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การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพิสูจน์กฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย  Redundancy Principle และ 
Modality Principle ของ Richard E. Mayer ในกรณีที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น 
และผู้รับชมสื่อเป็นชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง ด าเนินการวิจัยโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 120 คนออกเป็นกลุ่ม PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT กลุ่มละ 40 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
ผู้ เรียนชาวไทยผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ  N2 และ N3 ตามผลการสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างละ 20 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้รับชมสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นที่มี
เนื้อหาเหมือนกัน แต่มีองค์ประกอบต่างกันตามกลุ่มของตน คือ กลุ่ม PT จะได้ดูสื่อที่มีองค์ประกอบของ
ภาพและข้อความบรรยาย กลุ่ม PN จะได้ดูสื่อที่มีองค์ประกอบของภาพและเสียงบรรยาย และกลุ่ม PNT 
จะได้ดูสื่อที่มีองค์ประกอบของภาพ เสียงบรรยายและข้อความบรรยาย หลังการรับชมสื่อ กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนจะได้รับแบบสอบปรนัยสี่ตัวเลือกจ านวน 5 ข้อ เพ่ือวัดระดับความเข้าใจในเนื้อหาที่สื่อน าเสนอ 
จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ Two-way ANOVA (SPSS version 18) พบว่ากลุ่ม 
PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม 
PT ใช้เวลาในการเรียนจากสื่อมัลติมีเดียมากกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และกลุ่มผู้เรียนระดับ 
N2 มีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าผู้เรียนระดับ N3 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่ม PN ซ่ึง
เป็นกลุ่มสื่อที่กลุ่มตัวอย่างต้องท าความเข้าใจเนื้อหาในสื่อโดยอาศัยทักษะทางด้านการฟังภาษาญี่ปุ่นเป็น
หลัก 
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This study aims to assess Richard E. Mayer's Redundancy Principle and Modality 

Principle in  the multimedia program which provides information in Japanese. Participants 

consist of 120 Thais who learned Japanese as a second language. They were divided into 

three main groups : PT Group, PN Group and PNT Group. Each group consisting of 20 

JLPT-N2 and 20 JLPT-N3 participants was instructed to view a multimedia program which 

contains identical contents but different components. The PT-Group viewed Picture-Text 

multimedia; the PN-Group viewed Picture-Narration multimedia; and the PNT-Group 

viewed Picture-Narration-Text multimedia. After the watching, the participants were 

asked to answer 5 multiple-choice questions. The test scores were then analysed by 

Two-way ANOVA (SPSS version 18). The results show no statistically significant difference 

among the three groups in the comprehension test scores. However the PT-Group spent 

significantly more time for viewing the multimedia program than the other two groups. 

The results also reveal that JLPT-N2 participants gained significantly more comprehension 

 



 ค 

test scores than JLPT-N3 participants, especially the PN-Group which mainly relied on 

their Japanese listening skill. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง ความเข้าใจในเนื้อหาภาษาที่สองผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย : กรณีศึกษา 
Redundancy Principle และ Modality Principle ในสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่น จะไม่สามารถส าเร็จ
ลุล่วงได้หากขาดความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตวิช เสวต
ไอยาราม อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา
และค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคอยให้ก าลังใจและคอยเป็น
แรงกระตุ้นให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณ ดร. 
คุณัชญ์ สมชนะกิจ และรองศาสตราจารย์ Hiroki Goto ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้ง
ช่วยพิจารณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการวิจัยทุกท่าน 
ขอขอบพระคุณ รศ. Hiroki Goto ผู้ให้เสียงบรรยายภาษาญี่ปุ่น คุณทรงศักดิ์ รักพ่วงผู้ให้เสียงบรรยาย
ภาษาไทย อาจารย์นันทิพร จันทร์เจริญ อาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์ภัทรารีย์ อมาตยกุล อาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผศ.ดร.โอภาส เกา
ไศยาภรณ ์อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคุณนุชกานต์ กองทอง วิศวกรคอมพิวเตอร์ บริษัท NEC (Japan) ผู้ให้ความร่วมมือในการประเมิน
สื่อมัลติมีเดีย ที่กรุณาสละเวลามาให้ความร่วมมือ ซึ่งท าให้การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู้ให้แก่ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่คณะภาษาและการสื่อสารทุกท่านที่คอยอ านวยความสะดวกและให้
ค าปรึกษาในทุก ๆ เรื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ ขอขอบพระคุณคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมคณะ
และสถาบันที่คอยให้ก าลังใจและส่งเสริมผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 

ท้ายสุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่
คุณวัฒนา และคุณสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล ผู้เป็นบิดามารดาที่คอยสนับสนุนผู้วิจัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
ทุนทรัพย์ ก าลังใจ และแรงบันดาลใจที่ส าคัญ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
การวางนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่การเป็น "ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)" 

ส่งผลให้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการศึกษา (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2559) 
ส าหรับวงการการศึกษานั้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สื่อช่วยสอนโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่พบเห็นได้ทั่วไป 
ไปจนถึงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสื่อเพ่ือการศึกษา
ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟน (สุนีย์ ศีลพิพัฒน์, ศิริพร 
สัจจานันท์, ระวีวรรณ มาลัยวรรณ, วิไล วัฒนด ารงค์กิจ และนวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม, 2550; กฤษณา 
สิกขมาน, 2554; สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555; บรรฑูรณ์ สิงห์ดี และศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย, 2558) 

สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มักอยู่ในรูปของสื่อ
มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อที่เกิดจากการน าสื่อเดี่ยว อันได้แก่ ภาพ (Picture) ข้อความอักษร 
(Text) และเสียงบรรยาย (Narration) จ านวน 2 ชนิดขึ้นไปมาประสมกัน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543; 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ, 2545; หัสนัย ริยาพันธ์, 2554; Mayer, 2009) สื่อมัลติมีเดียช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน สามารถจดจ าและเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนได้ดีกว่าสื่อเดี่ยวหรือ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (ธิติพงษ์ หน้องมา, 2557; หัสนัย ริยาพันธ์, 2554; Mayer, 2009) แตก็่
ใช่ว่าสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ไม่แตกต่างกันทั้งหมด สื่อที่
ประกอบด้วยภาพและเสียงอาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่า แย่กว่า หรือไม่ต่างจากสื่อที่
ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษรก็เป็นได้ ประเด็นส าคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่
ที่ว่าสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
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 Richard E. Mayer (2009) นักจิตวิทยาด้านการศึกษาชาวอเมริกาได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย และตั้งสมมติฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียขึ้นมา 3 ประการบนพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Learning Theory)1 ประกอบด้วย  

1. การรับรู้สองช่องทาง (Dual Channel Assumption) ระบุว่า มนุษย์สามารถรับข้อมูลเข้า
สู่สมองได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการมองเห็น (Visual/Pictorial Channel) และช่องทางการได้
ยิน (Auditory/Verbal Channel) 

2. ขีดจ ากัดการรับข้อมูล (Limited Capacity Assumption) ระบุว่า การรับข้อมูลเข้าสู่ช่อง
ทางการรับรู้ในแต่ละครั้ง ช่องทางแต่ละช่องทางสามารถรับข้อมูลได้ในปริมาณจ ากัด 

3. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คัดเลือก จัดระบบและบูรณาการ (Active 
Processing Assumption) ระบุว่า มนุษย์จะเรียนรู้ได้เมื่อข้อมูลที่รับเข้ามาจากช่องทางการรับรู้ได้
ผ่านเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง คัดเลือก จัดระบบและบูรณาการ 

กล่าวโดยสรุปคือ มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้เมื่อสมองท าการคัดเลือก (Selecting) ข้อมูลจาก
การมองเห็นและได้ยินเข้ามาจัดระบบ (Organizing) ในความจ าระยะสั้น (Short-term Memory 
หรือ Working Memory) และบูรณาการ (Integrating) ข้อมูลที่ได้เข้ากับองค์ความรู้เดิมในความจ า
ระยะยาว (Long-term Memory) แต่ทว่าปริมาณของข้อมูลที่ช่องทางการรับรู้แต่ละช่องทางรองรับ
ได้ในแต่ละครั้งมีขีดจ ากัด การรับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวอาจก่อให้เกิดสภาวะปริมาณ
ข้อมูลเกินขีดจ ากัด (Overload) และลดทอนประสิทธิภาพการเรียนรู้ได ้

Mayer (2009) ใช้สมมติฐานดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการตั้งสมมติฐานการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย และพิสูจน์สมมติฐานแต่ละข้อโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม สอนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่มีองค์ประกอบต่างกัน และวัดระดับความเข้าใจในเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบหลัง
เรียน หลังจากนั้น Mayer ได้สรุปแนวทางการสร้างสื่อมัลติมีเดีย หรือที่เรียกว่ากฎการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย (Principles of Multimedia Design) ออกมาหลายประการ เช่น ผู้เรียนจะเรียนรู้จากสื่อ
ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยายได้ดีกว่าสื่อที่มีแค่เพียงเสียงบรรยาย (Multimedia Principle) 
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อก าจัดข้อความอักษร ภาพ และเสียงบรรยายหรือเสียงดนตรีที่มีความ
น่าสนใจแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในบทเรียนออกไปจากสื่อ (Coherence Principle) ผู้เรียนจะ
เรียนรู้จากสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยายได้ดีกว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร 
(Modality Principle) ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer ได้รับการยอมรับและน าไปใช้
อย่างกว้างขวาง (Aldalalah & Fong, 2010; Cheon, Crooks, & Chung, 2014; Fiorella, Vogel-

                                           
1 กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่มีแนวคิดว่ามนุษยเ์รียนรู้ได้จากกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสม
ข้อมูล สรา้งความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปญัหาต่าง ๆ 
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Walcutt, & Schatz, 2012; Homer, Plass, & Blake, 2008; R. Moreno, 2006; Schüler, 
Scheiter, Rummer, & Gerjets, 2012; Stiller, Freitag, Zinnbauer, & Freitag, 2009) แตเ่นื่องจาก
กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียของ Mayer (2009) พัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่สื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอ
ข้อมูลด้วยภาษาที่หนึ่ง ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากภาษาที่สื่อมัลติมีเดียใช้น าเสนอข้อมูลเป็นภาษาที่
สอง กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียของ Mayer จะยังได้รับการสนับสนุนหรือไม ่

ส าหรับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่สอง ผู้พัฒนาสื่อพึงตระหนักว่า
ผู้เรียนอาจไมเ่ชี่ยวชาญในภาษาเป้าหมายเท่ากับภาษาท่ีหนึ่ง ดังนั้น กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียของ 
Mayer ที่มุ่งศึกษาสื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่หนึ่ง ควรได้รับการพิสูจน์และเติมเต็ม
ทฤษฎีในภาษาท่ีสองก่อนน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ โดยเฉพาะกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
ที่มีชื่อว่า Redundancy Principle และ Modality Principle กฎ 2 ประการทีไ่ด้รับการวิจัยในภาษา
ที่สองอย่างกว้างขวาง 

Redundancy Principle เป็นกฎที่ระบุว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย
ภาพและเสียงบรรยายได้ดีกว่าสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยายและข้อความบรรยาย
เสียง2 เพราะข้อความบรรยายเสียงที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับเสียงบรรยายจะสร้างภาระให้กับช่องทางการ
รับข้อมูล และลดทอนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ผลการวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่ผ่านมา มีทั้ง
ผลการวิจัยที่ระบุว่า การเพ่ิมข้อความบรรยายเสียงหรือข้อความอักษร (Text) ลงไปในสื่อจะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดีกว่า และมีผลการวิจัยในภาษาท่ีสองบางงาน (Diao & Sweller, 2007; 
González, Vázquez, & Luis, 2017) ทีส่ามารถตีความได้ว่า เสียงบรรยาย (Narration) มีแนวโน้มที่
จะเป็นองค์ประกอบส่วนเกิน (redundant) ทีล่ดทอนประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่วน Modality Principle เป็นกฎที่ระบุว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย
ภาพและเสียงบรรยายได้ดีกว่าสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร เพราะข้อความ
อักษรมีเส้นทางเข้าสู่ความจ าระยะสั้นและความจ าระยะยาวบางส่วนทับซ้อนกับภาพ ในขณะที่เสียง
บรรยายมีเส้นทางเข้าสู่ความจ าระยะสั้นและความจ าระยะยาวแยกออกจากภาพโดยสิ้นเชิง ดังนั้น สื่อ
มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษรจะใช้พ้ืนที่ความจ าภายในสมองได้ไม่สมดุลเท่ากับสื่อ
มัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย และมีโอกาสก่อให้เกิดสภาวะปริมาณข้อมูลเกิน
ขี ดจ ากั ดซึ่ ง ขั ดขวางการ เ รี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน ได้ มากกว่ า  ส าหรั บผลจากการวิ จั ย พิสู จน์   

                                           
2 “ภาพ (Picture)” “เสียงบรรยาย (Narration)” และ “ข้อความบรรยายเสยีง (Text)” ที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ี หมายถึงองค์ประกอบภายในสื่อมัลตมิีเดยีที่เป็นเอกเทศน์ออกจากกัน การเขียนเรียงล าดับที่แตกต่างจากต้น
ทฤษฎี (Mayer, 2009) (เช่น ระหว่าง “ภาพ เสียงบรรยาย” “เสียงบรรยาย ภาพ” หรือ “สื่อ PN และสื่อ PNT” 
“สื่อ PNT และสื่อ PN”) ไม่ได้มีความหมายที่แตกต่างกัน 
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Modality Principle โดยสื่อมัลติมีเดียในภาษาท่ีสองที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าเสียงบรรยาย (Narration) 
สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่าข้อความอักษร (Text)  

แนวโน้มของผลการวิจัยในภาษาที่สองที่ เกี่ยวข้องกับ  Redundancy Principle และ 
Modality Principle มีความขัดแย้งกัน ทั้งที่ Redundancy Principle และ Modality Principle 
เป็นกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่ระบุตรงกันว่าสื่อมัลติมีเดียที่ดีควรประกอบด้วยภาพ (Picture) 
และเสียงบรรยาย (Narration) และได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่หนึ่งทั้ง 2 
กฎ จึงมีความเป็นไปได้ว่างานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาท่ีสองที่เก่ียวข้องกับ Redundancy Principle 
และ Modality Principle ยังมีไม่เพียงพอ และอาจมีตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
นอกเหนือจากองค์ประกอบของภาพ เสียงบรรยาย และข้อความอักษรภายในสื่อ เช่น ระดับ
ความสามารถทางภาษาที่สอง ที่มีงานวิจัยระบุว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการท าความเข้าใจเนื้อหา
ของบทเรียนภาษาที่สอง (Li, 2013; Montero Perez, Van Den Noortgate, & Desmet, 2013; 
Vandergrift, 2006; Wang, 2014; Zee, Admiraal, Paas, Saab, & Giesbers, 2017) 

งานวิจัยพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality Principle ในภาษาที่สองที่ผ่านมา 
ด าเนินการวิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่ค่อยมีงานที่น าสื่อมัลติมีเดีย
ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการพิสูจน์ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงด าเนินการพิสูจน์ Redundancy Principle และ 
Modality Principle โดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น และกลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาท่ีสอง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality 
Principle โดยใช้สื่อมัลติมี เดียที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่สอง กับกลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับ
ความสามารถทางภาษาที่สองแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาว่าระดับความสามารถทางภาษาจะส่งผลต่อผล
การพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality Principle หรือไม่อย่างไร และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในภาษาท่ีสองให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle โดยการเปรียบเทียบ

ระดับความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PN และสื่อแบบ PNT ตามภาพที่ 1.1 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้เรียนชาวไทย และสื่อมัลติมีเดียน าเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น 

2) เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Modality Principle โดยการเปรียบเทียบระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PT และสื่อแบบ PN ตามภาพที ่1.1 เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้เรียนชาวไทย และสื่อมัลติมีเดียน าเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น 

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาที่สองของผู้เรียนและระดับความ
เข้าใจในเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน 3 รูปแบบตามภาพที่ 1.1 

 

 

ภาพที่ 1.1 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการทดลอง 3 รูปแบบ 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. สื่อที่ประกอบด้วยข้อความอักษร (Text) มีแนวโน้มจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อที่ไม่

มีข้อความอักษร เมื่อกลุ่มตัวอย่างสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้ (User-Paced 
Multimedia) 

2. Redundancy Principle และ Modality Principle มีแนวโน้มจะไม่ได้รับการสนับสนุน
เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอต่อการฟังเสียงบรรยายเพ่ือท าความเข้าใจ
เนื้อหาของสื่อโดยไม่มีข้อความอักษรช่วย 

สื่อแบบ PT

ภาพ
(Picture)

ข้อความอักษร 
(Text)

สื่อแบบ PN

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

สื่อแบบ PNT

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

ข้อความอักษร
(Text)



 

 

6 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดียและครูผู้สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แนวทางในการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือการสอนภาษาและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทยมากยิ่งขึ้น 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
สื่อเดี่ยว หมายถึง สื่อประเภทภาพ (Picture) เสียงบรรยาย (Narration) หรือ ข้อความ

อักษร (Text) 
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง สื่อที่เกิดจากการน าเอาสื่อเดี่ยว 2 ชนิดขึ้นไปมา

ประสมกัน 
ภาพ (Picture) หมายถึง สื่อเดี่ยวชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่สมองผ่านช่องทางการ

มองเห็น มีความหมายครอบคลุมถึงภาพนิ่ง (Still image) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
เสียงบรรยาย (Narration) หมายถึง วัจนภาษาในรูปของเสียงพูด ทฤษฎีการเรียนรู้จากสื่อ

มัลติมีเดียของ Mayer (2009) เรียกเสียงบรรยายว่า Spoken words แต่งานวิจัยนี้จะขอใช้ค าว่า 
Narration (เสียงบรรยาย) เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่าย 

ข้อความอักษรหรือข้อความบรรยายเสียง (Text) หมายถึง วัจนภาษาที่พิมพ์หรือเขียนอยู่
ในรูปของตัวอักษร ทฤษฎีการเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียของ Mayer (2009) เรียกข้อความอักษร หรือ
ข้อความบรรยายเสียงว่า Printed words แต่งานวิจัยนี้จะขอใช้ค าว่า Text (ข้อความอักษรหรือ
ข้อความบรรยายเสียง) เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่าย 

สื่อแบบ PT หมายถึง สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) และข้อความบรรยายเสียง 
(Text) 

สื่อแบบ PN หมายถึง สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ  (Picture) และเสียงบรรยาย 
(Narration) 

สื่อแบบ PNT หมายถึง สื่อมัลติมี เดียที่ประกอบด้วยภาพ  (Picture) เสียงบรรยาย 
(Narration) และข้อความบรรยายเสียง (Text) 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาท่ีสองท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer 
2.2 Redundancy Principle และ Modality Principle 
2.3 งานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาท่ีสอง  
2.4 แนวโน้มของ Redundancy Principle และ Modality Principle ในภาษาท่ีสอง 
 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer 
Richard E. Mayer (2009) นักจิตวิทยาด้านการศึกษาชาวอเมริกาน าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้

ผ่านสื่อมัลติมีเดียโดยเริ่มจากการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา (Cognitive Learning) 
(หัวข้อ 2.1.2) กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) ประเภทต่าง ๆ (หัวข้อ 2.1.3) และ
กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยนี้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
2.1.1 แผนภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer 
2.1.2 กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญาผ่านสื่อมัลติมีเดีย 
2.1.3 ประเภทของกระบวนการทางปัญญาและสภาวะปริมาณข้อมูลเกินขีดจ ากัด 
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2.1.1 แผนภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer 
งานวิจัยนี้จะอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบและกระบวนการภายในแผนภาพกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer (2009) (ภาพที่ 2.1) โดยสังเขปก่อนกล่าวถึงรายละเอียด
ปลีกย่อยในหัวข้อถัดไป 
 

 

ภาพที่ 2.1 แผนภาพกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:61. 
 
     ส่วนประกอบภายในแผนภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 4 หลักดังนี้ 

1. Multimedia Presentation คือ สื่อมัลติมีเดีย ภายในประกอบด้วย Words ซึ่งหมายถึง
ข้อมูลประเภทข้อความอักษร หรือเสียงบรรยาย และ Pictures ซึ่งหมายถึงข้อมูลประเภทภาพ  

2. Sensory Memory คือ ความจ าจากการสัมผัส ภายในประกอบด้วย Ears ซึ่งหมายถึงหู 
และ Eyes ซึ่งหมายถึงตา 

3. Working Memory คือ ความจ าระยะสั้น ภายในประกอบด้วย Sounds หมายถึงข้อมูล
เสียง Images หมายถึงข้อมูลภาพ Verbal ที่ย่อมาจาก Verbal Model หมายถึงข้อมูลโครงสร้างวัจ
นภาษา และ Pictorial ที่ย่อมาจาก Pictorial Model หมายถึงข้อมูลโครงสร้างอวัจนภาษา 

4. Long-term Memory คือ ความจ าระยะยาว ภายในมี Prior Knowledge ซึ่งหมายถึง
องค์ความรู้เดิมของผู้เรียน 
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กระบวนการภายในแผนภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Mayer (2009) ประกอบด้วย 
5 กระบวนการดังนี้ 

1. กระบวนการระหว่าง Multimedia Presentation และ Sensory Memory (ภาพที่ 2.2) 
เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมองเห็นหรือได้ยินข้อมูลภาพ เสียง หรือตัวอักษรจากสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลจาก 
Words และ Pictures จาก Multimedia Presentation จะเข้าไปอยู่ตรง Ears และ Eyes ใน 
Sensory Memory 

 

 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการระหว่าง Multimedia Presentation กับ Sensory Memory 
 
2. กระบวนการระหว่าง Sensory Memory และ Working Memory หรือ กระบวนการ 

Selecting (ภาพที่ 2.3) เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนให้ความสนใจกับข้อมูลภาพ เสียง หรือตัวอักษรที่มองเห็น
หรือได้ยิน ข้อมูลจาก Ears และ Eyes ใน Sensory Memory บางส่วนจะถูกเลือก (Selecting) เข้า
ไปอยู่ในรูปของ Sounds และ Images ใน Working Memory 

 

 

ภาพที่ 2.3 กระบวนการระหว่าง Sensory Memory กับ Working Memory 
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3. กระบวนการระหว่าง Sounds และ Images ภายใน Working Memory (ภาพที่ 2.4) 

เกิดข้ึนเมื่อมีการแปลงข้อมูล Sounds เป็น Images หรือการแปลงข้อมูล Images เป็น Sounds เช่น 
เมื่อได้ยินค าว่า “สุนัข” ภาพสุนัขท่ีอยู่ในความรู้เดิมของผู้เรียนก็ปรากฏขึ้นในความจ าระยะสั้น (แปลง 
Sounds เป็น Images) กล่าวคือ ขณะอ่านข้อความอักษร ผู้เรียนจะได้ยินเสียงบรรยายของข้อความ
ดังกล่าวดังขึ้นในหัว (แปลง Images เป็น Sounds) 
 

 

ภาพที่ 2.4 กระบวนการระหว่าง Sounds และ Images 
 
4. กระบวนการจัดระบบ Sounds และ Images เป็น Verbal Model และ Pictorial Model 

ใน Working Memory หรือ กระบวนการ Organizing (ภาพที่ 2.5) เป็นกระบวนการจัดระบบ 
(Organizing) ข้อมูล Sounds แต่ละข้อมูลเพ่ือสร้างโครงสร้างวัจนภาษา (Verbal Model) และ
จัดระบบข้อมูล Images แต่ละข้อมูลเพื่อสร้างโครงสร้างอวัจนภาษา (Pictorial Model) การจัดระบบ
จะจัดตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล “โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)” ซึ่งจะ
กล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อถัดไป  
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ภาพที่ 2.5 กระบวนการจัดระบบ Sounds และ Images เป็นโครงสร้างวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 
5. กระบวนการระหว่าง Working Memory และ Long-term Memory หรือ กระบวนการ 

Integrating (ภาพที่ 2.6) เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนดึงเอาความรู้เดิม หรือ Prior Knowledge ใน Long-
term Memory เข้ามาบูรณาการ (Integrating) กับความรู้ใหม่ท่ี Working Memory  

 

 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการระหว่าง Working Memory และ Long-term Memory  
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2.1.2 กระบวนการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญาผ่านสื่อมัลติมีเดีย 
Mayer (2009) น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Learning 

Theory) ของนักวิชาการหลายคน ได้แก่ Paivio (1990) Baddeley (2010) Chandler & Sweller 
(1991) และ Miller (1956) มาพัฒนาเป็นสมมติฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย  3 ประการ มี
ใจความดังนี ้

2.1.2.1 การรับรู้สองช่องทาง (Dual Channel Assumption)  
สมมติฐานข้อนี้พัฒนามาจากทฤษฎีรหัสคู่ (Dual-Coding Theory) ของ Paivio (1990) และ

โมเดลความจ าระยะสั้น (Model of Working Memory) ของ Baddeley (2010) ระบุว่ามนุษย์มี
ช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการได้ยิน (Auditory/Verbal Channel) ตามภาพที่ 
2.7 (บน) และ ช่องทางการมองเห็น (Visual/Pictorial Channel) ตามภาพที่ 2.7 (ล่าง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 ช่องทางการมองเห็นและช่องทางการได้ยิน 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:64. 
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Mayer (2009:64-66) อธิบายความต่างระหว่างช่องทางการมองเห็นและการได้ยินโดยใช้
แนวคิดประสาทรับความรู้สึก (Sensory-Modality Approach) และแนวคิดรูปแบบการน าเสนอ 
(Presentation Mode Approach) มีใจความดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดประสาทรับความรู้สึก (Sensory-Modality Approach) อธิบายความต่างระหว่าง
ช่องทางสองช่องทางตรงส่วนความจ าจากการสัมผัส (Sensory Memory) ดังภาพที่ 2.8 แนวคิดนี้
แบ่งสองช่องทางออกจากกันโดยการพิจารณาว่าข้อมูลที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอ เข้าสู่ความจ าจากการ
สัมผัส (Sensory Memory) ผ่านทางตา (Eyes) หรือทางหู (Ears) เช่น ภาพ (Picture) และข้อความ
อักษร (Text) เข้าสู่ความจ าจากการสัมผัสผ่านทางตา (ช่องทางการมองเห็น) ในขณะที่เสียงบรรยาย 
(Narration) เข้าสู่ความจ าจากการสัมผัสทางหู (ช่องทางการได้ยิน) 
 

 

ภาพที่ 2.8 แนวคิดประสาทรับความรู้สึกในความจ าจากการสัมผัส
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2. แนวคิดรูปแบบการน าเสนอ (Presentation Mode Approach) อธิบายความต่างระหว่าง
สองช่องทางตรงส่วนความจ าระยะสั้น (Short-term Memory หรือ Working Memory) ดังภาพที่ 
2.9 แนวคิดนี้แบ่งช่องทางสองช่องทางออกจากกันโดยการพิจารณาลักษณะของข้อมูลที่รับเข้ามาจาก
ความจ าจากการสัมผัสว่าเป็นวัจนภาษา (Verbal) หรืออวัจนภาษา (Non-Verbal) เช่น ภาพ 
(Picture) เป็นอวัจนภาษา (ช่องทางการมองเห็น) ส่วนข้อความอักษร (Text) และเสียงบรรยาย 
(Narration) เป็นวัจนภาษา (ช่องทางการได้ยิน) 

 

 

ภาพที่ 2.9 แนวคิดรูปแบบการน าเสนอในความจ าระยะสั้น 
 
นอกจากนี้ ข้อมูลยังสามารถสลับจากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่งได้ (ภาพที ่2.10) เช่น 

ข้อความอักษร (Text) เข้าสู่ความจ าจากการสัมผัส (Sensory Memory) ผ่านทางตา (Eyes) และถูก
เก็บอยู่ในรูปของข้อมูลรูปภาพ (Images) ในความจ าระยะสั้น (Working Memory) องค์ความรู้เดิมใน
ความจ าระยะยาวท าให้สมองรู้ได้ว่าข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นวัจนภาษา ดังนั้น สมองจึงแปลงข้อมูลภาพ
เป็นข้อมูลเสียง (Sounds) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดระบบ (Organizing) เป็นโครงสร้างข้อมูลวัจ
นภาษา (Verbal Model) และบูรณาการข้อมูล (Integrating) ต่อไป 
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ภาพที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างสองช่องทาง 
 
ภาพ (Picture) เสียงบรรยาย (Narration) และข้อความอักษร (Text) เป็นข้อมูลที่มีลักษณะ

ต่างกัน กระบวนการจัดการข้อมูลทั้ง 3 ประเภทจึงแตกต่างกันดังนี้  
1. ภาพ (Picture) จะเข้าสู่ตา (Eyes) ในความจ าจากการสัมผัส (Sensory Memory) เมื่อ

ผู้เรียนให้ความสนใจต่อภาพดังกล่าว (Selecting) ภาพจะถูกเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลภาพ (Images) 
ในความจ าระยะสั้น (Working Memory) และถูกจัดระบบ (Organizing) เป็นโครงสร้างอวัจนภาษา 
(Pictorial Model) สุดท้ายก็จะผ่านกระบวนการบูรณาการ ( Integrating) กับความจ าระยะยาว 
(Long-term Memory) เพ่ือการเรียนรู้ต่อไป (ภาพที่ 2.11) 

 

 

ภาพที่ 2.11 กระบวนการจัดการภาพ (Processing of Picture) 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:77. 
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2. เสียงบรรยาย (Narration) จะเข้าสู่หู  (Ears) ในความจ าจากการสัมผัส (Sensory 
Memory) เมื่อผู้เรียนให้ความสนใจกับเสียงดังกล่าว (Selecting) เสียงจะถูกเก็บอยู่ในรูปของข้อมูล
เสียง (Sounds) ในความจ าระยะสั้น (Working Memory) และถูกจัดระบบ (Organizing) เป็น
โครงสร้างวัจนภาษา (Verbal Model) สุดท้ายก็จะผ่านกระบวนการบูรณาการ ( Integrating) กับ 
ความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เพ่ือการเรียนรู้ต่อไป (ภาพที่ 2.12)  

 

 

ภาพที่ 2.12 กระบวนการจัดการเสียงบรรยาย (Processing of Narration) 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:77. 

 
3. ข้อความอักษร (Text) จะเข้าสู่ตา (Eyes) ในความจ าจากการสัมผัส (Sensory Memory) 

เมื่อผู้เรียนให้ความสนใจต่อข้อความดังกล่าว (Selecting) ข้อความอักษรจะถูกเก็บอยู่ในรูปของ
ข้อมูลภาพ (Images) ในความจ าระยะสั้น (Working Memory) ถูกแปลงเป็นข้อมูลเสียง (Sounds) 
และถูกจัดระบบ (Organizing) เป็นโครงสร้างวัจนภาษา (Verbal Model) สุดท้ายก็จะผ่าน
กระบวนการบูรณาการ (Integrating) กับความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เพ่ือการเรียนรู้
ต่อไป (ภาพที่ 2.13) 
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ภาพที่ 2.13 กระบวนการจัดการข้อความอักษร (Processing of Text) 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:77. 
 

2.1.2.2 ขีดจ ากัดการรับข้อมูล (Limited Capacity Assumption)  
สมมติฐานนี้ (Mayer, 2009:66-67) พัฒนามาจากทฤษฎีความจ าขณะใช้งานหรือความจ า

ระยะสั้น (Theory of Working Memory) ของ Baddeley (2010) และทฤษฎีภาระการเรียนรู้ทาง
สมอง (Cognitive Load Theory) ของ Chandler & Sweller (1991) ระบุว่า ช่องทางการรับรู้แต่
ละช่องทางสามารถรับข้อมูลในครั้งหนึ่งได้ในปริมาณจ ากัดและไม่ถาวรในความจ าระยะสั้น แบ่ง
ออกเป็นการจ าข้อมูลภาพจากการมองเห็น (Visual-Spatial Sketch Pad) และการจ าข้อมูลเสียงจาก
การได้ยิน (Phonological Loop) ก่อนจะได้รับการป้อนเข้าสู่ความจ าระยะยาวเป็นล าดับถัดไป 

การทดลองของ Miller (1956) ระบุว่าจ านวนข้อมูลที่มนุษย์สามารถจ าได้มีจ านวน 5 ถึง 7 
ชิ้น (chunk)3 ข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้สมองของผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลจากสื่อมัลติมีเดียในแต่ละครั้ง
ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
 

2.1.2.3 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คัดเลือก จัดระบบและบูรณาการ 
(Active Processing Assumption)  

สมมติฐานนี้เป็นสมมติฐานที่ Mayer (2009) ตั้งขึน้ ระบุว่ามนุษย์จะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่
รับเข้าสู่สมองได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คัดเลือก (Selecting) จัดระบบ (Organizing) และบูรณา
การ (Integrating) เสียก่อน สามกระบวนการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

                                           
3 ช้ิน (chunk) เป็นหน่วยการเก็บขอ้มูล โดย Miller (1956) กล่าวว่า 1 ช้ิน สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ตัวอักษร เช่น 
‘c’ ‘a’ ‘t’ ถูกเก็บไว้เป็น 3 ช้ิน แต่ 1 ช้ินดังกล่าวสามารถขยายขนาด (Recoding) ได้ ด้วยการเปลี่ยนจากการเก็บ
อย่างละ 1 ตัวอักษรเป็น 1 ค า เช่น เก็น “cat” ไว้เป็น 1 ช้ิน กล่าวคือ ช้ินหรือ chunk มีขนาดไม่ตายตัว 
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1. กระบวนการคัดเลือก (Selecting) เมื่อผู้เรียนตั้งใจรับชมสื่อมัลติมีเดีย ข้อมูลบางส่วนใน
ความจ าจากการสัมผัสที่รับเข้ามาทางตาและหูจะได้รับเลือก (Selecting) เข้าสู่ความจ าระยะสั้น 

 

 

ภาพที่ 2.14 กระบวนการคัดเลือก (Selecting) 
 
2. กระบวนการจัดระบบ (Organizing) เมื่อข้อมูลจากสื่อมัลติมีเดียเข้าสู่ความจ าระยะสั้น 

สมองจะจัดระบบข้อมูลเสียง (Sounds) เป็นโครงสร้างวัจนภาษา (Verbal Model) และข้อมูลภาพ 
(Images) เป็นโครงสร้างอวัจนภาษา (Pictorial Model) โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
แต่ละส่วนที่ได้รับเข้ากับโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure) (Mayer, 2009:69)  

 

 

ภาพที่ 2.15 กระบวนการจัดระบบ (Organizing) 
 
โครงสร้างความรู้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โครงสร้างแบบกระบวนการ (Process 

Structure) เช่น การท างานของโสตประสาท โครงสร้างแบบเปรียบต่าง (Comparison Structure) 
เช่น การเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้  2 ทฤษฎี โครงสร้างแบบวางเกณฑ์ (Generalization 
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Structure) เช่น การน าเสนอเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดสงครามพร้อมแสดงข้อมูลสนับสนุน 
โครงสร้างแบบจาระไน (Enumeration Structure) เช่น รายชื่อกฎการสร้างมัลติมีเดีย 12 ประการ 
และโครงสร้างแบบแบ่งประเภท (Classification Structure) เช่น การแบ่งชนิดของสัตว์บกและสัตว์
น้ าในวิชาชีววิทยา อนึ่ง การใช้แผนภูมิหรือแผนภาพที่สอดคล้องกับประเภทของโครงสร้างความรู้จะ
ช่วยให้สมองของผู้เรียนสามารถจัดระบบข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

 
3. กระบวนการบูรณาการ (Integrating) ความรู้เดิมในความจ าระยะยาวจะถูกน ามาที่

ความจ าระยะสั้นเพ่ือบูรณาการกับความรู้ใหม่จากสื่อมัลติมีเดีย กระบวนการนี้จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้ลึกซึ้ง และสามารถน าองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

 

ภาพที่ 2.16 กระบวนการบูรณาการ (Integrating) 
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2.1.3 ประเภทของกระบวนการทางปัญญาและสภาวะปริมาณข้อมูลเกินขีดจ ากัด 
 กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียน
รับชมสื่อมัลติมีเดีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Mayer, 2009:79-82) ดังนี้ 

1. กระบวนการทางปัญญาภายนอก (Extraneous Cognitive Processing) คือ กระบวนการ
ทางปัญญาที่สร้างภาระให้กับสมอง ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของสื่อมัลติมี เดีย เช่น การ
กวาดสายตาหาข้อความบรรยายใต้ภาพที่ถูกวางอยู่ห่างจากภาพมากเกินไป หากกระบวนการทาง
ปัญญาภายนอกมีมากจนเกิดสภาวะปริมาณข้อมูลเกินขีดจ ากัด (Overload) สมองของผู้เรียนจะไม่มี
พ้ืนที่เหลือส าหรับกระบวนการเรียนรู้ขั้นถัดไป กล่าวคือ ไม่สามารถด าเนินกระบวนการคัดเลือก 
(Selecting) ข้อมูลเข้าสู่ความจ าระยะสั้นเพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ได้ 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.17 บริเวณการเกิดกระบวนการทางปัญญาภายนอก 
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2. กระบวนการทางปัญญาภายใน (Essential Cognitive Processing) คือ กระบวนการทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลือก (Selecting) ข้อมูลจากความจ าจากการสัมผัสเข้าสู่ความจ า
ระยะสั้น กระบวนการนี้จะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับความเร็วในการน าเสนอ ปริมาณและความซับซ้อน
ของเนื้อหาภายในสื่อ เช่น การให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ด้านสมองดูวิดีโอบรรยายเรื่องกระบวนการ
จัดการความจ าภายในสมอง ซึ่งน าเสนอข้อมูลเร็วจนผู้เรียนไม่สามารถตามบทเรียนได้ทัน ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน หากกระบวนการทางปัญญาภายในเกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลจนเกิดสภาวะ
ปริมาณข้อมูลเกินขีดจ ากัด (Overload) สมองของผู้เรียนจะไม่มีพ้ืนที่เหลือส าหรับกระบวนการเรียนรู้
ขั้นถัดไป กล่าวคือ ไม่สามารถด าเนินกระบวนการจัดระบบ (Organizing) และบูรณาการความรู้ใหม่
เข้ากับองคค์วามรู้เดิม (Integrating) ได้  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.18 บริเวณการเกิดกระบวนการทางปัญญาภายใน 
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3. กระบวนการทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ในเชิงลึก (Generative Cognitive Processing) 
คือ กระบวนการทางปัญญาที่ เกิดจากกระบวนการจัดระบบ (Organizing) และบูรณาการ 
(Integrating) องค์ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมในความจ าระยะยาว เช่น การที่ผู้เรียนพยายาม
เชื่อมโยงประสบการณ์การขับรถยนต์เข้ากับบทเรียนเรื่องระบบเบรกรถยนต์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้น
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับแรงจูงใจของผู้เรียน (Motivation) หากผู้เรียนรู้สึกต่อต้านและไม่สนใจ
จะท าความเข้าใจบทเรียน แม้จะมีพ้ืนที่ในสมองเหลือเพียงพอ กระบวนการทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้
ในเชิงลึกก็จะไม่เกิด 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.19 บริเวณการเกิด Generative Cognitive Process 
 
เพ่ือลดกระบวนการทางปัญญาภายนอก (Extraneous Cognitive Processing) สร้างความ

สมดุลให้กับกระบวนการทางปัญญาภายใน (Essential Cognitive Processing) และสนับสนุนการให้
เกิดกระบวนการทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ในเชิงลึก (Generative Cognitive Processing) Mayer 
(2009) ได้น าเสนอกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียขึ้นมา 12 ประการ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ กฎ
การสร้างมัลติมีเดียเพ่ือลดกระบวนการทางปัญญาภายนอก 5 ประการ กฎการสร้างมัลติมีเดียเพ่ือ
สร้างความสมดุลของการเกิดกระบวนการทางปัญญาภายใน 3 ประการ และกฎการสร้างมัลติมีเดีย
เพ่ือสนับสนุนการเกิดกระบวนการทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ในเชิงลึก 4 ประการ  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เ พ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 2 ประการ ได้แก่   
Redundancy Principle (กฎการสร้างมัลติมีเดียเพ่ือลดกระบวนการทางปัญญาภายนอก) และ 
Modality Principle (กฎการสร้างมัลติมีเดียเพ่ือสร้างความสมดุลของการเกิดกระบวนการทาง
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ปัญญาภายใน) โดยใช้สื่อมัลติมีเดียภาษาที่สอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะกล่าวถึงรายละเอียดของ 
Redundancy Principle และ Modality Principle ในภาษาท่ีหนึ่งที่ Mayer ไดอ้ธิบายไว้ก่อน 

 

2.2 Redundancy Principle และ Modality Principle 
Redundancy Principle และ Modality Principle มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.2.1 Redundancy Principle และงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่หนึ่ง 

 Redundancy Principle ระบุว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ 
(Picture) และเสียงบรรยาย (Narration) ได้ดีกว่าสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) เสียง
บรรยาย (Narration) และข้อความบรรยายเสียง (Text) เมื่อเสียงบรรยายและข้อความบรรยายเสียง
น าเสนอเนื้อหาที่เหมือนกัน (Mayer, 2009:118-134) 
 
สื่อที่ประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยายและข้อความบรรยายเสียง 

 
 

สื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย 

 

