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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพ่ือส ารวจปัญหา สร้างรูปแบบ ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบสื่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)โดยบูรณาจากการจากวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน มาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือในการส ารวจปัญหาได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ควบคู่กับแบบสังเกต การประเมินผลใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่เยาวชนร่วมกันน าเสนอ มีอยู่ 12 รายการ เมื่อน าปัญหามาจัดท าเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิดเพื่อจัดล าดับหาความถ่ี จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน 3 อันดับแรกของปัญหา
ที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลค่าความถี่มีปัญหาการหนีเรียนและเลิกเรียนกลางคัน, ปัญหาเรื่องติดเกม  
ติดการพนันและปัญหายาเสพติด การใช้ค าถามสัมภาษณ์แบบปลายเปิด อันเป็นที่มาของการเลือกรูปแบบหรือ
กิจกรรมระดับประถมศึกษาได้รูปแบบเป็นสื่อหนังสือเล่มเล็ก (นิทานคุณธรรม) ระดับมัธยมศึกษาได้รูปแบบสื่อ
วีดีทัศน์ ระดับอุดมศึกษาได้ใช้ศิลปะการแสดงละคร มาเป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ  
การประเมินผล พบว่า ด้านที่มีค่า เฉลี่ยและค่าร้อยละสูงที่สุดคือ การน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.47 รองลงมาคือรูปแบบสื่อวีดี
ทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.90  
 ความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.90เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละสูงที่สุด คือ 
รูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถน าไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48คิดเป็นร้อยละ 
89.60รองลงมาคือรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41คิดเป็นร้อยละ 88.20 และ
ข้อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
____________________________________________________________________________________________ 
1,2สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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Abstract 
 This objectives of this research aimed to survey problems and to design a model then 
try out and evaluate the model for developing youths’ morality and ethic in Loei Province. 
This research is a qualitative research conducted by integrating folk literatures and local media 
as tools to design the model for moral and ethics development. Research instruments 
comprised an in-depth interview with the sample group along with an observation and a 
structured evaluation form; and descriptive analysis was implemented for data presentation.  
 The results of the research revealed that there were 12 problems specified by youths 
and the problems were composed in an open-ended questionnaire to obtain the data 
regarding the frequency of the problems from 100 informants who were the target group. The 
first 3 problems were truancy behavior, drop out, games addiction, gambling and drugs. 
According to the open-ended interview regarding the selection of model or activity for different 
education levels, it was found out that elementary used tiny books (moral tales), secondary 
used videos and higher education used performing arts as models for developing morality and 
ethic. The evaluation result showed that the aspect of implementation for developing youths’ 
morality and ethic was scored the highest, averagely 4.52 and at 90.47percent, following by 
videos in which the average score was 4.40 and at 87.90 percent.  
 The satisfaction with the model for developing morals and ethics was scored the 
highest level, averagely 4.40 and at 87 .90  percent. The aspect scored the highest was the 
video provided knowledge of morals and ethics which can be practically applied, averagely 
4.48 and at 89.60percent, following by the content of the video was easy to 
understand, averagely 4.41 and at 88.20 percent, and the content of the video was up-
to-date, averagely 4.30 and at 86.00 percent.  
 
Keywords: Development of morals and ethics, folk literatures and local media 
 
1. บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยของโลกยุคปัจจุบัน ท าให้สภาวะของ
สังคมไทยเหินห่างต่อคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมจาก
สภาพสังคมเศรษฐกิจ ท าให้ผู้คนในสังคมต่างแก่งแย่ง
แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอด ในยุคของข้าวของเครื่องใช้ 

ค่าครองชีพต่างมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับสภาพความ
ไม่สงบของบ้านเมือง ในยุคที่คนในสังคมต่างมีความ
คิดเห็นขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างสุด
ขั้ว จนกลายเป็นที่มาของการก่อรัฐประหาร ยึดอ านาจ
จากรัฐบาลพลเรือนสู่ การควบคุมอ านาจของรัฐบาล
ทหาร การยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังจาก
ยึดอ านาจ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้
ด าเนินนโยบายเร่งด่วนเพ่ือให้สังคมไทยเกิดความสงบ
สุข โดยให้นโยบาย คือค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็น
งานเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด คือ ค านึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 
 จะสังเกตเห็นว่า นโยบายค่านิยมหลักของ
คนไทยทั้ง 12 ประการ แม้จะไม่มีข้อใดที่กล่าวถึง
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมโดยตรงเลย แต่ทุก
ข้อที่ กล่ าวมาล้ วน ส่ งเสริมคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม ที่รัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คุณธรรม 
หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงาม
ความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยก
ได้ 2 ความหมาย คือ (1) ความประพฤติดีงาม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีทั้งพ้ืนฐานมาจาก
หลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม 
ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ (2) 
การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท าและอาจ
กล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่น ามา
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ จริยธรรม หมายถึง 
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
ซึ่ งก็ คื อ  กฎ เกณ ฑ์ ความประพฤติ ของมนุ ษ ย์  
ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มี
ปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ท าให้มนุษย์มีมโน
ธรรม รู้จักแยกแยะความถูก ผิด ควรไม่ควร โดย 
จริยธรรมมี  4 ประการ คือ (1) การตัดสินทาง
จริยธรรม (Moral Judgment) บุคคลจะมีหลักการ
ของตนเอง เพ่ือตัดสินการกระท าของผู้ อ่ืน  (2) 
หลักการของจริยธรรมและการตัดสินใจตกลงใจเป็น

ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในตัวของบุคคลก่อนที่จะ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ลงไป (3) หลักการทางจริยธรรม
เป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระท า
สิ่งต่าง ๆ (4) ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจาก
ความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็น
ทัศนะในการด ารงชีวิตของตนและของสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ (กิตติยา โสภณโภไคย ; 2550) 
 จากนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐบาล เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ 
ตลอดจนการคิดในทางที่ถูกต้อง ดีงามมีคุณประโยชน์
ทั้งตนเอง ละส่วนรวมสามารถควบคุมตนเองในการ
ประพฤติปฏิบัติและการปรับตัวเพ่ือความสงบสุขใน
การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม การพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเลย 
เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 คือเร่งส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อ
ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเทศและภาระของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 กล
ยุทธ์ที่  4 เรื่องพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยให้เยาวชน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น คือการวิจัย
และพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านความมั่นคง สนอง
นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษา
และเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 การตอบสนองยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ทั้ง
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สนองนโยบายเป้าหมาย
ของรัฐบาล ทั้งนี้ในคณะผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์
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สอนในระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มีภารกิจนอกจากการสอนในสถาบัน สิ่งที่ถือว่าเป็น
ภาระงานคือภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ซึ่ง
หมายถึ งงานศึ กษาค้ นคว้ าอย่ างมี ระบบตาม
กระบวนการวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิม ที่จะน าไปสู่การประยุกต์ในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งในภาระงานบริการ
วิชาการ หมายถึง งานที่มีลักษณะน าความรู้ที่มีอยู่แล้ว
ไปช่วยท าความเข้าใจกับปัญหา แก้ไขปัญหา หรือ
ปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและ
วิ ช าชี พ ต่ อ กลุ่ ม บุ คคลและสั งคม  (ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การก าหนดภาระงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559: 2 )  
 ใน ฐ าน ะกลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น อ าจ ารย์
สาขาวิชาภาษาไทย จึงเล็งเห็นว่าการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้าน 
ไปถ่ายทอดหรือบูรณาการความรู้สู่ ชุมชน โดย
กระบวนการรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเยาวชนในเขตจังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการวิจัย 
คือการส ารวจปัญหา จากการสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่ม
และเดี่ยวหรือค้นหาปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชน จากนั้นจึงน าปัญหาดังกล่าวมาจัดท าเป็นโครง
ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใช้
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ
ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนในเขตจังหวัดเลย โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น
และสื่อพ้ืนบ้าน เป็นชุดความรู้ที่ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน 
จึงเป็นการบูรณาการความรู้สู่การแก้ไขปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนได้ในอีกวิธีหนึ่งโดยคณะผู้วิจัย
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อวรรณกรรม
และสื่อพ้ืนบ้าน 
 3. เพ่ื อทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
 4. เพ่ื อป ระ เมิ น รู ป แบ บ ก าร พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
 
3. ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย 
 2. ได้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน โดยการบูรณาการสื่อวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
 3. ได้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนในจั งหวั ด เลย โดยการบู รณ าการสื่ อ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
 4. ได้ ผลประเมิน รูปแบบการพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย โดยการ 
บูรณาการสื่อวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
ซึ่งแบ่งระยะการศึกษาค้นคว้าออกเป็น 6 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1  ข้ันเตรียมการ 
 เป็นขั้นการศึกษาเอกสาร  งานวิจัย ต ารา
และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิด
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และทฤษฎีในการศึกษาและสร้างเครื่องมือ  รวมทั้ง
เป็นการเตรียมนักวิจัยส าหรับลงพ้ืนที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
   ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งจาก
เอกสาร  สิ่งพิมพ์ ต ารา และการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการน ามาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  1.2 การประชุมคณะนักวิจัยเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 
   ประชุมคณะนักวิจัยเพ่ือก าหนด
แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการ
ก าหนดกลุ่มประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
รวมทั้งการวางแผนการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
  1.3 สร้างเครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   
   โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น  แบบสัมภาษณ์   และแบบสังเกต  
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
 ระยะที่ 2  ศึกษาบริบทชุมชน 
 เป็นการศึกษาบริบทและลงพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
โดยคณ ะนั กวิจั ยลงพ้ืนที่ เพ่ื อ พูดคุยพบปะกับ
ประชาชนที่เป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
   2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่ม เป้าหมาย

ด้วยตนเอง  รวมทั้งการสังเกตพ้ืนที่โดยท าการบันทึก
ลงในแบบบันทึกที่คณะนักวิจัยสร้างขึ้น 
   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้สถิติ เชิงบรรยาย ประกอบด้วยค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ส่วนข้อมูลในเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาจากนั้นจึง
สรุปในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 ระยะที่  3  ศึกษารูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน โดยการบูรณา
การวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้าน ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 
  3.1 ส ารวจความต้ องการและเก็ บ
รวบรวมปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนใน
เขตจังหวัดเลย 
  3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ เทคนิค  SWOT 
ANALYSIS เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคาม อันเกิดจากความด้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของเยาวชนในจังหวัดเลย 
  3.3 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดท าร่างกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
เยาวชนในจังหวัด เลย โดยการบู รณาการจาก
วรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้าน 
 ระยะที่  4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนในจังหวัดเลย โดยบูรณาการจากวรรณกรรม
ท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้าน 
  4.1 จัดการประชุมปฏิบัติการนักวิจัย 
เยาวชน และวิทยากรท้องถิ่น โดยเชิญนักวิชาการผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเลย โดยบูรณาการ
จากวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้าน เพ่ือร่วมกัน
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ก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลยให้ยั่งยืนตลอดไป 
  4.2 จัดท ารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
  4.3 วิ พ าก ษ์ รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัด เลย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไข 
  4.4 จัดท าแผนปฏิบัติการรูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย โดย
บูรณาการจากวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้าน 
  4.5 ทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย โดยบูรณา
การจากวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพ้ืนบ้านเมืองเลย 
 ระยะที่ 5 ประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในจังหวัดเลย โดย
บูรณาการจากวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้าน
เมืองเลย 
  มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการติดตามแบบมีส่วน
ร่วม โดยการทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบวัดความพึงพอใจของเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 ระยะที่  6 ระยะสรุปผลจากการวิจัย 
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน 
โดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมท้องถิ่นและสื่อ
พื้นบ้านในจังหวัดเลย 
  ประชุมคณะนักวิจัยเพ่ือสรุปผลและ
ร่วมกันสังเคราะห์ผลจากการวิจัย 
 
5. การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูล  ดังนี้ 

  5.1  ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเพียงพอของข้อมูลว่าสามารถตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ครบถ้วนหรือไม่ 
  5.2  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและ
ความแม่นตรงของข้อมูล  โดยผู้วิจัยอยู่สนามเป็น
ระยะเวลานาน  และขณะที่อยู่ในภาคสนามผู้วิจัย
สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในภาคสนามอย่างจริงจัง  
เพ่ื อ เข้ าใจคุณ ลักษณะส าคัญ  ๆ  มีสารสนเทศ
ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ เช่น เทป วีดีโอ ฯลฯ  
แล้วน ามาถ่ายทอด  บอกเล่าตรวจสอบระหว่าง
เพ่ือนร่วมวิจัยด้วยกันอย่างสม่ าเสมอ และผ่านการ
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายของการศึกษา 
  5.3  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า  (Triangulation)  
ผู้วิจัยใช้วิธีการดังนี้ 
   5.3.1  การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data triangulation) ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบ
โดยการเปรียบเทียบแหล่งที่เป็นบุคคลให้ข้อมูล  คือ  
เปรียบเทียบข้อมูลจากเยาวชนทั้ง 2 ระดับในการให้
ข้อมูลประเด็นเดียวกัน 
   5.3.2  การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผู้วิจัย (Investigator triangulation) ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป  
คือ  การเปรียบเทียบข้อมูลประเด็นเดียวกันจากการ
เก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม  และการสอบถาม 
   5.3.3  การตรวจสอบสามเส้าด้าน
วิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological  triangulation)  
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบโดยใช้ผู้เก็บข้อมูลที่ต่างกัน  
คือ  การเปรียบเทียบข้อมูลในประเด็นเดียวกันจาก 
ผู้รวบรวมข้อมูลของผู้ช่วยวิจัยจ านวน  2  คน 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการวรรณกรรมและ
สื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามวิธีวิทยา ดังนี้ 
  6.1 ผลการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนใน
จังหวัดเลย 
   การศึกษาปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกต จากการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์ตัวแทนเยาวชน ทั้ งระดับมัธยมและ
ระดับ อุดมศึกษา โดยตั้ งประเด็นค าถามแบบ
ปลายเปิด ถึงปัญหาหลัก ๆ ของเยาวชนว่า ปัญหาใด
ของเยาวชนในจังหวัดเลยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และคุณธรรมจริยธรรมใดของเยาวชนใน
จังหวัด เลยที่ ต้องได้ รั บการแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วน 
จากนั้นได้รวบรวมมาจัดท าเป็นแบบสอบถาม โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใส่เครื่องหมายเลขของปัญหา
เร่งด่วน เรียงจากน้อยไปหามาก เรียงล าดับจาก 1 
คือ ความเร่งด่วนล าดับแรก เพ่ือหาค่าความถี่ถึง
ปัญหาและความรุนแรง จากแบบสอบถาม มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
   พบว่า จากผู้ ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 100 คน ก าหนดความรุนแรงของปัญหา
อันดับที่ 1 ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ค่าความถ่ีจ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 71 อันดับ 2 ปัญหาการหนี
เรียนและเลิกเรียนกลางคัน, ปัญหาเรื่องติดเกม ติด
การพนัน ค่าความถี่จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
อันดับที่  3 มีค่าล าดับปัญหาเท่ากันอยู่  3 ข้อ คือ 
ปัญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท, ปัญหาเที่ยว

เตร่กลางคืน (ผับ บาร์ ร้านเหล้า), ปัญหาเรื่องการเป็น
เด็กซิ่ง เด็กแว๊น ซึ่งมีผู้จัดล าดับให้คะแนนเท่ากันอยู่ที่
ค่าความถี่ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ล าดับที่ 4 คือ  
มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คิดเป็นร้อย
ละ 62 ล าดับที่ 5 การถูกลวนลาม การคุกคามทางเพศ
, ปัญหาเรื่องขาดการดูแลและเอาใจใส่จากครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 60 ล าดับที่ 6 การลักขโมย โจรกรรม, 
รสนิยมสูง แต่งตัวโป๊ตามแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 50 
และล าดับที่ 7 ของปัญหา คือแสดงพฤติกรรมในทาง
ไม่ เหมาะสมในสื่ ออินเตอร์ เน็ ต (โชว์อนาจารใน
โซเซียล)คิดเป็นร้อยละ 25 
   เมื่อน าข้อมูลมาจัดล าดับความถี่ 
แสดงค่าความรุนแรงของปัญหา จะพบว่าอันดับที่ 1 
คือ เรื่องของยาเสพติด ซึ่งวิ เคราะห์จากตัวเลข 
จ านวนค่าความถ่ี 71 คนที่จัดเรื่องของยาเสพติดเป็น
อันดับแรก วิเคราะห์ได้ว่า หากเยาวชนมีปัญหาเรื่อง
ของยาเสพติดปัญหาอ่ืน ๆ ก็จะตามมา ท าให้เรื่อง
ของยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับเยาวชนใน
จังหวัดเลย ส่วนอันดับที่ 2 เป็นเรื่องของการติดเกม 
ติดการพนัน หนีเรียนเลิกเรียนกลางคัน ถึงแม้จะมอง
เป็นปัญหาเล็กน้อย แต่จ านวนความถี่ใกล้ เคียงกับ
อันดับที่ 1 คือ 70 คน นั่น หมายถึงจากจ านวนคน 
100 คน ให้ปัญหาทั้งสามเรื่องจ านวนใกล้เคียงกัน 
คือความถี่มากที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ 71-70 สะท้อน
ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาที่จ าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไข ส าหรับปัญหาเรื่องของยาเสพ
ติด เรื่องความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท, ปัญหา
เที่ยวเตร่กลางคืน (ผับ บาร์ ร้านเหล้า), และปัญหา
เรื่องการเป็นเด็กซิ่ง เด็กแว๊น มีค่าความถี่เท่ากันอยู่ที่ 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 จึงจัดอยู่ในล าดับที่ 3  
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  6.2 การสร้างรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อ
วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน 
  จากการส ารวจกลุ่มปัญหาและคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย ที่ต้องการ การ
พัฒนาจนน ามาสู่การคัดเลือกรูปแบบ ที่จะน าไปแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
โดยบูรณาการจากสื่อพ้ืนบ้านมาจัดท าเป็นรูปแบบ 
ซึ่งหลังจากได้คัดเลือกวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่จะน าไป
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ผู้วิจัยได้น าปัญหาและ
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการพัฒนา ร่วมปรึกษา 
สนทนากลุ่มกับแกนน าเยาวชน ทั้งระดับประถม 
ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเสนอแนวคิด
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอค าแนะน า 
  ในการคัดเลือกสื่อที่จะมาจัดสร้างเป็น
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ มจากแกนน าเยาวชน โดยใช้ค าถาม
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชน, สื่อที่เยาวชนในยุคปัจจุบัน
นิยมเข้ารับชมมีอะไรบ้าง จากการสัมภาษณ์พอสรุป
ได้ว่า สื่อที่เยาวชนนิยมเข้ารับชมอยู่เป็นประจ า ได้แก่ 
การ์ตูน ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การแสดง ฯลฯ ซึ่ง
ปัจจุบันกระแสของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
เยาวชนยุคปัจจุบันสามารถติดตามเนื้อหา หรือเสพ
เนื้อหาเหล่านี้ได้ผ่าน โลกโซเซียล (อินเทอร์เน็ต) ต่าง 
ๆ ได้ เช่น ยูทูปเฟสบุ๊ค โปรแกรมสนทนาไลน์ฯลฯ 
จากค าตอบดังกล่าว น าไปสู่ค าตอบของการได้มาซึ่ง
ประเด็นสื่อท่ีเยาวชนในปัจจุบันสนใจเสนอผ่าน คือ 
   1. ผ่านการ์ตูน 
   2. ผ่านนักร้อง, นักดนตรี (เพลง) 
   3. ผ่านละครการแสดง 
   4. ผ่านทักษะด้านกีฬา 

