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บทคดัย่อ

	 การวิจยัเชิงทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนดา้นความรู้	

ความเขา้ใจ	การน�าไปใช	้ เจตคติและการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีเพิ่มข้ึนจากการชมส่ือ

มลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนัของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

แม่โจ	้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	3	กลุ่มๆ	ละ	50	คนคือ	กลุ่มแรกเรียนรู้ผา่นเทคนิคการเล่าเร่ือง

แบบบรรยายปกติ	กลุ่ม	2	เรียนรู้ผา่นเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ	และกลุ่ม	3	เรียนรู้ผา่นเทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเอง

ทั้งหมด	 เน้ือหาท่ีให้เรียนรู้คือ	 เร่ืองหลกัการถ่ายภาพบุคคล	ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษา

มีผลการเรียนดา้นความรู้	ความเขา้ใจและการน�าไปใชแ้ตกต่างกนัทางสถิติ	(p	<	.01)	และ	

ผลการเรียนรู้ดา้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	(p	<	.05)	

โดยนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ผา่นการใชส่ื้อมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ

บรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนเพ่ิมข้ึนสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนรู้

ผา่นเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	และนกัศึกษาท่ีเรียนรู้ผา่นเทคนิคการเล่าเร่ือง
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โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด	ทั้งน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านการใชส่ื้อ

มลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์มีเจตคติท่ีดี	 มีการตอบสนองเชิงบวก	และตระหนกัในคุณค่า

ของเน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้

ค�าส�าคญั :	ผลการเรียนรู้,	ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์,	เทคนิคการเล่าเร่ือง

Abstract
	 This	research	was	conducted	to	compare	learning	effectiveness	on	knowledge,	

attitude	and	skill	domains	between	 learning	 through	 interactive	multimedia	of	Maejo	

university	students.	Data	was	collected	from	randomization	of	3	groups,	50	students	each.	

	 The	first	group	was	learned	through	interactive	multimedia	with	normal	narration	

storytelling	 technique	whereas	 the	 second	 group	was	 learned	 through	 interactive	

multimedia	with	narration	corporated	with	professional	photographers’	 interview,	 the	

third	 group	was	 learned	 through	 interactive	multimedia	 narrated	with	 professional	

photographers’	interview	only.	

	 The	research	found	that	the	knowledge	and	the	skill	 increased	scores	of	the	

groups	of	student	learning	through	interactive	multimedia	with	narration	and	professional	

photographers’	 interview	were	 higher	 than	 the	 other	 two	 groups,	with	 statistically	

significant	level	at	.01	and	.05	respectively.	Most	students	who	exposed	learning	through	

interactive	multimedia	 provided	 good	 attitude	 on	 perception,	 positive	 responses	 and	

appreciated	in	value	of	learning	content	and	interactive	media	quality.

Key word :	Learning	effectiveness,	Interactive	Media,	Storytelling	Techniques	

บทน�า
	 ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารในปัจจุบนั	ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่	เป็นอยา่งยิง่	สถาบนัการศึกษาทัว่โลกหนัมานิยมใชใ้นการเรียน

การสอนมากข้ึนจนอาจเรียกวา่เป็นการปฏิวติัอุดมศึกษา	 (Selwyn,	 2007;	Wofford	 et	 al,	

2001;	 Devitt	 and	 Palmer,	 1999;	 Karakas,	 2008)	 เช่น	 ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

(CAI-Computer	Assisted	Instruction),	บทเรียนออนไลน	์(E-Leaning),	การเรียนการสอน

บนเว็บ	 (Web-Based	 Learning),	 การเรียนออนไลน์	 (On-line	 Learning),	 การเรียน
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ผา่นวีดิโอออนไลน์,	 E-Book	 (Electronic	Book)	ฯลฯ	 ซ่ึงการเรียนรู้ผา่นส่ือใหม่น้ีท�าให้

เยาวชนเขา้ถึงเน้ือหาความรู้ไดง่้ายข้ึนและเร็วมากกวา่เดิม	ผูเ้รียนยคุใหม่จึงค่อนขา้งสนใจ

การเรียนรู้	ผา่นส่ือใหม่มากกวา่ส่ือแบบเดิมท่ีเป็นต�าราหรือหนงัสือ	

	 ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์เป็นส่ือใหม่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีจุดเด่นในการ

ผสมผสานระหว่างส่ือหลายชนิด	ทั้งภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	ขอ้ความ	 เสียง	 ฯลฯ	 ซ่ึง

หากมีการออกแบบเน้ือหาไดดี้	 ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีหลากหลาย	 ส่ือประเภทน้ีจะช่วย

ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ข้ึน	นอกจากน้ีการใชง้านส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์

ยงัง่าย	 และสะดวกเพราะผูเ้รียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียน	 เวลาเรียนหรือ

มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัส่ือไดอ้ย่างไม่จ�ากดั	 เวลาและสถานท่ีเรียน	 ส่ือประเภทน้ีจึง

เหมาะกับผู ้เ รียนท่ีมีความแตกต่างกันทั้ งในด้านความสนใจ	 ความสามารถหรือ

ความตอ้งการเรียนรู้	เพราะท�าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวธีิคิด	หาวธีิการแกปั้ญหา	ทดลอง	ปฏิบติัและ

สรุปผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 อย่างไรก็ตามผลการใช้ส่ือมัลติมี เ ดียต่อการ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษายงัขาดหลกัฐานการวจิยัท่ีเด่นชดั	(Hudson,	2004;	Hadley	et	

al.	2010;	Smart	and	Cappel,	2006)

	 ดงันั้นงานวิจยัเร่ืองน้ี	คณะผูว้ิจยัจึงตอ้งการทดสอบวา่นกัศึกษาท่ีเรียนรู้เน้ือหา

เร่ืองเดียวกนัผา่นส่ือมลัติมีเดีย	แบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั	3	แบบ

คือ	 1.เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	 2.เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบ

การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ	และ	3.เทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเอง

ทั้งหมด	มีผลการเรียนรู้ดา้นต่างๆ	แตกต่างกนัหรือไม่	ผลเป็นอยา่งไร	และนกัศึกษามีเจตคติ

การรับรู้	การตอบสนองและการเห็นคุณค่าอยา่งไรต่อเน้ือหาและคุณภาพของส่ือมลัติมีเดีย

แบบมีปฏิสมัพนัธ์	

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
	 1.	 เพื่อศึกษาผลการเรียนดา้นความรู้	ความเขา้ใจและการน�าไปใชข้องนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จากการเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เทคนิค

การเล่าเร่ืองแตกต่างกนั

	 2.	 เพ่ือศึกษาผลการเรียนดา้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

แม่โจ	้จากการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการเรียนดา้นเจตคติการรับรู้	การตอบสนองและการเห็นคุณค่า

ต่อเน้ือหารวมทั้งคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์
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นิยามศัพท์
ความรู้	 หมายถึง	 ความรู้ความสามารถในการจ�าหลักการถ่ายภาพบุคคลทั้ งการใช้

อุปกรณ์ถ่ายภาพ	การใชมุ้มกลอ้งในการถ่ายภาพ	สภาพแสงในการถ่ายภาพ	ค�าศพัทเ์ก่ียวกบั

การถ่ายภาพ	ฯลฯ

ความเข้าใจ	หมายถึง	ความสามารถในการสรุปและอธิบายหลกัการส�าคญัของการถ่ายภาพ

บุคคลทั้งการ	ส่ือความหมายและอารมณ์ของภาพ	การจดัองคป์ระกอบของการถา่ยภาพ	ฯลฯ

การน�าไปใช้	 หมายถึง	 ความสามารถในการอธิบายการปรับใช้วิธีการและเทคนิค

การถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ

เทคนิคการเล่าเร่ือง	 หมายถึง	 การน�าเสนอเน้ือหาเร่ืองหลกัการถ่ายภาพบุคคลผ่าน

ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั	3	แบบ	คือ	1.	เทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติประกอบดว้ยค�าบรรยายเน้ือหาแบบปกติ	(ส่วนบทน�า	เน้ือหา	

การจบ)	ภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	และเสียง	sound	effect	2.	เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ	ประกอบดว้ยเน้ือหา	ค�าบรรยายประกอบ	การสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ	ภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	และเสียง	 3.เทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็น

ผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดประกอบดว้ยเน้ือหา	ภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	และเสียง

การรับรู้	หมายถึง	ความรู้สึกตระหนกัและการใหค้วามสนใจเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองหลกัการ

ถ่ายภาพบุคคล	

การตอบสนอง	หมายถึง	ความเตม็ใจและพอใจในการเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองหลกัการถ่ายภาพ

บุคคล	

การเห็นคุณค่า	หมายถึง	ความรู้สึกช่ืนชอบและตระหนกัในประโยชนแ์ละเห็นคุณค่าของ

การถ่ายภาพบุคคล

การปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้อง	หมายถึง	การมีทกัษะในการใชง้านกลอ้ง	DSLR	ขั้นพ้ืนฐานและ

ความสามารถในการถ่ายภาพบุคคลตามท่ีโจทยก์�าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม

หลกัการถ่ายภาพบุคคลท่ีดีทั้งแง่การเล่าเร่ือง			บรรยากาศ			อารมณ์และองคป์ระกอบภาพ

แนวคดิและทฤษฎี
1. แนวคดิเกีย่วกบัส่ือมลัตมิเีดยีแบบมปีฏิสัมพนัธ์ 

	 ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์เป็นการน�าเสนอผา่นคอมพิวเตอร์จะประกอบไป