ภาพที่ 2.20 สื่อ 2 รูปแบบจาก Redundancy Principle 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009:124. 
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สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยาย และข้อความบรรยายเสียงมีโอกาสก่อให้เกิด
กระบวนการทางปัญญาภายนอกที่ขัดขวางการเรียนรู้จาก 2 สาเหตุดังนี้ 

1) เกิดจากการที่ผู้เรียนต้องกวาดสายตาสลับไปมาระหว่างภาพและข้อความบรรยายเสียงที่
เข้าสู่สมองผ่านทางตาเช่นเดียวกัน 

2) เกิดจากการที่ผู้เรียนพยายามเปรียบเทียบหาความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลจากเสียง
บรรยายและข้อความบรรยายเสียงที่เป็นวัจนภาษาเหมือนกัน 

การเกิดกระบวนการทางปัญญาภายนอก  (Extraneous Cognitive Processing) ขึ้นใน
ปริมาณมากจนเกิดสภาวะปริมาณข้อมูลเกินขีดจ ากัด (Overload) จะส่งผลให้สมองของผู้เรียนไม่มี
พ้ืนที่ความจ าเหลือพอส าหรับกระบวนการการเรียนรู้ อ่ืน คือ กระบวนการทางปัญญาภายใน 
(Essential Cognitive Processing)  และกระบวนการทางปัญญาเ พ่ือการ เรี ยนรู้ ใน เชิ งลึ ก 
(Generative Cognitive Processing) 

Redundancy Principle ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากงานวิจัยสื่อ
มัลติมีเดียภาษาที่หนึ่ง Mayer (2009) ได้น าเสนอผลการทดลองจากงานวิจัยพิสูจน์ Redundancy 
Principle ในภาษาที่หนึ่งจ านวน 9 งานวิจัย แต่ละงานด าเนินการทดลองเปรียบเทียบระดับความ
เข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่ม Picture-Narration (เรียนจากสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย) 
และ กลุ่ม Picture-Narration-Text (เรียนจากสื่อที่ประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยาย และข้อความ
บรรยายเสียง) และได้ผลการทดลองว่าสื่อแบบ Picture-Narration ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า สื่อ
แบบ Picture-Narration-Text และสนับสนุน Redundancy Principle 

ส าหรับรายละเอียดโดยสังเขปของงานวิจัยพิสูจน์ Redundancy Principle โดยสื่อมัลติมีเดีย
ที่น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่หนึ่งเป็นไปตามตารางที่ 2.1 ประกอบด้วยรายละเอียดชื่อผู้วิจัย เนื้อหาที่
ใช้สอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย และระดับค่าอิทธิพล (Effect Size) ที่ระบุว่ากลุ่ม Picture-Narration 
เรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่ม Picture-Narration-Text ในระดับใดโดยการตีความหมายของ Cohen4 (1988) 

                                           
4 Cohen (1988) ก าหนดการตีความค่าอิทธิพล (Effect Size หรือ ES) ว่า 0.2 หมายถึงน้อย 0.5 หมายถึงปาน
กลาง และ 0.8 หมายถึงมาก ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงก าหนดการตีความค่าอิทธิพลเป็นช่วง (interval) ดังนี้  
ES≤ 0.2 หมายถึง น้อย 0.5>ES>0.2 หมายถึง น้อยถึงปานกลาง ES=0.5 หมายถึง ปานกลาง 0.8>ES>0.5 
หมายถึง ปานกลางถึงมาก และ ES≥0.8 หมายถึง มาก 



 

 

25 

ตารางท่ี 2.1 การวิจัยในภาษาที่หนึ่งเพ่ือพิสูจน์ Redundancy Principle 

การวิจัย เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย ระดับค่าอิทธิพล 
(Effect Size) 

Mayer, Heiser, & Lonn 
(2001) 

การก าเนิดสายฟ้า มาก 

Moreno & Mayer 
(2002) 

การก าเนิดสายฟ้า ปานกลางถึงมาก 

Moreno & Mayer 
(2002a) 

เกมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม น้อย5 

Mousavi, Low, & Sweller 
(1995) 

การแก้โจทย์เรขาคณิต ปานกลางถึงมาก 

Kalyuga, Chandler, & 
Sweller 
(1999) 

วิศวกรรมไฟฟ้า มาก 

Kalyuga, Chandler, & 
Sweller 
(2000) 

วิศวกรรมไฟฟ้า มาก 

Craig, Gholson, & Driscoll  
(2002) 

การก าเนิดสายฟ้า ปานกลางถึงมาก 

Leahy, Chandler, & 
Sweller 
(2003) 

การอ่านกราฟอุณหภูมิ มาก 
 
 

                                           
5 Mayer อภิปรายสาเหตุที่การทดลองนี้มีค่าอิทธิพลน้อยว่า เพราะภาพแอนิเมชันท่ีมีเสียงบรรยายเป็นเพียง
องค์ประกอบเล็ก ๆ ในเกมวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลอง ท าให้ผลการเรยีนรู้จาก 2 กลุ่มออกมาไมต่า่งกันมากนัก 
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การวิจัย เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย ระดับค่าอิทธิพล 
(Effect Size) 

Jamet & Le Bohec 
(2007) 

ความจ าของมนุษย์ ปานกลางถึงมาก 

แหล่งที่มา : Mayer, 2009:126-128. 
 

2.2.2 Modality Principle และงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่หนึ่ง 
 Modality Principle ระบุว่าผู้เรียนจะเรียนรู้จากสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) 
และเสียงบรรยาย (Narration) ได้ดีกว่าสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) และข้อความ
อักษร (Text) เมื่อเสียงบรรยายและข้อความอักษรน าเสนอเนื้อหาที่เหมือนกัน (Mayer, 2009:200-
220) 
 
สื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย 

 
 

สื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร 

 

ภาพที่ 2.21 สื่อ 2 รูปแบบจาก Modality Principle 
แหล่งที่มา : Mayer, 2009: 207. 
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 ภาพและเสียงบรรยายมีเส้นทางเข้าสู่ความจ าจากการสัมผัสและความจ าระยะสั้นแยกออก
จากกันโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ภาพและข้อความอักษรมีเส้นทางเข้าสู่ความจ าจากการสัมผัสและความจ า
ระยะสั้นทับซ้อนกันบางส่วน (จากภาพที่ 2.11 ภาพที่ 2.12 และภาพที่ 2.13) ด้วยเหตุนี้ สื่อมัลติมีเดีย
ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยายจึงก่อให้เกิดกระบวนการทางปัญญาภายใน (Essential 
Cognitive Processing) ขึ้นในพ้ืนที่ความจ าได้สมดุลกว่าสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและ
ข้อความอักษร ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ในเชิงลึก (Generative Cognitive 
Processing) ซึ่งเป็นกระบวนการถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า 

Modality Principle ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากงานวิจัยสื่อ
มัลติมีเดียภาษาที่หนึ่ง Mayer (2009) ได้น าเสนอผลการทดลองจากงานวิจัยพิสูจน์ Modality 
Principle ในภาษาท่ีหนึ่งจ านวน 14 งานวิจัย แต่ละงานด าเนินการทดลองโดยการเปรียบเทียบระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่ม Picture-Narration (เรียนจากสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียง
บรรยาย) และ กลุ่ม Picture-Text (เรียนจากสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร) 13 งานวิจัย
ได้ผลสรุปว่าสื่อแบบ Picture-Narration ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า สื่อแบบ Picture-Text และ
สนับสนุน Modality Principle แต่มีงานวิจัยของ Tabbers, Martens, & Merriënboer (2004) 
(แถวสุดท้ายในตารางที่ 2.2)  ที่ได้ผลว่าสื่อแบบ Picture-Text ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่า
สื่อแบบ Picture-Narration และคัดค้าน Modality Principle 

Mayer (2009) อภิปรายผลการวิจัยของ Tabbers, Martens, & Merriënboer (2004) ว่า
งานวิจัยดังกล่าวใช้สื่อมัลติมีเดียที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้ (User-Paced 
Multimedia) ดังนั้น ผลที่เกิดจากการน า Modality Principle ไปใช้จึงไม่เด่นชัด กล่าวคือ ผลจาก 
Modality Principle จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อสื่อมัลติมีเดียด าเนินการน าเสนอโดยอัตโนมัติ 
(System-Paced Multimedia) 

ส าหรับรายละเอียดโดยสังเขปของงานวิจัยพิสูจน์ Modality Principle โดยสื่อมัลติมีเดียที่
น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่หนึ่งเป็นไปตามตารางที่ 2.2 ประกอบด้วยรายละเอียดชื่อผู้วิจัย เนื้อหาที่ใช้
สอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย และระดับค่าอิทธิพล (Effect Size) ที่ระบุว่ากลุ่ม Picture-Narration เรียนรู้
ได้ดีกว่ากลุ่ม Picture-Text ในระดับใดโดยการตีความหมายของ Cohen (1988) 
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ตารางท่ี 2.2 การวิจัยในภาษาที่หนึ่งเพ่ือพิสูจน์ Modality Principle 

การวิจัย เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย ระดับค่าอิทธิพล 
(Effect Size) 

Mayer & Moreno 
(1998) 

การก าเนิดสายฟ้าและระบบ
เบรก 

มาก 

Moreno & Mayer 
(1999) 

การก าเนิดสายฟ้า มาก 

Moreno, Mayer, Spires,  
& Lester 
(2001) 

เกมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาก 

Moreno & Mayer 
(2002a) 

เกมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาก 

Mayer, Dow, & Mayer 
(2003) 

เกมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปานกลางถึงมาก 

Yaghoub Mousavi et al. 
(1995) 

เรขาคณิต ปานกลางถึงมาก 

Tindall-Ford, Chandler, 
&Sweller 
(1997) 

วงจรไฟฟ้า มาก 

Jeung, Chandler, & 
Sweller 
(1997) 

โจทย์คณิตศาสตร์ มาก 

Leahy, Chandler, & 
Sweller 
(2003) 

การอ่านกราฟ ปานกลางถึงมาก 

Kalyuga, Chandler,  
& Sweller 

(1999) 
วิศวกรรมไฟฟ้า มาก 
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การวิจัย เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย ระดับค่าอิทธิพล 
(Effect Size) 

Kalyuga, Chandler,  
& Sweller (2000) 

วิศวกรรมไฟฟ้า ปานกลางถึงมาก 

Craig, Gholson, & Driscoll 
(2002) 

การก าเนิดสายฟ้า มาก 

Atkinson 
(2002) 

โจทย์คณิตศาสตร์ ปานกลางถึงมาก 

Tabbers, Martens, 
&Merriënboer 

(2004) 
การออกแบบการสอน 

ผลการทดลองไม่สนับสนุน 
Modality Principle 

(กลุ่ม Picture-Text เรียนรู้ได้
ดีกว่ากลุ่ม Picture-

Narration)   

แหล่งที่มา : Mayer, 2009:210-213. 
 

จากงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่หนึ่ง พบว่า Redundancy Principle และ Modality 
Principle มีแนวโน้มได้รับการสนับสนุน แต่หากภาษาภายในสื่อมัลติมีเดียกลายเป็นภาษาที่สอง ผล
การพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality Principle อาจไม่เป็นไปได้ทิศทางเดียวกับ
ภาษาท่ีหนึ่ง เพราะกฎทั้ง 2 ประการระบุตรงกันว่าข้อความอักษร (Text) เป็นสิ่งที่ขัดขวางการเรียนรู้ 
แต่ส าหรับผู้เรียนภาษาที่สอง ข้อความอักษรอาจมีความจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจในเนื้อหาก็
เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ Redundancy Principle และ Modality Principle จึงเป็นกฎการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย 2 ประการที่ควรได้รับการพิสูจน์ในภาษาที่สองก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือผู้เรียนในภาษาท่ีสองต่อไป 
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2.3 งานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง 
 งานวิจัยนี้ทบทวนงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ Redundancy 
Principle และ Modality Principle ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Redundancy Principle 
 2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Modality Principle 
 

2.3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Redundancy Principle  
งานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Redundancy Principle นั้นมี

ทั้งงานที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงแบ่งน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละงานโดย
แยกตามผลการวิจัย ดังนี้ 

2.3.1.1 งานวิจัยที่สนับสนุน Redundancy Principle 
Diao & Sweller (2007) เปรียบเทียบความสามารถในการแปลค าศัพท์ใหม่และการจ า

ประเด็นส าคัญในบทความภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่ม Text-Only (อ่านบทความอย่างเดียว) และกลุ่ม 
Text-Narration (อ่านและฟังเสียงบรรยายบทความในเวลาเดียวกัน) งานวิจัยนี้ท าการทดลอง 2 ครั้ง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวจีนจ านวน 60 คน (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ตัวอย่าง) ในการทดลองที่ 1 และ 57 คน ในการทดลองที่ 2 (ไม่ระบุระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง) ใช้บทความที่มีเนื้อหาต่างกันในแต่ละการทดลอง6 แต่ด าเนินการโดย
ใช้ขั้นตอนที่เหมือนกันคือ ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบแปลความหมายค าศัพท์ก่อนเรียน แบ่งให้
อ่านหรืออ่านและฟังบทความตามกลุ่ม (ได้อ่านหรืออ่านและฟังทั้งหมด 2 ครั้ง) โดยบทความจะถูก
แบ่งเป็นส่วน ๆ และทยอยปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างอ่าน 
โดยเวลาที่บทความแต่ละส่วนปรากฏบนหน้าจอจะเท่ากับเวลาที่เสียงบรรยายใช้ หลังอ่านหรืออ่าน
และฟังบทความจบ กลุ่มตัวอย่างจะต้องท าแบบทดสอบแปลค าศัพท์ใหม่จากบทความ (Word 
Decoding) และแบบทดสอบที่ให้เขียนประเด็นส าคัญทั้งหมดที่จ าได้อย่างอิสระ (Free Recall) ผล
การทดลองทั้ง 2 ครั้ง ระบุตรงกันว่า กลุ่ม Text-Only สามารถจ าประเด็นส าคัญในบทความ (Free 
Recall) ได้มากกว่ากลุ่ม Text-Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในด้านการแปลความหมายค าศัพท์ (Word Decoding) 

González et al., (2017) วิจัยเรื่องการอ่านบทความภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยนี้ด าเนินการวิจัยในลักษณะเดียวกับ Diao & Sweller (2007) และได้ผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กัน สิ่งที่เพ่ิมมาจากงานของ Diao & Sweller (2007) คือ งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้มีภาษาสเปน

                                           
6 การทดลองที่ 1 บทความเรื่องผู้หญิงในท่ีท างาน การทดลองที่ 2 บทความเรื่องการปลูกต้นกาแฟ 
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เป็นภาษาที่หนึ่งและมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหลายระดับ (ผู้เรียนระดับสูง 35 คน และ
ผู้เรียนระดับต้นถึงกลาง 24 คน โดยแบ่งระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามการลงคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนของผู้เรียน) และแบ่งคละผู้เรียนทุกระดับให้อยู่ในกลุ่ม Text-Only (อ่าน
บทความอย่างเดียว) และกลุ่ม Text-Narration (อ่านและฟังเสียงบรรยายบทความในเวลาเดียวกัน) 
บทความที่ใช้ในการทดลองมีระดับความยากของค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เหมาะกับระดับภาษาของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคน (บทความยากชื่อว่า “Window in the Sea” ส าหรับผู้เรียนระดับสูง และ
บทความง่ายชื่อว่า “Plastic Ducks Lost at Sea” ส าหรับผู้เรียนระดับต้นถึงกลาง) งานวิจัยนี้
ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างอ่านหรืออ่านและฟังบทความตามกลุ่มที่แบ่งไว้ และทดสอบ
หลังเรียน (ทดสอบหลังอ่านหรืออ่านและฟังบทความทันที) โดยใช้แบบทดสอบที่ให้เขียนประเด็น
ส าคัญทั้งหมดที่จ าได้อย่างอิสระ (Free Recall) ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม Text-Only สามารถจ า
ประเด็นส าคัญในบทความได้มากกว่ากลุ่ม Text-Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนระดับต้นถึงกลางและระดับสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าผลกระทบจากองค์ประกอบ
ส่วนเกิน (Redundancy effect) หรือการเปิดเสียงบรรยายบทความให้ฟังระหว่างอ่านบทความจะ
ขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับต้นถึงกลางได้มากกว่าผู้เรียนระดับสูง 

Nagahama & Morita (2016) ท าวิจัยเปรียบเทียบความต่างของระดับความเข้าใจในเนื้อหา
จากการรับชมวิดีโอภาษาอังกฤษ (วิดีโอจากคอร์สออนไลน์ของ edX ชื่อหัวข้อว่า "Implementation 
and Educational Technology") 3 รูปแบบที่มีองค์ประกอบต่างกัน ได้แก่ วิดีโอแบบ Text-
Narration (วิดีโอที่มีเฉพาะเสียงบรรยายและข้อความบรรยายเสียง) วิดีโอแบบ Text-Picture (วิดีโอ
ที่มีเฉพาะภาพและข้อความบรรยายเสียง) และวิดีโอแบบ Text-Picture-Narration (วิดีโอที่มีภาพ 
เสียงบรรยาย และข้อความบรรยายเสียง) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นจ านวน 66 คน 
ด าเนินการทดลองโดยการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
สอบ RLG7 เพ่ือแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ และให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนดูวิดีโอทั้ง 3 รูปแบบ (แต่ละ
รูปแบบมีเนื้อหาต่างกัน) หลังดูวิดีโอแต่ละวิดีโอจบ กลุ่มตัวอย่างจะต้องท าแบบทดสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาและค าศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในวิดีโอนั้น ๆ (ข้อสอบแบบปรนัยถูกผิดและแบบเลือกตอบ) และตอบ
แบบประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับวิดีโอ (ระดับความเข้าใจ ความง่ายในการศึกษา สมาธิ ความ
ล าบาก ความชอบ) ผลการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าใจ
ในเนื้อหาวิดี โอแบบ Text-Picture ได้ดีกว่า วิดี โอแบบ Text-Narration และ Text-Picture-

                                           
7 RLG Test (RLG テスト) คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทางด้าน Reading Listening และ 
Grammar พัฒนาโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาตโิยโกฮามะ (横浜国立大学) 
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Narration และพึงพอใจวิดีโอแบบ Text-Picture-Narration มากกว่าวิดีโอแบบอ่ืน นอกจากนี้ ยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่าจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีโอได้ดีกว่าอีกด้วย 

 
2.3.1.2 งานวิจัยที่ไม่สนับสนุน Redundancy Principle 

Guichon & McLornan (2008) เปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาจากการรับชมข่าว
ภาษาอังกฤษของ BBC news เรื่องชีวิตคู่ของชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสในชานเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. 
ระหว่างกลุ่ม Narration (ฟังเฉพาะเสียงจากข่าว) กลุ่ม Picture-Narration (ฟังและดูภาพประกอบ
จากข่าว) กลุ่ม Picture-Narration-L2Text (ฟัง ดูภาพประกอบจากข่าว และมีข้อความบรรยายเสียง
ภาษาอังกฤษให้) และกลุ่ม Picture-Narration-L1Text (ฟัง ดูภาพประกอบจากข่าว และมีค า
แปลภาษาฝรั่งเศสให้) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวฝรั่งเศสผู้มีระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษปานกลาง (วัดระดับโดยใช้แบบทดสอบ ESL Placement Test) จ านวน 40 คน 
ด าเนินการวิจัยโดยการให้กลุ่มตัวอย่างรับชมหรือรับฟังข่าวตามกลุ่มที่แบ่งไว้ (ได้รับฟังหรือรับชมข่าว
ทั้งหมด 2 ครั้ง) และอนุญาตให้จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้อย่างอิสระในระหว่าง
การรับชมหรือรับฟัง หลังจากนั้นก็ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบที่ให้เขียนประเด็นส าคัญทั้งหมดที่
จ าได้อย่างอิสระ (Free Recall) ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม Picture-Narration-L2Text และ กลุ่ม 
Picture-Narration-L1Text สามารถจ าประเด็นในข่าวได้มากกว่ากลุ่ม Narration และกลุ่ม Picture-
Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่ างกลุ่ม 
Picture-Narration-L2Text และ กลุ่ม Picture-Narration-L1Text ซึ่งท าให้อนุมานได้ว่าข้อความ
อักษร (Text) ในสื่อมัลติมีเดียอาจเอ้ือต่อแบบทดสอบแบบเขียน เพราะกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องคาดเดา
วิธีการเขียนค าศัพท์เอง 