  จากค าตอบด้านสื่อนิยมที่เยาวชนชื่น
ชอบ ผู้ วิ จั ยน าประเด็ น  ดั งกล่ าวร่ วมหารือกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงรูปแบบในการจัดเนื้อหาให้เข้ากับ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้าน โดยได้รับค าชี้แนะให้
ค านึงถึงเรื่องเพศ วัย และระดับของการศึกษา ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์  เพ่ือหา
ข้อสรุปรูปแบบของสื่อที่จะน าใช้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสม ช่วงวัย เพศ 
และการศึกษา อันบ่งบอกถึงระดับสติปัญญา อันเป็น
ที่มาของการเลือกรูปแบบหรือกิจกรรมของสื่อ ได้ดังนี้ 
  1. ระดับประถมศึกษาใช้การ์ตูนเป็น
สื่อ มาจัดท าเป็นรูปแบบในการพัฒนาฯ 
  2. ระดั บมั ธยมศึ กษาใช้ เพลง, สื่ อ
เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือ มาจัดท าเป็นรูปแบบในการ
พัฒนาฯ 
   3. ระดับอุดมศึกษาใช้ศิลปะการแสดง, 
สื่อเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือจัดท าเป็นรูปแบบในการ
พัฒนาฯ 
  6.3 รูปแบบการพัฒนาคุณ ธรรม
จริ ย ธ รรม เย าวชน  โด ยก ารบู รณ าก ารสื่ อ
วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน 
  จากการคัดเลือกสื่อดังกล่าว มาสร้าง
เป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนได้ 3 รูปแบบ คือ การ์ตูน วีดีทัศน์ละคร
ประกอบเพลง และการแสดงสด ซึ่งการได้มาทั้ง 3 
ชุดของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
โดยน าเนื้อหาจากวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านมา
บูรณาการมาจัดท าเป็นสื่อ ดังนี้ 
  1) รูปแบบการพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมเยาวชนระดับประถมศึกษา 
   ผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา 
ศึกษาความต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
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อันน าไปสู่การจัดท ารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อวรรณกรรม
และสื่อพ้ืนบ้าน ในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยได้
จัดท าเป็นหนังสือคุณธรรม(การ์ตูน) เล่มเล็กขึ้นเพ่ือ

เป็นการเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน เสริมพัฒนา
คุณธรรมด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ต่าง ๆ จ านวน 30 เล่ม แฝงคุณธรรมจริยธรรมไว้ใน
เนื้อหาของนิทาน ที่น ามาจัดท าเป็นนิทานเล่มเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของภาพ สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561 
 
   เนื้อหาที่น ามาจัดท าเป็นการ์ตูนเล่ม
เล็กจะแฝงด้วยสาระของคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง 
ๆ รูปเล่มบางเล่มออกแบบให้มีสีสันสวยงาม บางเล่ม
จะวาดเป็นลายเส้นขาวปะอย่างจงใจ เพื่อให้เยาวชน
ระดับประถมศึกษาที่อ่าน ได้ฝึกระบายสีตามชอบใจ 
เป็นการดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างจง
ใจของผู้ผลิตสื่อ ซึ่งในการผลิตสื่อมาจากตัวแทน
เยาวชนและนักศึกษาอาสาสมัครจาก สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้ผลิตขึ้น 
 
 
 

  2) รูป แบบการพั ฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมเยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
   หากพิจารณาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงเจริญพันธุ์ เป็นช่วงรอยต่อของเด็ก
ก้าวสู่ความเป็นวัยรุ่น ที่ก าลังอยากรู้อยากลองสิ่ง
แปลกใหม่รอบตัว ถือเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดปัญหาต่าง ๆ บางครั้งเกิดจากความคึกคะนอง 
บางครั้งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฉะนั้นสื่อที่ใช้
เป็นรูปแบบผู้วิจัยจึงเลือกใช้สื่อของภาพเคลื่อนไหว 
เป็นละครสั้นประกอบเพลงที่แฝงไว้ด้วยคติสอนใจใน
ชื่อชุดสื่อว่า “สาวกระโปรงเฮ่ียนนักเรียนมอ” 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงสื่อคุณธรรมจริยธรรม“สาวกระโปรงเฮ่ียนนักเรียนมอ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มาของภาพ. https://www.youtube.com/watch?v=FWadV18qxuQ 
  ออนไลน์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพเป็นที่เรียบร้อย) 
  
 จากภาพประกอบที่3 อธิบายรูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณา
การวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลยเนื้อหา
สื่อเป็นละครสั้นประกอบเพลง บอกเล่าถึงวิถีชีวิต
ของเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
อธิบายตามองค์ประกอบวรรณกรรม ดังนี้ 
  1) ชื่อเรื่อง สาวกระโปรงเฮ่ียนนักเรียนมอ 
   กระโปรงเฮ่ียน หมายถึง ค าว่า เฮ่ียน 
เป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน มากจากค าว่า สั้น มอ เป็น
ค าย่อ มาจากค าว่า มัธยมศึกษา ดังนั้นสาวกระโปรง
เฮ่ียนนักเรียนมอ จึงแปลได้ว่า สาวกระโปรงสั้น
นักเรียนมัธยมศึกษา หรือสาวกระโปรงสั้นวัยก าลัง
เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  2) แก่นเรื่อง  
   เป็นละครสั้นประกอบเพลง ความ
รัก ความเอาใจใส่ของคนครอบครัว 
  3) โครงเรื่อง 
   เป็นเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่ม
สาววัยเรียนระดับมัธยมปลายคู่หนึ่ง ที่สะท้อนการใช้
ชีวิตของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสานที่มีทั้งการหนีเรียน 

การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
จุดสร้างปมเรื่องฝ่ายหญิงรู้ว่าตัวเองตั้ งครรภ์ ฝ่าย
ชายถูกต ารวจจับเนื่องจากยาเสพติดจุดคลี่คลายปม
ที่พ่ึงสุดท้ายครอบครัวเข้ามาแก้ไขปัญหา ทั้งสอง
กลับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งใจเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาพร้อมกับเพ่ือน ๆ 
   ห ลั งจ ากการป ระ เมิ น ผลและ
ปรับแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย ได้
เผยแพร่สื่อคุณธรรมลงในเครือข่ายโซเซียล ช่องยูทูป 
2 ช่องทาง คือ จ๊วดจ้าดofficialและช่อง ไท หนองบัว 
ซึ่ งปัจจุบันยอดเข้าชม 449,726 ครั้ ง (วันที่  17 
พฤษภาคม 2561) 
  3) รูปแบบการพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมเยาวชนระดับอุดมศึกษา  
   ส าหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบของการแสดงละครพูด
ประกอบเพลง โดยแบ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 -20 ปีและเยาวชน 
ระหว่างอายุ 21-24 ปี สาเหตุที่จัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 
2 กลุ่ม เพ่ือการน าเสนอสื่อที่เป็นรูปแบบของการ

https://www.youtube.com/watch?v=FWadV18qxuQ
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้วิจัย พบว่า เยาวชน 
ทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้ประสบการณ์และความสนใจสื่อ
แตกต่างกัน ซึ่งในทางจิตวิทยา เยาวชนที่มีอายุระ
หว่า 18-20 ปี วัยที่ก าลังก้าวย่างจากวัยรุ่นสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่ 21-24 ปีก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ 
ดั งจ ะอธิบ ายจากกการ เก็ บ ข้ อมู ล เชิ งสั ง เกต
พฤติกรรม ดังนี้ 
   เยาวชนอายุระหว่าง 18-20 ปี เป็น
กลุ่มช่วงวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 
ชั้นปีที่ 1-2 เป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นสู่
ความเป็นวัยผู้ใหญ่ จากความเป็นนักเรียนเริ่มสู่การ
ใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย เป็นช่วงวัยที่หลายคน
ต้องจากครอบครัวมาอาศัยอยู่ในหอพัก การสร้าง
ความมีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบ เริ่มเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมภายนอกครอบครัว 
หลายคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม จากความเป็น
เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เมื่อ
มีปัญหาก็สามารถพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ได้ แต่
เยาวชนในช่วงวัยนี้หลายคนต้องจากครอบครัวมาใช้
ชีวิตในหอพัก ดังที่กล่าวมา เมื่อเกิดปัญหาต้องพ่ึงพา
หลัก ๆ คือเพ่ือนรอบข้าง ความอบอุ่นจากครอบครัว
ที่คอยเป็นเกราะก าบังมาตลอดเมื่ออยู่ ไกลบ้าน 
ความคิดถึงบ้าน พ่อแม่ และคนในครอบครัวที่คอย
ประคับประครองช่วยเหลือยามขัดสน ปัญหาส่วน
ใหญ่ในวัยช่วงนี้ต้องประสบ คือความเป็นเด็กเริ่มเข้า
สู่ความเป็นวัยของผู้ ใหญ่  บางครั้ งการคิด การ
ตัดสินใจ ความยังเยาว์ในประสบการณ์ชีวิตอาจท า

ให้เกิดปัญหาตามมา จากการส ารวจปัญหา ผู้วิจัย
พบว่า ปัญหาหลักๆ ของเยาวชนกลุ่มนี้ คือ ปัญหา
เรื่องความรัก การเที่ยวเตร่ และปัญหาเรื่องของยา
เสพติด ฯลฯ ฉะนั้นสื่อที่เป็นรูปแบบในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จึงจ าเป็นต่อความสนใจของคน
ในกลุ่มนี้  กล่าวคือสื่อนั้นไม่ควรมีความซับซ้อน
เกินไปนัก หรือไม่ตรงเกินไป เหมือนกับนิทานค า
สอน ที่มักกล่าวในท้ายเรื่องว่า “เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า” 
ซึ่งในยุคปัจจุบันเยาวชนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเรื่องเชย ไม่
เข้ากับยุคสมัย เมื่อผู้ใหญ่น านิทานหรือยกเรื่องเช่นนี้
มากล่าวสอน มักจะได้รับการต่อต้านว่ารู้แล้ว โตแล้ว
ไม่ต้องการให้ใครมาสั่งการ การน าเอาเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม มาอบรมสั่ งสอนให้กับเยาวชนในยุค
ปัจจุบัน ผู้ใหญ่หลายคนต่างก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก 
เพราะเยาวชนวัยนี้ทางจิตวิทยาจะเชื่อถือเพ่ือน 
เลียนแบบคนวัยใกล้เคียงกัน (ปัจจุบันมักได้ยินค าว่า 
เน็ตไอดอล คือพฤติกรรมการเลียนแบบ) มากกว่าค า
สอนของพ่อแม่หรือคนต่างวัย ซึ่งสื่อพัฒนาคุณธรรม
ฯ ต้องใช้กระบวนการสอนโดยไม่ใช่แบบสั่งการ คือ
สอนโดยไม่ใช้วิธีการบังคับ แต่เป็นการสอนโดยการ
เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง หรือการยกตัวอย่าง
เลียนแบบพฤติกรรม สื่อที่ เป็นรูปแบบพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของวัยนี้จึงต้องมีความทันสมัย
ประการหนึ่ง สื่อต้องมีความแฝงด้วยข้อคิดให้ตีความ
ได้ด้วยประการหนึ่ง สื่อนั้นต้องมีความสนุกสนาน
ด้วยประการหนึ่ง จึงจะได้รับความสนใจจากเยาวชน
กลุ่มวัยนี้  
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงรูปแบบสื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนระดับอุดมศึกษา ชุดการแสดง 
ละครเรื่องสินไซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มาของภาพ สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561 
 
 จากภาพประกอบอธิบายจุดเด่นของ
รูปแบบสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน เรื่อง 
สังสินไซ ซึ่งเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน จุดเด่นอยู่
ที่การน าเอาเรื่องเดิม มาเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงโดย
เอาแนวคิดใหม่ เข้าไป ท าให้ เกิดสิ่ งเร้ากับผู้ชม  
ว่าฉากต่อไป จะมีอะไรแปลกใหม่ให้ชวนติดตาม เช่น 
ในฉากที่ท้าวกุดสะราด เรียก 6 กุมารออกมาพบ 
เพ่ือให้ออกตามหานางสุมนทา ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของ
ราชบุตรทั้ง 6 ที่ถูกยักษ์จับตัวไป โดยผู้วิจัยได้น า
พฤติกรรมของตัวละครมาสร้างเป็นภาพแทนของ
ปัญหาเยาวชนในยุคปัจจุบัน ไปสอดแทรกไว้ใน
บทบาทของตัวละคร เป็นการเลียนแบบพฤติกรรม
ของเยาวชนวัยรุ่นสมัยใหม่ เช่น การติดโทรศัพท์ ติด
โลกโซเซียล การติดเพ่ือน การติดยาเสพติด เป็นเด็ก
แว๋น ฯลฯ  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้จากการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนการส ารวจปัญหา เป็น

