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The purposes of this research were 1) to compare moral reasoning 

scores. By using learning activities On social networks Through the movie according to 

Kolberg theory of undergraduate students 2) to study the level of commercial 

reasoning by using educational activities on online social networks with a movie 

according to Kolberg theory of undergraduate students 3) to study the opinions of 

students Towards learning activities on social networks Through the movie according 

to Kolberg theory of undergraduate students sample group used in the research 

Undergraduate student Semester 2, academic year 2017, Faculty of Education 

Silpakorn University Enrolled in course 468304, Ethics and Ethics of Educational 

Technologist. Which is obtained through simple random sampling.The research 

instruments were 1) structured interview form 2) learning activity plan 3) learning 

activity 4) ethical reasoning assessment 5) questionnaire for opinions about learning 

activities. For undergraduate students The results of the research are as follows: 1.) 

The comparison of scores of ethical reasoning It was found that the pre-school score 

was 18.14. The standard deviation was 3.89 and the after-grade score was 23.54. The 

standard deviation was 1.86. It was found that the scores after studying were 

significantly higher than before learning at the level of .05 2) The results of the study 

of the level of ethical reasoning found that the learners had the level of moral 

reasoning as a whole at a good level. 3) Study results, student opinions on 

educational activities At a good level (Percentage 4.14 and Standard Deviation 0.71) 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ป๓จจุบันเด็กและเยาวชนกําลังอยูํทํามกลางในยุคสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น   
อาจเป็นเพราะการขาดวิจารณญาณในการไตรํตรองถึงการกระทําอันถูกต๎องและเหมาะสม ดังจะเห็น
ได๎จากการนําเสนอข๎อมูลขําวสารตามแหลํงขําวตํางๆ ทั้งตามสื่อวิทยุ โทรทัศน๑ และสื่ออออนไลน๑        
ซึ่งสังคมไทยควรให๎ความสําคัญและตระหนักถึงป๓ญหากํอนที่จะเกิดคําวํา “สังคมไร๎จริยธรรม” ขึ้นใน
ประเทศไทย จากผลสํารวจสํานักวิจัยเอแบคโพลล๑ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับสภาเด็กและเยาวชน
แหํงประเทศไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย๑ , 2557) รายงานประจําปี 
2556 พบวํา เยาวชนอายุระหวําง 15-24 ปี มีพฤติกรรมไมํเหมาะสมเพิ่มสูงขึ้น ทั้งป๓ญหายาเสพติด 
การมีเพศสัมพันธ๑    การตั้งครรภ๑ในวัยเรียน การใช๎ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท การทารุณกรรม การ
ลักขโมย การรวมกลุํมขี่รถจักรยานยนต๑บนถนนสาธารณะในยามวิกาล เป็นต๎น แนวทางแก๎ไขป๓ญหา
ในทุกหนํวยงานและทุกภาคสํวนต๎องรํวมมือกันบูรณาการด๎านคุณธรรม จริยธรรมแกํเยาวชน โดย
สถาบันหลักที่มีความสําคัญ ได๎แกํ สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา 

(สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2549) ได๎กลําวถึงจริยธรรม จริยธรรมสําหรับ
บัณฑิตที่เพื่อให๎การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ซึ่งบุคคลในสังคมยํอมต๎องได๎รับการชี้นําให๎มีคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อการมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑ สิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติอยํางมีความสุข แนวทางใน
การจัดการศึกษา   มีจุดมุํงหมายเพื่อถํายทอดและกระตุ๎นให๎เยาวชนของชาติเข๎าใจและยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นความต๎องการที่คนรุํนหนึ่งชี้นําคนอีกรุํนหนึ่ง โดยผู๎สอนมีความเชื่อวํา
ประสบการณ๑ของตนอาจสร๎างความเข๎าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได๎อยํางถํองแท๎ในระดับหนึ่ง 
(ความดี ความถูกต๎อง และความเหมาะสม) 

(สุทัศน๑พงษ๑ กุลบุตร, 2550) ได๎กลําววํา ป๓ญหาที่เกิดขึ้นในกลุํมเยาวชน ทุกคนตํางลง
ความเห็นตรงกันวํา เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝ๓งในด๎านคุณธรรม และจริยธรรมอยํางยั่งยืน คือ 
อาจจะมีอยูํบ๎างแตํเป็นแบบฉาบฉวยไมํเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมต๎องการเห็นภาพการพัฒนา
เยาวชนไทยไปสูํการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ มีสติป๓ญญา มีความรู๎
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

การพัฒนามนุษย๑ให๎เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรมในใจถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร๎างให๎มนุษย๑นั้น     
เป็นสัตว๑ประเสริฐอยํางแท๎จริง ซึ่งคุณธรรมจะแยกคนให๎เกิดความแตกตํางออกจากสัตว๑ทั้งด๎าน กาย 
วาจา และใจ แยกแยะความดีและความเลวภายใต๎จิตสํานึกของตนเอง พฤติกรรมที่มนุษย๑แสดง
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ออกมาจะบํงบอกวําบุคคลนั้นมีจริยธรรม หรือไร๎จริยธรรม หากจิตของบุคคลประสงค๑ดี การ
แสดงออกก็ไปในทิศทางที่ถูกต๎อง หากจิตของบุคคลประสงค๑ร๎าย การแสดงออกจะไปในทิศทางที่ไมํ
ถูกต๎อง โดยมีนักจิตวิทยากลุํมป๓ญญานิยม (Cognitivism) ได๎คิดค๎นทฤษฎีการพัฒนาเชิงจริยธรรมขึ้น 
และสามารถนําทฤษฎีมาเป็นรากฐานสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียน 
 (Piaget, 1989) ผู๎คิดค๎นทฤษฎีการพัฒนาการทางสติป๓ญญา ได๎กลําววํา การเรียนรู๎ของเด็ก
เป็นไปตามพัฒนาการทางสติป๓ญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยตํางๆ เป็นลําดับขั้น พัฒนาการเป็น
สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไมํควรที่จะเรํงให๎เด็กข๎ามจากพัฒนากรขั้นหนึ่งไปสูํอีกขั้นหนึ่งเพราะจะทํา
ให๎เกิดผลเสียแกํเด็ก แตํการจัดประสบการณ๑สํงเสริมพัฒนาการของเด็กในชํวงที่เด็กกําลังจะพัฒนา
ไปสูํขั้นที่สูงกวํา สามารถชํวยให๎เด็กพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว  

(Kolberg, 1976) ได๎นําแนวคิดจากทฤษฎีของเพียเจต๑ มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
เยาวชนอเมริกาอายุระหวําง 10-16 ปี จนกํอให๎เกิดทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรม โคลเบิร๑กพบวํา
จริยธรรมเป็นความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอยํางมี
เหตุผล ซึ่งต๎องอาศัยวุฒิภาวะทางป๓ญญา และเชื่อวําพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจากการ
พัฒนาการของโครงสร๎างทางความคิดความเข๎าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิร๑ก ได๎อธิบาย
วํา สํวนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไมํถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ปี แตํจะมีการพัฒนาขึ้นอีก
หลายขั้นจากอายุ 11-25 ปี การใช๎เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทําอยํางใดอยํางหนึ่ง จะ
แสดงให๎เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรม ไมํได๎ขึ้นอยูํกับกฎเกณฑ๑
ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แตํเป็นการใช๎เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแกํการเข๎าใจยิ่งขึ้นตามลําดับของ
วุฒิภาวะทางป๓ญญา จากการวิจัยโคลเบริ์กได๎แบํงพัฒนาการทางจริยธรรม และจําแนกขั้นการเรียนรู๎
ด๎านคุณธรรมที่เหมาะสมกับชํวงอายุ โดยชํวงอายุ 16 ขึ้นไปนั้น จัดอยูํในขั้นขั้นที่ 5 คือ หลักการ
ควบคุมตนเอง และขั้นที่ 6 คือ หลักการยึดอุดมคติสากล ถือเป็นขั้นสูงสุดในพัฒนาการคุณธรรมของ
มนุษย๑ ตามขั้นที่ 5-6 นั้น ความถูกต๎องคือความสํานึกถึงคุณคําของความถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑ที่
บุคคลนั้นพิจารณาเลือกแล๎ว โดยคํานึงถึงเหตุผลอยํางกว๎างขวาง รับเอาความคิดเห็นที่เป็นสากลของผู๎
เจริญแล๎วมาพิจารณา คํานึงถึงผลประโยชน๑ของมนุษยชาติไมํใชํเฉพาะกลุํมตน ยึดถือและปฏิบัติตาม
ความถูกต๎องนั้นอยํางมั่นคงโดยไมํหวั่นไหวกับสิ่งใดๆ บุคคลที่พัฒนาถึงขั้นนี้จะมีอุดมคติประจําใจ มี
จริยธรรมสามารถแยกแยะสิ่งดีและเลวได๎ด๎วยตนเอง ถึงแม๎จะมีโอกาสในการกระทําผิดก็จะเลือกไมํ
กระทํา จริยธรรมขั้นนี้อธิบายได๎ยากเพราะเป็นลักษณะนามธรรม เชํน การยอมรับคุณคําของมนุษย๑
ทุกคน การยอมรับวําทุกคนมีสิทธิเทําเทียมกันในความเป็นมนุษย๑แตํละคนอาจแตกตํางกัน แตํไมํใชํใน
แงํของความเป็นมนุษย๑ บุคคลในขั้นนี้จะไมํดูถูกเหยียดหยามคนอื่น แม๎เขาจะด๎อยกวําในด๎านในก็ตาม 
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พัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นนี้จะพบในวัย ผู๎ใหญํที่มีความเจริญทางสติป๓ญญา มีประสบการณ๑และ
ความรู๎อยํางกว๎างขวางเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมของตน และสังคมทั่วโลก 

ดังที่กลําวมาแล๎วจะเห็นได๎วําการจัดการศึกษาในยุคป๓จจุบันจะต๎องให๎ความรู๎ควบคูํไปกับ
คุณธรรมด๎วย และการปลูกฝ๓ง การสร๎างจริยธรรมด๎านความคิดจะต๎องกระทําตั้งแตํในวัยเด็ก เพราะ
เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคํายิ่ง เป็นผู๎สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ เป็นพลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศอนาคตของชาติ จึงขึ้นอยูํกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ๑ทั้ง
ทางด๎านรํางกายจิตใจ มีพัฒนาการในทุกๆ ด๎านเหมาะสมกับวัย การพัฒนาคนให๎มีคุณภาพจะต๎อง
พัฒนาให๎ครบทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านพุทธพิสัย ด๎านทักษะพิสัย และด๎านจิตพิสัย เฉพาะในด๎านจิตพิสัยถือ
วํามีความสําคัญและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพอยํางแท๎จริง 

ในโลกป๓จจุบันปฏิเสธไมํได๎วํา การรับขําวสารจากโลกออนไลน๑นั้นรวดเร็วกวําสื่อสาธารณะ
ประเภทอื่น บางข๎อมูลอาจยังไมํใชํข๎อมูลที่แท๎จริง หรือเป็นข๎อมูลเท็จ ยํอมสํงผลกํอให๎เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ การเห็นผิดเป็นชอบ และความรู๎เทําไมํถึงการณ๑ ในกลุํมเยาวชน โดยสังคมออนไลน๑นั้น
เปรียบดั่งโลกเสมือนจริง จนทําให๎พฤติกรรมของมนุษย๑แปรเปลี่ยนไป ด๎านหนึ่งอาจทําให๎มนุษย๑โดด
เดี่ยวตัวเองจากสังคมจริงหรือโลกจริง อาจจะอยูํในสถานะที่เกือบไมํปฏิสัมพันธ๑เลยกับคนรู๎จักที่นั่ง
ตรงข๎ามกัน แตํเตลดิไปปฏิสัมพันธ๑กับคนที่รู๎จักและไมํรู๎จัก ทั้งที่รู๎ตัวและไมํรู๎ตัวบนโลก โลกเสมือนจริง
ทําให๎ป๓จเจกของมนุษย๑แตํละคนมีที่ทางในสังคมโลกเสมือนจริงนี้ แตํหากจะวําไปโลกภาพยนตร๑ก็คือ
โลกเสมือนจริงขนาดใหญํของมนุษย๑ ซึ่งมนุษย๑ตกอยูํในภวังค๑ อยํางที่เรียกกันวําฝ๓นกลางวันมากกวํา
ร๎อยปีแล๎ว การเรียนรู๎ในโลกเสมือนจริง อาจเหมาะสําหรับการค๎นคว๎าหาความรู๎ที่เป็นข๎อมูลซึ่ง
ต๎องการความรวดเร็ว ความหลากหลาย และการใช๎ความรู๎เฉพาะหน๎า แตํสําหรับการเรียนรู๎ในแบบซึม
ซับ คํอยๆ กํอสร๎างตัวตนขึ้นในคนๆ หนึ่งและในผู๎คนรํวมสังคม รํวมถิ่นที่ และรํวมยุคสมัยนั้น ต๎องเป็น
การเรียนรู๎ทางสังคม เชํน การเรียนรู๎ในบ๎าน ในโรงเรียน ในที่ทํางาน ในหมูํบ๎าน 

“ภาพยนตร๑” หมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให๎
เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได๎อยํางตํอเนื่อง แตํไมํรวมถึงวีดิทัศน๑ สํวนคําวํา“วีดิทัศน๑” หมายถึงวัสดุที่มี
การบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให๎เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได๎อยํางตํอเนื่อง
ในลักษณะที่เป็นเกมการเลํน คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่นใดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 

ภาพยนตร๑ยังเป็นสื่อที่สามารถนํามาใช๎ในการเรียนการสอนใช๎สอดแทรกความคิดบางอยําง ที่
อาจเป็นปรัชญาข๎อคิดหรือแงํคิดที่ดีเกี่ยวกับการใช๎ชีวิต ซึ่งผู๎เรียนจะรับรู๎เข๎าไปในเนื้อเรื่องและนําไปใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจําวัน ที่ล๎วนแตํให๎คนดูเป็นผู๎คิดที่ไมํใชํแคํดู นอกจากนั้นภาพยนตร๑ยังสร๎างความ
ตื่นตาตื่นใจ (Spectacle Function) ซึ่งความตื่นตาตื่นใจนี้ สํวนใหญํเราได๎มาจากการมองเห็นภาพ
และการได๎ยินเสียง อีกทั้งภาพยนตร๑เป็นสื่อที่ให๎ทั้งเสียงและภาพที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจภาษาได๎งําย
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กวําสื่ออื่น เมื่อชมภาพยนตร๑ ผู๎เรียนไมํเพียงแตํจะฟ๓งตัวละคร แตํยังชมอิริยาบถของตัวละครด๎วย   
และรวมถึงฉากตํางฯ ยังมีสํวนสนับสนุนให๎การสื่อสารเสมือนจริง เมื่อชมภาพยนตร๑ผู๎ชมจะรู๎สึกคล๎อย
ตามไปกบภาพยนตร๑ด๎วย ยิ่งไปกวานั้นภาพยนตร๑ยังมีสํวนชํวยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ได๎อยําง
เป็นธรรมชาติ  

ในหลายๆ ประเทศมีบทบาทและกิจกรรมสํงเสริมการใช๎ภาพยนตร๑เพื่อการศึกษาทั้งนั้น อาทิ
เชํน ประเทศสวีเดน ได๎จัดทํานโยบายการศึกษาระดับชาติโดยมีการกําหนดหลักสูตร และมีหนํวย
รับผิดชอบเป็นระบบทั้งประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงหลักสูตรและประมวลวิชาตํางๆ 
เมื่อปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 ซึ่งเน๎นเรื่องการทํางานกับภาพยนตร๑และสื่อในการศึกษาอยําง
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งทําจัดการอบรมสําหรับครูและบุคลากร เพื่อนําภาพยนตร๑ไปใช๎ในการเรียนรู๎   
และการที่เด็กมีโอกาสเข๎าถึงภาพยนตร๑และสื่อตํางๆ ได๎รู๎จักคิดและวิพากษ๑วิจารณ๑ด๎วยตนเอง       
เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เตรียมพร๎อมให๎อยูํในสังคมประชาธิปไตย เป็นสิทธิของเสรีภาพ พื้นฐานของ
เสรีภาพในการพูด เขียน และแสดงออก   

เมื่อมีการเรียนรู๎ในระบบโรงเรียน นอกจากการสอนวิชาตํางๆ ตามตําราแล๎ว ต๎องสอนวิชา
ดํารงชีวิต การใช๎ชีวิต ทั้งสํวนตนและการอยูํรํวมในสังคมด๎วยการอบรมบํมเพาะให๎คํอยๆ ซึมซับเข๎าไป
ในวิถี สิ่งที่เราต๎องการอบรมสั่งสอน ยํอมไมํพ๎นจากเรื่องของความเป็นมา เป็นอยูํ เป็นไป เรียกวํา 
ธรรม และธรรมนี้อยูํในสามธรรม คือ สัจธรรม คือความเป็นที่จริง คุณธรรม คือความเป็นที่ดี และ
สุนทรธรรม คือความเป็นที่งาม (หอภาพยนตร๑ (องค๑การมหาชน), 2554)  

ดังนั้น ภาพยนตร๑ถือเป็นมรดกของมนุษยชาติด๎านวัฒนธรรมอยํางหนึ่ง และเป็นศิลปะแขนงที่ 
7 นอกเหนือจากการเพลิดเพลินที่ได๎รับผํานภาพยนตร๑แล๎ว การมีผัสสะหรือประสบการณ๑ (ดู ฟ๓ง)    
การคิด (ใครํครวญ ไตรํตรอง ถาม ถก วิเคราะห๑) และสื่อแสดงออก (การฝึกหัด ทดปฏิบัติ พูด เขียน 
ทํา) ซึ่งก็ทํานองเดียวกับกระบวนหัวใจการศึกษา อันได๎แกํ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟ๓ง คิด ถาม เขียน          
ซึ่ งสอดคล๎องกับคําพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
เรื่องการศึกษาวํา “การจัดการศึกษาต๎องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาคํอนข๎าง
อํอนแอ และมุํงเน๎นการเรียน การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดําริให๎มีการนําองค๑   
4 แหํงการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ๑ คือ สุ จิ ปุ 
ลิ หมายถึง การฟ๓ง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของนักปราชญ๑และบัณฑิต    
อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการชํวยให๎ผู๎เรียนมี ทักษะการเรียนเกํงมากขึ้น” โดยทรงมีพระราชดําริให๎
นํามาใช๎ในการจัดการศึกษา 
 สังคมในยุคป๓จจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น อันเพราะมาจาก
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนามากยิ่งขึ้น จนทุกวันนี้กลายเป็นรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่สํงผลตํอความเจริญในวิทยาการด๎านตํางๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย๑ไมํสามารถ
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หลีกเหลี่ยงได๎ ดังจะเห็นได๎จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 8 เป็นต๎นมานั้น        
ได๎มีการวางแนวทางตํางๆ สังเกตได๎จาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามามีบทบาทในทุกระดับชั้น
องค๑กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ไมํวําจะเป็น การแพทย๑ การศึกษา การพาณิชย๑ การโฆษณา การสื่อสาร 
บันเทิง เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ซึ่งประเทศทั่วโลกตํางให๎ความสําคัญเชํนกัน จึงมีผู๎กลําววํายุคนี้เป็น
ยุคของสารสนเทศ ซึ่งในหลายๆ ประเทศได๎จัดหานโยบายเพื่อพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีที่จะ
เจริญก๎าวหนา๎ในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 
 ปี ค .ศ . 2000 เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information and 
Communication Technology : ICT ) ได๎กลายมาเป็นสิ่งที่เข๎ามามีบทบาทในการศึกษาอยํางมาก 
เนื่องจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนมีครูเป็นผู๎นําเสนอเนื้อหาการเรียนตํอกลุํมนักเรียน 
เทคโนโลยีสํวนใหญํมีข๎อจํากัดในการติดตํอโดยตรงระหวํางครูและนักเรียน และการเข๎าไปมีสํวนรํวม
ในบทเรียน รวมทั้งความสามารถในการใช๎วัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเรียนการสอน ข๎อเสียเหลํานี้นําไปสูํ 
การค๎นหาวิธีการทางการศึกษาใหมํๆ ที่เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนการสอน  
 ดังนั้น การสื่อสารแบบไร๎พรมแดนเป็นที่นิยมในกลุํมคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยแหํงการ

เรียนรู๎ นักเรียน นักศึกษา ได๎นําเทคโนโลยีมาผนวกเข๎ากับระบบการศึกษาเพื่อสํงเสริมประสิทธิภาพ  

การสื่อสารระหวํางผู๎เรียนถึงผู๎เรียน และผู๎เรียนถึงอาจารย๑ ได๎โดยไมํต๎องนั่งเรียนภายในห๎องเรียนดั่ง

เชํนอดีตที่ผํานมา นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 ได๎วางแนวทาง

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวงการการศึกษาให๎กําหนดหลักสูตรทั้งในระบบและนอกระบบ      

ที่ให๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของครูให๎เทําทัน

วิทยาการสมัยใหมํ รวมถึงการสํงเสริมเด็กและเยาวชนในการเรียนรู๎และปรับตัว เพื่อรองรับเทคโนโลยี

สารสนเทศและสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลและแหลํงความรู๎ที่มีอยูํอยํางกว๎างขวาง การเรียนการ

สอนที่ใช๎เวิลด๑วายเว็บ (World Wide Web or WWW) เป็นสื่อหรือตัวกลางจะเชื่อมตํอระหวํางผู๎เรียน

กับผู๎สอน ในลักษณะของบทเรียนที่ประกอบด๎วย เนื้อหา รูปภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

โดยผู๎เรียนสามารถ ตอบป๓ญหา ทําแบบฝึกหัด และกิจกรรมการเรียนการสอนผํานเครือขํายของ

อินเทอร๑เน็ตได๎เพ่ือสร๎างเสริมสิ่งแวดล๎อมแหํงการเรียนในมิติที่ไมํมีขอบเขตจํากัดด๎วยระยะทาง เวลาที่

แตกตํางกันของผู๎เรียน และสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางของการเรียนรู๎ ในลักษณะที่เรียกวํา 

“เรียนได๎ทุกที่ทุกเวลา” (Fromson D. & DUCHASTE. A, 1974)  

 จากข๎อมูลปี ค.ศ. 2000 ที่ผํานมา มีแนวโน๎มการใช๎อินเทอร๑เน็ตและระบบการจดการเรียนรู๎

มาใช๎ในการศึกษา การเรียนการสอนผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ได๎ถูกนํามาใช๎มากขึ้น ซึ่งจากเดิมการ
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เรียนรู๎มีการเปลี่ยนแปลงจากห๎องเรียนไปสูํเครื่องคอมพิวเตอร๑แบบตั้งโต๏ะ และกําลังก๎าวเข๎าสูํการนํา

เครื่องชํวยงานดิจิทัลสํวนบุคคลมาใช๎งาน ทําให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎โดยไมํจํากัดเวลาและสถานที่ 

สามารถมีปฎิสัมพันธ๑ ซักถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารตํางๆ  ด๎วยข๎อความถึง

ผู๎สอนและผู๎เรียนด๎วยกันเองอยํางงํายดาย 

 (ภานุวัฒน๑ กองราช, 2554) กลําววําเครือขํายสังคมออนไลน๑ในป๓จจุบันเป็นชํองทางหนึ่งใน

การสื่อสารที่ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก เนื่องจากวําผู๎ใช๎บริการของเครือขํายสังคมออนไลน๑นั้น 

เป็นการเข๎าไปมีสํวนรํวมอยํางไร๎ขีดจํากัดบนระบบอินเตอร๑เน็ต ด๎วยความที่เครือขํายสังคมออนไลน๑ใน

ป๓จจุบันที่เข๎ามามีบทบาทตํอกลุํมวัยรุํนนั้นมีหลากหลายเว็บไซด๑ มีบริการผํานเว็บไซต๑ที่เป็นจุดโยง

ระหวํางบุคคลแตํละคน รวมทั้งเชื่อมโยงบริการตํางๆ อยํางอีเมล๑ เว็บบอร๑ด บล็อก ฯลฯ เข๎าด๎วยกัน

ตั้งแตํ Hi5, Myspace, Facebook, Bebo, Linkedln, Multiply, Ning และอื่นๆ อีกมากมาย 

 จากผลการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) ได๎ทํา

การวิจัยเชิงสํารวจในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 โดยใช๎วิธีการตอบด๎วยความสมัครใจ (Self-

selection) จํานวน 16,661 คน ผลการสํารวจพบวํา กิจกรรมที่ได๎รับความนิยมสําหรับ Mobile 

Devices ได๎แกํ เครือขํายสังคมออนไลน๑ 86.8% (อันดับที่ 1) ดูคลิปวิดีโอ 66.6% (อันดับที่ 2)       

อํานหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ 55.7% (อันดับที่ 3) และกิจกรรมที่ได๎รับความนิยมบนคอมพิวเตอร๑ ได๎แกํ 

ค๎นหาข๎อมูล 57.6% (อันดับที่ 1) รับ-สํงอีเมล 56.9% (อันดับที่ 2) ดูลิปวิดีโอ 47.2 % (อันดับที่ 3) 

ดังนั้นจึงเห็นได๎วําพฤติกรรมของมนุษย๑ในยุคป๓จจุบันให๎ความสําคัญกับเทคโลยีการสื่อสารเป็นอยําง

มาก และสิ่งเหลํานี้ได๎เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย๑โดยแยกจากกันมิได๎ 

 จากข๎อความข๎างต๎นเห็นได๎ถึงความสําคัญตํางๆ ของป๓ญหาและกระบวนการแก๎ไขป๓ญหาของ

เยาวชนในข๎างต๎น ทําให๎ผู๎วิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มีความ

สนใจในการทําวิจัย เรื่อง ผลการศึกษาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎การเรียนบนเครือขํายสังคม

ออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อเพิ่มเติมการเรียนรู๎นอก

ห๎องเรียนใช๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ได๎ทุกสถานที่ ทุกเวลาโดยไมํจํากัด และรํวมปลูกฝ๓งจริยธรรมอันเป็น

รากฐานที่มนุษย๑พึงมี เพราะบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร๑สามารถไปประกอบอาชีพได๎หลากหลาย เชํน 

ครู อาจารย๑ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร นักประชาสัมพันธ๑ นักออกแบบสื่อตํางๆ เป็นต๎น ใน

ทุกสายวิชาชีพจําเป็นต๎องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การวางรากฐานจริยธรรม ถือเป็นต๎นสาย

ของการกระทําความดี ทั้งพูดดี คิดดี ปฏิบัติดี สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎กับการอยูํรํวมกับผู๎อื่น 
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สํงเสริมการประกอบสัมมาวิชาชีพ การปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตเพื่อปฏิบัติตนในสังคมได๎ถูกต๎อง

ตามครองธรรมอันควร  

 



  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือดิจิทัลส่วนบุคคล ท าให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจนเป็น
กลุ่มสังคมขนาดใหญ่บนโลกเสมือน 

เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-
way Communication) 

ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว 
แสดงความคิ ด เห็ น  เป็ นข้ อความ 

(Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจแก่บุคคลอื่นๆ 
ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันหรือเป็น
เรื่องราวที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น 
(Stone&Jacob: 2008, 
ชุมพล: 2551, ฤดีพร: 2551, 

กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผา่นภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก 

ภาพยนตร ์
ภ า พ ย น ต ร์ คื อ  ภ า พ นิ่ ง 
หลายๆภาพเรียงติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการที่
เรียกว่าการเห็นภาพติดตา 
ผ่านวัสดุที่มีการบันทึกภาพ 
ห รื อ ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง ซึ่ ง
สามารถน ามาฉายให้เห็นเป็น
ภาพที่ เคลื่อนไหวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิทัศน์ 
 
(พระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวิดีทัศน์  :  ราชกิจจา
นุเบกษา 2551) 

 
 

ทฤษฎีของโคลเบิร์ก 
ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า เ ห ตุ ผ ล เ ชิ ง
จริยธรรม โดยระดับที่  3 คือ
ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม (อายุ 
16 ปีขึ้นไป) มีขั้นย่อยที่ 5-6 
ขั้นตอน 
 - ขั้นตอนที่ 1ผู้สอนด าเนินการ
เ ส น อ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ห รื อ
เรื่องราวที่ยากต่อการตัดสินใจ 
- ขั้นตอนที่  2 แบ่งผู้อภิปราย
ออกเป็นกลุ่ มย่อยตามความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน 
- ขั้ น ตอ นที่  3  ใ ห้ ก ลุ่ ม ย่ อ ย
อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
พร้อมพิจารณาหาเหตุผลร่วมกัน 
- ขั้นตอนที่ 4 สรุปการให้เหตุผล
เชิงจริยธรรม และการประยุกต์
น าไปใช้  
 (Kohlberg 1975 : 405-406) 
 

 
 

การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 
 

 
 

ความคิดเห็น 
 

การให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม 

การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม การที่
บุคคลใช้ เหตุผลในการเลือกที่จะ
กระท าหรือ เลื อกที่ จะไม่กระท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เหตุผลที่
กล่าวนี้ จะแสดงถึง เหตุจูง ใจหรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกจะ
กระท าพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล 
การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท า
ให้ทราบว่าบุคคลที่มีจริยธรรมใน
ระดับแตกต่างกันอาจมีการกระท าที่
คล้ายคลึงกันได้ และบุคคลที่มีการ
กระท า เหมือนกัน  อาจมี เหตุผล
เบื้ อ งหลั งการกระท าและระดับ
จริยธรรมที่แตกต่างกันได้ (ดวงเดือน 
พั น ธุ มนาวิ น  และ เพ็ญแข  ประ
จนปัจจนึก 2520:5) 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎กิจกรรมการเรียนบนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  

2. เพื่อศึกษาระดับการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตร ี

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี   

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียน สูงกวําคะแนนกํอนเรียน 
2. การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผํานการเรียนบนเครือขํายสังคม

ออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก อยูํในระดับด ี
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตาม

ทฤษฎีของโคลเบิร๑ก อยูํในระดับด ี

ขอบเขตการวิจัย  

 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
  ประชากรที่ ใช๎ ในการวิจัย ได๎แกํ  นักศึกษาปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร๑ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 445 คน 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468304 วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนัก
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 55 คน โดยได๎มาจากการสุํมอยํางงําย (simple random sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น 
  1. กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
 ตัวแปรตาม 
  1. การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  2. ความคิดเห็นของนักศึกษา 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) หมายถึง ชํองทางการติดตํอสื่อสารของ
บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร๑และเครื่องมือดิจิทัล
สํวนบุคคล ทําให๎เกิดการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลจนเป็นกลุํมสังคมขนาดใหญํบนโลกเสมือน เป็นการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ผู๎ใช๎สามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลสํวนตัว แสดงความ
คิดเห็น เป็นข๎อความ (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงขําวสารที่นําสนใจในขณะนั้นแกํบุคคล
อื่นๆ ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน และนํามาใช๎รํวมกับการเรียนการสอนในยุคป๓จจุบัน โดยผู๎เรียน
สามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองโดยไมํจํากัดสถานที่ เวลา ลดความหํางไกลของระยะทาง 
ระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียนและผู๎เรียนด๎วยกันเอง 

2. การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ใช๎อ๎างอิง โดยให๎
เหตุผลประกอบการกระทําตามหลักการทฤษฎีโคลเบิร๑ก ผํานการวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหา การ
พิจารณาเหตุผล และการนําไปประยุกต๑ใช๎จริง ต๎องคํานึงถึงกฎเกณฑ๑ทางสังคม หลักมนุษยธรรม และ
การรู๎จักผิดชอบชั่วดีกํอนกระทํา โดยมีเกณฑ๑การวัดคุณภาพ 3 ดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง และ
ระดับพอใช ๎

3. ทฤษฎีของโคลเบิร๑ก หมายถึง ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของมนุษย๑ตามแนวคิดของโคล
เบิร๑ก โดยระดับที่ 3 คือระดับเหนือกฎเกณฑ๑สังคม (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ประกอบด๎วยขั้นที่ 5 หลักการ
ทําตามคํามั่นสัญญา และขั้นที่ 6 การยึดหลักอุดมคติสากล โดยเป็นบุคคลจะมีพัฒนาทางคุณธรรมขั้น
สูง ทางด๎านจิตใจและความคิด สามารถคิดวิเคราะห๑เหตุและผลการกระทําได๎ด๎วยตนเอง เคารพกฎ
ของสังคม นึกถึงสํวนรวม มีมนุษยธรรม ความยุติธรรม ฯลฯ 

4. ภาพยนตร๑ หมายถึง สื่อที่มีตัวละคร เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบ
เป็นเรื่องราว โดยถูกบันทึกลงม๎วนฟิล๑มด๎วยกล๎องภาพยนตร๑ และมีภาพปรากฏบนแผํนฟิล๑มหลังจาก
ผํานกระบวนการถํายทําแล๎ว อาจเป็นเรื่องราว หรือเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงเสมือน
จริง หรือเป็นการสร๎างภาพที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู๎สร๎างรํวมกับเทคนิคการถํายทํา สามารถ
สร๎างความนําสนใจในการชมแกํผู๎รับชมภาพยนตร๑ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาภาพยนตร๑ที่สอดแทรก
คุณธรรมเป็นหลัก 

5. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู๎สึกของนักศึกษาที่มีตํอกิจกรรมการเรียน           
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก วัดโดยการใช๎แบบสอบถามความ
คิดเห็นด๎านรูปแบบ ลักษณะของการเรียนการสอน ด๎านเนื้อหา ใช๎เกณฑ๑การวัดของ Likert 5 ระดับ 
อันได๎แกํ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช๎ ปรับปรุง 
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6. นักศกึษา หมายถึง ผู๎ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร๑ ปีการศึกษา 2561 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

ในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยแบํงเป็นประเภท ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) 

  1.1 ความหมายของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.2 ประเภทของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.3 องค๑ประกอบของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.4 แนวคิดและทฤษฎีของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.5 คุณประโยชน๑และผลเสียของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.6 เครือขํายสังคมออนไลน๑กับการศึกษา 
 2. แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 
  2.1 ความหมายของจริยธรรม 
  2.2 คุณคําและความสําคัญของจริยธรรม 
  2.3 แนวทางการสํงเสริมจริยธรรม 
  2.4 การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 3. ทฤษฎีพัฒนาความรู๎เชิงคุณจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบิร๑ก 
  3.1 แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม 
  3.2 ทฤษฎีและขั้นตอนของโคลเบิร๑ก 
  3.3 ลักษณะจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร๑ก 
  3.4 ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร๑ก 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร๑ 
  4.1 ความหมายของภาพยนตร๑ 

4.2 องค๑ประกอบและหน๎าที่ของภาพยนตร๑ 
  4.3 ประเภทและความแตกตํางของสื่อภาพยนตร๑ 
  4.4 ภาพยนตร๑สําหรับเยาวชน 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยตํางประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน ์

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
  1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 จากการค๎นหาข๎อมูลมีผู๎วิจัยให๎ความหมายของเครือขํายสังคมออนไลน๑ ดังน้ี 
  (ชุมพล ครุฑแก๎ว, 2551) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เครือขํายสังคมออนไลน๑เป็น
สื่อกลางของบุคคลทั่วไปเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑บนโลกอินเทอร๑เน็ต เชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางกันจนเกิด
เป็นสังคมออนไลน๑ขนาดใหญํ 
  (ฤดีพร ผํองสุภาพ, 2551) รูปแบบของเว็บไซต๑ที่ให๎บริการผํานระบบเวิลด๑ไวด๑เว็บบน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ตสําหรับผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ต เครือขํายสังคมออนไลน๑ มาจากคําวํา Social 
Network เป็นเครือขํายของการสื่อสารข๎อมูลขนาดใหญํ อันประกอบด๎วยเครือขํายคอมพิวเตอร๑
จํานวนมาก เชื่อมโยงแหลํงข๎อมูลจากองค๑กรตํางๆ ทั่วโลกเข๎าด๎วยกัน คําวํา “เครือขําย” หมายถึง 1) 
การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร๑ตั้งแตํ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมตํอเข๎าด๎วยกันด๎วยสายเคเบิล (ทางตรง) หรือ
สายโทรศัพท๑ (ทางอ๎อม) 2) มีผู๎ใช๎คอมพิวเตอร๑ 3) มีการถํายเทข๎อมูลระหวํางกัน 
  (นุชจริทร๑ ชอบดํารงธรรม, 2553) สังคมที่ผู๎คนสามารถทําความรู๎จักแบํงป๓นสิ่งที่
สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันได๎ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเทอร๑เน็ตอาศัยรูปแบบการ
บริการ เรียกวํา “บริการเครือขํายสังคม” หรือ Social Network Service (SNS) โดยเป็นรูปแบบของ
เว็บไซต๑ ในการสร๎างเครือขํายสังคม สําหรับผู๎ใช๎งานในอินเทอร๑เน็ตที่ใช๎เขียนและอธิบายความสนใจ 
และกิจกรรมที่ได๎ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรมของผู๎อื่นรวมทั้งข๎อมูลสํวนตัว บทความ
รูปภาพผลงาน พบปะ และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ หรือความสนใจรํวมกัน และ
กิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเป็นแหลํงข๎อมูลจํานวนมหาศาลที่ผู๎ใช๎สามารถชํวยกันสร๎างเนื้อหาขึ้น ได๎ตาม
ความสนใจของแตํละบุคคลหรือกลุํมบุคคล 
  (ชนากิตต๑ ราชพิบูลย๑, 2553) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การสร๎างเครือขํายการทํางาน
เป็นวิธีการทํางานที่ได๎รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนาสังคม ซึ่งในโลกธุรกิจ
นั้นแนวความคิดของระบบเครือขํายได๎เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานทํา 
และการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม แตํสําหรับในทางสังคมวิทยา เครือขํายเป็นรูปแบบความสัมพันธ๑
ทางสังคม (Social Network) อยํางหนึ่งที่แตกตํางไปจากกลุํม โดยที่กลุํมจะมีขอบเขตที่ชัดเจน
แนํนอน รู๎วําใครเป็นสมาชิก และมีความเป็นรูปธรรมมองเห็นได๎ แตํเครือขํายเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ๑ทางสังคมที่ไมํมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกในเครือขํายอาจจะ
มองเห็นเป็นรูปธรรม หรือมองไมํเห็นเป็นรูปธรรมก็ได๎ ซึ่งเครือขํายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมี 3 ลักษณะ 
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คือ เครือขํายแลกเปลี่ยน เครือขํายการติดจํอสื่อสาร และเครือขํายความสัมพันธ๑ในการอยูํรํวมกันแตํ
เครือขํายไมํมีโครงสร๎างแนํนอนตายตัว อาจมีการกําหนดหน๎าที่ให๎สัมพันธ๑กัน แตํในเครือขํายไมํมีใคร
บังคับใครให๎ทําอะไรได๎ แตํละคนหรือกลุํมองค๑กรตํางเป็นศูนย๑กลางของเครือขํายได๎พอๆ กัน 
  (วรรณพร ดีมูล และธริตษร๑ ชุํมแก๎ว, 2553) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เครือขํายสังคม
ออนไลน๑มักจะปรากฏให๎เห็นในลักษณะของการนํามาใช๎เพื่อดําเนินงานหรือกิจกรรมตํางๆ โดยมี
บุคคลหรือหนํวยงานตํางๆ รํวมกันเป็นเครือขํายเพื่อให๎สามรถใช๎ทรัพยากรรํวมกันแลกเปลี่ยนแบํงป๓น
ทรัพยากรข๎อมูลขําวสาร ฯลฯ แตํในป๓จจุบันจะหมายถึงระบบเครือขํายบนโลกออนไลน๑หรือการ
ติดตํอสื่อสารกันผํานอินเทอร๑เน็ตน่ันเอง 
  (มานะ ตรียาภิวัฒน๑, 2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เป็นสื่อใหมํประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติทางสังคมที่ใช๎ในการสื่อสารเชํนเดียวกับสื่อดั้งเดิมประเภทอื่นๆ ไมํวําจะเป็น
วิทยุ โทรทัศน๑ หรือหนังสือพิมพ๑ แตํสื่อสังคมออนไลน๑นั้น มีศักยภาพเหนือกวําสื่อเดิมตรงที่สามารถ
ปฏิสัมพันธ๑ กับผู๎รับสารได๎ทันที ซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way 
Communication) โดยสามารถแบํงป๓นแลกเปลี่ยน และแชร๑ข๎อมูลขําวสารทั้งข๎อความ เสียง ภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหวระหวํางกันภายในเครือขํายได๎อยํางรวดเร็ว ที่สําคัญสื่อสังคมออนไลน๑เน๎นการมี
สํวนรํวม ในการผลิตเนื้อหาจากผู๎บริโภคหรือผู๎รับสาร ทําให๎ผู๎รับสามารถกลายเป็นผู๎สํงสารได๎ในเวลา
เดียวกัน ฉะนั้นจึงมีการเรียกสื่อชนิดนี้วําเป็น User-Generated Content (UGC) 
  (อรุณรัตน๑ ศรีชูศิลป์, 2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สังคมที่เน๎นการแบํงป๓น     การ
แชร๑กัน ของสิ่งที่ตัวเองมี โดยเขียนโพสต๑ลงบนบล็อก หรือรูปแบบการนําเสนอข๎อมูลบนเว็บไซต๑ตํางๆ 
ในเว็บไซต๑ที่ให๎ผู๎ใช๎งานเข๎ามามีสํวนรํวมจํานวนมาก 
  (จุลมณี สุระโยธิน, 2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สื่อเทคโนโลยีเว็บที่ชํวยให๎ผู๎ใช๎งาน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ตสามารถสื่อสารโต๎ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ๑กันได๎แบบ 2 ทาง โดยที่ผู๎ใช๎งานสามารถ
มีสํวนรํวมในการสร๎างเนื้อหา ที่มุํงประโยชน๑ในด๎านการสร๎างชุมชนออนไลน๑ การแลกเปลี่ยน และการ
แบํงป๓นข๎อมูลระหวํางกัน 
  (ปรัชญา หินสีสุวรรณ, 2556) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เครือขํายสังคมออนไลน๑ 
หมายถึงการที่มนุษย๑สามารถเชื่อมโยงถึงกันทําความรู๎ จักกันสื่อสารถึงกันได๎ผํานทางระบบ
อินเทอร๑เน็ต ในรูปแบบการให๎บริการผํานเว็บไซต๑ที่เชื่อมโยงระหวํางบุคคลตํอบุคคล ไปจนถึงบุคคล
กับกลุํมบุคคลไว๎ด๎วยกันนั่นเอง โดยเว็บไซต๑เหลํานี้จะมีพื้นที่บริการเครื่องมือตํางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสร๎างเครือขํายสร๎างเนื้อหาตามความสนใจของผู๎ใช๎รวมทั้งการเชื่อมโยงบริการทาง
อินเทอร๑เน็ตที่ผู๎ใช๎คุ๎นเคย เชํน e-mail, messenger, weblog, หรือ web board blog เข๎าไว๎ด๎วยกัน
จนกลายเป็นชุมชนที่ทําให๎ผู๎ใช๎สามารถแชร๑ข๎อมูลตัวตนและทุกๆ สิ่งที่สนใจเชื่อมโยงเข๎ากับคนใน
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เน็ตเวิร๑คด๎วยวิธีการตํางๆ ซึ่งเมื่อเกิดความสนใจก็ทําการเชื่อมตํอกลับซึ่งนอกจากติดตํอกับเพื่อน
โดยตรงแล๎วยังสามารถติดตํอกับเพ่ือนของเพื่อนนั้นได๎อีกด๎วย 
  (กันตพล บรรทัดทอง, 2557) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การที่มนุษย๑สามารถเชื่อมโยง
ถึงกันทําความรู๎จักกัน สื่อสารถึงกันได๎ผํานทางระบบอินเทอร๑เน็ต ซึ่งหากเป็น เว็บไซต๑ที่เรียกวําเป็น
เว็บเครือขํายสังคมออนไลน๑ก็คือ เว็บไซต๑ที่เชื่อมโยงผู๎คนไว๎ด๎วยกันนั่นเอง โดย เว็บไซต๑เหลํานี้จะมี
พื้นที่ให๎ผู๎คนเข๎ามารู๎จักกัน มีการให๎พื้นที่บริการเครื่องมือตําง ๆ เพื่ออํานวย ความสะดวกในการสร๎าง
เครือขําย สร๎างเนื้อหาตามความสนใจของผู๎ใช ๎
  (สุนันทา แก๎วสามเขียว, 2560) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สังคมออนไลน๑ที่มีการ
เชื่อมโยงกันเพื่อสร๎างเครือขํายในการตอบสนองความต๎องการทางสังคมที่มุํงเน๎นในการสร๎างให๎เห็นถึง
เครือขํายหรือความสัมพันธ๑ทางสังคม ในกลุํมที่มีความสนใจหรือกิจกรรมรํวมกันบนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ จะให๎บริการผํานหน๎าเว็บ และให๎มีการโต๎ตอบกันระหวํางผู๎ใช๎งานผํานอินเทอร๑เน็ต 
   (Vivian, 2003) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เว็บไซต๑หรือเครือขํายทางสังคมเป็นรูปแบบ
ของเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยมในป๓จจุบัน เน๎นการใช๎งานเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล โดย
มองข๎ามขอบเขตความสัมพันธ๑แบบพื้นฐาน เชํน ความสัมพันธ๑ระหวํางเพื่อนบ๎าน เพื่อนในที่ทํางาน 
หรือบุคคลในครอบครัว ชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางสมาชิกบนเครือขําย ความสามารถ
โดยทั่วไปของเว็บไซต๑เครือขํายทางสังคม ได๎แกํ การจัดการผู๎ใช๎ การจัดประวัติยํอ การจัดการความ
คิดเห็น และการสํงข๎อความระหวํางผู๎ใช๎ 
   (Stone, 2008) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เครือขํายทางสังคมเป็นเครื่องมือสําคัญของ
เว็บยุค 2.0 ในการใช๎เป็นแหลํงรวบรวมสาระความรู๎จากผู๎คนจํานวนมากไว๎ด๎วยกันมีการแบํงป๓น 
ระหวํางสมาชิกทําให๎ได๎รับความรู๎และประสบการณ๑ที่ยิ่งใหญํ เป็นศูนย๑รวมเครื่องมือในการสร๎าง
เนื้อหาสํวนตัว และเปิดโอกาสให๎มีการเช้ือเชิญบุคคลอื่นเข๎ามามีสํวนรํวมบนเครือขํายเดียวกัน 
  จากข๎อมูลข๎างต๎น สามารถสรุปความหมายของเครือขํายสังคมออนไลน๑ได๎วํา ชํอง
ทางการติดตํอสื่อสารของบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร๑และเครื่องมือดิจิทัลสํวนบุคคล ทําให๎เกิดการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลจนเป็นกลุํมสังคม
ขนาดใหญํบนโลกเสมือน เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ผู๎ใช๎สามารถ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลสํวนตัว แสดงความคิดเห็น เป็นข๎อความ (Text) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึง
ขําวสารที่นําสนใจแกํบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันหรือเป็นเรื่องราวที่ได๎รับความนิยมใน
ขณะนั้น  
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  1.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  เครือขํายสังคมออนไลน๑มีชํองทางการใช๎ประโยชน๑หลากหลายชํองทางตามความ
เหมาะสม และเปูาหมายของผู๎ใช๎ ฉะนั้น จึงมีผู๎วิจัยได๎จําแนกประเภทของเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎ 
ดังนี้ 
  (ภิเษก ชัยนิรันดร๑, 2553) ได๎แบํงประเภทของ Social Media ออกเป็น 6 ประเภท 
ในแงํมุมทางการตลาดตามรูปแบบของเว็บไซด๑ ดังนี ้
  1. Blog ซึ่งเป็นรูปแบบการลดรูปจากคําวํา Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา 
(Content Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทําให๎ผู๎ใช๎สามารถเขียนบทความเรียกวํา 
Post และทําการเผยแพรํได๎โดยงําย ไมํยุํงยากในการที่จะต๎องมานั่งเรียนรู๎ถึงภาษา HTML หรือ
โปรแกรมทําเว็บไซต๑ทั้งนี้การเรียงเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหมํสุดกํอนจากนั้นก็ลดหลั่นลงไป
ตามลําดับของเวลา (Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให๎ใครๆ ที่มีความสามารถ
ในด๎านตํางๆ สามารถเผยแพรํความรู๎ดังกลําวด๎วยการเขียนได๎อยํางเสรีไมํมีขีดจํากัดเรื่องเทคนิคอยําง
ในอดีตอีกตํอไป ทําให๎เกิด Blog ขึ้นมาจํานวนมากมายและเพิ่มเนื้อหาให๎กับโลกออนไลน๑ได๎เป็น
จํานวนมหาศาลอยํางที่ไมํเคยมีมากํอนนอกจากนี้เครื่องมือที่สําคัญที่ทําให๎เกิดลักษณะของ Social คือ
การเปิดให๎เพื่อนๆ เข๎ามาแสดงความเห็นได๎น่ันเอง 
  2. Twitter และ Microblog อื่นๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของ Blog ที่จํากัดขนาดของการ
โพสต๑ข๎อความแตํละครั้งไว๎ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มเดิมทีผู๎ออกแบบ Twitter ต๎องการให๎ผู๎ใช๎
เขียนเรื่องราววําคุณกําลังทําอะไรอยูํในขณะนี้ แตํกิจการตํางๆ กลับนํา Twitter ไปใช๎ในทางธุกิจไมํวํา
จะเป็นการสร๎างการบอกตํอ เพิ่มยอดขาย สร๎าง Brand หรือเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหาร
ความสัมพันธ๑ลูกค๎า ทั้งนี้เรายังสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ๑บทความใหมํๆ บน Blog 
ของเราได๎ด๎วย Twitter นั้น เป็นที่นิยมขึ้นมากอยํางรวดเร็วจนทําให๎เว็บไซด๑ประเภท Social 
Network ตํางๆ เพิ่ม Feature ที่ให๎ผู๎ใช๎สามารถบอกได๎วําตอนนี้กําลังทําอะไรอยูํนั้นก็คือการนํา 
Microblog เข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งด๎วยนั้นเอง 
  3. Social Networking เป็นเครือขํายที่เชื่อมโยงเรากับเพื่อนๆ จนกลายเป็นสังคม 
ทั้งนี้ผู๎ใช๎จะเริ่มต๎นสร๎างตัวตนของตนเองขึ้นในสํวนของ Profile ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลสํวนตัว รูป การ
จดบันทึก หรือการใสํวิดีโอ และอื่นๆ นอกจากนี้ Social Neyworking ยังมีเครื่องมือสําคัญในการ
สร๎างจํานวนเพื่อนให๎มากขึ้น คือ ในสํวนของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร๎างเพื่อน
จากเพื่อนอีกด๎วย ลักษณะของ Social Networking แบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ 1) การสร๎าง
เครือขํายระหวํางเพื่อน หรือครอบครัว เชํน Facebook, Hi5 หรือ Myspace 2) เครือขํายเชิงธุรกิจ 
เชํน Linkedin หรือ Plaxo เป็นต๎น 
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  4. Media Sharing เป็นเว็บไซต๑ที่เปิดโอกาสให๎เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอ
เพื่อแบํงป๓นให๎กับครอบครัวเพื่อนๆ หรือแม๎กระทั่งเพื่อเผยแพรํตํอสาธารณชน เว็บไซต๑ป๓จจุบันไมํ
จําเป็นจะต๎องทุํมทุนในการสร๎างหนังโฆษณาที่มีต๎นทุนสูงเราอาจจะใช๎กล๎องดิจิตอลราคาถูกๆ 
ถํายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นนําขึ้นไปสูํเว็บไซต๑ Media Sharing อยําง Youtube หาก
ความคิดเห็นของเราเป็นที่ชื่นชอบ ก็ทําให๎เกิดการบอกตํออยํางแพรํหลายหรือกรณีหากกิจการที่ขาย
สินค๎าที่เน๎นดีไซน๑ที่สวยงามจะถํายรูปแล๎วนําขึ้นเว็บไซต๑ Flickr เพื่อให๎ลูกค๎าได๎ชมหรืออาจจะใช๎เป็น
เครื่องมือในการนําชมโรงงานหรือบรรยากาศของกิจการ เป็นต๎น 
  5. Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต๑ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือ
เนื้อหาใดในอินเทอร๑เน็ต โดยผู๎ใช๎เป็นผู๎สํงและเปิดโอกาสให๎คะแนนและทําการโหวตได๎เป็นเสมือน
มหาชนชํวยกลั่นกรองวําบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเป็นที่นําสนใจที่สุด ในสํวนของ Social 
Bookmarking นั้น เป็นการที่เปิดโอกาสให๎คุณสามารถทําการ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต๑ที่ชื่น
ชอบโดยไมํขึ้นอยูํกับคอมพิวเตอร๑เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แตํสามารถทําผํานออนไลน๑และเนื้อหาในสํวนที่
เราทํา 
  6. Online Forums ถือเป็นรูปแบบ Social Media ที่เกําแกํที่สุดเป็นเสมือน
สถานที่ที่ให๎ผู๎คนเข๎ามาพูดคุยในหัวข๎อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา 
สุขภาพ หนังสือ การลงทุนและอื่นๆ อีกมากมาย ได๎ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข๎อมูล
ขําวสารตลอดจนถึงการแนะนําสินค๎าหรือบริการตํางๆ นักการตลาดควนสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน 
Forums เหลํานี้เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคําวิจารณ๑เกี่ยวกับตัวสินค๎าและบริการของเราเองสามารถ
เข๎าไปทําความเข๎าใจแก๎ไขป๓ญหาตลอดจนถึงใชส๎ร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี 
  (เศรษฐพงษ๑ มะลิสุวรรณ, 2553) ได๎จัดแบํงเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎ 7 ประเภท 
ดังนี้ 
  1. ประเภทแหลํงข๎อมูลหรือความรู๎ (data/knowledge) ที่ เห็นได๎ชัดเจน เชํน 
Wikipedia, googleearth, answers, digg, bittorrent ฯลฯ เป็นต๎น 
  2. ประเภทเกมส๑ออนไลน๑ (online games) ที่นิยมมาก เชํน SecondLife, 
Audition, Rangnarok, Panya ฯลฯ เป็นต๎น 
  3. ประเภทสร๎างเครือขํายทางสังคม (Community) เพื่อเป็นการหาเพื่อนใหมํ สร๎าง
และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑รํวมกัน เชํน Hi5, Facebook, Myspace, Myfriend ฯลฯ เป็นต๎น 
  4. ประเภทฝากภาพ (photo management) สามารถฝากภาพออนไลน๑ได๎โดย
ประหยัดฮาร๑ดดิสก๑สํวนตัว เชํน Flickr, Photoshop Express, Photobucket ฯลฯ เป็นต๎น 
  5. ประเภทสื่อ (media) ไมํวําจะเป็นฝากโพสท๑ หรือแบํงป๓นภาพ คลิปวิดีโอ และ
ภาพยนตร๑ เพลง เชํน Youtube, imeem, Bebo, Yahoo, Ustream.tv ฯลฯ เป็นต๎น 
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  6. ประเภทซื้อ-ขาย (business/commerce) เป็นการทําธุรกิจทางออนไลน๑ที่ได๎รับ
ความนิยมมาก เชํน Amazon, eBay, Tarad, Pramool ฯลฯ 
  7. ประเภทอื่นๆ คือเว็บไซต๑ที่ให๎บริการคอนเทนท๑ซึ่งไมํสามารถจัดเข๎าใน 6 ประเภท 
ได๎นั่นเอง 
  (อรุณรัตน๑ ศรีชูศิลป,์ 2554) ได๎จําแนกประเภทของการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎ 
ดังนี้ 
  กลุํมการใช๎งาน Blog  
  Blog หรือ บล็อก เป็นเว็บไซต๑ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูํกับเจ๎าของบล็อก โดย
สามารถใช๎เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศขําวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพรํผลงาน ใน
หลายด๎านที่สามารถสื่อสารถึงกันระหวํางผู๎เขียนบล็อก และผู๎อํานบล็อกที่เป็นกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน
ของบล็อกนั้นๆ ผํานทางระบบเขียนข๎อความ (Commemt) ของบล็อก นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียน
เฉพาะเรื่องสํวนตัวหรือจะเรียกวําไดอารีออนไลน๑ ซึ่งไดอารีออนไลน๑นี่เองเป็นจุดเริ่มต๎นของการใช๎
บล็อกในป๓จจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแหํงได๎มีการจัดทําบล็อกของทางบริษัทขึ้น โดยมี
การเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับขําวสั้น และได๎รับการตอบรับจากทางลูกค๎าที่แสดง
ความเห็นตอบกลับเข๎าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑  
  การใช๎งานบล็อก ผู๎ใช๎งานบล็อกจะแก๎ไขและบริหารบล็อกผํานทางเว็บเบราวเซอร๑
เหมือนการใช๎งานและอํานเว็บไซต๑ทั่วไป โดยจะมีรูปแบบบริหารบล็อกที่แตกตํางกัน เชํนบางระบบที่มี
บรรณาธิการของบล็อก ผู๎เขียนหลายคนจะสํงเรื่องเข๎าทางบล็อกและจะต๎องรอให๎บรรณาธิการอนุมัติ
ให๎บล็อกเผยแพรํกํอน บล็อกถึงจะแสดงผลในเว็บไซต๑นั้นได๎ ซึ่งจะแตกตํางจากบล็อกสํวนตัวที่จะให๎
แสดงผลได๎ทันที 
  ผู๎ เขียนบล็อกในป๓จจุบันจะใช๎งานบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมํวําติดตั้ง
ซอฟท๑แวร๑ของตัวเอง หรือใช๎งานบล็อกผํานทางเว็บไซต๑ที่ให๎บริการบล็อก สําหรับผู๎อํานบล็อกจะใช๎
งานได๎ในลักษณะเหมือนอํานเว็บไซต๑ทั่วไป และสามารถแสดงความคิดเห็นได๎ในสํวนท๎ายของแตํละ
บล็อก โดยอาจจะต๎องผํานการลงทะเบียนในบางบล็อก นอกจากนี้ผู๎อํานบล็อกสามารถอํานบล็อกได๎
ผํานระบบฟีด ซึ่งมีให๎บริการในบล็อกทั่วไป ทําให๎ผู๎ใช๎สามารถอํานบล็อกได๎โดยตรง ผํานโปรแกรมตัว
อื่นโดยไมํจําเป็นต๎องเข๎ามาสูํหน๎าบล็อกนั้น 
 