She, Wang, Chen, & Chen (2009) พิสูจน์ Redundancy Principle โดยการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างระหว่างสื่อภาษาจีน  3 รูปแบบที่สอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ไวรัสตัวใหม่ อินเตอร์เน็ต พลังงานสะอาด ยาจีนและผลลัพธ์ด้านความงาม) 
ได้แก่ สื่อแบบ Text-Narration (สื่อประกอบด้วยข้อความอักษรและเสียงบรรยาย) สื่อแบบ Picture-
Narration (สื่อประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย) และสื่อแบบ Picture-Narration-Vocabulary 
(สื่อประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยาย และค าศัพท์ใหม่ในรูปของข้อความอักษร ) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ผู้เลือกเรียนวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเสริมจ านวน 
16 คน (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาจีนของกลุ่มตัวอย่าง) ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่ม
ตัวอย่างดูสื่อแต่ละประเภท และให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนคิด
ว่าดีที่สุดจาก 5 ประเด็น ได้แก่ สื่อที่น าเสนอบทเรียนได้เข้าใจง่าย สื่อที่รับชมบทเรียนได้ง่าย สื่อที่รู้สึก
สนใจ สื่อที่ประทับใจที่สุด และสื่อที่อยากจะรับชมอีก ผลการตอบแบบสอบถามพบว่าสื่อแบบ  
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Picture-Narration-Vocabulary เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดส าหรับทั้ง  5 ประเด็นใน
แบบสอบถาม ด้วยเหตุนี้ สื่อมัลติมีเดียภาษาที่สองจึงไม่ควรมีเพียงภาพและเสียงบรรยายตามที่ระบุไว้
ใน Redundancy Principle แต่ควรเพ่ิมค าศัพท์ใหม่ในรูปของตัวอักษรเข้าไปในสื่อด้วย เพราะกลุ่ม
ผู้เรียนภาษาที่สองซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อาจรู้สึกไม่มั่นใจหรือวิตกจากการดูสื่อมัลติมีเดียที่มีเฉพาะภาพและ
เสียง แต่ไม่มีตัวอักษรปรากฏเป็นค าศัพท์ให้เห็นจริง ดังนั้น การมีค าศัพท์ปรากฏขึ้นมาในสื่อด้วยจึงมี
แนวโน้มที่จะช่วยผู้เรียนภาษาท่ีสองมากกว่าที่จะเป็นภาระ 

Toh, Munassar, & Yahaya (2010) พิสูจน์ Redundancy Principle โดยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาและแรงจูงใจของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ 2 รูปแบบที่ผู้ เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้ (User-Paced 
Multimedia) โดยโปรแกรมดังกล่าวน าเสนอเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือ New 
Interchange: English for international communication งานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม 
Picture-Narration-Text (เรียนจากโปรแกรมท่ีมีภาพ เสียงบรรยาย และข้อความบรรยายเสียง) และ
กลุ่ม Picture-Narration (เรียนจากโปรแกรมที่มีภาพ และเสียงบรรยาย) ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาว
เยเมนผู้มีภาษาอาหรับเป็นภาษาที่หนึ่งจ านวน 209 คน (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มตัวอย่าง) ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างเรียนจากโปรแกรมแต่ละรูปแบบตาม
กลุ่มท่ีไดแ้บ่งไว้ จากนั้นก็ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาและแบบสอบถาม
วัดระดับแรงจูงใจ ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม Picture-Narration-Text มีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่า
กลุ่ม Picture-Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ด้านแรงจูงใจ ท าให้อนุมานได้ว่า กลุ่มผู้เรียนภาษาที่สองซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อาจรู้สึกไม่มั่นใจหรือวิตกจาก
การดูสื่อมัลติมีเดียที่มีเฉพาะภาพและเสียง แต่ไม่มีตัวอักษรปรากฏเป็นค าศัพท์ให้เห็นจริง ดังนั้น การ
มีค าศัพทป์รากฏขึ้นมาในสื่อด้วย จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยผู้เรียนภาษาท่ีสองมากกว่าที่จะเป็นภาระ 

Sydorenko (2010) เปรียบเทียบความสามารถด้านการจ าและการแปลค าศัพท์จากรายการ
ตลกภาษารัสเซีย (เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ การกิน การชื่นชม) ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
Picture-Narration-Text (ดูวิดีโอแบบมีภาพ เสียงบรรยายและข้อความบรรยายเสียง) กลุ่ม Picture-
Narration (ดูวิดีโอที่มีเฉพาะภาพและเสียงบรรยาย) กลุ่ม Picture-Text (ดูวิดีโอที่มีเฉพาะภาพและ
ค าบรรยาย) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษารัสเซียเป็นภาษาที่สองจ านวน 26 คน และมี
ความสามารถทางภาษารัสเซียอยู่ในระดับต้น (วัดระดับความสามารถทางภาษาจากจ านวนการลงวิชา
เรียนและระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย) ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอ
ตามกลุ่มทีไ่ดแ้บ่งไว้ และทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบด้านการจดจ าค าศัพท์ (ข้อสอบมีท้ังแบบ
ที่ค าศัพท์ถูกพิมพ์อยู่บนกระดาษค าตอบ และแบบที่ให้กลุ่มตัวอย่างฟังและเลือกค าศัพท์จากเสียงพูด) 
และด้านการแปลค าศัพท์ (ข้อสอบมีทั้งแบบให้แปลค าศัพท์ที่พิมพ์อยู่บนกระดาษค าตอบและให้แปล
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ค าศัพท์ที่ได้ยินจากเสียงพูด) ผลการทดลองระบุว่า ในด้านการจ าค าศัพท์ ไม่พบความต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม แต่ในด้านการแปลค าศัพท์ พบว่ากลุ่ม Picture-Narration-Text 
สามารถแปลค าศัพท์ได้มากกว่ากลุ่ม Picture-Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งอาจเป็น
เพราะว่ากลุ่ม Picture-Narration-Text มีโอกาสได้ฟังและเห็นค าศัพท์ในรูปแบบของตัวอักษร จึงเอื้อ
ต่อการสอบแปลค าศัพท์ทั้งแบบที่ค าศัพท์พิมพ์อยู่บนกระดาษค าตอบ และข้อสอบเลือกค าศัพท์จาก
การฟังเสียงพูด 

Wang (2014) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจในเนื้อหาจาก
ละครชุดของอเมริกาเรื่อง Hannah Montana ซึ่งเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษ 4 วิดีโอที่มี เนื้อหา
ต่อเนื่องกัน แต่ละวิดีโอได้รับการดัดแปลงให้มีรูปแบบต่างกัน 4 รูปแบบ (1 วิดีโอ 1 รูปแบบ) ได้แก่ 
วิดีโอแบบ L1-Subtitle (วิดีโอภาษาอังกฤษ ค าบรรยายภาษาจีน) วิดีโอแบบ L2-Subtitle (วิดีโอ
ภาษาอังกฤษ ค าบรรยายภาษาอังกฤษ) วิดีโอแบบ L1&L2-Subtitle (วิดีโอภาษาอังกฤษ มีค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และวิดีโอแบบ No-Subtitle (วิดีโอภาษาอังกฤษแบบไม่มีค าบรรยาย) 
งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวจีนจ านวน 80 คนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับกลาง (แบ่งระดับโดยการให้กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับของตนเอง) ด าเนินการทดลองโดยการ
ให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนดูวิดีโอจนครบทั้งสี่รูปแบบ (แต่ละรูปแบบเป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมือนกัน) 
และทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบค าศัพท์และความเข้าใจในเนื้อหา ผลการทดลองพบว่าวิดีโอ
แบบ L1&L2-Subtitle สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีที่สุด และวิดีโอแบบ  L1&L2-
Subtitle และ L1-Subtitle สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอได้ดีที่สุด แต่วิดีโอแบบ 
No-Subtitle ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอได้แย่ที่สุด ซึ่งส าหรับการ
เรียนรู้ค าศัพท์นั้น อาจเป็นเพราะผู้เรียนภาษาที่สองที่เป็นผู้ใหญ่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ค าศัพท์จากการ
ได้เห็นตัวอักษร (Text) มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 

Mayer, Lee, & Peebles (2014) พิสูจน์ Redundancy Principle โดยการเปรียบเทียบ
ระดับความเข้าใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษเรื่องชีวิตสัตว์ป่าในขั้วโลกใต้ ระหว่างกลุ่ม Picture-
Narration (ดูวิดีโอแบบไม่มีข้อความบรรยายเสียง) และกลุ่ม Picture-Narration-Text (ดูวิดีโอแบบ
มีข้อความบรรยายเสียง) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจ านวน 73 
คนผู้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง (วัดระดับจากคะแนนสอบ TOEFL) ด าเนินการทดลอง
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอตามกลุ่มที่แยกไว้ จากนั้นก็ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความ
เข้าใจในเนื้อหาและแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นและระดับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาภายในวิดีโอ
ที่ใช้ในการทดลอง ผลการทดลองพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ การเพ่ิมค าบรรยายลงไปในวิดีโอไม่ส่งผลกระทบทั้งทางลบและทางบวก
ต่อการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 
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Ramsin (2016) พิสูจน์ Redundancy Principle โดยการเปรียบเทียบความเข้าใจในเนื้อหา
ของวิดีโอวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (การคัดเลือกโดยธรรมชาติ และหลักฐานที่บ่งบอกวิวัฒนาการ) 
ระหว่างกลุ่ม Picture-Narration (ดูวิดีโอแบบไม่มีข้อความบรรยายเสียง) และกลุ่ม Picture-
Narration-Text (ดูวิดีโอแบบมีข้อความบรรยายเสียง) เช่นเดียวกับ Mayer, Lee, & Peebles 
(2014) และได้ผลการทดลองที่สอดคล้องกัน งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวไทยจ านวน 230 คน 
(ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง) ด าเนินการทดลองโดยการทดสอบ
ก่อนเรียน ให้กลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอตามกลุ่มที่แบ่งไว้ และทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (สลับล าดับค าถาม) ผลการทดลองพบว่าทั้ง  2 กลุ่มมีระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาไมต่่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Zee, Admiraal, Paas, Saab, & Giesbers (2017) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจใน
เนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียภาษาที่สองและภาระทางด้านความคิดของผู้เรียน (mental effort) โดยใช้
วิดีโอภาษาอังกฤษ 4 รูปแบบ ได้แก่ วิดีโอแบบ Picture-Narration-Text-Complex (วิดีโอแบบมี
ข้อความบรรยายเสียง เพ่ิมภาพและข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลงในวิดีโอ) วิดีโอแบบ Picture-
Narration-Text (วิดีโอแบบมีข้อความบรรยายเสียง) วิดีโอแบบ Picture-Narration-Complex 
(วิดีโอแบบไม่มีข้อความบรรยายเสียง เพ่ิมภาพและข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลงในวิดีโอ) วิดีโอ
แบบ Picture-Narration (วิดีโอแบบไม่มีข้อความบรรยายเสียง) วิดีโอที่น ามาดัดแปลงเป็นวิดีโอจาก
คอร์สออนไลน์ของ Coursera platform มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบไต ประวัติความเป็นมาของยีนส์ 
ระบบการมองเห็น และระบบประสาทส่วนกลาง งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีสองจ านวน 125 คน (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง) ใช้ตัว
แปรต้นในการทดลองเป็นข้อความบรรยายเสียง ภาระทางสายตา และระดับความสามารถทางภาษา 
ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบถามเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น และดูวิดีโอครบทุก
รูปแบบ (แต่ละรูปแบบเป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาต่างกัน) โดยทดสอบความเข้าใจหลังดูวิดีโอแต่ละวิดีโอจบ
โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับภาระทางด้านความคิด (mental effort) และแบบทดสอบวัดระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหา เมื่อกลุ่มตัวอย่างดูวิดีโอและท าแบบทดสอบครบเรียบร้อยทั้งสี่วิดีโอ โปรแกรม
จะให้กลุ่มตัวอย่างท าข้อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างสุดท้าย จากการน าตัว
แปรต้นทั้ง 3 มาวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และภาระทางการใช้
ความคิดของผู้เรียนคือ ภาระทางสายตาและระดับความสามารถทางภาษา กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนรู้
ได้ดีภาระทางสายตามีน้อย และระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง ส่วนข้อความ
บรรยายเสียงนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเรียนรู้ผ่านวิดีโอของผู้เรียน 
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2.3.1.3 สรุปผลการวิจัยในภาษาท่ีสองที่เก่ียวข้องกับ Redundancy Principle 
จากงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่ สนับสนุนและไม่สนับสนุน  Redundancy 

Principle สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ การเพ่ิมข้อความบรรยายเสียง (Text) ลงในวิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดีย

ที่มีภาพ (Picture) และเสียงบรรยาย (Narration) เป็นองค์ประกอบอยู่แต่เดิม จะสนับสนุนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีขึ้น (Sydorenko, 2010; Wang, 2014)  

2. ด้านความเข้าใจในเนื้อหาจากการอ่านบทความ (Diao & Sweller, 2007; González et 
al., 2017) พบว่าการอ่านบทความเพียงอย่างเดียว (Text-Only) ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทความ
ได้ดีกว่าการอ่านบทความพร้อมฟังเสียงบรรยายบทความไปด้วย (Text-Narration) ส าหรับการดูวิดีโอ 
(Nagahama & Morita, 2016) พบว่าวิดีโอที่มี เพียงข้อความบรรยายและภาพ (Text-Picture) 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าวิดีโอที่ประกอบด้วยข้อความบรรยายเสียง ภาพ และเสียง
บรรยาย (Text-Picture-Narration) หรือวิดีโอที่ประกอบด้วยข้อความบรรยายเสียงและเสียงบรรยาย 
(Text-Narration) กล่าวคือ ข้อความบรรยายเสียงหรือข้อความอักษร (Text) เป็นองค์ประกอบ
จ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจเนื้อหาในสื่อมัลติมีเดียภาษาที่สอง ในขณะที่เสียงบรรยาย 
(Narration) ที่มีเนื้อหาเหมือนกับข้อความอักษรมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์ประกอบส่วนเกินซึ่งขัดขวาง
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านความเข้าใจในเนื้อหาจากงานวิจัยพิสูจน์ Redundancy Principle พบว่า
งานวิจัยส่วนหนึ่งระบุว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพ เสียงบรรยาย และข้อความบรรยายเสียง (Picture-
Narration-Text) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย 
(Picture-Narration) (Guichon & McLornan, 2008; She et al., 2009; Toh et al., 2010) แต่ก็
มีงานส่วนหนึ่งที่ระบุว่าสื่อทั้ง 2 รูปแบบไม่มีความแตกต่างกัน (Mayer et al., 2014; Ramsin, 2016) 

3. ด้านปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน พบว่างานวิจัยของ Zee, 
Admiraal, Paas, Saab, & Giesbers (2017) ได้ผลการวิจัยว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาคือ ระดับความสามารถทางภาษาและภาระทางสายตา แต่ข้อความบรรยายเสียง (Text) ไม่
ส่งผลทั้งด้านลบและด้านบวกต่อความเข้าใจในเนื้อหา 

จากข้อสรุปทั้งหมด กล่าวได้ว่างานวิจัยในภาษาที่สองมีแนวโน้มไม่สนับสนุน Redundancy 
Principle ทั้งในด้านการเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจในเนื้อหา และบ่งชี้ว่าข้อความอักษรหรือ
ข้อความบรรยายเสียง (Text) เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นทั้งต่อการเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจใน
เนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียภาษาท่ีสอง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Redundancy Principle สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 งานวิจัยในภาษาที่สองที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Redundancy Principle 

ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

Diao & 
Sweller 
(2007) 

อังกฤษ การทดลองที่ 1 : 
บทความเรื่อง

ผู้หญิงในที่ท างาน 
การทดลองที่ 2 :  
บทความเรื่องการ

ปลูกต้นกาแฟ 

สัญชาติ : จีน 
ระดับภาษาอังกฤษ :  

ไม่ระบุ 

การทดลองที่ 1 
1. กลุ่ม Text-Only (30 คน) 
2. กลุ่ม Text-Narration (30 คน) 
การทดลองที่ 2 
1. กลุ่ม Text-Only (29 คน) 
2. กลุ่ม Text-Narration (28 คน) 

กลุ่ม Text-Only สามารถจ าประเด็น
ส าคัญในบทความ (Free Recall) ได้
มากกว่ากลุ่ม Text-Narration อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านการ
แปลความหมาย (Word Decoding) 

Guichon & 
McLornan  

(2008) 

อังกฤษ ข่าวจาก BBC 
news 

เรื่องชีวิตคู่ของชาว
อเมริกันเชื้อสาย

ฝรั่งเศสในชานเมือง
วอชิงตัน ดี.ซี. 

สัญชาติ : ฝรั่งเศส 
ระดับภาษาอังกฤษ :  

ปานกลาง 

1. กลุ่ม Narration 
2. กลุ่ม Picture-Narration 
3. กลุ่ม Picture-Narration-L2Text 
4. กลุ่ม Picture-Narration-L1Text 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 คน แต่ไม่มี
การระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม) 

กลุ่ม Picture-Narration-L2Text และ
ก ลุ่ ม  Picture-Narration-L1 Text 
สามารถจ าประเด็นในข่าวได้มากกว่า
กลุ่ ม  Narration และกลุ่ ม  Picture-
Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างกลุ่ม Picture-Narration-
L2 Text แ ล ะ  ก ลุ่ ม  Picture-
Narration-L1Text 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

She, Wang, 
Chen, & 
Chen  
(2009) 

จีน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
(ไวรัสตัวใหม่ 
อินเตอร์เน็ต 

พลังงานสะอาด 
ยาจีนและผลลัพธ์
ด้านความงาม) 

สัญชาติ : ญี่ปุ่น 
ระดับภาษาจีน : ต้น 

โปรแกรมจะสุ่มรูปแบบสื่อที่จะ
น าเสนอหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเลือก
บทเรียน 
1. แบบ Text-Narration 
2. แบบ Picture 
3. แบบ Picture-Narration-
Vocabulary 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 16 คน แต่ไม่มี
การระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม) 

ผู้ เ รี ยนมี ความ เห็ นว่ าสื่ อ รู ป แบบ 
Picture-Narration-Vocabulary เป็น
สื่อที่ดีท่ีสุด 

Toh, 
Munassar, 
& Yahaya 

(2010) 

อังกฤษ บทเรียน
ภาษาอังกฤษจาก

หนังสือ New 
Interchange: 
English for 

international 
communication 

สัญชาติ : เยเมน  
ระดับภาษาอังกฤษ : 

ไม่ระบุ 

1. ก ลุ่ ม  Picture-Narration-Text 
(98 คน) 
2. ก ลุ่ ม  Picture-Narration ( 111 
คน) 

กลุ่ม Picture-Narration-Text เข้าใจ
ใน เนื้ อ ห าม ากกว่ า กลุ่ ม  Picture-
Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในด้านแรงจูงใจ 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

Sydorenko 
(2010) 

รัสเซีย วิดีโอจากรายการ
ตลกรัสเซีย 

(อาชีพ การกิน 
การชื่นชม) 

สัญชาติ : ผู้มีภาษาท่ี
หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
(25 คน) และภาษาจีน 

(1 คน) 
ระดับภาษารัสเซีย : 

ต้น 

1. กลุ่ม Picture-Narration-Text (8 
คน) 
2. กลุ่ม Picture-Narration (9 คน) 
 3. กลุ่ม Picture-Text (9 คน) 

1. ด้านการจ าค าศัพท์ : ไม่พบความ
ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง
ทั้ง 3 กลุ่ม  
2. ด้ า น ก า ร แ ป ล ค า ศั พท์  : ก ลุ่ ม 
Picture-Narration-Text แปลค าศัพท์
ได้มากกว่ากลุ่ม Picture-Narration 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Wang 
(2014) 

อังกฤษ ละครชุดของ
อเมริกาเรื่อง 

Hannah 
Montana 

(4 วิดีโอที่มีเนื้อหา
ต่อเนื่องกัน) 

สัญชาติ : จีน 
ระดับภาษาอังกฤษ : 

กลาง 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 80 คนจะได้ดูวิดีโอ 
4 วิดีโอที่มีครบทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 : L1-subtitle  
รูปแบบที่ 2 : L2-subtitle 
รูปแบบที่ 3 : L1&L2-subtitle 
รูปแบบที่ 4 : No-subtitle 

1. วิ ดี โ อ  L1&L2-Subtitle สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดี
ที่สุด 
2. วิดี โอแบบ L1&L2-Subtitle และ 
L1-Subtitle สามารถช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิดีโอได้ดีที่สุด 
3. วิดีโอแบบ No-Subtitle สง่เสริม
การเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิดีโอได้แย่ที่สุด 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

Mayer, 
Lee, & 

Peebles  
(2014) 

อังกฤษ ชีวิตสัตว์ป่า 
ในขั้วโลกใต้ 

สัญชาติ : จีน (61 คน), 
เกาหลี (8 คน),  
ญี่ปุ่น (4 คน) 

ระดับภาษาอังกฤษ : 
สูง 

1. กลุ่ม Picture-Narration (37 
คน) 
2. ก ลุ่ ม  Picture-Narration-Text 
(36 คน) 

ทั้ง 2 กลุ่มมีระดับความเข้าใจในเนื้อหา
ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ การเพ่ิมค าบรรยายลงไปใน
วิดีโอไม่ส่งผลกระทบทั้งทางลบและ
ทางบวกต่อการเรียนรู้และความเข้าใจ
ในเนื้อหาของผู้เรียน 
 