การน าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ คือวรรณกรรมเรื่อง 
สังสินไซ น าเอาของใหม่เข้าไปในเรื่อง เช่น ภาพ
ล้อ เลี ยน โทรศัพท์  ยาเสพติด ในยุคปั จจุบั น ไป
สอดแทรกไว้ ซึ่งเป็นเทคนิคของการน าเรื่องเก่ามา
ดัดแปลงใหม่ (Innovate) คือการท าให้แปลกแหวก
แนวต่างจากเดิมขึ้น ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจ อยาก
ชมและติดตามต่อว่าฉากการแสดงต่อไปจะเกิดอะไร
ขึ้น จากนั้นได้สอดแทรกเรื่องของการมีคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านตัวละครเอก คือ สินไซ และ คชสีห์ 
ในตอนผ่ านด่ านๆ คือ อุปสรรคและตั วปัญหา 
เยาวชนก็สามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงวิธีคิด วิธีแก้ไข และ
แบบอย่างของคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่รู้ตัว
ว่าก าลังถูกอบรมสั่งสอนผ่านสื่ออยู่ เมื่อเยาวชนได้รับ
ชมผ่านรูปแบบของการแสดงละครเรื่องสังสินไซ 
เยาวชนกลุ่มนี้ที่มักเชื่อว่าตนเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  
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รู้ว่าคุณธรรมและจริยธรรม เป็นอย่างไร อะไรถูก
อะไรผิด ก็จะเกิดการยอมรับเอง ตามที่ได้ชมผ่านสื่อ
รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ผ่านตัวละครที่แสดง เป็นการ
เตือนสติให้ผู้ชมน าไปปฏิบัติ มิใช่การบังคับ หากเกิด
จากการตัดสินใจจากตัวของเขานั่นเอง 
 เยาวชนอายุระหว่าง 21-24 ปี เป็นกลุ่ม
ช่วงวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 
3-5 เป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นสู่ความเป็นวัย
ผู้ใหญ่ หลายคนก าลังจะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิต 
ก าลังอยู่ ในช่วงวัยที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยคนท างาน 
หลายคนถูกบ่ มเพาะให้ เป็นผู้ น า หลายคนถูก
คาดหวังจากทางครอบครัว สถาบันการศึกษา เมื่อ
จบการศึกษาไปจะได้ ไปเป็นครู  เป็นผู้ น า เป็น
ต้นแบบของคนในสังคม ความคาดหวังดังกล่าวท า

กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ถูกบ่มเพาะให้มีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง การน าสื่อหรือรูปแบบ เพ่ือน าไปพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม หากเป็นการชี้น า หรือชักชวน
โดยตรง คงเป็นไปได้ยาก ผู้วิจัยจึงพิจารณาโดย
ค านึงถึงวัยวุฒิ จากการสัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาของ
เยาชนกลุ่มนี้มีปรากฏ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความ
ด้อยประสบการณ์ของชีวิต ขาดความรอบคอบ
ไตร่ตรองโดยละเอียด แต่ครั้งจะใช้นิทาน การแสดง
แฝงคุณธรรมจริยธรรมแบบถามตอบตรงๆ มักจะ
ไม่ได้รับความสนใจ ดังนั้นการใช้สื่อจึงเลือกรูปแบบ
ต้องออกแบบมาให้สนุก ทันสมัย ใช้ปัญญาในการขบ
คิดถอดรหัสความหมาย ซึ่งต้องอาศัยหลักของการ
ตีความหมาย 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงรูปแบบสื่อคุณธรรมฯ ชุดการแสดงละครประกอบเพลงเรื่องผาแดง – นางไอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มาของภาพ สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561 
 
 จากภาพประกอบอธิบายจุดเด่นรูปแบบ
สื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมชุดนี้ เพ่ือใช้พัฒนากับ
เยาวชนในระดับอุดมศึกษา ที่จะก้าวเป็นบัณฑิต การ
ใช้สื่อที่ต้องอาศัยการตีความหมาย ให้อารมณ์ความ

เป็นสุนทรียภาพ โดยการน าเอาทั้งดนตรี การขับร้อง 
และนาฏศิลป์จินตลีลา เข้ามาผสมผสานกัน ข้อควร
ค านึงก็คือ สื่อที่ออกมานั้นต้องตีความได้เป็นอย่าง
เดียว ไม่ก ากวม สื่อนั้นต้องออกมาในเชิงเตือนสติ 
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มิใช่ขุดคุ้ยประจาน ซึ่งหลังจากได้สร้างและทดลองใช้
สื่ อ กั บ ก ลุ่ ม ตั ว แ ท น แ ก น น า เย า ว ช น จ า ก
สถาบันการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
ประถม มัธยมและอุดมศึกษา ที่ผู้วิจัยเชิญมาร่วมใน
งานสัมมนา 
  6.4 ผลการประเมิน รูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณา
การสื่อวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน 
   ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพอใจ โครงการอบรมรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยใช้การบูรณาการ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลย  โดย
ภาพรวมยู ่ในระดับมากที ่ส ุด มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
4.40คิดเป็นร้อยละ  88.00 
   เ มื ่อ พ ิจ า ร ณ า เ ป ็น ร า ย ด ้า น 
พบว่า  ด้านที่มีค่า เฉลี่ยและค่าร้อยละสูงที่สุด
คือ  การน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิด
เป็นร้อยละ  90.47 รองลงมาคือด้านรูปแบบสื่อวี
ดีทัศน์ม ีค ่า เฉลี ่ย เท ่าก ับ  4 .40 ค ิด เป ็นร้อยละ 
87.90 และ ด้านรูปแบบสื่อนิทรรศการและเอกสาร
รูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 
 
7. สรุป 
 สรุปผลการน าสื่อไปใช้อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ เยาวชน ผู้ วิจัยได้ทดสอบและ
ประเมินผลจากแบบสอบถามจากกลุ่มน าเยาวชน ที่
ถูกเชิญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนา ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมฯ มีดังนี้ 
  1) ระดับประถมศึกษา ใช้รูปแบบเป็น
สื่อหนังสือเล่มเล็ก (นิทานคุณธรรม) เนื้อหาที่น ามา

จัดท าเป็นการ์ตูนเล่มเล็กจะแฝงด้วยสาระของ
คุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง ๆ รูป เล่มบางเล่ม
ออกแบบให้มีสีสันสวยงาม บางเล่มจะวาดเป็น
ลายเส้นขาวปะอย่างจงใจ เพ่ือให้เยาวชนระดับ
ประถมศึกษาที่อ่าน ได้ฝึกระบายสีตามชอบใจ เป็น
การดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างจงใจ
ของผู้ผลิตสื่อ 
  2) ระดับมัธยมศึกษา ใช้รูปแบบสื่อวีดี
ทัศน์ เนื้อหาเป็นเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาว
วัยเรียนระดับมัธยมปลายคู่หนึ่ง ที่สะท้อนการใช้ชีวิต
ของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสาน มีทั้งการหนีเรียน การ
ใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จุด
สร้างปมเรื่องฝ่ายหญิงรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ฝ่ายชาย
ถูกต ารวจจับเนื่องจากยาเสพติด จุดคลี่คลายปม  
ที่พ่ึงสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาคือครอบครัวเข้ามา
ช่ ว ย แ ก้ ไข  ตั ว ล ะค รทั้ ง ส อ งก ลั บ ตั ว ก ลั บ ใจ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งใจเรียนจนส าเร็จการศึกษา
พร้อมกับเพ่ือน ๆ 
  3) ระดับอุดมศึกษา ใช้รูปแบบการ
แสดงละครสดประกอบเพลง และละครเพลง
ประกอบการแสดงนาฏลีลา คือเรื่อง สั งสินไซ 
เนื้อหาถูกน าเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละคร เช่น 
ภาพแทนของความดี การมีคุณธรรมจริยธรรม  
ถูกน าเสนอผ่านตัวละครพระเอก คือ ตัวสินไซ 
และคชสีห์ผู้พ่ี ที่เป็นตัวแทนของความดี เป็นตัวแทน
ของผู้ที่เชื่อฟังค าสั่งสอนของมารดา ท าให้มีเทวดา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือ เมื่อยามเกิด
ปัญหาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองให้พ้นภัย 
ภาพแทนของปัญหาความไม่ดี จะถูกน าเสนอผ่าน
ราชบุตรทั้ง 6 น าเสนอผ่านพฤติกรรมสมัยใหม่ 
  เรื่องที่  2 ใช้เค้าโครงเรื่องผาแดง – 
นางไอ่น าเสนอคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปในรูปแบบ
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นาฏศิลป์จินตลีลา คือการแสดงผสมท่วงท่าร่ายร า 
สะท้อนปัญหาของเยาวชนคือ ปัญหามาจากเรื่อง
ของความรัก การตัดสินใจ โดยการน าเอากระรอก
ด่อนมาเป็นภาพแทนสัญญะของความรักที่ไม่เคารพ
ม่ านประเพณี  การไม่ เชื่ อ ฟั งบิ ดา มารดา จน
กลายเป็นที่มาของปัญหาต่าง ๆ ตามมา อันเกิดจาก
ความอ่อนด้อยในประสบการณ์ชีวิต คลื่นของน้ าท่วม
แผ่นดิน เป็ นสัญญะของปัญหาที่ ถาโถมใส่  ตั ว
พญานาคจึงเป็นสัญญะของภัยที่บังเกิดมาถล่ม
บ้านเมือง อันปรากฏอยู่ในฉากการแสดง ผู้ชมต้อง
อ าศั ยปั ญ ญ าและป ระสบ การณ์ ชี วิ ต ใน ก าร
ตีความหมายสื่อชนิดนี้จึงเหมาะกับเยาวชนที่ก าลัง
ก้าวเข้าสู่วัยความเป็นผู้ใหญ่ 
 
8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผู้ วิจัยได้ค้นพบข้อมูลที่
น่ าสนใจเกี่ ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณ ธรรม
จริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อวรรณกรรม
และสื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลย ดังจะได้น ามาอภิปราย
ผลดังนี้ 
  1) ส ารวจความรุนแรงของปัญหา 
พบว่า เยาวชนให้ความส าคัญ อันดับที่ 1 คือ เรื่อง
ของยาเสพติด ซึ่ งวิ เคราะห์จากตัวเลข จ านวน
ค่าความถี่ 71 คน ที่จัดเรื่องของยาเสพติดเป็นอันดับ
แรก วิเคราะห์ได้ว่า หากเยาวชนมีปัญหาเรื่องของยา
เสพติดปัญหาอ่ืน ๆ ก็จะตามมา ท าให้เรื่องของยา
เสพติดเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับเยาวชนในจังหวัดเลย 
ส่วนอันดับที่ 2 เป็นเรื่องของการติดเกม ติดการพนัน 
หนีเรียนเลิกเรียนกลางคัน ถึงแม้จะมองเป็นปัญหา
เล็กน้อย แต่จ านวนความถี่ใกล้เคียงกับอันดับที่ 1 
คือ 70 คนนั่น หมายถึงจากจ านวนคน 100 คน ให้
ความส าคัญกับปัญหาทั้งสามเรื่องจ านวนใกล้เคียง

กัน คือความถี่มากที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ 71 -70 
สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาที่
จ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐาปนีย์พสิษฐ์เนาวกุล และพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ 
(2551) ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาและหารูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ การแต่งกายผิดระเบียบ ชู้สาว ไม่ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ไม่ซื่อสัตย์ ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ 
ดื่มสุรา เล่นการพนัน ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน  
ส่งเสียงดังรบกวนคนอ่ืน ทะเลาะวิวาท ไม่มีสัมมา
คารวะ พูดจาไม่ เหมาะสม  2. การเรียนล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ปัญหาที่ส าคัญที่สุดและต้อง
รบีแก้ไข คือปัญหาด้านการไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3. รูปแบบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของนักศึกษาเป็นรูปแบบที่ต้องมี่ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ระบบการเรียนรู้ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสนับสนุน 
ความร่วมมือเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร ภูมิ
ทัศน์และบรรยากาศ ซึ่งควรเป็นรูปแบบที่ต้องมีการ
จัดการตั้งแต่นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มาจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะกรรมการ
พัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม  เพ่ื อ เป็ นแนวทาง 
ให้หน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น คณะ ส านัก ภาควิชา 
สาขาวิชาเสนอโครงการและแผนงานให้สอดรับกับ
นโยบายข้อเสนอแนะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับมหาวิทยาลั ย  
ให้ความส าคัญในการพัฒนาบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้  พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และก าหนด
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นโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับคณะ
และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  2 ) ก ารส ร้ า งรู ป แบ บ การ พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการสื่อ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านพบว่า จากการส ารวจ
ปัญหา สามารถน ามาสร้างเป็นรูปแบบของสื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนได้ แบ่งออกเป็น 3 
ระดับคือ สื่อนิทานเล่มเล็กใช้กับเยาวชนระดับ
ประถมศึกษา สื่อวีดีทัศน์ใช้เป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมฯ ระดับมัธยมฯ สื่ อการแสดงละคร
ประกอบเพลงและนาฏลีลา ใช้ พัฒนาเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งการวิจัยได้สรุปเป็นเนื้อหา  
พอเป็นแนวทางว่า การใช้สื่อแต่ละอย่าง ในแต่ครั้ง
ควรค านึงถึงวัยและประสบการณ์ของเยาวชนเป็น
หลักส าคัญ  เมื่อสั งคมเปลี่ยนแปลงไป สื่อหรือ
แนวคิด อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
น าเสนอ ซึ่ งผู้ ที่ ต้องการน ารูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปใช้ต่อ ควรค านึงถึงความสนใจ
ของเยาวชนต่อสื่อนั้นๆ ให้มากขึ้น เพราะต่อให้สื่อมี
เนื้อหาที่ดี แต่สื่อหรือรูปแบบไม่น่าสนใจไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ สื่อหรือรูปแบบนั้นก็ไร้ค่า  
ซึ่งข้อค้นพบใหม่ในการสร้างสื่อที่เป็นรูปแบบของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯ ท าให้ทราบว่า 
รูป แบบที่ ใช้ ท า เป็ นสื่ อ  ต้ อ งทั นสมั ย  มี ค วาม
สนุกสนาน ไม่ควรสอนตรง ๆ หรือบังคับว่าอย่างไหน
ถูกผิดเช่นที่ผ่านมา เพราะความสนใจของเยาวชน
ไทยในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป การยกนิทาน
แล้วสอนตอนจบว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มักถูกต่อต้าน
ว่าเป็นเรื่องที่เชยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ฉะนั้น
สื่อในปัจจุบัน ต้องอาศัยการล้อเลียนจากพฤติกรรม
จริงของวัยรุ่นยุคใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ฤกษ์ ชัย  คุณู ปการ (2539 : 78 - 233) ได้ เสนอ