 
   
  บล็อกซอฟต๑แวร๑ที่เป็นที่รู๎จักและนิยมพร๎อมทั้งชื่อซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎พัฒนา 
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 Drupal (ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎พัฒนา PHP/MySQL) 

 Wordpress (PHP php/MySQL) 

 Slash (perl) 

 Typepad (PHP php/MySQL) 

 Joomla (PHP/MySQL) 

 Mambo PHP/MySQL) 

 Blogger (Google), Typepad, Wordpress, Windows live Space 
(Microsoft) 

 Blognone  (บล็อกสําหรับเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและขําวไอทีอยําง
เดียว) GotoKnow, learners.in.th, OKnation 

  Microblogging เป็นรูปแบบหนึ่งของ Social Media ที่เป็นบล็อกแบบมัลติมีเดียที่
สํงได๎ทั้งรูปแบบที่เรียกวําข๎อความ (Text messaging) และที่อาจเป็นทั้งข๎อความสั้นๆ SMS (Short 
Message Service) หรือ MMS (Multimedia Message Service) ข๎อความที่พัฒนามาจาก SMS ที่
มีรูปแบบมัลติมิเดียผสมลงไป แล๎วสํงไปให๎ผู๎รับผํานทางเครือขํายโทรศัพท๑ (Mobile phone) รูปแบบ
ของการสนทนาผํานเครือขําย IM หรือ (Instant messaging) การติดตํอสื่อสารในลักษณะนี้จะทํา
ผํานทางอินเทอร๑เน็ตที่จะมีการทําในลักษณะป๓จจุบัน (Real time) ในการติดตํอกันในเวลาตรงกัน
สื่อสารระหวํางบุคคล 2 คน หรือมากกวํา โดยการแชร๑ (Clients) ข๎อความที่สํงออกไปผํานทาง
อุปกรณ๑บนเครือขําย เชํน การสนทนา (Chat) การใช๎กล๎อง (Web cams) นอกจากนี้ Microblogging 
อาจใช๎เป็นการสํง E-mail และสํงเสียงเพลงที่สร๎างในรูปแบบของดิจิทัล (Digital audio) หรือ การเข๎า
เว็บ เชํน Twitter Tumblr 
  Social Networking เป็นรูปแบบของเว็บไซด๑ ในการสร๎างเครือขํายสังคม สําหรับ
ผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจและกิจการที่ได๎ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผู๎อื่น ในบริการเครือขํายสังคมที่ต๎องติดตํอกันในลักษณะเวลาป๓จจุบัน จะประกอบไปด๎วย 
การสนทนา สํงข๎อความ สํงอีเมล๑ วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก บริการ เครือขํายสังคมที่เป็นที่นิยม 
ได๎แกํ Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, Myspace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, 
Friendster, Multiply 
  โดยเว็บเหลํานี้มีผู๎ใช๎มากมาย เชํน Hi5  เคยเป็นเว็บไซต๑ที่คนไทยใช๎มากที่สุด สํวน
บริการเครือขํายสังคมที่ทําขึ้นสําหรับคนไทยโดยเฉพาะ คือ BangkokSpace ในขณะที่ Orkut ก็เคย
เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอืนเดีย 
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  Social network aggregation การติดตํอสื่อสารเชื่อมโยงความสนใจและด๎วยการ
แชร๑กิจกรรมของผู๎อื่นในบริการเครือขํายสังคม เหมือนกับ Social Network อื่นๆ แตํมีโปรแกรม
ทํางานที่ให๎ความยืนยอมให๎กลุํมเครือขํายสังคมอื่นข๎ามเข๎ามาทําติดตํอทํากิจกรรมในเว็บไดเ ด๎วยการ
ใช๎ระบุตัวตนและเป็นผู๎เป็นสมาชิกยอมรับ เชํน เว็บ Friendfeed หรือ Spokeo หมวดความรํวมมือ 
และแบํงป๓น จะมีกลุํม Wikis, Social bookmarking, Social news และ Opinion sites 
  Wikipedia เว็บไซต๑ในรูปแบบข๎อมูลอ๎างอิง ซึ่งก็คือสารานุกรมออนไลน๑ ที่จัดทํา
ขึ้นมาในหลายๆ ภาษาในลักษณะเนื้อหาเสรี คําวํา “วิกิพีเดีย” มีที่มาของชื่อการผสมคําของคําวํา    
“วิกิ” (Wiki) ซึ่งเป็นลักษณะของการสร๎างเว็บไซต๑ที่รํวมกันปรับปรุง และคําวํา “เอนไซโคลพีเดีย” 
(Encyclopedia) ที่แปลวําสารานุกรม เว็บไซต๑กํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยจิมมี เวลส๑ และแลร๑รี แซง
เจอร๑ 
  Social bookmarking คือ บริการบนเว็บที่แบํงป๓นการคั่นหน๎าอินเทอร๑เน็ต เว็บไซต๑
บริการคั่นหน๎าแบบรวมกลุํมเป็นที่นิยมในการจัดเก็บ แบํงหมวดหมูํ แบํงป๓น และค๎นหาลิงก๑ด๎วย
เทคนิคโฟล๑คโซโน (Folksonomy หรืออนุกรมวิธานที่ผู๎ใช๎สร๎างเอง) บนอินเทอร๑เน็ตหรืออินทราเน็ต 
นอกจากการคั่นหน๎าสําหรับหน๎าเว็บแล๎วบริการคั่นหน๎าสําหรับเฉพาะเนื้อหาบางหัวข๎อหรือเฉพาะ
สําหรับการจัดรูปแบบบางแบบ เชํน ฟีด หนังสือ วิดิทัศน๑ รายการสินค๎าและบริการ ที่ตั้งในแผนที่ 
ฯลฯ ก็สามารถพบได๎ คั่นหน๎าแบบรวมกลุํมยังเป็นสํวนหนึ่งของเว็บขําวแบบรวมกลุํม เชํน 
StumbleUpon 
  Social News เว็บกลุํมขําวสารที่ผู๎ใช๎สามารถสํงขําวโดยผสม social bookmarking 
บล็อกและการเชื่อมโยงเนื้อหาเว็บเข๎าด๎วยกัน และมรการกรองคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะการรํวม
ลงคะแนนที่ทุกคนเทําเทียมกัน (ไมํมีลําดับขั้น) เนื้อหาขําวและเว็บไซต๑จะถูกสํงเข๎ามาโดยผู๎ใช๎จากนั้น
จะถูกเลื่อนให๎ไปแสดงที่หน๎าแรกผํานระบบการจัดอันดับโดยผู๎ใช๎ ซึ่งขําวอาจจะอยูํในรูปแบบของ
สิ่งพิมพ๑ การกระจายเสียง อินเทอร๑เน็ต การบอกเลําเรื่องราวของบุคคลอื่น หรือกลุํมคน เชํน เว็บ 
Digg 
  (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ๑, 2554) ได๎แบํงประเภทเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎ ดังนี้  
  1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web+Log แล๎วยํอเหลือ Blog คือ ประเภท     
ของระบบการจัดการเนื้อหา ที่อํานวยความสะดวกให๎ผู๎เขียน บล็อกเผยแพรํและแบํงป๓นบทความของ
ตนเอง โดยบทความที่ โพสต๑ลงบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นสํวนตัวของผู๎เขียนบล็อก ซึ่งจุดเดํน
ของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอยํางเป็นกันเอง ระหวํางผู๎เขียนและผู๎อํานบล็อกผําน การแสดงความ
คิดเห็น ซึ่ง Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) 
เป็นสองเว็บไซต๑ที่ผู๎คนนิยม เข๎าไปสร๎างบล็อกของตนเอง 

http://www.blogger.com/
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  2. ทวิตเตอร๑และไมโครบล็อก (Twitterand Microblogging) ไมโครบล็อก คือ 
รูปแบบหนึ่งของบล็อกที่มีการจํากัดขนาดของการโพสต๑ในแตํละครั้ง ซึ่งทวิตเตอร๑เป็นไมโครบล็อกที่
จํากัดการโพสต๑แตํละครั้งพิมพ๑ได๎ไมํเกิน 140 ตัวอักษร ในป๓จจุบันทวิตเตอร๑เป็นที่นิยมใช๎งานของผู๎คน
เพราะใช๎งานงําย และใช๎เวลาไมํมากนัก รวมทั้งเป็นที่นิยมขององค๑กรตํางๆ ที่ใช๎ทวิตเตอร๑ในการแจ๎ง
กิจกรรมตํางๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เพื่อไมํให๎ขาดการติดตํอกับสังคม ซึ่งหากต๎องการมี
เลขที่บัญชี(Account) สําหรับทวิตเตอร๑สามารถเข๎าไปสมัครได๎ที่เว็บไซต๑ของ Twitter 
(http://twitter.com)  
  3. เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Social Network) เครือขํายสังคมออนไลน๑ คือ เว็บไซต๑
ที่ผู๎คนสามารถติดตํอสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู๎จักมากํอน หรือรู๎จักภายหลังทางออนไลน๑ ซึ่งเว็บไซต๑
เครือขํายสังคมออนไลน๑แตํละแหํงมีคุณลักษณะแตกตํางกันออกไป แตํสํวนประกอบหลักที่มี
เหมือนกัน คือ โปรไฟล (Profiles - เพื่อแสดงข๎อมูลสํวนตัวของเจ๎าของบัญชี) การเชื่อมตํอ 
(Connecting - เพื่อสร๎างเพื่อนกับคนที่รู๎จักและไมํรู๎จักทางออนไลน๑) และการสํงข๎อความ 
(Messaging - อาจเป็นข๎อความสํวนตัว หรือข๎อความสาธารณะ) เป็นต๎น โดยมี Facebook 
(http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต๑เครือขํายสังคมออนไลน๑ที่ได๎รับความนิยมสูงสุดใน
ป๓จจุบัน  
  4. การแบํงป๓นสื่อทางออนไลน๑ (Media Sharing) เว็บไซต๑ที่เกี่ยวกับการแบํงเป็นสื่อ
ทางออนไลน๑เป็นเว็บไซต๑ที่ให๎ผู๎ใช๎สามารถทําการอัพโหลด (Upload) ไฟล๑สื่อผสม (Multimedia) ขึ้น
สูํเว็บไซต๑เพื่อแบํงป๓นข๎อมูลแกํผู๎ใช๎ทั่วไป ซึ่งในป๓จจุบันได๎รับความนิยมมากเพราะด๎วยความที่เป็น
สื่อผสมเอง ไมํวําจะเป็น รูป สไลด๑หรือวิดีโอ รวมทั้งการใช๎งานงํายขึ้นของกล๎องดิจิตอล และกล๎อง
วิดีโอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นํามาสูํการได๎ไฟล๑สื่อผสมแบบตํางๆ ออกมา เว็บไซต๑ประเภทนี้ที่ได๎รับความ
นิ ย ม  คื อ  YouTube (http://www.youtube.com - สํ า ห รั บ แ บํ ง ป๓ น ไ ฟ ล๑ วี ดี โ อ )  flickr                     
(http://www.flickr.com - สําหรับแบํงป๓นไฟล๑รูป) และ slideshar ( http://www.slideshare.net 
- สําหรับแบํงป๓น ไฟล๑พรีเซนเตชั่น) 
 
  จากข๎อมูลข๎างต๎น สามารถสรุปประเภทเครือขํายสังคมออนไลน๑ ดังน้ี 
  1. ประเภทเผยแพรํความรู๎ เป็นการนําเสนอขําวสารและข๎อมูลตํางๆ โดยผู๎เขียนมี
สิทธิเสรีในการพิมพ๑หรือเขียน เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีความรู๎ในเรื่องตํางๆ มาเผยแพรํข๎อมูล และผู๎อํานก็
สามารถอํานข๎อมูลจากบล็อกนั้นๆ ตามความสนใจของตนเอง โดยมีเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยมในการ
แบํงป๓นข๎อมูลและรับสารข๎อมูลนั้นๆ คือ Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress 
(http://wordpress.com) 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.blogger.com/
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  2. ประเภทความบันเทิง เป็นการนําเสนอแบบสื่อผสมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เพลง ภาพยนตร๑ โดยผู๎ใช๎สามารถอัปโหลดเรื่องราวหรือผลงานของตนเองขึ้นเว็บไซต๑ และผู๎รับสาร
สามารถเลือกรับสารนั้นได๎ด๎วยเอง ในป๓จจุบันเว็บไซต๑ด๎านความบันเทิ งที่ได๎รับความนิยมในกลุํมวัย
นักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานมากที่สุด คือ YouTube (http://www.youtube.com) และยังมี
เว็บไซต๑อื่นๆ ที่มีการใช๎งานในลักษณะคล๎ายคลึงกัน ได๎แกํ flickr (http://www.flickr.com) และ 
slideshare ( http://www.slideshare.net) 
  3. ประเภทธุรกิจสํงเสริมการตลาด เป็นการนําเสนอข๎อมูลขององค๑กรของตนเอง 
เพื่อไมํให๎ขาดการติดตํอกับสังคม และสํงเสริมภาพลักษณ๑ขององค๑กรให๎เข๎าถึงได๎งํายขึ้น เสนอเรื่องราว
สําคัญที่สั้น กระชับ กระจายขําวสารแกํผู๎รับสารได๎ในวงกว๎าง จากการวิจัยเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยม
มากที่สุด ได๎แกํ Twitter (http://twitter.com) สามารถพิมพ๑ข๎อความได๎ไมํเกิน 140 ตัวอักษร และ
เรื่องราวใดที่ได๎รับความนิยมจะมีผู๎รีทวีตเป็นจํานวนมาก ผู๎รับสารยังสามารถแชร๑เรื่องราวที่ตนสนใจ
ไปสูํบุคคลอื่นๆ ที่ติดตามตนเองได๎อีกด๎วย 
  4. ประเภทการศึกษา เป็นการค๎นคว๎าหาข๎อมูลนอกเหนือจากตําราเรียน โดยจะมี
การรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ที่มีประโยชน๑ตํอการศึกษา เชํน ประวัติบุคคลที่มือชื่อเสียงในด๎านตํางๆ 
ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ สถานที่ ฯลฯ เว็บไซต๑สําหรับการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล เชํน วิกิพีเดีย  หรือ 
สารานุกรมเสรี (https://th.wikipedia.org) / google earth (https://www.google.com/earth/) 
ที่สามารถค๎นหาสถานที่ตํางๆ แล๎วนําเสนอรูปแบบสถานที่นั้นแบบมีมิติ   
  5. ประเภทการสื่อสาร เป็นการแสดงตัวตน โดยผู๎ใช๎สามารถสร๎างบัญชีข๎อมูลสํวนตัว
ของตนเอง เชํน รูปภาพ สถานศึกษา สถานภาพ ฯลฯ อีกทั้งสามารถติดตํอสื่อสารกับบุคคลที่รู๎จัก 
หรือต๎องการรู๎จักโดยการเพ่ิมเพื่อนหรือกดติดตามบุคคลนั้นๆ และยังมีชํองทางในการติดตํอสื่อสารกับ
บุคคลอื่นๆ สามารถแบํงป๓นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตํางๆ ของตนเอง ตัวอยํางเชํน Facebook, 
LinkedIn, Myspace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5 เป็นต๎น จากการวิจัยและสถิติการสํารวจใน
ป๓จจุบันเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย ได๎แกํ Facebook (www.facebook.com)  
   
  1.3 องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  เครือขํายสังคมออนไลน๑นั้น จะต๎องอาศัยหลายป๓จจัยเพื่อให๎ผู๎ใช๎เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ดังนั้น จากการศึกษาผู๎วิจัยจึงขออธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
  (ธีรพงศ๑ ฑีฆาย,ุ 2556) ได๎กลําวถึงองค๑ประกอบของเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎วํา 
   1. สมาชิกของเครือขําย 
   2. มีจุดมุํงหมายรํวมกัน 
   3. การปฏิบัติหน๎าที่ของสามาชิกในเครือขําย 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
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   4. การสื่อสารภายในเครือขําย 
   5. การมีปฏิสัมพันธ๑เชิงแลกเปลี่ยน 
  (อิทธิพล ปรีติประสงค๑, 2552) ได๎อธิบายถึงองค๑ประกอบคุณลักษณะของเครือขําย
สังคมออนไลน๑ ดังนี ้
   ลักษณะที่ 1 การแสดงตัวตนของสมาชิก และความเป็นตัวตนของเครือขําย
สังคมออนไลน๑แตํละแหํง 
   ลักษณะที่ 2 การสร๎างกิจกรรมทางสังคมที่นําไปสูํนิติสัมพันธ๑ทั้งในสํวนที่
เป็นนิติกรรมและนิติเหตุในลักษณะตํางๆ ของสมาชิกในเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
   ลักษณะที่ 3 การดําเนินการของสมาชิกในเครือขํายสังคมออนไลน๑ หรือ 
การดําเนินการของเครือขํายสังคมออนไลน๑ รวมทั้งการดําเนินการในระหวํางเครือขํายสังคมออนไลน๑
โดยผู๎ให๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่นําไปสูํการกําหนดกฎเกณฑ๑ใช๎บังคับในระหวํางเครือขําย
สังคมออนไลน๑แตํละแหํง  
   ลักษณะที่ 4 การดําเนินการเพื่อบังคับการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลใช๎
บังคับอยูํ การบังคับการให๎เป็นไปตามกฎเกณฑ๑ในระหวํางเครือขํายและในระหวํางสมาชิกของ
เครือขําย 
  จากการศึกษาข๎อมูลของผู๎วิจัยข๎างต๎น สามารถสรุปองค๑ประกอบของเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ดังนี ้
   1. การมีบัญชีผู๎ใช๎แสดงตนของสมาชิกในเครือขําย 
   2. การมีกิจกรรมทางสังคมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑รํวมกัน 
   3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเครือขํายกําหนด 
   4. การสื่อสารผํานเครือขํายรํวมกัน 
   5. การปฏิสัมพันธ๑เชิงแลกเปลี่ยนรํวมกัน 
  1.4 แนวคิดและทฤษฏีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  (Vivian, 2003) ได๎กลําววํา ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับสาร 
(Selective Process) สามารถจําแนกได๎ 4 ลักษณะ ดังนี ้
  1. การเลือกรับและการเลือกใช๎ (Selective Exposure) ในชีวิตประจําวันของเรามี
โอกาสที่จะรับสารจากแหลํงหรือผู๎สํงสารตํางๆ จํานวนมากมาย แตํเรามีเวลาและความสามารถที่
จํากัดในการรับสารจากแหลํงตํางๆ หรือ เรามีความพึงพอใจหรือไมํพอใจตํอแหลํว หรือผู๎สํงสารตํางๆ 
แตกตํางกันไป ดังนั้นเราจึงมักจะเลือกรับ หรือเลือกใช๎สารจากแหลํงที่เสนอความคิดและทัศนคติที่
สอดคล๎องกับความคิดและทัศนคติของเรา 
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  2. การเลือกให๎ความสนใจ (Selective Attention) มนุษย๑นั้นจะเลือกให๎ความสนใจ
ตํอสารเทําที่สมองของคนเราที่จะรับสารนั้นได๎ ดังนั้น ในการอํานหนังสือพิมพ๑หรือในสถานการณ๑ที่มี
การสื่อสารมากกวํา 1 อยําง เชํน ขณะดูทีวีก็มีเสียงภรรยาพูดด๎วย เป็นต๎น เราจึงต๎องเลือกรับสารใด
สารหนึ่งและโดยปกติเรามกจะเลือกรับสารที่นําสนใจ หนงสือพิมพรายวันจะมีประมาณ 20 – 25 
หน๎า เรามักจะเลือกอํานบางหน๎า บางขําว บางคอลลัมภ๑ เราอาจจะอํานเพียง 1 หน๎า เพียงบางขําว
อํานหน๎า สังคม อํานหน๎าบันเทิงและหนากีฬาเพียงบางขําว จะเห็นได๎วํานอกจากเราจะเลือกสาร โดย
อาศัยความสนใจที่เรามีตํอสารแล๎ว เรายังเลือกสารที่สอดคล๎องกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของ
เรา และหลีกเลี่ยงที่จะรับสารที่ขัดแย๎งกับทัศนคตแิละความเช่ือของเราด๎วย   
  3. ก า ร รั บ ข๎ อ มู ล แ ล ะ ตี ค ว า ม  ( Selective Perception and Selective      
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับขําวสารจากแหลํงใดแหลํงหนึ่งแล๎ว ผู๎รับสารอาจเลือกการรับรู๎และ
ตีความสารที่ได๎รับรู๎ไปด๎วย ตามประสบการณ๑ของแตํละคน ผู๎รับสารจะมีการตีความขําวสารที่ไดรับมา
ตามความเข๎าใจของตนเองหรือทัศนคติประสบการณ๑ความเชื่อความต๎องการและแรงจูงใจของคนใน  
ขณะนั้น 
  4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลให๎ความสนใจ เลือก
รับรู๎และตีความขําวสารไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับทัศนคติ ที่สอดคลองกับตนแล๎ว บุคคลยังเลือกจด
จาเนื้อหาสาระของสารในสํวนที่ต๎องการจําเข๎าไปเป็นประสบการณ๑ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขําวสาร
ที่ไมํตรงกับความสนใจของตนเอง 
  (พีระ จิรโสภณ, 2547) อธิบายไว๎วํา กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือน 
เครื่องกรองขําวสารในการรับรู๎ของมนุษย๑เราซึ่งมีอยํู 3 ขั้น 
  1. การเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention)หมายถึง แนวโน๎มที่ผู๎รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับขําวสารจากแหลํงหนึ่งแหลํงใดที่มีอ
ยูด๎วยกันหลายแหลํง บุคคลมักจะแสวงหาขําวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูํและหลีกเลี่ยง
ขําวสารที่ขัดแย๎งกับความรู๎สึกนึกคิดเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได๎รับขําวสารใหมํที่ไมํลงรอยหรือไมํ
สอดคล๎องกับความรู๎ความเข๎าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยูํแล๎วจะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมํสมดุล หรือมี
ความไมํสบายใจที่เรียกวํา Cognitive Dissonance นอกจากบุคคลจะเปิดรับขําวสารแล๎วบุคคลยัง
ต๎องแสวงหาขําวสารเลือกเฉพาะขําวสารที่ลงรอยกบความคิดเดิมของตนและเมื่อบุคคลได๎ตัดสินใจใน
เรื่องหนึ่งใดที่มีความได๎เปรียบเสียเปรียบก่ํากึ่งกัน บุคคลยํอมมีแนวโน๎มที่จะแสวงหาขําวสารที่จะ
สนับสนุนการตัดสินใจนั้น ๆ (Reinforcement Information) มากกวําที่จะแสวงหาขําวสารที่ขัดกับ
สิ่งที่กระทําลงไป 
  2.การเลือกรับรู๎หรือการเลือกตีความ (Selective Perception or Selective 
Interpretation) เมื่อบุคคลเลือกรับขําวสารจากแหลํงหนึ่งแหลํงใดแล๎ว ผู๎รับสารแตํละคนอาจจะ
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ตีความหมายขําวสารชิ้นเดียวกันที่สํงผํานสื่อมวลชนได๎ไมํตรงกัน ความหมายของขําวสารที่สํงไปจึง
มิได๎อยูํที่ตัวอักษร รูปภาพหรือคําพูดเทํานั้น แตํอยูํที่ผู๎รับสารที่จะเลือกรับรู๎หรือเลือกตีความหมาย
ตามความเข๎าใจของตนเอง ตามทัศนคติ ตามประสบการณ๑ ตามความเชื่อ ตามความต๎องการ ตาม
ความคาดหวัง หรือตามแรงจูงใจ 
  3. การเลือกจดจํา เป็นแนวโน๎มในการเลือกจดจําขําวสารเฉพาะสํวนที่ตรงกับความ
สนใจ ความต๎องการและทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมในสิ่งที่ตนเองไมํสนใจหรือไมํเห็นด๎วยได๎งําย
กวา การเลือกจดจํานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกรองชั้นสุดท๎ายที่มีผลตํอกาสํงสารไปยังผู๎รับสาร ใน
บางครั้งขําวสารอาจจะถูกปฏิเสธตั้งแตํชั้นแรกโดยการไมํเลือกอําน ฟ๓ง หรือชมสื่อมวลชนบางฉบับ
หรือบางรายการ ในกรณีที่ผู๎รับสารหลีกเลี่ยงไมํได๎ ผู๎รับสารก็อาจจะพยายามตีความขําวสารที่ได๎รับ
ตามความเข๎าใจหรือความต๎องการของตนเอง แตํหากวําขําวสารนั้นไมํเปิดโอกาสให๎ตีความหมาย
แตกตํางกันไปได๎ ผู๎รับสารก็ยังมีโอกาสปฏิเสธขําวสารนั้นได๎อีกเป็นขั้นสุดท๎าย กลําวคือ เลือกจดจํา
เฉพาะบางสํวนที่ตนเองสนใจหรือต๎องการเทําน้ัน 
  (ธนพฤกษ๑ ชามะรัตน๑, 2554) ได๎กลําววํา แนวคิดเครือขํายทางสังคม (Social 
Network Concept) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) 
โดยมีหลักการที่วํา ในเครือขํายสังคมจะประกอบไปด๎วยบุคคลที่มีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน ตาม
บทบาทหรือหน๎าที่ที่แตํละคน หรือคูํความสัมพันธ๑มีอยูํ ซึ่งแตํละคนนั้นมิได๎มีเพียงบทบาทเดียว 
หากแตํมีหลายบทบาทที่จะต๎องสวมในชีวิตประจําวัน บุคคลไมํเพียงแตํทําตามบทบาทหน๎าที่    ที่
คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานที่ได๎รับการถํายทอดมาเทํานั้น แตํความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล
ยังขึ้นอยูํบนพื้นฐานของการรับรู๎และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งในด๎านวัตถุและ
ทางด๎านจิตใจ ในป๓จจุบันสถานภาพองค๑ความรู๎ของแนวคิดนี้ได๎ถูกใช๎ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
วิเคราะห๑เครือขํายทางสังคม การสร๎างตัวตนของเครือขํายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ อยํางไรก็ตาม
แม๎วําการวิเคราะห๑เครือขํายสังคม จะชํวยให๎เราเข๎าใจถึงความสัมพันธ๑ที่มีอยูํในสังคม อันนําไปสูํความ
เข๎าใจเกี่ยวกับกลุํมที่ไมํเป็นทางการ (Informal Group) องค๑กรทางสังคม (Social Organization) 
และโครงสร๎างทางสังคม (Social Structure) ลักษณะความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นดังกลําว สามารถ
นํามาใช๎อธิบายพฤติกรรมของบุคคลได๎ แตํในป๓จจุบันความรู๎เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องเครือขําย ทาง
สังคม และการวิเคราะห๑เครือขํายสังคมในประเทศไทยยังคงอยูํในวงจํากัด ยังมิได๎นําเอาวิธีการ
วิเคราะห๑ เครือขํายทางสังคมมาใช๎อธิบายพฤติกรรมตํางๆ ทางสังคมเทําที่ควรทําให๎ขาดความเข๎าใจถึง
กระบวนการตํางๆ อีกมากที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น หากเข๎าใจถึงวิธีการศึกษาวิเคราะห๑เครือขํายสังคม
แล๎ว เราสามารถที่จะนํามาใช๎อธิบายพฤติกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได๎ไมํเฉพาะแตํพฤติกรรม
ทางด๎านใดด๎านหนึ่งเทํานั้น แตํเป็นพฤติกรรมทุกด๎านที่เกิดขึ้นในสังคม เชํน การศึกษาเกี่ยวกับ
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เครือขํายของแรงงานย๎ายถิ่นข๎ามชาติ การศึกษาอิทธิพลของเครือขํายชุมชนที่มีผลตํอการรักษา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น เป็นต๎น 
  Dijk 2006 อ๎างถึงใน (น้ําทิพย๑ วิภาวิน, 2558) ได๎อธิบายแนวคิดทางเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ไว๎วํา (Social networks) เป็นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกันด๎วยความสัมพันธ๑ซึ่งเครือขําย 
(network) หมายถึง กลุํมของจุดเชื่อมโยง (links) ระหวํางองค๑ประกอบของหนํวย (elements of 
unit) แตํละ องค๑ประกอบเรียกวําโหนด (node) ปกติจะเรียกหนํวย (units) วําระบบ (system) 
จํานวนที่น๎อยที่สุดขององค๑ประกอบ (elements) คือ 3 และจํานวนที่น๎อยที่สุดของจุดเชื่อมโยง 
(links) คือ 2 จุด เมื่อจุดเชื่อมโยง (link) ของ 2 องค๑ประกอบ (elements) มาเจอกันเรียกวํา
ความสัมพันธ๑ (relation หรือ relationship) มีการจําแนกประเภทของเครือขํายออกเป็น      6 
ประเภท  ได๎แก ํ 
  1. เครือขํายทางกายภาพ (Physical networks) เป็นระบบทางธรรมชาติที่ซับซ๎อน
เชํน ระบบนิเวศ ถนน แมํน้ํา และเส๎นทางตํางๆ  
  2. เครือขํายระบบเส๎น (Organic networks) เป็นกลไกในรํางกายเชํนระบบ
ประสาทของรํางกายมนุษย๑ สื่อสารกันเองผํานสมองซึ่งเป็นตัวควบคุมการทํางาน การไหลเวียนของ
เลือด และ DNA ในเซลล๑  
  3. เครือขํายประสาทเทียม (Neuronal networks) เป็นระบบความคิด การ
เชื่อมโยงของจิต และแผนผัง ความคิด  
  4. เครือขํายสังคม (Social networks) เป็นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกันด๎วย
ความสัมพันธ๑ 
  5. เครือขํายทางเทคนิคหรือเครือขํายเทคโนโลยี (Technical networks) 
ประกอบด๎วย ถนน เครือขํายการสํงของ การโทรคมนาคม และเครือขํายคอมพิวเตอร๑  
  6. เครือขํายของสื่อ (Media networks) เป็นการเชื่อมโยงระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับ
สาร โดยมีสัญลักษณ๑และสารสนเทศ 
  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคลของ Homans (Individualistic Exchange 
Theory of George C. Homans) George C. Homans (1967) ถือเป็นปฐมคิดของทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนเขาได๎รับอิทธิพลทางความคิดจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม ( Behavioral 
Psychology) ของ B.F. Skinner โดยเขาได๎เสนอแนวคิดสําคัญ คือ กระบวนการของการเสริมแรง 
(Process of Reinforcement) ในการอธิบายปฏิสัมพันธ๑ของมนุษย๑ โดยเสนอวําพฤติกรรมของ
มนุษย๑เป็น เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ๑ (Interaction) ระหวํางกัน การที่บุคคลคนหนึ่งจะแสดง
พฤติกรรมอยํางใด ยํอมมีเหตุผลมาจากรางวัล (Reward) หรือการลงโทษ (Punish) ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และทางลบ (Negative Reinforcement) ตามลําดับ 
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สิ่งที่ Homans ใช๎เป็นตัวช้ีวัดเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกลําว คือ ปริมาณของการกระทํา (Quantity of 
Activity) และระดับของคุณคําของการกระทํา (Value of Activity) การที่บุคคลจะเลือกกระทําการ
อยํางใดอยํางหนึ่งในเชิงปริมาณ Homans ใช๎หลักเศรษฐศาสตร๑ (Principle of Economics) อธิบาย
วํามนุษย๑จะเลือกหนทางที่ให๎ผลกําไร (Benefit) สูงสุด ในขณะที่ระดับคุณคํานั้น Homans ใช๎หลัก   
อุปสงค๑-อุปทาน (Principle of Demand and Supply) มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทางจิตวิทยา
พฤติกรรม คือ ความพอเพียง (Satisfaction) และความขาดแคลน (Deprivation) ในผลงานชื่อ 
Social Behaviors: Its Elementary Forms (1964) Homans ได๎นําเสนอประพจน๑ระดับสูง 
(Higher Proposition) เพื่อเป็นข๎อเสนอของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาศัยความคิดพื้นฐานทาง 
จิตวิทยาเชิ งพฤติกรรม (Behavioral Psychology) ของ B.F. Skinner จํ านวน 5 ข๎อ เสนอ 
ประกอบด๎วย 1) ข๎อเสนอด๎านความสําเร็จ (Success Proposition) 2) ข๎อเสนอด๎านตัวกระตุ๎น 
(Stimulus Proposition) 3) ข๎อเสนอด๎านคุณคํา (Value Proposition) 4) ข๎อเสนอด๎านการสูญเสีย
ความพึงพอใจ (Deprivation-Satiation Proposition) 5) ข๎อเสนอด๎านการก๎าวร๎าว-ยอมรับ 
(Aggression-Approval Proposition)   
  จากการศึกษาข๎อมูลของผู๎วิจัยข๎างต๎น สามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีของเครือขําย
สังคมออนไลน๑ ดังนี้ การสื่อสารบนเครือขํายสังคมออนไลน๑จะสามารถเกิดขึ้นได๎นั้น ขึ้นอยูํกับป๓จจัยตัว
บุคคลเป็นหลัก การมีปฏิสัมพันธ๑กันระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร โดยข๎อมูลขําวสารตํางๆ ต๎องควบคูํ
กับป๓จเจกบุคคล ทัศนคติ ความชอบ ความสนใจ จึงจะเปิดรบัสารเหลํานั้นได๎ และสารที่นําเสนอต๎องมี
ความสอดคล๎องกระตุ๎นความสนใจให๎แกํผู๎รับสาร นับเป็นจุดเริ่มต๎นเข๎าสูํกระบวนการเลือกรับสาร การ
ตีความ และเลือกจดจําในที่สุด แตํจะเป็การจดจําระยะยาวหรือระยะสั้นนั้น ก็ขึ้นอยูํกับบุคคล
เชํนเดียวกัน 
  1.5 คุณประโยชน์และผลเสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  เครือขํายสังคมออนไลน๑ในยุคป๓จจุบันมีหลายสื่อที่ได๎รับความนิยม และการเลือกใช๎
สื่อนั้นๆ ผู๎ใช๎จะคํานึงถึงประโยชน๑และความสะดวกของการใช๎งานเป็นลําดับแรก แตํบนโลกออนไลน๑ที่
รวมกลุํมคนจากทั่วทุกมุมโลก โดยคนที่ผู๎ใช๎สื่อสารนั้น อาจจะเป็นคนที่คุ๎นเคยหรือไมํคุ๎นเคย ดังนั้น
การใช๎สื่อบนเครือขํายสังคมออนไลน๑นั้นยํอมมีทั้งผลทางบวกและผลทางลบ โดยมีผู๎วิจัยได๎อธิบายถึง 
ประโยชน๑และข๎อจํากัดของเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎ ดังนี้ 
 ประโยชน๑ของเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  (สุขุมาลย๑ คิดรอบ, 2552) ได๎กลําวถึงการใช๎ประโยชน๑จากเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎
วํา  
  1. ด๎านการศึกษา สามารถใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาข๎อมูล ไมํวําจะเป็นข๎อมูลทาง
วิชาการ ข๎อมูลด๎านการบันเทิง ด๎านการแพทย๑ และอื่นๆ ที่นําสนใจ ระบบเครือขํายสังคมออนไลน๑จะ



  

 

21 

ทําหน๎าที่เสมือนเป็นห๎องสมุดขนาดใหญํผู๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ สามารถติดตํอกับผู๎ใช๎คนอื่นๆ 
ตํางสถานที่เพื่อค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการศึกษาได๎ทั้งที่ข๎อมูลที่เป็น ข๎อความ เสียงภาพเคลื่อนไหวตํางๆ 
เป็นต๎น 
  2. ด๎านการบันเทิง การพักผํอนหยํอนใจ สันทนาการ เชํน การค๎นหาวารสารตํางๆ 
ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ที่เรียกวํา Magazine online รวมทั้งหนังสือพิมพ๑และขําวสารอื่นๆ 
โดยมรภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร๑เหมือนกับวารสารตามร๎านหนังสือทั่วไป สามารถฟ๓งวิทยุผําน
ระบบเครือขํายออนไลน๑ได๎สามารถดึงข๎อมูล (Download) ภาพยนตร๑ เพลง ทั้งเกําและใหมํมาดูได๎
เพื่อการใช๎ชีวิตในสังคมออนไลน๑เป็นไปอยํางสร๎างสรรค๑สร๎างประโยชน๑ให๎แกํสังคม มีความปลอดภัยใน
การดําเนินชีวิตผู๎ใช๎ควรเลือกแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ หรืออินเทอร๑เน็ต
อยํางรู๎เทําทัน และมีวิจารณญาณ รู๎จักแยกแยะสิ่งถูกและผิดมีความหนักแนํนในศีลธรรม ไมํลุํมหลงไป
กับสิ่งยั่วย๎วนในรูปแบบตํางๆ รวมถึงการเรียนรู๎เกี่ยวกับภัยอันตราย หรือผลเสียที่อาจได๎รับ เพื่อ
เตรียมตัวให๎พร๎อมกํอนเกิดเหตุ และใช๎งานผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยความเคารพให๎เกียรติซึ่ง
กันและกันทําให๎เกิดสังคมของการใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นไปอยํางมีความสุข  
  (จักรกริช ปิยะ, 2557) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของเครือขํายสังคมออนไลน๑ ดังนี้  
  1. เป็นสื่อที่แพรํกระจายด๎วยปฏิสัมพันธ๑เชิงสังคมตรงนี้ไมํตํางจากคนเราสมัยกํอน   
ที่เกิดเรื่องราวที่นําสนใจอะไรขึ้นมา ก็พากันมานั่งพูดคุยกันจนเกิดสภาพ Talk of the town แตํเมื่อ
มาอยูํในโลกออนไลน๑ การแพรํกระจายของสื่อก็ทําได๎งํายขึ้นโดยเกิดจากการแบํงป๓นเนื้อหา (Content 
Sharing) จากใครก็ได๎ อยํางกรณีของปูา Susan Boyle ที่ดังกันข๎ามโลกเพียงไมํกี่สัปดาห๑จากการลง
คลิปที่ประกวดร๎องเพลงในรายการ Britain’s Got Talent ผํานทาง YouTube เป็นต๎น ทั้งนี้ Social 
media อาจจะอยูํในรูปของเนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ    
  2. เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพรํกระจายขําวสารแบบทางเดียว (one-to-
many) เป็น แบบการสนทนาที่สามารถมีผู๎เข๎ารํวมได๎หลายๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของ 
การเป็นสื่อสังคม สิ่งสําคัญก็คือการสนทนาพาทีที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการรวมกลุํมคุยในเรื่องที่สนใจ
รํวมกัน หรือการวิพากษ๑วิจารณ๑สินค๎าหรือบริการตํางๆ โดยที่ไมํมีใครเข๎ามาควบคุมเนื้อหาของการ
สนทนา แม๎กระทั่งตัวผู๎ผลิตเนื้อหานั่นเอง เพราะผู๎ที่ได๎รับสารมีสิทธิที่จะเข๎ารํวมในรูปแบบของการ
เพิ่มเติมความคิดเห็น หรือแม๎กระทั่งเข๎าไปแก๎ไขเนื้อหานั้นได๎ด๎วยตัวเอง  
  3. เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู๎คนจากผู๎บริโภคเนื้อหาเป็นผู๎ผลิตเนื้อหาจากคนตัวเล็กๆ        
ในสังคมที่แตํเดิมไมํมีปากมีเสียงอะไรมากนัก เพราะเป็นเพียงคนรับสื่อ ขณะที่สื่อจําพวก  โทรทัศน๑ 
วิทยุ หรือหนังสือพิมพ๑ จะเป็นผู๎ทรงอิทธิพลอยํางมาก สามารถชี้ชะตาใครตํอใคร หรือสินค๎า หรือ
บริการใด โดยที่เราแทบจะไมํมีทางอุทธรณ๑ แตํเมื่อเป็น Social media ที่แทบจะไมํมีต๎นทุนทําให๎
ใครๆ ก็สามารถผลิตเนื้อหาและกระจายไปยังผู๎รับสารได๎อยํางเสรี หากใครผลิตเนื้อหาที่โดนใจคนหมูํ
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มาก ก็จะเป็นผู๎ทรงอิทธิพลไป ยิ่งหากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน๎มน๎าวผู๎ติดตามในการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าหรือบริการได๎โดยงําย 
  McQual 1987 อ๎างถึงใน (ฉัฐมณฑน๑ ตั้งกิจถาวร, 2557) ได๎กลาํวไว๎ ดังนี ้
  1. สร๎างความบันเทิง (Entertainment) ผู๎รับสารบริโภคสื่อเพื่อความเพลิดเพลิน
บันเทิงใจ เพื่อผํอนคลายความเครียด เป็นการฆําเวลา ระบายอารมณ๑ หรือหลีกหนีจากป๓ญหาที่เกิด
ขึ้นกับชีวิตประจําวัน เป็นการปลีกตัวออกจากโลกแหํงความจริงเข๎าไปอยูํในโลกเสมือนจริงที่สามารถ
สร๎างความสุขได๎มากกวํา  
  2. ใช๎เป็นแหลํงที่รวบรวมข๎อมูลขําวสาร (Information) เพื่อแสวงหาข๎อมูลขําวสาร
ที่มีประโยชน๑ตํอตนเอง ทําให๎มีโอกาสในการรับรู๎ถึงประวัติศาสตร๑หรือเหตุการณ๑ คําแนะนํา และ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในการดําเนินชีวิตตํอไป  
  3. สร๎างอัตลักษณ๑สํวนบุคคล (Personal Identity) ผู๎รับสารมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
และสามารถเลือกสื่อที่มีอยูํเป็นจํานวนมากเพ่ือสะท๎อนสนับสนุนหรือสร๎างความตําง เชํน ในการแสดง 
ตัวตนที่ไมํใชํตัวตนบนสังคมออนไลน๑ เป็นการสะท๎อนความต๎องการภายในจิตใจของตนเอง หรือ 
ต๎องการที่จะสร๎างโลกใหมํเพื่อมาปกปูองหรือปกปิดตัวตนที่แท๎จริง หรือในการทําธุร กิจการใช๎ 
ประโยชน๑จากสื่อ คือ การสร๎างอัตลักษณ๑สํวนบุคคล ได๎แกํ การที่บุคคลพัฒนาความเป็นตัวตนจากการ 
ใช๎สื่อเป็นแหลํงข๎อมูลเรียนรู๎บุคคลต๎นแบบการใช๎ชีวิต สิ่งเหลํานี้จะหลํอหลอมให๎เป็นอัตลักษณ๑ของ 
ตนเอง ซึ่งในทางธุรกิจในยุคการสื่อสารไร๎พรมแดนมีความจําเป็นในการสร๎างบุคลิกลักษณะของนัก 
ธุรกิจถึงแม๎จะเป็นการสื่อสารทางอ๎อมก็ตาม (ขจรจิต บุนนาค, 2557, หน๎า 170 - 184)  
  4. การสร๎างความสัมพันธ๑ทางสังคม (Personal Relationships and Social 
Interaction) ผู๎รับสารสามารถเลือกที่จะเปิดรับสื่อที่มีความหลากหลาย เพื่อความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคล และความสัมพันธ๑กับทางสังคม สิ่งที่บริโภคไมํวําจะเป็น ละคร กีฬา ขําวเหตุการณ๑ หรือกระแส
ตํางๆ ที่กําลังเป็นที่นิยมชํวงเวลานั้น ทําให๎ผู๎รับสารมีโอกาสนําไปใช๎พูดคุยเพื่อกํอปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม 
เพื่อลดความไมํรู๎ให๎น๎อยลงเป็นการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แงํคิด ทัศนคติตํอกัน และทําให๎ผู๎รับสาร
มีความรู๎เพ่ิมมากขึ้นจากการสื่อสารในแตํละครั้งด๎วย 
 ข๎อจํากัดทางเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  (มานิตย๑ จุมปา, 2554) กลําวถึงผลเสียของเครือขํายสังคมออนไลน๑ ดังนี ้
  1. ครอบครัวผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ต หรือใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นระยะ
เวลานานอาจทําให๎สัมพันธ๑ระหวํางบุคคลในครอบครัวลดลง 
  2. การเรียน การใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน๑ จนไมํสามารถแบํงเวลาได๎อยําง
เหมาะสม อาจเกิดผลกระทบตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบของเด็กโดยตรง เชํน เด็กไมํสนใจการเรียน ไมํ
ทําการบ๎าน หนีเรียน ผลการเรียนตกลงจากเดิม 
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  3. สุขภาพ ผู๎ใช๎งานอินเตอร๑เน็ตหรือใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ติดตํอกันเป็น
เวลานานเกินไปอาจกํอให๎เกิดป๓ญหา โรคติดอินเตอร๑เน็ตซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งมีอาการที่
ต๎องสงสัย เชํน มีความต๎องการใช๎อินเทอร๑เน็ตตํอเนื่องกันเป็นเวลานานเรื่อยๆ รู๎สึกหงุดหงิด หดหูํ
กระวนกระวาย กํอให๎เกิดผลเสียตํอรํางกาย เชํน ปวดเมื่อยตามตัว ข๎อมือ และเหนื่อยล๎าทางสายตา 
  4. สังคมการที่ผู๎ใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน๑บางคนสร๎างตัวตนขึ้นมาใหมํในการ
สนทนากับผู๎อื่นโดยให๎ข๎อมูลที่เป็นเท็จ เชํน เพศ อายุ ภาพถํายอาชีพ และข๎อมูลสํวนตัวด๎านอ่ืนๆ  
  (วิมลพร รัชตก, 2555) ได๎กลําวถึงผลเสียของเครือขํายสังคมออนไลน๑ไว๎วํา 
  1. การคุกคามผํานสื่อออนไลน๑ (Cyber Bullying) คือการคุกคามหรือรังแกกันผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอีเมลขํมขูํหรือแบล็คเมล การสํงข๎อความทางโทรศัพท๑ การขํมขูํทางโทรศัพท๑ 
โปรแกรมออนไลน๑ และชัดเจนที่สุดคือการคุกคามผํานสื่อสังคมออนไลน๑ แม๎วําการคุกคามกันบนโลก
ออนไลน๑จะไมํใชํการทําร๎ายรํางกายหรือมีใครได๎รับบาดเจ็บ แตํเป็นการทําร๎ายทางอารมณ๑ความรู๎สึก
ซึ่งสามารถสร๎างบาดแผลที่รุนแรงมากในทางจิตวิทยาอันจะสํงผลให๎เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร๎า 
หดหูํ ไปจนถึงการฆําตัวตายในที่สุด 
  2. การโจรกรรมเอกลักษณ๑บุคคล (Identity Theft) ได๎กลายเป็นป๓ญหาใหญํทั้งใน
สังคมไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก และยังเป็นอีกสาเหตุของการเติบโตอันรวดเร็วของจํานวนสมาชิกที่
เพิ่มขึ้นบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ มีรายงานจากกรมสถิติออสเตรเลียเมื่อปี 2008 วํามีประชาชน
ตั้งแตํอายุ 12 ปีขึ้นไป ตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมเอกลักษณ๑บุคคลหรือข๎อมูลสํวนตัวอื่นๆ รวมกวํา 
806,000 คน เชํนเดียวกับที่สื่อมวลชนไทยรายงานขําวการโจรกรรมเอกลักษณ๑บุคคลที่เพิ่มขึ้นใน 5 ปี
ที่ผํานมาอยํางตํอเนื่องซึ่งมีทั้งในกรณีของการแอบอ๎างต๎มตุ๐นเพื่อขูดรีดทรัพย๑สิน ไปจนถึงการลํอลวง
ไปมีสัมพันธ๑เชิงชู๎สาว เป็นต๎น 
  เฟซบุ๏คและทวิตเตอร๑ก็เป็นเว็บเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่เอื้ออํานวยให๎เกิดการ
โจรกรรมเอกลักษณ๑หรือข๎อมูลสํวนบุคคลได๎อยํางงํายดายด๎วยเครื่องมือ “แก๎ไขข๎อมูลสํวนตัว” (Edit 
your profile) ซึ่งจะแสดงทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยูํ เบอร๑โทรศัพท๑ ความสนใจสํวนตัว อีเมล รายช่ือเพ่ือน
สนิท หรือแม๎กระทั่งข๎อมูลสํวนตัวมากๆ อยํางสถานะความสัมพันธ๑กับคนรัก ซึ่งยิ่งข๎อมูลเหลํานี้ที่
แสดงอยูํบนเว็บไซต๑เครือขํายสังคมออนไลน๑มากเทําไหรํก็จะยิ่งชํวยให๎ผู๎ร๎ายสามารถลอกเลียน
เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของ 
   3. เครือขํายสังคมออนไลน๑สร๎างป๓ญหาทางความสัมพันธ๑ของคนในสังคม ทําให๎คน
หํางไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู๎จักและคนแปลกหน๎าบนอินเทอร๑เน็ตทําให๎ความรู๎สึก
ของคนเปลี่ยนไป ผลกระทบทางลบอีกอยํางหนึ่งของเครือขํายสังคมออนไลน๑คือความสัมพันธ๑ของคน
ในสังคม แม๎มันจะชํวยสร๎างสัมพันธภาพให๎เรากับคนที่ไมํสนิทให๎รู๎จักกันแนํนแฟูนได๎งํายขึ้น แตํคนเรา
มักจะมองไมํเห็นวําเครือขํายสังคมออนไลน๑นั้นก็ทําให๎เราหํางไกลจากคนที่เราสนิทด๎วยมากขึ้น ด๎วย
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ความเป็น “เครือขํายสังคม” จึงทําให๎สมาชิกสํวนใหญํคิดวําเพียงแคํเป็นสมาชิกในเครือขํายก็เทํากับ
เป็นการเข๎าสังคมแล๎วเราเพื่อไปแอบอ๎างในการกํออาชญากรรมได๎งํายขึ้น 
  4. สื่อสังคมออนไลน๑มีผลกระทบทางลบตํอการทํางานทั้งของนายจ๎าง ลูกจ๎าง และ
แม๎กระทั่งวําที่พนักงานในอนาคต เพราะสื่อที่เป็นเครือขํายสังคมออนไลน๑จะคอยรบกวนการทํางาน 
สมาธิของพนักงาน ทําให๎ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เพิ่มมูลคําต๎นทุนของบริษัท และยังเป็น
อันตรายตํอชื่อเสียงอีกทั้งความนําเชื่อถือของบริษัท เพียงแคํพนักงานบางคนลืมตั้งคําความเป็น
สํวนตัวในทะเบียนเครือขํายสังคมออนไลน๑ก็อาจต๎องลงเอยด๎วยการถูกไลํออกจากบริษัทเพราะไป
แสดงข๎อความที่ไมํเหมาะสมไว๎ก็เป็นได๎ ยิ่งไปกวํานั้นเครือขํายสังคมออนไลน๑ก็อาจเป็นภัยแกํคนที่
กําลังหางานทํา เพราะทั้งเฟซบุ๏คและมายสเปซตํางก็เป็นแหลํงข๎อมูลชั้นเยี่ยมของหลายบริษัทตํางๆใน
การสอดสํองพฤติกรรมของผู๎สมัครงานเพื่อใช๎คัดกรองพนักงาน แฟูมประวัติบนเฟซบุ๏คจํานวนมาก
แสดงข๎อมูลหลายๆสิ่งที่คนหางานไมํอยากให๎เจ๎านายในอนาคตของตัวเองรับรู๎ เว็บไซต๑หางานชื่อดัง
อยําง Careerbuilder.com ระบุวํากวํา 45% ของนายจ๎างใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ในการคัดเลือก
พนักงาน 
    
 จากการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎น สามารถสรุปคุณประโยชน๑และผลเสียของเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ดังนี ้
ผลกระทบต่อบุคคล 
 ทางบวก: เป็นสังคมเสมือนจริงขนาดใหญํ ที่รวมกลุํมคนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความแตกตําง
ทาง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไว๎รํวมกัน สามารถสร๎างการปฏิสัมพันธ๑อันดีตํอกันทั้งการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
สํวนตัว ขําวสารตํางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ผู๎ใช๎มีความสนใจรํวมกัน เกิดมิตรภาพอันดีระหวําง
กลุํมคนถือเป็นการสร๎างมิตรภาพไร๎พรมแดน 
 ทางลบ: เวลาสํวนตัวลดน๎อยลง มีพฤติกรรมติดเครื่องมือสื่อสาร การเสพขําวสารทางโลก
ออนไลน๑มากเกินไปสํงผลทําให๎พฤติกรรมของมนุษย๑แปรเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ๑กับคนรอบข๎างหรือ
คนใกล๎ตัวลดลง อาจเป็นสาเหตุทําให๎เกิดโรคซึมเศร๎า และสํงผลเสียตํอสุขภาพ เชํน ปวดเมื่อย สายตา
สั้น สมาธิสั้น การควบคุมอารมณ๑ต่ํา เป็นต๎น  
ผลกระทบต่อครอบครัว 
 ทางบวก:  เอื้อประโยชน๑ในเรื่องของระยะเวลา และระยะทาง เนื่องจากป๓จจุบันการใช๎ชีวิตใน
สังคมแบบเรํงรีบ บางครอบครัวที่มีเวลาไมํตรงกันก็สามารถติดตํอผํานทางสื่อออนไลน๑ได๎อยํางรวดเร็ว 
 ทางลบ: การพูดคุยด๎วยวาจาจะลดน๎อยลง โดยเทคโนโลยีได๎เข๎ามาแทนที่จากเดิมการ
ปฏิสัมพันธ๑ของคนภายในครอบครัวจะเป็นการพูดคุยกันแบบซึ่งหน๎า สนใจคนภายในครอบครัวลดลง 
มีปฏิสัมพันธ๑กับกลุํมคนบนโลกออนไลน๑มากกวําคนในครอบครัว   
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ผลกระทบต่อสังคม 
 ทางบวก: สามารถรับข๎อมูลขําวสารได๎ทันตํอเหตุการณ๑ที่กําลังเป็นกระแสนิยมในสังคม หรือ
ขําวดํวนตํางๆ สามารถติดตํอกับบุคคลที่ไมํคุ๎นเคยมากํอนเป็นการสร๎างมิตรภาพใหมํๆ ทําให๎เข๎าถึง
บุคคล หรือกลุํมคนได๎งํายขึ้น การติดตํอสื่อสารกันทางสังคมเครือขํายออนไลน๑ ทําให๎คนมี
ความสามารถในการเข๎ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น เพราะผู๎คนสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนที่
ต๎องการ 
 ทางลบ: เกิดการลํอลวง เลียนแบบพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม ภัยคุกคาม มีกลุํมมิจฉาชีพแอบ
แฝง บางบุคคลไมํเปิดเผยข๎อมูลที่แท๎จริงของตนเอง และบางขําวสารยังไมํได๎รับการยืนยันวําเป็นจริง
หรือไมํ สํงผลให๎เกิดภัยตํอสังคม และสํงผลกํอให๎เกิดคดีอาชญากรรมตํางๆ ด๎วยนวัตกรรมและ
พฤติกรรมของมนุษย๑ในยุคป๓จจุบันจะติดอยูํกับโลกออนไลน๑ ไวตํอการรับขําวสารมากกวําวิทยุ 
โทรทัศน๑ โดยเฉพาะกลุํมเยาวชน ด๎วยประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่น๎อย ขาดวิจารณญาณในการ
ไตรํตรอง ไมํรู๎เทําทันภัยของสังคมก็สามารถตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่ไมํประสงค๑ดีได๎อยํางงํายดาย  
    