Ramsin 
(2016) 

อังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
(การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ และ

หลักฐานที่บ่งบอก
วิวัฒนาการ) 

สัญชาติ : ไทย 
ระดับภาษาอังกฤษ :  

ไม่ระบุ 

1. กลุ่ม Picture-Narration (113 
คน) 
2. กลุ่ม Picture-Narration-Text 
(117 คน) 

ทั้ง 2 กลุ่มมีระดับความเข้าใจในเนื้อหา
ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ การเพ่ิมค าบรรยายลงไปใน
วิดีโอไม่ส่งผลกระทบทั้งทางลบและ
ทางบวกต่อการเรียนรู้และเข้าใจใน
เนื้อหาของผู้เรียน 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

Nagahama 
& Morita  
(2016)  

อังกฤษ วิดีโอการเรียนการ
สอนออนไลน์ของ 
edX ชื่อหัวข้อว่า 

"Implementation 
and Educational 

Technology" 

สัญชาติ : ญี่ปุ่น 
ระดับภาษาอังกฤษ :  
ไม่ระบุ แต่มีการแบ่ง

ระดับเพ่ือเปรียบเทียบ
ในการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับชมสื่อ
มัลติมีเดีย 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบ Text-Narration 
2. แบบ Text-Picture 
3. แบบ Text-Picture-Narration 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 66 คน แต่ไม่มี
การระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม) 

1. กลุ่มตัวอย่างทุกระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษมีความเข้าใจใน
เ นื้ อ ห า วิ ดี โ อ แ บ บ  Text-Picture 
มากกว่า วิดีโอแบบ Text-Narration 
แ ล ะ วิ ดี โ อ แ บ บ  Text-Picture-
Narration  
2. กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพึงพอใจวิดีโอแบบ 
Text-Picture-Narration มากที่สุด  
3 .  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ไ ด้ ค ะ แ น น
ภาษาอังกฤษสูงกว่าจะสามารถเรียนรู้
เนื้อหาจากวิดีโอได้ดีกว่า 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

González 
et al. 
(2017) 

อังกฤษ บทความส าหรับ
ผู้เรียนระดับต้น : 
Plastic Ducks 
Lost at Sea 

บทความส าหรับ
ผู้เรียนระดับสูง : 
Window in the 

Sea 

 

สัญชาติ : ผู้มีภาษาท่ี
หนึ่งเป็นภาษาสเปน 
ระดับภาษาอังกฤษ :  
ต้นถึงกลาง (24 คน) 

สูง (35 คน) 

1. กลุ่ม Text-Only 
2. กลุ่ม Text-Narration 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน แต่ไม่มี
การระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม 
และท้ัง 2 กลุ่มมีผู้เรียนหลายระดับ
ปะปนกัน) 

1. ก ลุ่ ม  Text-Only ส า ม า ร ถ จ า
ประเด็นส าคัญในบทความได้มากกว่า
กลุ่ม Text-Narration อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทั้ ง ในกลุ่ มตัวอย่ างที่ เป็น
ผู้เรียนระดับต้นถึงกลางและระดับสูง 
2. ผ ล ก ร ะท บ จ า ก อ ง ค์ ป ร ะกอบ
ส่วนเกิน (Redundancy effect) หรือ
การเปิดเสียงบรรยายบทความให้ฟัง
ระหว่างอ่านบทความจะขัดขวางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนระดับต้นถึงกลางได้
มากกว่าผู้เรียนระดับสูง 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการแบ่งกลุ่ม 
ในการทดลอง 

ผลการศึกษา 

Zee, 
Admiraal, 

Paas, Saab, 
& Giesbers  

(2017) 

อังกฤษ วิดีโอจากคอร์สออน
ไลน์ของ Coursera 

platform 
(ระบบไต ประวัติ
ความเป็นมาของ
ยีนส์ ระบบการ
มองเห็น ระบบ

ประสาทส่วนกลาง) 

สัญชาติ : ผู้มี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สอง (ไม่ระบุสัญชาติ) 
ระดับภาษาอังกฤษ : 
ไม่ระบุ แต่มีการแบ่ง

ระดับเพ่ือเปรียบเทียบ
ในการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่างจะได้ดู วิดีโอ 4 รูปแบบ
ที่มีองค์ประกอบต่างกันดังนี ้
รูปแบบที่  1 :  Picture-Narration-
Text-Complex 
รูปแบบที่  2 :  Picture-Narration-
Text 
รูปแบบที่  3 :  Picture-Narration-
Complex 
รูปแบบที่  4  :  Picture-Narration 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 125 คน แต่ไม่
มีการระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม) 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และ
ภาระทางการใช้ความคิดของผู้เรียนคือ 
ภ า ร ะ ท า ง ส า ย ต า แ ล ะ ร ะ ดั บ
ความสามารถทางภาษา(ยิ่งภาระทาง
สายตาน้อยยิ่งเรียนรู้ ได้ดี ยิ่งระดับ
ความสามารถทางภาษาสูงยิ่งเรียนรู้ได้
ดี) 
2. ข้อความบรรยายเสียงนั้นไม่ใช่ตัว
แปรที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Modality Principle  
งานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Modality Principle นั้นมีทั้ง

งานที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงแบ่งน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละงานโดย
แยกตามผลการวิจัย ดังนี้ 

2.3.2.1 งานวิจัยที่สนับสนุน Modality Principle 
Tabbers, Martens, Merriënboer, & Huib Tabbers (2000) พิสูจน์ Modality Principle 

โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดียภาษาอังกฤษที่สอนเรื่องโมเดลการ
ออกแบบระบบการสอน (4C/ID-model) จากการทดลอง 2 ครั้ง การทดลองที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม Auto-Picture-Text (ดูสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร สื่อน าเสนอข้อมูลโดย
อัตโนมัติ) และกลุ่ม Auto-Picture-Narration (ดูสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย สื่อน าเสนอ
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ) และในการทดลองที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม Auto-Picture-Text 
กลุ่ม Auto-Picture-Narration กลุ่ม User-Picture-Text (ดูสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความ
อักษร ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้) และกลุ่ม User-Picture-Narration (ดูสื่อที่
ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้) งานวิจัยนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวดัตช์จ านวน 41 คนในการทดลองที่ 1 และชาวเบลเยียมจ านวน 81 คนในการ
ทดลองที ่2 (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างชาวดัตช์และชาวเบลเยียม) 
ด าเนินการทดลองทั้ง 2 ครั้งโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนจากสื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ และทดสอบหลังเรียน
โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา ผลการทดลองระบุว่า ในการทดลองที่ 1 ไม่พบความต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากคะแนนแบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจระหว่าง 2 กลุ่ม แต่ในการ
ทดลองที่ 2 พบว่า ส าหรับความเข้าใจในเนื้อหาจากสื่อที่น าเสนอโดยอัตโนมัติ กลุ่ม Auto-Picture-
Narration เข้าใจเนื้อหาจากสื่อมากกว่ากลุ่ม Auto-Picture-Text อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
ส าหรับความเข้าใจในเนื้อหาจากสื่อที่ผู้เรียนควบคุมความเร็วได้  ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างกลุ่ม User-Picture-Text และ User-Picture-Narration ในขณะที่กลุ่ม User-Picture-
Text ใช้เวลาในการเรียนจากสื่อมากกว่ากลุ่ม User-Picture-Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ งานวิจัยนี้สนับสนุน Modality Principle ในกรณีที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
(System-Paced Multimedia) แต่คัดค้าน Modality Principle ในกรณีที่ผู้เรียนสามารถควบคุม
ความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้ (User-Paced Multimedia) 
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 Harskamp, Mayer, & Suhre (2007) พิ สู จ น์  Modality Principle ใ นก า ร เ รี ย น วิ ช า
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยนี้เปรียบเทียบระดับความเข้าใจจากการเรียนผ่านชุดสไลด์ภาษาอังกฤษที่
น าเสนอเนื้อหาโดยอัตโนมัติ (System-Paced Multimedia) ซึ่งสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 
ด าเนินการทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวดัตช์จ านวน 27 คนในการทดลองที่ 1 
และชาวดัตช์จ านวน 55 คนในการทดลองที่ 2 (ไม่ระบุระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ตัวอย่าง) แบ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 การทดลองออกเป็นกลุ่ม Picture-Narration (ดูชุดสไลด์ที่
ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย) และกลุ่ม Picture-Text (ดูชุดสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพและ
ข้อความอักษร) เหมือนกัน แต่ในการทดลองที่ 2 มีการจับเวลาที่ใช้ในการเรียนจากชุดสไลด์ของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละคนด้วย ด าเนินการทดลองทั้ง 2 ครั้งโดยการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ดูชุดสไลด์ที่ต่างกันตามกลุ่มที่แบ่งไว้8 และทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 
ผลการทดลองระบุว่า ในการทดลองที่ 1 กลุ่ม Picture-Narration มีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่า
กลุ่ม Picture-Text อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนในการทดลองที่ 2 กลุ่ม Picture-Narration จะมี
ความเข้าใจในเนื้อหามากกว่ากลุ่ม Picture-Text อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเฉพาะในกรณีที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เวลาเรียนจากสื่อและตอบแบบทดสอบไม่เกิน 9 นาที ส่วนในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
เกิน 9 นาที (มีเวลาในการเรียนจากสื่อมาก) พบว่าไม่มีความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้านความ
เข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่ม Picture-Text และ Picture-Narration 
 Karbalaei, Sattari, & Nezami (2016) เปรียบเทียบความสามารถในการระลึกค าศัพท์ 
(Vocabulary Recall) จากการอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ประเทศออสเตรเลีย (บทความเดียวกับ Chen (2007)) ที่มีรูปแบบของหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ 
(Annotation) ต่างกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ Picture-Narration (หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพ
และเสียงบรรยาย) และแบบ Picture-Text (หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพและข้อความอักษร) 
งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวอิหร่านผู้มีภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาที่หนึ่งและมีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงจ านวน 38 คน (วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการ
สอบ Preliminary English Test ซึ่งเป็นหนึ่งในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์เป้าหมาย ให้อ่านบทความที่หมายเหตุอธิบายค าศัพท์ต่างกันตามกลุ่มที่แบ่งไว้ และทดสอบ
หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบค าศัพท์แบบเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน ผลการทดลองพบว่าหมาย

                                           
8 ชุดสไลด์ในการทดลองที่ 1 ประกอบด้วย 5 สไลด์ (5 หัวข้อ) ชุดสไลด์ในการทดลองที่ 2 ประกอบด้วย 4 สไลด์ (4 
หัวข้อ) กลุ่มตัวอย่างสามารถดสูไลด์แต่ละสไลด์ซ้ ากี่ครั้งก็ได้ แตเ่มื่อเลือกไปยังสไลด์ต่อไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับ
มาได้อีก 
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เหตุอธิบายค าศัพท์แบบ Picture-Narration ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างจ าค าศัพท์จากบทความได้ดีกว่าแบบ 
Picture-Text อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

2.3.2.2 งานวิจัยที่ไม่สนับสนุน Modality Principle 
Chen (2007) เปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศัพท์และความเข้าใจจากบทความภาษาอังกฤษเรื่อง

การตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในประเทศออสเตรเลียที่มีหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ (Annotation) 
ต่างกัน 2 รูปแบบ ภายใต้เงื่อนไขการเรียนรู้ 2 เงื่อนไข รวมเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม Intentional-Picture-Narration (กลุ่มเรียนรู้โดยตั้งใจ อ่านบทความที่หมายเหตุอธิบายค าศัพท์
เป็นภาพและเสียงบรรยาย) กลุ่ม Intentional-Picture-Text (กลุ่มเรียนรู้โดยตั้งใจ อ่านบทความที่
หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพและข้อความอักษร) กลุ่ม Incidental-Picture-Narration (กลุ่ม
เรียนรู้โดยบังเอิญ อ่านบทความที่หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพและเสียงบรรยาย) และกลุ่ม 
Incidental-Picture-Text (กลุ่มเรียนรู้โดยบังเอิญ อ่านบทความที่หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพ
และข้อความอักษร) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจ านวน 78 คน 
ผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง (วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษจากการ
สอบวัดระดับของมหาวิทยาลัย) กลุ่ม Intentional-Picture-Narration และ Intentional-Picture-
Text จะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการทดสอบค าศัพท์และความเข้าใจหลังเรียน แต่อีก 2 กลุ่มท่ีเหลือจะรู้เพียง
แค่ว่ามีการทดสอบความเข้าใจหลังเรียนเท่านั้น การวิจัยนี้ด าเนินการทดลองโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง
อ่านบทความที่มีหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ต่างกันตามกลุ่มที่แบ่งไว้ จากนั้นก็ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบสอบถามวัดระดับความคุ้นเคยของค าศัพท์เป้าหมาย (Vocabulary Knowledge Scale) 
แบบทดสอบค าศัพท์ และแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา ผลการทดลองพบว่า ส าหรับด้านการ
เรียนรู้ค าศัพท์ กลุ่ม Intentional-Picture-Narration และกลุ่ม Incidental-Picture-Narration 
เรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีกว่าอีก 2 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ หมายเหตุอธิบายค าศัพท์แบบ
ภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) สนับสนุนผู้เรียนด้านการเรียนรู้ศัพท์ได้ดีกว่าภาพและ
ข้อความอักษร (Picture-Text) ส าหรับด้านความเข้าใจในเนื้อหา ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ งานวิจัยนี้สนับสนุน Modality Principle ด้านการจ าค าศัพท์จาก
การอ่านบทความที่มีหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ประกอบ แต่ไม่สนับสนุน Modality Principle ในด้าน
ความเข้าใจในเนื้อหา 

 
2.3.2.3 สรุปผลการวิจัยในภาษาท่ีสองที่เก่ียวข้องกับ Modality Principle 

จากงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน  Modality Principle 
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 



 

 

47 

1. ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์จากหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ (Annotation) ในบทความ พบว่า
หมายเหตุอธิบายค าศัพท์ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) สนับสนุนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีกว่าหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร 
(Picture-Text) (Chen, 2007; Karbalaei et al., 2016) 

2. ด้านความเข้า ใจ ในเนื้ อหาจากงานวิจั ย พิสูจน์  Modality Principle พบว่าสื่ อที่
ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่า
สื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร (Picture-Text) (Tabbers, Martens, Merriënboer, & 
Huib Tabbers, 2000; Harskamp, Mayer, & Suhre, 2007) แต่มีงานวิจัยการอ่านบทความภาษาที่
สองแบบมีหมายเหตุอธิบายค าศัพท์ประกอบที่มีผลการวิจัยว่าการอธิบายค าศัพท์ด้วยภาพและเสียง
บรรยาย (Picture-Narration) ไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทความได้ดีกว่าการอธิบายค าศัพท์
ด้วยภาพและข้อความอักษร (Picture-Text) (Chen, 2007) 

3. ด้านลักษณะการน าเสนอของสื่อ พบว่าเมื่อสื่อมัลติมีเดียน าเสนอข้อมูลโดยอัตมัติ 
(System-Paced Multimedia) สื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร (Picture-Text) 
แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างควบคุมความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้ (User-Paced Multimedia) หรือมี
เวลาในการเรียนรู้จากสื่อมาก พบว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพและข้อความอักษร (Picture-Text) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ไม่ต่างจากสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย (Picture-
Narration)  (Tabbers, Martens, Merriënboer, & Huib Tabbers, 2000; Harskamp, Mayer, & 
Suhre, 2007) ประเด็นที่ว่า Modality Principle จะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อผู้เรียนสามารถควบคุม
ความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้นี้สอดคล้องกับผลการพิสูจน์ Redundancy Principle ในภาษาที่
สอง (Toh et al., 2010) และผลการพิสูจน์ Modality Principle โดยสื่อมัลติมีเดียภาษาที่หนึ่งของ 
Tabbers, Martens, & Merriënboer (2004) จากตารางที่ 2.2  

จากข้อสรุปทั้งหมด กล่าวได้ว่างานวิจัยในภาษาที่สองมีแนวโน้มสนับสนุน Modality 
Principle ในด้านความเข้าใจในเนื้อหา แต่ไม่สนับสนุน Modality Principle ในด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์ กล่าวคือ ในด้านความเข้าใจในเนื้อหาสื่อ เสียงบรรยาย (Narration) ส่งเสริมผู้เรียนได้ดีกว่า
ข้อความอักษร (Text) แต่ในด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ ข้อความอักษร (Text) จะส่งเสริมผู้เรียนได้ดีกว่า
เสียงบรรยาย (Narration) นอกจากนี้ยังพบจุดร่วมระหว่าง Redundancy Principle และ Modality 
Principle เกี่ยวกับลักษณะการน าเสนอของสื่อ นั่นคือ Redundancy Principle และ Modality 
Principle มีแนวโน้มจะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอของ
สื่อได้ (User-Paced Multimedia) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Modality Principle สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยในภาษาที่สองที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ Modality Principle 

ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มในการทดลอง ผลการศึกษา 

Tabbers, 
Martens, 

Merriënboer, 
& Huib 
Tabbers 
(2000) 

อังกฤษ โมเดลการ
ออกแบบระบบการ

สอน 
(4C/ID-model) 

สัญชาติ : ดัตช์  
(การทดลองที่ 1)  

เบลเยียม 
(การทดลองที่ 2) 

ระดับภาษาอังกฤษ : 
ไม่ระบุ 

การทดลองที่ 1 
1. กลุ่ม Auto-Picture-Text (20 คน) 
2. กลุ่ม Auto-Picture-Narration 
(21 คน) 
การทดลองที่ 2 
1. กลุ่ม Auto-Picture-Text (21 คน) 
2. กลุ่ม Auto-Picture-Narration 
(18 คน) 
3. กลุ่ม User-Picture-Text (24 คน) 
4. กลุ่ม User-Picture-Narration 
(18 คน) 

การทดลองที่ 1 
ไม่พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม 
การทดลองที่ 2 
1. ส าหรับด้านความเข้าใจในเนื้อหา
จากสื่อท่ีน าเสนอโดยอัตโนมัติ พบว่า
กลุ่ม Auto-Picture-Narration เข้าใจ
เนื้อหาจากสื่อได้ดีกว่ากลุ่ม Auto-
Picture-Text อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ส าหรับสื่อทีผู่้เรียนควบคุม
ความเร็วได้ ไม่พบความต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม  
2. กลุ่ม User-Picture-Text ใช้เวลาใน
การดูสื่อมากกว่ากลุ่ม User-Picture-
Narration อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มในการทดลอง ผลการศึกษา 

Chen 
(2007) 

อังกฤษ บทความเก่ียวกับ
การตั้งถ่ินฐานของ

ชาวยุโรปใน
ประเทศ

ออสเตรเลีย 

สัญชาติ : ญี่ปุ่น (30 
คน) ไต้หวัน (14 คน) 

เกาหลี (15 คน)  
ไทย (2 คน) 

ซาอุดิอาระเบีย (6 
คน) อิตาลี (1 คน) 
เวียดนาม (1 คน) 
เม็กซิโก (3 คน) 
ฝรั่งเศส (1 คน) 
เยอรมัน (2 คน) 
บราซิล (1 คน) 

เปรู (1 คน) 
เอลซัลวาดอร์ (1 คน) 
ระดับภาษาอังกฤษ : 

กลาง 

1. กลุ่ม Intentional-Picture-Text 
2. กลุ่ม Intentional-Picture-
Narration  
3. กลุ่ม Incidental-Picture-Text 
4. กลุ่ม Incidental-Picture-
Narration 
(กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 78 คน แต่ไม่มี
การระบุจ านวนคนในแต่ละกลุ่ม) 

1. ส าหรับด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ กลุ่ม 
Intentional-Picture-Narration และ
ก ลุ่ ม  Incidental-Picture-Narration 
เรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีกว่าอีก 2 กลุ่ม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
2. ส าหรับด้านความเข้าใจในเนื้อหา ไม่
พบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
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ผู้วิจัย ภาษาในสื่อ เนื้อหาของสื่อ กลุ่มตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มในการทดลอง ผลการศึกษา 

Harskamp, 
Mayer, & 

Suhre 
(2007) 

อังกฤษ พฤติกรรมของสัตว์ สัญชาติ : ดัตช ์
ระดับภาษาอังกฤษ : 

ไม่ระบุ 

การทดลองที่ 1 
1. กลุ่ม Picture-Narration (13 คน) 
2. กลุ่ม Picture-Text (14 คน) 
การทดลองที่ 2  
1. กลุ่ม Picture-Narration (27 คน) 
2. กลุ่ม Picture-Text (28 คน) 

