
พลุกพล่านหรือผ่านไปมา เพ่ือที่จะไม่เป็นการสร้างมลพิษให้แก่คนอ่ืน และมีการแจ้งโทษหรือว่าการปรับของ
การฝ่าฝืนสูบบุหรี่ผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือที่ทุกคนจะได้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งมี  
การลงโทษอย่างจริงจัง มีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องเพ่ือที่จะน าตัวคนท าผิดไปลงโทษ เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ที่คิดจะฝ่า
ฝืนได้เห็นว่ามีการลงโทษจริงจะได้ไม่กล้าฝ่าฝืนต่อไป” (ผู้เรียน-6) 

“เมื่อเราไม่สามารถท าให้ผู้ที่ติดบุหรี่เลิกได้ในทันที มหาวิทยาลัยจึงควรมีพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่
โดยเฉพาะกระจายไว้หลายจุด โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากพ้ืนที่ส่วนกลางที่มีผู้ใช้งานเยอะ ๆ เพ่ือลดผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อผู้เรียนคนอ่ืน ๆ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าพ้ืนที่ส าหรับสูบบุหรี่นั้นอยู่ตรงไหน รวมทั้ง
มีกฎที่แน่ชัดในการลงโทษคนที่กระท าผิด” (ผู้เรียน-7) 

“คิดว่าปัญหาการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถาวรแน่ ทางมหาวิทยาลัยสามารถ
จัดพ้ืนที่ส าหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะให้กับคนที่ต้องการสูบบุหรี่ รวมทั้งควรสร้างจิตส านึกว่าควันบุหรี่
นอกจากท าร้ายปอดของผู้สูบแล้ว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้างรวมทั้งรบกวนการด าเนินชีวิตของผู้อ่ืน
อีกด้วย” (ผู้เรียน-8) 

 
3. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง รักในวัยเรียน ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตัวละครนานาและน้ าหวาน บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle และการลงมติผ่านเครื่องมือ Poll 
บนเฟซบุ๊กกลุ่มปิดว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของใครระหว่างน้ าหวานและนานา ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษามีดังนี ้

“เพราะมีการมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน คิดไปถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต แต่ยังติด
เรื่องความคิดที่มองว่าผิดประเพณียังดูมีความคิดที่ตีกรอบมากเกินไป เพราะปัจจุบันค่านิยมการอยู่ก่อนแต่งมี
ความเปิดกว้างมากขึ้นและกลายเป็นเรื่องปกติที่หลายคนท าเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจคอของคนที่คบหา ความคิดของ
นานาเองก็ไม่ใช่เรื่องท่ีผิด” (ผู้เรียน-9) 

“อนึ่งการที่นานาต้องการอยู่กับแฟนนั้นมิใช่เรื่องผิดศิลธรรมแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้า
หากบรรลุนิติภาวะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์และเลือกเองได้ การอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่มิใช่ปัญหาที่
แท้จริงของสังคม” (ผู้เรียน-10) 
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“มีส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในยุคสมัยใหม่ มีวัยรุ่นส่วนน้อยไม่ได้ค านึงถึงประเพณีแล้ว และใน
ส่วนที่เห็นด้วยคือการบอกให้พ่อแม่ทราบ” (ผู้เรียน-11) 

“ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดที่ว่า การที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันมันผิดประเพณี คิดว่าทุกคนสิทธิที่จะท า 
การอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากรอบประเพณี หรือ แค่ความคิดที่ว่าเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว
เท่านั้น แต่เห็นด้วยกับที่บอกว่าเราควรบอกที่บ้านก่อนหากจะย้ายไปอยู่กับแฟน” (ผู้เรียน-12) 

“การย้ายไปอยู่กับแฟนถือเป็นเรื่องปกติในสมัยนี้ หากรู้จักป้องกันตัวก็ไม่มีอะไรต้องกังวล แต่ไม่ควร
ปิดบังที่บ้าน ควรบอกตามความจริง การที่น้ าหวานแนะน าให้บอกผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ถูก แต่ไม่เห็นด้วยกับ
การเอาค าว่าประเพณีมาเป็นเหตุผล เพราะประเพณีเป็นสิ่งที่คนท ากันต่อๆกันมา แต่การไม่ท าตามประเพณีก็
ไม่ใช่เรื่องท่ีผิด” (ผู้เรียน-13) 

“เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าสมัยนี้จะรักกันก็อยู่ด้วยกัน ไม่รักกันก็เลิกกัน เพราะการเลือกที่จะอยู่กับ
ใครเป็นเสรีภาพของมนุษย์แต่ต้องปฏิบัติตัวอย่างมีสติ รู้ตัวรู้หน้าที่ว่าตัวเองควรท าอะไร ถ้าหากเกิดอะไร
ผิดพลาดอย่างเช่นตั้งครรภ์ในวัยเรียนแล้วทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ ท าให้เสียการเรียนเสียอนาคต แต่ก็เห็น
ด้วยส่วนหนึ่งกับน้ าหวานเรื่องผิดประเพณีเพราะว่าประเพณีไทยนั้นถือเรื่องการรักนวลสงวนตัว การที่ผู้หญิงไป
อยู่กับผู้ชายนอกจากจะท าให้ดูไม่ดีแล้ว และยิ่งอยู่ในวัยเรียนแล้วอาจเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ท าให้เสีย
การเรียนและอนาคตอีกด้วย แต่ในยุคสมัยที่เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปกติแล้ว น้ าหวานมีความคิดที่ปิดกั้น
เกินไป การรักนวลสงวนตัวเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่เกินไป ไม่ฉะนั้นจะเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์ น้ าหวาน
ควรจะมีความเห็นที่เป็นกลางกว่านี้” (ผู้เรียน-14) 

“การที่นานาอยากจะหอพักเดียวกับแฟนไม่ใช่เรื่องผิด แต่ดิฉันคิดว่าหากนานาจะย้ายไปอยู๋ที่เดียวกับ
แฟน นานาไม่ควรเก็บเรื่องที่ไว้เป็นความลับกับพ่อแม่ และควรปรึกษากับพ่อแม่ก่อน และเห็นด้วยกับแนวคิด
ของน ้าหวานที่บอกว่าพ่อแม่ยังต้องส่งเสียเลี้ยงดูเราอยู่ ซึ่งนานาควรบอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบด้วย ส่วนที่บอกว่า
ผิดประเพณีนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นัก จริงอยู่ที่การที่นิสิตชายหญิงอยู่ด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีใน
สังคมไทย แต่ดิฉันเห็นว่าหากว่าชายหญิงคู่นั้นมีความรับผิดชอบ สามารถดูแลตนเองได้และไม่ได้ท าสร้าง 
ความเดือดร้อนแก่สังคมก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เพียงแต่นานาควรปรึกษาแก่ผู้ปกครองให้ถูกต้อง” (ผู้เรียน-15) 
 
4. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง มาวิน ผลของกิจกรรมเป็นการประเมินผลงานโปสเตอร์/อินโฟกราฟิก ในหัวข้อ 
“อนาคตของฉัน” ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษามีดังนี้ 
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5. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เงินทอน ผลของกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตัวละครสมชายและหัวหน้า บนเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นิสิตนักศึกษามีดังนี ้

“แนวคิดของสมชายมีทั้งส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่ถูกต้อง ส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม คือ สมชายคิด
ว่าไม่ควรเอาเปรียบชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริง ๆ และการช่วยเหลือควรช่วยเหลือด้วยความจริงใจไม่ใช่เพ่ือ
หวังผลประโยชน์ของตนเอง ส่วนที่ไม่ถูกต้องคือ สมชายบอกว่าที่ผ่านมารับแค่ค่าน้ าชาจากร้านเท่านั้นถึงแม้จะ
เป็นการรับเงินเพียงครั้งละไม่มาก ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด และไม่ควรท าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปก ติ” 
(ผู้เรียน-24) 

“การเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเงินทอนหรือค่าน้ าร้อนน้ าชาใด ๆ ก็ไม่ควรรับ เพราะมันเป็นการท าให้
เกิดข้อกังขาในหน้าที่การงานโดยมิชอบได้ ไม่ว่าเงินจะมาในรูปแบบใด ก็ไม่ควรรับ ถ้าไม่ใช่เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนใด ๆ ที่ได้มาอย่างถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ควรปฏิเสธทุกกรณี” (ผู้เรียน-25) 

“เห็นด้วยกับแนวคิดของสมชายที่ว่าไม่ควรเอารัดเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเอง จากชาวบ้านที่ก าลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือค่ะ แต่ไม่เห็นด้วยกับการรับค่าน้ าชาที่สมชาย
กล่าวมาค่ะ เพราะจะมากจะน้อยก็ถือเป็นการทุจริตเหมือนกัน และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของหัวหน้าที่เห็น
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของชาวบ้าน การที่หัวหน้าอ้างว่าใคร ๆ ก็ท ากัน ไม่ใช่
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เหตุผลของการทุจริตและไม่ใช่เหตุผลที่จะสามารถเอาเปรียบผู้อื่นได้ค่ะ อีกท้ังยังไม่เห็นด้วยกับการที่หัวหน้าใช้
การข่มขู่สมชายเพื่อให้ท าตามค าสั่งของตนค่ะ” (ผู้เรียน-26) 