  1.6 เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการศึกษา 
  ในโลกยุคป๓จจุบันถือเป็นยุคสารสนเทศ ที่มีการเชื่อมตํอระหวํางกันบนโลกเสมือน
หรือเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานระบบอินเทอร๑เน็ต โดยผู๎ใช๎ไมํวําจะอยูํที่ใดบนโลกนี้สามารถ
ติดตํอสื่อสารระหวํางกันได๎อยํางงํายดาย ผํานชํองทางการสื่อสารบนเว็บไซต๑ นอกเหนือจากเพื่อความ
บันเทิงและการรับขําวสารแล๎ว ทุกสถาบันและองค๑กรตํางๆ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสื่อสารบน
เครือขํายสังคมออนไลน๑อยํางมากเพราะชํวยลดทอนคําใช๎จําย ระยะเวลา ฯลฯ และในแวดวง
การศึกษาก็ได๎นํามาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อให๎การเรียนเกิดประสิทธิผลอยํางสูงสุด และ
เป็นการอํานวยความสะดวกทั้งตัวผู๎เรียนและผู๎สอน 
  (ใจทิพย๑ ณ สงขลา, 2542) ได๎กลําววํา การเรียนการสอนผํานเครือขําย (Web-
based Instruction) หมายถึง การผนวกคุณสมบัติของเครือขํายเวิลด๑ไวด๑เว็บเพื่อสร๎างสิ่งแวดล๎อม
แหํงการเรียนในมิติที่ไมํมีขอบเขตจํากัดด๎วยระยะทางและเวลาที่แตกตํางกันของผู๎เรียน 
  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ได๎กลําววํา การเรียนการสอนบนเครือขํายเป็นการ
จัดการเรียนการสอนผํานทางเครือขํายอินเทอร๑เน็ตโดยใช๎ประโยชน๑จากบริการบนเครือขํายที่มีชื่อวํา
เวิลด๑ไวด๑เว็บ (World Wide Web) ซึ่งมีข๎อได๎เปรียบคือผู๎เรียนสามารถเข๎าเรียนได๎ในเวลาและสถานที่ 
ตามสะดวกแกํผู๎เรียน ซึ่งผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงคอมพิวเตอร๑ที่เชื่อมตํอกับเครือขํายอินเทอร๑เน็ตได๎โดย
ไมํจําเป็นต๎องเข๎าชั้นเรียนในเวลาเรียนที่กําหนดเทํานั้น ซึ่งผู๎สอนสามารถทําได๎ในลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนแบบอนไลน๑สํวนใหญํในขณะที่ยังมีการนัดหมายเข๎าชั้นเรียนบ๎าง หรือการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน๑เพื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติก็ได๎    
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(สุชีรา มีอาษา และมนต๑ชัย เทียนทอง, 2554)  ได๎กลําววํา เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทโดยตรง
ระบบการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยในการรวบรวม ขอมูลขาวสาร 
ความรูการจัดระบบการประมวลผล การสงผานการสื่อสารดวยความเร็วสูงและมีปริมาณมากการ
นําเสนอและแสดงผลดวยระบบสื่อตางๆ ทั้งในดานขอมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน
สามารถสรางระบบการมีปฏิสัมพันธแบบโตตอบทําใหการเรียนยุคใหมประสบความสําเร็จการสราง
ความรู (Knowledge Construction) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนผู
เรียนใหมีความกระตือรือรน เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเรียนรูแบบเฉื่อย มาเปนการเรียนรูแบบมี
ชีวิตชีวา มีการแสวงหา มีทักษะในการเลือกรับข๎อมูลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 
การออกแบบและการสรางความรูจําเปนตองสรางบทเรียนใหมีลักษณะสําคัญหลายอยางรวมกันตาม
ความเหมาะสม เชน การมีปฏิสัมพันธการเปนอิสระกับระยะทางและเวลาการเข๎าถึงไดทั่วโลก การ
ควบคุมกิจกรรม และความสะดวกใชงานงายมีประสิทธิภาพและต๎นทุนต่ํา 
  (ญาณี นาแถมพลอย, 2555) ได๎กลําววํา ป๓จจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไป การเรียนบน
เครือขํายคอมพิวเตอร๑จึงถูกนํามาใช๎เพื่อการเรียนการสอนเพื่อมุํงขยายโอกาสการศึกษาให๎ตํอเนื่อง
และเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นการบริการการเรียนรู๎ภายใต๎หลักการสําคัญ คือ ความ
ยืดหยุํน ความสามารถการเข๎าถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการรวบรวมความรู๎ การจัดการ
เรียนการสอนบนเครือขํายคอมพิวเตอร๑นั้น เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหมํ ที่เป็นชํองทางการ
ถํายทอดเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและเป็นเครื่องมือในการสร๎างองค๑ความรู๎ 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนแบบผํานระบบออนไลน๑โดยเฉพาะใน
ด๎านการติดตํอสื่อสารรูปแบบตํางๆ เชํน จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ (chat) กระดานสนทนา 
(Discussion Board) กระดานขําว (Bulletin Board) สนับสนุนการปฏิสัมพันธ๑และการเรียนแบบ
รํวมมือระหวํางสมาชิกหรือผู๎เรียน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ๑ที่มีความตํอเนื่องและสมาชิกมีสํวนรํวมอยําง
แข็งขันจะพัฒนาไปสูํชุมชนการเรียนรู๎ 
  (ฑิฆัมพร สมรูป, 2555) ได๎กลําววํา เครือขํายสังคมออนไลน๑มีความนําสนใจ      มี
การใช๎งานที่งําย และหลากหลายรูปแบบในการนํามาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได๎
จากภาครัฐเองก็ได๎เห็นความสําคัญ จนถึงกับมีโครงการพัฒนาอยํางจริงจัง 
  (ขวัญชีวี เทพพิทักษ๑, 2559) ได๎กลําววํา การพัฒนาการศึกษากับเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ในการเรียนการสอนซึ่งทําให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนใกล๎ชิดกันยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากเวลาที่อยูํในห๎องเรียนเป็นการลดชํองวํางระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนอีกชํองทางหนึ่ง 
ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษา จึงควรมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีเจตคติที่ถูกต๎ องเกี่ยวกับการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู๎ และการสร๎างสังคมเครือขํายผู๎เรียนออนไลน๑ให๎
สามารถใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีได๎มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง  
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  จากบทความของผู๎วิจัยข๎างต๎น สามารถสรุปเครือขํายสังคมออนไลน๑กับการศึกษา    
ได๎ดังนี้ การเรียนการสอนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑นั้น เป็นชํองทางการถํายทอดเนื้อหา ขําวสาร 
และองค๑ความรู๎ตํางๆ ซึ่งได๎รับแรงผลักจากหนํวยงานที่มีความเกี่ยวข๎องด๎านศึกษาในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศรํวมกับการศึกษาในประเทศไทย เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎โดยให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง 
การศึกษาตามอัธยาศัย ผู๎เรียนสามารถเชื่อมตํอกับผู๎สอนและผู๎เรียนด๎วยกันเองเป็นการลดชํองวําง
ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอน มีอิสระในการค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ตํางๆ บนโลกออนไลน๑ อาทิ
เชํน Google, Wikipedia และเว็บไซต๑อื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการอํานวยความสะดวกด๎าน
การเรียนรู๎ และลดทอนต๎นทุนของคําใช๎จําย   
  
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับเครือขํายสังคมออนไลน๑ตามที่ได๎
กลําวมาแล๎วนั้น ผู๎วิจัยได๎เห็นถึงความสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี องค๑ประกอบ ประเภทของสื่อ 
คุณประโยชน๑ ผลเสีย และการนําไปใช๎กับการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือกสื่อบนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ที่มีความเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย ความสะดวกในการใช๎งาน คุณสมบัติ และความ
นิยมของคนกลุํมมาก ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสํารวจของ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ 
(องค๑การมหาชน) หรือ สพธอ จากผลการสํารวจประจําปี 2559 เฟซบุ๏ค คือ สื่อสังคมออนไลน๑ที่ได๎รับ
ความนิยม คิดผลเฉลี่ยเป็น 94.8 % สื่อสังคมออนไลน๑ที่ถูกใช๎งานบํอยที่สุด 84.2% โดยกลุํมที่ใช๎งาน
มากที่สุด คือ กลุํมคน Gen Y  
  เว็บไซต๑คณะเภสัชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ได๎ให๎ความหมายของ Gen Y ไว๎วํา 
คือ บุคคลที่เกิดในยุคที่มีโทรศัพท๑เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร๑ และ อินเทอร๑เน็ต มีการระบุปีเกิดของคนรุํน
นี้หลากหลายมาก แตํนักวิชาการสํวนใหญํ ระบุวําเกิดระหวําง พ.ศ. 2524 -2543 เฉลี่ยชํวงอายุ
ระหวําง 16-35 ปี เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไมํชอบรอนาน ชอบสีสันสดใส 
บรรยากาศสนุกสนาน ชอบให๎เอาอกเอาใจ มีลักษณะการใช๎ภาษาที่ไมํเป็นทางการ ไมํชื่นชอบความ
เป็นทางการ มองโลกในแงํดี มองทุกอยํางแบบสดใส และโลกสวย คนรุํนนี้มีเอกลักษณ๑ทางการใช๎
ภาษาแบบสร๎างสรรค๑ ฉีกกฎเกณฑ๑ จึงทําให๎เกิดภาษาปาก (Slang) มากมาย จนทําให๎กลุํมขนบนิยม
มองวําเป็นการสร๎างภาษาวิบัติ แตํถ๎ามองด๎วยมุมมองที่ยอมรับความแตกตํางได๎ จะเห็นวําเป็น
วิวัฒนาการของภาษาที่ยังมีชีวิตอยู ํเชํน ภาษาไทยของเรา   
  
  จากการศึกษาข๎อมูลและผลการสํารวจตามที่ได๎กลําวมานั้น ผู๎วิจัยเห็นควรใช๎สื่อ
ออนไลน๑ เฟซบุ๏ค (Facebook) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎
ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพราะตรงตามกลุํมเปูาหมายที่ผู๎วิจัยต๎องการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็น
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ชํวงระดับอายุตั้งแตํ 16 ขึ้นไป โดยผู๎เรียนสามารถสร๎างบัญชีข๎อมูลสํวนตัว เชํน รูปภาพ สถานศึกษา 
สถานภาพ ฯลฯ อีกทั้งสามารถติดตํอสื่อสารเพื่อนๆ ในชั้นเรียนผํานแชท การโพสท๑เรื่องราว แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง และสามารถแบํงป๓นภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวตํางๆ ของตนเอง  
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 

 2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
  2.1 ความหมายของจริยธรรม 
  คนสํวนใหญํจะเข๎าใจวํา “คุณธรรมจริยธรรม” คําทั้งสองมีความหมายเป็นอันเดียว 
หรือมีความหมายเหมือนกัน แตํอันที่จริงแล๎วเป็นคําที่แยกออกจากกันแตํมีความสัมพันธ๑กัน และมี
ความหมายที่แตกตํางกันออกไป โดยมีผู๎วิจัย พระอาจารย๑ และบุคคลสําคัญให๎ความหมายไว๎ ดังนี ้
  ความหมายของคําวํา จริยธรรม (Moral)  
  (พุทธทาส, 2554) ได๎อรรถาธิบายไว๎วํา จริย หมายถึง ความประพฤติที่มีอยูํในแตํละ
สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแหํงความยึดถือ เป็นไปได๎ทั้งทางดีและทางร๎าย คือ ไมํวําจะทําให๎จิตใจยินดี หรือยินร๎าย 
ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน สํวนคําวํา ธรรม มีความหมาย 4 อยําง คือ  
  1) ธรรมะ คือ ธรรมชาต ิ
  2) ธรรมะ คือกฎธรรมชาติที่เรามีหน๎าที่ต๎องเรียนรู๎ 
  3) ธรรมะ คือ หน๎าที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติ 
  4) ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน๎าที่นั้น เรามีหน๎าที่จะต๎องมี หรือใช๎มันอยําง
ถูกต๎อง  
  อรพินทร๑ สันติชัยอนันต๑ (2549: 15) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สภาพคุณงามความดีที่
มีอยูในจิตใจของแตํละบุคคล หรือความรูสึกนึกคิดที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่จะกอใหเกิดประ    
โยชนตอตนเองและสวนรวม 
  (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา หลักธรรมหรือระบบ
คุณคําที่มนุษย๑ ชุมชน สังคม ตระหนักรู๎  ให๎ความสําคัญ และยึดถือเป็นมโนธรรมสํานึก เป็นจิต
วิญญาณที่สะท๎อนถึงความจริง ความดีงาม ความถูกต๎องและความสุข ทําให๎คนในสังคมอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และมีน้ําใจตํอกัน 
  (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2549) ให๎ความหมายวํา จริยธรรม 
หมายถึง การปฏิบัติตนและประพฤติตนตามศีลธรรมอันดี และยึดหลัก จริยธรรมความถูกต๎องและดี
งาม รู๎จักไตรํตรองแยกแยะความดีความชั่ว ถูก-ผิด ควร-ไมํควร เป็นการควบคุมตนเอง และเป็นการ
ควบคุมกันเองในกลุํมหรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุํม 
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   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ให๎จริยธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู๎ที่
เชื่อมโยงความรํวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
เยาวชนให๎เป็นคนดี มีความรู๎ และอยูํดีมีสุขโดย 8 คุณธรรมพื้นฐาน ประกอบด๎วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย๑ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ 
  (ประภาศรี สีหอําไพ, 2543) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา จริยธรรม คือหลักจริยาที่สร๎าง
ความรู๎สึกรับผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรมมีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด๎วยความสุข ความ
ยินดี การกระทําที่ดียํอมได๎รับผลของความดี คือ ความชื่นชมยกยํองในขณะที่การกระทําชั่วยํอมได๎รับ
ผลของความชั่ว คือ ความเจ็บปวด หรือความทุกข๑ตํางๆ  
  (กรมการศาสนา, 2552) จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณคํา มีประโยชน๑ เป็นความดี 
เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให๎เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝุความดี เป็นเครื่องกระตุ๎น
ผลักดันให๎เกิดความรู๎สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายในและเป็นสิ่งที่ต๎องปลูกฝ๓ง
โดยเฉพาะ เพื่อให๎เกิดขึ้นและให๎เหมาะสมกับความต๎องการในสังคมไทย 
  (พระมหาวิเชาว๑ ป๒ฺญาวชิโร ดร. และคณะ, 2548) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สิ่งที่มี
คุณคํา มีประโยชน๑ เป็นความดี เป็นมโนธรรมเป็นความคิดดีที่กระตุ๎นให๎มีการประพฤติปฏิบัติอยูํใน
กรอบที่ดีงาม และสามารถจําแนกความถูกผิดได๎มีสติสัมปชัญญะมีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัย 
ความต้ังใจและเจตนาที่ดีงาม 
  (พระบํารุง ป๒ฺญาพโล (โพธิ์ศรี), 2554) ได๎อรรถาธิบายไว๎วํา สิ่งที่มีคุณคํามี
ประโยชน๑ เป็นลักษณะของความรู๎สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็นสภาพคุณงามความดีที่สั่งสมอยูํในจิตใจของ
มนุษย๑เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระต๎ุนให๎มีการประพฤติปฏิบัติอยูํในกรอบที่ดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดี
งามทางจิตใจ เป็นคุณคําของชีวิตในการบําเพ็ญประโยชน๑ ชํวยเหลือเกื้อกูลแกํเพื่อนมนุษย๑ ให๎เกิด
ความรักสามัคค ีความอบอุํนมั่นคงในชีวิต ดังนั้นคุณธรรมเป็นบํอเกิดของจริยธรรม 
  (พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต), 2559) ได๎อรรถาธิบายไว๎วํา  การพัฒนา
บุคคลด๎วยคุณธรรมต๎องฝึกฝนให๎มีความรู๎สึกตระหนักวําอะไรดี อะไรควร อะไรไมํควร อะไรไมํดี และ
ปฏิบัติแตํในทางที่ถูกที่ควรให๎เป็นปกติวิสัย การพัฒนาในสิ่งดังกลําวควรใช๎สิ่งโน๎มนําให๎มีคุณธรรมสูง 
มีความระลึกได๎วําอะไรไมํควร และความรู๎สึกตัววํากําลังทําอะไรอยูํ ผู๎หวังความสงบสุขความเจริญและ
ความมั่นคงแกํตนเองและประเทศชาติ ต๎องฝึกฝนตนเองให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญและ
จําเป็นมากสําหรับบุคลากรที่พึงประสงค๑ขององค๑การ องค๑การควรให๎การสํงเสริมสนับสนุนและชักจูง
ให๎บุคลากรขององค๑กรสนใจคุรธรรม และพร๎อมปฏิบัติชีวิตการทํางานของตนเองตํอไป 
  (Carroll J. B., 1989) อธิบายวํา จริยธรรมเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่วํา
อะไรดีกับอะไรเลว และเกี่ยวกับหน๎าที่ทางศีลธรรมและหน๎าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรมสามารถถือ
ได๎วําเป็นชุดของหลักการทางศีลธรรมหรือคุณคําทางศีลธรรม ศีลธรรมเป็นลัทธิ หรือระบบหลักแหํง
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ความประพฤติทางศีลธรรม สํวนหลักแหํงความประพฤติทางศีลธรรม หมายถึง หลักที่เกี่ยวข๎องกับ
พฤติกรรมที่ถูกต๎องและไมํถูกต๎อง ซึ่งถ๎าหากจะพิจารณาโดยรวมแล๎วศีลธรรมและจริยธรรมมี
ความหมายที่ใกล๎เคียงกันมากจนสามารถใช๎แทนกันได๎  
 จากการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นต๎น พระอาจารย๑และบุคคลสําคัญข๎างตนแล๎วนั้น สามารถสรุป
ความหมายของจริยธรรม ดังนี้ จริยธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ผํานความรู๎สึกนึกขึ้นทางจิตใจ โดยจิต
รู๎คดิ รู๎ทํา รู๎ผล มีสติสัมป๓ชชัญญะพึงระลึกถึงผลแหํงการกระทําของตน สามารถแยกแยะสิ่งดี เลว ควร
กระทํา ไมํควรกระทํา ประพฤติตนตามที่จริยสังคม และกฎเกณฑ๑ทางสังคมที่กําหนดไว๎ ไมํมีจิต
คํานึงถึงแตํสํวนตน มีจิตคํานึงถึงสํวนรวมเป็นหลัก บุคคลนั้นก็จะดําเนินชีวิตได๎ตามปกติสุข   
   
  2.2 คุณค่าและความส าคัญของจริยธรรม 
  จริยธรรมเป็นพื้นฐานของสังคม และทุกชนชั้น ต๎องมีหากขาดคุณธรรมจริยธรรมไปก็
จะทําให๎สังคมนั้นไร๎คุณธรรม เป็นบํอเกิดของป๓ญหาในด๎านตํางๆ โดยมีผู๎วิจัยและบุคคลสําคัญของชาติ
ได๎ตะหนักถึงคุณคําและความสําคัญของคุณธรรมไว๎ ดังนี้ 
  Socrates ได๎แสดงความเห็นวํา จริยธรรมที่แท๎จริงมีคุณคําภายในตัวของมัน คือทํา
ให๎ผู๎ครอบครองความดีเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ 
  Plato ได๎แสดงความเห็นวํา จริยธรรม ต๎องตั้งอยูํบนความรู๎ สิ่งที่ยึดถือวําเป็น
คุณธรรม เชํน ความกล๎าหาญ ความพอดี ความยุติธรรม และศาสนกิจ จะไมํ เป็นคุณธรรม หากสิ่ง
ตํางๆ เหลํานี้ ไมํมีความรู๎เป็นสํวนประกอบที่สําคัญ สังคมที่คนในสังคมไมํมีคุณธรรมจริยธรรม ก๎เป็น
สังคมไร๎ระเบียบ มีการเบียดเบียน ละเมิดและขัดแย๎งกัน 
  (เพ็ญแข ประจนป๓จจนึก, 2520) นําเสนอพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได๎พระราชทานพระราชดํารัสไว๎ใน
พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ๎าเกี่ยวกับการปลูกฝ๓งคุณธรรม และ
จริยธรรมเพ่ือให๎เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ มีอยูํ 4 ประการ ดังนี้ 
  1) การรักษาความสัตย๑ความจริงใจตํอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตํสิ่งที่เป็น
ประโยชน๑และเป็นธรรม 
  2) การรู๎จักขํมใจตนเองฝึกใจตนเองให๎ประพฤติปฏิบัติอยูํในความสัจความดีนั้น 
  3) การอดทน อดกลั้นและอดออม  ที่จะไมํประพฤติลํวงความสัจสุจริต ไมํวําจะด๎วย
เหตุผลประการใด 
  4) การรู๎จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู๎สละประโยชน๑สํวนน๎อยของตน เพื่อ
ประโยชน๑สํวนใหญํของบ๎านเมือง 
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  (ป๋วย อึ้งภากรณ๑, 2545) ได๎แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณคําและความสําคัญของคุณธรรม 
และจริยธรรมที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาไว๎วํา 
  1) เพื่อที่จะอบรมนักเรียนให๎เป็นมนุษย๑ที่ดี มีความซื่อสัตย๑สุจริต มีศีลธรรม เป็น
พลเมืองที่ดี มีความคิดชอบ ทําชอบ ประพฤติชอบ 
  2) ควรจะอบรมนักเรียน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให๎รู๎จักใช๎ความคิด รู๎จักบํารุง
สติป๓ญญาให๎เฉียบแหลม เพื่อนํามาใช๎ประโยชน๑แกํตนและแกํประชาชน 
  3) ฝึกนักเรียนให๎มีความรู๎สําหรับใช๎ประกอบอาชีพ โดยไมํเบียดเบียนผู๎อื่น พร๎อมได๎
แสดงทัศนะเพิ่มเติมอีกวํา การศึกษาอบรมดังกลําวไมํได๎จํากัดอยูํแตํในสถานศึกษาเทํานั้น โดยเฉพาะ
หัวข๎อที่ 1 ควรได๎รับกานอบรมจากทางบ๎าน ข๎อนี้สําคัญมาก แม๎จะเป็นเรื่องที่รู๎ๆ กันอยูํแล๎ว แตํด๎วย
สมัยป๓จจุบันพํอ-แมํ ผู๎ปกครอง มักโยนความรับผิดชอบไปให๎ครู อาจารย๑ และสถานศึกษา 
  (ธานินทร๑ กรัยวิเชียร, 2547) ได๎กลําวถึงคุณคําและความสําคัญวํา การปลูกฝ๓ง
จิตสํานึกด๎านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ต๎องดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การ “ปลูก” และการ 
“ปลุก” ในสํวนของการปลูก นั้นใช๎สําหรับเด็กและเยาวชน ที่เปรียบดั่งผ๎าขาวและจะเปูนพลังสําคัญที่
จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะต๎องได๎รับการปลูกฝ๓งความคิดคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตํวัย
เด็ก เพ่ือเจริญงอกงามเป็นเมล็ดพันธุ๑แหํงคุณธรรมจริยธรรมที่เผยแพรํในสังคมตํอไป สํวนการ “ปลุก” 
นั้นใช๎กับผู๎ใหญํ ที่บางครั้งได๎หลงลืมหรือละเลยการนําคุณธรรมจริยธรรมมาใช๎ในการประพฤติปฏิบัติ 
ให๎เกิดการระลึก นึกถึง ตระหนักถึงความสําคัญ และนําคุณธรรมจริยธรรมกลับมาใช๎ในการดํารงตน 
และเป็นตัวอยํางที่ดีให๎แกํเยาวชนตํอไป  
  (กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย๑, 2557) ได๎กลําวถึงคุณคําและ
ความสําคัญของจริยธรรมไว๎พอสรุปได๎วํา เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคําอยํางยิ่งตํอ
การพัฒนาประเทศ จําเป็นต๎องมีการปลูกฝ๓งคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ทั้งด๎านความรู๎ และคุณธรรม ซึ่ง
จําเป็นต๎องกระทําตั้งแตํวัยเด็ก จนกระทั่งเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่สร๎างคุณประโยชน๑ให๎แกํสังคมในป๓จจุบัน
และอนาคต 
  จากการศึกษาข๎อมูลการวิจัยในข๎างต๎น ที่กลําวถึงคุณคําและความสําคัญของ
จริยธรรม สามารถสรุป ดังน้ี จริยธรรมมีความสําคัญตํอการพัฒนามนุษย๑ซึ่งต๎องใช๎การปลูกฝ๓งผํานการ
เรียนรู๎วางรากแก๎วภายในจิตใจ ทั้งนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให๎เติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ อันนํามาซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมและประเทศชาติ โดยคุณธรรมภายในจิตในไมํ
สัมฤทธิ์ผล ก็ไมํสามารถแสดงพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ตามเกณฑ๑ที่ถูกต๎องทั้งกาย วาจา และใจ อัน
กํอให๎เกิดประโยชน๑ และความสุขทั้งตํอตนเองและสังคมสํวนรวม นํามาซึ่งความเจริญก๎าวหน๎าของ
สังคม จึงมีความจําเป็นอยํางมากในการพัฒนาจริยธรรมให๎แกํเยาวชนผู๎เป็นแรง ความหวัง และ
ฟ๓นเฟืองที่สําคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยคุณธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล๎วยํอมสํงผลดีตํอบุคคนั้น หาก
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คนจํานวนมากๆ ได๎รับการสํงเสริมคุณธรรมก็จะสํงให๎เกิดสังคมขนาดเล็ก และสังคมขนาดใหญํที่มี
ประสิทธิภาพได๎เชํนกัน โดยผู๎วิจัยขอแจกแจงประโยชน๑ของคุณธรรม ดังน้ี  
  ประโยชน๑ตํอตนเอง 1) เป็นที่รักใครํของคนอื่น 2) มีความเจริญรุํงเรืองในชีวิต       
3) สามารถใช๎ชีวิตบนกฎพ้ืนฐานที่สังคมกําหนดอยํางไมํอึดอัดใจ 
  ประโยชน๑ตํอตํอสังคม 1) การเป็นอยูํของคนในสังคมจะสงบสุข 2) ป๓ญหาความ
รุนแรงในสังคมลดลง 3) สังคมมีคุณธรรม 
  ประโยชน๑ตํอประเทศชาติ 1) ประเทศชาติพัฒนา 2) ธํารงพุทธศาสนา 
  2.3 แนวคิดการส่งเสริมจริยธรรม 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาล
ที่ 9) ในพิธีพระราชทางปริญญาบัตรแกํบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 15 ธันวาคม 
2503 ความวํา “ให๎มีความวิตกไปวํา เด็กชั้นหลังจะหํางเหินจากศาสนาเลยกลายเป็นคนไมํมีธรรมใน
ใจมากขึ้น คนที่ไมํมีธรรมเป็นเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถ๎ารู๎น๎อยก็โกงไมํใครํ
คลํอง ฤาโกงไมสนิทถ๎ารู๎มากก็โกงคลํองขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให๎รู๎อักขรวิธี ไมํเป็นเครื่อง
ฝึกหัดให๎คนดีแลคนชั่วเป็นแตํได๎วิธีสําหรับจะเรียนความดีความชั่วได๎คลํองขึ้น” พระราชหัตถเลขา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ พ.ศ. 2441 (สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2560: สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ 
รัชกาลที่ 10) 
  คณะอนุกรรมการการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือขํายสถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2551) ได๎กลําวเกี่ยวกับฐานความคิดเกี่ยวกับความ
จําเป็นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกํนิสิตนักศึกษา 
  ฐานความคิดที่ 1 : รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 
81 ระบุวํา “รัฐต๎องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมเพื่อให๎เกิดความรู๎คูํ
คุณธรรม” 
  ฐานความคิดที่ 2 : คนมีการศึกษา คือ คนที่พัฒนาเต็มคนคนมีการศึกษา จะต๎อง
ได๎รับการพัฒนาใน 3 ด๎าน 
 
 1. ด๎านป๓ญญา คือ รู๎อะไร ก็รู๎ความจริง คือ มีความรู๎จริง เข๎าถึงความจริง  
 2. มีความดีงาม ซึ่งอาจจะเรียกวํา “จริยธรรม” 
 3. มีความสุข ไมํมีทุกข๑ 
 
  ฐานความคิดที่ 3 : แนวคิดพัฒนานิสิตนักศึกษาด๎วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



  

 

33 

   การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อความเป็นคนสมบูรณ๑พร๎อมในทุกด๎าน ไมํ
สามารถกระทําได๎เฉพาะในห๎องเรียน หรือด๎วยการให๎ความรู๎ทางวิชาการแตํเพียงอยํางเดียว 
กระบวนการเรียนรู๎สามารถเกิดขึ้นได๎ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน การเรียนรู๎อันเกิดจากการปฏิบัติ
จริงตามความคิด ความเชื่อ ความสนใจของตนเอง จะกํอให๎เกิดประสบการณ๑ตรง และเป็นเส๎นทางที่
นําไปสูํพัฒนาการทางสติป๓ญญา การสร๎างโอกาสการเรียนรู๎นอกชั้นเรียน จึงเป็นบทบาทสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ฐานความคิดที่ 4 : พื้นฐานธรรมชาติมนุษย๑ 
   จริงๆ แล๎วมนุษย๑ทุกคนมีเมล็ดพันธุ๑ความดีซํอนอยูํในหัวใจ ถ๎าเราคิดวํา
พื้นฐานของมนุษย๑ คือ ความเลวร๎าย เราจะรู๎สึกหดหูํ และมองไมํเห็นความหวัง แตํถ๎าคิดวํามนุษย๑มี
ธรรมชาติพื้นฐานเป็นความดี เราจะมีกําลังและมองหาความหวัง ถ๎ามนุษย๑ทุกคนมีเมล็ดพันธุ๑แหํง
ความดี ถ๎ามีการรดน้ําพรวนดินใสํปุ๋ยให๎ถูกต๎อง เมล็ดพันธุ๑นี้ก็จะงอกเติบโตแผํไพศาลได๎ วิธีการที่จะ
สํงเสริมศีลธรรม คือ การกระตุ๎นธรรมชาติเดิมแท๎ อันเป็นธรรมชาติแหํงความดีให๎โตขึ้น “ศูนย๑
จริยธรรม” ในสมองของมนุษย๑ต๎องตํอได๎ดุลกับ “ศูนย๑ความเกํง” 
  ฐานความคิดที่ 5 : อิทธิพลของสถาบันศึกษาตํอการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลอยํางมากตํอการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา 
ในชํวงเวลาที่ศึกษาอยูํในสถาบันอุดมศึกษา การเรียนรู๎อาจจะเกิดจาการได๎ยิน ได๎ฟ๓งจากประสบการณ๑
ตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีผลตํอการหลํอหลอมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
นักศึกษา จึงกลําวได๎วํานิสิตนักศึกษากําลังอยูํในกระบวนการที่ถูกพัฒนา และสามารถที่จะมีการ
พัฒนาพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
  (พระมหาวิเชาว๑ ป๒ฺญาวชิโร ดร. และคณะ, 2548) ได๎กลําววํา การสร๎างจริยธรรม
ในสถานศึกษามีสถานศึกษาเป็นจํานวนมากที่ได๎ละเลย หรือขาดความเข๎มแข็งในการที่จะรักษาหรือ
สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทั้งที่เป็นผู๎สอนและผู๎เรียน ทั้งนี้เพราะมีการมุํงเน๎นการ
ผลิตคนให๎มีความรู๎เป็นปริญญาชนมากกวําป๓ญญาชน หรือบางแหํงผลิตคนแตํเป็นคนที่ไมํมีความรู๎ 
ความสามารถเพียงพอ มีแตํวุฒิการศึกษาเป็นเครื่องประดับเทํานั้น หรือผลิตคนที่มีความรู๎แตํขาด
คุณธรรมและจริยธรรม หรือมีทัศนคติและคํานิยมที่ผิดๆ จนทําให๎คนในสังคมวัดคุณคํากันที่
ผลประโยชน๑ การมุํงหาสิ่งตอบสนองความต๎องการของตนเองอยํางขาดคุณธรรมประจําใจ มีความ
ฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได๎ให๎ความเห็นวําการแก๎ไขหรือการสร๎าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ครูอาจารย๑มีสํวนสําคัญในการนํา และการสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม เพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจที่สะท๎อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็น
แบบอยํางที่ดี ครูจะต๎องสร๎างจิตใจที่มีความเมตตากรุณาตํอนนักเรียน มีความปรารถนาดีตํอนักเรียน 
การสอนทุกครั้งจะต๎องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของ
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นักเรียนอยํางสมํ่าเสมอ ครูต๎องหม่ันหาบทความ บทความรายงานการวิจัยงานเขียนเร่ืองราว หรืออาจ
สร๎างบทความที่ดีที่สร๎างคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํสังคม และนํามาเผยแพรํให๎กับนักเรียนในห๎องเรียน 
หรือติดบอร๑ดเพื่อให๎มีการอํานอยํางทั่วถึงอยูํเสมอ รณรงค๑ สํงเสริมยกยํอง ประกาศให๎รางวัล หรือคน
ในสังคมที่ทําความดี ความงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกยํองและเป็นแบบอยําง ขณะเดียวกัน
นักเรียนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ครูจะต๎องให๎อภัยและให๎โอกาสสนับสนุนให๎นักเรียนคนนั้น
กลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหมํอยํางอดทน อดกลั้น และทุํมเท 
  (พระสมุห๑อนันต๑ อานนฺโท (ธุปจินดา), 2554) ได๎กลําววํา การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎าน จริยธรรมแกํนักศึกษา ผู๎จัดกิจกรรมควรใครํครวญคําถามตํอไปนี ้

1. สอนจริยธรรม จะสอนอยํางไร สอนได๎หรือไม ํ
2. คนตํางเข๎าใจ คุณธรรม จริยธรรม ตรงกันหรือ 
3. ควรสอนแตํสิ่งที่ถูก หรือ สอนให๎เลือกสิ่งทีค่วร 
4. สิ่งที่เหมาะสม เป็นความแนํแท๎ตายตัว หรือแปรเปลี่ยนได ๎
5. คุณคําที่แท๎จรงิของจริยธรรม คืออะไร เพื่อใคร 
6. ทําไมคนรุํนหลงัต๎องชี้นําจริยธรรม คนอีกรุนํหนึ่ง 
7. การสอนคุณธรรมแกํผู๎เรียนตํางวัย ควรให๎กระบวนการสอนในลักษณะใดจึงเป็นการเตรียม

ความพร๎อมแกผํู๎เรียน ให๎สามารถเสริมป๓ญญาตํอเนื่องเองได๎ ด๎วยป๓ญญาแหํงตน และมีศรัทธา
เนื่องด๎วยผลแหํงการปฏิบัต”ิ 

  จากการอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ (รัชกาลที่ 9) 
ตามพระราชหัตถเลขา ล๎นเกล๎าฯ รัชกาลที่ 5 ในข๎างต๎น ผู๎วิจัยตระหนักอยํางมากสําหรับป๓ญหา
เยาวชนในป๓จจุบัน จึงขอน๎อมนําพระราชปณิธานเพื่อเสริมสร๎างความรู๎จริยธรรมให๎แกํผู๎เรียนตํอไป 
และจากการที่ได๎ศึกษาข๎อมูลของผู๎วิจัยต๎น จึงขอสรุปแนวทางการสํงเสริมคุณธรรม ดังนี้ ในป๓จจุบัน
เยาวชนของชาติเริ่มเสื่อมถอยในเรื่องจริยธรรมมากขึ้น อาจเป็นเพราะการถูกแทรกแซงจากวัฒนธรรม
ใหมํๆ คํานิยมใหมํๆ ทําให๎เยาวชนหํางไกลจากศาสนา ควรปลูกฝ๓งความรู๎ด๎านจริยธรรมอยํางเรํงดํวน 
โดยสถาบันการศึกษามีบทบาทสูงในการมุํงเน๎นบํมเพาะจิตสํานึกความดีความงาม และความถูกต๎อง
ให๎กับผู๎เรียน เพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจที่สะท๎อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ซึ่งหากใจตนระลึก
ประสงค๑ดี จะแสดงตัวตนด๎านการทําดี หากใจตนประสงค๑ร๎าย จะแสดงตัวตนด๎านการทําชั่ว ซึ่งจะ
สอนเพียงแคํตําราเรียนผํานตัวหนังสือใช๎ระบบทํองจําแบบเดิมคงไมํเกิดประสิทธิผล จึงต๎องมีการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนเสริมสร๎างหลักสูตรนอกเหนือจากตําราเรียน ฝึกการคิดวิเคราะห๑ การใช๎เหตุ
และผลพิจารณา ใครํครวญ สิ่งที่ตนเองกําลังประสบในขณะนั้น เพื่อให๎ได๎เรียนผิดเรียนถูกเรียนแก๎ด๎วย
ตนเอง ซึ่งผู๎สอนจะก็จะมีหน๎าที่ในการชี้แนวทางที่ถูกต๎อง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของผู๎เรียนอยําง
สม่ําเสมอ  
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  2.4 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  
  การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม มีผู๎ได๎อธิบายไว๎วํา การที่บุคคลใช๎เหตุผลในการเลือกที่จะ
กระทําหรือเลือกที่จะไมํกระทําพฤติกรรมใดพฤจิกรรมหนึ่ง เหตุผลที่กลําวนี้จะแสดงถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจที่อยูํเบื้องหลังการเลือกจะกระทําพฤติกรรมตํางๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม
จะทําให๎ทราบวําบุคคลที่มีจริยธรรมในระดับแตกตํางกันอาจมีการกระทําที่คล๎ายคลึงกันได๎ และบุคคล
ที่มีการกระทําเหมือนกัน อาจมีเหตุผลเบื้องหลังการกระทําและระดับจริยธรรมที่แตกตํางกันได๎ (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนป๓จจนึก 2520:5)  
  (พัชรศิริ ทัศนศรี, 2556) อธิบายไว๎วํา เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเหตุผลที่บุคคลใชํใน
การตัดสินใจหรืออยูํเบื้องหลังการตัดสินใจที่จะกระทํา หรือไมํกระทําพฤติกรรมตํางๆ เมื่อบุคคลได๎ให๎
เหตุผล 
  (นิเวศน๑ วงศ๑สุวรรณ, 2557) ให๎ความหมายการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมไว๎วํา การที่
บุคคลใช๎เหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือไมํกระทําพฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งในสถานการณ๑นั้นๆ  
  (สุทัศน๑พงษ๑ กุลบุตร, 2550) การเลือกกระทําหรือไมํเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะมี
อิทธิพลมาจากความรู๎เชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมรวมเข๎าเป็นป๓จจัยสนับสนุน หรือกีดกัน
การตัดสินใจเลือก เชํนรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดู ระดับสติป๓ญญาการศึกษาหาความรู๎ และ
ประสบการณ๑ตํางๆ เป็นต๎น 
  นักทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม คือ เพียเจท๑ และโคลเบิร๑ก (Piaget, 1932 และ 
Kohlberg, 1969) ได๎ใช๎การอ๎างเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลเป็นเครื่องแสดงถึงพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคค 
  จากการศึกษาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมของงานวิจัยที่กลําวมา สามารถสรุปได๎วํา 
การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่จะสนับสนุนให๎แสดงออกทาง
พฤติกรรมอยํางมีเหตุผล อีกนัยหนึ่งสามารถบํงบอกระดับสติป๓ญญา ระดับจริยธรรมของบุคคล
เหลํานั้นได๎อยํางชัดเจน 
 
 

ทฤษฎีพัฒนาความรู้เชิงจรยิธรรมตามแนวคิดของโคลเบิร์ก 

 3. ทฤษฎีพัฒนาความรู้เชิงจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบิร์ก 
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  จริยธรรมเป็นสิ่งที่ต๎องได๎รับการบํมเพาะ หรือปลูกฝ๓งไมํมีผู๎ใดที่เกิดมาแล๎วมีคุณธรรม
ติดตัว ทุกคนล๎วนบริสุทธิ์เหมือนกลําวที่วํา “เด็ก คือ ผ๎าขาว” การชักจูงให๎เขาเป็นคนดีหรือไมํ ขึ้นอยูํ
กับหลายๆ องค๑ประกอบแตํสํวนหลักที่มนุษย๑จําเป็นต๎องมีคือ จริยธรรม 
 
  3.1 แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม 
  แนวคิดการพัฒนา หรือสํงเสริมให๎บุคคลมีจริยธรรมนั้นจําเป็นต๎องมีแนวทางในการ
ทําเกิดผลสัมฤทธิ์ให๎มากที่สุด โดยมีนักวิชาการได๎แสดงทัศนะไว๎ ดังนี้ 
  (กรมการศาสนา, 2552) สถาบันจะต๎องกําหนดเป็นนโยบาย กําหนดแผนการ
ปลูกฝ๓งจริยธรรม จัดทําโครงการกําหนดเปูาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการสอดแทรกลงไปในหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมด๎วยวิธีตํางๆ และการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  (ทิศนา แขมมณี, 2542) กลําวถึงการพัฒนาจริยธรรมตามกลุํมทฤษฎีพัฒนาการทาง
ความคิด สามารถทําได๎หลายวิธี ดังสรุปได๎ตํอไปนี ้
  1. การให๎ความรู๎ขั้นสูง เป็นการจัดประสบการณ๑ให๎บุคคลได๎รับเหตุผลใหมํและ
เหนือกวําที่เคยเป็นอยูํ (ขั้นสูงกวําพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ 1 ขั้น) 
  2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อื่นและสภาพแวดล๎อม เป็นการจัดประสบการณ๑ให๎
บุคคลได๎มีโอกาสปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อ่ืนและสภาพแวดล๎อม 
  3. การให๎แสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดให๎บุคคลได๎รับโอกาสสวมบทบาทอื่น
นอกเหนือจากที่ตนเป็นอยูํและบทบาทนั้นควรเกี่ยวข๎องกับจริยธรรม การรับเอาความคิดและ
ความรู๎สึกของคนอื่นจะกํอให๎เกิดความคิดความเข๎าใจแตกตํางกันไปจากเดิมและไมํยึดติดอยํูแตํตนเอง 
  4. การฝึกเผชิญกับป๓ญหาความขัดแย๎งเชิงจริยธรรม กลําวคือ การฝึกเผชิญกับ
ป๓ญหาความขัดแย๎งจริยธรรมจะชํวยฝึกให๎บุคคลได๎คิดวิเคราะห๑ อภิปราย โต๎แย๎งกันและตัดสินใจ โดย
พิจารณาความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑ๑ตํางๆ ในสังคมด๎วย โดยป๓ญหาที่นํามาใช๎ในการอภิปรายนั้นควร
เป็นป๓ญหาที่สามารถใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เป็นอยูํ
และระดับที่สูงกวําของบุคคลนั้นๆ 
  5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการแสดงความคิดเห็น กลําวคือ การที่บุคคลมี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับป๓ญหาความขัดแย๎งเชิงจริยธรรมรํวมกับ
บุคคลอื่นได๎อยํางเปิดเผย จะชํวยกระต๎ุนพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให๎สูงขึ้นได๎ 
  (ศิณาภรณ๑ หู๎เต็ม, 2552) ได๎กลําววํา การพัฒนาทางจริยธรรมของแตํละบุคคล
แตกตํางกันขึ้นอยูํกับพัฒนาการทางสติป๓ญญาและวัยของบุคคลนั้นๆ และเห็นวําการพัฒนาจริยธรรม
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ของบุคคลควรพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกตํางกันตามความสามารถทางการคิดและวัยของ
บุคคล 
  (พระบํารุง ป๒ฺญาพโล (โพธิ์ศรี), 2554) ได๎กลําวถึงแนวทางการพัฒนาความรู๎ด๎าน
จริยธรรมไว๎วาํ  
  1. สมาชิกในครอบครัวต๎องรู๎จักรักสามัคคีกัน มีการทานอาหารรํวมกันและมีการ
พูดคุยปรึกษาหารือกันอยํางใกล๎ชิดในทุกป๓ญหา 
  2. บิดา-มารดา หรือผู๎ปกครอง ควรสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีให๎เกิดขึ้นภายในครอบครัว
และประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นต๎นแบบที่ดีแกํบุตรหลาน 
  3. สถานศึกษาควรจัดให๎ครู-อาจารย๑ นักศึกษา รวมถึงผู๎ปกครองของนักศึกษาเป็น
เครือขํายคุณธรรม และมีการรํวมกันทํากิจกรรมอยํางเป็นกัลยาณมิตร 
  4. ครู-อาจารย๑ ควรประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นต๎นแบบที่ดีแกํนักศึกษา 
  5. สมาชิกในชุมชนต๎องมีความรัก สามัคคีกัน และมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริม
จริยธรรมที่นักศึกษาสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมได๎ 
  6. ภาครัฐควรให๎การสนับสนุนกิจกรรมและจัดโครงการเข๎าคํายสํงเสริมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา 
  7. วัดควรจัดกิจกรรมที่นําสนใจให๎นักศึกษาเข๎าไปรํวมกิจกรรมทางศาสนา รวมถึง
การสร๎างบรรยากาศที่เอื้อตํอการปลูกฝ๓งจริยธรรม 
  จากแนวคิดการพัฒนาจริยธรรมข๎างต๎นนั้น สรุปได๎วํา จริยธรรมไมํได๎ติดตัวมากับ
มนุษย๑มาตั้งแตํเกิด มนุษย๑จะเรียนรู๎สิ่งดี เลว เมื่อมีพัฒนาการทางสติป๓ญญาตามวัยของตนเอง แตํชํวง
อายุก็ไมํสามารถกํอให๎เกิดจริยธรรมได๎ นอกเสียจากได๎รับการปลูกฝ๓งจากสถาบั นครอบครัว 
สถาบันการศึกษาอยํางถูกวิธีตั้งแตํเด็ก ใช๎วิธีการซึมซับ สั่งสมเป็นประสบการณ๑ของชีวิต อีกนัยหนึ่ง
การฝึกเผชิญกับป๓ญหาความขัดแย๎งจริยธรรมในสังคม จะชํวยฝึกให๎บุคคลได๎คิดวิเคราะห๑ อภิปราย 
โต๎แย๎งกันและตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง มักใช๎ประกอบกันคุณธรรมเป็นป๓จจัยให๎เกิดจริยธรรม จริยธรรม
เป็นผลของการมีคุณธรรม ควรปลูกฝ๓งในจิตใจ ใช๎วิชาการศึกษาบํมเพาะ โดยผํานการเรียนรู๎ใน
สถาบันการศึกษาสอดแทรกตามเนื้อหา บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาความรู๎เชิง
จริยธรรมอยํางตํอเนื่องจนถึงขั้นสูงสุด 
 
 
 
 
 



  

 

38 

  3.2 ทฤษฎีและขั้นตอนของโคลเบิร์ก 
  (Kolberg, 1976) นักจิตวิทยากลุํมป๓ญญานิยม ผู๎คิดค๎นทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมโดย
นําแนวคิดจากทฤษฎีของเพียเจท๑ (Piaget) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเยาวชนอเมริกาอายุ
ระหวําง 10-16 ปี จนกํอให๎เกิดทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรม โคลเบิร๑กพบวําจริยธรรมเป็นความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอยํางมีเหตุผล นอกจากนั้น โคล
เบิร๑ก ได๎อธิบายวํา สํวนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไมํถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ปี แตํจะมี
การพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11-25 ปี จากผลการพัฒนาโครงสร๎างทางความคิดความใจ
เกี่ยวกับบุคคลตามชํวงอายุ เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความเจริญทางสภาวะจิตใจของมนุษย๑ โดยสร๎าง
สถานการณ๑สมมติป๓ญหาทางจริยธรรมให๎ผู๎ตอบคิดวิเคราะห๑ วํา “ถูก” หรือ “ผิด” และ “ควร
กระทํา” หรือ “ไมํควรกระทํา” โดยได๎วิจัยสร๎างเป็นทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรม จาก
ผลการวิจัยโคลเบิร๑กพบวําบุคคลตั้งแตํเด็กจนถึงผู๎ใหญํ จะมีความสามารถใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้น
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตํขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 6 แตํคนสํวนใหญํอาจมีพัฒนาการทางด๎านนั้นหยุดชะงักอยูํใน
ขั้นกลางๆ โดยเฉพาะอาชญากรมักมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นต่ํากวําคนอายุเทํากัน เหตุผลเชิง
จริยธรรมทั้ง 6 ขั้น ของ Kohlberg แบํงออกเป็น 3 ระดับ ละ 2 ขั้น ดังนี้  
  ระดับที่ 1 ระดับกํอนกฎเกณฑ๑ (Preconventional morality) เป็นบุคคลชํวงระดับ
อายุตั้งแตํ 2 – 10 ปี ถือเป็นระดับที่ยึดตัวเองเป็นศูนย๑กลางในการตัดสินการกระทํา โดยพิจารณาที่
ผลการกระทําวําสํงผลดีหรือไมํดีให๎แกํตนเอง ระดับเด็กวัยนี้ยังไมํรับเอากฎเกณฑ๑ภายนอกมาเป็นของ
ตน เด็กยอมทําตามกฎที่ผู๎มีอํานาจกําหนดมา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความ
เจ็บปวด หรือแสดงพฤติกรรมดีเพื่อที่ตนจะได๎รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาที่ผลการกระทํา
วําสํงผลดีหรือไมํดีให๎แกํตนเอง ระดับนี้แบํงเป็นสองขั้นยํอยคือ  
   ขั้นที่ 1 ยึดหลักหลบหลีกการถูกลงโทษทางกาย เชื่อฟ๓งคําสั่งสอน บุคคลที่
มีการตัดสินใจด๎านความดีหรือความเลวของการกระทําอยูํที่ผลของการ กระทํา เด็กอาจไมํเห็นวําการ
กระทํานั้นผิดถ๎าทําแล๎วไมํถูกลงโทษ การกระทําไหนที่ถูกลงโทษรุนแรงมากเด็ก จะคิดวําการกระทํา
นั้นยิ่งผิดมาก จึงยอมทําตามคําสั่งผู๎มีอํานาจเหนือตนพัฒนาการในขั้นนี้จะเกิดกับบุคคลอายุระหวําง  
2 – 7 ปี 
   ขั้นที่ 2 ยึดหลักการแสวงหารางวัล มีการตัดสินใจในการเลือกกระทําของ
ตนเองแตํการกระทําตามกฎเกณฑ๑เพื่อได๎รับรางวัล สนองความต๎องการของตน สร๎างความพึงพอใจแกํ
ตนเองใช๎ความสัมพันธ๑การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อต๎องการหาความต๎องการของตนพัฒนาการ
ในขั้นนี้จะเกิดกับบุคคลอายุระหวําง 7- 10 ป ี
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  ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ๑ (Conventional morality) เป็นบุคคลชํวงระดับ
อายุตั้งแตํ10-16 ปี ระดับนี้บุคคลรับเอาคํานิยมหลายอยํางทางจริยธรรมมาเป็นของตน บุคคล
พยายามเชื่อฟ๓งกฎที่คนอื่นกําหนดมาให๎ (เชํน พํอแมํ เพื่อน รัฐบาล) เพื่อให๎เขายอมรับตนและเห็น
ความดีของตน หรือเพื่อรักษาระเบียบของสังคม บุคคลเข๎าใจความคิดเห็นของผู๎อื่นและนํามาพิจารณา
อยํางจริงจัง ระดับนี้แบํงเป็นสองขั้นยํอยดังนี้  
   ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทําตามที่ผู๎อื่นเห็นชอบ สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ กระทําให๎คนอื่น
พึงพอใจหรือยอมรับ มักคล๎อยตามผู๎อื่น ผู๎ใหญํที่มีพัฒนาหยุดในขั้นนี้จะเป็นบุคคลที่เห็นแกํพวกพ๎อง 
เพื่อนฝูงมากกวําการตัดสินใจกระทําสิ่งตํางๆ เพื่อสํวนรวม บุคคลจะตัดสินโดยดูที่เจตนาและเห็นวํา
การเป็นคนดี คือ สิ่งสําคัญ พัฒนาการในขั้นนี้จะเกิดกับบุคคลอายุระหวําง 10-13 ปี  
   ขั้นที่ 4 ยึดหลักการทําตามหน๎าที่ทางสังคม เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ๑ของสังคม กฎระเบียบของศาสนา เริ่มให๎ความสําคัญกับกฎระเบียบตํางๆ เหตุผลของการทํา
ตามกฎเกณฑ๑ คือ เชื่อวํากฎระเบียบและกฎหมายจะรักษาสังคมให๎คงไว๎ พัฒนาการในขั้นนี้จะเกิดกับ
บุคคลอายุระหวําง 13-16 ปี และผู๎ใหญํทั่วไป หากการพัฒนาหยุดในขั้นนี้ จะทําให๎คนบุคคลนั้นไมํ
สนใจตํอประโยชน๑ของสํวนรวม 
  ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ๑ (Post conventional morality) (อายุ16-ผู๎ใหญํ) 
ระดับนี้บุคคลให๎ความหมายของความถูกต๎อง เป็นไปตามความคิดและเหตุผลของตนเอง ในระดับที่
เหนือไปกวํากฎเกณฑ๑ของกลุํมทางสังคมหรือของผู๎มีอํานาจ ตัดสินใจกระทําสิ่งตํางๆ ตามความคิดวํา
เหมาะสมของตนเอง และเริ่มให๎ความสนใจแกํมุมมองของบุคคลทุกคน ระดับนี้มีขั้นยํอย 2 ขั้น ดังนี ้
   ขั้นที่ 5 ยึดหลักการทําตามคํามั่นสัญญา สามารถควบคุมตนเองให๎ประพฤติ
ตามข๎อตกลง เป็นบุคคลที่มีความเข๎าใจกฎเกณฑ๑สังคม กฎหมาย ศาสนา และคนในสังคมวํามี
สํวนประกอบให๎สังคมสงบสุข เข๎าใจในสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของคนอื่น มีความภูมิใจในการ
กระทําดี และละอายใจตนเองเมื่อคิดกระทําชั่ว พัฒนาการในขั้นนี้จะเกิดกับบุคคลอายุระหวําง 16 ปี 
ขึ้นไป 
   ขั้นที่ 6 ยึดหลักอุดมคติสากล เคารพกฎของสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ๑
ในสังคมของตน ในขั้นนี้บุคคลให๎ความหมายของความถูกผิดบนพื้นฐานของกฎเกณฑ๑ที่ตนสร๎างขึ้น มี
หลักธรรมประจําใจ ศรัทธาในความดีงาม ยึดประโยชน๑สํวนรวมเป็นหลัก แสดงออกในเชิงปฏิบัติไมํใชํ
เพียงกฎเกณฑ๑ที่ตนชอบ แตํเป็นกฎเกณฑ๑ที่เคารพบุคคลทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน ทุกศาสนา ใน
ขั้นที่ 6 เป็นเหตุผลเชิงคุณธรรมที่ยากจะพบเห็น พัฒนาการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นได๎กับวัยผู๎ใหญํเป็นต๎นไ 
 จากการศึกษาการพัฒนาระดับจริยธรรมทั้ง 6 ระดับนี้ สามารถครอบคลุมพัฒนาการด๎าน
จริยธรรมของมนุษย๑ตั้งวัยเด็กจนถึงวัยผู๎ใหญํ ที่ถือวําวัยแหํงการพัฒนาขั้นสูงสุด โดยไมํข๎ามขั้นตอน 
แตํการพัฒนาจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนช๎า หรือเร็ว ต๎องขึ้นอยูํกับการพัฒนาด๎านสติป๓ญญา การเรี ยนรู๎
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ผํานสิ่งรอบตัว ประสบการณ๑ชีวิต การเข๎าสังคมกับผู๎อื่น การอบรมสั่งสอน การปลูกฝ๓งจริยธรรม ให๎
เกิดเป็นจริยธรรมของจิตใจ โดยสามารถสรุปเป็นตารางการพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบิร๑ก 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ทฤษฎีโคลเบิร๑ก: การพัฒนาทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ Kohlberg 

ระดับการพัฒนาจริยธรรมของช่วงอาย ุ ขั้นการใช้เหตผุลพัฒนาเชิงจริยธรรม 
ระดับที่ 1 กํอนกฎเกณฑ๑ อายุ 2-10 ป ี ขั้นที่ 1 ยึดหลักหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ 2-7 ปี) 

: เห็นแกํตัว, แสดงความรู๎สึกแบบตรงๆ  
: กลัวการถูกลงโทษทางกาย กลัวเจ็บ กลัวตาย กลัวตกนรก 
ขั้นที่ 2 ยึดหลักการแสวงหารางวัล (อายุ 7-10 ปี) 
: เลือกกระทําเพื่อแสวงหารางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ เงินทอง 
: สนองความต๎องการของตนเป็นหลัก 

ระดับที่ 2 ตามกฎเกณฑ๑ อายุ 10-16 ป ี ขั้นที่ 3 ยึดหลักการทําตามผู๎อื่นเห็นชอบ (อายุ 10-13 ปี) 
: กระทําให๎คนอื่นพึงพอใจหรือยอมรับ  
: เห็นแกํพวกพ๎องเป็นสําคัญ  
ขั้นที่ 4 ยึดหลักทําตามหน๎าที่ (อายุ 13-16 ปี) 
: เคารพกฎหมาย กฎศาสนา  
: ปฏิบัติตามกฎระเบียบตํางๆ ของสังคม   

ระดับที่ 3 เหนือกฎเกณฑ๑ อายุ 16 ปีขึ้นไป ขั้นที่ 5 ยึดหลักการทําตามคํามั่นสัญญา (อายุ 16 ปี ขึ้นไป) 
: ควบคุมตนเองอยูํในกฎเกณฑ๑  
: ศรัทธาในความดี  
: ละอายใจตํอการทําชั่ว   
ขั้นที่ 6 ยึดหลักอุดมคติสากล (ผู๎ใหญํเป็นต๎นไป) 
: ยุติธรรม มนุษยธรรม  
: มีหลักธรรมประจําใจ  
: นึกถึงประโยชน๑สํวนรวม 

 
  คูํมือการพัฒนาและสํงเสริมการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมข๎าราชการพล
เรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม (2542) ได๎นําแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมของโคลเบิร๑ก
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และวัฒนธรรมไทย ที่มีความคล๎ายคลึงกันในลําดับขั้นตอนของการพัฒนามาเปรียบเทียบ และแบํง
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร๑กและวัฒนธรรมไทย  

หลักการตัดสินใจและใช้เหตุผลแบบไทย หลักการตัดสินใจและใช้เหตุผลตามทฤษฎีโคลเบิร์ก 
ระดับ 1 หลักประโยชน๑ตนเองเพื่ออัตตา ขั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟ๓งคําสั่ง และหลบหลีกการถูก

ลงโทษทางกาย 
ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล 

ระดับ 2 หลักทําเพื่อผู๎อื่นในวงแคบ ขั้นที่ 3 หลักการทําตามที่ผู๎อื่นเห็นชอบ 
ระดับ 3 หลักเพื่อประโยชน๑ของสังคมสํวนใหญํ ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหน๎าที่ทางสังคม 
ระดับ 4 หลักอุดมการณ๑อันเป็นสากล ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา 

ขั้นที่ 6 หลักอุดมคติสากล 
 
ที่มา : คูํมือการพัฒนาและสํงเสริมการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมข๎าราชการพลเรือนสําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรม (2542) 
 