การทดลองที่ 1 
กลุ่ม Picture-Narration มีความเข้าใจ
ในเนื้อหามากกว่ากลุ่ม Picture-Text 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
การทดลองที่ 2  
กลุ่ม Picture-Narration มีความเข้าใจ
ในเนื้อหามากกว่ากลุ่ม Picture-Text 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเฉพาะในกรณี
ที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาไม่เกิน 9 นาที
ใ น ก า ร เ รี ย น จ า ก สื่ อ แ ล ะ ต อ บ
แบบทดสอบ 

Karbalaei, 
Sattari, & 
Nezami 
(2016) 

อังกฤษ บทความเก่ียวกับ
การตั้งถ่ินฐานของ

ชาวยุโรปใน
ประเทศ

ออสเตรเลีย 
(บทความเดียวกับ 
Chen (2007)) 

สัญชาติ : อิหร่าน 
ระดับภาษาอังกฤษ : 

สูง 

กลุ่ม Picture-Narration (20 คน) : 
หมายเหตุอธิบายค าศัพท์เป็นภาพและ
เสียงบรรยาย 
กลุ่ม Picture-Text (18 คน): หมาย
เหตุอธิบายค าศัพท์ เป็นภาพและ
ข้อความอักษร 

หมายเหตุอธิบายค าศัพท์แบบ Picture-
Narration ช่ ว ย ให้ กลุ่ ม ตั วอย่ า งจ า
ค าศัพท์จากบทความได้ดีกว่าแบบ 
Picture-Text อย่ างมีนั ยส าคัญทาง
สถิติ 
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2.4 แนวโน้มของ Redundancy Principle และ Modality Principle  
ในภาษาที่สอง 
ประเด็นที่สรุปได้จากผลการวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองเพ่ือพิสูจน์ Redundancy 

Principle และ Modality Principle มีดังต่อไปนี้ 
 
2.4.1 ด้านการเรียนรู้ศัพท ์

ด้านการเรียนรู้ค าศัพท์จากงานวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สองเพ่ือพิสูจน์ Redundancy 
Principle และ Modality Principle ได้ผลออกมาในทิศทางเดียวกันคือ สื่อมัลติมีเดียที่มีข้อความ
อักษร (Text) อยู่ภายในสื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีกว่าสื่อที่ไม่มีข้อความอักษร (Chen, 
2007; Karbalaei et al., 2016; Sydorenko, 2010; Wang, 2014)  

 
2.4.2 ด้านความเข้าใจในเนื้อหา 

ด้านความเข้าใจในเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง พบว่าผลการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ 
Redundancy Principle และ Modality Principle ขัดแย้งกัน ผลการวิจัย Redundancy Principle 
ในภาษาที่สองระบุว่าการเพ่ิมข้อความบรรยายเสียงหรือข้อความอักษร (Text) จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น ในขณะที่เสียงบรรยาย (Narration) มีแนวโน้มว่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนเกิน
ที่ขัดขวางการเรียนรู้ แต่ผลการวิจัย Modality Principle ในภาษาที่สองกลับระบุว่าเสียงบรรยาย 
(Narration) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าข้อความอักษร (Text) ความ
ขัดแย้งระหว่าง Redundancy Principle และ Modality Principle เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เพราะ
กฎทั้ง 2 ประการระบุตรงกันว่าสื่อมัลติมีเดียที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีคือ สื่อที่ประกอบด้วย
ภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) (ภาพที่ 2.22 และภาพที่ 2.23) และต่างได้รับการ
สนับสนุนจากงานวิจัยภาษาท่ีหนึ่งทั้ง 2 กฎ 
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ภาพที่ 2.22 สื่อมัลติมีเดียที่ดีและไม่ดีส าหรับ Redundancy Principle  
 

 

ภาพที่ 2.23 สื่อมัลติมีเดียที่ดีและไม่ดีส าหรับ Modality Principle 
 
เมื่อลองพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่งานวิจัยพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality 

Principle ใช้ในการทดลอง พบว่างานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางภาษาที่สองอยู่ในระดับ
ต้นและปานกลางจะได้ผลการทดลองว่าการเพ่ิมข้อความอักษร (Text) ลงในสื่อจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ดีขึ้น (Guichon & McLornan, 2008; Sydorenko, 2010) ส่วนงานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างมี

สื่อมัลติมีเดียที่ดี
ส าหรับ Redundancy Principle

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

สื่อมัลติมีเดียที่ไม่ดี
ส าหรับ Redundancy Principle

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

ข้อความอักษร
(Text)

สื่อมัลติมีเดียที่ดี
ส าหรับ Modality Principle

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

สื่อมัลติมีเดียที่ไม่ดี
ส าหรับ Modality Principle

ภาพ
(Picture)

ข้อความอักษร 
(Text)
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ระดับทางภาษาที่สองค่อนข้างสูง มีผลการทดลองว่าการเพ่ิมข้อความอักษร (Text) ลงในสื่อไม่ส่งผล
ใด ๆ ต่อความเข้าใจในเนื้อหา (Mayer et al., 2014) และงานวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่อาจกล่าวได้ว่ามี
ความสามารถทางภาษาที่สองอยู่ในระดับสูง เพราะมีภาษาท่ีหนึ่งส่งเสริมภาษาที่สองในด้านบวก (ชาว
ยุโรปกับภาษาอังกฤษ) มีผลการทดลองว่าเสียงบรรยาย (Narration) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
มากกว่ าข้ อความ อักษร  (Text) (Tabbers, Martens, Merriënboer, & Huib Tabbers, 2000; 
Harskamp, Mayer, & Suhre, 2007) 

เมื่อพิจารณาความต่างระหว่างผลการวิจัยข้างต้นและความสามารถทางภาษาที่สองของกลุ่ม
ตัวอย่าง อนุมานได้ว่าสื่อมัลติมีเดียภาษาที่สองรูปแบบหนึ่ง ๆ อาจไม่เหมาะกับผู้เรียนในทุกระดับ
ความสามารถทางภาษา เช่น สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพและเสียงบรรยาย (Picture-Narration) 
อาจเหมาะกับผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาที่สองสูง ในขณะที่สื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย
ภาพและข้อความอักษร (Picture-Text) อาจเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางภาษาที่สอง
ในระดับรองลงมา กล่าวคือ ระดับความสามารถทางภาษาที่สองอาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะส่งผลว่า 
Redundancy Principle และ Modality Principle จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ในการวิจัยสื่อ
มัลติมีเดียภาษาท่ีสอง 

 
2.4.3 ประเด็นเพื่อการศึกษาต่อ 

ผลการวิจัยสื่อมัลติมีเดียภาษาที่สองเพ่ือพิสูจน์ Redundancy Principle และ Modality 
Principle ในด้านความเข้าใจในเนื้อหายังมีความไม่ชัดเจนและมีประเด็นเรื่องความสามารถทางภาษา
ที่สองของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีงานวิจัยใดน ามาตั้งเป็นตัวแปรต้นเพ่ือพิสูจน์ Redundancy Principle 
และ Modality Principle อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการพิสูจน์ Redundancy Principle 
และ Modality Principle ว่าระดับความสามารถทางภาษาที่สองที่แตกต่างกันส่งผลต่อการได้รับการ
สนับสนุนของ Redundancy Principle และ Modality Principle หรือไมอ่ย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
 

การออกแบบและพัฒนาสื่อมลัตมิีเดียและ 
แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 

 
ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งเป็น

เครื่องมือหลักท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ADDIE Model (สุไม บิล
ไบ, 2557; Aldoobie, 2015) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
3.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
3.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 
3.4 ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) 
3.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
 

3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
ผู้วิจัยวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เนื้อหาในบทเรียน เวลาทีใ่ช้ในการเรียนและการตอบ

แบบทดสอบหลังเรียนโดยประมาณดังนี้ 
1) กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวไทยผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 และ N39 

เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้สามารถอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นที่เนื้อหามีความหลากหลายกว่าเรื่องราว
ในชีวิตประจ าวันได้ (Japan Foundation, 2009) และจากการทบทวนงานวรรณกรรมที่ผ่านมา 
พบว่าระดับความสามารถทางภาษาที่สองมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อระดับความเข้าใจในเนื้อหาของ
ผู้เรียน (หัวข้อ 2.4) ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นต่างกัน 2 ระดับ 

                                           
9 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน่จากการสอบ Japanese Language Proficiency Test หรือ JLPT แบ่งเป็น 5 
ระดับ ตั้งแตร่ะดับ N5 (ระดับต้น สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง) ไปจนถึง N1 (ระดบัสูง สามารถ
เข้าใจภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้) (Japan Foundation, 2009) 
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คือ N2 และ N3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางภาษากับระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาจากการรับชมสื่อมัลติมีเดีย 

2) เนื้อหาในบทเรียน คือ บ่อน้ าพุร้อนของญี่ปุ่น เนื่องจากบ่อน้ าพุร้อนเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์
ของประเทศญี่ปุ่น การแช่บ่อน้ าพุร้อนของชาวญี่ปุ่นเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่อดีต มีความเป็นมาที่
น่าสนใจและแฝงไปด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างสื่อ
มัลติมีเดียที่สอนเรื่องราวเกี่ยวกับบ่อน้ าพุร้อนให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นอยู่เป็นทุนเดิม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไปในอนาคต 

3) เวลาที่ใช้ในการเรียน คือ เรียนจากสื่อประมาณ 15 นาที และท าแบบทดสอบประมาณ 5 
นาท ีเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่มีสมาธิหากต้องใช้เวลาในการเรียนนานเกินกว่านี้ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปออกมาได้ดังภาพที่ 3.1  

 

ภาพที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
 
  

ผลการวิเคราะห์

กลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทย 
ระดับ N2 และ N3

เนื้อหา

บ่อน้ าพุร้อน
ของญี่ปุ่น

เวลา

เรียนจากสื่อ

ประมาณ 15 นาที

ท าแบบทดสอบ

ประมาณ 5 นาที
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3.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
ผู้วิจัยก าหนดประเด็นของเนื้อหาภายในสื่อ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการทดสอบ และ

องค์ประกอบภายในสื่อมัลติมีเดีย (ภาพ ข้อความอักษรและเสียงบรรยาย) ดังนี้ 
3.2.1 ประเด็นของเนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย 

ผู้วิจัยน าผลจากขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) เช่น ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ของผู้เรียนหรือเวลาที่ใช้ในการเรียนมาพิจารณาและก าหนดประเด็นของเนื้อหาภายในสื่อขึ้น 2 
ประเด็นหลัก ได้แก่ ลิงกับน้ าพุร้อน และสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบการแช่น้ าพุร้อน แต่ละประเด็นหลัก
ประกอบด้วยหลายประเด็นย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ลิงกับน้ าพุร้อน เป็นการเล่าถึงการแช่บ่อน้ าพุร้อนของสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ บ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิงที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และสาเหตุที่ท าให้ลิงลงไปแช่ในน้ าบ่อพุร้อน 

2) สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบการแช่น้ าพุร้อน เป็นการเล่าถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความชอบในการ
แช่บ่อน้ าพุร้อนของชาวญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ พิธีมิโซกิของศาสนาชินโต อุนจิซึ
เกียวของศาสนาพุทธ และสมมติฐานจากผู้เชียวชาญด้านบ่อน้ าพุร้อนถึงสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุ
ร้อน 

ประเด็นหลักและประเด็นย่อยต่าง ๆ ในเรื่องสามารถสรุปไดต้ามภาพที่ 3.2  
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ภาพที่ 3.2 ประเด็นของเนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย   

น้ าพุร้อนญี่ปุ่น

ลิงกับน้ าพุร้อน

บ่อน้ าพุร้อน
ส าหรับลิง

สาเหตุที่ลิง
แช่น้ าพุร้อน

สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่น
ชอบแช่น้ าพุร้อน

พิธีมิโซกิ

อุนจิซึเกียว

สมมติฐานสาเหตุที่
ชาวญี่ปุ่นชอบ
แช่น้ าพุร้อน 
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3.2.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การวัดระดับความเข้าใจในเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้จากการรับชมสื่อท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการวิจัยดังนี้ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา10 5 ประเด็นย่อยที่สื่อมัลติมีเดีย

น าเสนอ ได้แก่ ลิงกับน้ าพุร้อน จ านวน 2 ประเด็น และสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน จ านวน 3 
ประเด็น 

3.2.3 วิธีการทดสอบ 
1) การทดสอบก่อนเรียน 
ผู้วิจัยจะวัดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะทดสอบโดยการสัมภาษณ์ ค าส าคัญที่จะกล่าวถึงใน

ระหว่างสัมภาษณ์คือ "น้ าพุร้อน" เพียงค าเดียว เพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดียมากเกินไป ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ระดับภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง การใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน และความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สื่อน าเสนอ (จะกล่าวถึงลักษณะค าถามโดยละเอียดในบทที่ 4) 

2) การทดสอบหลังเรียน 
ผู้วิจัยจะวัดระดับความเข้าใจในเนื้อหาหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจแบบปรนัยสี่

ตัวเลือกและปรนัยถูกผิด 

 

ภาพที่ 3.3 วิธีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  

                                           
10 ความเข้าใจในเนื้อหาส าหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง การเรียนรู้ในระดบั “ความเข้าใจ (Understanding)” ตาม
แนวคิดของ Bloom คือ ผู้เรียนสามารถอธิบาย (โดยใช้ค าพูดของตนเอง) เปรียบเทียบ ตีความหมาย คาดคะเน บอก
ใจความส าคญั ขยายความ กะประมาณ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีได้เรียนรู้ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

วิธีการทดสอบ

ทดสอบก่อนเรียน

สัมภาษณ์

ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบ
ปรนัยสี่ตัวเลือก
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3.2.4 องค์ประกอบภายในสื่อมัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยศึกษากฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียของ Mayer (2009) ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และออกแบบระบบของสื่อออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) องค์ประกอบภายในสื่อ 

- ภาพ : ภาพถ่ายจริงหรือภาพที่ผู้วิจัยวาดขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละฉากของ
สื่อ ลักษณะภาพ อาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพที่มีการเคลื่อนไหวตามความเหมาะสม 
เพราะมีงานวิจัยที่ระบุว่าภาพนิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ไม่ต่างจากภาพเคลื่อนไหว 
(Soken, 2014; Imai, Yoshimura, Nishikawa, Edasawa, & Mine, 2004) 

- ข้อความอักษร : ปรากฏขึ้นหลังภาพ 1 วินาที เนี่องจากมีงานวิจัยระบุว่า เสียง
บรรยายและข้อความอักษรควรปรากฏขึ้นหลังภาพเป็นเวลา 1 วินาที (Shimada & 
Kitajima, 2009) 

- เสียงบรรยาย : เป็นเสียงที่บรรยายโดยชาวญี่ปุ่นด้วยความเร็วแบบธรรมชาติ เสียง
จะเริ่มบรรยายหลังภาพปรากฏขึ้นเป็นเวลา 1 วินาทีเช่นเดียวกับข้อความอักษร 
(Shimada & Kitajima, 2009) 

- ภายในสื่อไม่มีเสียงดนตรีหรือข้อความอักษรอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาภายในสื่อ 
เพราะกฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Coherence Principle ระบุว่า เสียงดนตรีหรือ
ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก จะสร้างภาระทางปัญญาภายนอกซึ่งขัดขวาง
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Mayer, 2009) 

2) การควบคุมและเก็บข้อมูลของสื่อ 
- ผู้เรียนมีอิสระในการอ่านข้อความบรรยาย และฟังเสียงบรรยายซ้ าได้อย่างอิสระ 

เพราะกฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Segment Principle ระบุว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี
ขึ้นเมื่อสามารถควบคุมสื่อได้ด้วยตนเอง (Mayer, 2009) 

- สื่อจะจับเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ศึกษาเนื้อหาในแต่ละฉากด้วยความละเอียด 0.000 
วินาที และในกรณีของสื่อแบบ PN และ PNT สื่อจะนับจ านวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างฟัง
เสียงบรรยายด้วย 
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3.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ 
3.3.1 เนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสื่อมัลติมีเดีย 

ผู้วิจัยหาข้อมูลและสร้างเนื้อหาภาษาญี่ปุ่น ตามประเด็นของเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ (ภาพที่ 
3.2) เนื้อหามีความยาว 1049 อักษร ไวยากรณ์และค าศัพท์ที่ใช้มีความยากอยู่ในระดับ N2 และ N3 
ตามระดับความสามารถของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การน าเสนอของสื่อมัลติมีเดียมีลักษณะเสมือน
ก าลังสนทนากับผู้เรียน เช่น การใช้รูปสุภาพ (รูป ます) ในการบรรยาย การใช้ค าพูดที่มีลักษณะเชื้อ
เชิญ (ลงท้ายด้วยค าว่า ですね หรือ ましょう) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมอยู่กับบทเรียน 
เพราะกฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Personalization Principle ระบุว่าผู้เรียนจะพยายามท าความเข้าใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อสื่อมัลติมีเดียใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากจนเกินไป และเสมือนก าลังสนทนา
อยู่กับผู้เรียน (Mayer, 2009) 

หลังสร้างเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้น าไปให้เจ้าของภาษาตรวจสอบความ
ถูกต้องทางค าศัพท์และไวยากรณ์ จากนั้นจึงน าไปตรวจสอบระดับความยากภาษาญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์ 
Reading Tutor (http://language.tiu.ac.jp/) และได้ผลตามตารางที่ 3.1  

ผลจากตารางที่ 3.1 พบว่า จ านวนของค าศัพท์และไวยากรณ์อยู่ในระดับ N2/N3 มากที่สุด 
(ไม่นับระดับ N5 เพราะเป็นค าศัพท์และไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในแทบทุกประโยค เช่น 
ไวยากรณ ์の หรือ て)11 

 
    ตารางท่ี 3.1 ระดับค าศัพท์และไวยากรณ์ (ตรวจสอบโดยเว็บไซต์ Reading Tutor) 

จ านวนค า 
ค าศัพท์

นอกระดับ 
ระดับ 
N1 

ระดับ 
N2/N3 

ระดับ 
N4 

ระดับ 
N5 

561 40 7 86 62 366 
100% 2.0% 1.2% 15.30% 11.10% 65.2% 

 
  

                                           
11 ดูเนื้อหาภายในสื่อมัลติมเีดียได้ทีภ่าคผนวก ก 
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3.3.2 โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย 
 

 

ภาพที่ 3.4 สื่อมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ 
 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Adobe Animate CC (โปรแกรมที่พัฒนามาจาก Adobe Flash) พัฒนา

สื่อมัลติมีเดียที่มีองค์ประกอบต่างกัน 3 รูปแบบ (ภาพที่ 3.4) เพ่ือพิสูจน์ Redundancy Principle 
และ Modality Principle ในภาษาท่ีสอง ขั้นตอนในการพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดจ านวนฉากภายในสื่อมัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยน าเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่ได้สร้างไว้มาแบ่งตามประเด็นและความยาวของ

ตัวอักษร (ไม่เกิน 128 ตัวอักษรต่อฉาก เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม) ออกเป็น 15 
ส่วน และสร้างฉาก (Scene) ภายในสื่อขึ้นมาทั้งหมด 15 ฉาก 
2. ออกแบบภาพประกอบในแต่ละฉาก 

ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหา ร่างภาพเค้าโครงเรื่อง (Storyboard) และสร้างภาพประกอบ
ในแต่ละฉากด้วยภาพจริงและภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ 
3. อัดเสียงบรรยายภาษาญี่ปุ่น 

ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของภาษาเพ่ืออัดเสียงบรรยายภาษาญี่ปุ่นในแต่ละ
ฉากทั้งหมด 15 ฉาก เป็นไฟล์เสียง (.mp3) ทั้งหมด 15 ไฟล์ และน ามาใช้ในโปรแกรมสื่อ
มัลติมีเดีย 

หลังจากการก าหนดจ านวนฉาก ออกแบบภาพประกอบ และอัดเสียงบรรยาย
ภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว จะได้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอเนื้อหาโดยแบ่งฉากออกเป็น 

สื่อแบบ PT

ภาพ
(Picture)

ข้อความอักษร 
(Text)

สื่อแบบ PN

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

สื่อแบบ PNT

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

ข้อความอักษร
(Text)
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15 ฉาก (ชื่อฉาก S1-S15) แต่ละฉากมีความยาวของการน าเสนอภาพและเสียงบรรยาย  
(1 รอบของการเล่นภาพและเสียงบรรยาย) และจ านวนอักษรดังตารางที่ 3.2 

 

         ตารางท่ี 3.2 เวลาในการน าเสนอและจ านวนอักษรในแต่ละฉาก 

ชื่อฉาก เวลาในการน าเสนอ (วินาที) จ านวนอักษร 

S1 9 54 

S2 11 71 

S3 19 128 

S4 10 56 

S5 11 52 

S6 10 64 

S7 16 104 

S8 7 38 

S9 11 60 

S10 12 69 

S11 10 48 

S12 10 55 

S13 11 67 

S14 15 89 

S15 16 94 
 

  



 