ดว้ยภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	 เสียงบรรยาย	 เพลง	ขอ้ความ	สญัลกัษณ์	 เทคนิคพิเศษ	ฯลฯ	

เป็นส่ือท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้	เพราะเขา้ถึงผูเ้รียนไดง่้าย	ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน

ได้ดี	 เสริมสร้างการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีประสิทธิผลสูงข้ึนได้	 ส่ือมลัติมีเดียแบบ	
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มีปฏิสมัพนัธ์มีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง	ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัส่ือโดยการ

เลือกเน้ือหาท่ีตนสนใจและตอ้งการเรียนรู้	สามารถควบคุมล�าดบัหรือขั้นตอนการเรียนรู้

เช่น	การเลือกเรียนเน้ือหาตามล�าดบัหรือเรียนรู้เน้ือหาซ�้า	ไดเ้ท่าท่ีตนเองตอ้งการ	การเลือก

กิจกรรมการเรียนรู้	ฯลฯ	นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถเลือกสถานท่ีเรียนและเวลาเรียนผา่น

ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ไดต้ามความตอ้งการและความสะดวก	ท�าให้การเรียนรู้

ไม่ถกูจ�ากดัอยูเ่พียงภายในหอ้งเรียนเท่านั้น	

	 วทิยา	ด�ารงเกียรติศกัด์ิ	(2553)	ระบุวา่การเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียจะมีประสิทธิผล

มากข้ึน	หากผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และสามารถควบคุมส่ือหรือกระบวนการเรียนไดเ้ช่น	

ท�าใหช้า้ลง	เร่ิมตน้	หยดุ	ท�าใหส้ั้น	เลือกเฉพาะตอนท่ีตอ้งการ	ฯลฯ	นอกจากน้ีการเรียนรู้

ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์จะมีประสิทธิผลมาก	 เม่ือเน้ือหามีความหมาย	

มีความส�าคญั	สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน	

	 ผูส้อนสามารถผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองและ

การสร้างความน่าสนใจในรูปแบบต่างๆ	ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนได	้โดยใชแ้นวปฏิบติัท่ีดี

ในการผลิตเช่น	ก)	 มีการพิจารณาจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูเ้รียน	 รู้จกัสร้างความสนใจ	

สัดส่วน	ปริมาณของขอ้มูล	 ความสามารถการจ�าของผูเ้รียน	 ข)	 การผสมภาพและค�า

ตอ้งสอดคลอ้งกนั	ค)	ภาพและค�าตอ้งมาพร้อมกนั	ง)	น�าเสนอเฉพาะภาพ	ค�า	เสียงท่ีจ�าเป็น

เท่านั้น	จ)	ใชป้ระสาทการรับรู้มากกวา่	1	ทาง	ฉ)	ค�านึงถึงหลกัการแตกต่างระหวา่งบุคคล	

ช)	 ใช้ค �าบรรยายเชิงพูดคุยไม่เป็นทางการ	 ซ)	 ผูเ้รียนสามารถควบคุมความเร็ว	 ใน

การน�าเสนอได	้ฌ)	 มีการเน้นย �้าให้ผูเ้รียนรู้ประเด็นส�าคญัของเร่ือง	ญ)	 การสัมภาษณ์

ไม่จ�าเป็นตอ้งปรากฏภาพผูพู้ดตลอดเวลา	 ควรมีภาพผูส้ัมภาษณ์ประกอบภาพอ่ืนท่ี

สอดคลอ้งกบัเร่ืองราว	(ปรับจากแนวคิดของ	Richard	E.	Mayer,	2006	และ	2014)

	 แนวคิดดงักล่าวน�ามาใชเ้พ่ือประกอบการวเิคราะห์คุณภาพของส่ือมลัติมีเดียแบบ

มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการเรียนของนกัศึกษา

 

2. การเรียนรู้
	 เม่ือมีการเรียนรู้เกิดข้ึนพฤติกรรมของมนุษยส์ามารถเปล่ียนแปลงได	้ตามแนวคิด

ของการเรียนรู้นั้น	Bloom,	Englehart,	Furst,	Hill	&	Krathwohl	(1956)	ไดแ้บ่งจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษาเป็น	 3	 ด้านคือ	 1.ด้านพุทธิพิสัย	 (cognitive	 domain)	 เป็นการเรียนรู้

ดา้นสติปัญญาเก่ียวกบัความรู้	ความคิดและการแกปั้ญหา	 ซ่ึง	Anderson	 and	Krathwohl	

(2001)	ไดน้�าแนวคิดน้ีมาพฒันาและระบุวา่ประกอบดว้ย	6	กระบวนการไดแ้ก่	1.จ�า	2.เขา้ใจ	

3.ประยกุตใ์ช	้4.วเิคราะห์	5.ประเมินค่า	และ	6.สร้างสรรค	์ส่วนจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
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ดา้นต่อมาคือ	ดา้นจิตพิสยั	 (affective	 domain)	 เป็นการเรียนรู้ดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์

ประกอบดว้ย	5	ระดบัไดแ้ก่	1.การรับรู้	2.การตอบสนอง	3.การเห็นคุณค่า	4.การจดัระเบียบ	

และ	 5.การสร้างลกัษณะนิสัยตามแบบค่านิยมท่ียึดถือ	 และจุดมุ่งหมายทางการศึกษา

ดา้นสุดทา้ยคือ	ดา้นทกัษะพิสยั	(psychomotor	domain)	เป็นการเรียนรู้จากการเคล่ือนไหว

ของร่างกายประกอบดว้ย	 5	 ขั้นตอนไดแ้ก่	 1.	 การเลียนแบบ	 2.	 การท�าไดโ้ดยอิสระ	

3.	 การท�าไดอ้ย่างคล่องแคล่ว	 4.	 การท�าอย่างถูกตอ้ง	 และ	 5.	 การท�าไดเ้ป็นธรรมชาติ	

(คล่องแคล่ว,	ถกูตอ้ง,	วอ่งไว)	ทั้งน้ีผูเ้รียนแต่ละคนควรพฒันาตนเองทั้ง	3	ดา้นในอตัราส่วน

เท่ากนัไปพร้อมๆ	กนั	เพ่ือใหเ้ป็นผูมี้สติปัญญาดี	มีเจตคติท่ีดี	และมีความคล่องแคล่วในการ

ปฏิบัติ 	 ซ่ึ งกระบวนการเ รียน รู้ของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้ นย ัง มี

องคป์ระกอบอ่ืนๆ	 ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ดว้ยเช่น	สภาพของร่างกาย	ระดบัสติปัญญา	

ประสบการณ์ของผูเ้รียน	ความยากง่ายของบทเรียน	วธีิการเรียนรู้	สภาพแวดลอ้ม	และส่ือ

ท่ีใชใ้นการเรียนรู้

	 แนวคิดดงักล่าวน�ามาใชเ้พ่ือประกอบการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา

ทั้ง	3	ดา้น	หลงัเรียนรู้เน้ือหาผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์	

3. แนวคดิเกีย่วกบัวดีทิศัน์ มลัตมิเีดยีและสมอง
	 Berk,	R.A.	(2009)	ไดส้รุปวา่วดิีทศัน,์	ส่ือมลัติมีเดียท่ีใชส้อนมีศกัยภาพต่อสมอง

ผูเ้รียนในเร่ือง	ก)	สมัผสัสมองส่วนความฉลาด	(core	intelligences)	ทั้งเร่ืองค�า	(linguistic),	

ภาพ	(spatial),	ดนตรี	(rhythmic)	และอารมณ์	ข)	เก่ียวขอ้งกบัสมองทั้งซีกซา้ย	(การวเิคราะห์,	

เหตุผล,	ภาษา,	คณิตศาสตร์)	และซีกขวา	 (การสร้างสรรค,์	อารมณ์,	ปฏิภาณ,	ไหวพริบ,	

ความสมัพนัธ์)	ค)	กระตุน้ชั้นของสมอง	limbic	และ	neocortex	ในการสมัผสัเสียงธรรมชาติ	

มีปฏิสมัพนัธ์กบัฉากและอารมณ์ดนตรี	ง)	ควบคุมคล่ืนสมอง	Alpha	และ	Beta	ใหผ้อ่นคลาย

หรือปลุกใหพ้ร้อมต่อการเรียนรู้	(Waterhouse,	2006;	Goleman,	1998;	Gazzaniga,	1992;	

Hebert	&	Peretz,	1997)	North	และ	Hargreaves	(1997)	และ	Berk	(2009)	ยงัสรุปวา่ส่ือ	

Multimedia	สามารถใชส่ื้อสารกบัผูเ้รียนเพ่ือสร้างความเขา้ใจระดบัลึกซ้ึงโดยการสมัผสั

กบัอารมณ์ของผูเ้รียน

	 แนวคิดดังกล่าวน�ามาใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ว่าส่ือมลัติมีเดียแบบมี

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีผลิตข้ึนนั้นมีผลต่อสมองของนกัศึกษาในดา้นตา่งๆ	ทั้งการกระตุน้ความสนใจ	

ความตอ้งการเรียนรู้	การจ�า	ฯลฯ	
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4. แนวคดิเกีย่วกบัสารคดแีละเทคนิคการเล่าเร่ือง
	 สารคดีคือ	การน�าขอ้เทจ็จริงมาน�าเสนออยา่งสร้างสรรคซ่ึ์งเน้ือหาควรเป็นเร่ือง