 นอกจากนี้ คูํมือคูํมือการพัฒนาและสํงเสริมการปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม
ข๎าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม (2542) ยังได๎กลําวอีกวํา โคลเบิร๑ก (Kohlberg) 
ได๎เขียนบทความนําเสนอเหตุผลเชิงคุณธรรมที่สูงกวําขั้นที่ 6 ไว๎หลายบทความเกี่ยวกับเหตุผลเชิง
จริยธรรมขั้นที่ 7 โดยเรียกวํา “Ultimate Faith” เป็นการที่บุคคลกระทํา หรือไมํกระทําสิ่งใดโดย
ความเชื่อศรัทธาขั้นปรมัตถ๑ในความเกี่ยวเนื่องของชีวิตใกล๎เคียงกับหลักพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเวียน
วํายตายเกิด  
 จากการศึกษาทฤษฎีของโคลเบิร๑ก สามารถสรุปดังนี้ การพัฒนาทางจริยธรรมสําหรับมนุษย๑
จะเริ่มต๎นตั้งแตํ 2 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่เริ่มต๎นสื่อสารด๎านภาษาได๎ แตํการพัฒนาจะสมบูรณ๑
จนถึงวัยผู๎ใหญํ จะต๎องไมํข๎ามขั้นตอนและขึ้นอยูํกับสติป๓ญญาของตัวบุคคล ซึ่งตามขั้นตอนของโคล
เบิร๑กที่สามารถอยูํรํวมในสังคมกับผู๎อื่นได๎แบบปกติสุข จะต๎องพัฒนาเหตุผลเชิงคุณธรรมไปจนถึงขั้นที่ 
5-6 (ชํวงอายุระดับ 16 ขึ้นไปจนถึงวัยผู๎ใหญํ) ซึ่งขั้นตอนทฤษฎีของโคลเบิร๑กได๎มีความสอดคล๎องกับ
หลักการตัดสินใจและใช๎เหตุผลแบบไทย จึงเหมาะแกํการนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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  3.3 ลักษณะจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก 
  (สุนันทา แก๎วสามเขียว, 2560) ได๎จําแนกลักษณะจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร๑ก 
ที่มีความเช่ือวําการพัฒนาทางคุณธรรมเป็นไปตามขั้นจากขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 6 จะพัฒนาข๎ามขั้นไมํได๎
เพราะการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงจะเกิดขึ้นด๎วยการใช๎เหตุผลทางคุณธรรมขั้นสูงขึ้น โดย
ได๎แบํงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. ความรู๎เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู๎วําการกระทําชนิดใดดีควรทําและการ
กระกระทําชนิดใดไมํดีไมํควรทํา พฤติกรรมชนิดใดเหมาะสมหรือไมํเหมาะสม ซึ่งความรู๎เชิงคุณธรรม
จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ ระดับการศึกษาของแตํละบุคคล 
  2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู๎สึกของบุคคลเกี่ยวกับความรู๎เชิงคุณธรรม
ตํางๆ วํา มีความพึงพอใจหรือไมํเพียงใด ซึ่งมักจะสอดคล๎องกับคํานิยมในสังคมนั้น ทัศนคติเชิ ง
คุณธรรมจะเป็นการพัฒนาการทางคุณธรรมที่สูงขึ้นจากระดับความรู๎เชิงคุณธรรม จึงสามารถใช๎
ทํานายพฤติกรรมของบุคคลได๎อยํางแมํนยํา แตํทัศนคติเชิงคุณธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได๎ในชํวง
ระยะเวลาหนึ่ง 
  3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช๎เหตุผลในการเลือกที่จะกระทํา
หรือไมํกระทําพฤติกรรมอยํางหนึ่งอยํางใด ซึ่งแสดงให๎เห็นเหตุจูงใจที่อยูํเบื้องหลังการกระทําตํางๆ 
ของบุคคล ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลอาจมีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่แตกตํางกัน ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงระดับ
ของพัฒนาการทางจริยธรรมที่แตกตํางกัน 
  4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 
หรือไมํแสดงพฤติกรรมที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ๑ของสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมให๎
ความสําคัญมากกวําด๎านอื่นๆ เพราะจะสํงผลถึงความสงบสุขของสังคมนั้น 
  จากการศึกษาข๎อมูลวิจัยข๎างต๎นสรุปได๎วํา พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้น ยํอมมี
พื้นฐานมาจากความรู๎ เชิงจริยธรรม โดยผํานกระบวนการทางความคิดและแสดงออกมาเป็น 
อากัปกิริยา ทําทาง การพูดจา และการกระทํา หากบุคคลนั้นมีคุณธรรมต่ําก็มีโอกาสแสดงพฤติกรรม
ที่ไมํดีตํอบุคคลอื่น อาจกํอให๎เกิดป๓ญหาความขัดแย๎ง ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ฯลฯ หากบุคคล
คุณธรรมต่ําอยูํรํวมกันในสังคมเป็นจํานวนมากก็ยํอมสํงผลให๎สังคมและประเทศชาตินั้น ไมํมีความสงบ
สุข ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ให๎ความสําคัญกับการปลูกฝ๓งความรู๎ด๎านจริยธรรมมากที่สุด
เพราะเป็นรากฐานที่จะต๎องเริ่มต๎นจากการพัฒนาตัวบุคคลกํอนเป็นหลัก จึงจําเป็นต๎องสํงเสริมให๎
เยาวชนผู๎เป็นอนาคตของชาติมีความรู๎ด๎านจริยธรรม เพื่อระงับการกระทําของตนในทางที่ไมํดีและ
ละอายในการประพฤติเลว ตระหนัก ไตรํตรอง นึกถึงสํวนรวมมากกวําสํวนตน  
  โดยผู๎วิจัยได๎แจกแจงเป็นการกระทํา ผลการกระทํา และการเรียนรู๎ทางสังคม  โดย
ขอสรุปการแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดตามขั้นตอน 1-6 ของทฤษฎีโคลเบิร๑ก ดังนี ้
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ตารางที่ 3 การแสดงออกด๎านพฤติกรรมและความคิดตามขั้นตอนทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
การแสดงออกของบุคคลตาม
ขั้นตอนย่อยของโคลเบิร์ก 

การกระท า ผลการกระท า การเรียนรู้ทางสังคม 

ขั้นที่ 1 : 
ยึดหลักหลบหลีกการถูกลงโทษ 

1. ไมํประพฤติเหนือ
กฎเกณฑ๑ที่กําหนด 
2. เชื่อฟ๓งคําพูด 
3. ไมํกํอ เกิดความ
เสียหาย 

1. หลีกเหลี่ยงการถูก
ลงโทษ 
2. อยูํ ในความดูแล
ของผู๎ใหญํ 
3.ไมํกล๎าทําความผิด
ที่ จ ะทํ า ให๎ ตน โดน
ลงโทษ 

1. ไมํเข๎าใจเหตุผลของ
ผู๎อื่น 
2. เชื่อในการกระทําที่
แสดงออกมากกวําเหตุผล
ของผู๎กระทํา 

ขั้นที่ 2 : 
ยึดหลักการแสวงหารางวัล 

1. ปฏิบัติตามกฎเพื่อ
ประโยชน๑สํวนตน 
2. กระทําตามคําพูด
เพื่อแลกเปลี่ยนความ
ต๎องการ 
3. เห็นแกํตัว 

1. เห็นความต๎องการ
สํวนตนเป็นหลัก 

1. คํานึงถึงประโยชน๑ของ
ตน โดยไมํสนใจสํวนรวม 

ขั้นที่ 3 : 
ยึดหลักการทําตามผู๎อื่น 

1. กระทําในสิง่ที่
สํวนรวมต๎องการ 
2. ต๎องการเป็นที่
ยอมรับ 
3. เห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
 

1.ต๎องการเป็นคนดี
ใ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ตนเองและความคิด
ของผู๎อ่ืน 

1.รับรู๎ถึงความคาดหวัง
ของผู๎อ่ืน 
2.ให๎ความสําคัญกับผู๎อื่น
มากกวําความพอใจของ
ตนเอง 
3. ยังไมํรู๎เทําทันกฏปฏิบัติ
สังคม 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ขั้นที่ 4 :  
ยึดหลักการทําตาม
หน๎าที่ 

1.ปฏิบัติตามหน๎าที่ของ
ตนเอง 
2 . ยึ ด ห มั่ น ใ น ห ลั ก
กฎหมาย 
3 .ป ร ะพฤติ ตน เป็ น
ประโยชน๑ตํอสังคม 
 

1. รักษาระบบสังคมให๎
คงอยํู 
 

1 .มองภาพรวมของ
สังคมอยํางเป็นระบบ 
2.เคารพในกฎที่สังคม
สร๎างขึ้น 

ขั้นที่ 5 :  
ยึดหลักการทําตาม
คํามั่นสัญญา 

1.มี ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ ใ น
บทบาทของบุคคลอื่นๆ
ในสังคม 
2 .  มีความเข๎ า ใจข๎อ
ปฏิบัติในระบบสังคม 
3.ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่สังคมสร๎างขึ้น  
 

1. เพื่อความสุขสงบ
สํวนตัวและสังคมของ
ตน 
2 .  พิ ทั กษ๑ สิ ท ธิ สํ ว น
บุคคลของตน 

1.แยกแยะข๎อกฎหมาย
และข๎อจริยธรรมได ๎
2. เข๎าใจเหตุผลตาม
คํานิยมของสังคม 
 

ขั้นที่ 6 : 
ยึดหลักอุดมคติสากล 
 

1.ทํ า ต ามจ ริ ย ธ ร ร ม
กฎระเบียบทางสังคม 
2. เคารพเพื่อนมนุษย๑ 
หลักยุติธรรมในสังคม 
3. แยกแยะความจริง 
ดี งาม ได๎ด๎วยตนเอง 
 

1.ยึดถือตามกฎปฏิบัติ
สํวนรวมในหลักเหตุผล
อันดี 

1 .มี ความ เชื่ อมั่ น ใน
จริยธรรมอันดีของตน 
2.ประพฤติตํอสํวนรวม
โดยยึดคํานิยมเป็นหลัก 

 
  3.4 ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก 
  (Kolberg, 1976) ได๎อภิปรายถึงผู๎คนที่เผชิญหน๎ากับสถานการณ๑ที่ยากลําบากทาง
คุณธรรมจริยธรรมไปตามระดับขั้นของจริยธรรมที่มีอยูํในแตํละคน โดยจะพัฒนาไปสูํการมีจริยธรรม
จริยธรรมในระดับสูงขึ้นได๎ของการมีเหตุผลในจริยธรรม หมายความวํา การที่บุคคลใช๎เหตุผลในการ
เลือกกระทําหรือไมํกระทําพฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง เหตุผลดังกลําวนี้ จะแสดงให๎เห็นถึงแรงจูงใจที่
อยูํเบื้องหลังการกระทําของบุคคลที่มาจากระดับที่แตกตํางกัน บุคคลอาจมีการกระทําที่คล๎ายคลึงกัน
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ได๎ และบุคคลที่มีการกระทําที่เหมือนกันแตํเหตุผลที่อยูํเบื้องหลังของการกระทําอาจมีระดับของ
คุณธรรมจริยธรรมแตกตํางกันได ๎
  (พระมหาอดิศร ถิรสีโส, 2540) การที่เยาวชนของชาติขาดจริยธรรมเป็นป๓ญหาสืบ
เนื่องมาจาก การสร๎างจริยธรรมอันไมํถูกต๎องในเบื้องต๎น การสร๎างจริยธรรมของบุคคลจะต๎องได๎รับ
การพัฒนาให๎เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งมีอยูํ 6 ขั้น  
 1) การกระทําที่ดี ถูกต๎องไมํถูกลงโทษ  
 2) การกระทําที่ดี ถูกต๎องจะได๎รับรางวัล  
 3) การกระทําที่ดี ถูกต๎องเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น  
 4) การกระทําที่ดี จะต๎องไมํผิดกฎหมาย และไมํผิดระเบียบสังคม  
 5) การกระทําที่ดี ถูกต๎องจะต๎องมีเหตุผล  
 6) การกระทําที่ดี ถูกต๎องเป็นไปตามอุดมคติ  
  การพัฒนาทางจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น ของบุคคลจะเป็นไปตามขั้นตอน หากเด็กอยูํใน
สภาพแวดล๎อมที่ดีเห็นแบบอยํางที่ดี ได๎รับการอบรมสั่งสอนมาอยํางดี จริยธรรมจะดีรับการพัฒนาการ
ถึงขั้นที่ 5 หรือขั้นที่ 6 ได๎แตํหากวําเด็กอยูํมนสภาพแวดล๎อมที่ไมํดี จริยธรรมจะได๎รับการพัฒนาได๎
น๎อยมาก จะได๎พัฒนาเพียงขั้นที่ 2 หรือขั้นที่ 3 เทํานั้น ดังนั้น เมื่อเด็กทั้งหลายเจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํ 
ก็จะเป็นผู๎ใหญํที่ขาดจริยธรรมในขั้นสูง อันเป็นผลทําให๎ขาดจริยธรรมและเป็นเหตุทําให๎เกิดป๓ญหาได๎  
  (อาชวิชญ๑ น๎อมเนียน, 2558) กลําวถึงขั้นตอนการใช๎ทฤษฎีการปลูกฝ๓งคุณธรรมด๎วย
แนวคิดของโคลเบิร๑ก โดยผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ ในการพัฒนาคุณธรรม คือ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ผู๎ดําเนินการเสนอประเด็นป๓ญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแกํการ
ตัดสินใจ 
  ขั้นตอนที่ 2 แยกผู๎อภิปรายออกเป็นกลุํมยํอยตามความคิดเห็นที่แตกตํางกัน 
  ขั้นตอนที่ 3 ให๎กลุํมยํอยอภิปรายเหตุผล พร๎อมหาข๎อสรุปวํา เหตุผลที่ถูก-ผิด หรือ
ควรทํา ไมํควรทํา เพราะเหตุอะไร 
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปเหตุผลของฝุายที่คิดวําควรทําและไมํควรทํา  
  (ชัยพร วิชชาวุธ, 2531) ได๎นําเสนอแนวคิดตามทฤษฎีของโคลเบิร๑ก ไว๎วํา การ
พัฒนาจริยธรรมไมํอาจกระทําด๎วยวิธีการเรียนรู๎ตํางๆ จริยธรรมสอนกันไมํได๎ด๎วยการอําน เขียน แตํ
จริยธรรมพัฒนาขึ้นได๎ด๎วยการนึกคิดของแตํละคนตามลําดับขั้น และตามระดับพัฒนาการทางป๓ญญา
ซึ่งผูกพันกับอายุ หากยังไมํถึงวัยอันสมควรจริยธรรมบางอยํางจะไมํเกิด ดังนั้นกิจกรรมที่เป็นหัวใจของ
การพัฒนาจริยธรรม คือ การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะการปลูกฝ๓งจริยธรรมในชั้นเรียน การอภิปราย
จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด 
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  จากการศึกษาข๎อมูลในข๎างต๎น ผู๎วิจัยเห็นควรในการใช๎ขั้นตอนอภิปรายเหตุผล
แลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อการวิเคราะห๑หาเหตุผลถึงความถูก-ผิด เห็นสมควรกระทําตาม หรือไมํกระทํา
ตาม เป็นการสร๎างพื้นฐานคุณธรรมที่ถูกต๎องสูํการเกิดจริยธรรมอันเหมาะสม ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู๎ดําเนินการเสนอแนวคิดที่ยากตํอการตัดสินใจเป็นเหตุการณ๑เชิงบังคับ
ความรู๎สึก 
  ขั้นตอนที่ 2 แบํงกลุํมผู๎อภิปรายเป็นกลุํมยํอยเพื่อถกป๓ญหา คิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ 
  ขั้นตอนที่ 3 กลุํมผู๎อภิปรายสรุปเหตุผล ควรกระทํา หรือไมํควรกระทํา ดี หรือไมํดี 
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปจริยธรรมที่เรียนรู๎ การตัดสินใจกระทํา ผลของการเลือกกระทํา 
ตามเหตุและผลภายในการพิจารณาของตนเอง 
  ซึ่งขั้นตอนที่ผู๎วิจัยเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนรู๎น้ัน มีความสอดคล๎องกับแนวคิด
ของ (สุมน อมรวิวัฒน๑, 2542) ได๎กลําวถึง มโนคติ คือ ความคิดและความเข๎าใจ ที่เกิดจากการรับรู๎
และประสบการณ๑ทําให๎บุคคลสามารถใช๎เหตุผลมาจําแนก สัมพันธ๑ และรวบรวม สรุปเป็นรูปลักษณ๑
ของสาระและแนวทางของการปฏิบัติรวมถึงการรู๎สึกอันเกิดจากการปฏิบัตินั้น มโนคติเป็นพื้นฐานของ
เจตคติและนําไปสูํพฤติกรรมของบุคคล 
 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงความตํอเน่ืองของการสร๎างมโนคติกับการปฏิบัติ 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ที่สํงเสริมการพัฒนาจริยธรรม และทฤษฎีตามแนวคิดของโคล
เบิร๑ก ผู๎วิจัยเห็นความสําคัญของระดับการพัฒนาคุณธรรมตามชํวงอายุ พฤติกรรมคือเงาสะท๎อนจาก
กระบวนการความคิด ผู๎วิจัยได๎เลือกทฤษฎีโคลเบิร๑กเพื่อเสริมสร๎างความรู๎ด๎านคุณธรรมของ
กลุํมเปูาหมาย เนื่องจากกลุํมเปูาที่ต๎องการศึกษาเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ถือเป็นผู๎ที่มี
ชํวงอายุตั้งแตํ 16 ปีขึ้นไป  ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มก๎าวเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํ สามารถคิดแยกแยะ วิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑ ด๎วยเหตุและผล ตามทัศนคติของตนและตัดสินใจเลือกกระทําด๎วยตนเองได๎ มี
ประสบการณ๑ชีวิตในระดับหนึ่ง และใช๎ชีวิตรํวมกับคนหมูํมาก รู๎กฎระเบียบ รู๎ข๎อบังคับ รู๎ข๎อกฎหมาย 
รู๎กฎของสังคม ซึ่งสอดคล๎องกับการพัฒนาตามแนวคิดของโคลเบิร๑ก ในขั้นที่ 5 ยึดหลักการทําตาม
คํามั่นสัญญา (ควบคุมตนเองอยูํในกฎเกณฑ๑ ศรัทธาในความดี ละอายใจตํอการทําช่ัว ฯลฯ)  และขั้นที่ 
6 ยึดหลักอุดมคติสากล (มนุษยธรรม ยุติธรรม นึกถึงสํวนรวม ฯลฯ)  การเริ่มต๎นสร๎างคุณธรรมใน
สังคม ต๎องเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคล โดยนิสิต นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร๑ เมื่อสําเร็จการศึกษาสํวน

กระบวน

การเรียน

การสอน 

เจตคติ มโนคต ิ

เหตุและผล 

สาระ 

แนวทาง 

วิธีการปฏิบัติ 

หรือ 

พฤติกรรม 

คิด 

เห็น 

รู้สึก 
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ใหญํจะประกอบสัมมาวิชาชีพ คุณครู และอาจารย๑ หน๎าที่ของครู/อาจารย๑  คือการสร๎างองค๑ความรู๎ 
อบรมสั่งสอนให๎ผู๎เรียนมีสติป๓ญญาเฉลียวฉลาด เพิ่มพูนความรู๎ มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม    
ทั้งหมดเป็นองค๑ประกอบเบื้องต๎นของจรรยาบรรณวิชาชีพครู และนอกเหนือจากอาชีพครู อาจารย๑
แล๎ว ในทุกสายอาชีพก็จําเป็นต๎องมีจรรยาบรรณในสายงานของตนเอง อันเป็นรากฐานสําคัญที่ควรแกํ
การปลูกฝ๓งให๎กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให๎นักศึกษา
มีความรับผิดชอบตํอสังคม เป็นไปตามกฎระเบียบตําง ดําเนินชีวิตอยํางเป็นสุขในการอยูํรํวมในสังคม
กับผู๎อื่น และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของประเทศชาติในวันข๎างหน๎า ซึ่งสอดคล๎องกับ
บทความ 
  “บัณฑิตอุดมคติไทย หมายถึง ผู๎ที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล๎วเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ โดยมีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อื่น 
สังคม และประเทศชาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ นําประสบการณ๑จากการศึกษามาใช๎เป็นแนวทางใน
การบริหารงานตํางๆ ที่รับผิดชอบเป็นอยํางดี และสามารถดํารงตนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข” 
(นฤมล โอสถานุเคราะห๑, 2550) 
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 แนวคิดที่เกี่ยวกับภาพยนตร ์  

 4. แนวคิดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ 
  4.1 ความหมายของภาพยนตร์ 
  (บงกช เศวตามร๑, 2553) ภาพยนตร๑ทําหน๎าที่ถํายทอดประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของเราทั้งที่เรารับรู๎อยํางเปิดเผยและสํวนที่เราเก็บซ๎อนปิดบังไว๎ในหลืบมุมของจิตใจที่เราไมํอาจจะ
กําจัดไปได๎ 
  (บุญรักษ๑ บุญญะเขตมาลา, 2533) ได๎ให๎ความหมายของภาพยนตร๑ไว๎วํา ภาพยนตร๑
เป็นเอกสารทางสังคมประเภทหนึ่งที่มีคุณคําทางวิชาการ ทั้งนี้ เนื่องจากภาพยนตรืเป็นสื่อที่มีความ
ครบวงจรทางด๎านวัฒนธรรมเป็นอยํางยิ่ง ภาพยนตร๑แตํละเรื่องเรามักจะสัมผัสถึงความกังวลความ
ใฝุฝ๓นและความสัมพันธ๑ทางสังคมของตัวละครอยํางตาชํอเนื่อง ในรูปลักษณ๑ของภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบกับเสียงที่มีพลวัตรทางอารมณ๑รวมกันเข๎าเป็นระบบของวิถีชีวิต และยิ่งกวํานั้น ความสําคัฐญ
ทางสังคมของภาพยนตร๑ซึ่งมีเกียรติภูมิในตัวของมันเองเพียงพอที่จะใช๎วิเคราะห๑ทางวิชาการอยํางเอา
จริงเอาจังในลักษณะที่เป็นความจริงบนแผํนฟิล๑มด๎วย 
  (พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ๑, 2551) ได๎ให๎ความหมายของภาพยนตร๑ไว๎วํา ภาพยนตร๑เป็น
ศิลปะแขนงใหมํที่มีลักษณะพิเศษแตกตํางไปจากศิลปะแขนงอื่น โดยการนําการรับรู๎ที่มีอยูํใน
ธรรมชาติมาแปรเปลี่ยนเพื่อถํายทอดออกเป็นความรู๎สึกที่งดงาม ด๎วยการประมวลเนื้อหา เรื่องราว 
จินตนาการและอารมณ๑สะเทือนใจ โดยการถํายทอดผํานงานเทคนิคด๎านภาพ ฉาก ดนตรี ถ๎อยคํา 
และการแสดง อยํางมีความงามประสานกันอยํางกลมกลืน ภาพยนตร๑ถือเป็นสิ่งเร๎าอารมณ๑คนดูให๎ผูก
ติดอยูํกับสิ่งที่ปรากฏออกมาบนจอ ควบคูํไปกับการสร๎างความรู๎สึก และประสบการณ๑ให๎กับคนดู จน
คนดูไมํสามารถแยกออกไปจากโลกแหํงความเป็นจริงได๎ ดังนั้นผู๎สร๎างภาพยนตร๑จึงเสมือนผุ๎สร๎างสรรค๑
งานศิลปะของภาพ เทคนิคกล๎อง การแสดง ระยะเวลา แสง สี เสียง ได๎อยํางมีชีวิตชีวาและมีพลัง 
ภาพยนตร๑จึงเป็นที่รวมของงานศิลปะหลายแขนงเข๎าไว๎ด๎วยกัน ซึ่งเรียกวํา ศิลปะผสม (mix arts) อัน
เป็นศิลปะแขนงใหมํที่แตกตํางจากศิลปะประเภทอื่นๆ 
  (จําเริญลักษณ๑ ธนะวังน๎อย, 2541) ได๎ให๎ความหมายของภาพยนตร๑ไว๎วํา ภาพยนตร๑
เป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกกําหนดด๎วยเวลา คือเวลาที่เสนอฉาย และถูกจํากัดด๎วยสถานที่ คือโรง
ภาพยนตร๑ ผู๎ชมภาพยนตร๑จึงถูกจํากัดทั้งด๎านเวลาและสถานที่ เพื่อให๎เพํงความสนใจไปกับ
ภาพเคลื่อนไหวในจอ แม๎ภาพยนตร๑จะเป็นเพียงภาพตัวแทนที่สื่อมวลชนได๎เลือกสรรเสนอก็ตาม แตํ
ภาพตัวแทนนี้ก็เป็นเอกสารทางสังคมที่มีชีวิตชีวาใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สามารถเข๎าถึง
ชนทุกกลุํม แม๎ในกลุํมชนที่อํานหนังสือไมํออก รวมถึงชนตํางวัฒนธรรมก็ชมภาพบันทึกความจริงนี้ได๎
เข๎าใจเชํนเดียวกัน ดังนั้นหากศึกษาคติชนที่ปรากฏในภาพยนตร๑ในชํวงระยะเวลาหนึ่งๆ แล๎ว เราจะ
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พบคติชนที่เสนอผํานทัศนะและการเลือกสรรของผู๎ผลิตภาพยนตร๑ ซึ่งอาจจะทําให๎เราเห็นความหมาย
บางประการเกี่ยวกับสังคมที่ผู๎ผลิตต๎องการสื่อได๎ 
  (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) พระราชบัญญัติภาพยนตร๑และวิดีทัศน๑   ได๎ให๎
ความหมายของภาพยนตร๑ไว๎วํา “ภาพยนตร๑” หมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่ง
สามารถนํามาฉายให๎เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได๎อยํางตํอเนื่อง แตํไมํรวมถึงวีดิทัศน๑ สํวนคําวํา“วีดิ
ทัศน๑” หมายถึงวัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนํามาฉายให๎เห็นเป็นภาพที่
เคลื่อนไหวได๎อยํางตํอเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเลํน คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลักษณะอื่น
ใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  (โดม สุขวงศ๑, 2556) ได๎แสดงทัศนะถึงภาพยนตร๑ไว๎วํา หนังเป็นสื่อในการเรียนรู๎ที่
วิเศษที่สุดของมนุษย๑ และการเรียนรู๎นั้น ไมํมีอะไรเหนือกวําการได๎หรือเกิดความรู๎ที่เป็นป๓ญญา คือ
ความรู๎ที่เป็นสัจธรรม โดยเฉพาะสัจธรรมของชีวิต การดูหนังไมํตํางจากการฟ๓งธรรมหรือฟ๓งเทศน๑ เรื่อง
ที่เลําในหนังไมํพ๎นไปจากเรื่องในคําเทศน๑ อยูํที่วําเราจะต๎องรู๎จักดู รู๎จักเลือก รู๎จักวิเคราะห๑ ซึ่งที่สุด คือ 
ตาสวํางเห็นธรรมและแสงสวํางใดเหนือป๓ญญาเป็นไมํมี โรงหนังนั้น คือ โบสถ๑ คือ วิหาร ดั่งเชํนทําน
พุทธทาสภิกขุได๎สร๎างโรงมหรสพทางวิญญาณในวัดที่สวนโมกข๑ ทําไมทํานเอาโรงมหรสพไปใสํในวัด 
และเชํนนี้ทําไมเราจึงเอาวัดมาใสํในมหรสพ “มหรสพเป็นความเพลิดเพลิน โบสถ๑วิหารเป็นความ
ศักดิ์สิทธิ”์ 
  จากการศึกษาความหมายของภาพยนตร๑ตามที่ได๎กลําวแล๎วนั้น สามารถสรุป
ความหมายของภาพยนตร๑ ดังนี้ ภาพยนตร๑ หมายถึง เป็นภาษาภาพอยํางหนึ่งที่รวบรวมศิลปะ การ
แสดง ดนตรี ถํายทอดผํานภาพนิ่งหลายภาพติดตํอกันจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยผํานการถําย
ด๎วยกล๎องถํายภาพยนตร๑และผํานเทคนิคภาพยนตร๑ตํางๆ จนเป็นม๎วนฟิล๑มใช๎สําหรับการจัดฉาย
ภายในภาพยนตร๑จะมีเรื่องราว ตัวละคร แสง สี เสียง บ๎างสร๎างจากนิยาย บ๎างสร๎างจากเรื่องจริง หรือ
เค๎าโครงเรื่องจริง บางสร๎างจินตนาการ สะท๎อนมุมมองและประสบการณ๑รอบตัวของมนุษย๑ สามารถ
นํามาเป็นสื่อที่ให๎ทั้งสาระความรู๎และความบันเทิง  
 
4.2 องค์ประกอบและหน้าที่ของภาพยนตร์ 
  ภาพยนตร๑หนึ่งเรื่องมีองค๑ประกอบมากมายโดยเป็นคําเฉพาะ หรือศัพท๑เทคนิค
ภาพยนตร๑ สามารถแบํงเป็นองค๑ประกอบหลักๆ โดย(มาโนช ชุํมเมืองป๓ก, 2547) ได๎กลําวไว๎ ดังนี้
 Frame คือ ภาพ 1 ภาพ ของชุดภาพนิ่งจํานวนมากที่บันทึกลงบนภาพยนตร๑ ซึ่งเฟรมแตํละ
เฟรมในภาพยนตรืชุดนี้ถูกฉายด๎วยความเร็ว 25 ภาพ ตํอวินาที ซึ่งเป็นสัญญาณระบบ Pal อันเป็น
ระบบที่ประเทศไทยใช๎ในการออกอากาศ ทําให๎เรามองเห๎นปรากฎการณ๑ที่เรียกวํา “ภาพติดตา”
 Shot  เป็นหนํวยเล็กที่สุดของภาพยนตร๑ที่สามารถรับรู๎ได๎ตามปกติ shot จะเป็นชํวงความ
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ยาวตั้งแตํ การกดปุุมบันทึกกล๎องยาวไปจนถงการกดปุุมเพื่อหยุดการบันทึกในชํวงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง 
ดังนั้น แตํละ shot จะมีความยาวของชํวงเวลาที่แตกตํางกันไป  
 Scene คือ Shot ตั้งแตํ 1 shot ขึ้นไป ซึ่งสามารถสื่อความหมายได๎ โดย scene 1 ซีน มัก
เกิดขึ้นในเวลาที่ตํอเนื่องกัน ในฉากเดียวกัน ประกอบด๎วยตัวละครชุดเดียวกัน  
 Squence คือ การเชื่อมเอา scene ตํางๆ เข๎าด๎วยกัน โดยใช๎เงื่อนไขทางอารมณ๑ หรือ
รูปแบบและทิศทางการเลําเรื่อง 
 
องค๑ประกอบด๎านภาพ (Visual Channel) 
 1) ภาพที่ปรากฏให๎เห็นตามธรรมชาติของภาพยนตร๑ (Nature of image) 
  1.1 ฉาก (setting) คือ พื้นที่เหตุการณืในภาพยนตร๑เกิดขึ้นและดําเนินไปและเป็นที่
บรรจุตัวละครเอาไว๎ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต๎นของเวลาและสถานที่ของเรื่อง องค๑ประกอบทางด๎าน
สัญลักษณ๑ของภาษาที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร๑ ซึ่งฉากมักมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับเนื้อเรื่อง ซึ่งฉาก
แบํงเป็นฉากที่ถํายทําจากการใช๎สถานที่จริง และฉากที่จัดขึ้นในสตูดิโอ 
  1.2 อุปกรณ๑ประกอบฉาก (props) เป็นองค๑ประกอบยํอยที่ปรากฏในฉากใช๎ในการ
สื่อความหมายหรือสํงเสริมการให๎ความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หรือบางครั้งผู๎กํากับอาจเน๎น
อุปกรณ๑ประกอบฉากบางอนํางให๎โดดเดํน เพื่อบอกให๎รู๎วําสิ่งนั้นมีความหมายสําคัญและสัมพันธ๑กับ
เรื่อง 
  1.3 เสื้อผ๎า (costume) เปูนสิ่งที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับตัวละคร สามารถบํงบอก
ถึงสถานภาพความคิด ทัศนคติของตัวละคร รวมทั้งเป็นการแสดงถึงชํวงเวลาที่เปลี่ยนไปการแสดง
และปรากฏตัวของตัวละคร นักแสดงถือวําอยูํในฐานะวัตถุที่ถูกจ๎องมองโดยกล๎อง ฉะนั้นปรากกตัว
หรือการกระทําของนักแสดงถือเป็นองค๑ประกอบสําคัญที่สามารถถํายทอดความหมาย โดยผํานรหัส
มากมาย เชํน สีหน๎า ทําทาง การสนทนา เป็นต๎น 

 
2) ภาพที่ปรากฏให๎เห็นโดยผํานทางเทคนิคภาพยนตร๑ (treatment of image) 
 2.1 ขนาดภาพ (shot size) เป็นการพิจารณาถึงระยะหํางระหวํางกล๎องกับ

 ลวัตถุที่ถําย เชํน ภาพไกล (Establishing shot) ภาพเต็ม (Full shot) ภาพปานกลาง 
(medium shot) ไทท๑ ทู ช็อต ( Tight two-shot) ภาพใกล๎  ( close-up shot)  ภ า พ ใ ก ล๎ ม า ก 
(extreme close-up shot) โดยขนาดภาพแตํละขนาดมีผลทางจิตวิทยาของผู๎ชมและใช๎ในการสื่อ
ความหมายที่แตกตํางกันไป 

 2.2 มุมมองภาพหรือมุมกล๎อง (camera angle) เป็นการพิจารณาในแงํตําแหนํงของ
กล๎องที่สัมพันธ๑กับวัตถุที่ถําย ได๎แกํ มุมระกับสายตานก มุมระดับสูง มุมระดับสายตา และมุมต่ํา 
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มุมมองภาพเป็นเครื่องมือในการแสดง ถึงความคิดเห็นของผู๎กํากับตํอตัวละคร หรือวัตถุที่ถูกถําย 
เปรียบเสมือนคุณศัพท๑ของคนเขียนหนังสือที่ใช๎เพื่อแสดงความรู๎สึกในทางใดทางหน่ึง  

 2.3 เลนส๑ (Lens) การใช๎เลนส๑ที่ตํางกันจะมีผลให๎ได๎ขนาดและลักษณะภาพที่
แตกตํางกันไป เชํน เลนส๑มุมกว๎าง มุมแคบ และซูมเลนส๑ เป็นต๎น โดยเลนส๑สามารถบิดเบือนภาพให๎
แตกตํางไปจากที่ตาเรามองเห็น 
  2.4 ระยะความคมชัด (Dept of filed) ความชัดลึกของภาพเป็นองค๑ประกอบ ที่
ชี้นําสายตาผู๎ชมให๎เห็นรายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏในฉากตั้งแตํฉากหน๎า ไปยังฉากหลังที่ไกลออกไป 
สํงผลตํอระยะทางในการเคลื่อนที่ของนักแสดง และความสัมพันธ๑กับแกและของประกอบฉากที่ผู๎สร๎าง
ต๎องการเน๎นเป็นพิเศษในฉากนั้น ระยะความคมชัดก็จะแตกตํางกัน 

 2.5 การเคลื่อนไหวกล๎อง (camera mpvement) เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
กล๎องและขนาดภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถบันทึกภาพที่มีขนาดภาพแตกตํางกันได๎อยํางตํอเนื่อง การ
เคลื่อนไหวกล๎องสามารถทําได๎หลายลักษณะ เชํน  

  แพน (pan) คือ การเคลื่อนกล๎องไปในแนวนอนโดยตั้งกล๎องอยูํกับที ่
  ทิล (Till) คือ การเคลื่อนไหวหน๎ากล๎องในแนวดิ่ง 
  ทรัคกิง (Trucking) เป็นการเคลื่อนกล๎องขนานไปกับวัตถุหรือนักแสดง 

   ดอลลี่ (Dolly) การเคลื่อนที่ตรงไปซึ่งกล๎องอยุํบนพาหนะที่มีล๎อเลื่อน
สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่อีกที่หนึ่งตามความต๎องการ 

  แฮนด๑เฮล (Hand held) เป็นลักษณะการใช๎มือถือกล๎อง หรือแบกกล๎องไว๎
บนบําโดยไมํใช๎ขาต้ังกล๎อง  

ซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะตํางๆ เหลํานี้สํงผลตํอการรับรู๎ของผู๎ชมที่แตกตํางกัน 
  
 2.6 การจัดองค๑ประกอบภาพ (mise-en-scence) เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลวําการจัด

วางไว๎บนเวทีในทางการละคร หมายถึง การจัดวางรายละเอียดทั้งหมด ไมํวําจะป็นตําแหนํงนักแสดง 
ฉาก รวมทั้งแสงสี เอาไว๎ภายในพื้นที่แสดงเพื่อผลในการสื่อความหมาย สําหรับภาพยนตการจัด
องค๑ประกอบภาพมีรายละเอียดมากมาย เชํน การจัดวางตัวละคร หรือวัตถุในเฟรมมาก การใช๎เส๎น
หรือรูปรํางเพื่อสื่อความหมาย การกําหนดทิศทางการหันหน๎าของตัวละคร ทั้งนี้ เพื่อบํงบอก
ความสัมพันธ๑ระหวํางเน้ือที่ในกรอบภาพและบํงบอกถึงความสัมพันธ๑ระหวํางตัวละคร เป็นต๎น 

 2.7 แสง (lighting) ในงานศิลปะความสวํางและความมืด ถูกใช๎สื่อความหมายในเชิง
สัญลักษณ๑อยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ โดยต๎องพิจารณาในแงํลักษณะของแสง และทิศทางแสงที่ปรากฏใน
ภาพยนตร๑ เนื่องจากอสงสามารถสร๎างอารมณ๑ และลักษณะพิเศษให๎แกํตัวละครอีกด๎วย เชํน แสงจาก
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เทียน สร๎างบรรยากาศโรแมนติก แตํถ๎าอยูํในภาพยนตร๑เขยําขวัญก็จะชํวยเพิ่มความลี้ลับ และนํา
สะพรึงกลัวมากขึ้น 

 2.8 สี (Colour) เป็นองค๑ประกอบที่ทํางานในระดับจิตใต๎สํานึกของผู๎ชมโดยเฉพาะ
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการชักจูงอารมณ๑ และเสริมสร๎างบรรยากาศมากกวําที่จะใช๎เพื่อบอกความคิด
หรือสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ๑ เพื่อการตีความ (แตํบางตําราก็มองวําเป็นองค๑ประกอบหนึ่ง
ทางด๎านสัญลักษณ๑) นักจิตวิทยาพบวํา คนสํวนใหญํมักพยายามตีความเส๎นสายขององค๑ประกอบใน
เชิงรุก แตํกลับยอมรับสีที่ปรากฏให๎เห็นในเชิงรับ ในการค๎นหาความหมายสีในภาพยนตร๑ต๎องนําไป
พิจารณารํวมกับองค๑ประกอบอื่นๆมากกวําจะเป็นการตีความหมายจากสีนั้นๆ เพียงลําพัง ซึ่ง
องค๑ประกอบอื่นๆ ที่ใช๎ในงานภาพยนตร๑ที่มีผลกระทบและเกี่ยวพันกับเรื่องสีก็คือ การตกแตํงฉาก 
การออกแบบเครื่องแตํงกาย การแตํงหน๎า เป็นต๎น ซึ่งสีเหลํานี้มีสํวนสัมพันธ๑กับความหมายและเจตนา
ของผู๎สร๎างที่ต๎องการสื่อมนภาพยนตร๑ 

 
การตัดตํอ (editing) 
 Bernard F. Dick 1978 อ๎างถึง (มาโนช ชุํมเมืองป๓ก, 2547) การตัดตํอภาพ 

หมายถึง การสร๎างความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบเรื่องราวในภาพยนตร๑ โดยเลือกและเรียงช็อตแตํ
ละช็อตเข๎าไว๎ด๎วยกันตามลําดับการเลําเรื่อง เพื่อชํวยเอื้ออารมณ๑ของแตํละฉาก และยังจะชํวยเสริม
จังหวะของภาพยนตร๑ ชํวยในการอธิบายสัญลักษณ๑ตํางๆ และสามารถชํวยให๎คนทําหนังบรรลุ
วัตถุประสงค๑อยํางตํอเนื่อง  

โดยมีศัพท๑ที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดตํอภาพ ดังนี้ 
 การเช่ือม (Transition) หมายถึง วิธีเปลี่ยนจากฉากหน่ึงไปอีกฉากหนึ่งเพื่อกํอให๎เกิด

ความตํอเนื่องและเกิดความหมายแตกตํางกันไป อาจใช๎โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือเวลาของเหตุการณ๑ 
ซึ่งเครื่องมือที่ใช๎ ได๎แกํ  

 
 การตัดชน ซึ่งให๎ความรู๎สึกถึงอารมณ๑ที่ตื่นเต๎น  
 ภาพจาง มักใช๎เมื่อสิ้นสุดเหตุการณ๑ หรือเริ่มต๎นกํอนเข๎าเหตุการณ๑ 

    ภาพจางซ๎อน มักจะใช๎ในการเปลี่ยนผํานเวลา หรือเช่ือมฉากเหตุการณ๑และอารมณ๑ที่
นุํมนวล เป็นต๎น 

 ความหมายที่สาม (The third meaning) ตําแหนํงในการตัดตํอในแตํละฉาก 
สามารถสร๎างความหมายที่สามขึ้นมาซึ่งมองเห็นด๎วยภาพบนจอภาพยนตร๑ หรือมีลักษณะเป็นการ
แสดงโดยนัย ซึ่งจะเกิดขึ้นเองในใจของผู๎ชมหลังจากมองภาพแล๎ว 
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 ระยะเวลาในภาพยนตร๑ (Cinematic time and Cinematic Distance) เป็นการบํง
การแสดงออกเป็นสํวนยํอยๆ โดยการคัดเลือกเฉพาะสํวนการแสดงที่มีองค๑ประกอบทางศิลปะและสื่อ
ความหมายได๎มากที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นเองในใจของผู๎ชมภาพยนตร๑ หลังจากมองเห็นภาพแล๎ว 

 จังหวะ (Tempo) จังหวะของภาพยนตร๑ถูกควบคุมด๎วยความยาวของเวลาที่
เหตุการณ๑นั้นปรากฏ หากสิ่งที่ปรากฏมีระยะเวลาสั้น มักจะเป็นเหตุการณ๑ตื่นเต๎น แตํหากมีระยะเวลา
ยาวนาน จังหวะของเหตุการณ๑นั้น จะมีลักษณะที่เฉื่อยชา เป็นต๎น 

 การตัดรูปแบบอื่น มักได๎รับอิทธิพลของแนวคิดเรื่องเวลา เชํน  
 Flash back เป็นการแสดงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นมากํอนเหตุการณ๑ที่ปรากฏใน

ป๓จจุบัน ซึ่งมักจะใช๎ลักษณะพิเศษทางภาพชํวยในการสื่อความหมาย เชํน การย๎อมสีภาพ การหยุด
เวลาในภาพ เป็นต๎น 

   Flash forword เป็นลักษณะของการเลําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคต 
   Montage เป็นภาพชุดสั้นๆ เรียงตํอกันเพื่อสื่อชุดความหมายหนึ่งๆ  

  Jump cut เป็นการตัดแบบก๎าวกระโดดทําให๎เกิดความไมํตํอเนื่องของ  
 ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการสร๎างความหมาย หรือรูปแบบสํวนตัวของผู๎สร๎างในการใช๎

เทคนิคการตัดตํอในรูปแบบตํางๆ 
 เทคนิคพิเศษ (Special effect) เป็นขั้นตอนที่ใช๎ดําเนินการในระหวํางการถํายทํา 

เพื่อสร๎างความสมจริง และสร๎างความตื่นตาตื่นใจ เชํนการสร๎างเทคนิคพิเศษโดยใช๎คอมพิวเตอร๑ใน
การสร๎างฉากหลัง โดยใช๎เทคนิค blue screen ทั้งนี้ เพื่อชํวยลดต๎นทุนในการถํายจากสถานที่จริง 
หรือเพื่อให๎เกิดผลพิเศษทางภาพที่อยูํในจินตนาให๎ปรากฏออกมา โดยใช๎เทคนิคการสร๎างโมเดล 3 มิติ 
เป็นต๎น 

 
องค๑ประกอบด๎านเสียง (audiotory Channel) 
 เสียงที่สามารถสร๎างมิติให๎กับภาพยนตรืได๎ มี 3 ประเภท ดังนี ้
 1) เสียงพูด ประกอบด๎วย  
  1.1 เสียงสนทนา (dialogue) เป็นเสียงที่ได๎ยินพร๎อมกับหารเห็นการขยับ

ปากของนักแสดง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่มนุษย๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน 
   1.2 เสียงบรรยาย (narration/commentary) หากเป็นเสียงบรรยายที่ไมํ

ปรากฏตัวผู๎พูด เรียกวํา commentary แตํถ๎าเป็นเสียงบรรยายที่ได๎ยินมาจากตัวนักแสดงใน
ภาพยนตร๑เอง หรือใครสักคนที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ๑ในเรื่อง เรียกวํา narration 
 2) เสียงประกอบ (sound effect) คือ เสียงตํางๆ ที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร๑ ซึ่ง
มีสํวนเสริมให๎คนดูเชื่อในสิ่งที่เห็นบนจอและสร๎างอารมณ๑ให๎คนดูคล๎อยตาม หรือบางครั้งก็ใช๎โยงฉาก
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ตํางๆ ที่อยูํในภาพยนตร๑เข๎าด๎วยกัน แบํงออกเป็น เสียงประกอบที่อยูํในฉาก ( local sound) เสียง
บรรยากาศ หรือเสียงที่อยูํนอกฉาก และเสียงประกอบที่สร๎างขึ้น 
 3) เสียงดนตรี (music) มักใช๎เป็นเครื่องสื่ออารมณ๑ ขณะเดียวกันก็สามารถใช๎
เป็นตัวเลําเรื่องได๎ เชํน การบอกถึงฉาก วันเวลา บุคลิก หรือรสนิยมของตัวละคร เสียงดนตรีเป็น
สํวนประกอบที่มีบทบาทด๎านความรู๎สึกของผู๎ชมมาก มีหน๎าที่ทั้งเสริมอารมณ๑ความรู๎สึก หรืออาจใช๎
สร๎างความขัดแย๎งทางอารมณ๑ เพื่อทําให๎เกิดความหมายและความรู๎สึกที่อยูํในเรื่องราวชัดเจนมากขึ้น 
 
 หน๎าที่ของภาพยนตร๑ 
  (กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน, 2541) กลําวถึงหน๎าที่ของภาพยนตร๑ไว๎ ดังนี้ 
  1. หน๎าที่ในการเลําเรื่อง (narrative function) ภาพยนตร๑มีเรื่องราวที่จะบอกเลําให๎คนดู
รับรู๎ เพราะฉะนั้น ภาพยนตร๑จึงมีหน๎าที่จะต๎องเลําเรื่องราวให๎คนดูรู๎เรื่อง 
  2. หน๎าที่ในการสื่ออารมณ๑ (emotional function) ภาพยนตรืต๎องสามารถสร๎างอารมณ๑
ตํางๆ ให๎กับคนดู ไมํวําจะเป็นความโศกเศร๎า ความสุข ความหวาดเสียวสยดสยอง ฯลฯ โดยใช๎วิธี
ตํางๆ กันไป เป็นต๎นวําใช๎การตัดตํอหรือเสียงประกอบ 
 3. หน๎าที่ในการสื่อทางความคิด (intellectual function) การสื่อทางด๎านความคิดมีอยูํ       
2 ลักษณะ คือ  
   1) คนทําภาพยนตร๑อาจจะแทรกความคิดบางอยํางที่อาจเป็นปรัชญาหรือ
ข๎อคิด หรือแงํคิดดีๆ เกี่ยวกับการใช๎ชีวิตเข๎าไปในเรื่อง ซึ่งคนดุจะรับรุ๎และอาจจะเอาไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 
   2) การกระตุ๎นให๎คนดูใช๎ความคิดของตัวเอง โดยคนทําภาพยนตร๑ไมํได๎เอา
ความคิดของตัวเองไปให๎  
  ทั้งสองลักษณะนี้ล๎วนเปูนข๎อให๎คนดูคิด ไมํใชํคาดูภาพยนตร๑สนุกๆ สักเรื่องแล๎วจบ
เพียงเทํานั้น 
  4. หน๎าที่ในการสร๎างความตื่นตาตื่นใจ (spectacle function) ซึ่งไมํจําเป็นวําต๎อง
เกิดจากภาพเทําน้ัน ถึงแม๎ความตื่นตาตื่นใจสํวนใหญํจะเกิดจากการได๎เห็นภาพตํเสียงดนตรีก็มีสํวนไมํ
น๎อย 
  จากการศึกษาข๎อมูลของผู๎วิจัยที่กลําวถึงองค๑ประกอบและหน๎าที่ของภาพยนตร๑นั้น 
สามารถสรุปความสําคัญ ดังนี้ ภาพยนตร๑ในแตํละเรื่องจะมีองค๑ประกอบรวมคล๎ายคลึงกันขึ้นอยูํกับ
ผู๎สร๎าง หรือผู๎กํากับผลงาน และทีมงานที่มีความเกี่ยวข๎องทั้งหมดวําต๎องการสื่อสารผลงานออกมาใน
รูปแบบใด หรือใช๎เทคนิคพิเศษตํางๆ เพื่อสร๎างความนําสนใจในภาพยนตร๑ โดยองค๑ประกอบจะถูกคิด
ขึ้นตั้งแตํการวางแผนตั้งแตํกํอนเริ่มถํายทํา โดยการวางแผนงาน คัดเลือกตัวนักแสดง จัดทําของ
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ประกอบฉาก เสื้อผ๎า  การแตํงหน๎า สํารวจสถานที่ถํายทํา บทสนทนาของตัวละคร ให๎สมบูรณ๑และ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่จะนําเสนอให๎มากที่สุด ยกตัวอยํางเชํน ภาพยนตร๑แนวย๎อนยุค ผู๎สร๎างและ
ทีมงานก็ต๎องดําเนินการหาสถานที่ในการถํายทํา ของประกอบฉากในยุคนั้นๆ เครื่องแตํงกาย บท
สนทนา ภาษาพูดตามยุคสมัย เป็นต๎น และดําเนินการมาถึงชํวงการถํายทําภาพยนตร๑ก็ต๎องมีการ
เตรียมสํวนประกอบตํางๆ ให๎ฉากที่จะตัดตํอนั้น ไมํกระโดดจนถูกจับผิด เชํน การแตํงตัวของนักแสดง
ต๎องมีรายละเอียดเหมือนเดิม หากถํายทําฉากตํอไปในสถานที่อื่น หรือวันอื่นๆ บางเรื่องมีการสักยันต๑ 
ก็ต๎องสร๎างแบบหุํนขึ้นมาเพื่อในวันตํอๆ ไป จะได๎วาดลวดลายเหลํานั้น ลงบนตัวนักแสดงโดยไมํ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่ผํานการถํายทําไปแล๎ว เมื่อเข๎าสูํกระบวนการตัดตํอเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ต๎องใช๎ผู๎มี
ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการตัดภาพเชื่อมตํอเฟรม ใสํเสียงประกอบ ดนตรี เทคนิค
พิเศษตํางๆ เพื่อให๎เรื่องราวที่นําเสนอสร๎างความนําสนใจ สร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ชมตื่นตาตื่นใจกับ
ภาพยนตร๑ หากทุกอยํางมีความสมบูรณ๑แบบอาจจะทําให๎ภาพยนตร๑เรื่องนั้นได๎รับความนิยมและสร๎าง
รายได๎ให๎แกํบริษัทภาพยนตร๑ได๎เชํนกัน 
 
