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บทคดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เร่ือง ศีล 5 หญ้าข้างวัด ตามหลักการศึกษา 

บันเทิง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูดจิทัลฯ และ 3) รับรอง 
สื่อการเรียนรูดจิทัลฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแอนิเมชั้นและดิจิทัลมิเศึย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 13 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมิเศึย จำนวน 3 คนโดยวิธีการ 
เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือสำหรับการวิจัยประกอบด้วย สื่อการเรียนรูติจิทํล เร่ือง ศีล 5 หญ้าข้างวัด แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการ 
เรียนรู้ติจิทัลฯ และแบบประเมินการรับรองสื่อการเรียนรูดจิทัลฯ ที่ผ่านการหาค่าส้มประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มิค่า 
ระหว่าง 0.67-1.00วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อการเรียนรู้ศึจิทัล 2 มิติเร่ืองศีล 5 หญ้าข้างวัด มิฃนาด 1,280 X 720 พิณ,ชล ความยาว 3.51 นาที ท่ี 
พัฒนาตามหลักการศึกษาบันเทิงที่ช่วยเสรีมสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกตํใช่ใน 
ชีวิตประจำวัน 2) โดยสื่อการเรียนรู้ติจิพัลฯ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลมิความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 
4.29 ร.อ.= 0.62) และ 3) สื่อการเรียนรูติจิทัลฯ ผ่านการรับรองการนำไปใช้จากผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 98.41 
คำสำคํญ: ส่ือการเรียนรู้ติจิทัล หลักการศึกษาบันเทิง ส่งเสรีมคุณธรรมและจริยธรรม

Abstract
The objectives of this research were to: 1) design and development of digital learning media with the title "Five 

Precepts Ya-Khang-Wat" according to entertainment-education principles for promoting the morality and ethics of 
undergraduate students 2) efficiency evaluation of digital learning media and 3) certified digital learning for promote the 
morality and ethics of undergraduate students. For preliminary experiment, 13 Thai second year students in department of 
animation and digital media and 3 experts in computer and digital media. By specific selection methods. The tools used 
digital learning media with the title "Five Precepts Ya-Khang-Wat", digital learning media evaluation form and evaluation 
form for digital learning media were calculated for the index of Item-Objective Congruence (IOC). The score of content is 
between 0.67 - 1.00. And analyze the data by using mean standard deviation.

We also found that 1) the 2D digital learning media on the title "Five Precepts Ya-Khang-Wat" with the size of 
1,280 X 720 pixels and length 3.51 minutes. This learning media Developed in accordance with entertainment-education
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principles. That helps strengthens awareness and instills moral and ethical awareness. 2) Digital learning media through 
evaluation of the effectiveness is suitable เท a high level (X=  4.29 ร .D.= 0.62). 3) The evaluation of digital learning media 
by 3 computer and digital media experts found that the opinion of the digital media learning evaluation was 98.41 %. 
Keywords: Digital Learning Media, Entertainment Education Principles, Promote Morality and Ethics

บทนำ
ปัจจ ุบ ันล ังคมไทยได ้พ ัฒนาอย่างรวดเร ็วม ุ่งเน ้นว ัตถ ุน ิยมภายนอก พ ัฒ นาเพ ียงเพ ื่อไล ่ตามโลกาภ ิว ัตน ์ 

