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งานว,รัยนมแนวตดในการฟ้(มนาร่อเสร ิมการเริยนเรรท ัล เก ัอส ่งเสริมตวามสามัตตพ งน ัก ส ิกษาในสถาบันอุดมสิกษา 
เนอทาพ งงานเป ็นการส ิกษานก*ริเตรา*กันนวทางการส่งเสร ิมอุฒธรรม*ริยรรรนในสถานสิฑษา นก*ริเตรา*กันนวทางการ 
ออกนบบนส*พ้จํมนาร่อท เกยวพ ังสำหร ับ เป ็นพื่นรานในการออกนบบนก*พัฒนาร่อเสริมการเริยนเต *ท ัก  เพื่อส่งเสริมตวาน 
สาม ัดดของนักสิกพาในสถาบันอุดมสิกษา ได ้กำทนดพ ัเร ึ๋องรอ รอ เท้า ท้อง โด ยมดวามยาวเนอเรึ๋อง 4.00 นาท้ มขนาด
1.280 X 720 pixel ก ังนนกัวก*ดรนก*การป้าเสนอได้อุกสร่างเพื่อใกัสอดดก้องกันทอุ่มเปิาทนาย ร่อเสริมการเร ิยนเร *ท ัก ท 
พ ัฌนาขนมการปร*เมน 2 ด้าน สิอ 1) การปร * เมนปร*ฝ็ทธภาพร่อเสริมทารเริยน เร*ท ักทพัณนาาน โดยย ู่เพ ัวขาญจำนวน 
5 ตน โดยใข็นบบ สอบถาม ผลการปร*เมนทั๋งด้านเนอทานล*การออกนบบ อยู่ไนร*ด้นนาก 2) ผลการรับ,เของนักสิกพาด่อร่อ 
เสริมการเริยนเร*ท ัสทพัฒนาขึ๋น โดยนักสิกพาร*กับบัร ิญญาดริ 40 ตน ผกการปร*เมนพบว่าการรับ,เอย ู่ในร*ก ับนาก

Aาท ส ั :ๆ ร่อเสริมการเร ิยนเร*ทัก, ส ่งเสริมตวามสามัดด, นักสิฑอาในสถาบันอุดมสิฑษา 

A bs tra c t
The topic of research is Ihe concept of developing digital learning media to encourage Unity among 

students in higher education. This paper proposes analysis of guidelines for encourage morality and ethics in 
educational institutions. เก addition, the study of design and development media for the design and development 
of digital learning medio to encourage unity among students in higher education institutions. The digital learning 
media has set the title, which is the hands, feel and stomach, with a length of 4 .00 minutes, with 0 size ๙
1.280 X 720 pixel. The characters and presentations were created to be consistent with the target group. 
Enhanced digital learning media developed in 2 aspects: 1) Evaluating the effectiveness of digital learning 
enhancement medio by 5 experts using questionnaires evaluation results in both content and high score 2) The 
results of students perceptions of digital learning supplementary media developed. Results from Ihe evaluation 
of 40 undergraduate students found that awareness wos at a high level.
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ฆ HUT
ศกาพของรังคมในกั*ชุบันเกคความสับลนชุ่นวาย ขาทควานสงบชุข เกทความรัทแย่งกัน มการแบ่งฝ ่ายแบ่งสิเกaข๋ึนใน 

สังคม คนในร ังคมนสทงออกข่งควานเฟ้นแก่รัวกันนากขน ลานที่ปรากรุ)เป็นข่าวในที่อร่าง  ๆไนข่างพลายปิท ี่ม่านมา ล่งผล'ไท้ 
ปรบเทศขาลเทนพบ้าไปร่ายความยากลำบาก กาวพ ัฒนาปรบเทศเกคควานลำขำ เททผลกรบทบในวงกวางที่งร่านเศรพฐก* 
สังคม กาวเนอง ทุณภาพข่วลปร*ขาขน กันเนองนา*ากตนในขารขาทความลานัคคักัน ข ่งเป็นกัญพารังคมที่ทุกคนท้องร่วมมอ 
กันนกไขเพื่อใพํปรบเทศขาลท้าเนนล่อไเไท ้