ท่ีผูช้มใหค้วามสนใจ	ท�าใหผู้ช้มไดรั้บสาระความรู้ใหม่ๆ	พร้อมกบัความเพลิดเพลิน	

	 การผลิตสารคดีควรพิจารณาถึงรูปแบบการน�าเสนอซ่ึงมีใหเ้ลือกหลากหลายอาทิ	

แบบบรรยายเป็นสารคดีท่ีใชเ้สียงบรรยายเหมือนกบัการอ่านหนงัสือให้ผูช้มฟัง	 ผูช้ม

จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือหามากนัก	 ส่วนแบบเล่าเร่ืองเป็นสารคดีท่ีใชภ้าษาพูด

ในการบรรยายซ่ึงเขา้ถึงและใกลชิ้ดกบัผูช้มไดม้ากกวา่	ขณะท่ีแบบสมัภาษณ์เป็นสารคดี

ท่ีใชเ้น้ือหาในการสัมภาษณ์เป็นตวัเดินเร่ือง	 ทั้งน้ีอาจมีหรือไม่มีค�าบรรยายประกอบ

การน�าเสนอก็ได	้ ส่วนแบบพิธีกร	 ด�าเนินเร่ืองเป็นสารคดีท่ีใช้คนเป็นตวัด�าเนินเร่ือง

บางส่วนหรือทั้งหมด	ซ่ึงคนด�าเนินเร่ืองอาจเป็นคนเล่าเร่ือง	ผูเ้ช่ียวชาญ	ฯลฯ	กไ็ด	้ส่วนแบบ

ผสมผสานเป็นการน�าเสนอสารคดีโดยการผสมรูปแบบต่างๆ	 เขา้ดว้ยกนั	 ซ่ึงจะช่วยสร้าง	

ความน่าสนใจและท�าใหน่้าติดตามมากยิง่ข้ึน	

	 Fisher	(1987)	ระบุวา่ผูช้มจะตดัสินเน้ือหาโดยการพิจารณาวา่เร่ืองราวหรือเทคนิค

การเล่าเร่ืองนั้ นมีความเช่ือมโยงกันดีหรือไม่	 และเน้ือหานั้ นถูกต้องหรือเป็นจริง

ตามประสบการณ์ของผูช้มเพียงใด	ดงันั้นเทคนิคการเล่าเร่ืองสารคดีนั้นควรมีสมัพนัธภาพ

ของเร่ืองคือ	 มีเน้ือหาท่ีส�าคญัครบถว้น	 มีการเช่ือมโยงทั้งทางความคิด	 แรงจูงใจและ

การกระท�า	

	 วทิยา	ด�ารงเกียรติศกัด์ิ	 (2555)	ไดส้รุปลกัษณะพิเศษของสารคดีไวว้า่	1.มีสาระ

ความรู้	2.ความเด่น/แง่มุมพิเศษ	3.ความเพลิดเพลิน	4.ความเป็นตวัเอง	5.ความคิดสร้างสรรค	์

6.ความสดและทนัสมยั	7.มีกลวธีิน�าเสนอท่ีน่าสนใจ	และไดเ้สนอแนะแนวทางสร้างสรรค์

สารคดีไวห้ลายประการเช่น	ก)	ใชฉ้ากและเร่ืองราวจริง	สร้างบรรยากาศเหมือนผูช้มอยูใ่น

เหตุการณ์นั้น	ข)	 การสวมอารมณ์ใหรู้้ซ้ึงถึงความรู้สึก	ค)	 ใชบ้ทสนทนาประกอบสั้นๆ	

เจาะลึก	เขา้ใจง่าย	สนุก	มีตวัอยา่ง	สร้างความชดัเจน	ง)	ใชภ้าพ/	เร่ือง/	มุมมองท่ีแตกต่าง	

จ)	การ	shock	อารมณ์ของผูช้ม	ฉ)	อารมณ์ขนัเป็นตน้	

	 แนวคิดดงักล่าวน�ามาใชเ้พ่ือประกอบการวเิคราะห์วา่การใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง

ในสารคดีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งไร	

5. แนวคดิเกีย่วกบัความน่าเช่ือถอืของผู้ส่งสาร
	 ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารมีผลต่อความส�าเร็จของการส่ือสาร	 โดยผูส่้งสาร

ควรมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว	 อุปนิสยัเป็นคนดี	 ซ่ือสตัย	์ มีความเมตตาอารีคือ	ความตั้งใจ

เชิงบวกต่อผูฟั้ง	ในแง่การศึกษา	ความเช่ือถือศรัทธาจะเป็นผลท�าใหผู้เ้รียนสนใจและตั้งใจ	
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และความสนใจและตั้งใจจะท�าใหค้นมีสมาธิท�าใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน	ส่วนองคป์ระกอบส�าคญั

ของการสร้างความน่าเช่ือถือไวว้างใจประกอบดว้ยการมีความรู้	ทกัษะ	ความเช่ียวชาญ	

การยดึมัน่ความดีงาม	การเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น	การเปิดเผย	ไม่อคติ	 (วิทยา	ด�ารงเกียรติศกัด์ิ,	

2542	และ	2555)

	 แนวคิดดังกล่าวน�ามาใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ว่าความน่าเช่ือถือของ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นเทคนิคการเล่าเร่ือง	มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งไร	

วธีิด�าเนินการวจิยั
	 งานวจิยัน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี	1	ของคณะ

สารสนเทศและการส่ือสาร	คณะบริหารธุรกิจและคณะพฒันาการท่องเท่ียว	มหาวทิยาลยั

แม่โจ	้ จ.เชียงใหม่	 เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี	 1	 ยงัไม่เคยผ่าน	การเรียนเน้ือหาเก่ียวกบั

การถ่ายภาพมาก่อน	 แต่นักศึกษาทั้ง	 3	 คณะฯ	 จะมีความสนใจดา้นการถ่ายภาพเพ่ือ

ประกอบอาชีพในอนาคตท่ีต้องใช้ภาพถ่ายประกอบการน�าเสนองาน	 เพราะหาก

กลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นคุณค่าในเน้ือหาท่ีผูว้จิยัตอ้งการทดสอบ	อาจมีผลต่อการใหค้วามร่วมมือ

ในการวจิยั

	 คณะผูว้จิยัใช	้true	experimental	design	แบบ	randomized	pretest-posttest	control	

group	 design	 เป็นแบบแผนการวิจัยโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน	150	คน	แบ่งเป็น	3	กลุ่มๆ	ละ	50	คน	ไดแ้ก่	1.	กลุ่มเรียนรู้จากส่ือ

มลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	 2.	กลุ่มเรียนรู้จาก

ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญ	และ	3.	กลุ่มเรียนรู้จากส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง

โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด

	 คณะผูว้จิยัไดน้�าส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองหลกัการถ่ายภาพ

บุคคล	เคร่ืองมือวจิยัท่ีผา่น	การทดสอบโดยการวเิคราะห์ระดบัความยากง่าย	อ�านาจในการ

จ�าแนก	และการหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล	 โดยขั้นแรกไดส้อบถาม

ลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษาและทดสอบความรู้เร่ืองหลกัการถ่ายภาพบุคคลก่อน	 เพ่ือ

วดัระดบัความรู้เร่ืองเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลและทกัษะการใชก้ลอ้ง	DSLR	 ถ่ายภาพ

บุคคล	หลงัจากนั้นประมาณ	2	อาทิตยจึ์งใหน้กัศึกษากลุ่มเดิมทั้ง	3	กลุ่มเรียนรู้เน้ือหาผา่น

ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง	แตกต่างกนัแลว้เกบ็รวบรวมขอ้มูล

อีกคร้ังเพ่ือทดสอบและน�าผลการเรียนท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัผลการเรียนก่อนหน้าน้ี	

ดว้ยการวเิคราะห์จากโปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือการวจิยัทางสงัคมศาสตร์	(Statistical	Package	
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the	Social	Sciences,	SPSS)	เพื่อค�านวณหาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

x2	และ	F-test	

เคร่ืองมอืในการวจิยั
	 1.	 ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์เร่ืองหลกัการถา่ยภาพบุคคลท่ีสร้างข้ึนจากการ

เขา้รหสั	QR	Code	ซ่ึงใชร่้วมกบัแผน่	CD-Rom	และคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบักลอ้งเวบ็แคม	

	 2.	 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบ

มีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น	3	ตอนคือ	

	 2.1	 แบบสอบถามลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษา	

	 2.2	 แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้	(pre-test)	และหลงัการเรียนรู้	(post-test)	

ผา่นส่ือไดแ้ก่	

	 2.2.1	 ดา้นความรู้เป็นค�าถามแบบให้เลือกตอบ	15	ขอ้	 ในแต่ละขอ้

มีค�าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค�าตอบเดียว	ถา้ตอบถูกให้	 4	 คะแนน	ถา้ตอบผิดให้	 0	 คะแนน	

คณะผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนในลกัษณะดงักล่าวเน่ืองจากมีการก�าหนดแนวทางของ