  4.4 ประเภทและความแตกต่างของสื่อภาพยนตร์  
   ภาพยนตร๑ที่ฉายอยูํทุกวันนี้มีหลากหลายประเภทขึ้นอยูํกับวําจะจําแนก
ตามลักษณะใด โดย (สมาน งามสนิท, 2542) ได๎แบํงสามารถแบํงเป็นหมวดหมูํได๎ 2 ประเภท คือ การ
จําแนกประเภทตามลักษณะการนําเสนอ และการจําแนกประเภทตามหน๎าที่หลักของการสื่อสาร ดังนี ้ 
1) ประเภทของภาพยนตร๑จําแนกตามลักษณะการนําเสนอ 
 1.1 ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเป็นจริง ภาพยนตร๑ทุกเรื่องจะมีภาษาและไวยากรณ๑เป็นของตัวเอง
เชํนเดียวกับภาษาหนังสือในการแตํงหนังสือ หรือการสื่อสารความหมายด๎วยภาษาหนังสือนั้น ผู๎แตํง
จะใช๎ถ๎อยคํามาเรียงเข๎าเป็นประโยคยาวบ๎างสั้นบ๎างตามความเหมาะสม สํวนภาพยนตร๑นั้น ผู๎สร๎าง
หรือผู๎สื่อความหมายด๎วย ภาพยนตร๑จะนําภาพแตํละภาพที่เรียกวํา “เฟรม” (frame) มาเรียงเข๎า
ด๎วยกัน พร๎อมทั้งตบแตํงด๎วยเสียง ประกอบอื่นๆ ให๎สวยงาม เพื่อให๎ผู๎ชมเกิดความประทับใจ 
ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเป็นจริงถูกผลิตขึ้นเพื่อประโยชน๑ในการสื่อสาร หากจะแบํงประเภทยํอยๆออกไป
อีก สามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภทใหญํๆ คือการจําแนกประเภทตามลักษณะการนําเสนอ      
และการจําแนกประเภทตามหน๎าที่หลักของการสื่อสาร 
    1. ภาพยนตร๑ขําว (newsreel) ภาพยนตร๑ขําวเป็นภาพยนตร๑ที่บันทึกภาพ
เหตุการณ๑ตํางๆ ที่ เกิดขึ้นจริงๆ เชํน ภูเขาไฟระเบิด แผํนดินไหว น้ําทํวม ไฟไหม๎ปุาหรือไฟไหม๎
บ๎านเรือน การประชุมทาง การเมือง การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเหตุการณ๑ทาง
วัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงาม ของแตํละท๎องถิ่น เชํน งานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร งานเทียน
พรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี งานชักพระที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานบุปผชาติที่เชียงใหมํ เป็นต๎น 
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ภาพยนตร๑ประเภทขําวนี้จะเสนอเพียงเหตุการณ๑ที่ เกิดขึ้นเทํานั้น วําอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เราใน
ฐานะผู๎รับสารจะได๎รับขําวคราวความเป็นไปในทั่วโลก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคที่มีการสื่อสาร
เจริญก๎าวหน๎าเชํนทุกวันนี้ชีวิตประจําวันของเราจะขาดเสียจาก ขําวสารเสียมิได ๎ 
   2. ภาพยนตร๑สารคดี (documentary film) ภาพยนตร๑ชนิดนี้จะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ นําเสนอมากขึ้นกวําภาพยนตร๑ขําว โดยมีรายละเอียดมากขึ้น เชํน สาร
คดีภูเขาไฟระเบิด จะมีรายละเอียด ไปถึงโครงสร๎างของโลกเป็นอยํางไร มีความร๎อนอยูํอยํางไร มีการ
ระเบิดอยํางไร ภาพยนตร๑ประเภทนี้จะต๎องแสดงรายละเอียดที่เรามองไมํเห็นให๎เราเห็นได๎ด๎วยการวาด
ภาพทั้งแนวตั้ง แนวนอน แนวขวาง เมื่อเราดูภาพยนตร๑ชนิดนี้แล๎ว จะเข๎าใจทันทีวําภูเขาไฟระเบิดได๎
อยํางไร ซึ่งแตกตํางจากภาพยนตร๑ขําวที่รายงานเฉพาะตอนที่ภูเขาไฟระเบิดเทํานั้นในทํานองเดียวกัน 
ภาพยนตร๑สารคดีเกี่ยวกับงานบุญบั้งไฟต๎องมีรายละเอียดตั้งแตํความเชื่อของชาวเมื องยโสธร การ
เตรียมการ การเสียสละกําลังกายกําลังใจ และกําลังทรัพย๑ เพื่อรํวมกันสร๎างบั้งไฟชนิดตํางๆ นําเสนอ
ทั้งเบื้องหน๎าและเบื้องหลังตลอดจนอารมณ๑ของผู๎เกี่ยวข๎องกับประเพณีนั้นๆ เมื่อได๎ชมภาพยนตร๑เรื่อง
นี้แล๎ว จะเข๎าใจได๎วํางานบุญบั้งไฟมีความหมายตํอชาวยโสธรอยํางไร เป็นต๎น  
   3. ภาพยนตร๑การศึกษา (education film) ภาพยนตร๑การศึกษา มีลักษณะ
คล๎ายกับภาพยนตร๑ สารคดีทั่วๆไป แตํออกแบบเฉพาะขึ้น เพื่อให๎เหมาะกับกลุํมที่ต๎องใช๎ภาพยนตร๑
นั้นๆ ภาพยนตร๑ประเภทนี้มี 10 บทบาทมาตั้งแตํสมัยนายโธมัส เอดิสัน ได๎ผลิตภาพยนตร๑ 2 เรื่องชื่อ
วํา “แมลงหวี่” (The Hauseflies) และ เรื่อง “กบ” (The fog) แม๎วําภาพยนตร๑เรื่องแรกๆ จะเป็น
ภาพยนตร๑เงียบ แตํให๎ผลดีตํอการศึกษาเพราะทําให๎ผู๎เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น เนื่องจากใน
กระบวนการเรียนรู๎นั้น คนเราจะเรียนรู๎ได๎ดีที่สุดถ๎าการเรียนนั้นเกิดจากประสบการณ๑ตรง เชํนด๎วยกับ
ในวิชาภูมศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ และวิชาอื่นๆ ภาพยนตร๑จึงเป็นสื่อที่สามารถจําลองประสบการณ๑ตรง
มาไว๎ในห๎องเรียนได๎อยํางนําสนใจ ยํอมหมายความวํา ภาพยนตร๑การศึกษาจึงสามารถยํอโลกมาไว๎ใน
ห๎องเรียนได๎ตามเวลาที่ต๎องการ อีกทั้งภาพยนตร๑ยังเป็น “ภาษาสากล” ทุกคนดูแล๎วจะเข๎าใจได๎จาก
ภาพที่เห็นตรงกัน เนื้อหาสาระของภาพยนตร๑การศึกษาเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นจริง อาจมาจาก
ภาพยนตร๑ประเภทขําว ตัวอยํางเชํน ภาพยนตร๑สงครามโลกครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ซึ่งระยะแรกที่มีการ
เสนอนั้นเป็นการกระจายขําวสาร (ภาพยนตร๑ขําว) ที่เกิดขึ้นแตํละวัน แตํเมื่อเหตุการณ๑ผํานไปนาน
แล๎ว และมีการนํามาฉายซ้ําอีกครั้ง ก็จะกลายเป็นภาพยนตร๑ประวัติศาสตร๑ อาจจะถํายเพิ่มเติมถึง
สาเหตุของสงคราม ความเสียหายจากสงคราม ผลกระทบจากสงคราม ตลอดจนความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วไปที่มีตํอสงคราม เพื่อให๎ภาพยนตร๑นั้นมีเนื้อหาสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น ผู๎ฉายไมํจําเป็นต๎องให๎คํา
บรรยายใดๆ ประกอบผู๎ชมสามารถจะชมสามารถเข๎าใจในเนื้อเรื่องนั้นได๎  
   4. ภาพยนตร๑เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ๑ เพราะภาพยนตร๑ที่มี
เนื้อหาเป็นจริงอีก ประเภทหนึ่ง สิ่งที่พูดถึงในภาพยนตร๑โฆษณานั้นเป็นความจริงทั้งหมดแตํความจริง
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ทั้งหมดของสิ่งที่โฆษณานั้น อาจจะไมํพูดถึงทั้งหมดก็เป็นได๎ แล๎วแตํวําต๎องการจะให๎ประชาชนรู๎จัก
สินค๎าหรือองค๑กรนั้นๆ ในแงํมุมไหนเทํานั้น  
 1.2 ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหามาจากการประพันธ๑ 
  ภาพยนตร๑ที่สร๎างขึ้นตามความคิด จินตนาการ และความคาดหวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจ
เป็นไปได๎ หรือเป็นไปไมํได๎ แล๎วแตํผู๎สร๎างจะมีจินตนาการอยํางไร ภาพยนตร๑ประเภทนี้เรียกวํา 
ภาพยนตร๑แบบประพันธ๑ (fiction) สามารถจัดเข๎าไว๎ในกลุํมของศิลปะ แตํวงการภาพยนตร๑ได๎มาใช๎จัด
ประเภทภาพยนตร๑ ซึ่งในป๓จจุบันเราสามารถแบํงได๎ดังตํอไปนี้ 
   1. ภาพยนตร๑แบบบู๏ แอ็กชั่น ( Action) หมายถึง ภาพยนตร๑แนวตํอสู๎ ระทึกใจ 
เหมาะสําหรับคน ชอบความแข็งแรงและศิลปะการตํอสู๎ ในภาพยนตร๑แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่ง
ตํางๆ ที่เราอาจจะหาดูได๎ยาก ฉะนั้นคนที่ชอบภาพยนตร๑ประเภทนี้ มิใชํเพราะชอบความรุนแรงแตํ
หมายถึงคนที่ชอบที่จะสัมผัสกับสิ่งที่หาดูไมํได๎ในชีวิตประจําวันและชอบความตื่นเต๎นอยูํด๎วย ป๓จจุบัน
ภาพยนตร๑ประเภทนี้มีออกมาฉายกันมากไมํเคยขาดและได๎รับการตอบกลับอยํางดี แตํก็ต๎องมีเนื้อหา
สาระและมุมมองของการออกแบบฉาก ได๎อยํางลงตัวและสมจริงด๎วยอยํางองค๑บากที่มีเรื่องการตํอสู๎
เป็นจุดสําคัญ  
  2. ภาพยนตร๑แนวผจญภัย (Adventure) หมายถึง ภาพยนตร๑ผจญภัย เข๎าปุา   ฝุา
ดง เจอป๓ญหาอุปสรรคมากมาย และต๎องมีการแก๎ไขป๓ญหาสถานการณ๑ ภาพยนตร๑ประเภทนี้เหมาะสม
หรับผู๎ชมที่ชื่นชอบ การผจญภัย เชํน เข๎าไปในปุาที่ยังไมํรู๎จักวํามีอะไรบ๎างที่รอการเข๎าไปค๎นหาจากนัก
เดินทาง  
   3. ภาพยนตร๑ภาพการ๑ตูนเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพยนตร๑การ๑ตูน 
โดยใช๎ภาพวาดเคลื่อนที่ได๎ด๎วยเทคนิคของแอนนิเมชั่น (animation) ซึ่งป๓จจุบันกําลังเป็นที่นิยม เชํน 
finding nemo ก๎าน กล๎วยยักษ๑ ฯลฯ  
  4. ภาพยนตร๑ตลกขบขัน (Comedy) โดยแบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ  
   4.1 ตลกแบบเยาะเย๎ยถากถาง ที่เรียกวํา แซ็ทไทริก โคมิดี (satiric 
comedy) เป็นการล๎อเลียนเยาะเย๎ย หรือถากถางเหตุการณ๑ หรือบุคคลในสังคมที่มีเรื่องเดิมอยูํแล๎ว 
เชํน ล๎อเลียนผู๎นํา หรือนักการเมือง หรือดารา เป็นต๎น  
    4.2 ตลกแบบไมํต๎องอาศัยเค๎าเรื่องเดิมที่เป็นจริงในสังคมเป็นกรอบ แตํ
เป็นการตลกขบขันที่ผู๎สร๎างภาพยนตร๑คิดขึ้นมาเองทั้งหมดภาพยนตร๑ตลกแบบนี้ เรียกวํา ไซต๑-แก๏ก โค
มิดี (sight-gag comedy)  
  5. ภาพยนตร๑ประเภทลี้ลับสืบสวนสอบสวน (Crime / Mystery / Thriller)    เป็น
ภาพยนตร๑ที่ผู๎สร๎าง พยายามสร๎างเงื่อนงําหรือปมตํางๆ ไว๎ ผู๎ชมจะต๎องคิดติดตามชมอยํางใกล๎ชิดวํา
เรื่องจะออกมาในรูปใด เชํน ภาพยนตร๑จากเรื่องเชอร๑ลอก โฮม ตลอดจนภาพยนตร๑ฆาตกรรมตํอเนื่อง
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ตํางๆ ภาพยนตร๑อาชญากรรม ฆาตกรรม หรืแนวการแก๎ไขตํอสู๎กับคดีตํางๆ ของตํารวจ หรือเรื่องที่ไมํ
สามารถหาข๎อสรุปได๎ เป็นต๎น  
  6. ภาพยนตร๑ชีวิต (Drama) ภาพยนตร๑ที่ทําให๎รู๎สึกซึ้งเศร๎าเคล๎าน้ําตา ทําให๎นึกถึง
ชีวิตของคนจริงๆ ซึ่งบางเรื่องอาจทําให๎ผู๎ชมเกิดภาวะกดดันและเครียดไปกับเนื้อเรื่องบ๎างทําให๎รู๎สึก
เศร๎ามากแตํเมื่อผู๎ชมชมภาพยนตร๑เสร็จจะทําให๎ภาวะตึงเครียดนั้นหายไป  
  7. ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ (Erotic) อาจไมํเหมาะกับผู๎ที่ยังไมํสามารถ
ควบคุมภาวะอารมณ๑ของตนเองได๎ อาทิ เด็กและวันรุํน บางเรื่องอามีเน้ือหาคํอนไปทางภาพยนตร๑ชีวิต  
  8. ภาพยนตร๑ครอบครัว (Family) เป็นภาพยนตร๑ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถชมได๎
ทุกเพศทุกวัย สํวนใหญํเป็นภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของคนในครอบครัว สํวนใหญํจะ
แฝงแงํคิดเอาในเนื้อเรื่อง และเดินเรื่องแบบเรียบงํายเน๎นความรักของคนในครอบครัว   9. 
ภาพยนตร๑จินตนาการ (Fantasy) ไมํวําจะเป็นจินตนาการด๎านเทพนิยาย ด๎านวิทยาศาสตร๑ หรือด๎าน
อวกาศตํางดาว (Sci-Fi) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู๎สร๎างจิตนาการไปในอนาคตหรือในอดีตวําโลกนี้จะเป็น
อยํางไรก็ได๎ เชํน โลกเมื่อล๎านปีที่แล๎ว เรื่องในตํานาน ฯลฯ ผู๎สร๎างภาพยนตร๑วิทยาศาสตร๑อาจ
จินตนาการไป โดยอาศัยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร๑ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นแนวคิด แล๎วสร๎างภาพยนตร๑
ขึ้นมาตามแนวคิดนั้น อาทิเชํน ภาพยนตร๑เรื่องสตาร๑วอร๑ อีทีเพื่อนรัก นาเนีย ภาพยนตร๑จินตนาการนี้
เราจะเห็นวํา ผู๎สร๎างจินตนาการจะสร๎างสิ่งแปลกใหมํๆ มาให๎เราเห็น เชํน ยานพาหนะอาวุธ บ๎านเรือน 
เสื้อผ๎า หรืออาหารหน๎าตาแปลกๆ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล๎อมที่ตํางออกไปจากชีวิตจริงเข๎า
มาใสํไว๎ในภาพยนตร๑  
  10. ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องของความรัก (Romance) สํวนใหญํจะเป็นเรื่อง
รักๆ ใครํๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล๎อม และยุคสมัยตํางๆ ที่ผู๎สร๎างจินตนาการขึ้นมา เชํน ความรักในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 เชํน เรื่อง A Farewell to Arms และ Waterloo Bridge หรือลัทธิทหารเป็น
ใหญํในเยอรมัน (militarism) เชํนเรื่อง Three Comrads เรื่องของความรักในลักษณะนี้จะอิงเรื่อง
จริงทั้งหมดเพียงแตํนําเอาเรื่องความรักประเด็นเดียวเทํานั้นมาเป็นแกนนํา โดยสร๎างความรักให๎
ยิ่งใหญํกวําความเป็นจรงิเพื่อให๎ผู๎ชมภาพยนตร๑ได๎ปลํอยให๎อารมณ๑ ประสบการณ๑ และความปรารถนา
ของตนลํองลอยไปตามกระแสแหํงเรื่องราวน้ันๆ  
  11. ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาสาระเป็นมหากาพย๑ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารที่ทําให๎ผู๎ชม
ภาพยนตร๑เกิดความประทับใจและมหัศจรรย๑ใจ เชํน ทรอย (Troy) ที่แสดงถึงความยิ่งใหญํของ
อาณาจักรโรมันหรือฉากที่แสดงถึงความยิ่งใหญํในภาพยนตร๑เรื่องพระนเรศวร ภาพยนตร๑ประเภทนี้
ต๎องใช๎เทคนิคการถํายทําพิเศษอยํางมาก เพื่อให๎เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญํจนเกินความจริงแตํให๎
อารมณ๑สูงสุดแกํผู๎ชม  
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  12. ภาพยนตร๑ประเภทนํากลัว ทําให๎ผู๎ชมเกิดอาการขนพองสยองเกล๎า เชํน 
ภาพยนตร๑ผี ไมํวําจะเป็นผีดิบ ผีดูดเลือด ผีปอบ ผีกระสือ ฯลฯ ซึ่งเป็นภาพยนตร๑ที่ตัวละครหลักจะนํา
กลัวนําเกลียด ทําให๎ผู๎ชมกลัวกันตลอดเรื่อง อาทิ บุพผาราตรี, ปอบ, 5 แพรํง, แก๎บนผี, แมํนาคพระข
โนง, ผีชํองแอร๑ เป็นต๎น  
 
2) ประเภทของภาพยนตร๑ตามหน๎าที่หลักของการสื่อสาร 
 2.1 ภาพยนตร๑ขําว  
  เหตุการณ๑และสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนั้นเป็นที่สนใจของผู๎รับสารจากสื่อ
ทุกประเภท ไมํวําจะมีผลกระทบตํอผู๎รับสารโดยตรงหรือไมํก็ตาม ภาพยนตร๑ที่บันทึกเหตุการณ๑ตํางๆ 
ดังกลําวนี้ เมื่อเสนอตํอมวลชนโดยชํองทางที่เหมาะสมในโลกของการสื่อสารจึงเกิดคนกลุํมหนึ่งตาม
ภาษาของการสื่อสาร เรียกวํา “ผู๎สํงสาร” คอยดูเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกวํา “สาร” แล๎ว
บันทึกเหตุการณ๑นั้นด๎วย ภาพยนตร๑ที่เรียกวํา “สื่อ” แล๎วรายงานเหตุการณ๑นั้นๆ ผําน “ชํองทาง” 
ทางวิทยุโทรทัศน๑มายัง “ผู๎รับสาร” ให๎รับทราบข๎อมูลสถานการณ๑ตํางๆอยํางครบถ๎วนถูกต๎อง ผู๎สํงสาร
จึงจัดเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีหน๎าที่ ปฏิบัติตามหลักการที่นักสื่อสารมวลชนกําหนดไว๎อัน 
ได๎แกํ  

1) ให๎ขําวสารแกํมวลชน (to inform)  
2) ให๎ความคิดและนํามวลชน (to influence)  
3) ให๎ความบันเทิงสนุกสนานแกํมวลชน (to amuse people)  
4) ให๎บริการแกํผู๎รับสารและชุมชน (to serve)  

  เนื่องจากการรายงานขําวสารของสื่อมวลชน ยังมีความสําคัญตํอสังคมทางรัฐศาสตร๑
อีกด๎วย นัก รัฐศาสตร๑อยําง ฮาโรลด๑ ดี ลาสส๑เวลล๑ (Horold D. Lasswell) จึงได๎เสนอไว๎วํา หน๎าที่
ของสื่อมวลชนควรมี 3 ประการ คือ ประการแรก เฝูาดูสภาพสิ่งแวดล๎อมของสังคม (surveillance of 
the environment) คือ เสนอ ขําวสาร ประการที่สอง ต๎องประสานงานสํวนตํางๆ ของสังคม 
(correlation of the parts of society) ได๎แกํ การเสนอความคิดเห็นตํางๆ ในสังคมให๎เป็นที่เข๎าใจ
กันดีและประการสุดท๎ายเป็นที่ถํายทอดวัฒนธรรม (transmission of culture) คือ การให๎การศึกษา 
จึงจะถือวํามีหน๎าที่ตามหลักการสื่อสารและหลักรัฐศาสตร๑ อยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ ซึ่งโดยธรรมชาติ
ของมนุษย๑นั้น จะเสาะแสวงหาขําวสารด๎วยตัวเองในลักษณะที่ต๎องไมํรู๎สึกวําตนถูกยัดเยียดให๎อําน ให๎
ฟ๓ง หรือให๎ดูมนุษย๑มีทางเลือกที่จะหลบขําวสาร หากเขาไมํต๎องการที่จะรับรู๎ มนุษย๑เป็นผู๎กําหนดความ
สนใจของตนเองจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณีตํางๆกัน จะเห็นได๎วํา ในชีวิตประจําวัน เราจะปะทะกับ
ขําวสารตลอดเวลาไมํวําจะเป็น การดูขําว การฟ๓งขําว และการอํานขําวสาร เป็นกิจกรรม หลักทาง
สังคม ประโยชน๑ของภาพยนตร๑ขําวจึงชํวยให๎ผู๎ดูขําวจากภาพยนตร๑ขําวได๎เห็นเหตุการณ๑ตํางๆ ที่  
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เกิดขึ้นจากทั่วโลก ได๎เห็นทั้งภาพที่มีสีตามธรรมชาติและได๎ยินเสียงสร๎างความเชื่อถือได๎มากกวําสื่อ
ชนิดอื่น ตลอดจนทําให๎ผู๎ชมรู๎เทําทันโลกทันเหตุการณ๑ มีข๎อมูลสนับสนุนในวงสนทนาหรือในการ
ประชุมสัมมนา การปะทะสังคมภายนอก และการตัดสินใจทางธุรกิจ (สมาน งามสนิท:2548)  
  นอกจากนี้ ภาพยนตร๑ขําวยังให๎ความเพลิดเพลิน ชํวงเวลาของการเสนอขําวทางวิทยุ
โทรทัศน๑จะ เป็นชํวงเวลาที่ผู๎ชมขําวกําลังวําง ปลํอยตัวปลํอยใจให๎สบายเพลิดเพลินไปกับขําวสารที่
ได๎รับ นักจิตวิทยา เรียกวํา “การลดภาวะความตึงเครียด” (reduction of tension) ในสภาพสังคมที่
นับวันจะสลับซับซ๎อนขึ้น เชํนนี้ ภาพยนตร๑ขําวจะมีสํวนผูกพันกับป๓จเจกบุคคลหรือกลุํมบุคคลรวมทั้ง
สังคมมากยิ่งขึ้น การที่คนเราจะอยูํในสังคมที่สลับซับซ๎อนเชํนนี้ได๎อยํางมีความสุข จะต๎องเป็นคนทัน
โลกทันเหตุการณ๑ เพื่อนํามาปรับใช ๎และเตรียมพร๎อมรับมือกับทุกสถานการณ๑ที่จะเกิดขึ้นในแตํละวัน 
 2.2 ภาพยนตร๑เพื่อการศึกษา  
  ภาพยนตร๑เสียงในฟิล๑มเข๎ามามีบทบาทในวงการศึกษา เพื่อให๎ความรู๎และสร๎างความ
สนใจแกํ ผู๎เรียนมากขึ้น ภาพยนตร๑การศึกษาครอบคลุมถึงภาพยนตร๑ทุกชนิด ไมํวําจะเป็นภาพยนตร๑
ชนิดใดล๎วนมี ประโยชน๑ตํอการศึกษาทั้งสิ้น หากผู๎ใช๎รู๎จักเลือกมาใช๎ให๎เหมาะกับชั้นเรียน และใช๎อยําง
ถูกวิธี โดยอาจแบํงภาพยนตร๑การศึกษาได๎ดังนี้ 
   1. ภาพยนตร๑แสดงพื้นฐานของเรื่องที่เรียน (back ground film) เป็น
ภาพยนตร๑ ที่ใช๎สําหรับประกอบการเรียนทั่วไป อาจใช๎เพื่อนําเข๎าสูํบทเรียน หรือฉายซ้ําตอนเรียนจบ
วิชานั้นๆ เพื่อสรุป บทเรียน เชํน ภาพยนตร๑สารคดี ภาพยนตร๑บันเทิงแนวประวัติศาสตร๑ ภาพยนตร๑
ขําว ภาพยนตร๑โฆษณา ฯลฯ  
   2. ภาพยนตร๑ประกอบการสอนขนาดสั้น (short teaching film) เป็น
ภาพยนตร๑ที่แสดงเฉพาะกิริยา อาการอันใดอันหนึ่ง ซึ่งการเรียนการสอนยังไมํชัดเจนพอ เชํน การ
สอนเรื่องการทํางานของหัวใจ แสดง เฉพาะการทํางานของหัวใจเทํานั้น สํวนที่เหลือครูผู๎สอนจะเป็นผู๎
อธิบายเอง เจมส๑ บราวน๑ (Jame Brown) ได๎กําหนดหน๎าที่ของภาพยนตร๑การศึกษาไว๎ 7 ประการ คือ  
    2.1) การแสดงข๎อเท็จจริง (factual films) โดยมีการเสนอแนวคิด
อยํางละเอียดเพ่ือให๎เข๎าใจความหมายของเรื่องที่ ศึกษาอยํางละเอียด  
    2.2) รายงานขําวด๎วยภาพ (pictorial report film) เป็น
ภาพยนตร๑ที่เกี่ยวกับการศึกษา เรื่องเวลาและการแขํงขัน เชํน การบันทึกการแขํงขันกีฬา ฯลฯ  
    2.3) แสดงเรื่องราวที่แตํงขึ้น (fictional drama film) แสดงความ
เชื่อในเรื่องวรรณคดี มีประโยชน๑ในการพัฒนาทัศนคติ และความรู๎สึกในคุณคําของสิ่ง ตํางๆได๎เป็น
อยํางดี  
    2.4) เสนอละครชีวิตจริง (true drama film) เสนอเหตุการณ๑จริง
ในชีวิตคนทั่วไป  
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    2.5) นําเที่ยว (travelogues) ให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับสังคมภูมิศาสตร๑ 
เป็นเรื่องธรรมชาติ สังคมของแตํละท๎องที่  
    2.6) ฝึกอบรม (training film) ทําหน๎าที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินการตํางๆ เกี่ยวกับทักษะการฝึกอบรม  
    2.7) สารคดี (documentary film) ทําหน๎าที่เป็นแหลํงข๎อมูลที่มี
ความสําคัญทางการศึกษาที่มีเนื้อหา สาระถูกต๎องกับสภาพที่เป็นจร ิ
 2.3 ภาพยนตร๑เพื่อการแสดงความคิดเห็นและชักจูงใจ  
  มนุษย๑เป็นผู๎กําหนดความต๎องการของตัวเองจากความสนใจตามแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใน
กรณีตํางๆ ทําให๎การใช๎สื่อสารมวลชนจึงมีจุดมุํงหมาย เพื่อหวังผล (effect) จากสิ่งที่ผลิตขึ้นมาแสดง
ความคิดเห็น ใน การชักจูงใจ โดยกําหนดวัตถุประสงค๑ (purpose) และมีเปู าหมายที่แนํนอน (goal-
oriented) เพราะ ภาพยนตร๑ทําให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยสามารถแบํงได๎ 3 
ประเภท คือ  
  1) ภาพยนตร๑ โฆษณา เป็นภาพยนตร๑สั้นๆยาวไมํเกิน 1 นาที เรียกวํา “สปอต” มี
ลักษณะเป็นภาพยนตร๑ที่โน๎มน๎าวใจ ชักชวนให๎ผู๎บริโภคยอมรับสินค๎าและบริการแล๎วซื้อสินค๎าและ
บรกิารนั้นโดยตรง  
  2) ภาพยนตร๑ ประชาสัมพันธ๑ สร๎างขึ้นในรูปแบบของภาพยนตร๑สารคดี ที่มีเนื้อหา
สาระเป็นจริงที่ต๎องการให๎สาธารณชน ทราบ เพื่อวัตถุประสงค๑ที่จะให๎สาธารณชนรู๎จักและเข๎าใจตน 
ตลอดจนรักษาความเข๎าใจอันดีของประชาชน ให๎มีตํอองค๑การตลอดไป  
  3) ภาพยนตร๑โฆษณาชวนเชื่อ (propaganda film) มักมีเนื้อหาสาระในการ 
ประกาศชักชวนให๎ผู๎ชม สนับสนุนแนวคิดการกระทํา ลัทธิศาสนาและอุดมการณ๑ทางการเมือง เพื่อ
การกระจาย (dissemination) และอธิบายชี้แจง (elucidation) ความคิด ลัทธิ และทฤษฏีการเมือง 
โดยทําหน๎าที่กระจายแนวคิดและอธิบายให๎เข๎าใจเรื่องของลัทธิและความเชื่อ นอกจากนี้ยังเป็นการ
เผยแพรํลัทธิทางการเมืองให๎คนกลุํมน๎อยระดับหัวหน๎าชนชั้น หรือระดับพรรคเข๎าใจในลัทธิ แนวคิด
ทางการเมืองนั้นอยํางถํองแท๎แจํมใส จนสามารถนําไปเผยแพรํตํอไปได๎อีกด๎วย อาทิ การเสนอสุนทร
พจน๑การปราศัย เป็นต๎น 
  
2.4 ภาพยนตร๑บันเทิง 
  ภาพยนตร๑บันเทิง หมายถึง ภาพยนตร๑ที่สร๎างเพื่อความบันเทิง คําวําบันเทิง ตาม
ความหมายของพจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) หมายถึง “เบิกบานใน รื่นเริงใจ ทําให๎รู๎สึก
สนุก” ภาพยนตร๑บันเทิงจึงมุํงให๎ความเบิกบานใจ รื่นเริงใจ และให๎ความรู๎สึกสนุก ภาพยนตร๑ชนิดนี้ 
อาจสร๎างขึ้นจากเรื่องจริง แตํมีการเพิ่มเติมเรื่องให๎สนุกสนานมากขึ้น เพื่อมิให๎ภาพยนตร๑เรื่องนั้น
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กลายเป็นภาพยนตร๑สารคดี บางครั้งภาพยนตร๑บันเทิงอาจสร๎างขึ้นจากสัจธรรมบางประการในสังคม 
โดยใสํตัวละครเข๎าไป เชํนภาพยนตร๑เรื่อง “ทองพูน โคกโพธิ์ ราษฎรเต็มขั้น” ซึ่งสะท๎อนและล๎อเลียน
สังคมที่มีคนรวยและคนจน คนรวยมีอํานาจทางเศรษฐกิจยํอมมีอํานาจทุกอยําง สํวนคนจนไมํมี
อํานาจทางเศรษฐกิจยํอมหมดทุกสิ่งทุก อยํางแม๎แตํสิทธิและความเป็นธรรม เป็นต๎น ภาพยนตร๑
บันเทิงมักเป็นภาพยนตร๑ที่สร๎างขึ้นจากจินตนาการของผู๎สร๎าง ซึ่งอยูํในรูปแบบเยาะเย๎ยถากถางสังคม 
ล๎อเลียนสังคม เรื่องรักๆใครํๆ การ๑ตูน เรื่องลึกลับมหัศจรรย๑ประเภทคาวบอย บู๏ หรือจินตนาการด๎าน
วิทยาศาสตร๑ภาพยนตร๑บันเทิงมักจะมีความยาวไมํเกิน 2 ชั่วโมง สร๎างด๎วยระบบเสียง แสง สี           
ที่ตระการตาเพื่อมุํงเน๎นให๎ความบันเทิง สนุกสนานและผํอนคลายอารมณ๑ของผู๎ดูบางเรื่องก็ต๎องการ
สร๎างความเครียด และความกลัวให๎แกํผู๎ชม เชํน เรื่องผี หรือให๎เกิดอัศจรรย๑ใจ เชํน เรื่อง อภินิหาร
ตํางๆ อยํางไรก็ตาม ภาพยนตร๑บันเทิงต๎องการให๎ผู๎ชมเกิดอารมณ๑รํวมเพราะการเกิดอารมณ๑รํวมกับสิ่ง
ที่เราได๎เห็นนั้นเป็นการพักผํอนและผํอนคลายหรือเกิดความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่ง แม๎วําป๓จจุบันนี้
ภาพยนตร๑จะแตกรูปแบบออกไปเป็นภาพทัศน๑ และวิทยุโทรทัศน๑ก็ตามแตํรูปแบบแมํบท เทคนิคการ
ถํายทํา และภาษาที่ประกอบเข๎ากันเป็นเรื่องราวยังคงรักษาแมํบทของภาพยนตร๑เฉกเชํนเดิม 
  จากการศึกษาข๎อมูลจากผู๎วิจัยข๎างต๎นสรุปและจําแนกประเภทภาพยนตร๑ได๎ ดังนี้  
 1) ภาพยนตร๑บ๎าน หมายถึง หนังบ๎าน เป็นภาพยนตร๑ที่ถํายเก็บไว๎ดูภายในครอบครัว สํวน
ใหญํจะเป็นหนังเกําเมื่อครั้งเริ่มมีเครื่องฉายภาพยนตร๑ครั้งแรกของโลก เชํน เด็กหญิงนั่งทานข๎าวใน
บ๎านตระกูลลูมิแอร๑ เด็กชายชาวเหนือในประเทศไทยเลํนน้ําทะเลเป็นครั้งแรก เป็นต๎น 
        2) ภาพยนตร๑ขําว หมายถึง ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหามาจากเหตุการณ๑จริง เรื่องจริง บุคลที่มี
ตัวตนจริงในภาพยนตร๑ถึงแม๎ในป๓จจุบันจะลํวงลับไปแล๎วก็ตาม ขําวพระราชกรณียากิจของราชวงศ๑
ตําง ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เชํน รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป เมื่อปี 2440 เป็นต๎น  
 3) ภาพยนตร๑สารคดี หมายถึง ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาจากความเป็นจริง แตํลงรายละเอียด
มากกวําภาพยนตร๑ขําว ใช๎ระยะเวลาการนําเสนอที่นานกวํา เป็นข๎อมูลที่มีผํานการค๎นคว๎าข๎อมูล
มาแล๎ว เชํน สารคดีสัตว๑ สารคดีการทดลองวิทยาศาสตร๑ สารคดีประวัติศาสตร๑ เป็นต๎น 
 4) ภาพยนตร๑เพ่ือการเรียนรู๎ หมายถึง สื่อภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเรื่องราวตรงประเด็นกับเรื่องที่
ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ โดยใช๎ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี สร๎างความเพลิดเพลินและความรู๎ใน
ชํวงเวลาเดียวกัน สามารถเกิดองค๑ความรู๎นอกเหนือจากตําราเรียน เพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการจดจําและ
เรียนรู๎ เชํน น้ําพุ กาลครั้งหน่ึงเมื่อเช๎านี้ มหัศจรรย๑โลมาหัวใจนักสู๎ (Dolphin Tale) เป็นต๎น 
 4) ภาพยนตร๑เพื่อความบันเทิง หมายถึง ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเบาสมอง คลายเครียด บ๎าง
อาจจะสร๎างมาจากเรื่องจริงแตํเพิ่มสีสัน โดยการเพิ่มตัวละครที่มีบุคลิกที่สนุกสนาน หรือใช๎เทคนิค
การถํายทําและการตัดตํอที่ตระการตา สร๎างความเพลิดเพลินให๎แกํผู๎ชมโดยภาพยนตร๑ที่สร๎างความ
บันเทิงสํวนใหญํจะเป็นหนังตลก (comedy) เชํน ไอฟายแตงกิ้วเลิฟยู พี่มากพระโขนง เป็นต๎น 
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 5) ภาพยนตร๑เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ หมายถึง ภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาเชิญชวน เชิง
พาณิชย๑ รณรงค๑ เชํน สงกรานต๑วันสุดท๎าย ของ สสส. ที่รณรงค๑เรื่องเมาไมํขับ เป็นต๎น 
 6) ภาพยนตร๑แบบประพันธ๑ หมายถึง ภาพยนตร๑ที่ถูกสร๎างมาจากนวนิยายชื่อดัง หนังสืออําน
นอกเวลา จินตนาการของผู๎สร๎าง มีการถํายทอดเป็นหนังหลายๆ แนว แอคชั่น ดรามํา ตลก สืบสวน
สอบสวน การ๑ตูน ฯลฯ เชํน เจ๎าชายน๎อย อยํูกับก๐ง ผีเสื้อและดอกไม๎ ก๎านกล๎วย เป็นต๎น 
 4.5 ภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน 
  ฟิลิป โบชารด๑ 1952 อ๎างถึงใน (ฐะปะนีย๑ นาครทรรพ, 2545) ได๎กลําวถึงภาพยนตร๑
สําหรับเยาวชนไว๎วํา ภาพยนตร๑เป็นสื่อที่มีอิทธิพลตํอผู๎ชมที่เป็นเยาวชนเป็นอยํางมากเนื่องจากเป็นสื่อ
ที่มีการเคลื่อนไหว มีสีสันสวยงาม มีเสียงและเพลงประกอบ ทําให๎กระตุ๎นความรู๎อยากเห็น เสริมสร๎าง
การเรียนรู๎ให๎กับเด็กได๎งําย ป๓จจุบันมีการผลิตภาพยนตร๑สําหรับเด็กออกมาหลายเรื่องทั้งของไทยและ
ของตํางประเทศ ซึ่งหากจะย๎อนกลับไปประเทศทางยุโรปเริ่มให๎ความสนใจกับภาพยนตร๑ที่เหมาะ
สําหรับเด็ก ตลอดจนการจัดตั้งชมรมภาพยนตร๑เยาวชน โดยมีการจัดให๎เด็กลงคะแนนแสดงความเห็น
ที่มีตํอภาพยนตร๑แตํละเรื่อง  
  ภาพยนตร๑กลายมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให๎กับเด็กนักเรียน ตั้งแตํปี ค.ศ. 1945 
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาพยนตร๑ในหมูํเด็กปกติและเด็กไมํปกติ และภาพยนตร๑สําหรับเยาวชน 
เนื่องจากป๓ญหาเกี่ยวกับภาพยนตร๑สําหรับเด็ก ยังมิได๎มีการคบคิด และแก๎ไขอยํางจริงจัง ป๓ญหาจาก
งบประมาณที่จะผลิตสื่อสําหรับเด็ก อยํางไรก็ตาม ชํวงที่การผลิตภาพยนตร๑สําหรับเด็กยังมีไมํเพียงพอ
นี้ ทําให๎ผู๎เชี่ยวชาญต๎องพิจารณาถึงการใช๎ภาพยนตร๑สําหรับผู๎ใหญํบางเรื่อง ซึ่งอาจจะเหมาะสําหรับ
ผู๎ชมที่เป็นเยาวชนการผลิตภาพยนตร๑สําหรับเด็กยังมีน๎อย มีเพียงสองถึงสามประเทศที่สามารถ
จัดสร๎างภาพยนตร๑เชํนนี้ ออกมาได๎มากพอที่จะให๎เด็กได๎ดูสม่ําเสมอตลอดไป อาทิ ประเทศอังกฤษ 
เริ่มต๎นเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง ได๎จัดตั้งแผนกผลิตภาพยนตร๑สําหรับเด็กขึ้น ภาพยนตร๑นี้เรียกกันวํา 
ภาพยนตร๑บันเทิงสําหรับเยาวชน  
  จากการศึกษาข๎อมูลภาพยนตร๑สําหรับเยาวชนข๎างต๎น ผู๎ วิจัยสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
ภาพยนตร๑ ได๎ถูกนํามาเป็นสื่อสําหรับการเรียนการสอนตั้งแตํ ค .ศ. 1945 เนื่องจากภาพยนตร๑มี
คุณลักษณะที่จดจําได๎งํายกวําตัวอักษร ประกอบด๎วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงสนทนา เสียง
ประกอบ ดนตรี สีสันสวยงาม ฯลฯ อีกทั้งยังมีการสอดแทรกองค๑ความรู๎ในเรื่องตํางๆ ในป๓จจุบัน
ภาพยนตร๑ถูกนํามาใช๎ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น จากงานวิจัยหลายๆ แหํงที่นํามาภาพยนตร๑
รํวมกับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ ของผู๎เรียน เชํน การใช๎ภาพยนตร๑ในการเพิ่มทักษะการ
อําน ฟ๓ง พูด ภาษาอังกฤษ, การใช๎ภาพยนตร๑สํงเสริมเจตคติของผู๎ เรียนฝึกทักษะการคิดอยํางมีเหตุ
และผล ผํานการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑จากภาพยนตร๑ เป็นต๎น 
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   โดยภาพยนตร๑เด็กหรือเยาวชนสํวนใหญํ จะเป็นการสอดแทรก ข๎อคิด คุณธรรม 
โดยมีตัวละครทั้งฝุายดีและไมํดี และในตอนสุดท๎ายจะมีบทสรุปของการกระทํานั้นๆ เชํน A bug’s 
life (ตัวบั๊กหัวใจไมํบั๊ก) ที่สอดแทรกเรื่องความสามัคคี การเคารพผู๎อื่น ฯลฯ  Stuart Little (เจ๎าหนู
แสนซน) วรรณกรรมสําหรับเด็กชื่อดัง ที่สอดแทรกเรื่อง ความเทําเทียมในสังคม การยอมรับความ
แตกตําง ฯลฯ หรือการเรียนรู๎วัฒนธรรมตํางชาติ วิถีชีวิต เชํน Totoro (โทโทโรํเพื่อนรัก) ที่สอดแทรก
วัฒนธรรมตามวิถีของประเทศญี่ปุุนการใช๎ตะเกียบกินข๎าว ลักษณะบ๎านเรือนแบบชั้นเดียว ฯลฯ หรือ
เรื่องวิทยาศาสตร๑ เชํน eight below (ปฏิบัติการ 8 พันธุ๑อึดสุดขั้วโลก) ที่สอดแทรกเรื่อง อุณหภูมิขั้ว
โลกใต๎ วิถีชีวิตของสัตว๑ที่กําเนิดในอากาศหนาวเย็น แสงออโรลา เป็นต๎น หรือจุดกําเนิดของกีฬา เชํน 
Lesson of a dream (บทเรียนสูํฝ๓น) ที่กลําวถึงเรื่องการกําเนิดกีฬาฟุตบอลอันโดํงดังในประเทศ
เยอรมันทํามกลางการเมืองของประเทศ ฯลฯ  โทษทัณฑ๑ยาเสพติดและสังคม เชํน น้ําพุ กาลครั้งหนึ่ง
เมื่อเช๎านี้ สามชุก ที่สอดแทรกเรื่อง การค๎าประเวณี การเสพยา เด็กจรจัด การถูกลํอลวง ฯลฯ หรือ
มิตรภาพระหวํางครอบครัว เพื่อน คุณครูและนักเรียน เชํน เด็กหอ ที่สอดแทรกเรื่องมิตรภาพ การไมํ
มีตัวตนสําหรับบคนรอบข๎าง ป๓ญหาครอบครัว ฯลฯ หรือการถกเถียงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เพื่อ
ฝึกการคิดวิเคราะห๑ หาข๎อเท็จจริงในมุมมองของตนเอง โดยเป็นภาพยนตร๑ที่มีคําถามปลายเปิดตลอด
ทั้งเรื่อง เชํน ตั้งวง ที่กลําวถึงเรื่องนําขบคิดและเชิญชวนให๎หาคําตอบในเรื่องความเป็นไทย สังคมไทย 
ไสยศาสตร๑และความเชื่อของคนไทย การศึกษาในเมืองไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย การเมืองไทย เป็นต๎น    
  การนําภาพยนตร๑มาเป็นสื่อการสอนป๓จจัยหลักขึ้นอยูํกับตัวผู๎สอนในการจับประเด็น
ความสําคัญใด เพื่อไปใช๎ให๎เกิดองค๑ความรู๎ พัฒนาทักษะความคิด พัฒนาคุณธรรม ฯลฯ โดยให๎
เยาวชนได๎เรียนรู๎จากภาพยนตร๑ ถึงภาพยนตร๑บางเรื่องจะเป็นการสร๎างจากแบบประพันธ๑ จินตนาการ
ของผู๎สร๎าง แม๎ภาพยนตร๑จะเป็นมายาคติ แตํเรื่องราวตํางๆ ที่ปรากฏนั้น คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของ
มนุษย๑ ถือเป็นกระจกสะท๎อนตัวตน รากเหง๎า การประพฤติดี ประพฤติหยาบของมนุษย๑ที่มีปะปนกัน
ไป บางคนอาจจะมีประสบการณ๑ตรง และทุกคนก็พบเจอสิ่งเหลํานี้ในชีวิตจริงด๎วยเชํนกัน 
  จากการวิจัยแนวความคิดที่เกี่ยวข๎องภาพยนตร๑ตามที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎น ผู๎วิจัย
เห็นความสําคัญและความสัมพันธ๑ ในการนําภาพยนตร๑มาใช๎เป็นสื่อสําหรับการเรียนรู๎ในงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งในงานวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในป๓จจุบันภาพยนตร๑ได๎รับการสนับสนุนนํามาใช๎ในการศึกษาเป็นวงกว๎าง
มากขึ้น และเนื้อหาด๎านคุณธรรมได๎ถูกสอดแทรกลงไปในภาพยนตร๑สําหรับเยาวชนมากมายหลาย
เรื่อง ทั้งภาพยนตร๑ไทยและภาพยนตร๑ตํางประเทศ อีกทั้งในหลายๆ ประเทศได๎ภาพยนตร๑ได๎ถูกบรรจุ
เข๎าไปอยูํในหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิเชํน ประเทศสวีเดน ตามที่ได๎กลําวนําในบทที่ 1 ความ
เป็นมาและความสําคัญแล๎วนั้น และกลุํมเปูาหมายสําหรับการวิจัยเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ซึ่งถือวํามีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ๑ชีวิตในระดับหนึ่ง สามารถแยกแยะความจริง และจินตนาการ 
หรือการปรุงแตํงได๎ อีกนัยหนึ่งถือวําได๎ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑ แยกแยะ รู๎ดี รู๎ชั่ว 
เหตุที่มา การตัดสินใจกระทํา หรือไมํกระทํา ได๎ด๎วยตนเอง 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  (นภดล เทียนเพิ่มพูน, 2546) ได๎ทําการศึกษาการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักเรียนนายร๎อยตํารวจ เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝ๓งให๎แกํนักเรียนนายร๎อยตํารวจ 
รูปแบบวิธีการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียนนายร๎อยตํารวจและนายร๎อย
ตํารวจฝุายปกครอง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนนายร๎อยตํารวจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่ควรปลูกฝ๓งให๎แกํนักเรียนนายร๎อยตํารวจ และรูปแบบวิธีการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม 
เมื่อจําแนกตามสถานภาพและเหตุผลของการมาเป็นตํารวจ ผลการวิจัยพบวํา 
  ความคิดเห็นของนักเรียนนายร๎อยตํารวจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ที่ควรปลูกฝ๓ง
ให๎แกํนักเรียนนายร๎อยตํารวจ และรูปแบบวิธีการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม อยูํในระดับ
มาก คุณธรรมที่ควรปลูกฝ๓งอยํูในระดับสูงสุด คือ เป็นผู๎ที่มีสัจจะและความจริงใจ และระดับต่ําสุด คือ 
เป็นผู๎ที่มีระเบียบวินัย จริยธรรมที่ควรปลูกฝ๓งอยูํในระดับสูงสุด คือ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และระดับต่ําสุด 
คือ ให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ รู๎จักเสียสละ เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวมมากกวํา
สํวนตน 
  รูปแบบวิธีการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมที่อยูํในระดับสูงสุด คือ ครูอาจารย๑ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียนนายร๎อยตํารวจ และระดับตํ่าสุด คือ ให๎นักเรียนทํองจํา 
  ความคิดเห็นของนายตํารวจฝุายปกครองเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝ๓ง
ให๎แกํนักเรียนนายร๎อยตํารวจ คุณธรรม ได๎แกํ ความยุติธรรม ความไมํประมาท ความอดทนและอด
กลั้น การมีระเบียบวินัย จริยธรรม ได๎แกํ ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร การเสียสละ ความ
สามัคคี และรูปแบบและวิธีการปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม ได๎แกํ การให๎ครู อาจารย๑ นายตํารวจฝุาย
ปกครอง ทําตัวเป็นแบบอยํางที่ดี การอบรมโดยวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ๑ การใช๎ละครสมมติ
ตัวอยํางของตํารวจที่ได๎จากสื่อมวลชน ภาพยนตร๑ ประสบการณ๑จริ งของตํารวจ ใช๎กิกรรมนอก
หลักสูตรตํางๆ เชํน คํายอาสาพัฒนาชนบท โครงการฝึกรับใช๎ประชาชนในชนบทและการเขียนบันทึก
ประจําวันการทําความด ี
  (นฤมล โอสถานุเคราะห๑, 2550) ได๎ทําการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ผลการวิจัยพบวํา  1. คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝ๓งให๎แกํนิสิตนักศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษา คุณธรรมจริยธรรมหลักที่ควรปลูกฝ๓งให๎เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ ความซื่อสัตย๑ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมุํงมั่น อดทน 
พากเพียร ความมีสติ รอบคอบ ความมีศรัทธาและความจริงใจ การมีทักษะชีวิต ความเสียสละ การมี
จิตของความเป็นผู๎ให๎ การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ รู๎รักสามัคคี การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความเข๎าใจผู๎อื่นและเข๎าใจโลก และการใช๎ปรัชญาแบบพอเพียง โดยสรุปเป็นทิศทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ให๎แกํนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากคุณธรรม
จริยธรรมดังกลําว 3 กลุํม คือคุณธรรมจริยธรรมประจําตัวหรือคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสําเร็จของการทํางานและการประกอบอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ตํอสังคมสํวนรวม 
 
  (ศิริวรรณ เกษมศานต๑กิดาการ, 2539) ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมและพัฒนาการ
ด๎านพฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑กํอนการฝึกสมาธิและหลังการฝึก
สมาธิ ผลการวิจัยพบวํา จากข๎อมูลแบบสอบถามของนิสิตชั้นปีที่ 2 ถึง 4 จํานวน 124 คน โดย
ตัวอยํางนิสิตกลุํมนี้เป็นนิสิตหญิงประมาณสองในสาม (65.3%) โดยเป็นนิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไปและมี
จํานวนครึ่งหนึ่งเป็นนิสิตชั้นปี 4 เกรดเฉลี่ยของนิสิตกลุํมนี้เทํากับ 2.81 (SD=1.06) นิสิตกลุํมนี้มี
ภูมิลําเนาอยูํตํางจังหวัดประมาณสามในห๎า (62.9%) สํวนที่เหลือมีภูมิลําเนาอยูํในกรุงเทพฯ  
  รายละเอียดของผลการวิจัยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑สํวนใหญํมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมทั้ง 8 ด๎านอยูํในระดับดี ดังนี้   
 1. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพฤติกรรมทางบวก ได๎แกํ อําน
หนังสือเรียนทุกวัน  เข๎าเรียนทุกครั้ง สํงงานที่ได๎รับมอบหมายตามกําหนด  อํานหนังสือทําการบ๎าน
เสร็จกํอนดูโทรทัศน๑และ ทํารายงานให๎เสร็จกํอนเลํนเกม   สํวนใหญํนิสิตปฏิบัติอยํูในระดับดี โดยนิสิต
จะปฏิบัติพฤติกรรมเหลํานี้ในระดับเป็นประจําหรือบํอยครั้ง ยกเว๎นพฤติกรรมที่ต๎องควบคุมตนเอง คือ 
อํานหนังสือเรียนทุกวันและอํานหนังสือ ทําการบ๎านเสร็จกํอนดูโทรทัศน๑นั้นนิสิตสํวนใหญํปฏิบัติใน
ระดับนานๆ ครั้ง  สํวนพฤติกรรมทางลบอยูํในเกณฑ๑ดีโดยนิสิตสํวนใหญํปฏิบัติพฤติกรรมเหลํานี้นานๆ  
ครั้ง ได๎แกํ เข๎าเรียนสาย  หลับในห๎องเรียน ตื่นไมํทันเลยตัดสินใจไมํเข๎าเรียน  โดดเรียนไปเที่ยวหรือ
ทํากิจกรรมอื่นเพื่อความบันเทิง  เวลานัดทํางานกลุํมกับเพื่อนมักมาเป็นคนสุดท๎ายและไมํตั้งใจเรียน
ในห๎อง   
 2. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความมีวินัย  โดยภาพรวมพฤติกรรมทางบวก ได๎แกํ อําน
หนังสือ ทําการบ๎านเสร็จกํอนดูโทรทัศน๑ นิสิตสํวนใหญํปฏิบัติพฤติกรรมนี้นานๆ ครั้ง เนื่องจากยังขาด
วินัยในตนเอง   สํวนพฤติกรรมทางลบ ได๎แกํ แตํงกายผิดระเบียบ ข๎ามถนนโดยไมํใช๎สะพานลอยที่อยูํ
ใกล๎ ใสํรองเท๎าผิดระเบียบ คุยกับเพื่อนในเวลาเรียน  หยิบของเพื่อนมาใช๎โดยไมํขออนุญาต  
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รับประทานอาหารที่ชอบจนจุก เข็ดไปนานและไมํตั้งใจเรียนในห๎อง  นิสิตสํวนใหญํปฏิบัติพฤติกรรม
ดังกลําวในระดับนานๆครั้งและไมํเคย ยกเว๎นพฤติกรรมไมํตั้งใจเรียนในห๎องปฏิบัติบํอยครั้งถึงร๎อยละ 
22.6 และพฤติกรรมคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน ปฏิบัติบํอยครั้งถึงร๎อยละ 50 และเป็นประจําถึงร๎อยละ 
21.8   
 3. อํานหนังสือเรียนทุกวัน  เข๎าเรียนทุกครั้ง สํงงานที่ได๎รับมอบหมายตามกําหนด  อําน
หนังสือทําการบ๎านเสร็จกํอนดูโทรทัศน๑และ ทํารายงานให๎เสร็จกํอนเลํนเกม   สํวนใหญํนิสิตปฏิบัติอยูํ
ในระดับดี โดยนิสิตจะปฏิบัติพฤติกรรมเหลํานี้ในระดับเป็นประจําหรือบํอยครั้ง ยกเว๎นพฤติกรรมที่
ต๎องควบคุมตนเอง คือ อํานหนังสือเรียนทุกวันและอํานหนังสือ ทําการบ๎านเสร็จกํอนดูโทรทัศน๑นั้น
นิสิตสํวนใหญํปฏิบัติในระดับนานๆ ครั้ง  สํวนพฤติกรรมทางลบอยูํในเกณฑ๑ดีโดยนิสิตสํวนใหญํปฏิบัติ
พฤติกรรมเหลําน้ีนานๆ  ครั้ง ได๎แกํ เข๎าเรียนสาย  หลับในห๎องเรียน ตื่นไมํทันเลยตัดสินใจไมํเข๎าเรียน  
โดดเรียนไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมอื่นเพื่อความบันเทิง  เวลานัดทํางานกลุํมกับเพื่อนมักมาเป็นคน
สุดท๎ายและไมํตั้งใจเรียนในห๎อง 
 4. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความซื่อสัตย๑ พฤติกรรมด๎านนี้เป็นพฤติกรรมทางลบทั้งหมด 
ซึ่งโดยภาพรวมพฤติกรรม ให๎เพื่อนเช็คชื่อแทน  ลอกการบ๎านเพื่อน  ไมํทํารายงานแตํให๎เพื่อนใสํชื่อไป
ด๎วยและทํางานวิชาอื่นในห๎องเรียน นิสิตมีพฤติกรรมเหลํานี้อยูํในระดับดี โดยสํวนใหญํปฏิบัติในระดับ
นานๆครั้ง ยกเว๎นพฤติกรรมลอกการบ๎านเพื่อน มีระดับบํอยครั้งถึงร๎อยละ 30.6 และพฤติกรรมลอก
ข๎อสอบเพื่อนนั้นนิสิตร๎อยละ 55.6 ระบุวําไมํเคย และนานๆครั้งมีร๎อยละ 38.7 สํวนพฤติกรรมให๎
เพื่อนลอกข๎อสอบมีจํานวนนิสิตร๎อยละ 50.8 ระบุวํานานๆครั้งและไมํเคยร๎อยละ 41.1 แสดงวํานิสิต
ยังมีจริยธรรมด๎านความซื่อสัตย๑ในระดับไมํเหมาะสม สํวนพฤติกรรมโกหกผู๎ปกครองเพื่อไปเที่ยวกับ
เพื่อนและโกหกผู๎ปกครองขอเงินไปซื้อสิ่งฟุุมเฟือย นั้นสํวนใหญํอยูํในระดับไมํเคยและนานๆ ครั้ง 
แสดงวํา นิสิตยังคงมีความซื่อสัตย๑ตํอผู๎ปกครอง และมีนิสิตจํานวนร๎อยละ 95.2 ที่ไมํเคยแยํงแฟน
เพื่อน 
 5. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความมีสัมมาคารวะ พฤติกรรมทางบวก ได๎แกํ ทําความ
เคารพรุํนพี่  ให๎อาจารย๑ใช๎ลิฟท๑กํอน  ทําความเคารพอาจารย๑ที่เคยสอน และทําความเคารพผู๎ปกครอง
กํอนไปและกลับจากมหาวิทยาลัย สํวนใหญํนิสิตปฏิบัติเป็นประจําและบํอยครั้ง ซึ่งอยูํในเกณฑ๑ดี  
สํวนพฤติกรรมทางลบการยืนค้ําศีรษะผู๎ใหญํ นั้นนิสิตสํวนใหญํไมํเคยปฏิบัติแสดงวํานิสิตมีความอํอน
น๎อมถํอมตนและสัมมาคารวะ 
 6. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความอดทน ได๎แกํ  ตื่นเช๎ามากเพื่อเดินทางมาเรียน  ทนฟ๓ง
เพื่อนปรึกษาป๓ญหาทางโทรศัพท๑เป็นชั่วโมง  หิวมากแตํยอมเรียนตํอไปจนหมดชั่วโมงเรียนและ
ห๎องเรียนหนาวมากแตํยังทนนั่งตํอไปจนหมดชั่วโมง  พฤติกรรมด๎านนี้สํวนใหญํนิสิตปฏิบัตินานๆ ครั้ง
และบํอยครั้งแสดงวํามีความอดทนสูง 
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 7. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความมีน้ําใจ  พฤติกรรมทางบวกได๎แกํ  ชํวยอาจารย๑ถือของ  
เตรียมอุปกรณ๑การสอนให๎อาจารย๑ในห๎องเรียน  ชํวยพํอแมํทํางานบ๎าน ยอมให๎คนที่มาที่หลั งได๎รับ
บริการกํอนและให๎เงินขอทาน หรือวณิพก สํวนใหญํนิสิตปฏิบัตินานๆ ครั้ง ยกเว๎นพฤติกรรมการชํวย
พํอแมํทํางานบ๎าน สํวนใหญํทําบํอยครั้งและเป็นประจํา 
 8. พฤติกรรมทางจริยธรรมด๎านความมีหิริโอตตัปปะ  พฤติกรรมทางบวก ได๎แกํถือศีล 5 สวด
มนต๑กํอนนอน ไปทําบุญที่วัด โดยนิสิตสํวนใหญํปฏิบัติพฤติกรรมเหลํานี้ในระดับนานๆ ครั้งและไมํเคย  
สํวนพฤติกรรมทางลบ ได๎แกํ นินทาวําร๎ายผู๎อื่น ตบยุง เถียงพํอแมํ เลํนการพนัน เชํน พนันฟุตบอล 
พูดจาหยาบคาย เชํน พูดคําดําคํา ตกปลา โกหกผู๎ปกครองขอเงินไปซื้อสิ่งฟุุมเฟือย ดื่มสุราหรือของ
มึนเมาและลอกข๎อสอบเพ่ือน นิสิตสํวนใหญํปฏิบัติพฤติกรรมเหลํานี้ในระดับนานๆ ครั้งและไมํเคย  
  
  (พรเทพ เสถียรนพเก๎า, 2553) ได๎ทําการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
คุณลักษณะด๎านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาครู ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
การประเมินสภาพแวดล๎อม เป็นการหาตัวแปรที่มีผลตํอคุณลักษณะด๎านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาครู โดยการใช๎แบบสอบถาม นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณพบตัวแปรที่มีผลตํอ
คุณลักษณะด๎านคุณธรรม จริยธรรมของกศึกษาครู อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 ตัวแปร 
ได๎แกํ 1) ทัศนคติที่ดีตํอคุณลักษณะด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2) การได๎รับการสนับสนุนจากสังคม 3) 
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพครู 4) การใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรม และที่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปรได๎แกํ 5) ความ
เชื่ออํานาจในตน และ 6) วิธีคิดแบบเร๎ากุศล 
  (เอกนฤน บางทําไม๎, 2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนอีเลิร๑นนิงเพื่อเสริมสร๎าง
จริยธรรมด๎านความรับผิดชอบตํอการเรียนสําหรับนักศกึษาปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวํา 
  1. รูปแบบการเรียนอีเลิร๑นนิง ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด๎วย 8 ขั้นตอนหลัก ได๎แกํ 1) 
ปฐมนิเทศการเรียนและวางแผนการเรียนรู๎ 2) สร๎างแรงจูงใจในการเรียนและสนับสนุนให๎มีการ
ประเมินตนเอง 3) ทบทวนและเชื่อมโยงความรู๎เดิมโดยการจัดระบบการเรี ยนรู๎โดยให๎หลักการ
พิจารณาจากผลลัพธ๑ 4) นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่สํงเสริมจริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ 5) สร๎าง
ลักษณะนิสัยโดยสนับสนุนให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ 6) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือโดยพิจารณา
ทางเลือกอยํางอิสระ 7) แนะนําให๎ข๎อมูลปูอนกลับโดยการแสดงปฏิกิริยาตํอตนเอง 8) สํงเสริม
คุณลักษณะด๎านความรับผิดชอบที่พึงประสงค๑ 
  2. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการเรียนอีเลิร๑นนิง พบวําผลการเปรียบเทียบจริยธรรม
ด๎านความรับผิดชอบระหวํางกลุํมควบคุมและกลุํมทดลองหลังจากเรียนด๎วยรูปแบบ พบวํา คะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมด๎านความรับผิดชอบกลุํมทดลองสูงกวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยคะแนนเฉลี่ยด๎านความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรม สามารถแปลผลอยูํในระดับมาก 
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  (พระมหาอาจริยาพงษ๑ คําตั๋น, 2554) ได๎ทําการวิจัยและผลการวิจัยพบวํา 1) ระดับ
การปฏิบัติตนด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับ
มากทุกด๎าน ยกเว๎นด๎านประหยัดอยูํในระดับปานกลาง 2) นักเรียนที่มีเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ตํางกัน มีระดับการปฏิบัติตนด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สํวนนักเรียนที่มีระดับชั้นและสภาพครอบครัวที่ตํางกัน        มี
ระดับการปฏิบัติตนด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ไมํแตกตํางกัน 3) ป๓จจัยด๎าน
จิตวิทยา ด๎านการเห็นคุณคําในตนเอง ป๓จจัยด๎านสังคม ด๎านการสร๎างบรรยากาศในสถานศึกษา และ
ด๎านการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถรํวมกันทํานายผลการปฏิบัติตนด๎าน
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ได๎ร๎อยละ 13.1 4) แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ มี 5 แนวทาง คือ 1. การพัฒนาด๎วยกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอน 2. การพัฒนาด๎วยการเป็นแบบอยํางที่ดี 3. การพัฒนาด๎วยการจัดกิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ 4.การพัฒนาด๎วยการจัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
และ 5. การพัฒนาด๎วยการสร๎างความมีสํวนรํวม 
 
  (พระบํารุง ป๒ฺญาพโล (โพธิ์ศรี), 2554) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่มีผลตํอการ
ปลูกฝ๓ งคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญํ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวําผลของการวิจัยพบวํา  
 
ป๓จจัยภายใน  
 ด๎านความเมตตา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีลักษณะเดํนในด๎านการเป็นผู๎มี
ความเห็นอกเห็นใจ มีความสงสารเมื่อเห็นเพ่ือนประสบกับความทุกข๑ยาก และพร๎อมที่จะให๎อภัยเสมอ
เมื่อเพ่ือน ๆ กระทําไมํดีตํอตน  
 ด๎านความซื่อสัตย๑ นักศึกษามีความซื่อสัตย๑ตํอเพื่อนที่ตนคบหาด๎วยความจริงใจ และเข๎าเรียน
สม่ําเสมอถือวําเป็นความซื่อสัตย๑ตํอตนเองที่สําคัญยิ่ง  
 ด๎านความมีวินัย ผลการวิจัยชี้ให๎เห็นวํา นักศึกษาเป็นผู๎มีระเบียบวินัยสูง ไมํวําจะเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย การไมํคุยโทรศัพท๑หรือแอบหลับในขณะที่อาจารย๑กําลังสอน  
 
ป๓จจัยภายนอก  
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 ด๎านครอบครัวของนักศึกษา พบวํา นักศึกษาให๎ความสําคัญกับครอบครัวที่มีความอบอุํน มี
คนคอยชํวยแก๎ป๓ญหาให๎ มีการอยูํพร๎อมหน๎ากันในครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ด๎านสถานศึกษา 
นักศึกษาเห็นวําอาจารย๑ผู๎สอนควรมีการลงโทษเมื่อนักศึกษากระทําผิดไมํควรปลํอยปะละเลย  
 ด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม นักศึกษาเห็นวําชุมชนไมํได๎มีสํวนชํวยเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ของนักศึกษาให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีขึ้น และนักศึกษาชอบเลียนแบบ 
พฤติกรรมของดารา – นักร๎อง  
 ด๎านสถาบันศาสนา นักศึกษาเชื่อวําศาสนามีสํวนชํวยขัดเกลาจิตใจให๎ตนเป็นคนดีและมี 
ความสุข นอกจากนี้ยังนําคําสอนมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิตไมํวําจะในขณะที่มีความสุข หรือมี
ความทุกข๑ เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบป๓จจัยที่มีผลตํอการปลูกฝ๓งคุณธรรม  และจริยธรรม ผล
การศึกษาพบวํา นักศึกษามีความคิดเห็นที่ไมํแตกตํางกัน 
  