 

63 

4. เขียนโปรแกรมภาษา ActionScript เพ่ือควบคุมสื่อมัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยเขียนโปรแกรมภาษา ActionScript12 เพ่ือควบคุมการน าเสนอและสร้าง

ฟังก์ชันการใช้งานของโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียตามที่ได้ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.2.4 
5. ทดสอบระบบของโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย 

หลังจากที่สร้างสื่อมัลติมีเดียขึ้นจนครบทั้ง 3 รูปแบบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบ
ความถูกต้องของโปรแกรม และได้ผลการทดสอบโดยสังเขปตามตารางที่ 3.3  

                                           
12 ActionScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมหรือสั่งการวัตถุหรือไทมไ์ลน์ในโปรแกรมตระกูล Adobe Flash 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการทดสอบโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ 

ชื่อฉาก สิ่งท่ีทดสอบ ผลการทดสอบ
ส่ือ 3 รูปแบบ 

PT PN PNT 

Start ปุ่ม 
คลิกปุ่ม “ยอมรับ” แล้วสื่อเริ่มน าเสนอ (ไปยัง SoundCheck) - OK OK 

คลิกปุ่ม “ยอมรับ” แล้วสื่อเริ่มน าเสนอ (ไปยัง S1) OK - - 

คลิกปุ่ม “ไม่ยอมรับ” แล้วไม่เกิดอะไรขึ้น OK OK OK 
SoundCheck ปุ่ม 

คลิกปุ่ม “เล่นเสียง” แล้วเสียงทดสอบดังขึ้น - OK OK 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “เล่นเสียง” ปรากฏขึ้นเมื่อเสียงทดสอบเล่นจบ - OK OK 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “เล่นเสียง” หายไปเมื่อคลิกปุ่ม “เล่นเสียง” - OK OK 
คลิกปุ่ม “ถัดไป” แล้วสื่อเริ่มน าเสนอ (ไปยัง S1) - OK OK 

S1–S15 ปุ่ม 
คลิกปุ่ม “ถัดไป” แล้วสามารถไปยังฉากถัดไปได ้ OK OK OK 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “ฟังซ้ า” ปรากฏขึ้นเมื่อเสียงบรรยายจบ - OK OK 
คลิกปุ่ม “ฟังซ้ า” แล้วเสียงบรรยายและภาพในฉากจะเล่นซ้ า - OK OK 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “ฟังซ้ า” หายไปเมื่อคลิกปุ่ม “ฟังซ้ า” - OK OK 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “เล่นภาพซ้ า” ปรากฎขึ้นเมื่อภาพเล่นจบ OK OK OK 
คลิกปุ่ม “เล่นภาพซ้ า” แล้วภาพในฉากจะเล่นซ้ า OK - - 
ปุ่ม “ถัดไป” และ “เล่นภาพซ้ า” หายไปเมื่อคลิกปุ่ม “เล่นภาพ
ซ้ า” 

OK - - 

S1-S15 องค์ประกอบในสื่อ 
ภาพแสดงขึ้นทันทีพร้อมฉาก OK OK OK 
ข้อความอักษรปรากฏขึ้นหลังภาพ 1 วินาที OK - OK 
เสียงบรรยายดังขึ้นหลังภาพ 1 วินาที - OK OK 

End คลิกปุ่ม “Save” แล้วโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างให้บันทึกข้อมูล
เวลา (.txt) 

OK OK OK 
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3.3.3 แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา13 
ผู้วิจัยตั้งค าถามเพ่ือทดสอบความรู้ในระดับ “ความเข้าใจ (Understanding)” ของผู้เรียน

ตามแนวคิดเรื่องล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Revised Taxonomy) (ทิศนา แขมมณี, 
2545) แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหามีสัดส่วนของจ านวนข้อตามจ านวนประเด็นย่อย (ภาพที่ 
3.2) และค าถามจะครอบคลุมประเด็นย่อยทั้งหมดที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือกจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยประเด็นค าถามดังนี้ 
- ลิงกับน้ าพุร้อน จ านวน 2 ข้อ 
- สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน จ านวน 3 ข้อ 
 

3.4 ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) 
เมื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัยเสร็จแล้ว ผู้วิจัยไดข้อความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน

เพ่ือให้ทดลองรับชมสื่อมัลติมีเดียแบบ PNT ตอบแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 
คนประกอบด้วยชาวไทยผู้ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นใน
ระดับ N1 จ านวน 1 คน ชาวไทยผู้รับผิดชอบด้านการสอนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียและสอนวิชา
ภาษาญี่ปุ่นจ านวน 2 คน และชาวไทยผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจ านวน 1 คน 

สื่อมัลติมีเดียที่น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองรับชมเป็นสื่อมัลติมีเดียแบบ PNT ภาษาญี่ปุ่น แต่
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยจึงท า
การแปลเนื้อหาภายในสื่อเป็นภาษาไทย อัดเสียงบรรยายภาษาไทย และสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบ PNT 
ภาษาไทยขึ้นด้วย14   
  

                                           
13 ดูแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาได้ที่ภาคผนวก ข 
14 ดูเนื้อหาภายในสื่อมัลติมเีดียได้ทีภ่าคผนวก ก 
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3.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
จากหัวข้อ 3.4 หลังจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คนได้ทดลองรับชมสื่อ และตอบแบบทดสอบความ

เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยไดข้อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คนตอบแบบประเมินเครื่องมือในงานวิจัย 
แบบประเมินเครื่องมือในงานวิจัย15สร้างขึ้นโดยการใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนใน

งานวิจัยของธีรศานต์ ไหลหลั่ง (2549) เป็นต้นแบบ และเพ่ิมเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เข้า
ไป (เช่น ทักษะทางภาษา N2 และ N3 หรือระบบการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย) ประกอบด้วยหัวข้อ
การประเมินเครื่องมือแต่ละชิ้นที่ ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้แก่ การประเมินสื่อมัลติมีเดีย (เนื้อหา 
องค์ประกอบภายในสื่อ ระบบ) และการประเมินแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ
สามารถเลือกระดับความเห็นด้วยได้ 5 ระดับ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) นอกจากนี้ 
ยังมีช่องข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

หลังจากเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยแต่ละชิ้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกคนแล้ว ผู้วิจัย
ได้น าผลการประเมินมาพิจารณา และปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จริง 

                                           
15 ดูแบบประเมินเครื่องมือในงานวิจัยได้ที่ภาคผนวก ค 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5 สถานที่เก็บข้อมูล 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นชาวไทยผู้มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 และ 

N3 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience 
Sampling) และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือรับชมสื่อมัลติมีเดียที่มีองค์ประกอบต่างกัน 3 รูปแบบ 
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างมีดังต่อนี้ไป 

1) เป็นผู้มีภาษาไทยเป็นภาษาท่ีหนึ่ง 
2) เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N2 จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม PT 

จ านวน 20 คน กลุ่ม PN จ านวน 20 คน กลุ่ม PNT จ านวน 20 คน และระดับ N3 จ านวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่ม PT จ านวน 20 คน กลุ่ม PN จ านวน 20 คน กลุ่ม PNT จ านวน 20 คน 
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรต้น คือ  

- องค์ประกอบที่ต่างกันภายในสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ภาพ เสียงบรรยาย ข้อความอักษร  

- ระดับความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับ N2 และ N3 

2) ตัวแปรตาม คือ ระดับความเข้าใจในเนื้อหาที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอ 
 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือส าหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 
1) แบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยตั้งประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ก่อนการรับชมสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือสอบถามข้อมูล

เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ระดับความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น 

- ระดับ JLPT สูงสุดที่สอบผ่านคือระดับใด 
- คะแนนที่ได้เป็นอย่างไร ได้คะแนนในส่วนใดมากหรือน้อยที่สุด 
- ปีที่สอบผ่าน สามารถตอบกว้าง ๆ ได้ เช่น ผ่านมาประมาณ 5 ปีแล้ว 
- เคยลองสอบในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผ่านแล้วหรือไม่ ท าส่วนใดได้มากที่สุด ท าส่วน

ใดได้น้อยท่ีสุด ผลเป็นอย่างไร 
2. การใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

- คุณใช้ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นใดบ้างในชีวิตประจ าวัน ใช้ปริมาณเท่าไร เพ่ือท าอะไร 
เช่น เพ่ือติดต่อประสานงานทางธุรกิจ เพ่ืออ่านหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 

- คุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ หากเคย อาศัยอยู่นานเท่าไร ช่วงไหน 
จุดประสงค์ของการไปอยู่คืออะไร เช่น ไปศึกษาต่อ ไปท างาน ฯลฯ 

3. ระดับความรู้และความคุ้นเคยเกี่ยวกับเนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย 
- เคยไปแช่บ่อน้ าพุร้อนหรือไม่ ที่ไหน อย่างไร ชอบหรือไม่ รู้สึกอย่างไร 
- เคยดูสารคดี หรืออ่านบทความเกี่ยวกับน้ าพุร้อนบ้างหรือไม่ หากเคย สารคดีหรือ

บทความดังกล่าวเขียนอะไรเกี่ยวกับน้ าพุร้อน 
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2) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการทดลอง เป็นสื่อมัลติมีเดีย 3 รูปแบบที่มีองค์ประกอบต่างกันดังนี้ 
- สื่อแบบ PT คือ สื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) และข้อความอักษร (Text) 
- สื่อแบบ PN คือ สื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) และเสียงบรรยาย (Narration) 
- สื่อแบบ PNT คือ สื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) เสียงบรรยาย (Narration) และ

ข้อความอักษร (Text) 
ภาพ เสียงบรรยายและข้อความอักษรภายในสื่อทั้ง 3 รูปแบบมีความเหมือนกันทุกประการ 

โดยเสียงบรรยายและข้อความอักษรในแต่ละฉากภายในสื่อจะน าเสนอเนื้อหาเหมือนกัน  สามารถดู
รายละเอียดการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้ในบทที่ 3 

3) แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 
แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของสื่อมัลติมีเดียที่ใช้

ในการวิจัย  (หัวข้อ 3.2.2) มีลักษณะค าถามเ พ่ือทดสอบความรู้ ในระดับ “ความเข้ า ใจ 
(Understanding)”16 ตามแนวคิดเรื่องล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Revised 
Taxonomy) (ทิศนา แขมมณี, 2545) เป็นข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือกจ านวน 5 ข้อ มีสัดส่วนจ านวน
ข้อสอดคล้องกับจ านวนประเด็นย่อยของเนื้อหา (หัวข้อ 3.2.1) สามารถดูรายละเอียดจ านวนข้อ
ค าถาม และขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาได้ในบทที่ 3 

 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ล าดับแรก ผู้วิจัยจะติดต่อไปทางสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

เพ่ือสอบถามและขอความร่วมมือในการวิจัย จากนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คนละหนึ่งครั้งจนครบ 120 คน รายละเอียดการแบ่งกลุ่มในการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับภาษาญี่ปุ่น รับชมสื่อแบบ PT รับชมสื่อแบบ PN รับชมสื่อแบบ PNT 

N2 20 คน 20 คน 20 คน 
N3 20 คน 20 คน 20 คน 

 
 

                                           
16 ความรู้ในระดับความเข้าใจ (Understanding) เป็นการเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งที่เรยีนรู้ได้โดย
ใช้ค าพูดของตนเอง รวมถึงสามารถตีความ แปลความ บอกความแตกต่าง คาดการณ์และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งทีเ่รียนได ้
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การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามประเด็นค าถามของแบบสัมภาษณ์ 
ขั้นที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างรับชมสื่อมัลติมีเดียผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (สุ่มจาก 1 ใน 3 รูปแบบ) 
ขั้นที่ 3 ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา (ข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือก)  
ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 

คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และเวลาที่ใช้ในการรับชมสื่อแต่
ละฉากมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ืออภิปรายผลการวิจัยต่อไป 

 

4.5 สถานที่เก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะนัดหมายกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์ล่วงหน้าในวันและเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก 

เมื่อกลุ่มตัวอย่างมาถึงสถานที่นัดพบ ผู้วิจัยจะแนะน าตัวเองอีกครั้ง และน ากลุ่มตัวอย่างไปยังสถานที่ที่
จัดเตรียมไว้เพ่ือท าการวิจัย  

กรณีที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกเข้ามาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ วิจัยจะใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12 ซึ่งเป็น
ห้องเก็บเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีหูฟังแบบครอบปิดใบหูประจ าเครื่อง ในระหว่าง
ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างใส่หูฟังแบบครอบปิดใบหูเพ่ือตัดเสียงรบกวนจากภายนอก
และเพ่ือให้ได้ยินเสียงบรรยายอย่างชัดเจน 

กรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกเข้ามาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยจะนัดพบกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานที่ที่มีความเงียบสงบ แสงสว่างเพียงพอ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ หรือ
ห้องสมุด ในระหว่างด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างใส่หูฟังแบบครอบปิดใบหูเช่นเดียวกับใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและเพ่ือให้ได้ยินเสียงบรรยายอย่าง
ชัดเจน 

 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดย Two-way ANOVA เพ่ือ

ศึกษาว่าสื่อมัลติมีเดียแต่ละรูปแบบส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนได้ต่างกันหรือไม่ และกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีระดับความเข้าใจเนื้อหาต่างกันหรือไม่ อย่างไร หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่
ได้มาสรุปและอภิปรายผลต่อไป  



 
 

 
 

บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้น าเสนอผลการวิจัยโดยเริ่มจากการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมด จากนั้นจะน าเสนอ

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และผลการวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นล าดับสุดท้าย แบ่งเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัยในภาพรวม 
5.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
5.3 ผลการวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 สรุปผลการวิจัยในภาพรวม 
งานวิจัยนี้มีตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบที่ต่างกันภายในสื่อมัลติมีเดีย (หลังจาก

นี้จะขอเรียกว่า “ชนิดของสื่อ”) แบ่งเป็นสื่อแบบ PT สื่อแบบ PN และสื่อแบบ PNT และระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง (หลังจากนี้จะขอเรียกว่า “ระดับ JLPT”) แบ่งเป็น
ระดับ N2 และระดับ N3  มีตัวแปรตามคือ ระดับความเข้าใจในเนื้อหาที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอ 
(หลังจากนี้จะขอเรียกว่า “ระดับความเข้าใจ”) 

 
5.1.1 ร้อยละการตอบถูกของข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือก 

ระดับความเข้าใจที่เป็นตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ น ามาจากคะแนนข้อสอบแบบปรนัยสี่
ตัวเลือกของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ค าถามภายในข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ค าถาม
เกี่ยวกับ “ลิงและน้ าพุร้อน” จ านวน 2 ข้อ และค าถามเกี่ยวกับ “สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน” 
จ านวน 3 ข้อ โดยผู้วิจัยได้แยกระดับความยากของค าถามออกเป็นสองระดับ เพ่ือคัดกรองระดับความ
เข้าใจที่อาจแตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ดังนี้ 

ค าถามข้อที่ 1 ในประเด็น "ลิงกับบ่อน้ าพุร้อน" และค าถามข้อที่ 3 ในประเด็น "สาเหตุที่ชาว
ญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน" เป็นค าถามที่มีระดับความยากไม่มาก กลุ่มตัวอย่างสามารถน าสิ่งที่สื่อ
มัลติมีเดียกล่าวถึงมาตอบได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติม แต่ค าถามข้อที่ 2 ในประเด็น "ลิงกับบ่อน้ าพุ
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ร้อน" และค าถามข้อที่ 4 และ 5 ในประเด็น "สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน" เป็นค าถามที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียไม่ได้กล่าวถึงค าตอบออกมาตรง ๆ กลุ่มตัวอย่างต้องน าสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากสื่อมาวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือตอบค าถาม  

จากการตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน พบว่าร้อยละการตอบถูกของข้อสอบ
ปรนัยสี่ตัวเลือกแต่ละข้อ ดังตารางที่ 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1 ร้อยละการตอบถูกของข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือก 

Type JLPT ร้อยละการตอบถูกของข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือก 
ประเด็น 

“ลิงกับน้ าพุร้อน” 
ประเด็น 

“สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน” 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

PT N2 95% 70% 100% 35% 50% 
N3 90% 85% 95% 30% 30% 

Total 92.5% 77.5% 97.5% 32.5% 40% 
PN N2 95% 100% 95% 25% 60% 

N3 90% 85% 95% 10% 15% 
Total 92.5% 92.5% 95% 17.5% 37.5% 

PNT N2 95% 80% 100% 45% 60% 
N3 90% 95% 85% 15% 50% 

Total 92.5% 87.5% 92.5% 30% 55% 
 

จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปผลเป็นรายข้อได้ดังนี้ 
ข้อที่ 1  กลุ่ม PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT มีร้อยละการตอบถูกอยู่ที่ 92.5% โดยกลุ่มตัวอย่าง

ระดับ N2 มีร้อยละการตอบถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในทุกกลุ่มสื่อ 
ข้อที่ 2 กลุ่ม PN มีร้อยละการตอบถูกสูงที่สุด (92.5%) รองลงมาคือกลุ่ม PNT (87.5%) และ

กลุ่ม PT (77.5%) โดยกลุ่มตัวอย่าง N2 มีร้อยละการตอบถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในกลุ่ม
สื่อ PN แต่มีร้อยละการตอบถูกน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในกลุ่มสื่อ PT และ PNT 

ข้อที่ 3 กลุ่ม PT มีร้อยละการตอบถูกสูงที่สุด (97.5%) รองลงมาคือกลุ่ม PN (95%) และ
กลุ่ม PNT (92.5%) โดยกลุ่มตัวอย่าง N2 มีร้อยละการตอบถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในกลุ่ม
สื่อ PT และ PNT แต่มีร้อยละการตอบถูกเท่ากับกลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในกลุ่มสื่อ PN 
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ข้อที่ 4 กลุ่ม PT มีร้อยละการตอบถูกสูงที่สุด (32.5%) รองลงมาคือกลุ่ม PNT (30%) และ
กลุ่ม PN (17.5%) โดยกลุ่มตัวอย่าง N2 มีร้อยละการตอบถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในทุก
กลุ่มสื่อ 

ข้อที่ 5 กลุ่ม PNT มีร้อยละการตอบถูกสูงที่สุด (55%) รองลงมาคือกลุ่ม PT (40%) และกลุ่ม 
PN (37.5%) โดยกลุ่มตัวอย่าง N2 มีร้อยละการตอบถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในทุกกลุ่มสื่อ 

จากร้อยละการตอบถูกในประเด็น “ลิงกับบ่อน้ าพุร้อน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสื่อ 
มีร้อยละการตอบค าถามข้อที่ 1 ถูกมากกว่าค าถามข้อที่ 2 ส าหรับร้อยละการตอบถูกในประเด็น 
“สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสื่อมีร้อยละการตอบค าถามข้อ
ที่ 3 ถูกมากที่สุด และมีร้อยละการตอบค าถามข้อที่ 4 น้อยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการตอบถูกของกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 พบว่า ร้อยละการ
ถูกของกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 ในประเด็น “ลิงกับน้ าพุร้อน” มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก แต่
ส าหรับการตอบค าถามในประเด็น “สาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชอบแช่น้ าพุร้อน” พบว่า N2 มีร้อยละการตอบ
ถูกมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 อย่างชัดในทุกกลุ่มสื่อ โดยเฉพาะค าถามข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ซึ่งเป็น
ค าถามท่ีต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมเพ่ือหาค าตอบ 

อย่างไรก็ตาม ร้อยละการตอบถูกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งชี้ได้ถึงความแตกต่างของ
ระดับความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงใช้ Two-way ANOVA มา
ค านวณหาค่าอิทธิพลเพ่ือวิเคราะห์ว่า ชนิดของสื่อและระดับ JLPT มีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ ผู้วิจัยจะค านวณโดยใช้ผลรวมของคะแนนจากข้อสอบปรนัยสี่ตัวเลือก 
(เต็ม 5 คะแนน) เท่านั้น จะไมม่ีการค านวณแยกเป็นรายข้อ 
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5.1.2 ค่าอิทธิพลที่มีต่อระดับความเข้าใจในเนื้อหา 
ผู้วิจัยน าคะแนนสอบรวมหลังการดูสื่อของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คนมาค านวณหาค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือพิจารณาผลในภาพรวม และได้ผลการค านวณตามตารางที่ 5.2 และ
ตารางที่ 5.3  

 

ตารางท่ี 5.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการดูสื่อ (ชนิดของสื่อ) 

ชนิดของสื่อ ระดับ JLPT Mean SD n 

PT N2 3.50 1.000 20 
N3 3.30 0.923 20 

Total 3.40 0.955 40 
PN N2 3.75 0.716 20 

N3 2.95 0.759 20 
Total 3.35 0.834 40 

PNT N2 3.80 1.005 20 
N3 3.35 0.933 20 

Total 3.58 0.984 40 
Total N2 3.68 0.911 60 

N3 3.20 0.879 60 
Total 3.44 0.924 120 

 