“ถึงจะเห็นด้วยกับสมชายที่ต้องการให้ชาวบ้านที่ล าบากได้มีของดี ๆ ใช้และต้องการใช้เงินเท่ากับ
จ านวนเงินที่เบิกมาแต่ตัวสมชายเองก็รับค่าน้ าร้อนน้ าชาซึ่งเป็นเงินสินบนเหมือนกัน การคดโกงถึงจะเล็กน้อย
แต่ก็เป็นการคดโกง ถ้าไม่ต้องการให้มีการโกงเกิดขึ้นก็ควรเริ่มจากตนเองเสียก่อน แนวคิดของหัวหน้าเป็น
แนวคิดที่ว่าใคร ๆ เขาก็ท ากัน ท าแล้วตนได้รับผลประโยชน์มาก แต่ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวม ไม่ค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากฝ่ายที่โดนเบิกเงิน ฝ่ายชาวบ้านที่เดือดร้อน และฝ่ายสมชายที่โดนบังคับให้โกง
โดยใช้การไล่ออกเป็นการข่มขู่” (ผู้เรียน-27) 

“ส าหรับเเนวคิดของสมชายคิดว่าถูก 50% เเละผิดอีก 50% ถูกในเเง่ที่สมชายมีความตั้งใจท างาน 
อยากซื้อผ้าห่มในราคา 500 เท่ากับที่เบิก หมายถึงอยากให้ชาวบ้านได้มีของดี ๆ ใช้ เเต่อีก 50% ที่ผิดในเเง่ที่
ตนเองก็รับค่าน้ าชามาเหมือนกัน สมชายอาจจะใช้ตรงนี้เป็นเเรงจูงใจในการท างานว่า ถ้าฉันตั้งใจเอาของดี ๆ 
ให้ ฉันก็จะได้รับเงินตอบเเทนกลับมา มันจะกลายเป็นการหวังผลในที่สุด เพราะสุดท้ายเเล้วไม่ว่าจะเป็นเงิน
ทอนหรือค่าน้ าชา เราก็ไม่ควรจะหยิบน าส่วนนั้นมาเป็นของตนเอง ในหน้าที่ต าเเหน่งของเรา สิ่งที่เราต้องคอย
ช่วยเหลือประชาชนคือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราเองต้องตั้งใจท าอย่างสุดความสามารถอยู่เเล้ว ไม่สมควรที่
จะน าเงินทอนหรือค่าน้ าชามาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนนี้ ความคิดของหัวหน้าถือว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างร้าย
เเรง การทุจริตถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรท าอย่างยิ่ง ในเมื่อก้าวมาถึงต าเเหน่งนี้เเล้ว ยิ่งต้องตั้งใจท าหน้าที่ของตน
เพ่ือตอบเเทนชาวบ้านให้ดีกว่าเดิม การที่อ้างว่าใคร ๆ ก็ท ากัน จะกลายเป็นค่านิยมที่ท าให้ทุกคนมองข้าม จึง
ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเเละยังเอาเปรียบชาวบ้านอีกด้วย” (ผู้เรียน-28) 

“ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของสมชาย เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นการโกงเงินจ านวนน้อย หรือ
จ านวนมาก หากกระท าการโกงแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็สามารถเป็นการโกงที่เป็นเงินจ านวนมากได้ และอาจจะ
ท าให้ติดจนเป็นนิสัยได้อีกด้วย อาจจะส่งผลต่อประเทศชาติในภายภาคหน้า” (ผู้เรียน-29) 

 
นิสิตนักศึกษาบางส่วนเห็นด้วยต่อการรับค่าน้ าร้อนน้ าชาเล็กน้อยว่าเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้ ดังตัวอย่าง

ผลงาน 
“เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วค่ะ ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถึงจะเป็นการรับค่าน้ าร้อนน้ าชา แต่

อย่างน้อยอีกฝ่ายก็ให้ด้วยความเต็มใจ สังคมต้องการคนแบบนี้ค่ะ” (ผู้เรียน-30) 
“ไม่เห็นด้วยครับ การทุจริตก็คือการทุจริต ค่าน้ าชาที่หัวหน้าพูดถึงก็ต่างกับสมชายด้วย เพราะค่าน้ า