  (หอภาพยนตร๑ (องค๑การมหาชน), 2554) ได๎ทําการวิจัยในการใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
ทฤษฎีต๎นไม๎จริยธรรม โดยใช๎สํวนของลําต๎นกับเด็กชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบวําแบบทดสอบความรู๎ความเข๎าใจเรื่องความเมตตากรุณา การคิดอยํางมีเหตุผล และการอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น โดยใช๎การทดสอบเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนและหลังชมภาพยนตร๑ โดยกํอนชม
ภาพยนตร๑กลุํมตัวอยํางมีคําเฉลี่ยทัศนคติจริยธรรมเรื่องการเมตตากรุณา และการคิดอยํางมีเหตุผล 
เทํากับ 18.75 และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.144 หลังจากชมภาพยนตร๑แล๎วกลุํมตัวอยํางมีทัศนคติ
จริยธรรมเรื่องการเมตตากรุณา และการคิดอยํางมีเหตุผลที่ดีขึ้นเทํากับ 19.25 และมีคําเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 3.040 แม๎จะมีจํานวนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน๎อยแตํก็พอบํงชี้ได๎วําเด็กนักเรียน
กลุํมตัวอยํางเข๎าใจและมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากเดิมไปในแนวทางที่ด ี
  
  (วีรพร สีสถาน, 2558) การพัฒนาแบบวัดจิตอาสาสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นโดยใช๎แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร๑ก 
ผลการวิจัยพบวํา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิต
อาสาโดยใช๎แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร๑ก              2) 
เพื่อวิเคราะห๑ระดับจิตอาสาและระดับเหตุผลของการกระทําพฤติกรรมจิตอาสาตามทฤษฎี
ความสามารถในการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร๑กของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
จําแนกตามภูมิหลังของนักเรียน  
ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้  1. แบบวัดที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามประสบการณ๑ด๎านจิตอาสาของ
นักเรียน ซึ่งแบํงองค๑ประกอบจิตอาสาออกเป็น 3 ด๎าน คือ การชํวยเหลือผู๎อื่น  การเสียสละตํอสังคม 
และความมุํงมั่นพัฒนา แบบวัดจิตอาสามีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC= 0.50 – 1.00) มีความเป็นปรนัย 
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มีอํานาจจําแนกสูง แบบวัดมีคําความเที่ยงทั้งฉบับเทํากับ 0.87 ซึ่งอยูํในเกณฑ๑สูง โดยมีคําความเที่ยง
ด๎านการชํวยเหลือผู๎อื่น การเสียสละตํอสังคม และความมุํงมั่นพัฒนา เทํากับ 0.68, 0.72 และ 0.76 
ตามลําดับ มีความตรงเชิงโครงสร๎างซึ่งจากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองพบวํา 
โมเดลการวัดจิตอาสามีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ (x2= 148.74, df=122, p= 0.50, 
GFI=0.98, AGFI=0.97, RMR=0.13, RMSEA=0.02) 2. โดยภาพรวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎นมีระดับจิตอาสาอยูํที่ระดับปานกลาง นักเรียนหญิงมีระดับจิตอาสามากกวํานักเรียนชาย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีระดับจิตอาสามากกวํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. มีจิตอาสามากกวํานักเรียนในสังกัด กทม. และสังกัด สช. นักเรียนในสังกัด กทม. มีจิตอาสา
มากกวําสังกัด สช. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสาตั้งแตํ 3 ครั้ง/เทอมขึ้นไปมีจิตอาสามากกวํา
นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสาต่ํากวํา 3 ครั้ง/เทอม และนักเรียนที่เคยเข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสา
อื่นที่ไมํใชํกิจกรรมของโรงเรียนมีกิจอาสามากกวํานักเรียนที่ไมํเคยเข๎ารํวมกิจกรรม 3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นสํวนมากมีเหตุผลของการกระทําพฤติกรรมจิตอาสาตามทฤษฎีความสามารถใน
การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร๑กอยูํในระดับสูงกวําเกณฑ๑ 
 
  (พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต), 2559) ได๎ทําการวิจัยการสํงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กําลังศึกษาอยูํใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
อยูํใน ระดับมากทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความมีนํ้าใจ ด๎านความประหยัด ด๎านความขยัน ด๎านความมี
วินัย และด๎านความซื่อสัตย๑ 

 2. ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยูํใน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน โดยภาพรวม พบวํา ไมํแตกตํางกันอยํางไมํ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านก็พบวํา ไมํแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. แนวทางการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวังนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ควรได๎รับการปลูกฝ๓งคุณธรรมและจริยธรรมด๎านนี้เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งเต็มไปด๎วยการแขํงขันและเรํงรีบ จึงทําให๎พฤติกรรมของเด็กได๎รับอิทธิพล
จากสภาพการณ๑ดังกลําว 
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  (นิศากร แสงสวําง, 2558) ผลการใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสอนภาษาอังกฤษที่เน๎นนิทาน
คุณธรรม เพื่อสํงเสริมความสามารถในการอํานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู๎ด๎านคุณธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวํา 

 1. สื่อคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนภาษาอังกฤษที่เน๎นนิทานคุณธรรมมีคําประสิทธิภาพ
เทํากับ 78.45/80.86 ซึ่งถือวํามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ๑ 75/75 

 2. ความสามารถในการอํานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนโดย
ใช๎สื่อคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. ความตระหนักรู๎ด๎านคุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนโดยใช๎
สื่อคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. นักเรียนมีความเห็นที่ดีตํอสื่อคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนภาษาอังกฤษที่เน๎นนิทาน
คุณธรรม 
  

 (นรชัญญา หาภา, 2557) ผลการเรียนแบบอีเลิร๑นนิงด๎วยการใช๎ป๓ญหาเป็นฐานและ
การสร๎างคํานิยมที่สํงผลตํอการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวํา 

 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมกํอนเรียนและหลังเรียน 
พบวําหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน คิดเป็นร๎อยละ 34.33 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนด๎วยบทเรียนอีเลิร๑นนิงด๎วยการใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน
และการสร๎างคํานิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา ภาพรวมอยูํใน
ระดับดี 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนด๎วยบทเรียนอีเลิร๑นนิง
ด๎วยการใช๎ป๓ญหาเป็นฐานและการสร๎างคํานิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคดนโลยี
การศึกษา ภาพรวมอยูํในระดับด ี

 
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
(Hoffman W & Goffstein M. B., 1961) ได๎ทําการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู

กับลักษณะจริยธรรมสี่ประการ คือ การมีควารับผิดชอบ การยอมรับและการสารภาพผิด การยึดหลัก
แหํงตน และการต๎านทานกิเลสที่เข๎ามายั่วยุ จากการวิจัยพบวํา เด็กที่ได๎รับการเลี้ยงดูโดยได๎รับความ
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รักน๎อย นอกจากนี้ยังพบวํา การให๎เหตุผลในการอบรมสั่งสอนมีความสัมพันธ๑ทางบวก กับคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ 

(Bergley, 2001) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนในชุมชน
ชนบท ได๎เสนอการดูแลจริยธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสํงเสริมโรงเรียนและพัฒนานักเรียนภายใน
โรงเรียนให๎มีความรับผิดชอบ การเคารพผู๎อื่น และมีจิตเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น สําหรับการเรียนการสอน
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเป็นอันเป็นสถาบันที่สั่งสมคุรธรรม จริยธรรม ในชุมชน
ถิ่นอาศัยและการรํวมมือกับผู๎อาศัยในชุมชนนั้น เพื่อสํงเสริมการรักษาไว๎ในคุณธรรมจริยธรรม ผําน
การสอนทักษะการแก๎ป๓ญหาในกิจกรรมการเรียนรูเ๎พื่อดํารงไว๎เพ่ือความสุขสงบทางสังคมสํวนรวม  

(Ritchie, 1997) ได๎กลําวถึงการออกแบบและสร๎างโปรแกรมการเรียนการสอนแบบ
อีเล็กทรอนิกส๑เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดีที่สุด บทความกลําววํา         ให๎ผู๎เรียนมีความสนใจตื่นตัวใน
การเรียนรู๎ และนักวิชาการการศึกษามีความเห็นพ๎องต๎องกัน ผู๎เรียนจะจดจําได๎ดี ถ๎ามีการนําเสนอ
เนื้อหาดี ผนวกกับประสบการณ๑เดิมของผู๎เรียน ผู๎ออกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคตํางๆเพื่อใช๎กระตุ๎น
ผู๎เรียนให๎นําความรู๎เดิมมาใช๎ในการศึกษาความรู๎ใหมํ รวมทั้งพยายามหาทางทําให๎การศึกษาความรู๎
ใหมํของผู๎เรียนกระจํางชัดมากขึ้น พยายามให๎ผู๎เรียนรู๎จักเปรียบเทียบ แบํงกลุํมยํอย เพื่ออภิปรายหา
เหตุผล วิเคราะห๑หาคําตอบด๎วยตนเอง 

(DeWitt, 2015) นําเสนอพฤติกรรมจริยธรรมในการใช๎คอมพิวเตอร๑ผํานระบบเครือขําย
อินเทอร๑เน็ตของกลุํมเยาวชน โดยสรุปได๎วํา พฤติกรรมการใช๎คอมพิวเตอร๑ที่ไมํถูกต๎อง และเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เป็นต๎นแบบที่สําคัญในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยผู๎สอน
จําเป็นต๎องสร๎างความเข๎าใจให๎กับเยาวชนในทางที่ถกูต๎องตั้งแตํยังอยูํในโรงเรียน 
 (Davis G. C. & Kent J. C., 1979) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาจริยธรรมทาง
ความรู๎ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการบัญชี คําถามที่ใช๎ในแบบสอบถาม ได๎แกํ ทํานสอน
จริยธรรมได๎หรือไมํ ประสบการณ๑จากการฝึกงานสํงผลตํอนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยํางไรบ๎าง 
สมาชิกภาพทําให๎การพัฒนาจริยธรรมเข๎มแข็งหรือไมํ พฤติกรรมจริยธรรมสูงแสดงให๎เห็นได๎โดยการ
ผํานอาสาสมัครหรือผํานกิจกรรมที่ปกครองนักศึกษาหรือไมํ ผู๎วิจัยได๎วัดขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม
ทางความรู๎ป๓จจุบันของนักศึกษา โดยใช๎เครื่องมือประเมินการตัดสินใจ การฝึกงาน และการ
อาสาสมัคร ผลการศึกษาพบวํา คําตอบจากเครื่องมือประเมินดังกลําว และคําตอบจากแบบสอบถาม
ควรใช๎สารสนเทศ และข๎อมูลที่มีความสัมพันธ๑กับป๓จจัยตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอการพัฒนาจริยธรรม
ทางความรู๎ของนักศึกษา  
 (Nortey, 2005) ได๎ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีผลตํอทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิร๑ก โดยใช๎กลุํมอยํางเป็นนักศึกษาในระดับวิทยาลัยที่เป็นผู๎อพยพมาจากประเทศกลุํม
ทางด๎านประเทศตะวันตก และประเทศในแถวบทวีปอื่นๆ ที่ไมํใชํประเทศกลุํมตะวันตก ที่ได๎มาพํานัก
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อาศัยอยูํที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยพบวํานักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไมํใชํกลุํมประเทศ
ตะวันตกมีเหตุผลทางจริยธรรมสูงกวํานักศึกษาที่มาจากกลุํมประเทศตะวันตก 
 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลการศึกษาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดย
ใช๎การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  
ผู๎วิจัยได๎เห็นความสัมพันธ๑และสําคัญเข๎ามาประกอบเป็นสื่อสําหรับการสร๎างกิจกรรมการเรียนรู๎ โดย
ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง นอกเหนือจากช่ัวโมงเรียน ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค
ป๓จจุบัน อีกทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง ฝึกทักษะการวิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑ การตัดสินใจ เหตุผลของการกระทําอยํางมีระบบ รํวมกลุํมอภิปรายนอกชั้นเรียน ฯลฯ   
  การพัฒนาบุคคลในระดับอุดมศึกษา ควรเน๎นในเรื่องของจริยธรรม เพราะในทุกสาย
อาชีพจําเป็นต๎องมีจรรยาบรรณในการประกอบสัมมาวิชาชีพ ผู๎ที่จะปลูกจริยธรรมของผู๎เรียน
นอกเหนือสถาบันครอบครัว ก็คือสถาบันการศึกษา เพราะจะชํวยพัฒนานักศึกษา ผู๎เป็นบุคลากรอัน
สําคัญยิ่งในการพัฒนาชาติบ๎านเมือง ฝึกคนให๎เป็นคนที่สมบูรณ๑  รู๎การกระทําของตนเอง ละอายและ
เกรงกลัวตํอสิ่งไมํดี เสริมสร๎างให๎มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม ทําให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถที่จะ
ออกไปรับใช๎สังคมได๎อยํางเหมาะสม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีประโยชน๑ตํอชาติในอนาคต 
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎การเรียนบนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อจะศึกษาผลการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎การ
เรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตํอไปน้ี 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 3. กําหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 4. ขั้นตอนการสร๎างและออกแบบเครื่องมือ 
 5. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 6. วิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

รูปแบบการวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)) โดยมีรูปแบบการวิจัย
แบบ One Group Pre-test Post-test ซึ่งแสดงในตาราง (มาเรียม นิลพันธ๑, 2547) 
  
 
 
 
  E แทน กลุํมทดลอง 
  X1 แทน กิจกรรมการเรยีน โดยใช๎ภาพยนตร๑กับทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

T1  แทน ทดสอบกํอนเรียน  
  T2 แทน ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 

กลุํม ทดสอบกํอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X1   T2 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
  ประชากรที่ใช๎ศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2560  

กลุํมตัวอยําง 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468304 วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนัก
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 55 คน โดยได๎มาจากการสุํมอยํางงําย (simple random sampling) 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคล
เบิร๑ก 
 3. กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
 4. แบบวัดสถานการณ๑การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม  
 5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมคมออนไลน๑ ผาํน
ภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 1. แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เพื่อกําหนดรูปแบบ เนื้อหา การวัดผลสัมฤทธิ์ และการวัด
ความคิดเห็น ของผลการศึกษาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช๎การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ 
ดังกลําวตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการใน
การออกแบบสัมภาษณ๑แบบมโีครงสร๎าง 
  1.2 นําทฤษฎีและข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาและการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content 
Analysis) มาสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง โดยศึกษาวิธีการสร๎างจากเอกสารตําราที่เกี่ยวข๎อง 
เพื่อนํามาสร๎างประเด็นสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญ 3 ด๎าน โดยแบํงเป็น 

- ด๎านภาพยนตร๑ 
- ด๎านจริยธรรม 
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- ด๎านเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  1.3 นําแบบสัมภาษณ๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ตรวจสอบ  
  1.4 ปรับปรุงแก๎ไขแบบสัมภาษณ๑ตามข๎อเสนอแนะอาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ 
  1.5 นําแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎วไป
สัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาพยนตร๑ จํานวน 3 ทําน  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจริยธรรม จํานวน 3 ทําน และ
ด๎านเครือขํายออนไลน๑ จํานวน 3 ทําน เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตํอไป 
 
  จากผลการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการศึกษาการให๎เหตุผล

เชิงจริยธรรม โดยใช๎การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปได๎วํา ผู๎สอนควรมีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านสื่อสังคมออนไลน๑ กระตุ๎นหา

แหลํงข๎อมูลใหมํๆ ให๎แกํผู๎เรียน การจัดกิจกรรมควรกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญาในการแกํป๓ญหาโดยการตรึก

ตรองอยํางมีเหตุเละผล จากการรํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑ตัวอยํางจากสื่อภาพยนตร๑ และสรุปผล 

โดยนํามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีของโคลเบิร๑กขั้นที่ 5 หลักการทําตามสัญญา และขั้นที่ 6 หลักอุดมคติ

สากล ภาพยนตร๑ที่นํามาใช๎ประกอบการเรียนแงํคิดด๎านจริยธรรม ควรมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชํวงวัย

ของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงบริบทโดยรวมของภาพยนตร๑ โดยการวิจัยครั้งนี้นํามาภาพยนตร๑ เรื่อง ฉลาด

เกมส๑โกง และ JUNO (โจ๐ปุองใจเกินร๎อย)  เพราะเนื้อหาหลักของเรื่องเน๎นการกระทําของตัวละครที่

ขัดตํอจริยธรรม ทําให๎ผู๎เรียนสามารถวิเคราะห๑ได๎ชัดเจน และใช๎ประสบการณ๑ทางตรงหรือทางอ๎อม

ของตนเองพิจารณาให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ (ดัง

รายละเอียด ภาคผนวก ค). 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง  
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 
 
 

ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิด ทฤษฎี  
และหลักการในการออกแบบแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 

นําทฤษฎีและข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาและการวิเคราะห๑เนื้อหา )Content Analysis) มา

สร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เพ่ือนํามาสร๎างประเด็นสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ด๎าน คือ 
ด๎านภาพยนตร๑ ด๎านจริยธรรม และด๎านเครือขํายสังคมออนไลน๑ 

ปรับปรุงแก๎ไข 

นําแบบสัมภาษณ๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นให๎อาจารย๑ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ตรวจสอบ  

ไมํผําน 

ผําน 

ปรับปรุงแก๎ไขแบบสัมภาษณ๑ตามข๎อเสนอแนะอาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ 

ได๎แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างที่ผํานการปรับปรุง 

นําแบบสัมภาษณ๑ไปสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ 
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2. แผนการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
  แผนการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
ของนักศึกษาปริญญาตรี มีขั้นตอนในการสร๎าง ดังนี ้
  2.1 ศึกษาโครงสร๎างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา 
  2.2 ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผําน
ภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียน 
  2.3 ศึกษาจุดประสงค๑และเนื้อหายํอยเพื่อกําหนดแผนการจัดการเรียนรู๎ และนําผล
การสัมภาษณ๑จากผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด๎าน มาเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
การเรียนรู๎ โดยทําการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับสร๎างเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎บนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก โดยพิจารณาจากเนื้อหาและความสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  2.4 ดําเนินการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผําน
ภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ประกอบด๎วย สาระการเรียนรู๎ ผลการ
เรียนรู๎ที่คาดหวงั จุดประสงค๑การเรียนรู๎ และเนื้อหาสาระการเรียนรู ๎
  2.5 นําแผนจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ไปเสนออาจารย๑ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎องและปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 
  2.6 นําแผนจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แล๎วนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC : Index of item-Objective Congruence) 
คําณวนหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ซึ่งมีเกณฑ๑ในการพิจารณาคํา IOC ดังนี ้
 +1 = แนํใจวําแผนจัดกิจกรรมข๎อนั้นวัดจุประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎จริง 
 0   = ไมํแนํใจวําแผนจัดกิจกรรมข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
 -1  = แนํใจวําแผนจัดกิจกรรมข๎อสอบข๎อนั้นไมํได๎วัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
  โดยผลการตรวจสอบคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC ) ของผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 9 ทําน  
มีคําเทํากับ 1.00  
  2.7 ปรับปรุงแก๎ไขแผนการจดัการเรียนรู๎ตามข๎อเสนอแนะของผู๎เช่ียวชาญให๎มีความ
สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น 
  2.8 นําแผนจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ไปใช๎จริง 
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร๎างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 

ศึกษาโครงสร๎างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชา จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจัดกิจกรรม 

ศึกษาจุดประสงค๑และเนื้อหายํอยเพื่อกําหนดแผนการจัดกจิกรรม ให๎สอดคล๎องกับ
จุดประสงค๑ 

การเรียนรู๎ และดําเนินการเขียนแผนจัดกิจกรรมตามผลสัมภาษณ๑ของผู๎เชี่ยวชาญ 

ไมผ่่าน 

ปรับปรุงแก๎ไข 

ปรับปรุงแก๎ไขแผนการจัดกิจกรรมตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 

ไมผ่่าน 

ได๎แผนการจัดกิจกรรมไปใชจ๎ริง 

นําแผนจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ไปเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ๑ 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎องและปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 

ไม่ผ่าน 

ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา แล๎วนํามาหาคําดัชนีความ

สอดคล๎อง IOC 

ไมํผําน 

ผําน 
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3. กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
  สําหรับกิจกรรมการเรียนรู๎ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎เลือกสื่อสังคมออนไลน๑ คือ 
เฟซบุ๏ค ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ขั้นที่ 5 ขั้นทําตามคําหมั่นสัญญา และ ขั้นที่ 6 ขั้นอุดมคติ
สากล โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ด๎านคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด๎วย    
เครือขํายสังคมออนไลน๑ ทฤษฎีของโคลเบิร๑กขั้นที่ 5-6 และภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาด๎านจริยธรรม 
  3.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา โครงสร๎างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 
  3.3 ศึกษาจุดประสงค๑และเนื้อหายํอยเพื่อกําหนดกิจกรรมการเรียนบนเครือขําย
สังคมออนไลน๑และนําผลการสัมภาษณ๑จากผู๎เชี่ยวชาญ 3 ด๎าน มาดําเนินการจัดทํากิจกรรมการเรียน
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ให๎สอดคล๎องจุดประสงค๑การเรียนรู๎โดยทําการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
สําหรับสร๎างกิจกรรมการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
โดยพิจารณาจากเนื้อหาและความสอดคล๎องกับการเรียนการสอนผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
  3.4 พัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎี
โคลเบิร๑ก ให๎ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน ดังน้ี 
   3.4.1 วิเคราะห๑เนื้อหา กําหนดวัตถุประสงค๑และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
ของกิจกรรมการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
   3.4.2 คัดเลือกภาพยนตร๑ที่มีเนื้อหาจริยธรรม จัดทําข๎อมูลภาพยนตร๑ และ
เรื่องยํอของภาพยนตร๑ รวมทั้งรายละเอียดการวัดประเมินผล นําไปเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต๎องในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎  และนําข๎อสรุปมา
ปรับปรุงแก๎ไข โดยได๎นําภาพยนตร๑จํานวน 5 เรื่อง ได๎แกํภาพยนตร๑ เรื่อง อาป๓ติ, ผีเสื้อและดอกไม๎, 
ฉลาดเกมส๑โกง, Juno (โจ๐ปุองใจเกินร๎อย), อนธการ (The Blue Hour)  
   3.4.3 พัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑
ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให๎
ครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง โดยบทเรียนจะประกอบไปด๎วยภาพยนตร๑ ข๎อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงรวมถึงการออกแบบหน๎าจอให๎สวยงาม จากการศึกเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยเลือกใช๎สื่อออนไลน๑ Facebook มาใช๎ในกิจกรรมการเรียนรู๎ เพราะสะดวกตํอการใช๎
งานและเป็นชํองทางที่ผู๎เรียนคุ๎นเคยและใช๎เป็นประจํา โดยตั้งกลุํมปิดสําหรับใช๎ติดตํอสื่อสาร ผู๎เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผํานกระดานข๎อความรํวมกัน และผู๎สอนสามารถนัดเวลาใน
การทํากิจกรรม รวมถึงอัพโหลดไฟล๑ตํางๆ ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษากํอนเข๎าชั้นเรียน เมื่อดําเนินการจัดตั้ง
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กลุํมและตกแตํงรูปแบบเสร็จสิ้นแล๎ว นําเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต๎องและปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา  
  3.5 นํากิจกรรมการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่ดํา เนินการสร๎างเสร็จ
เรียบร๎อยไปให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาตรวจสอบ จากนั้นจึงนําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านคุณธรรม จํานวน 3 
ทําน และด๎านสื่อสังคมออนไลน๑ จํานวน 3 ทําน เป็นผู๎ตรวจสอบความถูกต๎อง โดยใช๎แบบประเมิน
คุณภาพที่มีมาตราสํวนประมาณคํา ( Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert) 5 ระดับ (Boone 
H. N. & Boone D. A., 2012) ดังนี ้
 
 5  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมดีมาก 
 4  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมดี 
 3  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมปานกลาง 
 2  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมพอใช๎ 
 1  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  ควรปรับปรุงแก๎ไข 
 
กําหนดเกณฑ๑ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
 
 4.50-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 3.50-4.49 หมายถึง  มีคุณภาพด ี
 2.50-3.49 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  มีคุณภาพพอใช ๎
 1.00-1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุงแก๎ไข 
 

โดยผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูํในระดับดี โดยมีผลเฉลี่ยอยูํที ่( ̅=4.20 และ S.D=0.27) 
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รายการประเมิน 

ผลการประเมนิจากผู๎เช่ียวชาญ 
ด๎าน 

สื่อออนไลน๑ 
ด๎าน 

จริยธรรม 
ด๎าน

ภาพยนตร๑ 
ผลเฉลี่ย 

แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
1. ส่วนน าของกิจกรรมการเรียน 
เร๎าความสนใจ, ให๎ข๎อมูลพื้นฐานที่
จําเป็น(วัตถุประสงค๑ รูปแบบ
กิจกรรม) 

3.00 0.00 3.00 0.00 3.33 0.57 3.11 0.19 ปานกลาง 

2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมมีความชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํ 

4.33 0.57 4.00 0.00 4.00 0.00 4.11 0.19 ดี 

2.2  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่
ต๎องการนําเสนอ 

4.00 0.00 4.00 0.00 3.66 0.57 3.89 0.19 ดี 

2.3 สอดคล๎องกับการประยุกต๑ใช๎
ในกิจกรรมการเรียนรู ๎

5.00 0.00 4.67 0.57 4.00 0.00 4.55 0.19 ดีมาก 

2.4 ความยากงํายเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน 

4.00 0.00 3.66 0.57 4.66 0.57 4.10 0.38 ดี 

2.5 กิจกรรมการเรียนมีความ
ตํอเนื่อง 

4.00 0.00 4.00 0.00 3.33 0.57 3.77 0.19 ดี 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.1 องค๑ประกอบการใช๎งาน
โดยรวม เหมาะสมกับผู๎เรียน 

4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 ดี 

3.2 สํงเสริมการพัฒนาความคิด
คุณธรรม 

4.67 0.57 3.33 0.57 4.33 0.57 4.11 0.57 ดี 

3.3 มีความหยดืหยุํน สนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคลควบคุม
ลําดับเนื้อหา ลําดับการเรียนและ
แบบฝึกหัดได๎ 
 
 

5.00 0.00 4.33 0.57 3.67 0.57 4.33 0.38 ดี 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมนิจากผู๎เช่ียวชาญ 

ด๎านสื่อออนไลน๑ ด๎านคุณธรรม ด๎านภาพยนตร๑ ผลเฉลี่ย 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.4 ความยาวของการนําเสนอสื่อที่
ใช๎สอนในแตํละครั้งมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมาก 

3.5 กลยุทธ๑ในการถํายทอดเน้ือหา
นําสนใจ 

3.33 0.57 4.00 0.00 3.33 0.57 3.53 0.38 ดี 

3.6 มีกลยุทธ๑การประเมินผลให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสม 
มีความหลากหลาย และปรมิาณ
เพียงพอที่สามารถตรวจสอบความ
เข๎าใจได ๎

4.33 0.57 3.33 0.57 4.00 0.57 3.88 0.57 ดี 

4. การใช้สื่อ facebook ร่วมกับกิจกรรม 
4.1 มีความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนรู๎ 

4.00 0.00 3.67 0.57 4.33 0.57 4.00 0.38 ดี 

4.2 รูปแบบการใช๎งานงําย 
เหมาะสมกับระดับของผู๎เรียน 

5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 4.33 0.00 ดี 

4.3 เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ๑ สะดวก
โต๎ตอบกับผู๎เรียนได๎งําย 

5.00 0.00 4.67 0.57 4.33 0.57 4.66 0.38 ดีมาก 

4.4 ติดตามงาน ควบคุมกิจกรรม
การเรียนรู๎ได๎ตามหลักเกณฑ๑ที่
ผู๎สอนกําหนดไว ๎

4.67 0.57 4.00 0.00 4.00 0.00 4.22 0.57 ดี 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมนิจากผู๎เช่ียวชาญ 

ด๎านสื่อออนไลน๑ ด๎านคุณธรรม ด๎านภาพยนตร๑ ผลเฉลี่ย 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
5. การส่งเสรมิความรู้ด้านคุณธรรม 
5.1 การใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความ
เหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรู๎ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมาก 

5.2 กิจกรรมการอภิปรายแบบกลุํม 
เหมาะสม และสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ๎

4.67 0.57 4.00 0.00 4.33 0.57 4.33 0.38 ดี 

5.3 สถานการณ๑ที่กําหนดเป็นโจทย๑
สามารถวัดความรู๎ด๎านคุณธรรมได ๎

4.00 0.00 4.00 0.00 4.33 0.57 4.11 0.19 ดี 

5.4 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ 
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎
เหมาะสม ชัดเจน นําสนใจ ชวนคิด  

5.00 0.00 4.33 0.57 4.67 0.57 4.66 0.38 ดีมาก 

5.5 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ 
เหมาะสม กับวัยของผู๎เรียน 

5.00 0.00 4.67 0.57 4.00 0.00 4.55 0.19 ดีมาก 

 4.20 0.27 ดี 
 
  3.6 ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เช่ียวชาญ 
  3.7 นํากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่สร๎างขึ้นไปใช๎จริง 
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

ศึกษาเอกสาร ตํารา โครงสร๎างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชา  
จริยธรรมและจรรยาบรรณนกัเทคโนโลยีการศึกษา 

ศึกษาจุดประสงค๑และเนื้อหายํอยเพื่อกําหนดแผนการจัดกจิกรรม ให๎
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ และดําเนินการเขียนแผนจัดกิจกรรม 

นํากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎี
โคลเบิร๑ก  

ไปเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  

ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เช่ียวชาญ 

นํากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่สร๎างขึ้นไปใช๎จริง 

พัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑  
ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก  

 

ผู๎เชี่ยวชาญ 6 ทํานตรวจสอบ
ความถูกต๎องเหมาะสม โดยใช๎
การประเมินคุณภาพ 5 ระดับ  

ปรับปรุงแก๎ไข 

ไมํผําน 

ผําน 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร๎างกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
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4. แบบวัดสถานการณ๑การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  ในการสร๎างแบบประเมินการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม มีขั้นตอนในการสร๎าง ดังนี ้
  4.1 ศึกษาและวิเคราะห๑เนื้อหาจากภาพยนตร๑ที่ผู๎เรียนได๎เรยีนรู๎ โดยภาพยนตร๑ที่ถูก
คัดเลือกตามผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาพยนตร๑ในแตํละเรื่อง 
  4.2 ศึกษาวิธีการสร๎างแบบประเมินเชิงสถานการณ๑ เพื่อทดสอบความรู๎ด๎าน
จริยธรรม จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยแบบประเมินเชิงสถานการณ๑ ประกอบด๎วย
สํวนที่สําคัญ 2 สํวน คือ สถานการณ๑ และคําถาม 
   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห๑และเลือกพฤติกรรมบํงชี ้
   เป็นการวิเคราะห๑นิยามของจริยธรรมที่ต๎องการวัดวําจะแสดงออกให๎เห็นใน
ลักษณะใดบ๎าง เพื่อกําหนดเป็นพฤติกรรมบํงชี้ของจริยธรรมนั้นๆ และเลือกพฤติก รรมบํงชี้ที่มี
ความสําคัญหรือจะเป็นตัวแทนที่ดีของจริยธรรมที่ต๎องการวัด 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร๎างแบบประเมินเชิงสถานการณ๑ 
   เป็นการนําพฤติกรรมบํงชี้ที่เลือกไว๎มาสร๎างเป็นสถานการณ๑และคําถาม 
  4.3 ดําเนินการสร๎างแบบทดสอบโดยวิเคราะห๑จากเนื้อหาและวัตถุประสงค๑ พร๎อม
กําหนดข๎อสอบทั้งหมดที่สร๎างขึ้น ให๎คลอบคลุมเนื้อหา 
 โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) การให๎คะแนนออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 
  ระดับที่ 3 หมายถึง  การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมยูํในระดับด ี
  ระดับที่ 2  หมายถึง  การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับพอใช๎ 
  ระดับที่ 1 หมายถึง  การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับปรับปรุง 
 
 โดยมีการกําหนดเกณฑ๑ในการตัดสินระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 คะแนน 1-20   หมายถึง  มีความคิดเห็นการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับน๎อยที่สุด  
 คะแนน 21-40 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับน๎อย 
 คะแนน 41-60 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับปานกลาง 
 คะแนน 61-80 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับด ี
 คะแนน 81-90 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมอยูํในระดับดีมาก 
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 ตารางที่ 4 เกณฑ๑การประเมินคะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การวิเคราะห์ประเด็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
1.1 วิเคราะห๑
ประเด็นการให๎
เหตุผลเชิงจริยธรรม
สอดคล๎องตามหลัก
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

วิเคราะห๑ตรงประเด็น
สอดคล๎องตามหลักธรรม
โดยระบุข๎อจริยธรรมอยําง
ชัดเจน ตามหลักการทํา
ตามสัญญา ขั้นที่ 5 และ
หลักคุณธรรมสากล ขั้นที่ 
6 

วิเคราะห๑ตรงประเด็น
สอดคล๎องตาม
หลักธรรมโดยระบุข๎อ
จริยธรรมอยํางชัดเจน 
ตามหลักการทําตาม
สัญญา ขั้นที่ 5 เพียง
อยํางเดียว 

วิเคราะห๑ตรงประเด็นสอดคล๎อง
ตามหลักธรรมโดยระบุข๎อ
จริยธรรมอยํางชัดเจน แตํไมํ
สอดคล๎องกับหลักจริยธรรมของ
โคลเบิร๑กในขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 

1.2 วิเคราะห๑
ประเด็นสอดคล๎อง
การปฏิบัติของ
คํานิยมสากล และ
กฎเกณฑ๑ทางสังคม  

ระบุการใช๎คติธรรมและให๎
เหตุผลอยํางชัดเจน
สอดคล๎องตามคํานิยมและ
กฎเกณฑ๑ทางสังคม โดย
คํานึงถึงสํวนรวมเป็นหลัก 

ระบุการใช๎คติธรรม
และให๎เหตุผลอยําง
ชัดเจนสอดคล๎องตาม
คํานิยม และกฎเกณฑ๑
ทางสังคม แตํไมํ
คํานึงถึงสํวนรวมเป็น
หลัก 

ระบุการใช๎คติธรรม และให๎
เหตุผลอยํางชัดเจน สอดคล๎อง
ตามคํานิยม แตํไมํเป็นไปตาม
กฎเกณฑ๑ทางสังคม และไมํ
คํานึงสํวนรวมเป็นหลัก 

1.3 วิเคราะห๑
ประเด็นทางเลือกใน
การตัดสินใจถูกต๎อง
และเหมาะสม 

แสดงกระบวนการตัดสินใจ
โดยตรึกตรองอยํางมี
เหตุผล รํวมกบัอ๎างอิงจาก
หลักจริยธรรมตามทฤษฎี
ได๎ชัดเจน 

แสดงกระบวนการ
ตัดสินใจโดยตรึกตรอง
อยํางมีเหตุผล รํวมกับ
อ๎างอิงหลักจริยธรรม
ตามทฤษฎี ได๎บางสํวน 

แสดงกระบวนการตัดสินใจโดย
ตรึกตรองอยํางมีเหตุผล รํวมกับ
อ๎างอิงหลักจริยธรรมตามทฤษฏี
ได๎ไมํชัดเจน 
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ตารางที่ 4 ตารางเกณฑ๑การประเมินคะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การวิเคราะห์ประเด็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
1.4 วิเคราะห๑ประเด็น
เหมาะสมกับสภาพ
สังคม 

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก และ
ทางลบในมิติทางสังคม 
มาตรฐานจริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย ได๎อยําง
ชัดเจน  

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก และ
ทางลบในมิติทางสังคม 
และมาตรฐานจริยธรรม 
ได๎อยํางชัดเจน แตํไมํระบุ
ถึงวัฒนธรรมไทย 

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก และทาง
ลบในมิติทางสงัคมได๎อยําง
ชัดเจน แตํไมํระบุถึง
มาตรฐานจริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย 

2. การพิจารณาหาเหตุผล  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
2.1 พิจารณาตามหลัก
จริยธรรมของสังคม 

ระบุเหตุผลประกอบการ
พิจารณา จากความ
คาดหวังของสังคม ทั้ง
กฎหมายในสังคมไทย 
และกฏหมายระดับสากล 

ระบุเหตุผลประกอบการ
พิจารณา จากความ
คาดหวังของสังคม และ
กฏหมายสังคมไทย  

ระบุเหตุผลประกอบการ
พิจารณา จากความคาดหวัง
ของสังคม แตํไมํระบุถึง
กฎหมายของสังคมไทยและ
ระดับสากล 

2.2 พิจารณาโดยใช๎
วิจารณญาณในการหา
เหตุผล 

อธิบายทางเลือก
ตัดสินใจการให๎เหตุผล
ตามหลักจริยธรรม สทิธิ
มนุษยชน ความยุติธรรม 
รู๎ดี รู๎ชั่ว และเป็นที่
ยอมรับของผู๎อื่นได๎อยําง
ชัดเจน 

อธิบายทางเลือกตัดสินใจ
การให๎เหตุผลตามหลัก
จริยธรรม สิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรม รู๎ดี รู๎ชัว่ 
และเป็นที่ยอมรับของผู๎อื่น 
ประการใดประการหนึ่ง 

อธิบายทางเลือกตัดสินใจ
การให๎เหตุผลตามหลัก
จริยธรรม สิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรม รู๎ดี รู๎ชั่ว และ
เป็นที่ยอมรับของผู๎อื่นไมํ
ชัดเจน 
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ตารางที่ 4 ตารางเกณฑ๑การประเมินคะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
2. การพิจารณาหาเหตุผล  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
2.3 พิจารณาหลักแนวคิด
ศีลธรรม ศาสนาที่ตนนับถือ  

แสดงความคิดเห็นทักษะ
การแก๎ไขป๓ญหาโดยยึด
แนวคิดศีลธรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือได๎อยํางถูกต๎อง
และชัดเจน 

แสดงความคิดเห็นทักษะ
การแก๎ไขป๓ญหาโดยยึด
แนวคิดศีลธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือได๎
อยํางถูกต๎องและชัดเจน
บางสํวน 

แสดงความคิดเห็นทักษะ
การแก๎ไขป๓ญหาโดยยึด
แนวคิดศีลธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือได๎อยําง
ถูกต๎อง แตํไมํชัดเจน 

2.4 พิจารณาคุณคําและ
ความสําคัญ 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของคํานิยม
คุณธรรม ที่เปน็ตัวกําหนด
ความเช่ือ และพฤติกรรม
ของสังคม ได๎ชัดเจน 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของคํานิยม
คุณธรรม ที่เปน็
ตัวกําหนดความเชื่อ และ
พฤติกรรมของสังคมได๎
ประการใดประการหนึ่ง 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของคํานิยม
คุณธรรม ที่เปน็ตัวกําหนด
ความเช่ือ และพฤติกรรม
ของสังคมไมํชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

91 

 
ตารางที่ 4 ตารางเกณฑ๑การประเมินคะแนนการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
3. การน าไปประยุกต์ใช้  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
3.1 การตัดสินใจ อธิบายทางเลือกที่

ตัดสินใจการให๎เหตุผล
ตามหลักการและเป็นที่
นิยมยอมรับของผู๎อื่น
และนําไปตํอยอด
ปฏิบัติได๎จริงทั้งหมด 

อธิบายทางเลือกที่
ตัดสินใจการให๎เหตุผลตาม
หลักการและเป็นที่นิยม
ยอมรับของผู๎อื่นและนําไป
ตํอยอดปฏิบัติได๎จริง
บางสํวน 

อธิบายทางเลือกที่ตัดสินใจ
การให๎เหตุผลตามหลักการ
และเป็นที่นิยมยอมรับของ
ผู๎อื่นได๎ แตํไมํสามารถนําไป
ตํอยอดปฏิบัติได๎จริง 

3.2 การประยุกต๑นําไปใช ๎ ระบุเหตุผลตัดสินใจ
เลือกดําเนินการ หรือ
ปฏิบัติได๎ถูกต๎องตาม
หลักคุณธรรม และ
กําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต 
เพื่อการอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ได๎
อยํางชัดเจน 

ระบุเหตุผลตัดสินใจเลือก
ดําเนินการ หรือปฏิบัติได๎
ถูกต๎องตามหลักคุณธรรม 
และกําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต 
เพื่อการอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ได๎
อยํางชัดเจนบางสํวน 

ระบุเหตุผลตัดสินใจเลือก
ดําเนินการ หรือปฏิบัติได๎
ถูกต๎องตามหลักคุณธรรม 
และกําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต เพื่อ
การอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ไมํชัดเจน 

 
  4.3 สร๎างแบบวัดการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นอัตนัย 4 ข๎อ และปรนัยชนิด
เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก แตํละข๎อมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ 
  4.4 นําแบบประเมินการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมที่สร๎างขึ้นเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา 
และผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแก๎ไข 
  4.5 นําแบบประเมินการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล๎วนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) 
คํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ซึ่งมีเกณฑ๑ในการพิจารณาคํา IOC ดังนี ้
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   +1 = แนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นวัดจุประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎จริง 
    0   = ไมํแนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นวัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
   -1  = แนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นไมํได๎วัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
 โดยคําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎มีคําต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป 
  
  4.6 พิจารณาคําความถูกต๎องเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก๎ไข โดยเลือกข๎อที่มีผลคํา IOC 
ตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบวัดการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบปรนัย มีคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (IOC) เทํากับ 0.96 ซึ่งถือวํามีความสอดคล๎องอยูํในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ และแบบวัดการให๎
เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบอัตนัย มีคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) เทํากับ 1.00 ดังรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ค   
  4.7 นําแบบประเมินการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ผํานเกณฑ๑เรียบร๎อยแล๎วไปใช๎จริง 
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ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร๎างแบบวัดสถานการณ๑การให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยภาพยนตร์ที่ถูก
คัดเลือกตามผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง 

 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินเชิงสถานการณ์ เพื่อทดสอบการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม 

จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบ 

ด าเนินการสร้างแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ พร้อมก าหนดข้อสอบทั้งหมดที่สร้างขึ้น ให้ครอบคลุมเนื้อหา อัตนัย 4 

ข้อ และปรนัย 30 ข้อ 

น าแบบวัดสถานการณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข

แก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

น าแบบวัดคุณธรรมด้านที่ผ่านการประเมินไปทดลองใช้จริง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้ว

น ามาหาค่าดัชนสีอดคล้อง )IOC( 
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตาม
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
 การสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น มีวิธีการดังตํอไปนี ้
 5.1 ศึกษาการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น จากเอกสารและตําราตํางๆ 
 5.2 สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการศึกษาการให๎เหตุผลเชิง
จริยธรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
 5.3 กําหนดระดับคะแนนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการเรียน       
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผํานภาพยนตร๑ตามทฤษฎีโคลเบิร๑ก โดยออกแบบเป็นแบบมาตราสํ วน
ประมานคํา โดยกําหนดคําคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert ดังนี ้
 5  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมดีมาก 
 4  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมดี 
 3  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมปานกลาง 
 2  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  มีความเหมาะสมพอใช๎ 
 1  มีคําระดับคะแนนเทํากับ  ควรปรับปรุงแก๎ไข 
  
กําหนดเกณฑ๑ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
 4.50-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 3.50-4.49 หมายถึง  มีคุณภาพด ี
 2.50-3.49 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  มีคุณภาพพอใช ๎
 1.00-1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุงแก๎ไข 

 
 5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร๎างขึ้นมาเสนอให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
เนื้อหา จํานวน 3 ทําน ประเมินความสอดคล๎อง (IOC: Index of item-Objective Congruence) 
และนําข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไข คํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ซึ่งมีเกณฑ๑ในการพิจารณา
คํา IOC ดังนี ้
  +1 = แนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นวัดความคิดเห็นที่ระบุไว๎จริง 
   0   = ไมํแนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นวัดความคิดเห็นที่ระบุไว๎ 
  -1  = แนํใจวําข๎อคําถามข๎อนั้นไมํได๎วัดความคิดเห็นที่ระบุไว๎ 
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 5.5 พิจารณาคําความถูกต๎องเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก๎ไข โดยเลือกข๎อที่มีผลคํา IOC ตั้งแตํ 
0.5 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามความคิดเห็น มีคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) เทํากับ 
1.00 ซึ่งถือวํามีความสอดคล๎องอยูํในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ค 
 5.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผํานเกณฑ๑เรียบร๎อยแล๎วไปใช๎จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

สร๎างแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการเรียนบนเครือขําย

สังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก วิชา จริยธรรมและ

จรรยาบรรณนกัเทคโนโลยีการศึกษา 

ปรับปรุงแก๎ไข 

ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามไปใช๎จริง 

ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นของลิเคิร๑ท Likert  
แบบมาตราสํวนประเมินคําrating scale 

ผําน 

ไมํผําน  
 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา 3 ทําน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และรูปแบบการใช๎ภาษาแล๎วนํามา

หาคําดัชนีสอดคล๎อง (IOC) 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู๎วิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ตามหลักการโคลเบิร๑กขั้นที่ 5 หลักการทําตามสัญญา คือ มีความเข๎าใจบทบาทของบุคคลอื่น 
มีความเข๎าใจข๎อปฏิบัติในระบบสังคม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ทางสังคมที่กําหนด 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู๎สอนดําเนินการเสนอประเด็นป๓ญหาหรือเรื่องราวที่ยากตํอการ
ตัดสินใจ 
   - ผู๎สอนนําเสนอภาพยนตร๑ที่ขัดตํอหลักจริยธรรมในสังคม และเรื่องราว
ใกล๎เคียงกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยุคป๓จจุบัน  
   - ผู๎สอนกําหนดโจทย๑จากเรื่องราวภาพยนตร๑ที่ขัดตํอจริยธรรม 
  ขั้นตอนที่ 2 แบํงผู๎อภิปรายออกเป็นกลุํมยํอยตามความคิดเห็นที่แตกตํางกัน 
   -  ผู๎เรียนจับกลุํมประมาณ กลุํมละ 7 คน  
   - ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของภาพยนตร๑ และเปลี่ยน
ประสบการณ๑ของเพื่อนสมาชิกในกลุํม 
   -  นําความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกมาประกอบกันเพื่อหาแนวทางการ
ตัดสินใจหาเหตุผล 
 ตามหลักการโคลเบิร๑ก ขั้นที่ 6 หลักการอุดมคติสากล คือ ทําตามจริยธรรมกฎระเบียบทาง
สังคม เคารพเพ่ือนมนุษย๑ แยกแยะความจริง ดี งาม ได๎ด๎วยตนเอง 
  ขั้นตอนที่ 3 ให๎กลุํมยํอยอภิปรายวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหา พร๎อมพิจารณาหาเหตุผล
รํวมกัน 
   - ผู๎เรียนวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหา โดยแสดงความคิดแบบระดมสมองของ
สมาชิกภายในกลุํม เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยรํวมกันพิจารณา
โดยละเอียดด๎วยเหตุและผล  
   - สังเคราะห๑แนวความคิดที่ได๎จากการอภิปรายภายในกลุํม และให๎สมาชิก
ภายในกลุํมรํวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก๎ป๓ญหาที่ดีที่สุด  
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม และการประยุกต๑นําไปใช๎  
   - ผู๎เรียนประเมินผลการให๎เหตุผลเชิงจริยธรรม และรํวมกันหาข๎อสรุปใน
การประยุกต๑นําไปใช๎ โดยแสดงความคิดเห็นของกลุํมตนเองลงบนกระดานข๎อความของกลุํมสํวนตัว 
Facebook ที่เข๎ารํวม 
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.   - ให๎เพื่อนสมาชิกตํางกลุํมรํวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความคิด
วําเห็นด๎วยหรือไมํ ควรกระทํา หรือไมํควรกระทํา เพราะเหตุใด พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ ใต๎โพสต๑ที่
แสดงความคิดเห็นบนกระดานข๎อความในกลุํมสํวนตัว Facebook ที่เข๎ารํวม 
   - ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ทําการทดลองไปวิเคราะห๑ข๎อมูลทาง
สถิติ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงกระบวนกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑  

ทดสอบกํอนเรียน 

แนะนําการเรียนการสอนและการใช๎งานกิจกรรม

การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 

การเรียนด๎วยสื่อสังคมออนไลน๑ 
-  ทําแบบวัดความรู๎ด๎านคุณธรรมกํอนเรียน 

- ศึกษาเรื่องยํอภาพยนตร๑กํอนชมภาพยนตร๑  
- ชมภาพยนตร๑  

- จับกลุํมอภิปราย 
- แสดงทัศนคติผํานแบบวัดความรู๎ด๎านคุณธรรม 

โดยกําหนดสถานการณ๑ท๎ายบทเรียนจาก
ภาพยนตร๑ที่ได๎ชม 

ทดสอบหลังเรียน 

สอบถามความคิดเห็น 

สรุปกิจกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 
  สูตรการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง IOC 
   IOC ยํอมาจาก Index of Congruence 

     IOC = 
∑ 

 
  

  โดยที่ IOC คือ ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑ 
   R  คือ  คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   ∑   คือ  ผลรวมของคะแนนผู๎เช่ียวชาญแตํละคน 
   N  คือ  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ 
  เกณฑ๑ในการกําหนดคะแนนของผู๎เช่ียวชาญ 
   +1  = แนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎จริง 
    0   = ไมํแนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นวัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
   -1   = แนํใจวําข๎อสอบข๎อนั้นไมํได๎วัดจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว๎ 
  คําดัชนีความสอดคล๎องที่ยอมรับได๎ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป 
 2. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงความถี่ และ
หาคําร๎อยละ 
 3. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก คือ การหาคําเฉลี่ย ( ̅) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  D) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้การเรียน

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยขอ

เสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี 

ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตร ี  

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม จ านวน 55 คน ก่อนเรียนกับหลัง

เรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก   

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ N  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 55 18.14 3.89 

11.63 .40 
หลังเรียน 55 23.5 1.86 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05  โดยผลการคะแนนหลัง

เรียนอยู่ที่ ( ̅ = 23.54 และ S.D.=1.86) ถือว่าสูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ = 18.14 และ S.D. =3.89)  
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตร ี

 

 ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยมกีิจกรรมการเรียนรู้รวม 3 กิจกรรม ดังนี ้

 กิจกรรมที่ 1 หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Juno (โจ๋ปุองใจเกินร้อย)  

 กิจกรรมที่ 2 หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง 

 กิจกรรมที่ 3 เป็นการสรุปความรู้ด้านคุณธรรม หลังจากชมภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง โดยใช้แบบ

ประเมินการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบอัตนัย 4 ข้อ  

 โดยวัดประเมินผลจากผู้เรียน 55 คน โดยผลการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินการ

ให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตามหลักทฤษฎีโคลเบิร์กขั้นที่ 5 หลักการท าตามสัญญา และขั้นที่ 6 หลักการ

อุดมคติสากล 

 เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) การให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
  ระดับที่ 3 หมายถึง  มีความรู้ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับด ี
  ระดับที่ 2  หมายถึง  มีความรู้ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับพอใช้ 
  ระดับที่ 1 หมายถึง  มีความรู้ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับปรับปรุง 
 
 โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินระดับคุณภาพ ดังนี ้
 คะแนน 1-20   หมายถึง  มีความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 คะแนน 21-40 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน 41-60 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 61-80 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับด ี
 คะแนน 81-90 หมายถึง  มีความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบริ์ก ของนักศึกษาปริญญาตร ี

ล าดับที ่
กิจกรรม

การเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 

กิจกรรม
การเรียนรู้
ครั้งที่ 2 

กิจกรรมการ
เรียนรู ้
ครั้งที่ 3 

N คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ แปลผล 

1 19 25 26 55 90 70 ดี 

2 19 20 27 55 90 66 ดี 

3 19 20 25 55 90 64 ดี 

4 20 24 22 55 90 66 ดี 

5 20 23 25 55 90 68 ดี 

6 24 23 24 55 90 71 ดี 

7 20 25 25 55 90 70 ดี 

8 20 23 24 55 90 67 ดี 

9 20 25 22 55 90 67 ดี 

10 20 25 26 55 90 71 ดี 

11 19 20 25 55 90 64 ดี 

12 20 23 28 55 90 71 ดี 

13 19 20 29 55 90 68 ดี 

14 20 23 26 55 90 69 ดี 

15 20 23 25 55 90 68 ดี 

16 20 24 27 55 90 71 ดี 

17 19 25 24 55 90 68 ดี 

18 19 20 29 55 90 68 ดี 

19 20 25 23 55 90 68 ดี 

20 21 25 25 55 90 71 ดี 



  

 

102 

ล าดับที ่
กิจกรรม

การเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 

กิจกรรม
การเรียนรู้
ครั้งที่ 2 

กิจกรรมการ
เรียนรู ้
ครั้งที่ 3 

N คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล 

21 24 19 28 55 90 71 ดี 

22 19 20 28 55 90 67 ดี 

23 24 19 24 55 90 67 ดี 

24 19 20 27 55 90 66 ดี 

25 24 19 28 55 90 71 ดี 

26 21 25 26 55 90 72 ดี 

27 20 24 22 55 90 66 ดี 

28 24 23 24 55 90 71 ดี 

29 20 23 23 55 90 66 ดี 

30 20 24 25 55 90 69 ดี 

31 21 25 23 55 90 69 ดี 

32 24 23 26 55 90 73 ดี 

33 20 24 23 55 90 67 ดี 

34 21 25 23 55 90 69 ดี 

35 20 24 26 55 90 70 ดี 

36 19 20 28 55 90 67 ดี 

37 21 25 23 55 90 69 ดี 

38 24 19 24 55 90 67 ดี 

39 24 19 26 55 90 69 ดี 

40 24 19 25 55 90 68 ดี 

41 24 19 23 55 90 66 ดี 

42 20 24 26 55 90 70 ดี 

43 19 25 26 55 90 70 ดี 

44 19 25 28 55 90 72 ดี 
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ล าดับที ่
กิจกรรม

การเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 

กิจกรรม
การเรียนรู้
ครั้งที่ 2 

กิจกรรมการ
เรียนรู ้
ครั้งที่ 3 

N คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล 

45 24 23 25 55 90 72 ดี 

46 21 25 28 55 90 74 ดี 

47 20 23 24 55 90 67 ดี 

48 24 23 28 55 90 75 ดี 

49 20 23 26 55 90 69 ดี 

50 24 23 25 55 90 72 ดี 

51 19 25 28 55 90 72 ดี 

52 24 23 30 55 90 77 ดี 

53 21 25 26 55 90 72 ดี 

54 24 23 26 55 90 73 ดี 

55 20 25 23 55 90 68 ดี 

 

 จากตารางผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
ผู้เรียนจ านวน 55 คน มีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับดี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนกัศึกษาปริญญาตร ี

  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามีต่อการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย

ใช้ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 55 คน 

โดยใช้แบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยมีผลการศึกษา ดังรายละเอียดใน 

ตารางที่ 7 แสดงผลเฉลี่ยผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรยีนรู ้

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห ์

 ̅       
แปล

ความหมาย 
1. ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 

1.1 มคีวามสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึง 4.05 0.65 ดี 
1.2 มีเทคนิคการน าเสนอบทเรียนที่เหมาะสม 4.00 0.66 ดี 

1.3 ความยาวของสื่อภาพยนตร์มีความเหมาะสม 4.21 0.78 ดี 

1.4 สื่อการเรียนดึงดูดความสนใจผู้เรียน 4.27 0.67 ดี 

1.5 รูปแบบเครือข่ายออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน 4.10 0.73 ดี 

1.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียน 3.94 0.80 ดี 

1.7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4.10 0.80 ดี 

1.8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 4.16 0.78 ดี 

เฉลี่ยด้านรูปแบบ / ลักษณะของสื่อการเรยีนการสอน 4.11 0.74 ดี 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 การเรียนโดยใช้สื่อภาพยนตร์มีความเหมาะสม 4.38 0.68 ดี 

2.2 การใช้ทฤษฎีโคลเบิร์กร่วมกับภาพยนตร์มีความเหมาะสม 4.09 0.70 ดี 

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านคุณธรรม 4.10 0.68 ดี 

2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 3.98 0.70 ดี 

2.5 งานที่ได้รบัมอบหมายมความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.09 0.67 ดี 

2.6 ความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนในภาพรวม 4.16 0.68 ดี 

เฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.14 0.69 ดี 
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ตารางที่ 7 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้

ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห ์

 ̅      
แปล

ความหมาย 
3. ด้านเนื้อหา 
3.1 ความยากง่ายของกิจกรรมการเรียนรู้มคีวามเหมาะสม 4.07 0.66 ดี 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.18 0.66 ดี 

3.3 เนื้อหาในกิจกรรมการเรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.23 0.76 ดี 

3.4 เนื้อหากิจกรรมการเรียนน าเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.18 0.72 
ดี 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.17 0.70 ดี 

4. ด้านที่ได้รับประโยชน์ 
4.1 เกิดความรู้เรื่อง ทฤษฎีโคลเบิร์ก มากขึน้ 4.01 0.78 ดี 

4.2 เกิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

4.00 0.76 ดี 

4.3 เกิดความรู้ด้านคุณธรรม กฎเกณฑ์สังคมส่วนรวม 
มนุษยธรรม หลักอุดมคติสากลมากขึ้น 

4.23 0.63 ดี 

4.4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.18 0.61 ดี 

4.5 เนื้อหากิจกรรมการเรียนน าเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.18 0.69 ดี 

เฉลี่ยด้านที่ไดร้ับประโยชน ์ 4.12 0.70 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.14 0.71 ดี 
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 จากตารางที่ 7 พบวํา ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอกิจกรรมการเรียนบน

เครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก อยูํในระดับดี ( ̅ = 4.14 และ S.D. 
= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  

 ด๎านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูํในระดับดี ( ̅ = 4.14 และ 

S.D.  = 0.69) โดยมีความคิดเห็นวําสื่อการเรียนดึงดูดความสนใจผู๎เรียน ( ̅= 4.27 และ S.D. = 

0.67) รองลงมาคือ ความยาวของสื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม ( ̅= 4.21 และ S.D. = 0.78) 

ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียน ( ̅= 4.16 และ S.D.  = 0.78) ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับ

ผู๎สอน ( ̅= 4.10  และ S.D.  = 0.80) รูปแบบเครือขํายออนไลน๑งํายตํอการใช๎งาน ( ̅=  4.10 และ 

S.D.  = 0.80) มีความสะดวกในการใช๎งานและการเข๎าถึง ( ̅= 4.05 และ S.D.  = 0.65) มีเทคนิค

การนําเสนอบทเรียนที่เหมาะสม ( ̅= 4.00 และ S.D.  = 0.66) ตามลําดับ 

 ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ ในภาพรวมอยูํในระดับดี ( ̅= 4.14 และ S.D. = 0.69) โดยมีความ

คิดเห็นวํา การเรียนโดยใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม ( ̅= 4.38 และ σ = 0.68) 

รองลงมาคือ ความนําสนใจของกิจกรรมการเรียนในภาพรวม ( ̅= 4.16 และ S.D.  = 0.68) กิจกรรม

การเรียนรู๎สํงเสริมให๎เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม ( ̅= 4.10 และ S.D.  = 0.68) งานที่ได๎รับมอบหมายม

ความเหมาะสมกับผู๎เรียน ( ̅= 4.09 และ S.D.  = 0.67) การใช๎ทฤษฎีโคลเบิร๑กรํวมกับภาพยนตร๑มี

ความเหมาะสม ( ̅= 4.09 และ S.D.  = 0.70) กิจกรรมการเรียนรู๎ตอบสนองการเรียนรู๎ได๎ทุกที่ ทุก

เวลา ( ̅= 3.98 และ S.D.  = 0.70) ตามลําดับ 

 ด๎านเนื้อหาในภาพรวมอยูํในระดับดี ( ̅= 4.07 และ S.D.  = 0.66) โดยมีความคิดเห็นวํา 

เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎ ( ̅= 4.23 และ S.D.  = 0.76) รองลงมาคือ 

เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ ( ̅= 4.18 และ S.D.  = 0.72) 

กิจกรรมการเรียนรู๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา ( ̅= 4.18 และ S.D.  = 0.66) ความยากงํายของ

กิจกรรมการเรียนรู๎มีความเหมาะสม ( ̅= 4.07 และ S.D.  = 0.66) ตามลําดับ 

 ด๎านที่ได๎รับประโยชน๑ในภาพรวมอยูํในระดับดี ( ̅= = 4.12 และ S.D.  = 0.70) โดยมีความ
คิดเห็นวํา เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม กฎเกณฑ๑สังคมสํวนรวม มนุษยธรรม หลักอุดมคติสากลมากขึ้น 

( ̅=4.23 และ S.D.= 0.63) รองลงมาคือ เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตามจุดประสงค๑

การเรียนรู๎ ( ̅= 4.18 และ S.D.= 0.69) ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ( ̅= 

4.18 และ S.D.= 0.61) เกิดความรู๎เรื่อง ทฤษฎีโคลเบิร๑ก มากขึ้น ( ̅= 4.01 และ S.D. = 0.78) เกิด

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศติดตํอสื่อสารมากขึ้น ( ̅= 4.00 และ S.D. = 0.76) 
ตามลําดับ 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการให้เหตุผลเชงิจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน ์ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  
2. เพื่อศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิรก์ ของนักศึกษาปริญญาตร ี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2561  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468304 วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนัก
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 55 คน โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น 
  2.1.1. กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคล
เบิร์ก 
 
 2.2. ตัวแปรตาม 
  2.2.1.การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  2.2.2. ความคิดเหน็ของนักศึกษา 
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 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญ การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านสื่อออนไลน์ ด้านภาพยนตร์ ด้านคุณธรรม รวม 9 ท่าน 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 3. กิจกรรมการเรียนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 4. แบบประเมินการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม  

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีโดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 55 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 468304 วิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นระยะเวลา 5 
สัปดาห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1. ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎี
โคลเบิร์กให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบประเมินการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อน
เรียนแบบปรนัย 30 ข้อ  
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 3. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างกลุ่ม Facebook แบบส่วนตัว ให้นักศึกษา
เข้าร่วมกลุ่มเพื่อใช้ด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 4. ผู้วิจัยจัดเตรียมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมให้นักศึกษา
ได้รับชม 2 ครั้ง 

 5. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม และในแต่ละสัปดาห์หลังจากชมภาพยนตร์ 
ผู้เรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ได้เรียนรู้ ด้วยผู้วิจัยจะก าหนดโจทย์สถานการณ์จาก
ภาพยนตร์ที่ได้รับชม ในกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 และกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 โดยแสดงความ
คิดเห็นบนกลุ่ม Facebook  

 6. ผู้วิจัยวัดประเมินผลการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังจากชมภาพยนตร์ ด้วยการน าทฤษฎี
โคลเบิร์กขั้นที่ 5 หลักการท าตามสัญญาและขั้นที่ 6 หลักอุดมคติสากล เป็นเกณฑ์ก าหนดวัดการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ด้าน คือ ด้านวิเคราะห์ประเด็นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตามทฤษฎีโคล
เบิร์ก หลักการท าตามสัญญาและหลักอุดมคติสากล, ด้านพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามทฤษฎี
โคลเบิร์กหลักการท าตามสัญญาและหลักอุดมคติสากล, ด้านการประยุกต์น าไปใช้ ตามทฤษฎีโคล
เบิร์ก หลักการท าตามสัญญาและหลักอุดมคติสากล 

 7. หลังจากด าเนินกิจกรรมจนครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยสรุปความรู้ ความเข้าใจของทฤษฎีโคล
เบิร์ก และประเมินผลการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 โดยก าหนดโจทย์
สถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ ด้วยบทความ และสถานการณ์ต่างๆ เป็นอัตนัย จ านวน 4 ข้อ โดย
ใช้เกณฑ์ประเมินการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเดียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 และ 2 

 8. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และผู้วิจัยน าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนไป
เปรียบเทียบ และให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก  

 9. ผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอในงานวิจัยต่อไป 
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สรุปผลการวิจยั 

 การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05 โดยผลการคะแนนหลัง

เรียนอยู่ที่ ( ̅ = 23.54 และ S.D.=1.86) ถือว่าสูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ = 18.14 และ S.D. = 3.89)  
 
 2. ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี    
 ผลการวิเคราะห์ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตามทฤษฎีโคลเบิร์กขั้นที่ 5 หลักการท า
ตามสัญญา และขั้นที่ 6 หลักการอุดมคติสากล จากเกณฑ์การประเมินด้านการวิเคราะห์ประเด็นการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรม การพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม และการประยุกต์น าไปใช้ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 55 คน พบว่า ผู้เรียนมีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 100  
  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก อยู่ในระดับดี (  ̅  = 4.14 และ 
S.D. = 0.71) 
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผลการศึกษาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยน าเสนอ
ประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี  

 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  
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  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า ผู้เรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิง

จริยธรรม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.5 โดยผลการคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ ( ̅= 

23.54 และ S.D.= 1.86) และคะแนนก่อนเรียนอยู่ที่ ( ̅= 18.14 และ S.D. = 3.89) เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
ตามที่ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมตามผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และใช้ภาพยนตร์ที่มีตัวแสดงหลัก
น าเสนอเรื่องราวที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม รวมถึงสถานการณ์ในภาพยนตร์นั้น เป็นเรื่องราวที่
ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากสถานการณ์ที่ปรากฏเป็นเรื่องราวที่ผู้เรียนสามารถพบ
เจอได้จากแหล่งข่าวทั่วไป หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรม
ตามหลักการของโคลเบิร์ก ที่เน้นการพัฒนาจริยธรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน สอดแทรก
จริยธรรมที่ค านึงต่อส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคม ศาสนา กฎหมาย และมุนษยธรรม ให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม และเลือกแนวทางการประยุกต์น าไปใช้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าจริยธรรมที่จ าเป็นในการด ารงอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  รวมถึงหลังชมภาพยนตร์ได้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน มีการแสดง
ความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง แง่คิด และมุมมองของแต่ละบุคคล โดยกิจกรรมการเรียนมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนด้านความคิดอย่างมีเหตุและผล จึงสามารถกระตุ้นการใช้ปัญญาในการพิจารณาการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมแก่ผู้เรียนได้ดี   

 สรุปได้ว่า การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฏีโคลเบิร์ก ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ 

(เอกนฤน บางท่าไม้, 2553) ผลการประเมินจริยธรรมด้านความรับผิดชอบจากการทดลองใช้รูปแบบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมด้านความรับผิดชอบด้านความรู้

ก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

สรุปได้ว่ารูปแบบส่งผลให้จริยธรรมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น และสอดคล้องกับ (นรชัญญา หาภา, 

2557) ผลเปรียบเทียบคะแนนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน          

อีเลิร์นนิงด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานและการสร้างค่านิยม ในรายวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนัก

เทคโนโลยีการศึกษา พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนร้อยละ 42.24 และหลังเรียนมีคะแนนร้อยละ 76.57 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน พบว่า คะแนนการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนร้อย

ละ 34.33     
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 2. ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี  
 ผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของผู้เรียนจ านวน 55 คน พบว่าผลเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ช่วยฝึกกระบวนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากการน าเสนอสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจจากเรื่องราวของภาพยนตร์ บทความ 
และแหล่งข้อมูลต่างๆ  โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้านวิเคราะห์ประเด็นได้สอดคล้องและถูกต้องตาม
ค่านิยมสากล และหลักเกณฑ์ทางสังคม, ด้านการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยใช้วิจารณญาณใน
การหาเหตุผล เห็นคุณค่าและหลักธรรมของสังคมอย่างชัดเจน , ด้านการประยุกต์น าไปใช้ โดยการ
ระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ชัดเจน โดยก าหนดเกณฑ์วัดผลแบบ Rubrics  จึงเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนตรึกตรองทางความคิดอย่างมีเหตุและผล อีกทั้งการปฏิบัติกิจกรรมแบบอภิปราย
กลุ่มจะท าให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบและค้นหาเหตุผลในการกระท าของตัวแสดง และแนววิธีน าไป
ประยุกต์ใช้จริงในสังคมร่วมกันได้ดีกว่าการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองผู้เดียว จึงน าไปสู่การตกผลึกด้าน
ความคิด และสามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่สมบูรณ์โดยผ่านการกลั่นกรองมาอย่างชัดเจน ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอขั้นตอนการด าเนินการที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีโคลเบิร์กขั้นที่ 5 หลักการท าตาม
สัญญา และขั้นที่ 6 หลักการอุดมคติสากล ดังนี ้
 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้สอนด าเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่ยากต่อการตัดสินใจ 
  ผู้สอนน าเสนอภาพยนตร์ที่ขัดต่อหลักจริยธรรมในสังคม และเรื่องราวใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น ปัญหาของวัยรุ่น การท้องในวัยเรียน การลอกข้อสอบ
ในชั้นเรียน การเหลื่อมล้ าทางสถานะในสังคม การรังแกผู้ที่อ่อนแอ ปัญหาการหย่าร้างของครอบครัว 
เป็นต้น โดยเรื่องราวในภาพยนตร์จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากภาพยนตร์น าไป
ประกอบกับองค์ความรู้พื้นฐาน โดยสามารถอ้างอิงได้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จากแหล่ ง
วิทยาการหลากหลาย เพื่อน ามาประกอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยการน าเสนอประเด็น หรือ
เรื่องราวที่ยากต่อการตัดสินใจผ่านภาพยนตร์นี้จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากกว่าการอ่าน
จากบทความที่เป็นตัวอักษร ผนวกกับบริบทของภาพยนตร์ที่ผู้สอนเลือกจับประเด็นมาเรียนรู้  เป็น
เรื่องที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสถานการณ์ตัวอย่างและ
ค้นหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ชัดเจนตามมาตรฐานจริยธรรมของแต่ละบุคคล 
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 ขั้นตอนที่ 2 แบ่งผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
  การแบ่งผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นแนวทางให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของภาพยนตร์ได้อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่
น าเสนอเป็นเรื่องที่ผู้เรียนบางคนมีประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ผูกขาดความคิดผู้ใดผู้
หนึ่ง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น เป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล และรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น น ามาประกอบความคิดของตนเองว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร โดยผลคะแนนของ
ผู้เรียนมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากขั้นตอนการอภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันนั้น ท าให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และได้แง่คิดที่หลากหลายมากกว่าการ
รวมกลุ่มของผู้ที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้ผู้เรียนได้มีข้อโต้แย้งเหตุผล และเปลี่ยนทัศนคติ
ด้านดีและด้านลบ ถือเป็นการร่วมกันกลั่นกรองระบบการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ทางสังคมในปัจจุบัน  
 
 ขั้นตอนที่ 3 ให้กลุ่มย่อยอภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหา พร้อมพิจารณาหาเหตุผลร่วมกัน 
  ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยแสดงความคิดแบบระดมสมองของสมาชิก
ภายในกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผล ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เช่น บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
และน าข้อมูลของแต่ละคนในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนน าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการ
พิจารณาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยร่วมกันพิจารณาโดยละเอียดด้วยเหตุและผล เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนเรียนรู้การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นในสังคม การให้เกียรติและรับฟังผู้อื่น สังเคราะห์แนวความคิด
ที่ได้จากการอภิปรายภายในกลุ่ม และให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด รวมถึงข้อค าถามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นชี้น าให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงประเด็น
การประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ทางสังคม กฎหมาย ศาสนา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบ
สุข เข้าใจสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีโคลเบิร์กขั้นที่ 5 หลักการ
ท าตามสัญญา (Social Contract Orientation) ขั้นนี้จะแสดงพฤติกรรมเพื่อท าตามมาตราฐานของ
สังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยบุคคลเห็นความส าคัญของคนหมู่มาก และการปฏิบัติไม่ขัดต่อ
สิทธิอันพึงมีของผู้อื่น สอดคล้องกับ Kolbelrg (1964) กล่าวว่า ขั้นนี้เน้นถึงความส าคัญของ
มาตราฐานจริยธรรมที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกสมควรที่จะปฏิบัติตาม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนที่จะมใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ได้ใช้ความคิด
และเหตุผลเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูก ในขั้นนี้การ “ถูก” และ “ผิด” ขึ้นอยู่กับค่านิยม
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และความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล แม้ว่าจะเห็นความส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงระหว่าง
บุคคลแต่เปิดให้มีการแก้ไข โดยค านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น 
 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการประยุกต์น าไปใช้  
  ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนประเมินผลการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม และร่วมกันหา
ข้อสรุปในการประยุกต์น าไปใช้ โดยให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากภาพยนตร์ที่ รวมทั้งน าทฤษฎีโคล
เบิร์กมาเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้ใหม่ พยายามให้ผู้เรียนรู้จักเปรียบเทียบ รวมถึงให้เพื่อนสมาชิกต่าง
กลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่ ควรกระท า หรือไม่ควรกระ 
เพราะเหตุใด พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม น ามาประกอบการประยุกต์ใช้เลือกปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตามค่านิยมของ
ตนเอง เกิดความรู้อย่างมีโครงสร้างง่ายต่อการน าไปใช้ ช่วยให้ผู้เรียนระลึกในความเชื่อ ในทัศนคติ ใน
จริยธรรม และในความคิดของตนเอง ก่อให้เกิดเหตุผลที่เลือกกระท าที่ตั้งอยู่บนหลักการเพื่อ
มนุษยธรรม ความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรม รู้ดี รู้ชั่ว ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตด้วย
การพิจารณาถึงค่านิยม กฎเกณฑ์สากล และยึดไว้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต สอดคล้องตามทฤษฎี
โคลเบิร์ก ขั้นที่ 6 หลักอุดมคติสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เป็นขั้นที่เลือก
ตัดสินใจที่จะกระท าโดยยอมรับความคิดที่เป็นสากลของผู้เจริญแล้ว ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพื่อท าตาม
หลักการอุดมคติสากล โดยต้องค านึงความถูกต้องยุติธรรมยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มี
ความยืดหยุ่นและยึดหลักจริยธรรมของตนอย่างมีสติ ด้วยความยุติธรรม และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
สอดคล้องกับ (Kolberg, 1976) อธิบายว่า ขั้นนี้เป็นหลักมาตรฐานจริยธรรมสากล เป็นหลักการเพื่อ
มนุษยธรรม เพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และเพ่ือความยุติธรรมของมนุษย์ทุกคน ในขั้นนี้สิ่งที่ 
“ถูก” และ “ผิด” เป็นสิ่งที่ขึ้นมโนธรรมของแต่ละบุคคลที่เลือกยึดถือ 
   สรุปได้ว่า จากผลการศึกษาระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางความคิด
อย่างมีเหตุและผล สามารถยึดน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้กับตนเอง สอดคล้องกับสอดคล้องกับ (อาช
วิชญ์ น้อมเนียน, 2558) กล่าวถึงขั้นตอนการใช้ทฤษฎีการปลูกฝังคุณธรรมด้วยแนวคิดของโคลเบิร์ก 
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณธรรม คือ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนทัศนะความ
คิดเห็น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ผู้ด าเนินการเสนอประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความยากแก่การ
ตัดสินใจ 2) แยกผู้อภิปรายออกเป็นกลุ่มย่อยตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3) ให้กลุ่มย่อยอภิปราย
เหตุผล พร้อมหาข้อสรุปว่า เหตุผลที่ถูก-ผิด หรือควรท า ไม่ควรท า เพราะเหตุอะไร 4) สรุปเหตุผล
ของฝุายที่คิดว่าควรท าและไม่ควรท า ผลการศึกษาปรากฏว่า โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนโรงเรียน
นายร้อยต ารวจต้ังแต่ช้ันปีที่ 1-4 มีระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 อัน
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เป็นขั้นยึดถือหลักการท ากฏเกณฑ์ของสังคมซึ่งเป็นระดับที่ไม่ต่ านัก และไม่เสียหาย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
การท าตามกฎเกณฑ์ของสังคมย่อมท าให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยและส่งผลให้สังคมเกิดความสงบ
สุข แต่ระดับขั้นนี้ยังเป็นระดับที่ท าตามเกณฑ์ภายนอกตน บุคคลที่จะมีศักยภาพในการท างานหรือ
การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศควรที่จะมีหลักการออกมาจากภายในตนเอง ควรเป็นบุคคลที่ยึดถืออุมค
ติสากล คือ หลักความยุติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมนุษยธรรม ซึ่งหลักการเหล่านั้นเป็น
ระดับจริยธรรมขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 ตามทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบิร์ก ซึ่งผู้วิจัยและคณะคิดว่าผลสรุป
นี้สะท้อนสภาพสังคม ดังนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของทุกหน่วยงานที่ควรให้การขับเคลื่อน มีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาให้ระดับจริยธรรมเกิดขึ้นในตัวของบุคคลนั้นให้ได้ และสอดคล้องกับ (ประสิทธชัย เดช
ข า, 2556) การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 1) พัฒนาการของนักศึกษาจ าแนกตามสถานการณ์นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ศูนย์กรุงเทพส่วนใหญ่มีจริยธรรมอยู่ในขั้นที่ 4 คือ
หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม รองลงมาอยู่ในขั้นที่ 5 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา และขั้นที่ 3 
หลักการท าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ซึ่งระดับคะแนนรวมอยู่ที่ 58.17  
 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์

ตามทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.14 และ S.D. = 
0.71)   

 ประการที่หนึ่งด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅  
= 4.14 และ S.D. = 0.69) เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้มีความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึง ใช้
เทคนิคการน าเสนอที่เหมาะสม โดยการเลือกใช้สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อกระ
คุ้นความดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และสื่อออนไลน์ (Facebook) ง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์
ผู้เรียนกับผู้เรียน สามารถเก็บข้อมูลไว้ในระบบโดยผู้เรียนสามารถค้นหา และทบทวนความรู้ด้วย
ตนเองได้ทุกเมื่อ  ซึ่งสอดคล้องกับ (Ritchie, 1997) ว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การออกแบบ
ควรเร้าความสนใจโดยการใช้กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียงประกอบ เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้
อยากเรียนรู้ ควรใช้กราฟฟิกขนาดใหญ่ไม่ซับซ้อน การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นต้องน่าสนใจเกี่ยวข้องกับ
เนือ้หา 

 ประการที่สองด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅  = 4.14 และ S.D. = 
0.69) เนื่องมาจากการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านภาพยนตร์ตามทฤษฎีโคลเบิร์กมีความ
เหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สร้างระดับความรู้ด้านคุณธรรมที่มากขึ้น และกิจกรรม
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแบบกลุ่มร่วมอภิปรายมี
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ความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเปลี่ยนความรู้ หรือ
ประสบการณ์กัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ท าให้ภาพรวมของกิจกรรมการ
เรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ (กันตพล บรรทัดทอง, 2557) ว่าการที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึง
กันท าความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหากเป็น เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง โดย เว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้
ผู้คนเข้ามารู้จักกันมีการให้พื้นที่บริการเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออ านวย ความสะดวกในการสร้างเครือข่าย
สร้างเน้ือหาตามความสนใจของผู้ใช้ และสอดคล้องกับ (สุชีรา มีอาษา และมนต์ชัย เทียนทอง, 2554) 
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทโดยตรงต่อระบบการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยในการรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร ความรู้การจัดระบบประมวลผลการส่งผ่านการสื่อสาร
ด้วยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก การน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูล 
รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน์ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์แบบโต้ตอบท าให้การ
เรียนยุคใหม่ประสบความส าเร็จ การสร้างความรู้ (Knoeledge Construction) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้น เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเรียนรู้
แบบเฉื่อยมาเป็นการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา มีการแสวงหา มีทักษะในการเลือกรับข้อมูลวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การออกแบบและการสร้างความรู้จ าเป็นต้องสร้างบทเรียนให้มี
ลักษณะส าคัญหลายอย่างร่วมกันตามความความเหมาะสม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์การเป็นอิสระกับ
ระยะทาง และเวลาการเข้าถึงได้ทั่ วโลก การควบคุมกิจกรรมและความสะดวกใช้งานง่ายมี
ประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า  

 ประการที่สาม ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยูในระดับดี ( ̅  = 4.07 และ S.D. = 0.66) 
เนื่องมาจาก ภาพยนตร์ที่น ามาใช้ในกิจกรรมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปัจจุบัน ตัว
ด าเนินเรื่องมีวัยที่ใกล้เคียงกับผู้เรียน เนื้อหามีให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมาย
ในประเทศไทย และกฎหมายในต่างประเทศ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยน าเสนอครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และสถานการณ์ที่ผู้สอนระบุสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ว่าเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดส าหรับคุณภาพของการเรียนการสอนซึ่งการเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สิ่งส าคัญ
ที่สุดก็คือเนื้อหาการเรียน ซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษา
เนื้อหาด้วยตนเอง กล่าวคือ ในการจัดท าเนื้อหาผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ความยากง่ายรวมทั้งการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได ้
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 ประการที่สี่ ด้านที่ได้รับประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅  = 4.12 และ S.D. = 0.70) 
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติมทักษะหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ มากขึ้นเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เกิดการพัฒนาความสารมารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
สามารถยึดน าเป็นหลักแนวทางในการด าเนินชีวิตในภายภาคหน้า สอดคล้องกับ  (นฤมล โอสถานุ
เคราะห์, 2550) ว่า บัณฑิตอุดมคติไทย หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ โดยมีจิตส านึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น 
สังคม และประเทศชาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น าประสบการณ์จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1. ผู้สอนควรส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการประเภทของภาพยนตร์ที่ผู้เรียน
ให้ความสนใจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด 
  2. การเข้าถึงสื่อควรเพิ่มเติมช่องทางในการเข้าถึงนอกเหนือจากภายในห้องเรียน 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนได้เต็มศักยภาพ  
  3. ผู้สอนควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อร่วมกับ
ทฤษฎีโคลเบิร์ก และท าความเข้าเกณฑ์การประเมินให้ละเอียดก่อนด าเนินการใช ้
  4. ควรจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภาพยนตร์
เป็นสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มคนจ านวนมาก โดยต้องค านึงถึงรายละเอียดของแสง เสียง และจอส าหรับ
การจัดฉาย 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในรายวิชาอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อภาพยนตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
  2. ควรประยุกต์น าสื่อภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์กใช้กับตัวแปรอื่นๆ เช่น การ
คิดแบบมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เป็นต้น 
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เรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยานิพนธ๑ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญ 
ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
ด้านสื่อสังคมออนไลน ์
1. คุณพัฒนะ ผํองศร ี 
 - หัวหน๎างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร๑ ม.มหิดล 
2. คุณวินัย สมบุญณา 
 - หัวหน๎าฝุายเผยแพรํ หอภาพยนตร๑ (องค๑การมหาชน) 
3. คุณดิฐพงศ๑ ประเสริฐไพฑูรย๑ 
 - นักวิชาการด๎านสื่อ และอาจารย๑พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
 
ด้านคณุธรรม 
1. พระชาย วรธัมโม 
 - พระอาจารย๑ สอนวิชาพุทธศาสนาระดับประถมและมัธยม ในโรงเรียนวัดเขียนเขต ต.บึง
ยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธาน ี
 - ผู๎จัดงานฉายภาพยนตร๑เสวนา วิป๓สสนาบนแผํนฟิล๑ม ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
 - เขียนวิจารณ๑ภาพยนตร๑ในเพจเฟซบุ๏ค “ ในหนังมีความรู๎ ความรู๎มีในหนัง” 
2. อ.ดร.วรรณา พํวงพร๎อม  
 - อาจารย๑พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม เเละอาจารย๑พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี  
3. อ.อํานาจ ศรีบรรเทา 
 - อาจารย๑ประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 
 
ด้านภาพยนตร์ 
1. คุณสัณห๑ชัย โชติรสเศรณ ี
 - รองผู๎อํานวยการหอภาพยนตร๑ (องค๑การมหาชน) 
2. ทิพวรรณ ประยูรสุข 
 - นักวิชาการภาพยนตร๑ 
3. นายพุทธพงษ๑ เจียมรัตตัญ๒ู 
 - นักจัดกิจกรรมภาพยนตร๑และสิ่งเก่ียวเน่ือง 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 

 
- แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญ 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียน 
- กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
- แบบวัดความรู๎ด๎านคุณธรรม 
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมการ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน ์

(ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ) 
********************************************* 

หัวข้อวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
  ทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาววชิราภรณ๑ ขวาของ 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคล
เบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผํานการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎
ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีของโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม  

ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางของ
ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทํางานวิจัย  
 2. ผู๎วิจัยกําหนดข๎อคําถาม และขอความกรุณาผู๎เชี่ยวชาญโปรดตอบ เพ่ือนําความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะมาเป็นแนวทางประกอบการทําวิทยานิพนธ๑ตํอไป ผู๎วิจัยได๎กําหนดประเด็นสัมภาษณ๑ 
แบํงเป็น 2 ตอน ดังนี ้  
  ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพ่ือสํงเสริมด๎านคุณธรรม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ……………………………………………………………………………………………… 

1.2 วุฒิการศึกษา ❒ ปริญญาตรี ❒ ปริญญาโท  ❒ ปริญญาเอก 
1.3 สาขาวิชาชั้นสูงสุดที่จบการศึกษา ………………………………………………………………………………………   
1.4 หนํวยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
1.5 ประสบการณ๑การสอน / ความรู๎ความสามารถ / ความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ (Facebook) 

 
 2.1 ทํานคิดวําลักษณะ และองค๑ประกอบ ของกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
(Facebook) โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมี
โครงสร๎างกิจกรรมลักษณะอยํางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 2.2 ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Facebook) โดยใช๎
ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ควรเป็นลักษณะใด จึงจะดึงดูด
ความสนใจของผู๎เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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 2.3 ทํานคิดวํารูปแบบการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Facebook) ควรมี
ลักษณะอยํางไร เพ่ือให๎เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอนให๎ได๎มากทีสุ่ด 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 2.4 ทํานคิดวําการประเมินวัดผลกิจกรรม การเพิ่มระดับความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมีลักษณะ

อยํางไร วิธีการประเมินและรูปแบบการประเมินอยํางไรในชํองทางออนไลน๑บน Facebook เพื่อให๎

สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ในข๎อ 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 2.5 ทํานคิดวําผู๎สอนควรมีบทบาทและการเตรียมความพร๎อมอยํางไร ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน

คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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 2.6 ทํานคิดวําผู๎เรียนควรมีบทบาทและการเตรียมความพร๎อมอยํางไร ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน

คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

ข๎อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 

 
 ลงชื่อ.................................................................ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

(................................................................) 
................ /.......................... /.................. 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
นางสาววชิราภรณ์ ขวาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาพยนตร์ 

(ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ) 
********************************************* 

หัวข้อวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
  ทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาววชิราภรณ๑ ขวาของ 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคล
เบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผํานการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎
ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีของโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม  

ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางของ
ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทํางานวิจัย  
 2. ผู๎วิจัยกําหนดข๎อคําถาม และขอความกรุณาผู๎เชี่ยวชาญโปรดตอบ เพ่ือนําความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะมาเป็นแนวทางประกอบการทําวิทยานิพนธ๑ตํอไป ผู๎วิจัยได๎กําหนดประเด็นสัมภาษณ๑ 
แบํงเป็น 2 ตอน ดังนี ้  
  ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพ่ือสํงเสริมด๎านคุณธรรม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ……………………………………………………………………………………………… 

1.2 วุฒิการศึกษา ❒ ปริญญาตรี ❒ ปริญญาโท  ❒ ปริญญาเอก 
1.3 สาขาวิชาชั้นสูงสุดที่จบการศึกษา ………………………………………………………………………………………  
1.4 หนํวยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
1.5 ประสบการณ๑การสอน / ความรู๎ความสามารถ / ความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบนเครอืข่ายสังคม
ออนไลน์ (Facebook) 

 
 2.1 ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ ควรมีขัน้ตอนกระบวนการอยํางไรเพื่อให๎
ผู๎เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค๑  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.2 ทํานคิดวําการต้ังคําถามจากภาพยนตร๑ ควรเป็นลักษณะอยํางไร 
เพื่อให๎สํงเสริมด๎านคุณธรรมของผู๎เรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 



  

 

218 

 2.3 ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ เพื่อสํงเสริมคุณธรรมที่สอดแทรกใน
ภาพยนตร๑ ควรมีวิธีการประเมินและเกณฑ๑การประเมินอยํางไรที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 2.4 ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ เพื่อให๎เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมี
ความถี่ในการรบัสารจํานวนกี่ครั้ง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 2.5 ทํานคิดวําภาพยนตร๑ดังตํอไปนี้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยใช๎
ภาพยนตร๑ เพื่อสํงเสริมคุณธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไมํ เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ข๎อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ลงชื่อ.................................................................ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

(................................................................) 
................ /.......................... /.................. 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
นางสาววชิราภรณ์ ขวาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านคุณธรรม 

(ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ)  
********************************************* 

หัวข้อวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
  ทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาววชิราภรณ๑ ขวาของ 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎี      
โคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผํานการเรียนรู๎บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับ
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตํอการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎
ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีของโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม  

ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและแนวทางของ
ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทํางานวิจัย  
 2. ผู๎วิจัยกําหนดข๎อคําถาม และขอความกรุณาผู๎เชี่ยวชาญโปรดตอบ เพ่ือนําความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะมาเป็นแนวทางประกอบการทําวิทยานิพนธ๑ตํอไป ผู๎วิจัยได๎กําหนดประเด็นสัมภาษณ๑ 
แบํงเป็น 2 ตอน ดังนี ้  
  ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพ่ือสํงเสริมด๎านคุณธรรม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข๎อมูลทั่วไปของผู๎เชี่ยวชาญ 
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ……………………………………………………………………………………………… 

1.2 วุฒิการศึกษา ❒ ปริญญาตรี ❒ ปริญญาโท  ❒ ปริญญาเอก 
1.3 สาขาวิชาชั้นสูงสุดที่จบการศึกษา ………………………………………………………………………………………  
1.4 หนํวยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
1.5 ประสบการณ๑การสอน / ความรู๎ความสามารถ / ความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……. 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและแนวทางของผู๎เชี่ยวชาญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพ่ือสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม 
 
 2.1 ทํานคิดวําจุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดย
ใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ควรเป็นอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.2 ทํานคิดวําเนื้อหาด๎านคุณธรรมโดยใช๎ทฤษฎีโคลเบิร๑ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควรมีลักษณะอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2.3 ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางไร เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิความรู๎ด๎านคุณธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................ 
2.4 ทํานคิดวําวิธีการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสําหรับการสํงเสริมคุณธรรมผํานภาพยนตร๑ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ควรเป็นเชํนไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................ 
2.5 ทํานคิดวําการออกแบบสถานการณ๑ป๓ญหาเพื่อกําหนดเป็นโจทย๑ เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม
หลังชมภาพยนตร๑ ควรมีลักษณะเชํนไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  …….
................................................................................................................................................................ 
ข๎อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
  

 ลงชื่อ.................................................................ผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์
(................................................................) 
................ /.......................... /.................. 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
นางสาววชิราภรณ์ ขวาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผู๎เ
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รูป
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๎ผู๎เ
รยี

นท
ําแ

บบ
ทด

สอ
บค

วา
มร

ู๎ด๎า
น

คุณ
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ือข
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ุํม
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ือข
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ผู๎เ
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ุณจ
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ุใด
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ข๎อ
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ุณม
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รื่อ
ง ฉ

ลา
ดเ

กม
ส๑โ

กง
  

- 
แบ

บท
ดส

อบ
คาํ

ถา
มส

ถา
นก

าร
ณ๑ท
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ข๎อ
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ุมํน

ําเส
นอ

คว
าม

คิด
เห
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ี่ผู๎ส
อน

มอ
บห

มา
ย 

2 
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ุผล

ปร
ะก

อบ
 

 

  

3 
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กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใชท้ฤษฎีร่วมกับโคลเบิร์ก 

 

 ภาพที่ 1 กลุํม Facebook ที่ใช๎ในกิจกรรมการเรียนรู๎ ชื่อกลุํม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาพที่ 2 สมาชิกในกลุํมแจ๎งรายช่ือสําหรับดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 1 และ 2 
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ภาพที่ 3 ผู๎สอนนําภาพยนตร๑ตัวอยําง และเรื่องยํอ โพสต๑ลงกลุํมเฟซบุ๏ค ให๎ผู๎เรียนได๎ศกึษากํอน 

 

 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูค๎รั้งที่ 1 
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ภาพที่ 5 กิจกรรมเรียนรู๎ครั้งที่ 2  

 

 ภาพที่ 6 ผู๎เรียนสรุปความสําคัญการอภิปรายกลุํมตนเองและแสดงความคิดเห็น พร๎อมกับมี

เพื่อนตํางกลุํมรํวมแสดงความคิดเห็น 
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 ตารางเกณฑ์การประเมินคะแนนความรู้ด้านคุณธรรม 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1. การวิเคราะห์ประเด็นความรู้คุณธรรม 
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
1.1 วิเคราะห๑
ประเด็นคุณธรรม
สอดคล๎องตามหลัก
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

วิเคราะห๑ตรงประเด็น
สอดคล๎องตามหลัก
คุณธรรมโดยระบุข๎อ
คุณธรรมอยํางชัดเจน 
ตามหลักการทําตาม
สัญญา ขั้นที่ 5 และ
หลักคุณธรรมสากล 
ขั้นที่ 6 

วิเคราะห๑ตรงประเด็น
สอดคล๎องตามหลัก
คุณธรรมโดยระบุข๎อ
คุณธรรมอยํางชัดเจน 
ตามหลักการทําตาม
สัญญา ขั้นที่ 5 เพียง
อยํางเดียว 

วิเคราะห๑ตรงประเด็น
สอดคล๎องตามหลัก
คุณธรรมโดยระบุข๎อ
คุณธรรมอยํางชัดเจน 
แตํไมํสอดคล๎องกับหลัก
คุณธรรมของโคลเบิร๑กใน
ขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 

1.2 วิเคราะห๑
ประเด็นสอดคล๎อง
การปฏิบัติของ
คํานิยมสากล และ
กฎเกณฑ๑ทางสังคม  

ระบุการใช๎คติธรรม
และให๎เหตุผลอยําง
ชัดเจนสอดคล๎องตาม
คํานิยมและกฎเกณฑ๑
ทางสังคม โดย
คํานึงถึงสํวนรวมเป็น
หลัก 

ระบุการใช๎คติธรรม
และให๎เหตุผลอยําง
ชัดเจนสอดคล๎องตาม
คํานิยม และ
กฎเกณฑ๑ทางสังคม 
แตํไมํคํานึงถึง
สํวนรวมเป็นหลัก 

ระบุการใช๎คติธรรม และ
ให๎เหตุผลอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องตามคํานิยม 
แตํไมํเป็นไปตาม
กฎเกณฑ๑ทางสังคม และ
ไมํคํานึงสํวนรวมเป็น
หลัก 

1.3 วิเคราะห๑
ประเด็นทางเลือกใน
การตัดสินใจถูกต๎อง
และเหมาะสม 

แสดงกระบวนการ
ตัดสินใจโดยตรึก
ตรองอยํางมีเหตุผล 
รํวมกับอ๎างอิงจาก
หลักคุณธรรมตาม
ทฤษฎีได๎ชัดเจน 

แสดงกระบวนการ
ตัดสินใจโดยตรึก
ตรองอยํางมีเหตุผล 
รํวมกับอ๎างอิงหลัก
คุณธรรมตามทฤษฎี 
ได๎บางสํวน 

แสดงกระบวนการ
ตัดสินใจโดยตรึกตรอง
อยํางมีเหตุผล รํวมกับ
อ๎างอิงหลักคุณธรรมตาม
ทฤษฏีได๎ไมํชัดเจน 
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ตารางเกณฑ์การประเมินคะแนนความรู้ด้านคุณธรรม (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1. การวิเคราะห์ประเด็นความรู้คุณธรรม 
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
1.4 วิเคราะห๑
ประเด็นเหมาะสม
กับสภาพสังคม 

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก 
และทางลบในมิติทาง
สังคม มาตรฐาน
คุณธรรม และ
วัฒนธรรมไทย ได๎
อยํางชัดเจน  

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก 
และทางลบในมิติทาง
สังคม และมาตรฐาน
คุณธรรม ได๎อยําง
ชัดเจน แตํไมํระบุถึง
วัฒนธรรมไทย 

แจกแจงแนวทางการ
ตัดสินใจ โดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทางบวก และ
ทางลบในมิติทางสังคม
ได๎อยํางชัดเจน แตํไมํ
ระบุถึงมาตรฐาน
คุณธรรม และวัฒนธรรม
ไทย 

2. การพิจารณาหาเหตุผล  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
2.1 พิจารณาตาม
หลักคุณธรรมของ
สังคม 

ระบุเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 
จากความคาดหวังของ
สังคม ทั้งกฎหมายใน
สังคมไทย และ
กฏหมายระดับสากล 

ระบุเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 
จากความคาดหวังของ
สังคม และกฏหมาย
สังคมไทย  

ระบุเหตุผล
ประกอบการ
พิจารณา จากความ
คาดหวังของสังคม 
แตํไมํระบุถึงกฎหมาย
ของสังคมไทยและ
ระดับสากล 

2.2 พิจารณาโดยใช๎
วิจารณญาณในการ
หาเหตุผล 

อธิบายทางเลือก
ตัดสินใจโดยให๎เหตุผล
ตามหลักคุณธรรม สทิธิ
มนุษยชน ความ
ยุติธรรม รู๎ดี รู๎ช่ัว และ
เป็นที่ยอมรับของผู๎อื่น
ได๎อยํางเจน 

อธิบายทางเลือก
ตัดสินใจโดยให๎เหตุผล
ตามหลักคุณธรรม 
สิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรม รู๎ดี รู๎ช่ัว และ
เป็นที่ยอมรับของผู๎อื่น 
ประการใดประการ
หน่ึง 

อธิบายทางเลือก
ตัดสินใจโดยให๎
เหตุผลตามหลัก
คุณธรรม สิทธิ
มนุษยชน ความ
ยุติธรรม รู๎ดี รู๎ช่ัว 
และเป็นที่ยอมรับ
ของผู๎อ่ืนไมํชัดเจน 
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ตารางเกณฑ์การประเมินคะแนนความรู้ด้านคุณธรรม (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
2. การพิจารณาหาเหตุผล  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
2.3 พิจารณาหลัก
แนวคิดศีลธรรม 
ศาสนาที่ตนนับถือ  

แสดงความคิดเห็น
ทักษะการแก๎ไข
ป๓ญหาโดยยึดแนวคิด
ศีลธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือได๎อยําง
ถูกต๎องและชัดเจน 

แสดงความคิดเห็น
ทักษะการแก๎ไข
ป๓ญหาโดยยึดแนวคิด
ศีลธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือได๎อยําง
ถูกต๎องและชัดเจน
บางสํวน 

แสดงความคิดเห็นทักษะ
การแก๎ไขป๓ญหาโดยยึด
แนวคิดศีลธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือได๎
อยํางถูกต๎อง แตํไมํ
ชัดเจน 

2.4 พิจารณาคุณคํา
และความสําคญั 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของ
คํานิยมคุณธรรม ที่
เป็นตัวกําหนดความ
เชื่อ และพฤติกรรม
ของสังคม ได๎ชัดเจน 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของ
คํานิยมคุณธรรม ที่
เป็นตัวกําหนดความ
เชื่อ และพฤติกรรม
ของสังคมได๎ประการ
ใดประการหนึ่ง 

ให๎เหตุผลตระหนักใน
คุณคําโดยไตรํตรอง
ความสําคัญของคํานิยม
คุณธรรม ที่เปน็
ตัวกําหนดความเชื่อ และ
พฤติกรรมของสังคมไมํ
ชัดเจน 
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ตารางเกณฑ์การประเมินคะแนนความรู้ด้านคุณธรรม (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
3. การน าไปประยุกต์ใช้  
ตามทฤษฎีโคลเบริ์กหลักการท าตาสัญญาและหลักอุดมคติสากล 
3.1 การตัดสินใจ อธิบายทางเลือกที่

ตัดสินใจโดยให๎เหตุผล
ตามหลักการและเป็นที่
นิยมยอมรับของผู๎อื่น
และนําไปตํอยอด
ปฏิบัติได๎จริงทั้งหมด 

อธิบายทางเลือกที่
ตัดสินใจโดยให๎เหตุผลตาม
หลักการและเป็นที่นิยม
ยอมรับของผู๎อื่นและนําไป
ตํอยอดปฏิบัติได๎จริง
บางสํวน 

อธิบายทางเลือกที่
ตัดสินใจโดยให๎เหตุผล
ตามหลักการและเป็นที่
นิยมยอมรับของผู๎อื่นได๎ 
แตํไมํสามารถนําไปตํอ
ยอดปฏิบัติได๎จริง 

3.2 การประยุกต๑
นําไปใช๎ 

ระบุเหตุผลตัดสินใจ
เลือกดําเนินการ หรือ
ปฏิบัติได๎ถูกต๎องตาม
หลักคุณธรรม และ
กําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต 
เพื่อการอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ได๎
อยํางชัดเจน 

ระบุเหตุผลตัดสินใจเลือก
ดําเนินการ หรือปฏิบัติได๎
ถูกต๎องตามหลักคุณธรรม 
และกําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต 
เพื่อการอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ได๎
อยํางชัดเจนบางสํวน 

ระบุเหตุผลตัดสินใจ
เลือกดําเนินการ หรือ
ปฏิบัติได๎ถูกต๎องตาม
หลักคุณธรรม และ
กําหนดเปูาหมาย 
บทบาทการดําเนินชีวิต 
เพื่อการอยํูรํวมกันอยําง
สมานฉันท๑ในสงัคม ไมํ
ชัดเจน 
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แบบวัดความรู้ด้านคุณธรรม  
 

แบบทดสอบความรู้ด้านคุณธรรม 

วิชา จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 

_____________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง จงเลอืกค าตอบที่ถกูที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. คุณธรรมส าหรับครู คือขอ้ใด 

ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู   ข. มีจิตใจเมตตาและเข๎าใจพื้นฐานของนักเรียน 

ค. มีความเสียสละและมีความยุติธรรม  ง. ถูกทุกข๎อ 

 

2. ความรู้จริยธรรม หมายถงึข้อใด 

ก. ธรรมที่เป็นข๎อประพฤติปฏิบัติ   

ข.คําสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนา 

ค. เหตุผลที่ใช๎เป็นเกณฑ๑ในการเลือกหรือไมํเลือกกระทํา 

ง. ความรู๎เกี่ยวกับสังคมวําการกระทําใดดีหรือไมํดีมากน๎อยเพียงใด 

 

3. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงขอ้ใด 

ก. เป็นเรื่องเดียวกัน   ข.เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกัน 

ค. เป็นเรื่องการกระทําของบุคคล  ง. เป็นเรื่องที่อยูํในจิตใจของบุคคล 

 

4. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด? 

 ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล 

 ข. การทําหนา๎ที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม 

 ค. การทําตามคําสัญญาและสิทธิ 

 ง. การปฏิบัติตนตามสามัญสํานึกด๎านคุณธรรม 
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5. ถ้าท่านจะเข้าเส้นทางอาชีพครูให้ประสบความส าเร็จ ควรยึดคุณธรรมข้อใด 

ก. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา  ข. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สามนัตตา  

ค. หิริโอตัปปะ    ง. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

 

6. ครูท่านใดไม่ได้ประพฤตทิุจริตทางกาย 
ก. ครูหนึ่งแอบขโมยกระดาษ A4 กลับบ๎าน 
ข. ครูสองชอบตกปลาที่บํอหลังโรงเรียนไปทํากับข๎าว 
ค. ครูสามมีช๎ู 
ง. ครูสี่ชอบพูดจาเหน็บแนมนักเรียนเสมอ 
 
7. ท่านตั้งใจไปชมภาพยนตร์ที่โรงหนังแหง่หนึ่ง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด คิวการซือ้บัตรแถวยาว
มากๆ และบญัเอิญท่านเหน็เพื่อนที่รู้จักก าลังต่อแถวในล าดับต้นๆ ของแถว ท่านจะฝากเพื่อนซือ้ 
หรือจะต่อคิวซื้อเองตามล าดับ 
ก. ไมํฝาก เพราะ คนอื่นๆ ทีต่ํอแถวอาจจะไมํยอม  
ข. ฝาก เพราะ จะไลน๑หรือโทรศัพท๑ ไปบอกเพื่อนกํอนวําฝากซื้อ และคํอยนําเงินให๎ตอนซื้อตั๋วหนัง
เสร็จแล๎ว 
ค. ไมํฝาก เพราะ เป็นการเอาเปรียบผู๎อื่น ไมํยุติธรรม 
ง. ฝาก เพราะ ไมํอยากรอแถวนานและจะได๎ประหยัดเวลาเดินซื้อของอ่ืนๆ  
 
8. ท่านขับรถก าลังจะกลับบ้าน แต่เจอผู้ร้ายก าลังชิงทรัพย์นายประยุทธ์อยู่ริมถนน ต่อมานายจกัร
พันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าหนา้ที่ต ารวจสามารถจบัผู้ร้ายได้ จึงขอเชิญท่านไปเป็นพยานปากส าคัญในคดี 
และทุกๆ ครั้งที่ศาลนัดไตส่วนคดี ซึ่งนายประยุทธ์จะมคี่าเดนิทางเปน็เงนิสดให้ครัง้ละ 100 บาท 
ท่านจะเป็นพยานใหห้รือไม ่
ก. ไมํเป็น เพราะ ยุํงยากเสียเวลาเรียน 
ข. ไมํเป็น เพราะ เกรงวําจะเป็นภัยแกํตนเองในภายหลัง 
ค. เป็น เพราะ หากเหตุการณ๑นี้เกิดกับครอบครัวของตนก็ต๎องการความชํวยเหลือแบบนี้เชํนกัน 
ง. เป็น เพราะ เป็นคดีเล็กๆ ศาลไมํนําทําการไตํสวนมากครั้ง 
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9. ท่านก าลังจะมาสอบปลายภาควิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา แต่

บังเอิญเจอคนตาบอดก าลังรอรถโดยสารประจ าทาง อยู่เพียงล าพัง แต่ท่านเหลือเวลาเข้าห้องสอบ

อีก 3 นาที ซึ่งหากวิ่งไปจะทนัเวลาเข้าห้องสอบ ท่านจะจัดการกับเหตุการณ์นี้อยา่งไร 

ก. เดินผํานไปเฉยๆ เพราะเขาก็มองไมํเห็นอยูํแล๎ว 

ข. ให๎ความชํวยเหลือ และขออาจารย๑สอบภายหลัง  

ค. ชํวยเหลือเขา เพราะคิดวําวิ่งไปก็ไมํทันเข๎าสอบ 

ง. ไมมํีข๎อใดถกูต๎อง 

 

10. การกระท าและเหตุผลของใครเหมาะสมที่สุด 

ก. ประวิตรชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด 

ข. ธนาธรไมํทุจริตสอบ เพราะ กลัวถูกจับได ๎

ค. ศรีนวลสวมหมวกนิรภัยขับขี่จักรยานยนต๑เสมอ เพราะเป็นข๎อปฏิบัติตามกฎหมายและสังคม 

ง. ปารีณาหมั่นปลูกต๎นไม๎เสมอ เพราะอากาศจะได๎สดช่ืน 

 

11. คุณป้าขา้งบ้าน  : “ท าไมถึงอยากเป็นครูนัก อาชีพนี้เงนิเดือนน้อย สวัสดิการก็ไม่ดี งานก็

เยอะเดีย๋วนี ้google มีทุกอย่างแล้ว” 

     แพร : ……………………………?................................ 

หากทํานเป็นแพร ผู๎ที่กําลังศกึษาเพ่ือความฝ๓นอยากเป็นคุณครู ทํานจะตอบคุณปูาข๎างบ๎านวําอยํางไร? 