เอาความสำเร็จเป ็นเป ็าหมายที่ต ั้งจนมองข้ามค ุณธรรมความถูกต ้อง ผ ิดชอบซวดีตามหลักกฏกติกา ผลสำรวจ 
สถานการณ ์ค ุณธรรมในลังคมไทย ปี พ.ศ. 2562 ของศูนย ์ค ุณธรรมร่วมกับซู เปอรํโพล พบว่า ความคิดเห ็นของ 
ประซาซนต่อระดับของคุณธรรมในลังคมไทย 52% ระบุลังคมไทยมิคุณธรรมระดับปานกลาง รองลงมาคือ 39.3%  
ระบุมิคุณธรรมน้อยถึงน้อยที่สุด และ 8.7% ระบุมิคุณธรรมมากถึงมากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ความคิดเห็นต่อระดับ 
คุณธรรมของอนาคตลังคมไทยพบ 5 9 .1 % ระบุลดลง 32.1% ระบุเท่าเดิม และ8 .8 % ระบุเพิ่มขึ้น(ชูเปอร’โพล, 2562) 
จากสถานการณ ์ด ังกล ่าวจะเห ็นได ้ว ่าค ุณธรรมและจริยธรรมม ิแนวโน ้มท ี่จะร ุนแรงข ึ้นและกลายเป ็นป ัญหาของ 
ลังคมไทย ถ้าพิจารณาตามบริบทของลังคมไทยถือได้ว่าเป็นลังคมซาวพุทธมีพุทธศาสนาประจำชาติที่หล่อหลอมและ 
พัฒนาจิตใจให้เป ็นคนดีเอื้อเพ ีอเผื่อแผ่ช ่วยเหลือกัน พระพรมคุณาภรณ ์ (2559) ได้กล่าวว่า ผู้มีศีล ศีอผู้ท ี่ต ั้งอยู่ใน 
วินัย เมื่อบุคคลปฏิปัติตามศีลจนกลายเป็นปกติก็จะทำให้เป็นผู้อยู่ในกฏระเบียบ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมไม1ก่อ 
ความเดือนร้อนให้กับผู้อื่น แต่การทำให้คนในลังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและน่าเบื่อหน่าย 
จึงล่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

การศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) เป ็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน ้นความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและได้รับความรู้ควบดู่กันไปจากการผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์รายการโทรท ัศน ์ ดนตรี 
เกม ฯลฯ ถูกดัดแปลงเนื้อหาภายในให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการใส1กราพีก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่ตื่นเต้น 
เร้าใจเพื่อช่วยในการเรียนรู้พร้อมกับนำความบันเทิงมาเป็นสิ่งดึงดูดใจ และการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแวดล้อม 
ด้วยสิ่งบันเทิงข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนไม1รู้สึกตัวว่ากำลังเรียนอยู่ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
(เทียมยศ ปะสาวะโน, 2556) ดังนั้นการใช้สื่อการเรียนรู้ดีจิท ัลตามหลักการศึกษาบันเทิงในการปลูกฝังคุณธรรมและ 
จริยธรรมเป็นวิธ ีการหนึ่งที่นำมาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะช่วยลดปัญหาด้านเนื้อหาและ 
การจดจำของผู้เรียน เน ื่องจากสื่อการเรียนรู้น ื้เป ็นต้วกลางที่ช ่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปได้ 
อย่างมิประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนื้อหาได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการ สนุกสนาน ไม1เบ่ือ 
หน่าย ช่วยให้ผู้เรียนไต้คิดจินตนาการไปพร้อมกับการรับซม เหมาะสมอย่างยิ่งกับเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง 
ศีล 5 เพราะด้วยเนื้อหาและความเข้าใจเนื้อหาเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จึงเป็นไปตามแนว 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด ีจ ิทัลตามหลัก 
การศึกษาบันเทิงยังสามารถแฝงคติ ข้อคิด ค ุณธรรมจริยธรรมให้ซ ึมซับในจิตสำนึกของผู้ซมได ํโดยไม1รู้ตัว ผู้เรียน 
สามารถเรียนรูใปพร้อมกับสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ว ิจัยจึงสนใจในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดีจ ิทัล เรื่อง ศีล 5 หญ้าข้างวัด 
ตามหลักการศึกษาบันเทิง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ดีจิทัลสำหรับใซในการเรียนการสอนโดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
ทุกทีทุกเวลา โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย ล่งผลต่อผลลัมถุทธิ๋ในการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย


