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บทคดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เรื่อง ศีล 5 หญ้าข้างวัด ตามหลักการศึกษา
บันเทิง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูดจิทัลฯ และ 3) รับรอง
สื่อการเรียนรูดจิทัลฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแอนิเมชั้นและดิจิทัลมิเศึย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 13 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมิเศึย จำนวน 3 คนโดยวิธ ีก าร
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือสำหรับการวิจัยประกอบด้วย สื่อการเรียนรูติจิทํล เรื่อง ศีล 5 หญ้าข้างวัด แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการ
เรียนรู้ติจิทัลฯ และแบบประเมินการรับรองสื่อการเรียนรูดจิทัลฯ ที่ผ่านการหาค่าส้มประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มิค่า
ระหว่าง 0.67-1.00วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อการเรียนรู้ศึจิทัล 2 มิติเรื่องศีล 5 หญ้าข้างวัด มิฃนาด 1,280 X 720 พิณ,ชล ความยาว 3.51 นาที ที่
พัฒนาตามหลักการศึกษาบันเทิงที่ช่วยเสรีมสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกตํใช่ใน
ชีวิตประจำวัน 2) โดยสื่อการเรียนรู้ติจิพัลฯ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลมิความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X =
4.29 ร.อ.= 0.62) และ 3) สื่อการเรียนรูติจิทัลฯ ผ่านการรับรองการนำไปใช้จากผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 98.41
คำสำคํญ: สื่อการเรียนรู้ติจิทัล 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
ปัจ จุบ ัน ลัง คมไทยได้พ ัฒ นาอย่า งรวดเร็ว มุ่ง เน้น วัต ถุน ิย มภายนอก พัฒ นาเพีย งเพื่อ ไล่ต ามโลกาภิว ัต น์
เอาความสำเร็จ เป็น เป็า หมายที่ต ั้ง จนมองข้า มคุณ ธรรมความถูก ต้อ ง ผิด ชอบซวดีต ามหลัก กฏกติก า ผลสำรวจ
สถานการณ์ค ุณ ธรรมในลัง คมไทย ปี พ.ศ. 2562 ของศูน ย์ค ุณ ธรรมร่ว มกับ ซู เปอรํโพล พบว่า ความคิด เห็น ของ
ประซาซนต่อ ระดับ ของคุณ ธรรมในลังคมไทย 52% ระบุล ังคมไทยมิค ุณ ธรรมระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ 39.3%
ระบุมิคุณ ธรรมน้อยถึงน้อยที่สุด และ 8.7% ระบุมิคุณ ธรรมมากถึงมากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ความคิดเห็นต่อระดับ
คุณ ธรรมของอนาคตลังคมไทยพบ 59 .1% ระบุลดลง 32.1 % ระบุเท่าเดิม และ 8 .8 % ระบุเพิ่ม ขึ้น (ชูเปอร’โพล, 2562)
จากสถานการณ์ด ัง กล่า วจะเห็น ได้ว ่า คุณ ธรรมและจริย ธรรมมิแ นวโน้ม ที่จ ะรุน แรงขึ้น และกลายเป็น ปัญ หาของ
ลังคมไทย ถ้าพิจ ารณาตามบริบ ทของลังคมไทยถือ ได้ว่าเป็น ลังคมซาวพุท ธมีพ ุท ธศาสนาประจำชาติท ี่ห ล่อ หลอมและ
พัฒ นาจิต ใจให้เป็น คนดีเอื้อ เพีอ เผื่อ แผ่ช ่ว ยเหลือ กัน พระพรมคุณ าภรณ์ (2559) ได้ก ล่า วว่า ผู้มีศีล ศีอ ผู้ท ี่ต ั้ง อยู่ใน
วินัย เมื่อบุคคลปฏิป ัติตามศีลจนกลายเป็นปกติก็จะทำให้เป็นผู้อยู่ในกฏระเบียบ เป็น ผู้ม ีค ุณ ธรรมและจริย ธรรมไม1ก่อ