ค�าตอบมาให้กลุ่มตวัอย่างเลือกและแบบทดสอบท่ีน�ามาใชไ้ดผ้่านการวิเคราะห์ระดบั

ความยากง่ายและอ�านาจในการจ�าแนกแลว้	 ดา้นความเขา้ใจเป็นค�าถามแบบปลายเปิด	

3	ขอ้แบ่งเป็น	2	ขอ้ๆละ	5	คะแนน	อีก	1	ขอ้	10	คะแนน	และดา้นการน�าไปใชเ้ป็นค�าถาม

แบบปลายเปิด	 2	 ขอ้ๆ	 ละ	 10	 คะแนน	ส�าหรับเกณฑ์การให้คะแนนแยกตามระดบั

ความยากง่ายและล�าดบัขั้นของความคิด	(thinking	hierachy)	รวมคะแนนทั้ง	3	ดา้นเท่ากบั	

100	คะแนน

	 2.2.2	 ดา้นเจตคติการรับรู้	การตอบสนองและการเห็นคุณค่าแยกเป็น	

2	ส่วนคือ	เจตคติต่อเน้ือหาและเจตคติ	ต่อส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์	โดยดา้นเจตคติ

ต่อเน้ือหาใชค้ �าถามแบบปลายเปิด	6	ขอ้	และเจตคติต่อคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียประกอบ

ดว้ยดา้นเน้ือหา	ภาพประกอบ	เสียง	รูปแบบการน�าเสนอ	และคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียต่อ

การเรียนรู้ใชค้ �าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 (rating	 scale)	 5	 ระดบัไดแ้ก่	 ดีมาก	 ดี	

ปานกลาง	ไม่ดี	ไม่ดีมาก	จ�านวน	9	ขอ้	โดยก�าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน

เฉล่ียดงัน้ี	

	 ค่าเฉล่ีย	4.50	–	5.00	หมายถึง	เจตคติดีมาก

	 ค่าเฉล่ีย	3.50	–	4.49	หมายถึง	เจตคติดี	

	 ค่าเฉล่ีย	2.50	–	3.49	หมายถึง	เจตคติปานกลาง
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	 ค่าเฉล่ีย	1.50	–	2.49	หมายถึง	เจตคติไม่ดี

	 ค่าเฉล่ีย	1.00	–	1.49	หมายถึง	เจตคติไม่ดีมาก

	 นอกจากน้ีใชค้ �าถามแบบปลายเปิดจ�านวน	1	ขอ้เพ่ือสอบถามขอ้เสนอแนะต่อการ

ผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์	

	 2.2.3	 ดา้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งมีการก�าหนดสถานการณ์ถ่ายภาพ

บุคคลให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้กล้องถ่ายภาพภาคปฏิบัติจ�านวน	 4	 ข้อ	 รวม	

100	คะแนน	 ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดส้ังเกตและให้คะแนน	 (check	 list)	 จากทกัษะการใชง้าน

พื้นฐานของกลอ้ง	DSLR	(25	คะแนน)	ไดแ้ก่	การเปิดกลอ้ง	การปรับโหมดท่ีเหมาะสมกบั

การถ่ายภาพบุคคลและการถือกลอ้ง	 และผลงานภาพถ่ายบุคคล	 (75	 คะแนน)	 ไดแ้ก่	

ก)	การถ่ายภาพชุดนกัศึกษา	ข)	การถ่ายภาพบุคคลใหฉ้ากหลงัเบลอและ	ค)	การถ่ายภาพ

บุคคลหมู่	 โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการถ่ายภาพ	 เร่ืองราว

ของภาพ	บรรยากาศของภาพ	อารมณ์ของภาพ	และองคป์ระกอบของภาพ
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ผลการศึกษา

1. ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา

	 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาเพศหญิงมากกวา่เพศชายคือ	เป็นเพศหญิงร้อยละ	54.70	

ท่ีเหลือเป็นเพศชายร้อยละ	45.30	นกัศึกษาทั้งหมดมีอายเุฉล่ียประมาณ	19	 ปี	 ส่วนใหญ่

ศึกษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจ	ร้อยละ	48.00	รองลงไปคือ	คณะพฒันาการท่องเท่ียวร้อยละ	

38.00	 และคณะสารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ	 14.00	 โดยเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา

ทั้ งหมดคือ	 2.45	 นอกจากน้ีนักศึกษาเกินคร่ึงหน่ึงไม่เคยใช้กล้อง	 DSLR	 (Digital	

Single-Lens	Reflex)	 ถ่ายภาพบุคคล	 (ร้อยละ	68.00)	และนกัศึกษากวา่	 4	 ใน	5	 (ร้อยละ	

82.70)	ไม่เคยมีความรู้เร่ืองการถ่ายภาพบุคคลมาก่อน

2. ผลการเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้องจากการ

เรียนรู้ผ่านส่ือมลัตมิเีดยีแบบมปีฏิสัมพนัธ์ทีใ่ช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั

สมมติฐานการวิจัย	 นักศึกษาท่ีเรียนรู้จากส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองแตกต่างกนัจะมีผลการเรียนรู้แตกต่างกนั

 2.1 ผลการเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน�าไปใช้

	 ก่อนการเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์พบว่าจากคะแนนเต็ม	

100	 คะแนน	นกัศึกษาไดค้ะแนนต�่าสุด	 21.00	คะแนน	 สูงสุด	 43.00	คะแนน	และได้

คะแนนเฉล่ีย	 32.61	 คะแนน	 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 5.15)	 โดยกลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือ

มลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	และกลุ่มเรียนรู้ผา่น

ส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ือง

เองทั้งหมดไดค้ะแนนเฉล่ียใกลเ้คียงกนัคือ	33.02	และ	33.00	คะแนนตามล�าดบั	ส่วนกลุ่ม

เรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบ

การสัมภาษณ์ผูเ้ ช่ียวชาญได้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า	 2	 กลุ่มแรกคือ	 31.82	 คะแนน	

ผลการทดสอบพบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียของทั้ง	3	กลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	(F=	.89,	P	>	.05)	(ตาราง	1)

	 หลงัการเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์พบว่านกัศึกษาไดค้ะแนน

ต�่าสุด	 43.00	 คะแนน	 สูงสุด	 87.00	 คะแนน	 และได้คะแนนเฉล่ีย	 74.00	 คะแนน	

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	7.26)	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้	ความเขา้ใจ	และ

การน�าไปใชพ้บวา่กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง
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แบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอ่ืนคือ	

75.96	คะแนน	รองลงไปคือกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด	ไดค้ะแนนเฉล่ีย	74.16	คะแนน	

และกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ปกติไดค้ะแนนเฉล่ียต�่าสุด	 71.88	คะแนน	ผลการทดสอบพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติ	(F	=	4.13,	p	<	0.5)	ผลการทดสอบค่า	LSD	พบวา่	ก)	กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ	ไดค้ะแนนแตกต่างจากกลุ่มท่ี

ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง

โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด	ข)	กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ปกติกบักลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดไดค้ะแนน

เฉล่ียไม่แตกต่างกนัทางสถิติ	(ตาราง	1)

 ความรู้ทีเ่พิม่ขึน้

	 ขณะท่ีการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนด้านความรู้	 ความเข้าใจ	 และ

การน�าไปใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน	 (posttest-pretest)	 พบว่ากลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบ

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ได้คะแนนสูงสุดคือ	 44.14	 คะแนน	 รองลงไปคือ	 กลุ่มท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองโดย

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดไดค้ะแนนเพิ่มข้ึน	 41.16	 คะแนน	 ส่วนกลุ่มท่ี

ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติไดค้ะแนนต�่าสุดคือ	38.86	คะแนน	เม่ือน�าคะแนน

ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัศึกษาทั้ง	3	กลุ่มไปทดสอบพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั	0.01	(F	=	5.10,	p	<	.01)

	 เม่ือวิเคราะห์ค่า	LSD	แลว้พบวา่	ก)	กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนสูงกวา่อีก	 2	กลุ่มอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	

ข)	ส่วนกลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดกบักลุ่มท่ี

ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายแบบปกติไม่แตกต่างกนัทางสถิติ	(ตาราง	1)

 2.2 ผลการเรียนด้านการปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง

	 ก่อนการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์พบว่าจากคะแนนเตม็	 100	

คะแนน	นกัศึกษาไดค้ะแนนต�่าสุด	5.00	คะแนน	สูงสุด	30.00	คะแนน	และไดค้ะแนนเฉล่ีย	

8.51	 คะแนน	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 4.25	 โดยกลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียแบบมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติไดค้ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ	 9.20	



127วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

คะแนน	 รองลงมาคือ	 กลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนเฉล่ีย	8.48	คะแนน	

และกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญ

เป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดไดค้ะแนนเฉล่ียต�่าท่ีสุดคือ	 7.86	 คะแนน	ทั้ง	 3	 กลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกนัทางสถิติ	(F	=	1.24,	p	>	.05)	(ตาราง	1)

	 หลงัการเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์พบว่านกัศึกษาไดค้ะแนน

ต�่าสุด	15.00	คะแนน	สูงสุด	80.00	คะแนน	และไดค้ะแนนเฉล่ีย	40.25	คะแนน	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 19.34	 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งพบว่า

กลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอ่ืนคือ	 46.30	 คะแนน	

รองลงมาคือ	กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดย

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดไดค้ะแนนเฉล่ีย	 38.02	คะแนน	และกลุ่มเรียนรู้

ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีใช้เทคนิคการเล่าเ ร่ืองแบบบรรยายปกติ

ไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ	 36.62	 คะแนน	ผลการทดสอบความแตกต่างดว้ย	 F-test	

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	(F	=	3.82,	p	<	0.5)	(ตาราง	1)