ทุเนธรรนควานลามัคคัลานแนวพร*ราขร่ารัศพรบบาทลมเท*พรบปรนนทรมพาชุม ่พลอทุคยเลข "...ในกั*ชุบันนเป็นที่ 
ทราบว่า ปร*เทศขารอยู่ไนภาว*ท ี่ร ่องอาร ัยควานเขินแขิง เพื่อที่'*บใพิอช ุ่รอa ปรบเทศไทย'*บอยู่ไคักคัวย*)ทคน ท ุกฝ ่าย 
ล ามัตคักัน ควานสามัคคันนไร่โ)เทอยู่เลนอว ่าร ่องม แร่อาจ'*บเข้าใ*ยากว่าทำในลามัคควบท่าใพ็บำนเมองอยู่ไร่ ศามัคคักคอ 
การเฟ้นนก่บ้านเมองแลบข่วยกันทุกวกทาง เพอท ี่* *ล ร้างบ้านเนองอยู่ใค ั ลามคคันๆศอ การเฟ้นแก่บ้านเนอง แลบข่ายกันทุก 
วกทาง เพอท ี่*บศร้างบ ้านเรองใทํเข่นแขิง ท้วยการเฟ้นอกเฟ้นใ*ข่งกันแลบกัน แลบไนทำลายงานของกันแล*กัน แลบทำงาน 
ท้วยความข ่อร ัลย ่ช ุ*ร้ท ร ่องล ่ง เลร้มงานของกันแลบกัน แลบไม่ทำลายงานของกันแลบกัน มเรื่องอ*ไรใน!ท้โ)เทปรองทองกัน 
อย่าเรื่องใครเรื่องมัน แลบงานกทำงานอย่างทรงไปทรงนา นกกงปรบโยขนส่วนรวน..." (พรบราขร่าร ัลของพร*บาทลนเร*พรบ 
ปรนนทรมพาชุนพลอทุลยเทข พร*ราขทาน!นพธปรบรับยศนายร ่ารา*ไ?นนายพล รน พรบล่าพนัก*ลรลทารโพฐาน วันพฤพัลบท 
ที่ ชุ>๙ นกราคน (0๙9๙) (กร*ทรวงวัฒนธรรม. 2559) อกท ั๋งการเสร้ฆลร่างควานลามัตคัของคนในขารกเป็นนโยบายควาน 
มันคงแพ่ง'ขาทที่ภาครัฐร่องเร่งนท่ีไขป็ญพา ปชุก*ทลำนกใพํทุกฝ ่าย เฟ้นแก่ปรบโยขนส่วนรามของขาท ลรบพนักกงการอยู่ร่วนกัน 
โลยใข ้กร*บวนการเร ้ยน5ทื้งในแค*นอกรบบบการสักพาในทุกรบรับ เลร ้มลร ้างก ัญ ญ า แลบการเร้ยน5ควบช ุ่การปคูทฝ็ง 
ทุณธรรน พัฒนาเยาวขน!ท้มทุถ!ธรรนใท้ควานลำคญกับบทบาทพนาที่ของลนแลบพนาที่ของพลเมองรเตารพทรอบกลกาของ 
การอยู่ร่วมกันเพอเพนความนั่นคงของขาทนล*การอยู่ทนชุขของคนในขาล (ลำนกงานลกาความนั่นคงแพ่งขาล. 2562)

ร ังนนเพื่อเป็นการป ชุก*ทลำนกแลบกรบเชุ่น่ไท้เกทความลรบพนักเรื่องควานลามัคคั ช ุ่ว *ย*งนแนวคัทในการพ ัฒนาที่อ 
เสร ้นการเร ้ยนฐ็ท*บ ัล เพ ื่อล ่งเลร ้มความลามัตคัของนักสักพาในสถาบันอุทมสักพา เป็นการเศร ้มลร ้างความล ามัคคไท้กับ 
เยาาขนใทยเกพา*นักสักพาในรบรับอุทมสักพา เนอง*ากเป็นวัยท่ีกำร ังก ่าวสู่ว ัยชุ!พญ่เป ็นอนาคทของขาร การเบ้นย์าไท้เทท 
ความลรบพนักร่านควานสามัคค*งเป็นพร ังล ่าร ัญในัปรบเทศขาลอย ู่ผมชุข ลทตวานขัทแย้งนของตนในขาลเพราบทุกคน'5รก 
ล านัตคั ปฎบรัพบ้าท่ีไนฐาน*พลเนองที่รร่อไป

ๆล่ฉุป•ริะสงค์ทา-?วจัย
1. เพื่อพัฒนาส์อเลร้นการเร้ยน'!ร*บัล เพื่อล ่งเลร ้มคาานลามัคคัของนักสักพาในลถาบันอุทมสักพา
2. เพื่อปรบเมนปรบสิทธิกาพสิอเสร้นการเร้ยน!ร*บัล เพื่อล ่งเลร้นความลานัคคัของนักสักพาในลถาบันร)ทนสักพา
3. เพ ื่อส ักพาการร ับ !ของนักส ักษ าท ี่ม ร ่อส ์อ เลร้นก าร เร ้ยน !ล *บ ัล  เพ ื่อล ่ง เศร้มควานล านัคคัของนักสักพาใน 

ลกาบันทุทนสักพา

ประโย'ข่นที่la ร ับจากการวจ ัย
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีอเสร้นการเร้ยน'5ท*บัล เพื่อล ่งเลร้นความลานัตคัของนักสักพา'ไนลกาบันทุทมสักพา'ไท้ 

ม*ลล่านกร่านความลามัตคั
2. เป็นข่องทางการเผยแพร่แค*ปช ุก*ล ล่านกเรื่องทุณธรรม*ร้ยธรรมร่านควานลามัคคัของนักสักพาใน 

ลฑาบันอ ุทนสักพา

■

การHบทวนารรฒกรรม
ผ ู่ว *ยไร ่ทบวรรก!กรรม ไท ้แก่ แนวคัลทฤพรุ]เที่ยวกับการออกแบบแล*พ ัฒนาส ิอเลร้นการเร ้ยน !ร * บัล องค ์ควาน! 

พื่นฐาน เร ื่องความล ามัคคั แนวHaทฤพฎเท ี่ยวก ัน การร ับ !ที่อ ทฤพฎนอนเมรัน พลก 12 ป ร*การลาม พร ักวอลร ่ ร ลนย่ 
การออกแบบรัวลบคร การออกแบบกาก องค์ปรบกอบคัลบ้ ความพนายแลบควานล ่าร ัญของสิ การเกทสิ รบบบของสิ แนวคัท 
การ'ไขํสิ องค ์ปรบกอบของสิ การร ับ4 ควาน!ส ักของกช ุ่มส ิแร ่ค*สิ พกัทการใข ้ส ิลำพรับการลร้างสรรค ์งานค ัลป*แคบงาน 
ออกแมนร่าง ๆ
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