ความเดือนร้อนให้กับ ผู้อื่น แต่การทำให้ค นในลังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศีล เป็น เรื่องที่เข้าใจยากและน่าเบื่อหน่าย
จึงล่งผลต่อ การเรีย นรู้ของผู้เรียน
การศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง (Edutainment) เป็น รูป แบบการเรีย นการสอนที่เน้น ความสนุก สนาน
เพลิด เพลิน และได้รับ ความรู้ควบดู่ก ัน ไปจากการผสมผสานสื่อที่ห ลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ร ายการโทรทัศ น์ ดนตรี
เกม ฯลฯ ถูก ดัด แปลงเนื้อหาภายในให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนโดยการใส1กราพีก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อ นไหว เสียง ที่ต ื่น เต้น
เร้าใจเพื่อช่วยในการเรียนรู้พ ร้อมกับนำความบันเทิงมาเป็นสิ่งดึงดูดใจ และการสร้า งบรรยากาศที่ผ ่อ นคลายแวดล้อ ม
ด้วยสิ่งบันเทิงข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนไม1รู้สึกตัวว่ากำลังเรียนอยู่ ช่ว ยให้ผ ู้เรีย นเกิด พัฒ นาการทางการเรีย นรู้เป็น อย่า งดี
(เทียมยศ ปะสาวะโน, 2556 ) ดังนั้น การใช้ส ื่อ การเรีย นรู้ด ีจ ิท ัล ตามหลัก การศึก ษาบัน เทิงในการปลูก ฝังคุณ ธรรมและ
จริย ธรรมเป็น วิธ ีก ารหนึ่ง ที่น ำมาใช้เป็น แนวทางการส่งเสริม การเรีย นรู้ข องผู้เรีย นที่จ ะช่ว ยลดปัญ หาด้า นเนื้อ หาและ
การจดจำของผู้เรียน เนื่อ งจากสื่อ การเรีย นรู้น ื้เป็น ต้ว กลางที่ช ่ว ยให้ก ารสื่อ สารระหว่า งผู้ส อนและผู้เรีย นดำเนิน ไปได้
อย่า งมิป ระสิท ธิภ าพช่วยให้ผ ู้เรีย นมีค วามเข้าใจความหมายของเนื้อ หาได้ต รงกับ ที่ผ ู้ส อนต้อ งการ สนุก สนาน ไม1เบื่อ
หน่าย ช่วยให้ผู้เรียนไต้คิดจิน ตนาการไปพร้อมกับ การรับ ซม เหมาะสมอย่างยิ่งกับ เนื้อ หาด้า นคุณ ธรรมจริย ธรรมเรื่อ ง
ศีล 5 เพราะด้วยเนื้อ หาและความเข้าใจเนื้อหาเป็น พฤติกรรมที่เกิดจากการเรีย นรู้ข องแต่ละบุค คล จึง เป็น ไปตามแนว
การจัด การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาผู้เรีย นให้เกิด การเรีย นรู้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ก ารพัฒ นาสื่อ การเรีย นรู้ด ีจ ิท ัล ตามหลัก
การศึก ษาบัน เทิง ยัง สามารถแฝงคติ ข้อคิด คุณ ธรรมจริย ธรรมให้ซ ึม ซับ ในจิต สำนึก ของผู้ซ มไดํโดยไม1รู้ตัว ผู้เรีย น
สามารถเรียนรูใปพร้อมกับสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้การเรียนรู้มีป ระสิทธิภาพ
ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่า วผู้ว ิจ ัย จึง สนใจในการออกแบบและพัฒ นาสื่อ การเรีย นรู้ด ีจ ิท ัล เรื่อง ศีล 5 หญ้าข้างวัด
ตามหลักการศึกษาบันเทิง เพื่อใช้เป็น สื่อ การเรีย นรู้ด ีจ ิท ัล สำหรับ ใซในการเรีย นการสอนโดยที่ผ ู้เรีย นสามารถเรีย นรู้ได้
ทุกทีทุกเวลา โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย ล่งผลต่อผลลัมถุทธิ๋ในการเรียนของผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
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