	 ผลการวิเคราะห์ค่า	 LSD	พบว่า	 ก)	 กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนสูงแตกตา่งจากอีก	2	กลุ่มอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ		ข)	กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดกบักลุ่ม

ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติไม่แตกต่างกนัทางสถิติ	

 ทกัษะด้านการปฏิบัตทิีเ่พิม่ขึน้

	 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนดา้นการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งท่ีเพิ่มข้ึน

พบวา่กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยาย

ประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ	37.82	คะแนน	รองลงไปคือ

กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดไดค้ะแนนเฉล่ีย	

30.16	คะแนน	 ส่วนกลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติไดค้ะแนนเฉล่ียต�่าสุด

คือ	 27.42	 คะแนน	 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วย	 F-test	 พบว่ามี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	(F	=	4.27,	p	=	<	.05)

	 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มดว้ยค่า	LSD	พบวา่	ก)	กลุ่มท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนสูงแตกต่างจาก
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อีก	 2	กลุ่มอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	ข)	 ส่วนกลุ่มท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญ

เป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้ งหมดกับกลุ่มท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติได้

คะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนัทางสถิติ	(ตาราง	1)

 การพสูิจน์สมมตฐิาน

	 จากผลของงานวิจยัทั้งหมดจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีระบุวา่นกัศึกษาท่ีเรียนรู้

จากส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนัมีผลต่อการเรียนรู้

แตกต่างกนั	โดยหลงัการเรียนรู้กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ	มีผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่

กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ

และกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญ

เป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด

3. ผลการเรียนด้านเจตคตกิารรับรู้ การตอบสนองและการเห็นคุณค่าของนักศึกษาต่อเนือ้หา

และคุณภาพของส่ือมลัตมิเีดยีแบบมปีฏิสัมพนัธ์

	 ผลการเรียนดา้นเจตคติการรับรู้	การตอบสนองและการเห็นคุณคา่ต่อเน้ือหาก่อน

และหลงัเรียนรู้ผ่านส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์พบว่านักศึกษาทั้ ง	 3	 กลุ่ม	 มีผล

การเรียนรู้ทั้งในเชิงบวกและลบ

 3.1 ผลการเรียนด้านเจตคตกิารรับรู้ การตอบสนองและการเห็นคุณค่าต่อเนือ้หา 

  เชิงบวก

	 ก่อนเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์	 กลุ่มนักศึกษาส่วนมาก

มีการรับรู้ต่อการถ่ายภาพบุคคลแบบมืออาชีพเป็นเร่ืองยาก	มีความซบัซอ้น	การเรียนรู้ตอ้ง

ใช้เวลานานในการฝึกฝน	 แต่ก็เห็นคุณค่าว่าการถ่ายภาพบุคคลช่วยให้เก็บภาพความ

ประทบัใจในช่วงเวลาต่างๆ	ของชีวติได้

	 หลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์แลว้พบวา่นกัศึกษาเกือบทั้งหมด

มีการรับรู้	แสดงความสนใจโดยการตอบสนองต่อการเรียนรู้เน้ือหา	เห็นคุณค่าของเน้ือหา

ท่ีเรียนมากข้ึนและไม่ยุง่ยากมากอยา่งท่ีคิด	ทั้งน้ีนกัศึกษามีความตอ้งการเรียนรู้และฝึกฝน

การถ่ายภาพบุคคลเพ่ิม	 เน่ืองจากนักศึกษาสามารถน�าความรู้เร่ืองต่างๆ	 เช่น	 การจดั

องคป์ระกอบของภาพ	การใชมุ้มกลอ้งในการถ่ายภาพ	 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล	ฯลฯ	

ไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพหรือสาขาวิชาท่ีตนเองเรียนและหารายได้เสริมจาก

การถ่ายภาพได้
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 3.2 ผลการเรียนด้านเจตคตกิารรับรู้ การตอบสนองและการเห็นคุณค่าต่อเนือ้หา 

  เชิงลบ

	 ก่อนเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์มีนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีไม่รับรู้และ

ไม่สนใจต่อเน้ือหาเร่ืองการถ่ายภาพบุคคลเน่ืองจากนกัศึกษาไม่เคยมีความรู้หรือเคยไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากการถ่ายภาพบุคคลใหผู้อ่ื้นจึงตอบสนองต่อการเรียนรู้เน้ือหาเร่ือง

ดงักล่าวในเชิงลบและไม่เห็นคุณค่าของเน้ือหานั้น

	 หลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์แลว้ยงัมีนกัศึกษาจ�านวนหน่ึงยงัคง

มีการรับรู้และตอบสนองต่อเน้ือหาในเชิงลบ	โดยนกัศึกษายงัมีความรู้สึกวา่การปรับตั้งค่า

ของกลอ้ง	DSLR	 (Digital	Single-Lens	Reflex)	การจดัแสงเป็นเร่ืองยาก	ฯลฯ	นกัศึกษา

ไม่มัน่ใจในฝีมือการถ่ายภาพบุคคลของตนเองและไม่ตอ้งการแสวงหาความรู้หรือฝึกฝน

เพิ่ม

 3.3 เจตคตต่ิอคุณภาพของส่ือมลัตมิเีดยีแบบมปีฏิสัมพนัธ์

	 ผลการวิจยัดา้นเจตคติหลงัเรียนรู้เน้ือหาผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนัพบว่านักศึกษาทั้งหมดมีเจตคติต่อคุณภาพของส่ือ

มลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี	(ค่าเฉล่ีย	4.36)	โดยมีเจตคติต่อคุณภาพของส่ือ

ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ระดบัดีมาก	(ค่าเฉล่ีย	4.61)	รองลงมาไดแ้ก่	ระดบัดีในเร่ืองคุณภาพของ

เน้ือหา	 (ค่าเฉล่ีย	 4.37)	 คุณภาพของภาพประกอบ	 (ค่าเฉล่ีย	 4.36)	 คุณภาพของเสียงและ

คุณภาพการน�าเสนอซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ	4.28

อภปิรายผล
1. ลกัษณะทัว่ไปของนักศึกษา

	 นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ใชง้านกลอ้ง	DSLR	(Digital	Single-Lens	

Reflex)	มาก่อน	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลอ้ง	DSLR	 มีราคาค่อนขา้งสูงไม่ค่อยสะดวกใน

การใชง้าน	นกัศึกษาจึงไม่นิยมซ้ือกลอ้ง	DSLR	มาใชง้าน	นอกจากน้ีกลอ้ง	DSLR	ยงัมี

น�้ าหนกัมาก	 มีฟังก์ชัน่ในการใชง้านค่อนขา้งซับซ้อน	ผูใ้ชง้านกลอ้ง	DSLR	 จึงตอ้งมี

ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านพ้ืนฐานของกลอ้งพอสมควรท�าให้กลอ้ง	DSLR	 เป็นท่ีนิยม

ในกลุ่มช่างภาพมืออาชีพหรือผูท่ี้สนใจการถ่ายภาพมากกวา่
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2. ผลการเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องของ

นักศึกษา

 2.1 ผลการเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจและการน�าไปใช้ของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม 

  ก่อนและหลงัการเรียนรู้ผ่านส่ือมลัตมิเีดยีและคะแนนทีเ่พิม่ขึน้

	 ผลการเรียนดา้นความรู้	 ความเขา้ใจและการน�าไปใชก่้อนเรียนรู้ของนกัศึกษา

ทั้ง	3	กลุ่มไม่แตกต่างกนั	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้เร่ืองหลกัการ

ถ่ายภาพบุคคลซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ	 เช่น	 การจดัองคป์ระกอบของภาพ	 มุมกลอ้ง	

เทคนิคการถ่ายภาพในสภาพแสงและสถานการณ์ต่างๆ	ฯลฯ	ผูท่ี้จะท�าแบบทดสอบไดดี้

นั้นตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมาพอสมควร	 จึงท�าให้นักศึกษา

ส่วนใหญ่ท่ีไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพน้อย	 ได้คะแนนเฉล่ีย

ก่อนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั

	 หลังเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ือง

แตกต่างกัน	 นักศึกษากลุ่มเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีผลการเรียนรู้สูงท่ีสุด	

รองลงมาคือ	กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดย

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด	และกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์

ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ	สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	Theuri,	Greer	and	

Turner	 (2011,	 p.107-129)	 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียต่อการเรียนรู้

เชิงสติปัญญาของนกัศึกษาพบว่าส่ือมลัติมีเดียไม่เพียงช่วยเพ่ิมและส่งเสริมผลการเรียน

ในภาพรวม	(overall	performance)		ของนกัศึกษา	แต่ถา้จะช้ีเฉพาะคือ	ส่ือมลัติมีเดียสามารถ

ช่วยเพ่ิมระดับความเขา้ใจ	 (understanding)การประยุกต์ใช้	 (applying)	 และระดับ

การวเิคราะห์	(analyzing)	ของการเรียนรู้เชิงสติปัญญา

	 ผลการเรียนของนกัศึกษาทั้ง	3	กลุ่มหลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแตกต่างกนั	ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญนั้น	ผูว้จิยั

ไดผ้ลิตส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบสารคดีท่ีใชว้ิธีการเล่าเร่ืองผสมผสาน

ระหวา่งการบรรยาย	การเล่าเร่ืองและการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยระหวา่งการเล่าเร่ืองและ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญนั้น	 คณะผูว้ิจยัไดส้อดแทรกทั้งภาพถ่ายและสาธิตแสดงวิธีการ