ก. “มันก็ไมใํชํเรื่องของคุณปูานี่คํะ”   

ข. “ก็จริงคํะ แตํอาชีพนี้หางานงํายกวําเรียนคณะอื่น สมัยนี้คนตกงานเยอะมากนะคะ” 

ค. “ป๓จจุบันเงินเดือนครูไมํน๎อยแล๎วคํะ สามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางมีคุณภาพ” 

ง. “อาชีพครูมีคุณคํามากกวําเงิน เด็กๆ ยังต๎องการผู๎ให๎ความรู๎ถึงจะมีเทคโนโลยีเข๎ามา แตํก็เป็นเพียง

สื่อที่ชํวยการสอนเทํานั้น” 
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12. นักเรียนทีม่ีปัญหายากจน หากท่านเปน็ครูจะแก้ปัญหาอย่างไร 

ก. ปลํอยไปตามพ้ืนฐานของครอบครัว   

ข. ออกเย่ียมบ๎าน 

ค. เรียกประชุมผู๎ปกครอง     

ง. ปรึกษาคุณครูทํานอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางชํวยเหลือ 

 

13. “ต ารวจ สน.ชนะสงคราม จับครูประจ าชั้นสุดเหี้ยม! ข่มขืนศษิย์สาวแลกเกรด เผยมีเหยื่อโดน
กระท าช าเรามากถึง 10 คน” จากข้อความดังกล่าว ครูประจ าชัน้ดังกล่าวกระท าผิดจรรยาบรรณ
ข้อใดบ้าง 
ก. ตํอตนเอง , ตํอผู๎รับบริการ 
ข. ตอํตนเอง , ตํอผู๎รับบริการ , ตํอวิชาชีพ 
ค. ตํอตนเอง , ตํอผู๎รับบริการ , ตํอวิชาชีพ , ตํอผู๎รํวมประกอบวิชาชีพ  
ง. ตํอตนเอง , ตํอผู๎รับบริการ , ตํอวิชาชีพ , ตํอสังคม 
 
14. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อผู้ที่วิ่งข้ามถนนใตส้ะพานลอย หรือเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับ
รถยนต ์
ก. เป็นบุคคลเห็นแกํตัวฝุาฝืนกฎหมายของสังคม 
ข. เป็นบุคคลทีน่ํารําคาญชอบสร๎างป๓ยหาให๎สังคมโดยไมํจําเป็น 
ค. เป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและผู๎อื่น 
ง. เป็นบุคคลทีอ่าจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได๎ในอนาคต 
 
15. ครูมะเดี่ยวสั่งให้นักเรียนส่งรายงานในวันรุ่งขึ้นของคาบเรียน แต่เด็กชายดิวไม่น ารายงานมา
ส่ง พร้อมให้เหตุผลวา่คอมพิวเตอร์ที่บ้านเสีย ขอส่งงานตามภายหลัง หากท่านเป็นครูมะเดี่ยว
จัดท าอย่างไร? 
ก. เชิญผู๎ปกครองมาสอบถามความเป็นจริง 
ข. หักคะแนน 10 คะแนน ทนัท ี
ค. ชี้แจงเหตุผลของเด็กชายดิว ให๎เพื่อนๆ นักเรียนทราบ และหักคะแนนตามกฎเกณฑ๑ที่กําหนด 
ง. ไมํมีข๎อใดถกู 
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16. หากท่านพบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งมีคะแนนการเรียนทีแ่ย่ลง พร้อมมอีาการซึมเศร้า ท่านควรท า

อย่างไร 

ก. เรียกมาพูดคุยถามสาเหตุ และให๎คําแนะนํา 

ข. แจ๎งผู๎ปกครองให๎ทราบ และชํวยกันหาทางแก๎ไข 

ค. สอบถามข๎อมูลจากทํานอื่นๆ  

ง. สํงให๎เข๎ารับการปรึกษาจากคุณครูแนะแนว 

 

17. นักเรียนชัน้ ม.2 คนหนึง่ ได้ต้ังครรภ์ขึน้ได้ระยะเวลา 2 เดือน โดยที่นักเรียนหญงิไม่กล้าบอก

พ่อ-แม่ ในฐานะที่ทา่นเป็นครูประจ าชั้นนักเรียนคนนี้ ท่านจะจดัการกับเหตุการณน์ี้อย่างไร 

ก. ให๎เด็กแจ๎งพํอ-แมํใหท๎ราบ ควรพร๎อมรับผิดชอบชีวิตตนเอง 

ข. แนะนําสถานที่วางแผนครอบครัวให๎เด็ก 

ค. ให๎เด็กหยุดเรียนไปกํอนในชํวงที่ตั้งครรภ๑ เพื่อไมํให๎เด็กโดนเพื่อนๆ นินทา 

ง. เป็นที่ปรึกษาให๎เด็ก ชํวยหาแนวทางแก๎ไขรํวมกับผู๎ปกครอง 

 

18. ครูสมพลรับสอนพิเศษให้กับนักเรียน ทุกวันจันทร-์อังคาร ครั้งละ 2 ชม. คิดเงิน 3,000 บาท/

เดือน และครสูมพลกน็ าชีทการสอนพเิศษมาออกข้อสอบให้แก่นักเรียนทุกคน  ท่านเห็นด้วยกับ

การกระท าของครูสมพลหรือไม ่

ก. เห็นด๎วย เพราะ เป็นการเสียสละเวลาสํวนตัวหลังเลิกงาน 

ข. ไมํเหน็ด๎วย เพราะ การนําชีทการสอนมาออกข๎อสอบ เทํากับเป็นการเอาเปรียบเด็กคนอื่นๆ 

ค. เห็นด๎วย เพราะ เพราะเด็กจะได๎เห็นคุณคําและรักการเรยีนมากขึ้น 

ง. ไมํเห็นด๎วย เพราะ ครูควรพัฒนาการเรียนให๎แกํเด็กๆ ทุกคนเทํากัน 
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19. ท่านเหน็วา่คนในองค์กรทุจริตโดยการรับเงินใต้โตะ๊ จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยท่านมี

คลิปวิดิโอบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ท่านจะจดัการกับสิ่งที่รบัรู้มาอย่างไร 

ก. เฉยๆ ไมํใชํเรื่องของตัวเอง 

ข. เอาไปคุยให๎เพื่อนรํวมงานคนอื่นฟ๓ง 

ค. แจ๎งฝุายบุคคลให๎ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงาน 

ง. นําคลิปไปให๎พนักงานที่กระทําผิดดู เพือ่ขอสํวนแบํง 

 

20. บุคคลใดที่สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของตนเองได้ดีที่สุด 

ก. เจนนี่ ทํากจิกรรมตํางๆ เพื่อประโยชน๑สํวนรวม 

ข. ลลิษา พัฒนาการทํางาน ให๎มีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 

ค. จีซู ชักชวนคนในองค๑กรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทาํงานและสร๎างเครือขําย 

ง. แชยอง ให๎ความรํวมมือชํวยเหลือเพื่อนรํวมงานอยูํเสมอ 

 

21. ท่านมองสังคมอยา่งไรกับการที่มีกลุม่เด็กมัธยมฯ มาซิ่งรถแข่งในยามค่ าคืน จนก่อให้เกิด

อุบัติเหตุบนทอ้งถนนและเสียชีวิต 

ก. สมควรได๎รบัโทษเชํนนั้น เพราะกํอความวุํนวายให๎คนอื่น 

ข. ผู๎ปกครองไมํมีเวลาสนใจบุตรหลาน เพราะภาระหน๎าที่มีมากเกินไป 

ค. เจ๎าหน๎าที่ไมํเอาจริงเอาจัง ขาดความเข๎มงวด 

ง. การศึกษายังไมํมีการปลูกจิตสํานึกในการรับผิดชอบตํอสังคม และเคารพกฎสังคมเทําที่ควร 
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22. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  มอบเงินให้องค์กรภาครัฐจ านวน 100,000 บาท โดยคนในองค์กรไม่มี

ใครทราบ แต่หัวหน้าการเงินที่เป็นผู้รับมอบเงินจ านวนนี้ มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เนื่องจากลูก

ชายประสบอุบัติเหตุกะทันหัน และครอบครัวมีเงินไม่พียงพอ หากท่านเป็นหัวหน้าการเงินท่านนั้น 

จะท าอย่างไร 

ก. สํงดําเนินการเข๎าบัญชีองค๑กรตามปกต ิ

ข. นําไปใช๎กํอนคํอยหาคืน เพราะ ชีวิตลูกสําคัญกวําสิ่งใด 

ค. นําไปใช๎บางสํวน และที่เหลือสํงเข๎าบัญชีองค๑กร 

ง. นําไปรักษาลูกทั้งหมด เพราะไมํมีใครทราบอยูํแล๎ว 

 

23. การท างานในทุกสายอาชีพ คนควรมีจริยธรรมดา้นใดมากที่สุด 

ก. ความเอ้ืออาทร  ข.ความรับผิดชอบ 

ค. ความกตัญ๒ ู   ง. ความเมตตากรุณา 

 

24. บุคคลใดใช้เงื่อนไขคุณธรรมได้ถูกต้อง 

ก. เอ ตระหนี่ในการใช๎ชีวิต 

ข. บี ซื่อสัตย๑ตํอการทํางานและสังคม 

ค. ซี คดโกงประเทศชาติ 

ง. ดี เปิดหน๎าตํางบ๎านเสมอเพื่อชํวยประหยัดพลังงาน 

 

25. ผู้ปกครองขอร้องใหค้รูยุพดีช่วยสอนพิเศษใหลู้กของตน เพื่อใหลู้กได้เกรดดีๆ โดยจะให้

ค่าจ้างสอน แต่ครูยุพดีไม่ขอรับ และขอสอนโดยไม่คิดเงิน การกระท าของยุพดีตรงกับคุณธรรมใน

ด้านใด 

ก. ด๎านความเสียสละ ข.ด๎านความรับผิดชอบ  

ค. ด๎านความเมตตา ง. ถูกทุกข๎อ 
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26. ช่างภาพงานแต่งงานรายหนึ่ง คุยกับเพื่อนร่วมทีมว่ามีอาการปวดหัว เนื่องจากเม่ือคืนดื่มสุรา

หนักและต้องตื่นเชา้มาถ่ายรูป แสดงว่าชา่งภาพรายนี้ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อใด 

ก. จรรยาบรรณตํอตนเอง  ข. จรรยาบรรณตํอวิชาชีพ 

ค. จรรยาบรรณตํอผู๎รับบริการ ง. จรรยาบรรณตํอเพื่อนรํวมงาน 

 

27. การมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมใดดงัต่อไปนี ้

ก. ปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของสํวนรวม  ข. ควบคุมตนเองให๎อยูํในหลักการและเหตุผล 

ค. เชื่อฟ๓งคําสั่งของผุ๎บังคับบัญชา    ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว๎ 

28. ความเคารพกับความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. ความเคารพ คือ การเห็นคุณคําของบุคคลอื่น แตํการอํอนน๎อมถํอมตนเป็นการรู๎จักตนเอง 

ข. ความเคารพ คือ การรู๎จักตนเอง แตํการอํอนน๎อมถํอมตนเป็นการรู๎คุณคําของบุคคลอื่น 

ค. ความเคารพและการอํอนน๎อมถํอมตนเป็นการให๎เกียรติผู๎อื่นเหมือนกัน 

ง. ถูกทุกข๎อ 

 

29. คุณครเูจอนักเรียน แอบสูบบุหรี่ในหอ้งน้ าถ้าท่านเป็นครจูะจัดการอย่างไร 

ก. จับสํงฝุายปกครอง   ข. เรียกผู๎ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

ค. หักคะแนนความประพฤติ ง. ตักเตือน และสอนให๎รู๎โทษทัณฑ๑ของบุหรี่ 

 

30. เมื่อต้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้จัดกิจกรรมรับน้องและมีเหตุรุนแรง และการ

ประพฤติที่ไม่เหมาะสมระหว่างนักศึกษาหญิงและชาย รวมถึงการบังคับรุ่นน้องให้ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของรุ่นพี่ทุกประการ จนมีกระแสข่าวภาพหลุด แชทหลุด จากการโต้เถียงระหว่างรุ่นพี่และ

ผู้ปกครอง  ท่านมีความคิดเห็นกับข้อมูลอย่างไร 

ก. เป็นธรรมดาของคนหมูํมากอาจจะมีบางอยํางสื่อสารไมํตรงกัน 

ข. อุดมการณ๑ยิ่งใหญํ สายสมัพันธ๑ย่ังยืน 

ค. การติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห๑เปูาหมาย 

ง. เป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น สังคมไร๎คณุธรรม 
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แบบทดสอบความรู้ด้านคุณธรรม 

วิชา จริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา 

_____________________________________________________________________ 

 

1. เพื่อนสนิทของคุณมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยคุณทราบภายหลังวําเขามีป๓ญหาครอบครัว 

เนื่องจากพํอแมํแยกทางกัน คุณพํอมีภรรยาใหมํ และคุณแมํก็ปุวยหนัก ทําให๎เพื่อนสนิทของคุณต๎อง

หารายได๎เพ่ือเป็นคําใช๎จํายของตัวเอง และคํารักษาพยาบาลคุณแมํที่ปุวย โดยการขายบริการไซด๑ไลน๑ 

เพราะ ไมํต๎องใช๎เงินลงทุน รายได๎ดีกวําอาชีพอื่นๆ และได๎เงินงําย ในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนสนิท คุณคิด

วําสิ่งที่เพื่อนคุณกระทําขัดตํอวัฒนธรรมของสังคม และคุณธรรม หรือไมํ หากเป็นทํานจะตัดสินใจหา

แนวทางแก๎ป๓ญหาเหมือนกับสถานการณ๑ตัวอยํางหรือไมํ เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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2. จากสถานการณ๑ตัวอยําง ทํานใช๎หลักคุณธรรมข๎อใด เป็นหลักในการแก๎ไขป๓ญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

3. พระสงฆ๑รูปหนึ่ง ออกมาสนับสนุนการทําแท๎ง เพราะเมื่อตั้งครรภ๑ในสถานะที่ไมํพร๎อม จะสํงผลให๎

คุณภาพของตัวผู๎ตั้งครรภ๑ และบุตร ไมํดีนัก รวมถึงคุณภาพของสังคมในอนาคตอีกด๎วย ในฐานะที่

นักศึกษากําลังเรียนวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา คุณเห็นด๎วยกับความคิด

ของพระสงฆ๑รูปน้ีหรือไมํ เพราะอะไร และคุณคิดวําขัดตํอคุณธรรมในด๎านใดบ๎างหรือไมํ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. สะเทือนใจซ้้า ด.ญ. 2 ขวบโดนแม่เขียนจดหมายทิ้ง พ่อตัวจริงโผล่ไม่เอาลูกเช่นกัน 

 จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนใจ เมื่อมีหญิงคนหนึ่งน้าเด็กหญิงอายุ 2 ขวบเขียนจดหมายแล้ว

ทิ้งไว้หน้าประตูส้านักงาน สังคมสงเคราะห์บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี โดยมากดออด

ส้านักงาน พอพนักงานเปิดประตูออกมา ก็พบเด็กหิ้วถุงและจดหมายเดินเข้าไปในส้านักงาน ส่วนหญิง

คนดังกล่าวก็ขับจักรยานยนต์หนีไป  

พร้อมมีจดหมายทิ้งไว้ว่า “ถึงเจ้าหน้าที่ ดิฉันขออนุญาตยกเด็กหญิง…….หรือน้องออมสิน ให้กับ

ทางสถานสงเคราะห์ดูแลอย่างถาวร เพราะดิฉันไม่สามารถดูแลได้เด็กคนนี้มีอนาคตที่ดีได้

เนื่องจากมีฐานะยากจนดิฉันมีครอบครัวใหม่มีที่อยู่ไม่เป็นแหล่งส่วนพ่อใหม่ของน้องออมสินก็

ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงไม่ยอมรับน้องเป็นลูก ขอโทษที่ท าแบบนี้ และดิฉันคิดว่ามันเป็นหนสุดทาง

สุดท้ายที่ดีที่สุด ลงท้ายในจดหมายว่า แม่รักลูกนะแต่แม่มีความจ าเป็น” ความคืบหน้าเรื่อง

ดังกล่าว พบว่าล่าสุด พ่อของเด็กหญิงคนดังกล่าว ได้เดินทางมายังบ้านพักเด็ก และเซ็นยินยอมให้

บ้านพักเด็กรับตัวเด็กไป โดยระบุว่า ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเด็กหญิงคนดังกล่าวเช่นเดียวกันเพราะตนเองมี

ครอบครัวใหม่ไปแล้ว และขอให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลเด็กเอาไว้แทน 

ที่มา : ข่าวสด ออนไลน์ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 จากบทความข๎างต๎น หากคุณเป็น พํอ หรือแมํและทราบดีวําไมํพร๎อมที่จะดูแล และทราบดีวํา

สถานสงเคราะห๑ฯ นั้น จะดูแลลูกของตนเองได๎ ทําให๎เด็กมีอนาคตมากกวําที่จะให๎ตนเลี้ยงดูตํอไป

อยํางแนํนอน คุณได๎เรียนรู๎อะไรจากสถานการณ๑ดังกลําว และสามารถประบใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ 

อยํางไรบ๎าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 



  

 

249 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

โดยใช้ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค๑เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ต๎อกิจกรรมการเรียน

บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก โดยให๎นักศึกษาพิจารณาข๎อ

คําถามความคิดเห็นที่กําหนดให๎แล๎วทําเครื่องหมาย ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามาก

ที่สุดเพียงข๎อละหนึ่งเครื่องหมายเทําน้ัน 

 

เกณฑ๑ในการประเมิน 

 ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมในระดับดีมาก 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมการเรียนในระดับดี 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมการเรียนในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตํอกิกจรรมการเรียนในระดับพอใช๎ 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตํอกิจกรรมการเรียนในระดับปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ๎ ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

1. ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
1.1 มีความสะดวกในการใช๎งานและการเข๎าถึง      
1.2 มีเทคนิคการนําเสนอบทเรียนที่เหมาะสม      
1.3 ความยาวของสื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม      
1.4 สื่อการเรียนดึงดูดความสนใจผู๎เรียน      
1.5 รูปแบบเครือขํายออนไลน๑งํายตํอการใช๎งาน      
1.6 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับกิจกรรมการ
เรียน 

     

1.7 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน      
1.8 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียน      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช ๎ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
2.1 การเรียนโดยใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม      
2.2 การใช๎ทฤษฎีโคลเบิร๑กรํวมกับภาพยนตร๑มีความ
เหมาะสม 

     

2.3 กิจกรรมการเรียนรู๎สํงเสริมให๎เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม      
2.4 กิจกรรมการเรียนรู๎ตอบสนองการเรียนรู๎ได๎ทุกที่ ทุก
เวลา 

     

2.5 งานที่ได๎รบัมอบหมายมความเหมาะสมกับผู๎เรียน      
2.6 ความนําสนใจของกิจกรรมการเรียนในภาพรวม      
3. ด้านเนื้อหา      
3.1 ความยากงํายของกิจกรรมการเรียนรู๎มคีวามเหมาะสม      
3.2 กิจกรรมการเรียนรู๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา      
3.3 เนื้อหาในกิจกรรมการเรยีนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎      
3.4 เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค๑การเรียนรู ๎

     

4. ด้านที่ได้รบัประโยชน ์      
4.1 เกิดความรู๎เรื่อง ทฤษฎีโคลเบิร๑ก มากขึน้      
4.2 เกิดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตํอสื่อสารมากขึ้น 

     

4.3 เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม กฎเกณฑ๑สังคมสํวนรวม 
มนุษยธรรม หลักอุดมคติสากลมากขึ้น 

     

4.4 ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎      
4.5 เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค๑การเรียนรู ๎
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ข๎อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

- ขอขอบคุณ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
วชิราภรณ์ ขวาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาค ค 
การตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
- แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญ 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียน 
- กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
- แบบวัดความรู๎ด๎านคุณธรรม 
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมการ 
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ผลการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญในการพัฒนากิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎

ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 9 ทําน โดยแบํงเป็น ด๎านสื่อออนไลน๑ 

3 ทําน, ด๎านคุณธรรม 3 ทําน และด๎านภาพยนตร๑ 3 ทําน โดยมีข๎อคําถามและผลการสัมภาษณ๑ 

ดังตํอไปนี ้

 ผลการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสื่อออนไลน๑ 

 ท่านคิดว่าลักษณะ และองค์ประกอบ ของกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Facebook) โดยใช้ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ควรมี

โครงสร้างกิจกรรมลักษณะอย่างไร 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎

ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ควรมีลักษณะในการสํงเสริมการ

ใช๎สื่ออยํางสร๎างสรรค๑ และควรมีความสะดวกทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน ควรมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนกับ

ผู๎เรียน ผู๎เรียนและผู๎เรียน เพิ่มเติมการค๎าคว๎านอกห๎องเรียนเพื่อนนํามาปรับใช๎กับกิจกรรมการเรียน

การสอน ควรใช๎สื่อออนไลน๑ที่สะดวกในการเข๎าถึงทุกเมื่ออยํางไมํมีข๎อจํากัด เพื่ออํานวยความสะดวก

แกํผู๎เรียน เป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนมากยิ่งขึ้น  

 ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) โดยใช้

ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ควรเป็นลักษณะใด จึงจะ

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา สื่อสังคมออนไลน๑ (Facebook) เป็นสื่อที่เข๎าถึงได๎งํายสําหรับ

ทุกเพศ ทุกวัย ในแงํการติดตํอสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนสามารถทําได๎หลากหลาย เชํน การตั้ง

กลุํมแบบสํวนตัวเพื่อใช๎ติดตํอสื่อสารกันเฉพาะกลุํม การโพสต๑ข๎อความเพื่อถาม-ตอบ และรํวมแบํงป๓น

ข๎อมูลอื่นๆ จากแหลํงค๎นคว๎าความรู๎เพิ่มเติม สามารถแชร๑เป็นข๎อความ รูปภาพ ลิงค๑  และไฟล๑ใน

รูปแบบตํางๆ สํวนการนําภาพยนตร๑มาใช๎รํวมกับสื่อออนไลน๑ ควรเป็นลักษณะการฝากคลิปวีดิโอสั้นๆ  

หรือลิงค๑ เพื่อสะดวกตํอการเข๎าถึงในทุกที่ 
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 ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ควรมี

ลักษณะอย่างไร เพื่อให้เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้ได้มากที่สุด 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ (Facebook) การ

จะให๎เกิดปฎิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียน และผู๎สอน นั้น ควรมีการให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นบน

กระดานข๎อความ มีการถาม-ตอบ โดยผู๎สอนจําเป็นต๎องอํานวยความสะดวกในการตอบคําถาม หรือ

ข๎อสงสัยตํางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา มีการติดตามสอบถาม หรืออัพเดท

ข๎อมูลตํางๆ เพื่อให๎สื่อที่ต๎องการใช๎งานมีการเคลื่อนไหวอยํางสม่ําเสมอ โดยอาจจะมีการตั้งเวลาทุกวัน

ในชํวงเวลากลางวัน หรือโพสต๑สิ่งที่เป็นประโยชน๑ตํอกิจกรรมการเรียน ข๎อมูลใหมํๆ ที่ไมํได๎มีสอนใน

ห๎องเรียน หรือข๎อมูลเฉพาะที่ผู๎สอนต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ และรับประโยชน๑ เพื่อเพิ่มการเรียนรู๎

บนสื่อออนไลน๑ให๎เกิดประสิทธิภาพ 

 ท่านคิดว่าการประเมินวัดผลกิจกรรม การเพิ่มระดับความรู้ด้านคุณธรรมควรมีลักษณะ

อย่างไร วิธีการประเมินและรูปแบบการประเมินอย่างไรในช่องทางออนไลน์บน Facebook 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อ 2 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การประเมินวัดผลกิจกรรมการเรียนควรมีลักษณะสะดวกทั้ง

ผู๎เรียน และผู๎สอน ใช๎คําที่กระชับ ไมํซับซ๎อนเพื่อลดทอนการอํานตัวหนังสือจํานวนมาก  หรือสํงเป็น

ไฟล๑ที่โปรแกรมสื่อสามารถรองรับ หากเป็นการวัดระดับความรู๎ หรือความคิดเห็น ควรมีคําถามแบบ

ปลายเปิดให๎ผู๎เรียนได๎เสนอความคิดเห็น โดยผู๎สอนเป็นผู๎กําหนดตัวชี้วัดด๎านคุณธรรมให๎สอดคล๎องกับ

ทฤษฎีโคลเบิร๑ก เชํน ความรอบคอบ รู๎ผิดชอบชั่วดี ตรึกตรองความคิดที่จะแสดงความคิดเห็นอยํางมี

เหตุผล ผู๎สอนควรมีการแนะนําเบื้องต๎นวําการที่เราแสดงความคิดเห็นใดๆ บนสื่อออนไลน๑ จะมีผู๎คน

อีกจํานวนมากที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูล และแปลสารที่ของตัวเราผํานตัวอักษรได๎ ดังนั้น ผู๎สอนควรให๎

การช้ีแนะ เพื่อให๎ผู๎ที่อยูํภายใต๎การดูแลใช๎สื่ออยํางถูกต๎องกับผู๎คนในสังคมขนาดใหญํอยํางสื่อออนไลน๑ 

 ท่านคิดว่าผู้สอนควรมีบทบาทและการเตรียมความพร้อมอย่างไร ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน

คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา ผู๎สอนควรมีบทบาทและการเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนการ

สอน ดังน้ี 

1. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมอยํางชัดเจน 
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2. มีความรู๎ ความเข๎าใจในการสื่อออนไลน๑ทั้งในแงํการเผยแพรํองค๑ความรู๎ และติดตํอสื่อสาร 

3. ตระหนักถึงข๎อดี และข๎อจํากัด ของสื่อออนไลน๑ที่จะนํามาประกอบการเรียนการสอน  

4. เห็นคุณคําของสื่อออนไลน๑ที่จะนําไปใช๎ ศึกษารูปแบบของสื่ออยํางละเอียดเพื่อให๎เกิดประโยชน๑

สูงสุด และใช๎สื่อ ประเภทนั้นอยํางคุ๎มคําในทุกๆ ด๎าน 

 ท่านคิดว่าผู้เรียนควรมีบทบาทและการเตรียมความพร้อมอย่างไร ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน

คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา ผู๎เรียนควรมีบทบาทและการเตรียมในการเรียน ดังนี ้

1. มีความรับผิดชอบตํองานที่ผู๎สอนได๎รับมอบหมาย  

2. มีความรู๎ ความเข๎าใจแนวทางการใช๎สื่อออนไลน๑รํวมกับการศึกษา 

3. พึงระวังการใช๎ถ๎อยคํา หรือการโพสต๑ข๎อมูลที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน 

4. ตระหนักรู๎เทําทันสื่อสังคมออนไลน๑ นําเทคโนโลยีไปใช๎ในการเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ 

5. สร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน และผู๎เรียนกับผู๎เรียน  

 

 จากผลการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญด๎านสื่อออนไลน๑ เกี่ยวกับการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริม

ความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปได๎

วํา ผู๎สอนควรมีความรู๎ ความเข๎าใจเทําทันสื่อสังคมออนไลน๑ เป็นจุดศูนย๑กลางในการกําหนดแนวทาง 

รูปแบบ การเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียน ควรมีปฏิสัมพันธ๑อันดีกับผู๎เรียน และกระตุ๎นหาแหลํงข๎อมูล

ใหมํๆ ให๎แกํผู๎เรียน โดยการแบํงป๓นองค๑ความรู๎ในลักษณะของรูปภาพ คลิปวีดิโอ หรือไฟล๑ที่สื่อ

ออนไลน๑รองรับ เพื่อลดทอนข๎อความตัวอักษรจํานวนมากๆ และลดเวลาการเรียนในห๎องเรียน รวมถึง

ควรสอดแทรกคุณธรรม เพิ่มการตระหนักรู๎ให๎แกํผู๎เรียน โดยให๎สอดคล๎องกับทฤษฎีของโคลเบิร๑กใน

การใช๎สื่อออนไลน๑ 
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ผลการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาพยนตร๑ 

 ท่านคิดว่าการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ ควรมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรเพื่อให้

ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ ควรมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เลือกสื่อภาพยนตร๑ให๎เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎เรียน โดยทําการสํารวจความคิด ความรู๎เกี่ยวกับ

ภาพยนตร๑ สภาพความต๎องการ ความชอบ ทัศนคติที่มีตํอภาพยนตร๑ 

2. ผู๎สอนทําความเข๎าใจเรื่องราว เนื้อหา แงํคิด การนําไปประยุกต๑ใช๎สื่อภาพยนตร๑กับการเรียนการ

สอน สิ่งที่มุํงหวังแกํผู๎เรียน ศึกษาประเด็นการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมพร๎อมที่จะเป็นผู๎ถาม และผู๎ตอบ

ให๎แกํผู๎เรียน 

3. คํานึงถึงระยะเวลาการชมภาพยนตร๑ ความถี่ที่ต๎องการให๎แกํผู๎เรียน 

4. รู๎วิธีการนําสื่อภาพยนตร๑ไปใช๎ เชํน ประเภทของไฟล๑ คุณภาพของภาพ เสียง และข๎อจํากัดของการ

นําสื่อภาพยนตร๑ไปใช๎ในที่สาธารณะ 

5. คํานึงถึงเนื้อหาที่ต๎องการนําเสนอให๎มีความสอดคล๎องกับระดับวุฒิภาวะของผู๎เรียน 

 ท่านคิดว่าการตั้งค าถามจากภาพยนตร์ ควรเป็นลักษณะอย่างไร เพื่อให้ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมของผู้เรียน 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา คําถามจากภาพยนตร๑ควรเป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎

แสดงความคิดเห็นในเชิงกว๎าง เนื่องจากสาระจากการรับชมของแตํละบุคคลจะเข๎าถึงสารนั้นแตกตําง

กัน ด๎วยองค๑ความรู๎เดิม ประการณ๑ชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับหนัง บางคนอาจจะมีประสบการณ๑โดยตรง หรือ

ทางอ๎อม การรับรู๎สารจึงมีความแตกตํางกัน ผนวกกับการตีความก็จะมีแนวทางที่ไมํเหมือนกัน แตํข๎อ

คําถามผู๎สอนจะต๎องตั้งคําถามให๎ครอบคลุมภายใต๎ประเด็นการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 

 ท่านคิดว่าการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่สอดแทรกใน

ภาพยนตร์ ควรมีวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินอย่างไรที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การประเมินจากการตัดสินใจ โดยยกตัวอยํางการกระทําจากตัว

แสดงที่ได๎รับชม สภาพแวดล๎อมองค๑รวมของภาพยนตร๑ การนําไปประยุกต๑ใช๎กับตนเอง โดยประเมิน

จากการให๎เหตุผลโดยไตรํตรองอยํางถี่ถ๎วน เหมาะสมกับวิจารณญาณของแตํละบุคคล หลักคุณธรรม
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จริยธรรมที่อยูํในเกณฑ๑ของสภาพสังคม สามารถยืดหยํุนได๎ตามสังคม โดยทราบผลรับของการเลือกระ

ทํานั้นๆ   

 ท่านคิดว่าการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ด้านคุณธรรมควรมี

ความถี่ในการรับสารจ านวนกี่ครั้ง 

 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา 5-8 ครั้งขึ้นไป ความถี่ของการรับสารโดยใช๎สื่อภาพยนตร๑ ต๎อง

กระทําอยํางตํอเนื่องโดยพื้นฐานของผู๎เรียนมีแรงกระตุ๎นในการรับสารไมํเทํากัน ขึ้นอยูํกับทัศนคติที่มี

ตํอภาพยนตร๑เรื่องนั้นๆ ความชอบประเภทของภาพยนตร๑ที่หลากหลาย ควรจะมีการเรียนการสอน

สัปดาห๑ละครั้ง ครั้งละ 2 ชม. เพื่อไมํสร๎างความนําเบื่อ หรือยัดเหยียดผู๎เรียนมากเกินไป 

 ท่านคิดว่าภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยใช้
ภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือไม่ เพราะเหตุใด 
1. ฉลาดเกมส์โกง  2. Juno (โจ๋ป๋องใจเกินร้อย)  
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา ภาพยนตร๑ทั้ง 2 เรื่อง มีความเหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎เรียน 
โดยให๎เหตุ ดังนี ้
 1. ฉลาดเกมส๑โกง เป็นภาพยนตร๑ไทยที่พูดถึงการขัดตํอจริยธรรมในสังคมไทย โดยแสดงออก
จากตัวละครในเรื่องอยํางชัดเจน สามารถนําหลักจริยธรรมที่ตัวแสดงนั้นๆ ขาด นํามาตํอยอด
ประยุกต๑ใช๎ในการให๎เหตุผล ค๎นหาแนวทางแก๎ไขในความคิดของผู๎เรียนได๎ และแนวของหนังไมํนําเบื่อ
มีลูกเลํน มุมกล๎อง การเดินเรื่องที่สร๎างความตื่นเต๎นอยํางตํอเนื่อง กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎ 
และชํวงวัย เรื่องราว สภาพสังคมไทย ระบบการศึกษา และการกระทําของตัวแสดงไมํได๎ไกลตัวจาก
ผู๎เรียนจนจินตนาการหาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจไมํได๎ 
 2. Juno (โจ๐ป๋องใจเกินร๎อย) เป็นภาพยนตร๑ตํางประเทศ ที่นําเสนอเรื่องราวของวัยรุํนที่
ทดสอบการมีเพศสัมพันธ๑กับเพื่อนชายในโรงเรียน จนเกิดการตั้งครรภ๑ ด๎วยสภาพแวดล๎อมในยุค
ป๓จจุบันเรื่องการตั้งครรภ๑ในวัยเรียนมีให๎เห็นอยูํเป็นจํานวนมาก โดยภาพยนตร๑เรื่องนี้ นําเสนอถึง
ประเด็นป๓ญหาของคุณธรรมและจริยธรรมของตัวแสดง ความสัมพันธ๑ภายในครอบครัว และมิตรภาพ
ของเพื่อน และยังมีแงํมุมของการปฏิบัติที่แตกตํางจากสังคมไทย ในเรื่องการอุ๎มบุญ หรือทําแท๎งที่ไมํ
ขัดตํอกฎหมาย สามารถตั้งสมมติฐานให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นทั้งในแงํของสังคมและการเลือก
ปฏิบัต ิ 
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 จากผลการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาพยนตร๑ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน
คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปได๎วํา การใช๎
สื่อภาพยนตร๑รํวมกับการเรียนการสอน ควรใช๎ภาพยนตร๑ที่เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎เรียน โดย
คํานึงถึงบริบทโดยรวม โดยชํวงความถี่ในการใช๎สื่อภาพยนตร๑ควรมีความตํอเนื่องอยํางสม่ําเสมอ 
คําถามที่ให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นควรเป็นคําถามปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นตาม
องค๑ความรู๎ที่ตนเองมี โดยการวิจัยครั้งนี้ภาพยนตร๑ เรื่อง ฉลาดเกมส๑โกง และ JUNO (โจ๐ปุองใจเกิน
ร๎อย) สามารถใช๎กับผู๎เรียนได๎เพราะเป็นเรื่องราวที่ขัดตํอคุณธรรมจริยธรรม และมีชั้นเชิงของการ
ดําเนินเรื่องไมํน๎อย และเรื่องราว ชํวงวัย ของตัวแสดงไมํได๎ไกลจากตัวผู๎เรียน 
 
ผลการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านคุณธรรม 
 ท่านคิดว่าจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
ภาพยนตร์ร่วมกับทฤษฎีโคลเบิร์ก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมควรกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญาในการ
แกํป๓ญหาโดยการตึกตรองอยํางมีเหตุเละผล สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการเลือกกระทําถูกผิด รู๎จักผิด
ชอบชั่วดี อันเกิดจากผู๎เจริญทางกระบวนการความคิด เน๎นความรู๎ด๎านคุณธรรมและจริยธรรมที่
เชื่อมโยงการกระทําของผู๎เรียน และเหมาะสมกับวัยวุฒิ โดยตั้งคําถามที่ยากตํอการตัดสินใจ สามารถ
ตีความหมายได๎หลากหลาย และนํามาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ กระบวนความคิดและสติป๓ญญาที่มีตํอ
สถานการณ๑นั้นๆ   
 
 ท่านคิดว่าเนื้อหาด้านคุณธรรมโดยใช้ทฤษฎีโคลเบิร์ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควร
มีลักษณะอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา ทฤษฎีของโคลเบิร๑กตามที่ผู๎วิจัยกําหนดเป็นโจทย๑ ควรนําเนื้อหา
การปฏิบัติตนในการอยูํรํวมสังคม คํานึงถึงผลที่ตนกระทําตํอสํวนรวม ความยุติธรรม มนุษยธรรม 
สิทธิมนุษยชน โดยสามารถนํามาผนวกกับคุณธรรมของศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจําชาตินับเป็น
สิ่งที่นักศึกษาทุกคนได๎เคยร่ําเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนามาทุกคน หากมีผู๎เรียนที่มีศาสนาอื่นๆ 
หลักสําคัญของทุกศาสนา โดยในศาสนาพุทธ คือ หิริโอตัปปะ (การทําความดีละเว๎นความชั่ว) เพราะ
ทุกศาสนาสอนให๎ทุกคนเป็นคนดี รู๎ผิด รู๎ถูก พึงระลึกการกระทําของตน หรือคุณลักษณะ 4 ประการ 
คือ สัจจะ – มีความจริงใจรักษาสัญญา ทมะ – รู๎จักบังคับจิตใจตนเองตํอคําพูดของตนเอง ขันติ – มี
ความอดทนอดกลั้นปฏิบัติตามคําพูด จาคะ – ปฏิบัติตามสิ่งดีงามที่ตนเองกลําวไว๎ โดยสามารถ
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นํามาใช๎ให๎สอดคล๎องกับทฤษฎีโคลเบิร๑กขั้นที่ 5 หลักการทําตามสัญญา และขั้นที่ 6 หลักอุดมคติ
สากล ได ๎
 
 ท่านคิดว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้าน
คุณธรรม 
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การเรียนการสอน สิ่งสําคัญที่ต๎องปลูกฝ๓งคือความรู๎ด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการรู๎คิด รู๎ ธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควร
สอดแทรกคุณธรรมให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักรู๎ เชํน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย๑ ความเมตตา ความ
ขยัน ความอดทน เป็นต๎น เพราะเป็นพื้นฐานหลักที่ผู๎เรียนควรมีและนําไปประยุกต๑ในชีวิตภายภาค
หน๎าได๎ โดยกิจกรรมควรกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ รูปแบบที่แปลกใหมํ หรือแหลํงข๎อมูล เรื่อง
เลําที่ผู๎เรียนไมํเคยทราบมากํอน ให๎มีการวิพากย๑วิจารณ๑รํวมกันในห๎องเรียน  เพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจ โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังนี้  
 1. ตั้งข๎อคําถามประเด็นที่ได๎เรียนรู๎ 
 2. จับกลุํมอภิปรายความคิดเห็น 
 3. หาข๎อสรุป 
 
 ท่านคิดว่าวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะส าหรับการส่งเสริมคุณธรรมผ่านภาพยนตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรเป็นเช่นไร 
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา ภาพยนตร๑ที่นํามาใช๎ประกอบการเรียนด๎านคุณธรรม ควรมี
เรื่องราวที่กระตุ๎นความคิดของผู๎เรียน รวมถึงเกิดความตระหนักรู๎ในคราวเดียวกัน โดยเนื้อหามุํงเน๎น
ไปที่พฤติกรรมของตัวแสดงที่ชัดเจนตํอการทําในสิ่งที่ไมํถูกต๎อง ทั้งตํอครอบครัว สังคม และศาสนา 
สํงเสริมให๎เกิดความคิดอยํางมีเหตุผล สามารถอธิบายวิเคราะห๑ประเด็นการเรียนรู๎ได๎ชัดเจน ชอบ -ไมํ
ชอบ ควร-ไมํควร เห็นด๎วย-ไมํเห็นดว๎ย เพราะอะไร อยํางไร ทําไม  
  
 ท่านคิดว่าการออกแบบสถานการณ์ปัญหาเพื่อก าหนดเป็นโจทย์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมหลังชมภาพยนตร์ ควรมีลักษณะเช่นไร 
 จากการสัมภาษณ๑ สรุปได๎วํา การออกแบบสถานการณ๑ป๓ญหา ควรมีลักษณะ ดังนี ้
1. วิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหา 
2. พิจารณาหาเหตุผล และความสําคัญ 
3. แนวทางการเลือกตัดสินใจ 
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4. ให๎อภิปรายตามความรู๎ ความเข๎าใจ 

5. หาความเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาของตน 

 จากผลการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างผู๎เชี่ยวชาญด๎านคุณธรรม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม

การเรียนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน

คุณธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปได๎วํา 

จุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมควรกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญาในการแกํป๓ญหาโดยการตึกตรองอยํางมีเหตุ

เละผล สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการเลือกกระทําถูกผิด รู๎จักผิดชอบชั่วดี โดยนํามาเชื่อมโยงกับ

ทฤษฎีของโคลเบิร๑กขั้นที่ 5 หลักการทําตามสัญญา และขั้นที่ 6 หลักอุดมคติสากล โดยกิจกรรมการ

เรียนรูํควรมุํงเน๎นการคิดวิเคราะห๑ และการอภิปรายรํวมกัน ภาพยนตร๑ที่นํามาใช๎ประกอบการเรียน

ด๎านคุณธรรม ควรมีเรื่องราวที่กระตุ๎นความคิดของผู๎เรียน รวมถึงเกิดความตระหนักรู๎ในคราวเดียวกัน 

โดยเนื้อหามุํงเน๎นไปที่พฤติกรรมของตัวแสดงที่ชัดเจนตํอการทําในสิ่งที่ไมํถูกต๎อง ทั้งตํอครอบครัว 

สังคม และศาสนา 
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ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ผู้เชียวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ด้านสื่อสังคมออนไลน ์
1.ทํานคิดวําลักษณะ และองค๑ประกอบ ของกิจกรรมบน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ (Facebook) โดยใช๎ภาพยนตร๑
รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก เพื่อสงํเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม 
ควรมีโครงสร๎างกิจกรรมลักษณะอยํางไร 

+1 0 +1 0.67 สอดคล๎อง 

2.ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขํายสังคม

ออนไลน๑ (Facebook) โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคล

เบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ควรเป็นลักษณะใด 

จึงจะดึงดูดความสนใจของผู๎เรียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

3.ทํานคิดวํารูปแบบการจัดกิจกรรมบนเครือขํายสังคม

ออนไลน๑ (Facebook) ควรมีลักษณะอยํางไร เพื่อให๎เกิด

การสื่อสารปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอนให๎ได๎มาก

ที่สุด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

4.ทํานคิดวําการประเมินวัดผลกิจกรรม การเพิ่มระดับ

ความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมีลักษณะอยํางไร วิธีการประเมิน

และรูปแบบการประเมินอยํางไรในชํองทางออนไลน๑บน 

Facebook เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ในข๎อ 2 

+1 +1 0 0.67 สอดคล๎อง 

5. ทํานคิดวําผู๎สอนควรมีบทบาทและการเตรียมความ
พร๎อมอยํางไร ในการจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ด้านสื่อสังคมออนไลน ์
6. ทํานคิดวําผู๎เรียนควรมีบทบาทและการเตรียมความ

พร๎อมอยํางไร ในการจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขําย

สังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

+1 0 +1 0.67 สอดคล๎อง 

รวม 6 4 5 0.83  
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ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ผู้เชียวชาญด้านภาพยนตร์ 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ด้านภาพยนตร์ 
1.ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ ควรมี
ขั้นตอนกระบวนการอยํางไรเพื่อให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

2. ทํานคิดวําการตั้งคําถามจากภาพยนตร๑ ควรเป็นลักษณะ

อยํางไร เพื่อให๎สํงเสริมด๎านคุณธรรมของผู๎เรียน 
     

3.ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ เพ่ือสํงเสริม
คุณธรรมที่สอดแทรกในภาพยนตร๑ ควรมีวิธีการประเมิน
และเกณฑ๑การประเมินอยํางไรที่เหมาะสมกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

4.ทํานคิดวําการเรียนรู๎โดยใช๎ภาพยนตร๑เป็นสื่อ เพื่อให๎เกิด

ความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมีความถี่ในการรับสารจํานวนกี่

ครั้ง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

5.ทํานคิดวําการประเมินวัดผลกิจกรรม การเพิ่มระดับ

ความรู๎ด๎านคุณธรรมควรมีลักษณะอยํางไร วิธีการประเมิน

และรูปแบบการประเมินอยํางไรในชํองทางออนไลน๑บน 

Facebook เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ในข๎อ 2 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

รวม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
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ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ผู้เชียวชาญคุณธรรม 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ด้านคณุธรรม 
1. ทํานคิดวําจุดประสงค๑ของการจัดกิจกรรมการเรียนบน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยใช๎ภาพยนตร๑รํวมกับทฤษฎีโคล
เบิร๑ก เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎านคุณธรรม ควรเป็นอยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

2. ทํานคิดวําเนื้อหาด๎านคุณธรรมโดยใช๎ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีลักษณะอยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

3.ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางไร 
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

4.ทํานคิดวําวิธีการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสําหรับการ
สํงเสริมคุณธรรมผํานภาพยนตร๑ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ควรเป็นเชํนไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

5.ทํานคิดวําการออกแบบสถานการณ๑ป๓ญหาเพื่อกําหนด

เป็นโจทย๑  เพื่อสํ ง เสริมความรู๎ด๎านคุณธรรมหลังชม

ภาพยนตร๑ ควรมีลักษณะเชํนไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

รวม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎บนเครือขําสังคมออนไลน๑ 

การประเมินกจิกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
1. สาระกิจกรรมการเรียนรู ้
1.1 สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
1.2 เหมาะสมกับผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
1.3 มคีวามถูกต๎อง นําไปประยุกต๑ใช๎ได๎ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
2. ผลการเรียนรู ้
2.1 สอดคล๎องกับทฤษฎ ี +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
2.2 ประเมินผลได๎ตามความเป็นจริง +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
2.3 มคีวามชัดเจน +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
3. ด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู ้
3.1 สอดคล๎องกับผลการเรียนรู ๎ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
3.2 ถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑ทฤษฎี +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
3.3 นําสนใจ ดึงดูดผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
3.4 เหมาะสมกับรายวิชา +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
4. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4.1 เรียงลําดับได๎เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
4.2 เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
4.3 ผู๎เรียนได๎คิดวิเคราะห๑ พิจารณาเหตุผลได๎เอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
4.4 เวลาการจดักอจกรรมมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
5.1 มคีวามเหมาะสม และความนําสนใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
5.2สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนรู๎ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
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การประเมินกจิกรรมการเรียนรู้ 
ผู้เชีย่วชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
6. การวัดและการประเมินผล     นําไปใช๎ได๎ 
6.1 สอดคล๎องตามผลกิจกรรมการเรียนรู ๎ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
6.2 สอดคล๎องกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎ +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
6.3 เกณฑ๑ประเมิณสอดคล๎องกับทฤษฎี และผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
ผลรวมเฉลี่ย 1.00 นําไปใช๎ได๎ 
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กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

ผลการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ 

รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที่  
3  ̅  .  

ระดับการ
ประเมนิ 

1. ส่วนน าของกิจกรรมการเรียน 
เร๎าความสนใจ, ให๎ข๎อมูลพื้นฐานที่จําเป็น 
(วัตถุประสงค๑ รูปแบบกิจกรรม ฯลฯ) 

3 3 3 3.00 0.00 ปานกลาง 

ผลเฉลี่ยรายดา้น 3.00 0.00 ปานกลาง 
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมมีความชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎
เดิมกับความรู๎ใหมํ 

4 4 5 4.33 0.57 ดี 

2.2  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ
นําเสนอ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2.3 สอดคล๎องกับการประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรม
การเรียนรู ๎

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

2.4 ความยากงํายเหมาะสมกับผู๎เรียน 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
2.5 กิจกรรมการเรียนรู๎มีความตํอเนื่อง 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
ผลเฉลี่ยรายดา้น    4.27 0.11 ดี 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.1 องค๑ประกอบการใช๎งานโดยรวม 
เหมาะสมกับผูเ๎รียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

3.2 สํงเสริมการพัฒนาความคิดคุณธรรม 5 4 5 4.67 0.57 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.3 มีความหยดืหยุํน สนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลควบคุมลําดับเน้ือหา ลําดับการ
เรียนและแบบฝึกหัดได ๎

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

3.4 ความยาวของการนําเสนอสื่อที่ใช๎สอนใน
แตํละครั้งมีความเหมาะสม 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

3.5 กลยุทธ๑ในการถํายทอดเน้ือหานําสนใจ 3 3 4 3.33 0.57 ปานกลาง 
3.6 มีกลยุทธ๑การประเมินผลให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ให๎เหมาะสม มีความหลากหลาย 
และปริมาณเพยีงพอที่สามารถตรวจสอบ
ความเข๎าใจของกิจกรรมได ๎

4 4 5 4.33 0.57 ดี 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.39 0.29 ดี 
4. การใช้สื่อ facebook ร่วมกับกิจกรรม 
4.1 มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ๎

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

4.2 รูปแบบการใช๎งานงําย เหมาะสมกับ
ระดับของผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.3 เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ๑ สะดวกโต๎ตอบกับ
ผู๎เรียนได๎งําย 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.4 ติดตามงาน ควบคุมกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎ตามหลักเกณฑ๑ที่ผู๎สอนกําหนดไว๎ 

4 5 5 4.67 0.57 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.67 0.14 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

5. การส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 
5.1 การใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู๎ และผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

5.2 กิจกรรมการอภิปรายแบบกลุํม 
เหมาะสม และสอดคล๎องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ๎

5 5 4 4.67 0.57 ดีมาก 

5.3 สถานการณ๑ที่กําหนดเป็นโจทย๑สามารถ
วัดความรู๎ด๎านคุณธรรมได ๎

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

5.4 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ ประกอบ
กิจกรรมการเรยีนรู๎เหมาะสม ชัดเจน 
นําสนใจ ชวนคิด  

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

5.5 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ เหมาะสม 
กับวัยของผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.73 0.11 ดีมาก 
รวมผลเฉลี่ย 4.21 0.13 ดี 
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ผลการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรม 

รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที่  
3  ̅  .  

ระดับการ
ประเมนิ 

1. ส่วนน าของกิจกรรมการเรียน 
เร๎าความสนใจ, ให๎ข๎อมูลพื้นฐานที่จําเป็น 
(วัตถุประสงค๑ รูปแบบกิจกรรม ฯลฯ) 

3 3 3 3.00 0.00 ปานกลาง 

ผลเฉลี่ยรายดา้น 3.00 0.00 ปานกลาง 
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมมีความชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎
เดิมกับความรู๎ใหมํ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2.2  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ
นําเสนอ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2.3 สอดคล๎องกับการประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรม
การเรียนรู ๎

4 5 5 4.67 0.57 ดีมาก 

2.4 ความยากงํายเหมาะสมกับผู๎เรียน 4 4 3 3.66 0.57 ดี 
2.5 กิจกรรมการเรียนรู๎มีความตํอเนื่อง 4 4 4 4.00 0.00 ดี 
ผลเฉลี่ยรายดา้น    4.06 0.19 ดี 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.1 องค๑ประกอบการใช๎งานโดยรวม 
เหมาะสมกับผูเ๎รียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

3.2 สํงเสริมการพัฒนาความคิดคุณธรรม 3 4 3 3.33 0.57 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.3 มีความหยดืหยุํน สนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลควบคุมลําดับเน้ือหา ลําดับการ
เรียนและแบบฝึกหัดได ๎

4 5 4 4.33 0.57 ดีมาก 

3.4 ความยาวของการนําเสนอสื่อที่ใช๎สอนใน
แตํละครั้งมีความเหมาะสม 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

3.5 กลยุทธ๑ในการถํายทอดเน้ือหานําสนใจ 4 4 4 4.00 0.00 ปานกลาง 
3.6 มีกลยุทธ๑การประเมินผลให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ให๎เหมาะสม มีความหลากหลาย 
และปริมาณเพยีงพอที่สามารถตรวจสอบ
ความเข๎าใจของกิจกรรมได ๎

3 3 4 3.33 0.57 ดี 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.00 0.28 ดี 
4. การใช้สื่อ facebook ร่วมกับกิจกรรม 
4.1 มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ๎

4 3 4 3.67 0.57 ดี 

4.2 รูปแบบการใช๎งานงําย เหมาะสมกับ
ระดับของผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

4.3 เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ๑ สะดวกโต๎ตอบกับ
ผู๎เรียนได๎งําย 

5 4 5 4.67 0.57 ดีมาก 

4.4 ติดตามงาน ควบคุมกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎ตามหลักเกณฑ๑ที่ผู๎สอนกําหนดไว๎ 

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.33 0.28 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

5. การส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 
5.1 การใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู๎ และผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

5.2 กิจกรรมการอภิปรายแบบกลุํม 
เหมาะสม และสอดคล๎องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ๎

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

5.3 สถานการณ๑ที่กําหนดเป็นโจทย๑สามารถ
วัดความรู๎ด๎านคุณธรรมได ๎

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

5.4 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ ประกอบ
กิจกรรมการเรยีนรู๎เหมาะสม ชัดเจน 
นําสนใจ ชวนคิด  

4 5 4 4.33 0.57 ดีมาก 

5.5 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ เหมาะสม 
กับวัยของผู๎เรียน 

5 5 4 4.67 0.57 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.40 0.22 ดีมาก 
รวมผลเฉลี่ย 3.95 0.19 ดี 
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ผลการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ 

รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่  
1 

คนที่  
2 

คนที่  
3  ̅  .  

ระดับการ
ประเมนิ 

1. ส่วนน าของกิจกรรมการเรียน 
เร๎าความสนใจ, ให๎ข๎อมูลพื้นฐานที่จําเป็น 
(วัตถุประสงค๑ รูปแบบกิจกรรม ฯลฯ) 

3 3 4 3.33 0.57 ปานกลาง 

ผลเฉลี่ยรายดา้น 3.33 0.57 ปานกลาง 
2. รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมมีความชัดเจน เชื่อมโยงความรู๎
เดิมกับความรู๎ใหมํ 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

2.2  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ
นําเสนอ 

4 3 4 3.66 0.57 ดี 

2.3 สอดคล๎องกับการประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรม
การเรียนรู ๎

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

2.4 ความยากงํายเหมาะสมกับผู๎เรียน 5 4 5 4.66 0.57 ดี 
2.5 กิจกรรมการเรียนรู๎มีความตํอเนื่อง 3 4 3 3.33 0.57 ดี 
ผลเฉลี่ยรายดา้น    3.93 0.34 ดี 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.1 องค๑ประกอบการใช๎งานโดยรวม 
เหมาะสมกับผูเ๎รียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดี 

3.2 สํงเสริมการพัฒนาความคิดคุณธรรม 5 4 4 4.33 0.57 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้บนสื่อออนไลน์ 
3.3 มีความหยดืหยุํน สนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคลควบคุมลําดับเน้ือหา ลําดับการ
เรียนและแบบฝึกหัดได ๎

3 4 4 3.67 0.57 ดีมาก 

3.4 ความยาวของการนําเสนอสื่อที่ใช๎สอนใน
แตํละครั้งมีความเหมาะสม 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

3.5 กลยุทธ๑ในการถํายทอดเน้ือหานําสนใจ 4 3 3 3.33 0.57 ปานกลาง 
3.6 มีกลยุทธ๑การประเมินผลให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ให๎เหมาะสม มีความหลากหลาย 
และปริมาณเพยีงพอที่สามารถตรวจสอบ
ความเข๎าใจของกิจกรรมได ๎

4 4 4 4.00 0.57 ดี 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.05 0.38 ดี 
4. การใช้สื่อ facebook ร่วมกับกิจกรรม 
4.1 มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ๎

4 5 4 4.33 0.57 ดี 

4.2 รูปแบบการใช๎งานงําย เหมาะสมกับ
ระดับของผู๎เรียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

4.3 เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ๑ สะดวกโต๎ตอบกับ
ผู๎เรียนได๎งําย 

4 4 5 4.33 0.57 ดีมาก 

4.4 ติดตามงาน ควบคุมกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎ตามหลักเกณฑ๑ที่ผู๎สอนกําหนดไว๎ 

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.17 0.28 ดี 



  

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชีย่วชาญประเมินคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ̅  .  
ระดับการ
ประเมนิ 

5. การส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 
5.1 การใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู๎ และผู๎เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

5.2 กิจกรรมการอภิปรายแบบกลุํม 
เหมาะสม และสอดคล๎องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ๎

4 5 4 4.33 0.57 ดีมาก 

5.3 สถานการณ๑ที่กําหนดเป็นโจทย๑สามารถ
วัดความรู๎ด๎านคุณธรรมได๎ 

4 4 5 4.33 0.57 ดี 

5.4 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ ประกอบ
กิจกรรมการเรยีนรู๎เหมาะสม ชัดเจน 
นําสนใจ ชวนคิด  

5 5 4 4.67 0.57 ดีมาก 

5.5 ข๎อคําถามแบบวัดสถานการณ๑ เหมาะสม 
กับวัยของผู๎เรียน 

4 4 4 4.00 0.00 ดีมาก 

ผลเฉลี่ยรายด้าน 4.47 0.34 ดี 
รวมผลเฉลี่ย 3.99 0.38 ดี 
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แบบวัดความรู้ด้านคุณธรรม 
ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบวัดความรู๎ด๎านคุณธรรมแบบปรนยั 

จํานวน 30 ข๎อ 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญคนที ่
ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
2 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
3 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
4 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
5 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
6 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
7 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
8 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
9 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล๎อง 
10 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
11 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
12 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
13 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล๎อง 
14 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
15 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
16 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
17 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
18 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
19 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
20 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

 
 
 (ตํอ) 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญคนที ่
ผลรวมของ

คะแนน 
ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
21 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
22 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล๎อง 
23 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
24 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
25 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
26 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
27 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
28 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
29 +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
30 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล๎อง 

รวม 86 28.68 
สอดคล้อง 

เฉลี่ย 2.87 0.96 
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ผลการวัดแบบความรู้ด้านคุณธรรมแบอตันัย 4 ข้อ (กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3) 

ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญคนที่ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3    
1. จากสถานการณ๑ตัวอยําง คุณคิดวําสิ่งที่เพื่อนคุณกระทําขัด
ตํอวัฒนธรรมของสังคม และคุณธรรม หรือไมํ หากเป็นทําน
จะตัดสินใจหาแนวทางแก๎ป๓ญหาเหมือนกบัสถานการณ๑
ตัวอยํางหรือไมํ เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

2. จากสถานการณ๑ตัวอยําง ทํานใช๎หลักคณุธรรมข๎อใด เป็น
หลักในการแก๎ไขป๓ญหา 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล๎อง 

3. พระสงฆ๑รูปหนึ่ง ออกมาสนับสนุนการทําแท๎ง เพราะเมื่อ
ตั้งครรภ๑ในสถานะที่ไมํพร๎อม จะสํงผลให๎คณุภาพของตัวผู๎
ตั้งครรภ๑ และบุตร ไมํดีนัก รวมถึงคุณภาพของสังคมใน
อนาคตอีกด๎วย ในฐานะที่นักศึกษากําลังเรียนวิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา คุณเห็นด๎วยกับ
ความคิดของพระสงฆ๑รูปนี้หรือไมํ เพราะอะไร และคณุคิดวํา
ขัดตํอคุณธรรมในด๎านใดบ๎างหรือไมํ 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

4. จากบทความ “ สะเทือนใจซ้้า ด.ญ. 2 ขวบโดนแม่เขียน
จดหมายทิ้ง พ่อตัวจริงโผล่ไม่เอาลูกเช่นกัน” หากคุณเป็น พํอ 
หรือแมํ และทราบดีวําไมํพร๎อมที่จะดูแล และทราบดีวําสถาน
สงเคราะห๑ฯ นั้น จะดูแลลูกของตนเองได๎ ทําให๎เด็กมีอนาคต
มากกวําที่จะให๎ตนเลี้ยงดูตํอไปอยํางแนํนอน คุณได๎เรียนรู๎
อะไรจากสถานการณ๑ดังกลําว และสามารถปรับใช๎ในการ
พัฒนาตนเองได๎ อยํางไรบ๎าง. 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

รวม 12 4.00 
สอดคล้อง 

เฉลี่ย 3.00 1.00 
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ผลการวัดแบบความรู้ด้านคุณธรรมหลังชมภาพยนตร ์แบบอัตนัย 4 ข้อ  

(กิจกรรมการเรียนครั้งที่ 1 และ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญคนที่ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
ภาพยนตร์ เรื่อง JUNO 
1. หากคุณเป็นจูโน คุณจะตัดสินใจอยํางไร เพราะเหตุใด +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 
2. หากเด็กต๎องเกิดมาในสภาพแวดล๎อมและครอบครัวที่ไมํ
พร๎อม จะสํงผลกระทบตํอสภาพสังคมสํวนรวมในระยะยาว
หรือไมํ คุณมีความคิดเห็นกับการทําแท๎งในยุคสมัยป๓จจุบนั
อยํางไร เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล๎อง 

ภาพยนตร์ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง       
1. ให๎เเตํละกลุมํนําเสนอความคิดเห็นที่มีตอํพฤติกรรมของตัว
แสดง ที่ขัดตํอหลักจริยธรรม และหากทํานเป็นตัวละคร
ดังกลําว ทํานมีแนวทางแก๎ป๓ญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยํางไร 
ให๎ถูกต๎องตามกฎเกณฑ๑สังคม และหลักธรรมคุณธรรมสากล 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

2. ให๎เเตํละกลุมํเข๎าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแงํคิดของ
เพื่อนตํางกลุํมวําเห็นด๎วยหรือไมํ พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล๎อง 

รวม 12 4.00 
สอดคล้อง 

เฉลี่ย 3.00 1.00 
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ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) เกณฑ์การประเมิณ แบบวัดความรู้ด้านคุณธรรม 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

1. การวิเคราะห์ประเด็นความรู้คุณธรรมตามหลักค ามั่นสัญญาและหลกัอุดมคติสากล 
1.1 วิเคราะห๑ประเด็นคุณธรรมสอดคล๎องตามหลัก
ทฤษฎีโคลเบิร๑ก 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

1.2 วิเคราะห๑ประเด็นสอดคล๎องการปฏิบัติของคํานิยม
สากล และกฎเกณฑ๑ทางสังคม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

1.3 วิเคราะห๑ประเด็นทางเลือกในการตัดสินใจถูกต๎อง
และเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

1.4 วิเคราะห๑ประเด็นเหมาะสมกับสภาพสงัคม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2. การพิจารณาหาเหตุผลตามหลักค ามัน่สัญญาและหลักอุดมคติสากล 
2.1 พิจารณาตามหลักคุณธรรมของสังคม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.2 พิจารณาโดยใช๎วิจารณญาณในการหาเหตุผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.3 พิจารณาหลักแนวคิดศลีธรรม ศาสนาที่ตนนับถือ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.4 พิจารณาคุณคําและความสําคัญ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3. การน าไปประยุกต์ใช้ตามหลักค ามัน่สญัญาและหลักอดุมคติสากล 
3.1 การตัดสินใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3.2 การประยุกต๑นําไปใช ๎ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

รวม 10 10 10 1.00 สอดคล๎อง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเห็น 

ของผู๎เช่ียวชาญคน
ที่ 

คํา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
1.1 มคีวามสะดวกในการใช๎งานและการเข๎าถึง +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.2 มีเทคนิคการนําเสนอบทเรียนที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.3 ความยาวของสื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.4 สื่อการเรียนดึงดูดความสนใจผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.5 รูปแบบเครือขํายออนไลน๑งํายตํอการใช๎งาน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.6 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับกิจกรรมการเรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.7 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
1.8 ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
2.1 การเรียนโดยใช๎สื่อภาพยนตร๑มีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.2 การใช๎ทฤษฎีโคลเบิร๑กรํวมกับภาพยนตร๑มีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 
สอดคล๎อง 

2.3 กิจกรรมการเรียนรู๎สํงเสริมให๎เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.4 กิจกรรมการเรียนรู๎ตอบสนองการเรียนรู๎ได๎ทุกที่ ทุกเวลา +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.5 งานที่ได๎รบัมอบหมายมความเหมาะสมกับผู๎เรียน +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
2.6 ความนําสนใจของกิจกรรมการเรียนในภาพรวม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3. ด้านเนื้อหา      
3.1 ความยากงํายของกิจกรรมการเรียนรู๎มคีวามเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3.2 กิจกรรมการเรียนรู๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3.3 เนื้อหาในกิจกรรมการเรยีนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได ๎ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
3.4 เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น 
ของผู๎เช่ียวชาญคนที ่

คํา 
IOC 

แปลผล 

1 2 3  
4. ด้านที่ได้รับประโยชน ์
4.1 เกิดความรู๎เรื่อง ทฤษฎีโคลเบิร๑ก มากขึน้ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
4.2 เกิดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตํอสื่อสารมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

4.3 เกิดความรู๎ด๎านคุณธรรม กฎเกณฑ๑สังคมสํวนรวม 
มนุษยธรรม หลักอุดมคติสากลมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

4.4 ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎ +1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 
4.5 เนื้อหากิจกรรมการเรียนนําเสนอครอบคลุมตาม
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล๎อง 

รวม 23 23 23 1.00 สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ประวัติผ๎ูเขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วชิราภรณ๑ ขวาของ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มกราคม 2529 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตรบณัฑิต (วิทยุโทรทัศน๑)  

คณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/27 ถ.บางขุนนนท๑ เเขวงบางขุนนนท๑ เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร 

10700   
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