การประเมินผลด้ านการใช้ ประโยชน์
และความพึงพอใจจากการใช้ ส่ ือ
รณรงค์ ทางจริยธรรมและสังคมในการ
บริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
หน่ วยบริการวิชาการ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อรณรงค์ทาง
จริยธรรมและสังคมในการบริการวิชาการ
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หน่วยบริ การวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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การประเมิ นผลด้านการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการใช้สื่อรณรงค์ทาง
จริ ยธรรมและสังคมในการบริ การวิ ชาการของวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ และ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ในการบริการวิชาการของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมปี การศึกษา 2554 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 75 คน และมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จานวน 75 คน จากโรงเรียนใน
พืน้ ที่บริการวิชาการ จานวน 5 แห่ง ภายหลังจากเข้าไปบริการวิชาการโดยใช้ส่อื การ์ตูนแอนนิ
เมชันรณรงค์
่
ทางจริยธรรมและสังคม จานวน 14 ตอน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ และค่าเฉลีย่ เลขคณิต
ผลการศึกษาพบว่ า ประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม จากเนื้อหา
ทุกตอน มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 3.99 ซึง่ หมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สาหรับด้านรูปแบบการ
ผลิตมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.68 ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุ ด คือ สามารถถ่ ายทอดเนื้ อ หาเพื่อ รณรงค์ทางจริยธรรมและสัง คม (ค่ าเฉลี่ย 4.20)
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 3.81 ทัง้ นี้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (ค่าเฉลีย่ 4.23)
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บทที่ 1
บทนา
ในปจั จุบนั ภายใต้กระแสการพัฒนาสู่ความเป็ นโลกาภิวตั น์ ความเจริญในด้านต่างๆ
ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม แต่ดู
เหมือนกับว่าการพัฒนาดังกล่าวได้สร้างความเจริญทางวัตถุให้กบั สังคมไทยเท่านัน้ และกลับ
พบว่าสังคมไทยได้ประสบกับปญั หาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทัง้ ใน
ระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือ คนในแวดวงอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นการทุจริตคอรัปชัน่ การ
ก่ออาชญากรรม ปญั หายาเสพติด ซึง่ แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ทีเ่ ป็ นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม ทางเพศ
ของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การทีน่ ักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามี
ภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทัง้ ภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้ เป็นต้น
โดยเฉพาะปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนดังกล่าว อาจเกิดขึน้ มา
จากขาดการปลูกฝงั เยาวชนไทยในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยังยื
่ น และในขณะเดียวกันมีผู้
ไปสารวจความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ ในการพิจารณารับคนเข้าทางานในหน่ วยงาน องค์กร
สถาบันต่างๆ พบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนมากต้องการบัณทิตที่มคี ุณ ลักษณะ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ ซึง่ ปรากฏการณ์ในสังคมดังกล่าวมานี้เป็ นผล
โดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝงั ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นัน่ เอง ปญั หาของสังคมไทยใน
ปจั จุบนั ทีเ่ กิดวิกฤติทางวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อีกทัง้ ประกอบกับเป็ นยุคของข้อมูล
ข่าวสารแบบไร้พรมแดนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้คนในสังคมมีพฤติกรรมไม่อยูใ่ น
กฎระเบียบของสังคมและมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวตั น์ ศาสนานับว่าเป็ นปจั จัย
สาคัญทีท่ าให้คนในสังคมใช้ชวี ติ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและอยูใ่ นระเบียบวินัยตามหลักศาสนา
ทีต่ นนับถือ โดยทุกศาสนามีความเชื่อและข้อปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันแต่มหี ลักคาสอนทีม่ จี ุดมุ่งหมาย
เดียวกันก็คอื การพัฒนาสังคมให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบสุข ทาให้
ประชาชนเป็ นคนดีมศี ลี ธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การนาหลักธรรมของศาสนามาเป็ นปจั จัย
หลักในการพัฒนาสังคม และการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนจะ
ทาให้การพัฒนาความสามารถในการควบคุมการประพฤติ ปฏิบตั ิ ของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคมได้ ทัง้ ในภาวะปกติหรือต้องพบกับปญั หาและความขัดแย้งใน
สังคมการพัฒนาตนเองด้วยการควบคุมตนเองภายใต้เงื่อนไขทีต่ นเองเลือกแสดงพฤติกรรมให้
เหมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื จะทาให้สามารถใช้ชวี ติ อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในโลก
ของความเป็ นจริงได้อย่างมีความสุข ซึง่ ระเบียบวินัยเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคม ทาให้ได้เรียนรูท้ จ่ี ะเคารพสิทธิของผูอ้ ่นื รวมถึงการเรียนรูจ้ ากการกระทาของผูท้ อ่ี าวุโส
กว่าหรือผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กระทาในสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ให้การยอมรับว่า
4

ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ การปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนโดยนาวินัยพืน้ ฐาน
ของศาสนาทีศ่ าสนิกชนพึงปฏิบตั มิ าเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จะทาให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาได้ วินยั พืน้ ฐานจะประกอบด้วย ความศรัทธาในศาสนา ความรัก เมตตา
ไม่เบียดเบียนกัน ยึดมันความซื
่
่อสัตย์ สุจริต มีชวี ติ พอเพียง หลีกเลีย่ งอบายมุข มีสนั ติสุขเป็ น
จุดหมาย ให้อภัยและกตัญญู รูเ้ ท่าทันไม่ประมาท รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจติ สาธารณะ การ
ดาเนินชีวติ ทีม่ รี ะเบียบวินัยในสังคม จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติได้
เป็นอย่างดี (สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555)
สาหรับในการส่งเสริม รณรงค์ และให้ความรูเ้ กี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชนจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นไปอย่างควบคู่กบั การพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ตามวิธ ีก ารในการให้ ค วามรู้แ ละความตระหนั ก ในเรื่อ งดัง กล่ า ว นั บ เป็ น สิ่ง หนึ่ ง ที่ค วรให้
ความสาคัญ โดยหลังจากปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา คอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียได้มกี ารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้คอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียมีขดี ความสามารถและสมรรถนะสูงยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและความคุม้ ค่าในการลงทุนอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี
เองทาให้หน่ วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จึงเล็งเห็นถึง
คุณประโยชน์ของ มัลติมเี ดียทีจ่ ะนามาใช้งาน (ทวีศกั ดิ ์ กาญจนสุวรรณ, 2546) ซึง่ ในปจั จุบนั ได้
มีการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษา โดยคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์
เป็นบทเรียนทีท่ าการสอนเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์มลั ติมเี ดีย และการจัดการทีไ่ ด้วางระบบไว้ทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ สมือนได้รบั การ
สอนจากครู (Virtual Instruction) ซึง่ ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรูส้ ูงขึน้ (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
และคณะ, 2546)
ดังนัน้ หลังจากทีห่ น่วยบริการวิชาการได้ดาเนินโครงการเผยแพร่ความรูด้ า้ นมัลติมเี ดีย
สาหรับผูด้ อ้ ยโอกาสในชนบทในปี การศึกษา 2554 และได้นาข้อเสนอแนะจากโรงเรียนในพืน้ ทีท่ ่ี
ให้บ ริก ารในจัง หวัด อุ บ ลราชธานี และนครนายก ถึง ความต้ อ งการของการมีส่ือ ที่เ กี่ย วกั บ
คุณธรรมและจริยธรรม ทางหน่ วยบริการวิชาการจึงได้มกี ารผลิตและนาสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ธรรมะไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั เยาวชนในโรงเรียน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี และนครนายกอีกครัง้ โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ จึงเป็ นการประเมินผลด้าน
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื รณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาสื่อใน
การเผยแพร่และรณรงค์คุณธรรมและจริยธรรม และเป็ นแนวทางในการผลิตสื่อโครงการรณรงค์
อื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ส่อื รณรงค์
ทางจริยธรรมและสังคม ในการบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ รณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ในการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขอบเขตในการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึก ษาถึงการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่บริการ
วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในปีการศึกษา 2554 จานวน 5 แห่ง คือ 1) โรงเรียน
บ้านห้วยน้ าใส
อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี 2) โรงเรียนบ้านโชคอานวย อ.พิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี
3) โรงเรียนบ้านฝางคาสามัคคี อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี 4) โรงเรียนบ้าน
คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 5) โรงเรียนชุมชนวัดอาภาศิรวิ งศ์ จ.นครนายก โดยเลือก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
1-3 จานวน 150 คน (ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 – มกราคม พ.ศ.2555)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อ หาที่นามาศึก ษาในครัง้ นี้เ ป็ นเนื้อ หาที่ปรากฏในสื่อ สร้า งสรรค์เ กี่ยวกับธรรมะ
ในโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับธรรมะเพื่อชุมชน ในรูปแบบสื่อแอนนิเมชัน่ จานวน 14
ตอน ได้แก่ 1) การตักบาตร 2) คาถาชินบัญชร 3) ทาบุญตักบาตร 4) บทพระพุทธคุณ 5) บท
สวดธัม มานุ ส สติ 6) บทสวดสรณคมนปาฐะ 7) บทสวดอิติปิ โ ส 8) เพลงบูช าพระรัต นตรัย
9) เพลงศีลห้า 10) ภารสุตตคาถา 11) วัดสุทศั เทพวนาราม 12) วันวิสาขบูชา 13) สัปปุรสิ ธรรม
14) อริยธนคาถา
3. ขอบเขตด้านการประเมินผลความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสื่อ
ศึก ษาเฉพาะความพึง พอใจต่ อ สื่อ รณรงค์ ท างจริย ธรรม ในด้ า นความน่ า สนใจ
(Command attention), ความน่ าประทับใจ (Cater to the heart and the head), ปฏิกริ ยิ าตอบ
กลับของผูร้ บั สาร (Call to action), ความถูกต้องชัดเจน (Clarity the message), ประโยชน์ท่ี
ได้รบั (Communicate a benefit), ความน่ าเชื่อถือ (Create trust) และ ความต่อเนื่องของเนื้อหา
(Convey a consistent message) ซึง่ เป็ นการวัดผลด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อ
สื่อทีใ่ ช้ในการบริการวิชาการ
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นิ ยามศัพท์ปฏิ บตั ิ การ
1) การประเมินผล หมายถึง การใช้แบบประเมินสื่อเพื่อประเมินความพึงพอใจและความ
เข้าใจสื่อทีไ่ ด้นาเสนอ คือการวัดผลด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อสื่อ
2) การใช้ประโยชน์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อรณรงค์ทางจริยธรรม
จากสื่อ แอนนิ เ มชัน่ เพื่อ น าไปใช้ เ ป็ น ความรู้ ใ นการด าเนิ น ชีว ิ ต ตามหลัก แนวทางของ
พระพุ ทธศาสนา และสามารถประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ปญั หาด้านด้านจริยธรรม คุ ณ ธรรม ของ
ตนเองและคนรอบข้างได้
3) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความพึงพอใจทีน่ ักเรียน ได้รบั จากการเปิดรับสื่อ
แอนนิเมชันเพื
่ ่อรณรงค์ทางจริยธรรม คือ ความน่ าสนใจ (Command attention), ความน่ า
ประทับใจ (Cater to the heart and the head), ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สาร (Call to action),
ความถูกต้องชัดเจน (Clarity the message), ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (Communicate a benefit),
ความน่าเชื่อถือ (Create trust) และ ความต่อเนื่องของเนื้อหา (Convey a consistent message)
ซึง่ ได้กาหนดความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับคือ พึงพอใจมากทีส่ ุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
4) การรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม หมายถึง การส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมในด้าน
องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ องค์ประกอบด้านการรูค้ ดิ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม โดยเป็ น
สิง่ ที่สงั คมเห็นว่าเป็ นสิง่ ดี และมุ่ง การตัด สินใจเลือ กกระทาหรือ แก้ปญั หาที่แ สดงถึงการมี
จริยธรรมทีส่ งู กว่า
5) แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง แอนิเมชัน หมายถึง การทาภาพเคลื่อนไหวโดยใช้
วิธกี ารหรือเทคนิคให้แก่สงิ่ ทีไ่ ม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ให้สามารถเคลื่อนไหวหรือมีชวี ติ ได้ ซึง่ มี
ลักษณะเสมือนจริงพร้อมเสียงประกอบ โดยการจากนาภาพทีถ่ ่ายทาทัง้ หมดมาเรียงต่อกัน เกิด
เป็ นภาพเคลื่อนไหว มีก ารลาดับภาพที่แสดงเรื่องราวต่อเนื่องตัง้ แต่ต้นจนจบตามเนื้อหาที่
กาหนด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
การวิจยั การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื รณรงค์
ทางจริยธรรมและสังคมในการบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะช่วยทราบ
ประสิทธิภาพของสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาต่อสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับธรรมะเพื่อชุมชน
เพื่อ นาไปใช้เ ป็ น แนวทางในการปรับปรุง และพัฒ นาสื่อ ประเภทแอนนิเ มชัน่ เพื่อ รณรงค์ทาง
จริยธรรมและสังคมต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิ ดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื
รณรงค์ท างจริย ธรรมและสัง คมในการบริก ารวิช าการของวิท ยาลัย นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม
ได้ศกึ ษาข้อมูล แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นกรอบแนวทาง
การศึกษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน่ เพื่อรณรงค์ทางจริยธรรม
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับจริ ยธรรมในเด็กและเยาวชน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2553) ได้เสนอถึงแนวทางในการอบรมหลัก
จริยธรรมทีเ่ ด็กและเยาวชนพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ิ มีดงั นี้
1) จริยธรรมว่าด้วยความกตัญญูกตเวที
คาว่า กตัญญู หมายถึง รูซ้ ง้ึ ถึงอุปการคุณทีผ่ อู้ ่นื ทาไว้แก่เรา ว่าใครบ้างทีม่ บี ุญคุณต่อเรา
อย่างไร เช่น พ่อแม่มอี ุปการคุณแก่เราโดยให้กาเนิดเรามา เลีย้ งดูเรา ฯลฯครูอาจารย์มอี ุปการ
คุณในการสอนให้มคี วามรู้ แนะนาในสิง่ ที่ดี ตักเตือนว่ากล่าวในสิง่ ที่เราทาผิด เป็ นต้น
ความหมายของกตัญญูนนั ้ นอกจากจะหมายถึงการรูบ้ ุญคุณทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อเราแล้ว
ยังรวมถึงการรูค้ ุณของสัตว์ สถานทีแ่ ละสิง่ ของต่าง ๆ ด้วย เช่น การรูว้ ่าสุนัขมีคุณต่อเราโดยให้
ความเพลิดเพลิน และช่วยรักษาของยามค่าคืน ฯลฯ โรงเรียนมีคุณต่อเราโดยเป็ นสถานทีใ่ ห้เรา
ได้ใช้ศกึ ษาเล่าเรียน บ้านมีบุญคุณโดยเป็ นสถานทีใ่ ห้ความอบอุ่น ป้องกันแสงแดดความร้อน
เป็ นที่พกั อาศัยอยู่ เป็ นต้นคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งปกติจะใช้คู่กบั ความกตัญญูก็คอื กตเวที ซึ่ง
หมายถึงการทาอุปการคุณทีผ่ อู้ ่นื ทาไว้แก่เราให้ปรากฏด้วยวิธตี ่าง ๆ เช่น ปฏิบตั ติ ามคาสอนของ
พ่อแม่ครูอาจารย์ การยกย่องเชิดชูท่านในหมู่ชน เป็ นต้น และรวมถึงการตอบแทนบุญคุณที่
บุคคล สัตว์ หรือสถานที่ สิง่ ของเหล่านัน้ มีต่อเรา เช่น การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดว้ ยการปฏิบตั ิ
ตามคาสอน เลีย้ งดูท่าน ฯลฯ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนด้วยการรักษาความสะอาด การไม่
ทาลายสิง่ ของในโรงเรียนและปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกต้อง เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นต้น
2) จริยธรรมว่าด้วยความมีระเบียบวินยั ระเบียบวินยั
ข้อกาหนด กฎหมาย กฎเกณฑ์กติกา ข้อบังคับทีม่ ไี ว้เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ องคนใน
สังคมเพื่อให้สงั คมเกิดความสงบสุขเรียบร้อย ผู้ทอ่ี ยู่รวมกันเป็ นหมู่คณะตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
จาเป็ นต้องมีกฎเกณฑ์ไว้สาหรับปฏิบตั ติ ่อกัน ผู้มรี ะเบียบวินัยย่อมเป็ นที่ต้องการของหมู่คณะ
และสังคมทัวไป
่ หมู่คณะหรือสังคมทีม่ รี ะเบียบวินัยย่อมมีความเรียบร้อยสงบสุขความมีระเบียบ
วินัยสามารถสร้างขึน้ ในตัวเองได้โดยปฏิบตั ติ นตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มอี ยู่ของ
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สถานทีห่ รือสถาบันที่ตนเกี่ยวข้อง ตัง้ แต่หน่ วยที่เล็กทีส่ ุดของสังคม คือ ครอบครัว ไปจนถึง
สังคมขนาดใหญ่ ได้แก่ ประเทศชาติ เช่น การปฏิบตั ติ นตามระเบียบกติกาของครอบครัวของ
หมู่บา้ น ของโรงเรียน ตลอดจนของประเทศระเบียบปฏิบตั ใิ นครอบครัว เช่น การเคารพนับถือ
กันตามลาดับอายุ ซึง่ อาจต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวจะกาหนดขึน้ ระเบียบปฏิบตั ใิ นโรงเรียน
เช่น การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบของโรงเรียน เป็ นต้น ระเบียบ
ปฏิบตั สิ งั คม เช่น การปฏิบตั ติ ามกฎจราจร ได้แก่ การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย
การขับรถ ในช่องทางทีก่ าหนดให้ เป็นต้น การปฏิบตั ติ ามกฎหมายบ้านเมือง เช่น การไม่ทง้ิ ขยะ
มูลฝอยในทีส่ าธารณะการไม่ทาลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไม่ก่อให้สงั คมเกิดความวุ่นวาย
เป็นต้น ระเบียบวินยั เป็นสิง่ จาเป็นอย่างยิง่ ของสังคม เพราะเป็นสิง่ ทีท่ าให้สงั คมเกิดความสงบสุข
เป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมใดขาดระเบียบวินยั สังคมนัน้ จะมีแต่ความสับสนวุ่นวายไม่มที ส่ี น้ิ สุด
3) จริยธรรมว่าด้วยความสามัคคี
ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน หมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันทา
กิจกรรมอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึง่ เป็นเหตุให้กจิ กรรมนัน้ จะสาเร็จได้ดว้ ยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกา
มือของคนเราทีร่ วมพลังของนิ้วต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจะทาให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง จับอะไรได้
อย่างมันคงอย่
่
างทีพ่ ดู กันว่า “จับให้มนั ่ คัน้ ให้ตาย” ความสามัคคี คือ การรวมพลังกันทัง้ ทางกาย
และใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การทางาน เป็นต้น เมื่อต่างคนต่างมีน้ าใจ
เข้าร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน กิจการทุกอย่างก็จะถึงความสาเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง ปราศจาก
ความเสื่อม ดังนัน้ การแสดงความมีน้ าใจ รักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็ นหลักนาความ
เจริญรุ่งเรืองมาให้ตนเองและหมู่คณะได้ เป็ นอย่างดีจงึ ควรที่คนเราจะปลูกฝงั ไว้เป็ นคุณสมบัติ
ส่งเสริมคุณค่าให้แก่ชวี ติ ตนเอง
4) จริยธรรมว่าด้วยการคบเพื่อน
การคบเพื่อนเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างหนึ่งของมนุ ษย์เพราะมนุ ษย์จะอยู่ลาพังเพียงคนเดียว
ไม่ได้ จะต้องมีเพื่อนด้วยกันทุกคน ดังนัน้ ถ้าจะคบเพื่อนควรเลือกคบแต่คนดีเนื่องจากเพื่อนดีจะ
นาไปสู่ความเจริญรุง่ เรือง ส่วนเพื่อนไม่ดจี ะนาไปสู่ความพินาศล่มจม การทีจ่ ะรูว้ ่าเพื่อนดีหรือไม่
นัน้ สังเกตได้จากการกระทาและคาพูดของผูท้ เ่ี ราจะคุยด้วย ดังคาโบราณกล่าวไว้ว่า “คบคนให้ดู
หน้า ซือ้ ผ้าให้ดเู นื้อ” สาหรับเพื่อนทีด่ ตี ามหลักพระพุทธศาสนา มีดงั นี้ คือ
4.1) เป็ นผูค้ อยช่วยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัยช่วยป้องกันภยันตรายของชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของเรา คอยตักเตือนในยามพลัง้ เผลอ แม้ในยามทีเ่ ราขอความช่วยเหลือก็ช่วยมากกว่า
ทีเ่ ราร้องขอ
4.2) เป็ นผูร้ ่วมสุขร่วมทุกข์ หมายถึง ในยามสุขก็สุขด้วยแม้ในยามทุกข์กร็ ่วมทุกข์ดว้ ย
ไม่ละทิง้ กัน โต้เถียงแทนเพื่อนในยามมีผอู้ ่นื ตาหนิ หรือสนับสนุ นผูพ้ ูดสรรเสริญเพื่อนตามเหตุ
และผลทีส่ มควร
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4.3) เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ซง่ึ เราไม่เคยได้ฟงั มาก่อน รวมทัง้ พร่าเตือนให้
ประกอบความดี ป้องกันมิให้ทาชัว่ เพื่อความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม
4.4) เป็ นผูม้ คี วามจริงใจ ไม่มคี วามลับต่อกัน รวมทัง้ ไม่เปิดเผยความลับของเพื่อนต่อ
ผูอ้ ่นื ในยามประสบภัยพิบตั ยิ ่อมไม่ทอดทิง้ กัน แม้ชวี ติ ก็สละเพื่อเพื่อนได้ เพื่อนทีม่ ลี กั ษณะ
ดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นเพื่อนทีด่ ี ควรคบหาสมาคมด้วยการอยู่ใกล้ผมู้ ลี กั ษณะเช่นนี้ แม้จะไม่ได้คบ
เป็นเพื่อนกันก็ถอื ว่ามีประโยชน์
5) จริยธรรมว่าด้วยความเมตตากรุณา
ความเมตตา คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีจติ คิดให้ผอู้ ่นื เป็นสุข เมตตาเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ภายในจิตใจซึง่ ปรากฏให้เห็นเป็นการกระทา ได้แก่ การเป็นผูม้ อี ธั ยาศัยดีมคี วามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โอบอ้อมอารีต่อบุคคลและสัตว์ทวไป
ั ่ เช่นการช่วยพาเด็ก คนพิการ หรือคนชราข้ามถนน
ประคองขึน้ รถการให้อาหารสัตว์ เป็นต้น แม้บุคคลจะมีเพียงแต่ความคิดทีจ่ ะให้ผอู้ ่นื เป็นสุข แต่
ไม่ปรากฏเป็นการกระทาออกมาด้วยเหตุบางประการ ก็ถอื ว่าเป็นผูม้ จี ติ ใจเมตตาได้เหมือนกัน
ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ ่นื ทีต่ กทุกข์ได้ยาก
พ้นจากความทุกข์ยากทัง้ นัน้ เช่น การช่วยเหลือสงเคราะห์ผอู้ ่นื ในยามทีเ่ ขาประสบภัยพิบตั ติ ่าง
ๆ ได้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือทุพภิกขภัยการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือ
ผูบ้ าดเจ็บ การช่วยสัตว์ให้พน้ จากภัย เป็นต้น เมตตาและกรุณา เป็นธรรมทีม่ กั กล่าวคู่กนั แต่เกิด
ต่างวาระกัน คือ เมตตาเกิดขึน้ ในเมือ่ ต้องการให้ผอู้ ่นื เป็นสุขส่วนกรุณาเกิดขึน้ ในเมื่อพบผูป้ ระสบ
ความทุกข์ยาก แล้วคิดช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นนั ้ อย่างไรก็ตาม คุณธรรมทัง้ 2 ประการนี้
จะเกิดต่อเนื่องกัน กล่าวคือ เมื่อเกิดกรุณา เมตตา มักจะเกิดขึน้ ตามมาด้วย แต่บางครัง้ อาจเกิด
ตามล าพังก็ได้ผู้มเี มตตากรุณ า ย่อ มมีหน้ าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็ นที่น่าคบหาของคนทัวไป
่
เนื่องจากเป็ นผูไ้ ม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใคร มีจติ ใจชื่นบานไม่ขุ่นมัว ซึง่ จะแสดงออกทาง
กิรยิ าท่าทางและหน้าตาดังกล่าวแล้ว
6) จริยธรรมว่าด้วยความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
ในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ศกึ ษาต้องมีความสนใจและใส่ใจในการศึกษาหาความรูอ้ ย่าง
สม่าเสมอ เพราะวิชาความรูย้ อ่ มมีการเปลีย่ นแปลงและเกิดขึน้ ใหม่อยู่ตลอดเวลา ผูม้ คี วามรูย้ ่อม
เป็ นผูม้ คี วามองอาจในสังคมทัวไป
่ และความรูน้ นั ้ เอง เป็ นประดุจเครื่องประดับทีล่ ้าค่าประจาตัว
บุคคลยากที่ผู้ใดจะแย่งชิงไปได้ ดังนัน้ จึงควรศึกษาหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การศึกษาหาความรูท้ จ่ี ะได้ผลดีนนั ้ จะต้องอาศัยคุณธรรมพืน้ ฐาน 4 ประการ คือ
6.1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิง่ ทีจ่ ะเรียน เราสังเกตได้ว่า วิชาการใด
ทีเ่ ราสนใจเราจะเรียนได้ดกี ว่าวิชาทีเ่ ราไม่สนใจ และวิชาทีเ่ ราได้คะแนนไม่ดมี กั จะเป็ นวิชาทีเ่ รา
ไม่สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียน ดังนัน้ การเรียนวิชาใดก็ตาม ต้องอาศัยความสนใจทีจ่ ะเรียน
เป็นพืน้ ฐานทัง้ สิน้ ความสาเร็จจึงจะเกิดขึน้ ได้
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6.2) วิรยิ ะ หมายถึง ความขยันหมันเพี
่ ยรในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยกระทา
อย่างสม่าเสมอ นัน่ คือมีความขยันหมันเพี
่ ยรในการศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ไม่
ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
6.3) จิตตะ หมายถึง การเอาใจใส่ในสิง่ ที่กาลังทาอยู่ซง่ึ ได้แก่ การเอาใจใส่ในสิง่ ทีเ่ รา
กาลังศึกษาอยู่ เช่น ขณะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่คดิ คานึงถึงวิชาอื่น เป็ นต้น การเอาใจใส่น้ี จะ
ช่วยให้เราเรียนรูว้ ชิ าการที่ศกึ ษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจในทีส่ ุด
6.4) วิมงั สา หมายถึง การพิจารณาสิง่ ที่กาลังทาอยู่หรือทีท่ าแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ได้แก่ การไตร่ตรองพิจารณาสิง่ ทีเ่ รียนด้วยปญั ญา เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่อง
หรือการดาเนินการต่อไปในสิง่ ทีท่ าได้ดเี พื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป
คุณธรรมทัง้ 4 ประการนี้ จะเป็ นพืน้ ฐานให้ประสบความสาเร็จในกิจกรรมทีท่ า ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม
7) จริยธรรมว่าด้วยการรูจ้ กั ตนเอง
การรูจ้ กั ตนเอง หมายถึง การรูจ้ กั ฐานะ ตาแหน่ ง หน้าที่ เพศ ภูมขิ องตนเอง ว่าเป็ นใคร
มีฐานะอย่างไร มีหน้าที่ อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น เป็ นนักเรียน
จะต้องรูจ้ กั หน้ าที่ของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร คุณธรรมใดบ้างที่ควร
ปฏิบตั เิ พิม่ เติมซึง่ คุณธรรมสาหรับปฏิบตั นิ นั ้ มีหลายประการ คือ
7.1) หิรโิ อตตัปปะ มีความเกลียดชัวกลั
่ วทุ จริต มองเห็นความชัวทั
่ ง้ หลายเหมือนของ
สกปรก ไม่อยากจะเข้าใกล้กลัวเปื้อนตัวเอง หรือเปื้อนเสือ้ ผ้าอาภรณ์ทส่ี วมใส่ พิจารณาความชัว่
เหมือนกับถ่านเพลิงทีล่ ุกโชน ไม่อยากจะแตะต้องเพราะกลัวจะไหม้มอื ฉะนัน้
7.2) รูจ้ กั แนวความคิดหรือประพฤติตนในทางทีถ่ ูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบตั ติ นให้
ถูกต้องตามทานองครองธรรม คิดและทาในสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์และถูกต้องเหมาะแก่เวลา สถานที่
เช่น เมื่อเป็ นนักเรียนสิง่ ทีจ่ ะต้องคิด และปฏิบตั กิ ค็ อื เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเป็ นหลัก ไม่คดิ หรือ
ทาสิง่ อื่นทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเรียน เป็นต้น
7.3) มีความขยันหมันเพี
่ ยร หมายถึง กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความขยัน
ขันแข็ง และกระทาอย่าง ต่อเนื่องโดยสม่าเสมอ ไม่ทอดธุระในสิง่ ทีท่ า หรือปล่อยให้งานคังค้
่ าง
ซึ่งเป็ นการพอกพูนทาให้เกิดความล่าช้าเสียหาย ผู้มคี วามขยันหมันเพี
่ ยรย่อมทาการงานได้
สาเร็จตามเวลาทีก่ าหนดไว้ ส่วนผู้เกียจคร้านย่อมทางานไม่สาเร็จและยังปราศจากการยอมรับ
ของผูอ้ ่นื ด้วย
7.4) รูจ้ กั ประหยัด หมายถึง การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้น้อยทีส่ ุด โดยได้ผลประโยชน์จาก
การใช้นนั ้ มากทีส่ ุด เช่น ประหยัดเงิน คือ การใช้เงินเมือ่ ถึงคราวใช้โดยรูค้ ุณค่าของเงิน ไม่ใช้จ่าย
ฟุม่ เฟือยสุรยุ่ สุรา่ ย หรือใช้อย่างไม่ถูกทาง แต่มไิ ด้หมายถึงการเก็บไว้โดยไม่จ่ายเลย จะต้องรูจ้ กั
ใช้ รูจ้ กั เก็บให้เหมาะสม ประหยัดเวลา คือ รูจ้ กั ใช้เวลาทีม่ อี ยู่ให้เป็ นประโยชน์ คุม้ ค่ากับเวลาที่
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ผ่านไปประหยัดวาจา คือ รูจ้ กั พูดในเวลาและสถานทีท่ ค่ี วรพูด โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมและ
บุคคลทีพ่ ดู ด้วย เป็นต้น
7.5) ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ นการกินการดื่มน้ าเมา การเทีย่ วกลางคืน การดู
การละเล่น การเล่นการพนัน การคบเพื่อนชัว่ หรือการเกียจคร้านไม่ทาการงานเหล่านี้จง
พยายามหลีกเลีย่ งให้ห่างไกลเหมือนกับหลีกเลีย่ งอสรพิษฉะนั น้ เพราะอบายมุขเป็ นหนทางแห่ง
ความเสื่อมความพินาศ เป็ นเหตุแห่งความหายนะ ไม่เคยทาให้ใครได้รบั ความเจริญรุ่งเรืองใน
ชีวติ เลยแม้แต่คนเดียว
7.6) เป็นคนว่าง่าย คือ ไม่ดอ้ื รัน้ ถือทิฐมิ านะ เมื่อฟงั คาตักเตือนจากผูอ้ ่นื ทีเ่ ขาเตือนด้วย
ความหวังดีแล้ว แทนทีจ่ ะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรูส้ กึ ยินดีรบั คาสังสอนตั
่
กเตือนนัน้ ด้วย
ความยินดี เหมือนกับพบผูช้ ข้ี มุ ทรัพย์ให้
8) จริยธรรมว่าด้วยความจริงใจซื่อตรง
ความจริงใจซื่อตรงเป็ นข้อปฏิบตั ทิ ค่ี วรนามาใช้เป็ นหลักของชีวติ ที่มคี วามผูกพันอยู่กบั
สังคมอีกประการหนึ่งเป็นข้อทีส่ ่งเสริมให้ชวี ติ ของเรามีเกียรติคุณ เป็ นทีน่ ่ าคบหาของสังคมทัวไป
่
ความจริงใจซื่อตรงต่อกันนัน้ เป็ นคุณลักษณะทีแ่ สดงถึงความในใจของคนเราให้เป็ นทีป่ รากฏแก่
ผูอ้ ่นื หรือทาให้ผอู้ ่นื มองเห็นและรูถ้ งึ อัธยาศัยเราว่าเป็ นบุคคลเช่นไร มีความน่ าเชื่อถือน่ าเคารพ
หรือไม่ ย่อมดูได้จากจุดนี้ ดังนัน้ จุดนี้จงึ เป็ นจุดทีส่ าคัญ ก่อให้เกิดความไว้วางใจขึน้ ได้ เราจึง
ควรคานึงถึงจุดนี้ให้มาก หากขาดคุณสมบัตขิ อ้ นี้จะทาให้ชวี ติ ขาดการยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื ดัง
คาพังเพยทีว่ ่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ความจริงใจซื่อตรงนี้กค็ อื ความจริงใจต่อตนเอง
ต่อผูอ้ ่นื ต่อหน้าทีท่ เ่ี รามี ต่อการงานทีเ่ ราทา ต่อประเทศชาติ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย
เมือ่ เรามีความจริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลสาเร็จขึน้ ให้แก่เราได้หรือเราเรียนหนังสือจริง ๆ เราก็เป็ น
จริง ๆ และจบจริง ๆ ได้ เป็ นต้น ดังนัน้ ความจริงใจซื่อตรงก็เป็ นหลักทีค่ วรนามาใช้ในชีวติ ของ
เรา เสริมคุณค่าเสน่หน์ ิยมให้ตวั เราอีกประการหนึ่ง
9) จริยธรรมว่าด้วยหลักที่ควรงดเว้น 5 ประการ หลักที่ควรงดเว้นสาหรับเด็กและ
เยาวชน เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า เบญจศีล มี 5 ประการ คือ
9.1) เว้นจากการปลงชีวติ ฆ่า ประทุษร้าย
9.2) เว้นจากการถือเอาของทีเ่ ขามิได้ให้ ลัก โกง ละเมิด
9.3) เว้นจากประพฤติผดิ ในกาม
9.4) เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
9.5) เว้นจากการดื่มน้าเมา คือ สุรา และเมรัย
10) จริยธรรมว่าด้วยหลักทีค่ วรปฏิบตั ิ 5 ประการ หลักทีเ่ ด็กและเยาวชนควรปฏิบตั เิ รียก
อีกอย่างว่า เบญจธรรมมี 5 ประการ คือ
10.1) เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาให้มคี วามสุข
10.2) สัมมาอาชีวะ การหาเลีย้ งชีพทางสุจริต
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10.3) กามสังวร สารวมระวัง รูจ้ กั ยับยัง้ ควบคุมตนในทางกามารมณ์
10.4) สัจจะ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
10.5) สติสมั ปชัญญะ ระลึกได้และรูต้ วั อยูเ่ สมอ
11) จริยธรรมว่าด้วยความรูค้ ารวะนอบน้อม
การคารวะนอบน้อม คือ การรูจ้ กั ประพฤติตนเป็ นคนมีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน
อ่อนโยนต่อบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับตนตามฐานะและวัย ตลอดจนสถานทีต่ ่าง ๆ ด้วย เช่น การ
รูจ้ กั คารวะนอบน้อมต่อผูใ้ หญ่ ได้แก่ เชื่อฟงั ในเมื่อผูใ้ หญ่ตกั เตือน ไม่โต้เถียง ทาความเคารพ
ด้วยการไหว้คานับ หลีกทางให้ แสดงความเกรงใจ รูจ้ กั ขออภัย ขอโทษขอบคุณ พูดจาสุภาพ
อ่อนหวาน แสดงความอ่อนน้อมด้วยการเดินค้อมหลังเมือ่ เดินผ่านหน้าไป แสดงความเคารพในที่
ประชุมโดยไม่แสดงกิรยิ าคึกคะนอง เช่น ส่งเสียงดังรูจ้ กั ฟงั รูจ้ กั นัง่ ตามควรแก่ฐานะ เข้าไปใน
สถานทีป่ ระชุมต้องถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพสักการบูชาต้องถอดรองเท้า เป็ น
ต้นกิรยิ าเช่นนี้เป็นลักษณะของการมีคารวะอ่อนน้อมด้วยกาย วาจา ใจ เป็ นลักษณะของผูท้ ไ่ี ด้รบั
การอบรมศึกษามาดี มีมารยาทพร้อม เป็นทีน่ ่าชื่นชมน่านิยมรักใคร่ของผูพ้ บเห็น
12) จริยธรรมว่าด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็ นสถาบันหลักทีส่ าคัญของคนไทยทุกคน มีหน้าทีเ่ ป็ น
พลเมืองดีจะต้องมีความจงรักและภักดีต่อสถาบันของชาติ โดยมีความสานึกอยู่เสมอว่า ชาติไทย
เป็ นราชอาณาเขต มีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็ นทีพ่ านักอาศัยอยู่อย่างสุขสบาย เป็ นทีป่ ระกอบการงานทามาหา
เลีย้ งชีพของพลเมืองไทย ซึง่ ดารงอยู่อย่างมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะต้องหวงแหนรักษาไว้
เป็ นสมบัตขิ องอนุ ชนชาติไทย สมกับเป็ นมาตุภูม ิ ปิ ตุภูมสิ บื ไป ทธศาสนา ซึ่งได้ยดึ ถือเป็ น
ศาสนาประจาชาติไทย
ตลอดมาตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็ น ราชธานี เป็ นศาสนาทีม่ หี ลักธรรมคาสอนเหมาะสม
กับการนามาใช้กบั ชีวติ ประจาวัน พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะต้องมีความสานึกที่จะเรียนรู้
หลักธรรมแล้วนามาปฏิบตั ิ เพื่อดารงชีวติ ให้มคี วามสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมทีว่ ่า “ผูท้ ่ี
ขาดศาสนาเป็ นดุจป่าที่ขาดต้นไม้ เป็ นผู้ไร้ศลี ธรรมเป็ นดุจขาดน้ าในทะเลทรายชีวติ ที่ดตี ้องมี
ศาสนาเป็นหลัก ชีวติ ทีร่ กั สันติสุขต้องคลุกคลีกบั ศีลธรรม” และช่วยกันทานุ บารุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุง่ เรืองเป็นสมบัตคิ ่กู บั ชาติต่อไป
พระมหากษัตริย์ เป็ นสถาบันที่ทรงเป็ นองค์พระประมุขของชาติไทยสืบมาเป็ นเวลาช้า
นานตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเป็ นทีเ่ คารพสักการะเทิดทูน
ของพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นมิง่ ขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของพสกนิกรไทยให้บงั เกิดพลังสามัคคี เพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็ นคุณานุ
คุณประโยชน์ดว้ ยพระกรุณาอันล้นพ้น เป็ นทีป่ กเกล้าปกกระหม่อมของชาวไทยทัวไป
่ ประชาชน
ชาวไทยสมควรเทิดทูนไว้เป็ นสถาบันของชาติสบื ไปวัฒนธรรมไทย หมายถึง ข้อปฏิบตั อิ นั แสดง
ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมาเป็ นเวลานาน 2 ประการ คือ วัฒนธรรมประจาชาติ
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เช่น สาเนียงภาษาทีใ่ ช้พดู กัน ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย
เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นการวิวฒ
ั นาการมาโดยลาดับ และวัฒนธรรมประจาคนในชาติอนั เกี่ยวกับ
จรรยามารยาทไทย เช่น การทักทายกันด้วยการกราบไหว้ การนัง่ จรรยาทีอ่ ่อนช้อยละมุนละไม
การนุ่ งห่มแบบไทย การเป็ นอยู่ในสังคมแบบไทย เป็ นต้น รวมเรียกว่าวัฒนธรรมไทยทีค่ นไทย
ควรยึดถือปฏิบตั เิ ป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตขิ องชาติไทยสืบไปการรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมไทยจึงเป็ นหลักทีช่ าวไทยควรยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นชีวติ
ของตนอีกประการหนึ่ง ซึง่ จะส่งเสริมให้ชวี ติ ชาวไทยมีเอกลักษณ์เป็ นไทย เพิม่ คุณค่าน่ านิยม
นับถือยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ พระเทพโสภณ ได้กล่าวถึงปญั หาจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนว่ามาจาก
สาเหตุ ดังต่อไปนี้ (กรมการศาสนา, 2553)
1) บ้าน วัด โรงเรียน แยกกันทาหน้าที่ พ่อแม่ทบ่ี ้านให้เงินแก่เด็ก เพื่อเลีย้ งดูทาง
ร่างกายไม่มหี น้าทีส่ อนหนังสือหรืออบรมทางจิตใจ โรงเรียน ทาหน้าทีอ่ ย่างเดียวคือสอนวิชาการ
ไม่มหี น้าทีอ่ บรมศีลธรรม วัดทาหน้าทีอ่ บรมศีลธรรมอย่างเดียวไม่รบั ภาระอื่นๆ
2) ไม่มกี ารประสานงานกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนนัน่ คือ เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
อบรมศีลธรรมแก่เด็กก็ไม่มกี ารพาเด็กไปวัด เมื่อโรงเรียน ไม่อบรมศีลธรรมแก่เด็กก็ไม่มกี ารพา
เด็กไปวัดหรือไม่นิมนต์พระสงฆ์มาสอนในโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม เมื่อทัง้ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือโรงเรียนพาเด็กไปวัดพระสงฆ์ไม่ทาหน้ าที่
อบรมศีลธรรมแก่เด็กหรือโรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์ไปสอนทีโ่ รงเรียนก็มพี ระสงฆ์ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ทาหน้าทีก่ ารพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงควรมีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
1) เป็นผูม้ ศี รัทธาเลื่อมใสในศาสนาทีต่ นนับถือ เพื่อจะได้มศี าสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจมีศาสนาเป็ นภูมคิ ุม้ กันไม่ให้คดิ ผิดพูดผิดทาผิดให้เป็ นผูค้ ดิ ชอบพูดชอบและทาชอบเป็ นผู้ ม ี
ศาสนิกสัมพันธ์ทด่ี มี คี วามสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดีกบั ผูน้ บั ถือศาสนาอื่น
2) เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถเป็ นผู้ใฝ่รู้ใ ฝ่ศึก ษาเพื่อให้เป็ นผู้มคี วามรู้ดสี ามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ ่นื สังคม และประเทศชาติ เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ คือ มอง
กว้าง คิดไกล และใฝส่ งู ไม่เป็นผูม้ องแคบ คิดใกล้ และใฝต่ ่ า
3) เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม เช่น เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจไมตรีต่อผูอ้ ่นื
มีความกตัญญกตเวที ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์หรือศีล 5
4) เป็ นผูบ้ าเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่นื ประชาชน สังคม
และประเทศชาติ ด้วยความจริงใจ บริสุทธิ ์ใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่ กว่าประโยชน์ส่วนตน
5) เป็นผูจ้ งรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอ์ ย่างแท้จริง ให้สถิตสถาพรตลอดไป มีความภาคภูมใิ จในผืน
แผ่นดินไทยซึง่ เป็ นทีเ่ กิดทีอ่ าศัยในวัฒนธรรมของชาติ เช่น ภาษาไทย มารยาทไทย น้ าใจไทย
เป็นต้น
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2. แนวคิ ดเกี่ยวกับการใช้ สื่อแอนนิ เมชันและการ์
่
ตูน
คาว่า Animation มาจากรากศัพท์ภาษาละตินทีม่ คี วามหมายว่า ทาให้มชี วี ติ วิญญาณ
และในความหมายรวม ๆ ในปจั จุบนั นัน้ มีความหมายว่า ภาพเคลื่อนไหว คาว่า Animation มี
ความหมายครอบคลุมมากกว่าการเป็ นเพียงการ์ตูนเท่านัน้ นอกจากนัน้ สเปเชียลเอฟเฟกต์
(Special Effect) ก็ยงั จัดเป็ นแอนิเมชันชนิ
่ ดหนึ่งเช่นกัน ซึง่ สามารถมีเทคนิคและวิธสี ร้างสรรค์
หลากหลายวิธ ี เช่น 2D Animation โดยวิธกี ารวาดด้วยมือหรือสร้างขึน้ จาก Computer รวมไป
ถึงCut out Animation การเขียนลงไปบนฟิล์ม และอีกหลากหลายเทคนิควิธโี ดยทีเ่ ทคนิคยัง
จากัดอยู่บนระนาบสองมิติ ไม่มสี ่วนทีห่ นาหรือมีความลึกมาก 3D Animation จากการทีส่ ร้างตัว
ละครขึน้ มาด้วยวัสดุหลากหลาย เช่น ดินน้ ามัน ยาง ผ้า ไม้ โดยทีม่ โี ครงสร้างภายในทีส่ ามารถ
ทาให้ตวั ละครสามารถขยับส่วนต่าง ๆ ได้ จากนัน้ ทาการถ่ายทาด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ หรือ
กล้องวีดโี อทีละเฟรม จากนัน้ นาภาพทีถ่ ่ายทาทัง้ หมดมาเรียงต่อกัน เกิดเป็ นภาพเคลื่อนไหว
Animation หรือการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมสร้างผลงานสามมิติ
แอนิเมชันเกิ
่ ดจากองค์ประกอบของภาพและเสียงที่ลงตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
จินตนาการที่ไม่สามารถเป็ นไปได้ในโลกปจั จุบนั ทัง้ นี้ แอนิเมชันยั
่ งเป็ นสื่อทีใ่ ช้ในการบอกเล่า
เรือ่ งราว (Story Teller) อีกด้วย
2.1 แอนนิ เมชัน่
ธรรมปพน ลีอานวยโชค (2550:13) ได้ให้ความหมายของหมายถึงการสร้างภาพ
เคลื่อนไหวโดยการนาภาพนิ่งหลายๆภาพทีม่ คี วามต่อเนื่องมาฉายด้วย ความเร็ว ที่เหมาะสม
ทาให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ประกอบกับ ธรรมศักดิ ์ เอื้อรักสกุล (2547:1) ได้ให้
ความหมายของแอนิเมชันไว้
่ ว่า คาว่าแอนิเมชัน่ เป็ นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Animation
สามารถอ่านได้หลายแบบ เช่น อนิเมชัน แอนิเมชัน่ ซึง่ หมายถึง การทาภาพให้เคลื่อนไหว
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า แอนิเมชัน่ หมายถึง การทาภาพเคลื่อนไหวโดยใช้วธิ กี ารหรือเทคนิค
ให้แก่สงิ่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ให้สามารถเคลื่อนไหวหรือมีชวี ติ ได้ ซึ่งมีเทคนิคและวิธ ี
สร้างสรรค์หลากหลายวิธ ี เช่น สามารถเป็ นได้ทงั ้ ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการจากนาภาพที่
ถ่ายทาทัง้ หมดมาเรียงต่อกัน เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว Animation หรือการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิค
คอมพิว เตอร์ก ราฟิ ก ในโปรแกรมสร้างสรรค์ผ ลงานแอนิเ มชัน่ โดยการฉายด้วยความเร็ว
โดยประมาณ 24 เฟรม ต่อวินาทีขน้ึ ไป
การทาแอนิเมชันที
่ ด่ นี นั ้ ไม่ใช่เพียงสร้างภาพให้เคลื่อนไหวเท่านัน้ แต่จะต้องสามารถ
ทาให้ภาพนิ่งเหล่านัน้ มีชวี ติ ขึน้ เพื่อให้ผลงาน Animation นัน้ มีความสมจริงนุ่ มนวลและเป็ น
ธรรมชาติตรงตามจังหวะการเคลื่อนไหวจริง จาเป็ นที่จะต้องเรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการ
สร้างสรรค์ผลงานAnimation ซึง่ นานมาแล้วทีผ่ ทู้ าแอนิเมชัน่ Disney Animation Studio ได้ทา
การวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางสร้างภาพเคลื่อนไหวให้มชี วี ติ โดยหลังจากความสาเร็จจากการ
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สร้างสโนไวท์ (Snow White) ดิสนียก์ ไ็ ด้เสนอแนวทางในการสร้างแอนิเมชันไว้
่ 12 ข้อเพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแอนิเมชันให้
่ ดูน่าสนใจ ดูน่าเชื่อถือ เรียกว่า The Fundamental Principles
of Animation ซึ่งกลายมาเป็ นแบบแผนของการทาแอนิเมชันในป
่
จั จุบนั มีรายละเอียด ดังนี้
(ธรรมปพน ลีอานวยโชค, 2550)
1) Timing เป็ นองค์ประกอบทีจ่ าเป็ นมากในการทาแอนิเมชันเพราะความเร็
่
ว (Speed)
ของการเคลื่อนไหวของวัตถุนนั ้ จะสามารถบอกเราได้ว่าวัตถุคอื อะไร มีน้ าหนักเท่าใด และทาไม
ถึงงเคลื่อนไหว
2) Ease In and Out (or slow In and Out) เป็ นองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวกับการเพิม่ หรือ
ลดของอัตราเริม่ หรือลดในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทุกๆอย่างที่เคลื่อนทีไ่ ม่สามารถเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็วคงทีต่ ลอดเวลา เพราะขณะทีว่ ตั ถุอยู่นิ่งนัน้ ไม่มคี วามเร็ว จึงต้องมีการเพิม่ ความเร็วให้
วัตถุเคลื่อนไหว ความเร็วของวัตถุจงึ มีความเร็วทีไ่ ม่คงทีต่ วั อย่างเช่น Bouncing Ball (ลูกบอล
เด้ง) เวลาลูกบอลเด้งขึน้ ความเร็วก็จะช้าลง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกต้านแรงอยู่และเมื่อลูก
บอลตกก็จะมีความเร็วเพิม่ ขึน้ หรือดังภาพตัวอย่างการแกว่งของลูกตุ้มแสดง Ease in และ
Ease out
3) Arcs ในโลกนี้เกือบทุกสิง่ ทีเ่ คลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวอยู่บนเส้นโค้ง (Arcs) แอนิ
เมชันที
่ เ่ คลื่อนไหวอยูบ่ นแนวของเส้นโค้งจะมีความสวยงามมากกว่า
4) Anticipation กรณีน้ี Action ในAnimation นัน้ จะเกิดขึน้ ใน 3 ระยะ คือ
ก. ระยะเตรียม Setup for motion
ข. ระยะ Action
ค. ระยะ Follow though
ระยะเตรียม (Setup for Motion) ถ้าเราต้องการมี Action ทีเ่ ร็ว Anticipation ก็ต้องใช้
เวลานานขึน้ Anticipation ทาหน้าทีบ่ อกให้ผชู้ มรูล้ ่วงหน้าก่อนที่ Action จะมาถึงเพราะในแอนิ
เมชันเหตุ
่ การณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วจนบางทีผ่ ชู้ มไม่สามารถประมวลเหตุการณ์ได้ทนั
Anticipation จึงเป็นเหมือนผูเ้ ตือนผูช้ มให้พร้อมก่อนแอคชันหลั
่ กจะมาถึง
5) Exaggeration เป็นเสน่หข์ องแอนิเมชัน่ การทาให้การเคลื่อนไหวดูเกินจริงอย่างเช่น
การทาให้แขนยาวขึน้ กว่าที่ควรจะเป็ น หรือการเดินที่มที ่าทางเหนือกว่าความเป็ นจริงจะทาให้
แอนิเมชันดู
่ น่าสนใจขึน้ และถือเป็นข้อได้เปรียบของการทาแอนิเมชัน่
6) Squash and Stretch การบีแ้ บนลงหรือการยืดออกของวัตถุ องค์ประกอบนี้จะแสดง
ว่าวัตถุนนั ้ มีความแข็งหรืออ่อนเพียงใด เช่น เมื่อเราเหยียบลงบนลูกเทนนิสมันก็จะแบนลง แต่
การบีแ้ บนหรือการยืดออกของวัตถุในแอนิเมชันท
่ าได้โดยการเปลีย่ นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
แต่จะต้องระวังไม่ให้วตั ถุนนั ้ เปลีย่ นแปลงปริมาตร Squash and Stretch ยังหมายถึงตัวละครที่
ย่อตัวก่อนการกระโดดและตัวยืดออกเวลากระโดดอีกด้วย
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7) Secondary Action มีหน้าที่เพิม่ ความน่ าสนใจและความสมจริงให้กบั แอนิเมชัน่
หรือผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวของวัตถุหนึ่งทีม่ ตี ่ออีกวัตถุองค์ประกอบนี้ควรทาให้เป็ นทีส่ งั เกต
แต่ไม่โดดเด่นจนเกินแอคชันหลั
่ ก
8) Follow Through and Overlapping Action คล้าย Anticipation แต่เกิดขึน้ ตามหลัง
แอคชัน่ ตัวอย่างเช่น การโยนลูก เมื่อโยนลูกบอลออกไปแล้วแขนก็ไม่สามารถหยุดได้ทนั ที
จะต้องเหวีย่ งแขนต่อไปตามแรง เรียกว่า Follow Though
9) Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action ขัน้ ตอนการทาแอนิเมชันมี
่ สอง
แบบ
ก. Straight Ahead การวาดคาแรกเตอร์ทลี ะเฟรมเรียงกันไปเรือ่ ยๆ
ข. Pose-To-Pose การวางแผนการวาดไว้ แล้วจึงวาด Key frame จากนัน้ จึง
วาด In-between frame ทีอ่ ยู่ระหว่าง Key frame ทัง้ สอง ขัน้ ตอนการทาแอนิเมชันทั
่ ง้ สองวิธมี ี
ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย จะต้องพิจารณาเลือกใช้
10) Staging เวทีท่คี าแรกเตอร์อยู่ ก็คอื เวทีแบคกราวน์นนั ่ เอง ผูอ้ อกแบบจะต้อง
คานึงถึงปจั จัย เช่น รูปร่าง (Shape) ว่าเข้ากันดีระหว่าง Foreground และ Background หรือไม่
รวมถึงเรือ่ งสีว่าดูกลมกลืนหรือตัดกันมากน้อยเพียงใด
11) Appeal หมายถึง สิง่ ใดก็ตามทีค่ นชอบดู ซึง่ องค์ประกอบนี้จะเกีย่ วกับเรื่องของการ
ดีไซน์และความสวยงาม
12) Personality ในการทาแอนิเมชันของตั
่
วละครนัน้ ก่อนอื่นเราจะต้องกาหนดก่อนว่า
ตัวละครตัวนัน้ มีลกั ษณะนิสยั อย่างไร เนื่องจากจะส่งผลถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวด้วย เช่น ตัว
ละครมีอายุเท่าไหร่ มีอาชีพอะไร ชอบหรือไม่ชอบทาอะไร มีนิสยั อย่างไร เช่น นักเลงกับพระเอก
ก็จะมีท่าทางการเดินทีแ่ ตกต่างกัน
ทัง้ นี้ นิพ นธ์ คุณ ารัก ษ์ (2547) ได้เสนอแนวคิด เกี่ยวหลักการวิจารณ์ภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ (Animation Critics) ไว้ว่าการรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไม่ว่าจะผ่านทางสื่อรายการ
โทรทัศน์ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆก็ตาม ผูช้ มส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเด็กและเยาวชนทีจ่ ะรับรูเ้ นื้อหา
สาระ ซึมซับอารมณ์ความรูส้ กึ ทีผ่ ผู้ ลิตนาเสนอ และแม้ว่าจะยังไม่ได้มผี ลการศึกษาวิจยั ยืนยันถึง
อิทธิพลและผลกระทบของภาพยนตร์แอนิเมชันอย่
่ างชัดเจน แต่การทาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึง่ ปจั จุบนั กาลังได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
ศิลปะแขนงใหม่ ในฐานะศิลปะในรูปแบบภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ถือว่าเป็ นสื่อสารมวลชนอย่างหนึ่ง ซึ่งสื่อสารมวลชนนัน้ มีอทิ ธิพลและผลกระทบต่อผู้คนและ
สังคม ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญและควรต้องทาการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในภาพยนตร์แอนิเมชันตามองค์
่
ประกอบในด้านต่างๆ ดังนี้
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1) โครงสร้างของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Structure) ในโครงสร้างของภาพยนตร์แอนิ
เมชันนั
่ น้ สามารถนาความรูใ้ นเรื่องหลักการการเขียนบทภาพยนตร์มาวิเคราะห์ได้เช่นกัน คือ
เริม่ จากการพิจารณาถึง
ก. แนวคิดหลักของภาพยนตร์ (Concept) ว่ามีแนวคิดหลักอย่างไร
ข. แก่นเรื่อง (Theme) เช่น“การผจญภัยไปในโลกอนาคตผ่านไทม์แมทชีนของ
เด็กๆ” เป็นต้น
ค. แนวเรือ่ งของภาพยนตร์ (Genre) เช่น แนวตลก แนวสนุ กสนาน แนวแอ็คชัน่
แนวสืบสวนสอบสวน แนวสยองขวัญ ฯลฯ
ง. รูปแบบลักษณะของภาพยนตร์ (Tone & Style) ว่าเป็ นอย่างไร เช่น รูปแบบ
เหมือนจริง รูปแบบตัดทอน ยุคโบราณ ยุคอวกาศ หรือไม่มกี าลเวลา เป็นต้น แล้วจึงไป
พิจารณาดูภาพรวมทัง้ หมดของเรือ่ ง
จ. การเล่าเรื่อง (Narration) พิจารณาดูว่า ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื
่ ่องนี้มกี ารเล่า
เรื่องอย่างไร มีความน่ าสนใจน่ าติดตามมากน้อยเพียงใด มีอะไรแปลกใหม่ในเนื้อเรื่อง มีมุข
(gag) มีหกั มุม มีความหมาย (meaning) อะไรบ้าง รวมทัง้ มีการตัดต่อ (editing) เรียบเรียง
ภาพยนตร์ได้น่าสนใจเพียงใด ฯลฯ เป็นต้น มีขอ้ คิด หรือประเด็นสาคัญทีเ่ ป็นประโยชน์
2) สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Aesthetics) คือ การพิจารณาถึง ความ
สวยงาม (Beauty) เสน่ หค์ วามน่ าสนใจ (appeal) สีสนั แสงเงา บรรยายกาศ ตลอดจนการนา
ศิลปะต่าง ๆ มาใช้ในภาพยนตร์ รวมทัง้ การใช้เสียงต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมกลมกลืน ฯลฯ เป็ นต้น
โดยมีปจั จัยในการพิจารณาดังนี้คอื
ก. การออกแบบ (Designing) การออกแบบถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่ งของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เช่น การออกแบบบุคลิกลักษณะ (Character Design) ของตัวแสดง
อุปกรณ์ประกอบฉาก ยานพาหนะ ฯลฯ ทีจ่ ะต้องมีการออกแบบให้โดดเด่น น่ าสนใจ แปลกใหม่
หรือ การออกแบบฉากหลัง (Background Design) เช่น บ้านเรือน ทิวทัศน์ ฯลฯ ซึง่ ต้องดูถงึ ใน
รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ องค์ประกอบศิลป์ รวมทัง้ ลักษณะและมุมของภาพ ทัง้ นี้
จะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวคิด แก่นของเรือ่ ง และผูช้ มกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ อีกด้วย
ข. งานศิลป์ (Artistic) คือ การนาเอาแนวคิดและรูปแบบของการออกแบบต่างๆ
นามาสร้างสรรค์ และผลิตออกมาให้สมบูรณ์ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เช่น การ
ลงสี (Coloring) การลงแสงเงา (Shading) ในตัวแสดงต่างๆ การระบายสีภาพฉากหลัง
(Background Painting) ซึ่งมีกระบวนการเทคนิคและวิธกี ารแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เช่น ลักษณะทีเ่ หมือนจริง ลักษณะเหนือจริง ฯลฯ เป็นต้น
ค. การเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ (Animate) เป็ นการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
ถ่ายทอดท่าทาง อารมณ์ และความรูส้ กึ ตามกระบวนการและเทคนิคแอนิเมชันโดยอาศั
่
ย
หลักการทางภาพยนตร์คอื ภาพนิ่งทีเ่ คลื่อนไหวต่อเนื่อง (Stop Motion) สัมพันธ์กบั ระยะเวลา
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หนึ่ง (Timing) ในอัตราส่วน 24 ภาพต่อ 1 วินาที (Frame per Second ) ซึง่ ในการเคลื่อนไหว
แสดงอารมณ์ (Animate) นัน้ อาจจะลดหรือเพิม่ ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ความต้องการในการนาเสนอ
ลักษณะภาพเคลื่อนไหวและระบบการผลิตดังจะเห็นได้จากบางเรื่อง มีการเคลื่อนไหวน้อย ไม่
ราบรื่นและเคลื่อนไหวเป็ นบางส่ว น เช่น ขยับเฉพาะปากหรือบางเรื่องมีการขยับทัง้ ตัว ดูคล้าย
การเคลื่อนไหวของคนจริง ฯลฯ ซึง่ การเคลื่อนไหวนี้จะมีทงั ้ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันตามประเภท
และเทคโนโลยีของแอนิเมชัน่ เช่น แอนิเมชันแบบ
่
2 มิตจิ ะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน่ 3 มิติ ฯลฯ เป็นต้น
ง. เสียง (Sound) เสียงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างหนึ่งที่เ ป็ นทัง้ ตัว
กาหนดการยากง่ายของการกาหนดการเคลื่อนไหว เช่น การกาหนดให้ปากขยับสัมพันธ์กบั
เสียงพูด เป็นต้น หรือเสียงอาจเป็นตัวกาหนดให้ภาพยนตร์แอนิเมชันผลิ
่ ตได้ง่ายขึน้ ก็ได้ เช่น ใช้
เสียงบรรยายหรือเสียงเอฟเฟกต์แทนการแสดงท่าทางที่ต้องมีการขยับเคลื่อนไหวมากๆ การ
ออกแบบเสียงที่ดรี วมทัง้ ระบบและการบันทึกเสียงที่ดจี ะช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กบั
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ นัน้ ๆ ได้อย่างดียงิ่
2.2 การ์ตูนกับการเรียนการสอน
โลกในยุคปจั จุบนั การ์ตูนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมาก เช่น สื่อภาพยนตร์
โฆษณาเกมส์ทม่ี มี ลู ค่านับหลายๆล้าน ล้วนเกิดจากตัวการ์ตูนธรรมดาๆ การ์ตูนได้นาไปใช้ใน
หลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน เนื่องจากเป็ นสื่อที่ช่วยให้มนุ ษย์ได้รบั การผ่อนคลายจากวิถชี วี ติ ใน
โลกแห่งความเป็ นจริง การ์ตูนสามารถทาให้เรารับรู้และเข้าใจเรื่องที่ต้องการจะสื่อได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทัง้ ยังช่วยสร้างความบันเทิงและเติมจินตนาการได้อย่างไร้ขดี จากัด การ์ตูนจึงนับเป็ น
งานศิลปะแขนงหนึ่งที่น่าสนใจ เชื่อว่าในวัยเด็กแทบทุกคนสามารถเป็ นนักวาดการ์ตูนโดย
ธรรมชาติเด็กทุกคนสามารถวาดการ์ตูนออกมาได้โดยแทบไม่ต้ องใช้ความพยายามเลย นักวาด
การ์ตูนและนักศิลปะบางคนจึงได้หนั มาพึง่ คุณสมบัตติ ามธรรมชาติในวัยเด็กซึง่ เชื่อว่า เด็กทุกคน
มีความบริสุทธิ ์อยูใ่ นตัวเองภาพทีเ่ ด็กวาดจะมีความใสซื่อ บริสุทธิ ์ วัยเด็กสมองจะมีการพัฒนาใน
เรือ่ งจินตนาการสูงมาก
ธรรมศักดิ ์ เอือ้ รักสกุล (2547) กล่าวว่า การ์ตูน (Cartoon) เป็ นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่
สามารถเป็ นสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดอารมณ์ขบขัน สนุ กสนาน สบายใจ เมื่อได้ดูการ์ตูนล้อเลียน
การเมือง การ์ตูนในงานโฆษณา เป็ นต้นด้วยความทีก่ าร์ตูนเป็ นงานศิลปะทีส่ ามารถเข้าใจง่าย
ชัดเจน การ์ตูนจึงเป็ นที่นิยมในการนาไปใช้งานต่างๆ เพราะการ์ตูนสามารถนาไปใช้งานได้
หลากหลาย สื่อสารได้ในศิลปะทุกแขนง การเขียนการ์ตูนจะไม่คานึงถึงความเหมือนจริง ไม่ใช้
สัดส่วนทีแ่ น่ นอนตายตัว จึงถือได้ว่าการ์ตูนเป็ นงานศิลปะทีส่ ามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
จินตนาการ (Idea) ได้อย่างเต็มที่ แสดงออกได้ตามความคิด อารมณ์ของผูว้ าดได้เอง อันเป็ น
จุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าทีจ่ ะแสดงออกของผูว้ าด เพื่อการ
เกิดสิ่งใหม่ๆ ในอนาคตที่ดี เด็กที่รกั การเขียนการ์ตูนจะเป็ นเด็กที่มคี วามคิดสร้างสรรค์
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มีจนิ ตนาการ มีความรูส้ กึ ทีอ่ ่อนโยน นุ่ มนวล เมื่อเด็กเป็ นผู้มคี ุณภาพในเรื่องของอารมณ์และ
ความคิดแล้ว ย่อมเป็ นเด็กทีม่ คี ุณภาพของสังคมต่อไปการ์ตูนเป็ นสื่อความบันเทิงทีส่ ามารถหา
ชมได้ง่ายและสะดวกสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย การ์ตูนจึงเป็ นภาพสะท้อนของสังคม
กลุ่มต่างๆ ทุกยุคทุกสมัย จนกล่าวได้ว่า “การ์ตูนเป็ นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ และเชื่อมโยง
วัฒนธรรมเก่าๆ เข้าด้วย มีอทิ ธิพล ต่อความคิดทัง้ ทางตรงต่อคนรุ่นใหม่ และทางอ้อมแก่คนรุ่น
เก่า โดยเห็นจาก แฟชัน่ การแต่งตัว ภาษา และความคิดความอ่านของเด็กและเยาวชนวัยรุน่ ”
ดังที่ กิดานันท์ มลิทอง (2543: 39) กล่าวว่า ภาพนัน้ (Picture) เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญ
เช่นเดียวกับภาษาพูด และภาษาเขียน เนื่องจากสามารถใช้ในการสื่อสารและการสื่อความหมาย
ได้เป็นอย่างดี และมีความเป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถอธิบายความหมายได้ในตัวเองหรือช่วยอธิบาย
ประกอบสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม ให้กระจ่างชัดดียงิ่ ขึน้ ในปจั จุบนั ภาพมักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชีวติ ประจาวันของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพทางโทรทัศน์ ภาพเขียน ภาพวาดในนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ แผ่นโฆษณา ฯลฯ ด้วยเหตุน้ีภาพจึงเป็ นอุปกรณ์การสอนทีม่ ปี ระโยชน์มากอย่าง
หนึ่ง และได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสื่อที่ใช้กบั ช่องทางที่ทาให้เกิดการรับรู้ได้มากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่องทางการรับรูอ้ ่นื ๆ ของคนปกติ ช่วยทาให้ผเู้ รียนรับประสบการณ์ลกึ ซึง้ และ
กว้างขวาง เพราะรูปภาพมีลกั ษณะเป็ นสากล ไม่ว่าผูเ้ รียนจะเป็ นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถจะ
ตีความหมายของรูปภาพได้งา่ ยกว่าการอ่านหนังสือ ซึง่ ลักษณะทีด่ ขี องภาพ ดังนี้
1) รูปภาพต้องช่วยให้ครูบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
2) สามารถถ่ายทอดความเป็นจริงโดยรวมให้ผเู้ รียนประทับใจได้
3) ภาพทีส่ ร้างความประทับใจนัน้ พึงมีสดั ส่วนสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้องแน่นอน
4) ต้องเพิม่ พูนความรู้ และความสนุกสนานให้กบั ผูเ้ รียน
5) กระตุน้ ให้เกิดการสร้างสรรค์จนิ ตนาการ
6) เป็นภาพทีด่ พี ร้อม ทัง้ กลวิธใี นการสร้างภาพทีด่ ี และทรงคุณค่าทางศิลปะ
7) เนื้อเรือ่ งภายในภาพ ต้องมุง่ ทีจ่ ดุ สนใจแหง่ ความคิดหลัก เพียงความคิดเดียว
8) ภาพต้องมีรายละเอียดโดยรวมอย่างเหมาะสม
การ์ตูนสามารถทาให้เด็กเกิดความสนใจได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการเรียน การ
สอนความสนใจในการ์ตูนของเด็กจะมากหรือน้อย ขึน้ อยู่กบั วัยของเด็ก เด็กวัยเล็กจะสนใจใน
การ์ตูนมากกว่าเด็ก วัยโต เพราะฉะนัน้ ควรจะเลือกการ์ตูนที่จะนามาประกอบบทเรียนให้
เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย จะทาให้เด็กสนใจในบทเรียนมากขึน้ และจดจาเนื้อหาของ บทเรียน
ได้เป็ นอย่างดีดงั นดังที่ สมพล ศรีจนั ทรา, 2542) ได้สรุปผลการศึกษาความสนใจการ์ตูนในเด็ก
อายุระหว่าง 5 – 16 ปี ไว้ดงั นี้
1) อายุ 5 ปี มีความสงสัยในรูปภาพหนังสือพิมพ์การ์ตูนชอบให้คนอื่นอ่านการ์ตู นให้ฟงั
มีความสนใจในหนังสือตลกขบขันน้อย
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2) อายุ 6 ปี มีความสนใจเบือ้ งต้นในภาพการ์ตูนและหนังสือการ์ตูน มักชอบที่จะ
พยายามอ่านหรือให้คนอื่นอ่านให้ฟงั สนใจในเรื่องการ์ตูนทัวไปแต่
่
บางคนก็อาจจะมีเรื่องที่ตน
ชอบเป็นพิเศษบ้าง
3) อายุ 7 ปี มีความสนใจในการ์ตูนมากและสามารถอ่านด้วยตนเองได้ เริม่ ซือ้ หนังสือ
สนใจรูปการ์ตูนทีต่ ลกขบขัน การ์ตูนทีต่ นชื่นชอบและแลกเปลีย่ นกันอ่านในระหว่างเพื่อน เรื่องที่
ชอบคือการผจญภัยของสัตว์และการผจญภัยทัวๆไปของมนุ
่
ษย์กายสิทธิ ์
4) อายุ 8 ปี ความสนใจในการ์ตูนยังคงมีอยู่ต่อไป เริม่ เก็บรวบรวมหนังสือการ์ตูนทีต่ น
ซือ้ มาเรื่องใดที่ตนไม่มกี จ็ ะหามาอ่านด้วยการยืมจากเพื่อน ๆ เรื่องทีต่ นชอบคือ เรื่องราวของ
สัตว์ และการ์ตูนประเภทบู๊ ดุเดือด
5) อายุ 9 ปี ความสนใจในการ์ตูนถึงขีดสุดสาหรับเด็กบางคน แต่บางคนจะเริม่ ลดความ
สนใจลงบ้างเล็กน้อย บางคนจะเอาหนังสือการ์ตูนของตนไปแลกเปลี่ยนหนังสือประเภทตลก
ขบขันอย่างอื่นมาอ่าน และในเด็กบางคนก็ยงั มีการซือ้ ยืม แลกเปลีย่ นหนังสือการ์ตูนกันอ่าน
6) อายุ 10 ปี ในระยะนี้เด็กส่วนใหญ่ยงั อ่านการ์ตูนอยู่เรื่องทีเ่ ด็กชอบคือ Disney,
superman, batman, bug bunny, little lulu และในระยะนี้เด็กมักได้รบั การต่อต้านการอ่าน
หนังสือการ์ตูนจากผูป้ กครอง
7) อายุ 11 ปี เด็กในระยะนี้ยงั คงต้องการอ่าน บางคนจะอ่านตามเรื่องทีต่ นสนใจ บางคน
ก็อ่านเฉพาะตอนปกของหนังสือ นอกจากนี้เด็กรวบรวมหนังสือการ์ตูนบางทีจะอ่านถึง 200 –
500เรื่อ งบางคนไม่ เ คยซื้อ เลยแต่ ช อบยืม เพื่อ นๆมาอ่ า นเรื่อ งที่ส นใจของเด็ก ในระยะนี้ ก็
เช่นเดียวกับเด็กในวัยอายุ 10 ปี
8) อายุ 12 ปี เด็กในระยะนี้ยงั คงอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ แต่ทอ่ี ่านติดทีเดียวมีน้อยแล้ว
บางคนสนใจติดต่อกันไป บางคนลดการอ่านการ์ตูนลงมาก การรวบรวมสะสมหนังสือประเภทนี้ม ี
น้อยบางครัง้ จะไม่ซอ้ื มาอ่านเลยหาอ่านเท่าทีพ่ อจะอ่านได้ลดความชอบลงมาก และจะไม่อ่านซ้า
แล้วซ้าอีก
9) อายุ 13 ปี เพียงครึง่ เดียวของเด็กในวัยนี้ยงั อ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ และบางคนไม่อ่าน
ไม่รวบรวมอีกเลย แต่บางครัง้ ก็กลับมาอ่านอีกบ้างความสนใจทัว่ ๆไปเล็กน้อยในระยะนี้จะไม่ซอ้ื
หนังสือการ์ตูนเลย แต่จะอ่านของน้อย ความสนใจเฉพาะเรือ่ งทีช่ อบน้อยลง
10) อายุ 14 ปี เด็กระยะนี้ยงั อ่านหนังสือการ์ตูนอยู่โดยทัว่ ๆไปแล้วชอบอ่านน้อยมาก
อ่านตามโอกาสที่ม ี ไม่มกี ารรวบรวม สะสม ยืม หรือซือ้ มาอ่าน ไม่มกี าร์ตูนเรื่องใดทีช่ อบ
โดยเฉพาะ
11) อายุ 15 ปี เกือบทัง้ หมดของเด็กระยะนี้ไม่อ่านการ์ตูน นอกเสียจากว่าไม่มงี านอะไร
จะทาหรือไม่ทราบว่าจะทา อะไรดี ก็หยิบขึน้ มาดูบา้ ง
12) อายุ 16 ปี เด็กในวัยนี้ไม่อ่านการ์ตูนแล้ว ทีม่ อี ยูก่ ร็ วบรวมเก็บไว้
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นอกจากนี้ อิทธิพล ราศีเกรียงไกร (2534); มนตรี พลาวงศ์ (2526) และสมหญิง กลันศิ
่ ริ
(2521) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ์ตูนทีม่ ผี ลต่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1) ใช้เร้าความสนใจ (motivate) หรือช่วยนาเข้าสู่บทเรียน การ์ตูนเป็ นสื่อดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนอยู่แล้ว จึงสามารถใช้เป็ นอุบายกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตัง้ ใจเรียนอย่าง
ได้ผล
2) ใช้อธิบายหรือ ประกอบการอธิบาย (illustration) ของครูให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียน
3) ใช้เป็นกิจกรรมของนักเรียน (pupil activities) ในบทเรียน
4) การ์ตูนช่วยส่งเสริมการสอนของครู ช่วยให้บทเรียนน่ าสนใจและทาให้ผู้เรียน เรียน
โดยไม่น่าเบื่อหน่าย
5) การ์ตูนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเร็วยิง่ ขึน้ เพราะการ์ตูนช่วยสื่อความหมายให้เกิด
ความเข้าใจได้เร็วยิง่ ขึน้
6) การ์ตูนช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ สนุกสนานและติดตามการสอนของครูโดยตลอด
7) การ์ตูนช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียดทาให้บทเรียนสนุ กสนานและน่ าติดตามโดยไม่
เบื่อในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
8) สามารถนาการ์ตูนมาใช้ได้ตงั ้ แต่เด็กในระดับชัน้ ต้นๆจนกระทังเด็
่ กโตและสามารถ
ใช้ได้กบั ผูใ้ หญ่เช่นเดียวกัน
9) ใช้เป็ นกิจกรรมของนักเรียนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยนักเรียน
สามารถผลิตการ์ตูนหัวข้อทีค่ รูกาหนดให้ ซึง่ อาจจะเป็นการ์ตูนทีม่ ชี วี ติ ชีวา ร่าเริง น่าสนใจ
โดย วศุภพักตร์ จารุเศรณี (2552) ได้สรุปถึงวิธกี ารเลือก หรือเขียนการ์ตูนเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนได้ ดังนี้
1) การ์ตูนทีใ่ ช้ควรเหมาะสมกับวัย และธรรมชาติของผูเ้ รียน
2) เป็นภาพจาลองสถานการณ์ สื่อนาเพื่อให้คน้ พบความคิดรวบยอด ได้ชดั เจน
3) ควรมีสญ
ั ลักษณ์ดงึ ดูด โน้มน้าวจิตใจ ให้อยากเรียนรูใ้ นกรอบต่อ ๆ ไป
4) ภาพการ์ตูนนัน้ ควรมีขนาด และภาพสีสนั ทีเ่ หมาะสม
5) ความยาวของเรือ่ งไม่มากเกินไป และผูกเรือ่ งราวให้ผเู้ รียนมีอารมณ์กบั เนื้อหา
6) ไม่ควรมีเนื้อหาวิชาอื่นเข้ามาเป็นจุดเด่นมากกว่าเนื้อหาทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนได้รู้
จึงอาจกล่าวได้ว่าการ์ตูนนัน้ มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็ นเครื่องมือที่
ช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในบทเรียนต่าง ๆ มากขึน้ และการ์ตูนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี สามารถทา เรื่องราวทีเ่ ป็ นนามธรรม ให้เป็ นรูปธรรมได้มากขึน้ ทาให้เด็กสามารถ
เข้าใจเรือ่ งราวต่าง ๆได้เป็ นอย่างดีเหมาะสมเป็ นสื่อการเรียนการสอนในวิชาทีต่ ้องการให้ผเู้ รียน
ได้ศกึ ษาของเหมือนจริง และยังช่วยลดภาระในการสอนของผู้สอน เพิม่ คุณค่าของเนื้อหาวิชา
ดังนัน้ ผู้สอนจึงควรเลือกการ์ตูนที่มคี วามเหมาะสมกับเด็กมาประกอบในบทเรียนก็จะทาให้
บทเรียนนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้เป็นอย่างดี (พรประภา ธนเศรษฐ์, 2546)
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการ์ตูนสามารถทาให้เด็กเกิดความสนใจได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในด้านการอบร่มบ่มเพาะพฤติกรรมและจริยธรรม อย่างไรก็ตาม ความสนใจในการ์ตูนของเด็กจะ
มากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั วัยของเด็ก และรูปแบบของการผลิตสื่อให้มคี วามเหมาะสม ดังนัน้
การศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน ภายหลัง
จากเปิ ดรับเนื้อหาต่างๆ ที่ได้นาเสนอ จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการ
ผลิตสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในการบริการวิชาการ เพื่อเป็ นการปลูกฝงั จิตสานึกและ
สร้างค่ านิ ยมที่ด ีใ ห้ก ับเด็ก และเยาวชนนามาปรับใช้ในการด าเนิ นชีว ิต ในสัง คมปจั จุบนั อย่าง
เหมาะสมต่อไป
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
แนวความคิดเรื่องการใช้ประโยชน์ และการได้รบั ความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and
Gratifications) เป็ นการเน้นความสาคัญของกลุ่มผูร้ บั สาร ในฐานะผูก้ ระทาการสื่อสาร กล่าวคือ
ตัว ผู้รบั สารเป็ นผู้เ ลือ กใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ และเลือ กรับเนื้อ หาของข่าวสารเพื่อ สนองความ
ต้ อ งการของตน การศึก ษาในแนวนี้ เ ป็ น การศึก ษาที่ เ น้ น ผู้ ร ับ สาร เนื่ อ งจากผู้ร ับ สารเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งทีส่ าคัญของกระบวนการสื่อสารของมนุ ษย์ มีความสาคัญต่อความสัมฤทธิ ์ผลใน
การสื่อสาร เพราะการสื่อสารจะสัมฤทธิผลเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั การทีผ่ รู้ บั สารสามารถรับสารและ
เข้าใจในสารนัน้ ได้มากน้ อยเพียงใดดังนัน้ การส่งข่ าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องคานึงถึง
ปจั จัยอันเกีย่ วข้องกับผูร้ บั สารเป็ นสาคัญด้วย
โดยทฤษฎีน้ีได้อธิบายว่านอกจากความต้องการพื้นฐานของ มาสโลว์ 5 ประการ คือ
ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรัก ความต้องการ
ความนับถือ และความต้องการความสาเร็จแล้ว มนุ ษย์ยงั มีความต้องการอีกอย่างหนึ่งคือ ความ
ต้องการมีความรูค้ วามเข้าใจ ความต้องการทีจ่ ะรูเ้ ป็นแรงผลักดันให้มนุษย์แสวงหาข่าวสารต่าง ๆ
กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้กล่าวถึงแนวทางการวิเคราะห์การใช้และความพึงพอใจ
ของผูร้ บั สารไว้ดงั นี้
1) การวิเคราะห์แ บบแผนการใช้และความพึงพอใจของผู้รบั สารนัน้ อาจถือได้ว่าเป็ นรู้
แบบหนึ่งของการศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องสื่อ (Functionalism) เพียงแต่ว่าแทนทีจ่ ะตอบคาถาม
ว่าสื่อมีบทบาทหน้าทีต่ ่อสังคมอย่างไร ได้เปลี่ยนมาเป็ นมุมมองด้านปจั เจกบุคคลว่าแต่ละคนใช้
สื่อเพื่อทาหน้ าที่อะไรบ้าง โดยมักเรียกผู้รบั สารว่า User แทนการเรียกว่า Receiver หรือ
Audience
2) แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การใช้และความพึงพอใจของผูร้ บั สารที่มตี ่อสื่อว่าการ
เปิดรับสารของผูร้ บั สารนัน้ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะแสวงหาข่าวสารเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในทางใดทาง
หนึ่ง เช่น เพื่ออาชีพการงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อควบคุมสถานการณ์ เพื่อ
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เตรียมพร้อม สาหรับการลงมือทา เป็ นต้น และเมื่อมีความตัง้ ใจแน่ นอนแล้ว การเข้าไปใช้ส่อื จึง
มิใ ช่ กิจ กรรมที่ก ระท าไปตามยถากรรมหรือ ไร้เ ป้าหมาย หากเป็ นกิจกรรมที่ม ีเ ป้าประสงค์ท่ี
แน่นอน รวมถึงภายใต้สภาวะการแสวงหาข่าวสารนี้ส่อื มวลชนมิใช่ทางเลือกเดียวของบุคคล แต่
เป็ นเพียงตัว เลือ กตัว หนึ่ง ท่ ามกลางตัว เลือ กอื่น ๆ นอกจากนี้ ทิศ ทางการแสวงหาและใช้ส่ือ
ประเภทใดนัน้ จะเกิดจากความต้องการของบุคคลเป็ นปฐมเหตุ จากนัน้ ความต้องการดังกล่าวจึง
เปลี่ยนแปรมาเป็ นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้ บุคคลเลือกใช้ส่อื ประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็ น
แบบจาลองการใช้ส่อื เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผูร้ บั สารได้ ดังนี้
ภาพที่ 1 แบบจาลองการใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
ความพึงพอใจ
จากสือ่
สภาวะทาง
สังคมและจิตใจ

ความต้องการ

การคาดคะเน
ความพอใจที่
ได้รบั จากสื่อ

การเปิ ดรับ
สือ่ มวลชน
ผลอื่นทีเ่ กิด
ตามมา

แบบจาลองการใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจนี้ เป็ นแบบจาลองที่ อธิบายถึง
กระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชน และเพื่ออธิบายถึงการใช้ส่อื สารมวลชน โดยบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลซึง่ แสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคสื่อมวลชนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความต้องการหรือแรงจูงใจ
ของผู้ร บั สารเอง บุ ค คลแต่ ล ะคนย่อ มมีว ตั ถุ ประสงค์ มีค วามตัง้ ใจมีค วามต้อ งการในการใช้
ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน
นอกจากแนวคิดเรื่อง การใช้ประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจจากสื่อมวลชนแล้ว
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2534: 92) ได้อธิบายถึงทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory)
ไว้ว่าเป็นทฤษฎีทม่ี พี น้ื ฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action Perspective) ว่าการใช้
สื่อเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีเป้าหมายและมีเหตุผล ตามหลักการทีว่ ่าพฤติกรรมของมนุ ษย์
ล้วนแล้วแต่เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ โดยตัง้ ใจ นักวิชาการสื่อสารจึงได้นาแนวทฤษฎีน้ีมาใช้กบั
พฤติกรรมการเปิดรับสารของมนุ ษย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่กี ารใช้ส่อื มีลกั ษณะการเกิดขึน้
อย่างมีเป้าหมาย และผู้รบั สารสามารถอธิบายทางเลือกของตนเองได้ ซึ่งทฤษฎีพฤติกรรมและ
แรงจูงใจมีพน้ื ฐานหลักอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1) พฤติกรรมของมนุ ษย์นัน้ เป็ นอิสระ ไม่เพียงแต่อสิ ระที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ได้เท่านัน้ หากแต่ยงั มีอสิ ระที่จะให้ความหมายส่วนตัวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ได้
อย่างแตกต่างจากบุคคลอื่น
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2) แม้ว่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างอยู่ภายในบางอย่างอยู่ภายใน แต่ควรเลือกศึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมที่ผู้รบั สารสามารถอธิบาย ได้ถงึ วัตถุประสงค์ท่ผี ู้รบั สารประสงค์จะแสดงพฤติกรรม
นัน้ ๆ ออกมา
3) สิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ สาหรับแนวคิดทฤษฎีน้ีคอื อนาคตที่ผรู้ บั สารสามารถมองเห็นนัน้
คือผูร้ บั สารสามารถคาดการณ์ได้ว่าหากพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึน้ จะมีสงิ่ ใดเกิดขึน้ ตามมา
ด้วยเหตุน้คี าว่า ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ จึงนามาใช้กบั แนวทฤษฎีน้ี เมื่อได้นามาใช้
ศึกษาเกีย่ วกับผูร้ บั สาร และพฤติกรรมการสื่อสาร
ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2541: 314) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องความคาดหวังจากสื่อได้
พัฒนามาจากแนวทาง Uses and Gratifications อย่างลุ่มลึกมากขึน้ โดยอาศัยแนวคิดที่ว่า
บรรดาวิธกี ารวิจยั ทีส่ งั กัดแนวทาง Uses and Gratifications ได้มงุ่ ความสนใจทีจ่ ะศึกษาแรงจูงใจ
ของบุคคลในการใช้ส่อื แรงจูงใจในการเลือกใช้ส่อื นัน้ เกิดจากการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว
ว่า สื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัลหรือผลทางบวกแก่ผรู้ บั สารในลักษณะใดบ้าง รางวัลทีเ่ ป็ นผลมา
จากการเปิ ดรับสื่อนัน้ จะมีลกั ษณะเป็ นผลทางจิตใจ ซึ่งเรียกว่า “ความพึงพอใจที่ได้รบั จากสื่อ ”
(Media Gratifications) รางวัลนัน้ อาจเกิดมาจากวิธกี ารใช้ส่อื ในหลายๆ ลักษณะ เช่น ชื่นชอบ
โทรทัศ น์ แ บบทัว่ ไป หรือ อาจจะเลือ กใช้เ ฉพาะสื่อ บางประเภทเท่ า นัน้ จนเกิด ความชอบที่
เฉพาะเจาะจงเพียงบางรายการเท่านัน้ และความพึงพอใจนี้กลายมาเป็ นพื้นฐานความรูส้ าหรับ
การคาดการณ์ทจ่ี ะเลือกสื่อต่างๆ ต่อไปในอนาคต ความรูด้ งั กล่าวจะถูกเก็บสะสมเพิม่ เติมเอาไว้
ในความทรงจาเกี่ยวกับสื่อ เช่น การชื่นชอบรายการทอล์คโชว์ท่มี พี ธิ กี รท่านหนึ่งเป็ นผู้ดาเนิน
รายการ ในครัง้ ต่อไปหากพิธ ีกรท่านนี้ขยายไปจัดรายการอื่นๆ ซึ่งจะเกิดการใช้ฐานข้อมูลจาก
ความทรงจาทีว่ ่าสาหรับพิธกี รคนนี้แล้วไม่มคี าว่าผิดหวัง
Palmgreen และ Rayburn (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2543) ได้นาเอาแนวคิด
ข้างต้นนี้มาแสดงเป็นแบบจาลองไว้ ดังนี้
ภาพที่ 2 แบบจาลองทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อมวลชน
ความเชื่อ

X

ผูร้ บั สาร

การแสวงหาความ
พึงพอใจจากสื่อ
(GS)

การใช้

การรับรู้ความ

สือ่

พึงพอใจที่
ได้ รับ

การประเมินผลสื่อ
ในอดีต
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4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กัญ จน์ คหัฐ ปิ ยะกาญจน์ (2553) ศึก ษาเรื่อ ง วิธ ีการปลูกฝ งั คุ ณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามประพฤติดี มีเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรมทีค่ รู
ประเมินว่าอยู่ในระดับพอใช้ถงึ ดีมาก ผู้ปกครองมีว ิธกี ารปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรม โดยเลือกใช้
วิธกี ารต่างๆ ผสมผสานกัน ดังนี้ 1) สังสอนอบรมโดยตรงโดยบอกให้
่
กระทา หรือห้ามกระทาสิง่
ใดๆ ใช้ก ารให้รางวัล และการลงโทษ เป็ นส่ ว นหนึ่งของการสังสอนอบรม
่
2) เป็ น ต้นแบบ 3
ลักษณะ คือ ตัวแบบจริง ตัวแบบสัญลักษณ์ และตัวแบบคาบอกเล่ า 3) สอดแทรกเนื้อหาเพื่อ
ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ระหว่างทากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด และ 4) ใช้หลักศาสนาด้วยการ
พาบุตรหลานเข้าวัดทาบุญในวันหยุด สวดมนต์ก่อนนอน ชีแ้ จงให้รบั รูบ้ าปอันเกิดจากการทาผิด
ศีล 5 และชี้แจงให้เห็นผลของการกระทา นอกจากนี้ ยังพบว่าปญั หาและอุปสรรคในการปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน คือ สภาพสังคม อิทธิพลของเพื่อน และสื่อแขนงต่างๆ รวมทัง้
ผู้ปกครองและบุตรหลานมีเวลาทากิจกรรมร่วมกันน้ อย ช่องว่างระหว่างวัยทาให้มปี ญั หาการ
สื่อสาร สาหรับแนวทางทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปได้ในการปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรม คือ ผูป้ กครอง
ควรใช้วธิ กี ารหลากหลายร่วมกัน เพื่อปลูกฝงั ให้บุตรหลานเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปรับใช้ให้ตรงกับสภาพครอบครัวของแต่ละบุคคล ผูป้ กครองควรยึดหลักการให้เหตุผลในการให้
รางวัลและลงโทษประกอบด้วย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2552) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมในเด็กและเยาวชน พบว่า จากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ทัง้ ในด้าน
องค์ประกอบ พัฒนาการ ปจั จัยเชิงเหตุ การพัฒนา และการจัดฝึกอบรม จะทาให้เห็นภาพของ
ความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงของความรูใ้ นเรือ่ งนี้ ซึง่ สามารถเป็ นฐานให้ผทู้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษาหรือจะใช้
ประโยชน์ในเชิงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ในการวิจยั ทีศ่ กึ ษาปจั จัยที่
เกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากต้องคานึงถึงปจั จัยภายในตัวบุคคล เช่น คุณลักษณะทางจิตใจ ดังที่
ได้กล่าวมา ก็คงต้องเชื่อมโยงกับปจั จัยภายนอกทัง้ ในระดับใกล้ตวั เด็ก และระดับที่ไกลออกไป
ดังที่ทฤษฎีระบบนิเ วศน์ (Ecological system theory) ของบรอนเฟนเบรนเนอร์
(Bronfenbrenner, 1986) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลเติบโตในระบบความสัมพันธ์ของสิง่ แวดล้อมที่
ซับซ้อน ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อตัวเด็ก สิง่ แวดล้อมทีว่ ่านี้ ไม่เฉพาะสิง่ แวดล้อมทีใ่ กล้ตวั เด็ก แต่เป็ น
สิง่ แวดล้อมทีข่ ยายออกไป ตัง้ แต่บา้ น โรงเรียน จนถึงโครงสร้างสังคมทีใ่ หญ่ขน้ึ สาหรับผูม้ หี น้าที่
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนควรคานึงถึงสถานการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ด็กและเยาวชน
สามารถได้รบั ทราบข่าวสารจากสื่อหลายรูปแบบทัวโลกและสามารถมี
่
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและต่อ
คนอื่นๆได้ในหลายลักษณะทัง้ โดยตรงตัวต่อตัว และโดยไม่รจู้ กั กัน แต่ผ่านช่องทางต่างๆอย่าง
ไม่มขี อบเขต ความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อเด็กและเยาวชนทัง้ เรื่องความคิด ความรูส้ กึ
และพฤติกรรมจริยธรรม ซึง่ ปรากฏว่า พฤติกรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมีทงั ้ ในทางสร้างสรรค์
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เช่น การสร้างโครงการและมีพฤติกรรมช่วยลดปจั จัยทีท่ าให้โลกร้อน และในทางทีไ่ ม่สร้างสรรค์
เช่น การปาก้อนหินใส่รถยนต์ การทาร้ายร่างกายผูอ้ ่นื ตามตัวแบบในเกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
การร่วมมือกันของครอบครัว สถานศึกษาและสื่อ รวมทัง้ การกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินการทีเ่ หมาะสม รวดเร็ว และจริงจังของภาครัฐ จึงเป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะช่วยประคับประคอง
ให้เด็กและเยาวชนของไทยมีความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงามได้ใ น
สถานการณ์โลกในปจั จุบนั
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยรวบรวมงานวิจยั ได้ประมาณ 600 เรื่อง และทา
การสังเคราะห์งานวิจยั ทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจานวน 350 เรื่อง ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเรื่อง พฤติกรรม
วินัย ในตนเอง ศึก ษานัก เรียนระดับ มัธ ยมศึก ษาในเรื่อ งพฤติก รรมอนุ ร กั ษ์ แ ละประหยัด
พฤติกรรมตามกฎระเบียบวินยั พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมือง
ดี และศึกษานิสติ นักศึกษาในเรื่องพฤติกรรมเอื้ออาทร และพฤติกรรมพลเมืองดี ซึ่งพบผลที่
น่ าสนใจว่า ปจั จัยเชิงสาเหตุ ท่เี ป็ นสถานการณ์ ที่พบสอดคล้องกันทัง้ ของพฤติกรรมวินัยใน
ตนเอง พฤติกรรมอนุ รกั ษ์ (ซึง่ หมายรวมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ป่าไม้ สิง่ มีชวี ติ ) พฤติกรรม
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ/วินัย พฤติกรรมก้าวร้าวน้อย พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรม
พลเมืองดี คือปจั จัยสถานการณ์ในครอบครัวทีเ่ ป็ นการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุ นและใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การอบรมแบบประชาธิปไตยก็พบว่าเป็ นปจั จัยเชิงเหตุของพฤติกรรม
วินยั ในตนเอง พฤติกรรมการมีระเบียบวินัย และพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย การเห็นแบบอย่างที่ ดี
ก็มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมจริยธรรมหลายประการ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวน้อย พฤติกรรม
รับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี นอกจากนี้การมีสมั พันธภาพที่ ดีในครอบครัว ก็ม ี
เกี่ยวข้องกับการมีระเบียบวินัยทีด่ ี และการก้าวร้าวน้อยของนักเรียนด้วย ส่วนปจั จัยโรงเรียน
พบว่าความสัมพันธ์ที่ ดีกบั ครูสมั พันธ์กบั การมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน และความเป็ น
พลเมืองดีของนักเรียน การคบเพื่อนทีเ่ หมาะสมก็เกีย่ วข้องกับการมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย และ
พฤติกรรมเอือ้ อาทร การสนับสนุนทางสังคม
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
แนวโน้ มการเกิดพฤติกรรมด้ านจริ ยธรรม

ผู้รับสาร
เยาวชน

ความพึงพอใจ
จากสื่อ (GS)

เนื ้อหาคุณธรรม
จริ ยธรรม

การรับรู้ความ
พึงพอใจที่ได้ รับ

การประเมินผลสือ่ ที่ได้ รับชม
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื
รณรงค์ท างจริย ธรรมและสัง คมในการบริก ารวิช าการของวิท ยาลัย นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม
เป็ นการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ส่อื ในการบริการวิชาการ โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิง
ปริมาณ ร่วมกับการสัมภาษณ์แ บบไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ครูผสู้ อนถึงประสิทธิภาพของสื่อ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากการใช้ส่อื รณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม สามารถแบ่งได้ จานวน 2 กลุ่ม คือ นักเรียนใน
โรงเรีย นพื้น ที่บ ริก ารวิช าการ จ านวน 5 แห่ ง คือ 1) โรงเรียนบ้า นห้ว ยน้ า ใส อ.สิร ิน ธร
จ.อุบลราชธานี 2) โรงเรียนบ้านโชคอานวย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 3) โรงเรียนบ้าน
ฝางคาสามัคคี อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี 4) โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5) โรงเรีย นชุมชนวัดอาภาศิร ิว งศ์ โดยเลือ กประชากรและกลุ่ มตัว อย่างที่ศึกษาในระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 75 คน และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 จานวน 75 คน รวม
ทัง้ สิน้ 150 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกาหนดโควตา (Quata sampling)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใช้แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยแบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ
ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
ทัง้ นี้ สาหรับกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 นัน้ ผู้วจิ ยั เป็ นผู้อ่านและอธิบายจุดประสงค์ของข้อคาถามให้นักเรียนฟงั ใน
ชัน้ เรียน และให้นักเรียนดาเนินการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามพร้อมกัน ควบคู่กบั การให้กลุ่ม
ตัวอย่างรับชมสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมไปพร้อมๆ กันอีกครัง้ หนึ่ง
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3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และการประเมินประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มตี ่ อการเรียนแบบร่วมมือ ด้ว ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียรูปแบบการ์ตูน
เคลื่อนไหว ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบ
ของ Likert และใช้เกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ (2546)
ดังต่อไปนี้
ค่าคะแนน 5 หมายถึง ดีมาก
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ดี
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง พอใช้
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
โดยสามารถกาหนดช่วงค่าเฉลีย่ การให้ความสาคัญเพื่อวิเคราะห์ผลแบ่งออกเป็น 5
ระดับ ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
ผู้วจิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the
Social Sciences - SPSS) ทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แบ่งออกเป็ นลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับลักษณะทางประชากร ใช้สถิตเิ ชิงพรรณา (descriptive
statistic) โดยการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)
2. แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ และระดับความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากการเปิดรับสื่อ ใช้
สถิตเิ ชิงพรรณา (descriptive statistic) โดยการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจก
แจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)
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บทที่ 4
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื
รณรงค์ท างจริย ธรรมและสัง คมในการบริก ารวิช าการของวิท ยาลัย นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ส่อื รณรงค์
ทางจริยธรรมและสังคม และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ใน
การบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาเชิ งปริ มาณ
1. ลักษณะทางประชากร
จากการผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 และมีระดับ
การศึก ษาชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 4-6 ร้อยละ 50.00 มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ร้อ ยละ 50.00 มีอายุ
ระหว่าง 9-12 ปี และ ระหว่าง 13-16 ปี ร้อยละ 50 เท่ากัน ซึง่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นไปตามจานวนที่
กาหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (N=150)
ลักษณะทางประชากร
จานวน
เพศ
ชาย
60
หญิง
90
การศึกษา
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6
75
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
75
อายุ
น้อยกว่า 9 ปี
0
9 -12 ปี
75
13-16 ปี
75
มากกว่า 16 ปี
0

ร้อยละ
40.00
60.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
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2. ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพสื่อ
2.1 ความชื่นชอบโดยรวมของเนื้อหาแต่ละตอนของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพสื่อของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในความ
ชื่นชอบโดยรวมของเนื้อหา จานวน 14 ตอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.99 ซึง่ หมายถึงประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี ตอนทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก จานวน 5 ตอน คือ ทาบุญตักบาตร เพลงศีลห้า
ภารสุตตคาถา วัดสุทศั เทพวนาราม วันวิสาขบูชา โดยตอนทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ วัดสุทศั เทพ
วนาราม (ค่าเฉลีย่ 4.46)
สาหรับตอนที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จานวน 9 ตอน คือ การตักบาตร คาถาชินบัญชร
บทพระพุทธคุ ณ บทสวดธัมมานุ ส สติ บทสวดสรณคมนปาฐะ บทสวดอิติปิโส เพลงบูชาพระ
รัตนตรัย สัปปุรสิ ธรรม อริยธนคาถา ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความชื่นชอบเนื้อหาแต่ละตอนของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม (N=150)
เนื้อหาทีน่ าเสนอ
ในแต่ละตอน

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่
S.D.
ดีมาก
ดี
ปาน พอใช้
ควร
กลาง
ปรับปรุง
1) การตักบาตร
20
44
38
30
16
3.82
0.62
(13.33) (29.33) (25.33) (20.00) (10.66)
2) คาถาชินบัญชร
14
58
30
39
9
3.96
0.87
(9.33) (38.66) (20.00) (26.00) (6.00)
3) ทาบุญตักบาตร
42
35
16
37
20
4.23
0.64
(28.00) (23.33) (16.66) (24.66) (13.33)
4) บทพระพุทธคุณ
16
29
37
44
24
3.64
0.57
(10.66) (19.33) (24.66) (29.33) (16.00)
5) บทสวดธัมมา
31
58
24
24
13
3.45
0.61
นุสสติ
(20.66) (38.66) (16.00) (16.00) (8.66)
6) บทสวดสรณคมน
29
32
60
21
8
4.08
0.64
ปาฐะ
(19.33) (21.33) (40.00) (14.00) (5.33)
7) บทสวดอิตปิ ิโส
41
52
30
16
11
4.10
0.87
(27.33) (34.66) (20.00) (10.66) (7.33)
8) เพลงบูชาพระ
36
49
32
16
17
3.98
0.66
รัตนตรัย
(24.00) (32.66) (21.33) (10.66) (11.33)
9) เพลงศีลห้า
44
38
41
21
6
4.23
0.54
(29.33) (25.33) (27.33) (14.00) (4.00)
10) ภารสุตตคาถา
32
40
46
20
12
4.25
0.61
(21.33) (26.66) (30.66) (13.33) (8.00)
11) วัดสุทศั เทพวนา
65
42
31
12
0
4.46
0.59
ราม
(43.33) (28.00) (20.66) (8.00) (0.00)
12) วันวิสาขบูชา
62
48
30
10
2
4.43
0.61
(41.33) (32.00) (20.00) (6.66) (1.33)
13) สัปปุรสิ ธรรม
32
46
58
10
4
3.89
0.66
(21.33) (30.66) (38.66) (6.66) (2.66)
14) อริยธนคาถา
38
36
49
16
11
3.36
0.64
(25.33) (24.00) (32.66) (10.66) (7.33)
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
3.99

ความ
หมาย
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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2.2 การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมด้านรูปแบบ
การผลิต
จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพสื่อโดยรวมของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
ด้านรูปแบบการผลิต มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 3.68 ซึง่ หมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซึง่ ประเด็น
ด้านรูปแบบการผลิต ที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับดี จานวน 10 ประเด็น คือ การเลือ กใช้ส่อื ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหาต่อเด็ก / เยาวชน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อ
รณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ภาพมีการสื่อความหมายชัดเจน ความเหมาะสมของสีทใ่ี ช้และ
องค์ประกอบ ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ ระยะเวลาในการนาเสนอ สามารถสร้าง
แรงจูงใจต่อผู้ชม สามารถทาให้ผู้ชมคล้อยตาม เกิดความรูส้ กึ อย่างทาตามแบบอย่าง โดย
ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถถ่ ายทอดเนื้อหาเพื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
(ค่าเฉลีย่ 4.20)
สาหรับประเด็นทีม่ ี ค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง จานวน 4 ประเด็น คือ ลาดับการเล่าเรื่อง
ง่ายต่อความเข้าใจ ความน่ าสนใจของตัวละคร ความน่ าสนใจของฉาก ความเหมาะสมในการให้
เสียงตัวละคร
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ตารางที่ 3 แสดงการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
ด้านรูปแบบการผลิต (N=150)
เนื้อหาทีน่ าเสนอ
ในแต่ละตอน
1) ล าดั บ การเล่ า เรื่ อ ง
ง่ายต่อความเข้าใจ
2) การเลือกใช้สอ่ื ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา
3) ความเหมาะสมของ
เนื้อหาต่อเด็ก / เยาวชน
4) สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาเพื่อรณรงค์ทาง
จริยธรรมและสังคม
5) ความน่าสนใจของตัว
ละคร
6) ความน่าสนใจของ
ฉาก
7) ภาพมีการสือ่
ความหมายชัดเจน
8) ความเหมาะสมของสี
ทีใ่ ช้และองค์ประกอบ
9) ความเหมาะสมของ
เสียงดนตรีประกอบ
10) ความเหมาะสมใน
การให้เสียงตัวละคร
11) ระยะเวลาในการ
นาเสนอ
12) สามารถสร้าง
แรงจูงใจต่อผูช้ ม
13) สามารถทาให้ผชู้ ม
คล้อยตาม
14) เกิดความรูส้ กึ อย่าง
ทาตามแบบอย่าง

ดีมาก
24
(16.00)
42
(28.00)
82
(54.66)
62
(41.33)

ระดับความคิดเห็น
ดี
ปาน
พอใช้
กลาง
26
48
32
(17.33) (32.00) (21.33)
29
42
21
(19.33) (28.00) (14.0)
31
26
10
(20.66) (17.33) (6.66)
30
21
21
(20.00) (14.00) (14.00)

58
42
(38.66) (28.00)
42
36
(28.00) (24.00)
47
39
(31.33) (26.00)
65
48
(43.33) (32.00)
64
62
(42.66) (41.33)
69
54
(46.00) (36.00)
58
38
(38.66) (25.33)
45
68
(30.00) (45.33)
59
64
(39.33) (42.66)
58
60
(38.66) (40.00)
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

26
(17.33)
32
(21.33)
30
(20.00)
29
(19.33)
18
(12.00)
22
(14.66)
29
(19.33)
30
(20.00)
21
(14.00)
28
(18.66)

ควร
ปรับปรุง
20
(13.33)
16
(10.66)
1
(0.66)
16
(10.66)

20
4
(13.33) (2.66)
17
23
(11.33) (15.33)
21
13
(14.00) (8.66)
6
2
(4.00) (1.33)
3
3
(2.00) (2.00)
5
0
(3.33) (0.00)
15
10
(10.00) (6.66)
7
1
(4.66) (0.66)
6
0
(4.00) (0.00)
4
0
(2.66) (0.00)

ค่าเฉลีย่

S.D.

ความ
หมาย

3.20

0.88

3.89

0.67

ปาน
กลาง
ดี

4.11

0.54

ดี

4.20

0.79

ดี

3.26

0.69

3.22

0.66

3.78

0.57

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ดี

3.66

0.94

ดี

3.47

0.64

ดี

3.25

0.62

3.88

0.74

ปาน
กลาง
ดี

4.10

0.88

ดี

3.57

0.69

ดี

4.05

0.90

ดี

3.68

ดี
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3. การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการเปิ ดรับสื่อรณรงค์ทางจริ ยธรรมและสังคม
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม 3.81 ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้เป็ น
อย่างดี ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด 2 ประเด็น คือ ประโยชน์ท่ี
ได้รบั (ค่าเฉลีย่ 4.23) และ ความน่ าประทับใจของวิธนี าเสนอ (ค่าเฉลีย่ 4.21) ส่วนประเด็นอื่นๆ
มีความพึงพอใจในระดับมากโดยที่ ความน่ าสนใจของวิธกี ารนาเสนอ (ค่าเฉลีย่ 4.10) มีค่าเฉลีย่
สูงสุด และความต่อเนื่องของเนื้อหา (ค่าเฉลีย่ 3.42) มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อรณรงค์ทางจริยธรรม
และสังคม

1) ความน่าสนใจของ
เนื้อหา
2) ความสามารถในการ
สร้างความเข้าใจ
3) ความน่าเชื่อถือของ
เนื้อหา
4) ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
5) ความทันสมัยของ
เนื้อหา
6) ความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานผูผ้ ลิตสือ่
7) ความถูกต้องของ
เนื้อหา
8) ความน่าสนใจของ
วิธกี ารนาเสนอ
9) ความต่อเนื่องของ
เนื้อหา
10) ความน่าประทับใจ
ของวิธนี าเสนอ

59
38
(39.33) (25.33)
61
54
(40.66) (36.00)
68
59
(45.33) (39.33)
77
49
(53.11) (32.66)
64
50
(42.66) (33.33)
73
40
(48.66) (26.66)
71
55
(47.33) (36.66)
57
51
(38.00) (34.00)
51
46
(34.00) (30.66)
62
58
(41.33) (38.66)
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

32
(21.33)
28
(18.66)
12
(8.00)
16
(10.66)
14
(9.33)
22
(14.66)
20
(13.33)
19
(12.66)
25
(16.66)
12
(8.00)

16
(10.66)
5
(3.33)
7
(4.66)
3
(2.00)
15
(10.00)
11
(7.33)
4
(2.66)
17
(11.33)
23
(15.33)
14
(9.33)

S.D.

ความ
หมาย

3.48

0.64

มาก

3.56

0.61

มาก

4.08

0.87

มาก

4.23

0.71

3.98

0.62

มาก
ทีส่ ดุ
มาก

3.65

0.69

มาก

3.45

0.77

มาก

4.10

0.77

มาก

3.42

0.62

มาก

4.21

0.65

มาก
ทีส่ ดุ
มาก

พึงพอใจ
น้อย
ทีส่ ดุ

ค่าเฉลีย่
น้อย

พึงพอใจ
ปาน
งพอใจ
พึกลาง

พึงพอใจ
มาก

การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจ

พึงพอใจ
มากทีส่ ดุ

ระดับความคิดเห็น

5
(3.33)
2
(1.33)
4
(2.66)
3
(2.00)
7
(4.66)
4
(2.66)
0
(0.00)
6
(0.00)
5
(3.33)
4
(2.66)

3.81
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บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อ ง การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื
รณรงค์ท างจริย ธรรมและสัง คมในการบริก ารวิช าการของวิท ยาลัย นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม
มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ส่อื รณรงค์ทาง
จริยธรรมและสังคม ในการบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ในการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามถึงประสิทธิ ภาพ
ของสื่อ แอนนิ เ มชัน่ ที่ใ ช้ ร ณรงค์ ท างจริย ธรรม จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ง เป็ น นั ก เรีย นในระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 และนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 รวมจานวน 150 คน จาก
พืน้ ที่บริการวิชาการ จานวน 5 โรงเรียน ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3
ส่ว น คือ ลัก ษณะทางประชากรของผู้ต อบแบบสอบถาม แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ และ
แบบสอบถามการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม ในการ
บริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1. สรุปผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 และมีระดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ร้อยละ 50.00 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 50.00 มีอายุระหว่าง 9-12 ปี และ ระหว่าง 1316 ปี ร้อยละ 50 เท่ากัน ซึง่ กลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามจานวนทีก่ าหนดไว้
ประสิทธิภาพสื่อ ของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในความชื่นชอบโดยรวมของ
เนื้อหา จานวน 14 ตอน มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 3.99 ซึง่ หมายถึงประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับดี โดยตอน
ที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จานวน 5 ตอน คือ ทาบุญตักบาตร เพลงศีลห้า ภารสุตตคาถา
วัดสุทศั เทพวนาราม วันวิสาขบูชา ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ วัดสุทศั เทพวนาราม (ค่าเฉลีย่ 4.46)
ประสิทธิภาพสื่อโดยรวมของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมด้านรูปแบบการผลิตมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.68 ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยประเด็นที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม (ค่าเฉลีย่ 4.20)
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 3.81 ซึง่ หมายถึง
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ กลุ่ มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด 2 ประเด็น คือ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั (ค่าเฉลีย่ 4.23) และ
ความน่าประทับใจของวิธนี าเสนอ (ค่าเฉลีย่ 4.21)
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2. การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึก ษาถึงประสิทธิภาพสื่อ รณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม พบว่า ตอนที่ม ี
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด จานวน 5 ตอน คือ ทาบุญตักบาตร เพลงศีลห้า ภารสุตตคาถา
วัดสุทศั เทพวนาราม วันวิสาขบูชา ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัดสุทศั เทพวนาราม นัน้ เป็ นการสร้าง
เสริมและรณรงค์ท่เี กี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าศาสนาจะเป็ นจุดเริม่ ต้น
ของการขัดเกลาและรณรงค์จริยธรรมให้เกิดขึน้ กับตนเอง ประสิทธิภาพของสื่อทีใ่ ช้ในด้านเนื้อหา
ที่นาเสนอนับว่าสามารถสร้างความสนใจให้กบั กลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี ดลใจ ถาวรวงศ์
ตันเจริญ และ จันทร์ชลี มาพุทธ (2552) เสนอแนะให้เห็นถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก
สถาบันศาสนาพบว่า พระภิกษุ มีส่วนโดยตรงในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บุคคลที่
ถ่ายทอดแนวคาสอนและหลักคิดหลักปฏิบตั ทิ างศาสนาที่สาคัญคือพ่อแม่ พ่อแม่จงึ เป็ นส่วน
สาคัญในการปลูกฝงั ทางศาสนาให้กบั เยาวชนคือ สอนให้สวดมนต์นัง่ สมาธิ ปฏิบตั ิธรรม
ประจาวันและการพาเยาวชนเข้าวัดทาบุญตักบาตรในวันสาคัญนอกจากนี้สถาบันการศึกษายังมี
ส่วนในการปลูกฝงั ทางศาสนาร่วมด้วยคือ การนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ในวันสาคัญและเยาวชนเรียนรูธ้ รรมะเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต วีซดี ี และหนังสือด้วย
ประกอบกับในการนาเสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรมธรรมและศาสนาซึง่ เป็ นเนื้อหา
ที่ไม่น่าตื่นเต้น และสร้างความน่ าสนใจให้กบั เยาวชนได้มากนัก โดยใช้รูปแบบสื่อการ์ตูนแอน
นิ เ มชั น่ ที่ ส ามารถสร้ า งความน่ าสนใจให้ กั บ หลั ก ธรรมะและวิ ถี ป ฏิ บ ั ติ ต ามแนวทาง
พระพุทธศาสนา จะสามารถช่วยสร้างความน่ าสนใจและสามารถดึงดูดใจให้กบั กลุ่มเป้าหมายเด็ก
และเยาวชนได้เป็ นอย่างดี ดังที่ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพด้านรูปแบบการนาเสนอนัน้
ประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม สื่อ
การ์ตูนแอนนิเมชัน่ จึงนับเป็ นสื่อที่มคี วามเหมาะสมสาหรับเนื้อหาที่ ยงั ห่างไกลจากความสนใจ
ของผูร้ บั สารกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี
3. ข้อเสนอแนะการวิ จยั
3.1 ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการผลิตสื่อรณรงค์ใน
เนื้อหาประเภทอื่นๆ ทีอ่ ยู่ไกลตัวกลุ่มผูร้ บั สารเยาวชน ให้มคี วามสนใจและตระหนักในประเด็นที่
ต้องการสื่อสารได้มากยิง่ ขึน้
3.2 ควรมีการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ในประเด็นอื่นๆ ในการรณรงค์กบั กลุ่มเด็กและเยาวชน
เช่น การรักษาสิง่ แวดล้อม ความสามัคคี เป็ นต้น เพื่อบริการทางวิชาการ และนาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใช้มาเปลีย่ บเทียบกับผลการศึกษาในครัง้ นี้
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ภาคผนวก
แบบสอบถามการวิจยั
เรือ่ ง การประเมินผลด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้ส่อื รณรงค์ทางจริยธรรม
และสังคมในการบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
กรุณาทาเครือ่ งหมาย X ลงในคาตอบทีต่ รงกับท่านมากทีส่ ุด
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ

1) น้อยกว่า 9 ปี
3) 13-16 ปี

2) 9-12 ปี
4) มากกว่า 16 ปี

3. การศึกษา

1) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

2) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมในการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.1 ความคิดเห็นต่อความชื่นชอบเนื้อหาแต่ละตอนของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
เนื้อหาทีน่ าเสนอ
ระดับความคิดเห็น
ในแต่ละตอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1) การตักบาตร
2) คาถาชินบัญชร
3) ทาบุญตักบาตร
4) บทพระพุทธคุณ
5) บทสวดธัมมานุสสติ
6) บทสวดสรณคมนปาฐะ
7) บทสวดอิตปิ ิโส
8) เพลงบูชาพระรัตนตรัย
9) เพลงศีลห้า
10) ภารสุตตคาถา
11) วัดสุทศั เทพวนาราม
12) วันวิสาขบูชา
13) สัปปุรสิ ธรรม
14) อริยธนคาถา
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2.2 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคมด้านรูปแบบการผลิต
เนื้อหาทีน่ าเสนอ
ระดับความคิดเห็น
ในแต่ละตอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช้
ควรปรับปรุง
1) ลาดับการเล่าเรื่องง่าย
ต่อความเข้าใจ
2) การเลือกใช้ส่อื ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา
3) ความเหมาะสมของ
เนื้อหาต่อเด็ก / เยาวชน
4) สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาเพื่อรณรงค์ทาง
จริยธรรมและสังคม
5) ความน่ าสนใจของตัว
ละคร
6) ความน่ าสนใจของฉาก
7) ภาพมีการสื่อ
ความหมายชัดเจน
8) ความเหมาะสมของสีท่ี
ใช้และองค์ประกอบ
9) ความเหมาะสมของ
เสียงดนตรีประกอบ
10) ความเหมาะสมในการ
ให้เสียงตัวละคร
11) ระยะเวลาในการ
นาเสนอ
12) สามารถสร้างแรงจูงใจ
ต่อผูช้ ม
13) สามารถทาให้ผชู้ ม
คล้อยตาม
14) เกิดความรูส้ กึ อย่างทา
ตามแบบอย่าง
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ตอนที่ 3 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อรณรงค์ทางจริยธรรมและสังคม
ระดับความคิดเห็น
การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจ

พึงพอใจ
มากทีส่ ดุ

พึงพอใจ
มาก

พึงพอใจ
ปานกลาง

พึงพอใจ
น้อย

พึงพอใจ
น้อยทีส่ ดุ

1) ความน่ าสนใจของ
เนื้อหา
2) ความสามารถในการ
สร้างความเข้าใจ
3) ความน่ าเชื่อถือของ
เนื้อหา
4) ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
5) ความทันสมัยของ
เนื้อหา
6) ความน่ าเชื่อถือของ
หน่วยงานผูผ้ ลิตสื่อ
7) ความถูกต้องของ
เนื้อหา
8) ความน่ าสนใจของ
วิธกี ารนาเสนอ
9) ความต่อเนื่องของ
เนื้อหา
10) ความน่าประทับใจ
ของวิธนี าเสนอ
ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ
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