ถ่ายภาพบุคคลโดยผูเ้ช่ียวชาญประกอบการน�าเสนอเน้ือหาดว้ย	 และภาษาท่ีใชเ้ล่าเร่ือง

ในสารคดีส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดตามหลกัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียท่ีดี	 ท�าให้เขา้ถึง

นกัศึกษาส่งผลใหน้กัศึกษาจ�าได	้ เขา้ใจเน้ือหาและสามารถน�าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
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ตอบแบบทดสอบได	้ ซ่ึงผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการผสมผสานส่ือและเทคนิคการเล่าเร่ือง

ในลกัษณะดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ		Dwyer		(อา้งถึงในบุปผชาติ	ทฬัหิกรณ์,	

สุกรี		รอดโพธ์ิทอง,	ชยัเลิศ	พิชิตพรชยั	และโสภาพรรณ	แสงศพัท,์	2544,	น.60	และ	น.64)		

ท่ีระบุวา่การเรียนรู้จากการมองเห็นและการไดย้นิจะช่วยใหผู้เ้รียนจ�าไดร้้อยละ	50	และวธีิ

การสอนแบบบอกวธีิการและแสดงใหดู้ดว้ยจะช่วยใหผู้เ้รียนจ�าไดดี้กวา่การสอนแบบบอก

ใหท้�าเพียงอยา่งเดียว

	 ขณะท่ีเทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมดนั้นอาจมี

ขอ้จ�ากดัอยูบ่า้ง	เน่ืองจากในสารคดีท่ีคณะผูว้จิยัผลิตใชผู้ด้ �าเนินเร่ืองเป็นช่างภาพมืออาชีพ

ท่ีมีทกัษะและประสบการณ์นอ้ยในการน�าเสนอและด�าเนินรายการ	ดงันั้นวิธีการส่ือสาร

เน้ือหา	 (จังหวะ,	 การเน้น,	 น�้ าเสียง)	 ของผูเ้ช่ียวชาญจึงอาจยงัไม่น่าสนใจนัก	 และ

การถ่ายทอดเน้ือหานั้นผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ชค้ �าศพัทเ์ฉพาะหรือค�าศพัทเ์ทคนิคทางการถ่ายภาพ

ในการอธิบายหลกัการและเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล	ซ่ึงเม่ือนกัศึกษาไดเ้รียนรู้แลว้อาจมี

ขอ้จ�ากดัในความเขา้ใจเน้ือหา	ค�าศพัทเ์ฉพาะ	และหลกัการถ่ายภาพบุคคล	ฯลฯ	อนัส่งผล

ต่อความแจ่มชดัในเน้ือหา

	 ส่วนเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกตินั้นเป็นรูปแบบการผลิตสารคดีแบบเก่า	

ขาดพลงัศรัทธาและน�้าหนกัความเช่ือถือจากผูน้�าเสนอ	ซ่ึงอาจท�าใหน้กัศึกษามีความสนใจ

นอ้ย	สอดคลอ้งกบัท่ีบริษทัพาโนราม่า	 เวิลดไ์วด	์ (อา้งถึงในปัณฑิตา	 บุญญฤทธ์ิ,	 2550,	

น.18)	 ระบุวา่การน�าเสนอเน้ือหาดว้ยเทคนิคน้ีขาดความน่าสนใจ	 เน่ืองจากมีเฉพาะเสียง

บรรยายประกอบภาพ	ดงันั้นขณะท่ีเรียนนกัศึกษาจึงตอ้งใชจิ้นตนาการท�าความเขา้ใจ

เน้ือหาเก่ียวกบัหลกัการถ่ายภาพบุคคลซ่ึงมีรายละเอียดมาก	ทั้งความรู้พ้ืนฐานของการ

ใชก้ลอ้ง	DSLR	(Digital	Single-Lens	Reflex)	หลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้	เทคนิคการถ่ายภาพ

บุคคล	ฯลฯ	ท�าใหห้ลงัการเรียนผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์	นกัศึกษากลุ่มน้ีจึงมี

ผลการเรียนดา้นความรู้	ความเขา้ใจ	และการน�าไปใชต้ �่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆ

 

 2.2 ผลการเรียนด้านการปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้องของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มก่อนและ 

  หลงัการเรียนรู้ผ่านส่ือมลัตมิเีดยีและคะแนนทีเ่พิม่ขึน้

	 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องของนักศึกษาทั้ ง	 3	 กลุ่ม

ก่อนการเรียนรู้พบว่าคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาทั้งหมดในภาพรวมไดต้�่ามากและไม่

แตกต่างกนั		ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษากวา่คร่ึงหน่ึงไม่เคยมีประสบการณ์ใชง้านกลอ้ง	

DSLR	(Digital	Single-Lens	Reflex)	และกวา่	4	ใน	5	ไม่เคยมีความรู้เร่ืองหลกัการถ่ายภาพ

บุคคลมาก่อน
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	 หลังเรียนรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีใช้เทคนิคการเล่าเร่ือง

แตกต่างกนั	นกัศึกษากลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเลา่เร่ือง

แบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีผลการเรียนรู้ดา้นการปฏิบติัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งสูงท่ีสุด	 และแตกต่างจากอีก	 2	 กลุ่มอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ	 รองลงมาคือ	

กลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็น

ผูด้ �าเนินเร่ืองเองทั้งหมด	และกลุ่มเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิค

การเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ

	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญและเทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูด้ �าเนินเร่ืองเอง	ใชช่้างภาพมืออาชีพ

ท่ีมีทั้งความรู้และประสบการณ์สูง	 มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ	ท�าใหน้กัศึกษา

เช่ือถือศรัทธาในความเป็นมืออาชีพ	สร้างแรงบนัดาลใจและพลงัความเช่ือมัน่	เม่ือนกัศึกษา

เกิดความเช่ือถือในทกัษะการถ่ายภาพของช่างภาพมืออาชีพท่ีปรากฏในส่ือแลว้	นกัศึกษา

จึงมีความพร้อมท่ีจะฝึกฝนตามเน้ือหาดงักล่าว	และเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถ

เลียนแบบและท�าตามวิธีการดงักล่าวไดด้งัท่ี	 รจิตลกัษณ์	แสงอุไร	 (2548,	น.21)	 ระบุวา่

ผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงจะท�าใหก้ารส่ือสารนั้นมีโอกาสประสบความส�าเร็จมาก

	 ขณะเดียวกนัผลของการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	Nazir,	Rizvi	และ	

Pujeri	 (2012)	 ท่ีระบุว่าการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียเป็นส่ิงส�าคญัต่อการเรียนรู้และจะมี

ความส�าคญัมากข้ึนในอนาคต	 ปัจจยัส�าคญัของการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียท่ีมีผลต่อการ

พฒันาทกัษะเชิงปฏิบติัไดแ้ก่	การเพ่ิมการมีปฏิสมัพนัธ์	ความง่ายต่อความเขา้ใจ	การสาธิต	

การประหยดัเวลา	ความประทบัใจและยอมรับ	การเช่ือมโยงสอดคลอ้งของเน้ือหา	รวมทั้ง

ความกระตือรือร้นของผูส่้งสารและการมีส่วนร่วมของผูรั้บสาร

	 ส่วนส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายปกติ

นั้นอาจมีขอ้จ�ากดัท่ีนกัศึกษาไม่ไดเ้รียนรู้หลกัการถ่ายภาพบุคคลจากการชมสมัภาษณ์หรือ

การสาธิตของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นช่างภาพมืออาชีพ	นกัศึกษาจึงตอ้งท�าความเขา้ใจวิธีการ

ถ่ายภาพบุคคลดว้ยตนเองโดยขาดความศรัทธาและพลงัความเช่ือมัน่	ท�าใหผ้ลการเรียนรู้

ดา้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งของกลุ่มน้ีต�่ากวา่กลุ่มอ่ืน

	 จากผลงานวจิยัพบวา่ผลการเรียนดา้นการปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งของนกัศึกษาทั้ง	

3	กลุ่ม	หลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั	

ไดผ้ลต่างของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเกินกวา่ร้อยละ	25	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือนกัศึกษาไดผ้า่น

กระบวนการเรียนรู้เชิงสติปัญญา	มีเจตคติเชิงบวกต่อการถ่ายภาพบุคคลแลว้	เม่ือนกัศึกษา
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ได้เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพบุคคลท่ีเร่ิมจากเน้ือหาอย่างง่ายคือ	 การเปิด-ปิดกล้อง	

การถือกลอ้ง	การปรับตั้งค่าต่างๆ	ของกลอ้งแลว้ค่อยเรียนเน้ือหาท่ียากข้ึนเช่น	หลกัการ

พ้ืนฐานของการถ่ายภาพ	การก�าหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ	การจดัองคป์ระกอบของภาพ		

การถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ	ฯลฯ	 เม่ือนกัศึกษาไดท้�าแบบทดสอบ	สมองของ

นกัศึกษาจึงถูกกระตุน้ใหต้อ้งการเรียนรู้	 เกิดแรงจูงใจกระตุน้ใหต้อ้งการจะลงมือปฏิบติั

การถ่ายภาพให้สวยงามเหมือนช่างภาพมืออาชีพ	 ท�าให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ดา้น

การปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งเพิ่มข้ึน

3. ผลการเรียนเชิงเจตคติด้านการรับรู้ การตอบสนองและการเห็นคุณค่าต่อเนือ้หา และ

คุณภาพของส่ือมลัตมิเีดยีแบบมปีฏิสัมพนัธ์ทีใ่ช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแตกต่างกนั

 3.1 การรับรู้ การตอบสนองและการเห็นคุณค่าต่อเนือ้หา

	 จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาทั้ง	 3	กลุ่มมีเจตคติดา้นการรับรู้	การตอบสนอง		

และการเห็นคุณคา่ต่อเน้ือหาก่อนและหลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ

	 ก่อนการเรียนรู้	 เจตคติของนกัศึกษาต่อการใชก้ลอ้ง	DSLR	ถ่ายภาพ	ส่วนใหญ่

จะรู้สึกวา่เป็นกลอ้งราคาแพง	 ใชย้าก	ตอ้งเรียนวิชาถ่ายภาพก่อนถึงจะใชเ้ป็น	 เหมาะกบั

นกัถ่ายภาพมืออาชีพ	ไม่กลา้จบั	ไม่กลา้ใช้

	 เจตคติดา้นการรับรู้	การตอบสนอง		และการเห็นคุณคา่ต่อเน้ือหา	แมว้า่นกัศึกษา

จ�านวนมากจะคุน้ชินกบัการถ่ายภาพบุคคลแบบเซลฟ่ี	 แต่ก็ไม่ค่อยไดรั้บรู้เร่ืองหลกัการ

ถ่ายภาพบุคคลอยา่งแทจ้ริง	นอกจากบางคนท่ีเคยผา่นการอบรมมาบา้ง	การตอบสนอง	และ

การเห็นคุณค่าของการถ่ายภาพบุคคลแบบมืออาชีพจึงดูเป็นเร่ืองยุง่ยาก	ไกลตวั

	 หลงัการเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์แลว้	นกัศึกษาส่วนใหญ่รับรู้	

ตอบสนองและเห็นคุณค่าของเน้ือหาท่ีเรียนในเชิงบวกมากข้ึน	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษา

ท่ีเรียนสาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัลได้เรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกับการถ่ายภาพ	 ซ่ึงตรงกับ

ความสนใจของตนเอง	ส่วนนกัศึกษาสาขาวชิาพฒันาการทอ่งเท่ียวและสาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจมีความรู้สึกวา่ตนเองไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีแปลกใหม่จากท่ีเคยเรียนมา			

และความรู้เก่ียวกับการถ่ายภาพนั้นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

สาขาวิชาของตนเองได้เช่น	 	 การถ่ายภาพประกอบการน�าเสนอผลงานในชั้นเรียน	

การถ่ายภาพประกอบส่ือต่างๆ	ทั้งส่ือส่ิงพิมพ	์ส่ือวดิีทศัน	์ส่ือเวบ็ไซดใ์นเชิงการท่องเท่ียว

หรือสารสนเทศทางธุรกิจ	นอกจากน้ีผลงานภาพถ่ายยงัสามารถน�าไปจดัท�าเป็นแฟ้ม
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สะสมผลงาน	หรือหากนกัศึกษามีความสามารถดา้นการถ่ายภาพอาจช่วยหารายไดเ้สริม

ใหก้บัตนเองได้

	 ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ	Moneta	G.B.	และ	Moneta,	S.S.	(2007,	

p.51-74)	ท่ีระบุวา่การออกแบบเน้ือหาของส่ือมลัติมีเดียออนไลนอ์ยา่งรอบคอบจะมีผลต่อ

การสร้างความผกูพนัเชิงบวก	วฒิุภาวะ	และเน้ือหาท่ีสร้าง	ความเช่ือมัน่มีผลต่อเจตคติของ

นกัศึกษา	ปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีมีผลต่อเจตคติของนกัศึกษาคือ	เป้าหมายในการเรียนรู้	เน้ือหา

และกิจกรรมท่ีทา้ทาย	ความคาดหวงัและผลการปฏิบติัหลงัเรียนรู้เน้ือหา

	 นอกจากน้ีผลการวิจยัดงักล่าวยงัมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสมรรถภาพของ

สมองท่ี	Renate	Nummela	Caine	and	Geoffrey	Caine	(อา้งถึงในสถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพ

และนวตักรรมการเรียนรู้,2551)	 ระบุว่าสมองของมนุษยจ์ะเลือกรับรู้	 เรียนรู้	 และจดจ�า

ในส่ิงท่ีมีความส�าคญัหรือมีความหมายต่อตนเอง	 ดงันั้นหากสมองรับรู้ว่าเน้ือหานั้น

มีประโยชน	์สมองจะถกูกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการเรียนรู้เน้ือหานั้น	กระบวนการเรียนรู้

เจตคติดา้นการรับรู้	การตอบสนองและการเห็นคุณค่าท่ีเกิดข้ึนจึงท�าใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่

เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด		ความรู้สึกจากเดิมท่ีไม่เคยสนใจหรือไม่เห็นคุณค่า

ว่าการเรียนรู้เร่ืองหลกัการถ่ายภาพบุคคลมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเองนั้นเปล่ียนมาเป็น

มีความสนใจ	ตอบสนองและเตม็ใจต่อการเรียนรู้	และเห็นคุณค่าหรือประโยชนข์องเน้ือหา

ท่ีเรียนมากข้ึน

	 ก่อนและหลงัเรียนรู้ผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์มีนกัศึกษาบางส่วนรับรู้	

ตอบสนองและเห็นคุณค่าต่อเน้ือหาเร่ืองหลกัการถ่ายภาพบุคคลในเชิงลบเช่น	 รู้สึก

วา่การปรับกลอ้ง	การจดัแสง	 ทิศทางของแสงเป็นเร่ืองซบัซอ้น	 เขา้ใจยาก	ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะบางคนไม่เคยมีความรู้	 ไม่เคยใชก้ลอ้ง	DSLR	 (Digital	 Single-Lens	Reflex)	หรือ

อาจเคยไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากการถ่ายภาพบุคคลให้คนอ่ืนมาก่อน	 ดงันั้นเม่ือ

ไดเ้รียนรู้เน้ือหาแลว้นักศึกษาจึงปฏิเสธการรับรู้	 ตอบสนองในเชิงลบโดยการแสดง

ความรู้สึกขดัแยง้และไม่เห็นคุณค่าของเน้ือหาท่ีเรียน	กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจึงมี

ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสมรรถภาพของสมองท่ี	Renate	Nummela	Caine	and	Geoffrey		

Caine	 (อา้งถึงในสถาบนัส่งเสริมอจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้,	 2551)	 ระบุว่า

หากผูเ้รียนเกิดความรู้สึกว่าเน้ือหาท่ีเรียนไม่มีความหมาย	 ไม่น่าสนใจหรือยากเกินไป	

ผูเ้รียนอาจขาดความสนใจ	แรงจูงใจในการเรียนและปฏิเสธการเรียนรู้เน้ือหานั้น
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 3.2 เจตคติต่อคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้เทคนิคการ 

  เล่าเร่ืองแตกต่างกนั

	 ผลของการวิจยัพบว่านักศึกษาทั้งหมดมีเจตคติต่อคุณภาพของส่ือมลัติมีเดีย

แบบมีปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี	โดยมีเจตคติต่อคุณภาพของส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์

ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ดีมาก	รองลงมาไดแ้ก่	 คุณภาพของเน้ือหา	 คุณภาพของภาพประกอบ		

คุณภาพของเสียงและคุณภาพการน�าเสนอ

	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์นั้นเหมาะสมกบัการเรียนรู้

ในยุคปัจจุบัน	 เน่ืองจากนักศึกษากลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยแีละการส่ือสาร	มีความคุน้เคยกบัการเรียนการสอนแนวใหม่	ท่ีสถาบนัการศึกษา

เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นส่ือใหม่ท่ีมีความหลากหลายกวา่ในอดีต	นอกจากน้ีส่ือมลัติมีเดีย

แบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี	คณะผูว้จิยัยงัไดน้�าเทคโนโลยขีอง	QR	code	มา

เช่ือมโยงกบัเน้ือหาโดยใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้เน้ือหาไดต้ามหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจ	

ตามระดับความยากง่ายของเน้ือหา	 ความถนัดและวิธีการเรียนรู้	 ส่ือดังกล่าวจึงมี

ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของนกัศึกษา	ช่วยตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

ได	้และท�าใหก้ารเรียนรู้ไม่ถกูจ�ากดัอยูใ่นหอ้งเรียนอีกต่อไป	เพราะนกัศึกษาสามารถเลือก

เวลาและสถานท่ีเรียนไดเ้พียงมีอุปกรณ์	 อ่านรหสั	QR	Code	 ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต	

ดงันั้นนักศึกษาจึงอาจรู้สึกว่าหากเปล่ียนจากการเรียนรู้ท่ีตอ้งพกต�ารา	 หรือหนังสือ

ขนาดใหญ่มาเป็นเอกสารท่ีมีเพียงรหสั	QR	Code	นั้นจะท�าใหน้กัศึกษาไดรั้บความสะดวก

ในการเรียนรู้ง่ายข้ึน	 ซ่ึงผลของการวิจยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี

เอกวทิย	์แกว้ประดิษฐ	์ (2545,	น.139)	ระบุวา่การจดัการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมของผูเ้รียน	 เน้ือหาและส่ือท่ีน�ามาใชน้ั้นตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนทั้งในดา้น

วฒิุภาวะ	วยั	ระดบัสติปัญญา	ความสนใจและความถนดั

	 ส�าหรับเน้ือหาเร่ืองการถ่ายภาพบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่สนใจ

อยู่แลว้	 เน่ืองจากนักศึกษาอาจใชก้ลอ้งถ่ายภาพหรือโทรศพัท์มือถือท่ีมีแอพพลิเคชัน่

ถ่ายภาพเช่น	 Instagram,	 Camera	 360,	 Line	 camera	 ฯลฯ	 ถ่ายภาพของตนเองหรือ

คนใกลชิ้ดเพ่ือเกบ็ไวดู้หรือเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซดแ์อพพลิเคชัน่ต่างๆ	ท่ีใชบ้นอุปกรณ์ส่ือสาร

เป็นประจ�า	 และเน้ือหาท่ีให้เรียนรู้นั้นยงัผลิตในรูปแบบสารคดีซ่ึงมีความยาวประมาณ	

20	นาทีเท่านั้น	สอดคลอ้งกบัท่ีบริษทั	พาโนราม่าเวลิดไ์วลด	์(อา้งถึงในปัณฑิตา	บุญญฤทธ์ิ,	

2550,	น.18)	ระบุวา่การผลิตรายการสารคดีท่ีมีคุณภาพนั้น	เร่ืองท่ีน�าเสนอตอ้งสอดคลอ้ง

กบัความนิยม	บทสารคดีตอ้งใหท้ั้งสาระความรู้และเกร็ดท่ีน่าสนใจไปพร้อมกนั
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	 นอกจากน้ีภาพท่ีน�าเสนอในส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์นั้นเป็นภาพท่ีคดัเลือก

มาแลว้วา่มีความสมบูรณ์ของเน้ือหา	แนวคิดในการส่ือสารของภาพชดัเจน	และภาพบาง

ส่วนเป็นผลงานของช่างภาพท่ีมีความเช่ียวชาญ	ผลของการวจิยัจึงมีความสอดคลอ้งกบัท่ี

บุปผชาติ	ทฬัหิกรณ์	และคณะ	(2544,	น.60)	ระบุวา่การเลือกภาพประกอบมีความส�าคญั

มาก	 เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีซบัซอ้นง่ายข้ึนและท�าใหเ้กิดความจ�าระยะยาว	

เช่นเดียวกบัท่ีบริษทั	พาโนราม่า	 เวลิดไ์วลด	์(อา้งถึงในปัณฑิตา	บุญญฤทธ์ิ,	2550,	น.18)	

ระบุวา่ภาพมีความส�าคญัมากในการผลิตสารคดี	เน่ืองจากภาพสามารถบอกเร่ืองราวไดม้าก		

ภาพท่ีใชจึ้งควรมีคุณภาพ	ตอ้งเป็นภาพท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดีทั้งดา้นอารมณ์และความรู้สึก	

	 ส่วนเสียงประกอบนั้นคณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและหอ้งบนัทึก

เสียงท่ีมีคุณภาพดี	ท�าให้เก็บรายละเอียดต่างๆของเสียงได	้ตลอดจนมีการคดัเลือกเสียง

ดนตรีประกอบใหเ้ขา้กบัเน้ือหาในส่ือ

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
	 1.	การวจิยัพบวา่ผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนผา่นส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีใช้

เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบบรรยายประกอบการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไดค้ะแนนสูงสุด	 จึงมี

ขอ้แนะน�าดงัน้ี

 ก. ขั้นก่อนผลติและขั้นการผลติ (ผู้ผลติส่ือ,นักส่ือสารนักเทคโนโลยกีารศึกษา)

	 •	 เน้ือหาของส่ือไม่ควรยาวเกินไป	ทางท่ีดีควรอยูร่ะหวา่ง	10-15	นาที	เพ่ือรักษา

ระดบัความสนใจและเน้ือหาไม่มากเกินไปต่อการสอน	1	คร้ัง

	 •	 การเปิดเร่ืองตอ้งสร้างและจบัความสนใจของผูเ้รียนใหไ้ดต้ั้งแต่ช่วงนาทีแรกๆ	

ใหผู้เ้รียนตระหนกัในประโยชน	์คุณค่าและเคา้โครงของเร่ืองท่ีเราจะสอน

	 •	 เน้ือหาตอ้งชดัเจน	เขา้ถึงแก่นความรู้	ปรับใหง่้ายต่อความเขา้ใจและทุกเน้ือหา

ตอ้งมีภาพประกอบชดัเจนเป็นรูปธรรม

	 •	 ค �าบรรยายตอ้งกระชบั	 มีค�าสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีผูฟั้งใหค้วามศรัทธา

ประกอบการอธิบายในทุกประเดน็ส�าคญัเพ่ือสร้างความสนใจ	แรงบนัดาลใจ	อนัจะเป็น

ผลในการจดจ�าประเดน็ส�าคญั

	 •	 มีตวัอยา่งประกอบชดัเจนในทุกประเดน็	ขณะเดียวกนัตอ้งกระชบัเวลาดว้ย

	 •	 การเดินเร่ืองราวตอ้งเร็วพอดีกบัความสามารถของผูเ้รียน	ไม่ยดืยาด

 ข. ขั้นหลงัการผลติและการใช้ส่ือ (ผู้ผลติส่ือ, ครูอาจารย์)

	 •	 การตดัต่อ	การเลือกภาพ	ค�าบรรยาย	ดนตรีตอ้งมีศิลปะ	 มีความสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน
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	 •	 มีการใชห้ัวขอ้หลกั	หัวขอ้ย่อย	 การเน้นดว้ยตวัอกัษรเพ่ือเน้นเน้ือหาและ

ประเดน็ท่ีส�าคญั	เพื่อช่วยสร้างแนวทางความสนใจและง่ายต่อการจดจ�า

	 •	 การล�าดบัขั้นตอนของเน้ือหาดี	ตดัส่ิงท่ีไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาออก	โดยตอ้ง

ค�านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละผูเ้รียนเป็นหลกัเสมอ

	 •	 ก่อนการใชส่ื้อตอ้งเตรียมสภาพแวดลอ้ม	 เตรียมผูเ้รียน	 รวมทั้งมีการเตรียม

อุปกรณ์เทคโนโลยไีม่ใหมี้การผดิพลาดอนัจะมีผลต่อเจตคติของผูเ้รียนในเร่ืองความยุง่ยาก

ของเทคโนโลยี

	 •	 มีเวลามากพอในการดูซ�้ าเพ่ือทบทวนเน้ือหา	หรือหยดุพกัถา้เน้ือหายาวเกิน

ช่วงระยะเวลาความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน

	 2.	ผลการวิจยัหลายแห่งหลายคร้ังไดผ้ลท่ีสนบัสนุนเช่นเดียวกบัการวิจยัคร้ังน้ี	

นักศึกษายุคใหม่ช่ืนชอบการเรียนการสอนท่ีเป็น	 computer-based	 instruction	 แต่วิธี

การน�าเสนอตอ้งทนัสมยั	 มีคุณภาพเทียบเท่าผลงานมืออาชีพผสมกบัจิตวิทยาการเรียนรู้

เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีต่ืนตาต่ืนใจด่ืมด�่าต่อการเรียนรู้และมีผลกระทบต่อผูเ้รียนสูง	

มีความทา้ทาย	และความรู้สึกเชิงบวกวา่ตนเองสามารถท�าไดส้�าเร็จเป็นขั้นๆ	ทีละเลก็นอ้ย	

(small	win)	สะสมไปเร่ือยๆ	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวจิยัคร้ังต่อไป
	 1.	 นอกจากตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ	ควรมีการศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค

การน�าเสนอ	การออกแบบ	การเรียนรู้	(design	learning)	ผสมผสานกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในอนาคตคือ		ทุกเน้ือหา	ทุกสถานท่ี	ทุกเวลา	

	 2.	 เน้ือหาท่ีใชน้�าเสนอมีผลต่อระดบัความตั้งใจของผูเ้รียน	หากผูเ้รียนรู้สึกว่า

เน้ือหาเหล่านั้นไม่มีความส�าคญัหรือมีความหมายต่อชีวิต	 เป็นเน้ือหาท่ีเขาไม่ตอ้งการ	

ผูเ้รียนจะไม่สนใจหรือไม่ใหค้วามร่วมมืออนัจะมีผลต่อการวจิยั

	 3.	 หัวขอ้ท่ีควรท�าวิจยัในอนาคตเช่น	 การออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้กบั

ผลการเรียน,	การใชเ้ทคนิค	Think-Pair-Share	กบัการเรียนรู้,	การเรียนรู้	online	ผา่น	Tablets,		

การเรียนรู้ของกลุ่มคนต่างวยั	(ages)	ในเน้ือหา	(content)	เดียวกนั,	การสร้างความร่วมมือ

และการมีปฏิสมัพนัธ์ในชั้นเรียนอนาคต,	การเรียนรู้ผา่นเกม	 (Game-based	 learning	 and	

immersive	learning),	การเรียนรู้ผา่น	Interactive	Multi-touch	table	หรือ	Multi-user	smart	

desks,	ความสมัพนัธ์และผลกระทบระหวา่งการเรียนรู้เชิงปัญญากบัการเรียนรู้เชิงเจตคติ	

(เช่น	ถา้เป้าหมายการเรียนรู้เชิงปัญญาสูงจะมีผลลบต่อการเรียนรู้เชิงเจตคติหรือไม่)	เป็นตน้
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