ทฤษฎีที่สามารถใช้สอนและฝึกอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ พึงประสงค์ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ การปลูกฝังจริยธรรมโดยวิธีกระจ่าง
ค่านิยม หมายถึง การกระตุ้นให้บุคคลเข้าใจค่านิยม
ของตนเองและค่านิยมของผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจนซึ่ง
ความเข้าใจดั งกล่ าวจะช่ วยให้ บุ คคลสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น การมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจค่านิยม คุณธรรม และ
จริยธรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกัน
ความสับสนและความลังเลใจในการประพฤติปฏิบัติ
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ผู้เรียนมีอิสระในการพิจารณา
ถูกผิดได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ สิ่งใดที่ผู้เรียนคิดว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามของผู้เรียนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
และยอมรับสิ่งที่ถูกต้องและดีงามดังกล่าวของเขา
ด้วย ในกรณีที่ค่านิยมของผู้ใดไม่ถูกต้องตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไม่ควร
ตัดสินใจว่าค่านิยมของเขาผิดและบังคับให้ เขา
เปลี่ยนค่านิยม แต่ควรส่งเสริมให้เขาได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแลกค่ากับผู้อ่ืนจนกระทั่ง เขายอมรับ
ค่านิยมถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
ตนเอง การเปลี่ยนค่านิยมด้วยวิธีการดังกล่าวจึงเป็น
วิธีการเปลี่ยนค่านิยมหรือพฤติกรรมโดยที่ ผู้เปลี่ยน
ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่น
ว่าตนได้กระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถือว่า
เป็นความส าเร็จสูงสุดของการเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมของบุคคล การปลูกฝังจริยธรรมโดยให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้
สอนและฝึกอบรมให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่พึงประสงค์โดยเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท าหน้าที่
เป็นเหตุจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
บุคคลจึงสามารถประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของ 
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ผู้ อ่ืนได้  โดยการสังเกตและซักถามเหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของเขาและสอดคล้องกับ
แนวคิดของ โรเจอร์ (Rogers E.M. and Shoemaker, 
F.F. : 1976)ได้อธิบายกล่าวเกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดรูปแบบสื่ อว่า คือ การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความเครียด หรือ
การกระท าต่างๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยน
ความรู้ค วาม เข้ าใจ  ทั ศนคติและพฤติ กรรมที่
แสดงออกโดยเปิดเผย เพ่ือให้ผู้ชมได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผ่านการรับชมสื่อตามรูปแบบที่ก าหนด 
สื่อสามารถจ าแนกตามลักษณะได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ จ าพวกหนังสือ ต ารา หนังสือ
เรียน วารสาร 2) สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ สื่อการเรียนรู้
ที่ผลิตขึ้น หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น 
การใช้อินเทอร์เน็ต การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3) สื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายทอดสาระ
ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เช่น 
การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 การท าวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการรวบรวม
ปัญหา เพ่ือสร้างรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน โดยน าวรรณกรรมและสื่อ
พ้ืนบ้านมาบูรณาการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฯ 
โดยรูปแบบที่ได้มานั้น ผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม หรือกิจกรรมในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ
และกระบวนการใช้ เพราะงานวิจัยชุดนี้ จะตอบตาม
วัตถุประสงค์เพียงแค่จัดท าเป็นรูปแบบฯ ส่วนเนื้อหา
สามารถน าเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรม ในด้านอ่ืนๆ 

เข้าไปทอดแทรกได้ ขึ้นอยู่กับบริบทพ้ืนที่ บริบทผู้
เข้ารับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1 . ใน ก ารน ารู ป แบ บ การ พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการ
วรรณกรรมและสื่อ พ้ืนบ้านในจังหวัดเลยไปใช้ 
ผู้น าไปใช้ควรใช้ให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเยาวชน 
เช่ น  สื่ อ นิ ท าน เล่ ม เล็ ก เห ม าะส าห รั บ ระดั บ
ประถมศึ กษา วี ดี ทั ศน์ เหมาะส าห รับ กลุ่ ม วั ย
มัธยมศึกษา การแสดงละครประกอบเพลงและ 
จินตลีลาเหมาะส าหรับระดับอุดมศึกษา 
  2 . ใน ก ารน ารู ป แบ บ การ พั ฒ น า
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบูรณาการ
วรรณกรรมและสื่อ พ้ืนบ้านในจังหวัดเลยไปใช้ 
ผู้น าไปใช้ควรค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมเรื่องที่จะ
สอดแทรกเข้าไป ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น 
ให้เยาวชนได้สรุปเนื้อหาปัญหาที่เป็นต้นเหตุของ
เรื่องราว และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรกไว้ใน
เรื่องของสื่อทั้งหมดแล้วผู้อบรมและผู้เข้าอบรมฯ 
ร่วมกันอภิปราย สรุปกิจกรรม จะท าให้การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  3. การจัดท าสื่อรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยการบู รณาการ
วรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลย เป็นเพียง
รูปแบบหรือวิธีการเท่ านั้ น  ซึ่ งผู้ที่ น าไปใช้อาจ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ดัดแปลงรูปแบบได้ ซึ่งต่อไป
หากบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนไป วิธีการน าเสนอหรือรูปแบบสื่อ อาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์และความนิยม
ของยุคสมัยได้ 
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