ชานั้นชาวบ้านเห็นถึงความดีของสมชายและให้ด้วยความเต็มใจแต่ของหัวหน้าชาวบ้านไม่ได้รับรู้ด้วยซึ่งถ้าหาก
ชาวบ้านรับรู้ก็คงไม่พอใจแน่ ๆ และความผิดจะตกไปที่หัวหน้าเอง” (ผู้เรียน-31) 

“ความคิดของสมชายเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้ว การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรท าจนกลายเป็น
เรื่องทั่วไป การที่สมชายต้องการให้ซื้อผ้าห่มในราคาเต็มจ านวน เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้มีของใช้ดี ๆ ใช้ และไม่
เห็นว่าเงินทอนมันมากเกินไปท าให้สมชายไม่อยากคอรัปชั่นเพราะไม่สบายใจ ถือว่าสมชายยังเป็นคนที่มีความ
เมตตาปรานี และมีความคิดท่ีดีอยู่” (ผู้เรียน-32) 
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“ก็ดูเป็นแนวคิดที่ดีที่ไม่คิดจะโกง แต่ที่ฟังเรื่องค่าน้ าชานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายความว่ายังไง ถ้า
อีกฝ่ายเต็มใจให้ก็คงไม่เสียหายอะไร ค่อนข้างน่าเสียดายที่การทุจริตนั้นกลายเป็นเรื่องปกติส าหรับเขาไปซะ
แล้ว ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเจ้านายสั่งมาอีกที แต่การใช้อ านาจประเมินลูกน้องให้ไม่ผ่านถือเป็นอะไรที่แย่
มาก” (ผู้เรียน-33) 

“นิสิตไม่เห็นด้วยกับความคิดของหัวหน้า เพราะการอ้างการกระท าจากบุคคลอ่ืนด้วยความคิดที่ว่า 
ใคร ๆ เค้าก็ท ากัน ท าให้รู้ได้ว่าหัวหน้ารับสารมาโดยไม่มีการกลั่นกรองความคิดก่อนว่าสมควรหรือไม่ 
นอกจากนั้นยังใช้อ านาจของตัวเองบังคับบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ นิสิตไม่คิดว่าเงินจ านวนนั้น คือ เงิ นทอน แต่
เป็นการฉ้อโกง ไม่เหมือนกับค่าน้ าร้อนน้ าชาที่อีกฝ่ายเต็มใจให้ ซึ่งถ้าเราได้รับหน้าที่ให้ช่วยเหลือ ก็ควร
ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถของตนเอง เพ่ือยกระดับสังคมให้มีชีวิตที่ดีข้ึน” (ผู้เรียน-34) 

“คิดว่าสมชายมีความคิดที่ถูกต้องแล้ว เพราะเงินทอนที่ว่าก็ถือเป็นการทุจริตในรูปแบบหนึ่ง ถึงใคร ๆ 
จะท ากัน แต่การที่สมชายรู้สึกไม่ดีกับการท าแบบนั้น ก็หมายความว่าสมชายยังมีจิตส านึกที่ดีอยู่ในสังคมแบบ
นั้น น่ายกย่องค่ะ หัวหน้าเป็นคนที่หน้าไม่อาย คิดจะอมเงินเล็กเงินน้อย ทั้งที่เงินนั้นถูกเบิกจ่ายมาเ พ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้านทางภาคเหนือแท้ ๆ ยังบอกอีกว่าใคร ๆ ก็ท ากัน คนอ่ืนท าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท า
ด้วยเสียหน่อย” (ผู้เรียน-35) 
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2561 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2558 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ติดต่อ 
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที ่114 ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02 649 5000, 02 204 2709 
E-mail         soontaree@g.swu.ac.th    

  
ผู้ร่วมวิจัย 1      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด) การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สถิติประยุกต์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
ประวัติกำรท ำงำน 
2562 – ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2558 – 2562  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2556 - 2558  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2553 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ติดต่อ 
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที ่114 ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02 649 5000, 02 204 2709 
E-mail         kamolwan@g.swu.ac.th   
ผู้ร่วมวิจัย 2      

ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค 
ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) พัฒนาการมนุษย์   มหาวิทยามหิดล 
ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สัตววิทยา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประวัติกำรท ำงำน 
2561 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ติดต่อ 
ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที ่114 ถนน สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02 649 5000, 02 204 2709 
E-mail         pitchada@g.swu.ac.th 
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