จากตารางที่ 5.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะชนิดของสื่อ พบว่าสื่อแบบ PNT ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความเข้าใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.58) รองลงมาคือ สื่อแบบ PT (คะแนนเฉลี่ย 3.40) และ
สื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 3.35) ตามล าดับจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เมื่อพิจารณาระดับ JLPT ประกอบด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 มีระดับความเข้าใจจาก
การดูสื่อแบบ PNT มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 3.75) และ
สื่อแบบ PT (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างระดับ N3 มีระดับความเข้าใจจาก
การดูสื่อแบบ PNT มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.35) เช่นเดียวกับ N2 แต่ระดับที่รองลงมาคือ สื่อแบบ 
PT (คะแนนเฉลี่ย 3.30) และสื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 2.95) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 5.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการดูสื่อ (ระดับ JLPT) 

ระดับ JLPT  ชนิดของสื่อ Mean SD n 

N2 PT 3.50 1.000 20 
PN 3.75 0.716 20 
PNT 3.80 1.005 20 
Total 3.68 0.911 60 

N3 PT 3.30 0.923 20 
PN 2.95 0.759 20 
PNT 3.35 0.933 20 
Total 3.20 0.879 60 

Total PT 3.40 0.955 40 
PN 3.35 0.834 40 
PNT 3.58 0.984 40 
Total 3.44 0.924 120 

 

 จากตารางที่ 5.3 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับ JLPT พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 (คะแนนเฉลี่ย 
3.68) มีระดับความเข้าใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 (คะแนนเฉลี่ย 3.30) 

เมื่อพิจารณาชนิดของสื่อประกอบด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 มีระดับความเข้าใจ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในทุกชนิดของสื่อ 
 จากข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่าสื่อแบบ 
PNT มีแนวโน้มส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างท้ังระดับ N2 และ N3 เข้าใจในเนื้อหาภายในสื่อได้ดีที่สุด 

แตท่ว่าข้อมูลค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าชนิดของสื่อส่งผลต่อระดับความ
เข้าใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดิบมาค านวณโดยสูตรการค านวณความ
แปรปรวนสองทาง หรือ Two-way ANOVA เพ่ือศึกษาว่าระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างได้รับ
อิทธิพลจากชนิดของสื่อและระดับ JLPT หรือไม่อย่างไร 

ก่อนการค านวณความแปรปรวนโดย Two-way ANOVA ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบของเลวีน 
(Levene’s Test) พิสูจน์ในเบื้องต้นก่อนว่ากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีลักษณะการกระจายของข้อมูล
เหมือนกันหรือไม ่(Sig > 0.05) และได้ผลออกมาตามตารางที่ 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 ผลการทดสอบของเลวีนของคะแนนสอบหลังการดูสื่อ 

F df1 df2 Sig 
1.631 5 114 .157 

 

เนื่องจากการทดสอบของเลวีน (ตารางที่ 5.4) ได้ผลว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการกระจาย
ของข้อมูลเหมือนกัน (Sig > 0.05) ผู้วิจัยจึงด าเนินการค านวณความแปรปรวนโดย Two-way 
ANOVA เพ่ือหาอิทธิพลหลัก (Main effect) และอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ (Intercept) จากตัวแปรต้น 2 
ตัวเป็นล าดับต่อไป และได้ผลออกมาตามตารางที่ 5.5  

 
ตารางท่ี 5.5 ค่าอิทธิพลหลักและอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคะแนนสอบหลังการดูสื่อ 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

Corrected 
Model 

9.942a 5 1.988 2.473 .036 

Intercept 1421.408 1 1421.408 1768.037 .000 
ชนิดของสื่อ 1.117 2 0.558 .694 .501 
ระดับ JLPT 7.008 1 7.008 8.717 .004 
ชนิดของสื่อ * 
ระดับ JLPT 

1.817 2 0.908 1.130 .327 

Error 91.650 114 0.804   
Total 1523.000 120    

Corrected 
Total 

101.592 119    
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จากตารางที่ 5.5 สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
1. ชนิดของสื่อไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 

0.501 (มากกว่า 0.05) 
2. ระดับ JLPT มีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 

0.004 (น้อยกว่า 0.05) 
3. ชนิดของสื่อและระดับ JLPT ไม่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.327 (มากกว่า 0.05) 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าสื่อแต่ละชนิดส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจใน

เนื้อหาได้ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับ JLPT ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในเนื้อหาต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างระดับ N2 (คะแนนเฉลี่ย 3.683) มีระดับความเข้าใจในเนื้อหามากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 
(คะแนนเฉลี่ย 3.200) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle 

โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PN และสื่อแบบ PNT 
ผลการวิจัย : จากตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT 

(คะแนนเฉลี่ย 3.58) มีระดับความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าสื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 3.35) แต่ไม่พบ
ความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT และ PN ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
ไม่สนับสนุนกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Modality Principle โดย
การเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PT และสื่อแบบ PN 

ผลการวิจัย : จากตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PT (คะแนน
เฉลี่ย 3.40) มีระดับความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าสื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 3.35) แต่ไม่พบความต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PT และ PN ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไม่
สนับสนุนกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Modality Principle 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาที่สองของ
ผู้เรียนและระดับความเข้าใจในเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีองค์ประกอบต่างกัน 3 รูปแบบ 

ผลการวิจัย : จากตารางที่ 5.2 ตารางที่ 5.3 และตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 
มีระดับความเข้าใจจากการดูสื่อแบบ PNT มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สื่อแบบ PN 
(คะแนนเฉลี่ย 3.75) และสื่อแบบ PT (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ตามล าดับ ในขณะทีก่ลุ่มตัวอย่างระดับ N3 
มีระดับความเข้าใจจากการดูสื่อแบบ PNT มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.35) รองลงมาคือ สื่อแบบ PT 
(คะแนนเฉลี่ย 3.30) และสื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 2.95) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการทดลองระบุว่าชนิดของสื่อไม่ส่งผลต่อระดับความเข้าใจใน
เนื้อหา แต่ระดับ JLPT ส่งผลต่อระดับความเข้าใจในเนื้อหา ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาที่สองสูงกว่ามีแนวโน้มจะท าความเข้าใจในเนื้อหาภายในสื่อได้ดีกว่า ในขณะ
รูปแบบของสื่อ (สื่อแบบ PT สื่อแบบ PN และ สื่อแบบ PNT) ไม่ได้ส่งผลต่อระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด 

  

5.3 ผลการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากผลการวิจัยที่ระบุว่าสื่อแต่ละชนิดไม่ได้ส่งผลต่อระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลอ่ืนมาค านวณเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม และพบว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ
เวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่อแต่ละชนิดมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอยกข้อมูลดังกล่าวมา
น าเสนอเพ่ิมเติมในบทนี้ด้วย 

ผู้วิจัยเริ่มจากน าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คนมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพ่ือพิจารณาผลในภาพรวมก่อน ผลการค านวณเป็นไปตามตารางที่ 5.6 และตารางที ่5.7  
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ตารางท่ี 5.6 ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ (ชนิดของสื่อ) 

Type JLPT Mean SD n 

PT N2 419.40100 159.611342 20 
N3 623.47935 285.315622 20 

Total 521.44018 250.497691 40 
PN N2 376.14930 249.076893 20 

N3 369.53090 164.809998 20 
Total 372.84010 208.490858 40 

PNT N2 411.48705 129.667384 20 
N3 383.66505 269.303260 20 

Total 397.57605 209.098204 40 
Total N2 402.34578 184.274089 60 

N3 458.89177 268.562086 60 
Total 430.61877 231.087908 120 

 

จากตารางที่ 5.6 เมื่อพิจารณาเฉพาะชนิดของสื่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการดูสื่อแบบ 
PT มากที่สุด (เวลาเฉลี่ย 521.44018 วินาที) รองลงมาคือ สื่อแบบ PNT (เวลาเฉลี่ย 397.57605 
วินาที) และสื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 372.84010 วินาที) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาระดับ JLPT ประกอบด้วย พบว่ากรณทีี่สื่อเป็นแบบ PNT และ PN กลุ่มตัวอย่าง
ระดับ N2 จะใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 แต่ในกรณีที่สื่อเป็นแบบ PT กลุ่ม
ตัวอย่างระดับ N2 จะใช้เวลาในการดูสื่อน้อยกว่า N3 
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ตารางท่ี 5.7 ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ (ระดับ JLPT) 

Type JLPT Mean SD n 

N2 PT 419.40100 159.611342 20 
PN 376.14930 249.076893 20 
PNT 411.48705 129.667384 20 
Total 402.34578 184.274089 60 

N3 PT 623.47935 285.315622 20 
PN 369.53090 164.809998 20 
PNT 383.66505 269.303260 20 
Total 458.89177 268.562086 60 

Total PT 521.44018 250.497691 40 
PN 372.84010 208.490858 40 
PNT 397.57605 209.098204 40 
Total 430.61877 231.087908 120 

 

จากตารางที่ 5.7 เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับ JLPT พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 (เวลาเฉลี่ย 
458.89177 วินาที) ใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 (เวลาเฉลี่ย 402.34578 วินาที) 
 เมื่อพิจารณาชนิดของสื่อประกอบด้วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 ใช้เวลาในการดูสื่อแบบ 
PT (เวลาเฉลี่ย 419.40100 วินาที) มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อแบบ PNT (เวลาเฉลี่ย 411.48705 
วินาที) และสื่อแบบ PN (เวลาเฉลี่ย 376.14930 วินาที) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ใช้
เวลาในการดูสื่อแบบ PT มากที่สุด (เวลาเฉลี่ย 623.47935 วินาที)  รองลงมาคือ สื่อแบบ PNT (เวลา
เฉลี่ย 383.66505 วินาที) และสื่อแบบ PN (เวลาเฉลี่ย 369.53090 วินาที)  ตามล าดับเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างระดับ N2  

เนื่องจากข้อมูลค่าเฉลี่ยไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่อแต่ละชนิดมี
ความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดิบมาค านวณโดยสูตรการค านวณ
ความแปรปรวนสองทาง หรือ Two-way ANOVA เพ่ือศึกษาว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่อได้รับ
อิทธิพลจากชนิดของสื่อและระดับ JLPT หรือไม่อย่างไร 

ก่อนการค านวณความแปรปรวนโดย Two-way ANOVA ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบของเลวีน 
(Levene’s Test) พิสูจน์ในเบื้องต้นก่อนว่ากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีลักษณะการกระจายของข้อมูล
เหมือนกัน (Sig > 0.05) ก่อนน าไปค านวณความแปรปรวนโดย Two-way ANOVA เป็นล าดับถัดไป 
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ตารางท่ี 5.8 ผลการทดสอบเลวีนของเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ 

F df1 df2 Sig 

1.502 5 114 .195 
  

เนื่องจากการทดสอบของเลวีน (ตารางที่ 5.8) ได้ผลว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการกระจาย
ของข้อมูลเหมือนกัน (Sig > 0.05) ผู้วิจัยจึงด าเนินการค านวณความแปรปรวนโดย Two-way 
ANOVA เพ่ือหาอิทธิพลหลัก (Main effect) และอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ (Intercept) จากตัวแปรต้น 2 
ตัวแปรและได้ผลตามตารางที่ 5.9  

  
ตารางท่ี 5.9 ค่าอิทธิพลหลักและอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

Corrected 
Model 

931807.345a 5 186361.469 3.918 .003 

Intercept 2.225E7 1 2.225E7 467.771 .000 
Type 507148.946 2 253574.473 5.331 .006 
JLPT 95923.447 1 95923.447 2.016 .158 

Type * JLPT 328734.951 2 164367.476 3.455 .035 
Error 5422985.606 114 47570.049   
Total 2.861E7 120    

Corrected 
Total 

6354792.951 119    

 

จากตารางที่ 5.9 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ชนิดของสื่อมีอิทธิพลต่อเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.006 (น้อยกว่า 0.05) 
2. ระดับ JLPT ไม่มีอิทธิพลต่อเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.158 (มากกว่า 0.05) 
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3. ชนิดของสื่อและระดับ JLPT มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่อ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.035 (มากกว่า 0.05) 

กล่าวคือ ระดับ JLPT ของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ ในขณะทีช่นิดของ
สื่อ และชนิดของสื่อร่วมกับระดับ JLPT มีอิทธิพลต่อเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดูสื่อ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลไปทดสอบโดยวิธีของทูคี (Tukey’s HSD) เพ่ือพิจารณาความต่างระหว่างข้อมูลเป็น
รายคู่ ซ่ึงได้ผลออกมาตามตารางที่ 5.10 

 
ตารางท่ี 5.10 การทดสอบรายคูโ่ดยวิธีของทูคีต่อเวลาที่ใช้ดูสื่อ 

(I) Type (J) Type Mean 
Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 
Bound 

 PNT - PN 24.73595 48.769893 .868 -91.07865 140.55055 
PT -123.86413* 48.769893 .033 -239.67873 -8.04952 

PN - PNT -24.73595 48.769893 .868 -140.55055 91.07865 
PT -148.60008* 48.769893 .008 -264.41468 -32.78547 

PT - PNT 123.86413* 48.769893 .033 8.04952 239.67873 
PN 148.60008* 48.769893 .008 32.78547 264.41468 

 

 จากตารางที่ 5.10 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีดูสื่อแบบ PN และ PNT ใช้เวลาไม่ต่างกันในการดูสื่อ กล่าวคือ ไม่พบความ

ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.868 (มากกว่า 0.05) 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PT (เวลาเฉลี่ย 521.44018 วินาที) ใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PN (เวลาเฉลี่ย 372.84010 วินาที) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.033 (น้อยกว่า 0.05) 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PT (เวลาเฉลี่ย 521.44018 วินาที) ใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT (เวลาเฉลี่ย 397.57605 วินาที) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.008 (น้อยกว่า 0.05) 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าระดับ JLPT ไม่ส่งผลต่อเวลาที่กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ในการดูสื่อ แต่ชนิดของสื่อส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการดูสื่อต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่



 

 

83 

ดูสื่อแบบ PT จะใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่าสื่อแบบ PN และ PNT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PN และแบบ PNT ใช้เวลาไมแ่ตกต่างกัน 

ส าหรับข้อมูลเวลาและจ านวนครั้งในการเล่นภาพและเสียงบรรยายแต่ละฉากโดยเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม สามารถดเูพ่ิมเติมได้ทีภ่าคผนวก ง 



 
 

 
 

บทท่ี 6 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
6.2 ทักษะด้านการฟังที่ส่งผลต่อ Redundancy Principle 
6.3 ความอิสระในการควบคุมสื่อที่ส่งผลต่อ Modality Principle 
6.4 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและทักษะด้านการฟัง 
6.5 ปัญหาของงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle 

โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PN และสื่อแบบ PNT 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อแบบ PN และ PNT มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่

ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 
กล่าวคือ สื่อแบบ PN และ PNT ที่น าเสนอข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวไทยเรียนรู้
เนื้อหาภายในสื่อได้ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้จึงไม่สนับสนุน Redundancy Principle ที่ระบุว่าสื่อ
แบบ PN สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบ PNT 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Modality Principle โดย
การเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนที่รับชมสื่อแบบ PT และสื่อแบบ PN 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อแบบ PT และ PN มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 
กล่าวคือ สื่อแบบ PT และ PN ที่น าเสนอข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวไทยเรียนรู้เนื้อหา
ภายในสื่อได้ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้จึงไม่สนับสนุน Modality Principle ที่ระบุว่าสื่อแบบ PN 
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าสื่อแบบ PT 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาที่สองของ
ผู้เรียนและระดับความเข้าใจในเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีองค์ประกอบต่างกัน 3 รูปแบบ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 มีระดับความเข้าใจ
ในเนื้อหามากกว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับ N3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่พบความต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มสื่อ 3 รูปแบบทั้งในกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3  

ส าหรับความต่างของค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่มสื่อ 3 รูปแบบในแต่ละ
ระดับความสามารถ พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 มีระดับความเข้าใจจากการดูสื่อแบบ PNT มาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สื่อแบบ PN (คะแนนเฉลี่ย 3.75) และสื่อแบบ PT (คะแนน
เฉลี่ย 3.50) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับ N3 มีระดับความเข้าใจจากการดูสื่อแบบ PNT มาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.35) รองลงมาคือ สื่อแบบ PT (คะแนนเฉลี่ย 3.30) และสื่อแบบ PN (คะแนน
เฉลี่ย 2.95) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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6.2 ทักษะด้านการฟังที่ส่งผลต่อ Redundancy Principle  
ผลการพิสูจน์ Redundancy Principle โดยสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทย

ผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 พบว่ากลุ่มผู้ดูสื่อแบบ PN และ PNT มีระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งใน 2 ระดับความสามารถ ไมส่อดคล้องกับ 
Redundancy Principle ในภาษาที่หนึ่งที่ระบุว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้จากสื่อที่ประกอบด้วยภาพ 
(Picture) และเสียงบรรยาย (Narration) (สื่อแบบ PN) ได้ดีกว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) 
เสียงบรรยาย (Narration) และข้อความอักษร (Text) (สื่อแบบ PNT) เมื่อเสียงบรรยายและข้อความ
อักษรน าเสนอเนื้อหาเหมือนกัน (ภาพที่ 6.1) นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยของระดับความเข้าใจในเนื้อหาของ
กลุ่ม PNT ยังสูงกว่ากลุ่ม PN ทั้งในกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 อีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 6.1 สื่อที่ดีตาม Redundancy Principle ในภาษาที่หนึ่ง 
 
เพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้ผลการพิสูจน์ออกมาไม่สอดคล้องกับ Redundancy Principle ผู้วิจัย

ทดลองน าเวลาที่กลุ่ม PNT (40 คน) กลุ่ม PN (40 คน) และกลุ่ม PT (40 คน) ใช้ในการดูสื่อมาหา
ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) และพบว่ากลุ่ม PNT 
ใช้เวลาในการดูสื่อเท่ากับกลุ่ม PN แต่น้อยกว่ากลุ่ม PT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ภาพที่ 6.2  

 

สื่อแบบ PN

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

>
สื่อแบบ PNT

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

ข้อความอักษร
(Text)
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ภาพที่ 6.2 เวลาใช้ในการดูสื่อมัลติมีเดียระหว่าง 3 กลุ่ม 
 
การที่กลุ่ม PN และกลุ่ม PT ใช้เวลาในการดูสื่อไม่เท่ากัน สามารถตีความได้ว่าการศึกษา

เนื้อหาจากการอ่านข้อความอักษรและดูภาพประกอบ (กลุ่ม PT) ใช้เวลามากกว่าการศึกษาเนื้อหา
จากการฟังเสียงบรรยายและดูภาพประกอบ (กลุ่ม PN) หากพิจารณาจากเวลาที่ 2 กลุ่มดังกล่าวใช้ใน
การดูสื่อ กลุ่ม PNT ที่ศึกษาเนื้อหาจากการอ่านข้อความอักษร ฟังเสียงบรรยายและดูภาพประกอบ
ควรจะเป็นกลุ่มที่ใช้เวลามากที่สุด แต่ทว่าเวลาที่กลุ่ม PNT ใช้จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น และยังน้อยกว่า
กลุ่ม PT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม PNT ใน
งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาทั้งจากการดูภาพ ฟังเสียงบรรยายและอ่านข้อความอักษร แต่เน้นศึกษา
จากเฉพาะบางองค์ประกอบที่สื่อน าเสนอ 

กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT นั้นมีทางเลือกในการศึกษาเนื้อหามากกว่ากลุ่ม PN และกลุ่ม 
PT เพราะสื่อแบบ PNT น าเสนอเสียงบรรยายและข้อความอักษรที่มีเนื้อหาเหมือนกัน กลุ่มตัวอย่าง
อาจเลือกศึกษาเนื้อหาโดยการดูภาพประกอบและฟังเสียงบรรยาย ดูภาพประกอบและอ่านข้อความ
อักษร หรือทั้งดูภาพประกอบ ฟังเสียงบรรยายและอ่านข้อความอักษรก็ได้ แต่จากการเปรียบเทียบ
เวลาที่กลุ่ม PNT ใช้ดูสื่อกับกลุ่ม PN และ PT พบว่าเป็นไปได้ยากที่กลุ่ม PNT จะศึกษาเนื้อหาจาก
การดูภาพประกอบและอ่านข้อความอักษรเช่นเดียวกับกลุ่ม PT เพราะเวลาที่ใช้ในการดูสื่อน้อยกว่า 
และยิ่งเป็นไปได้ยากที่กลุ่ม PNT จะศึกษาเนื้อหาจากการดูภาพประกอบ ฟังเสียงบรรยายและอ่าน
ข้อความอักษร ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ กลุ่ม PNT เลือกศึกษาเนื้อหาภายในสื่อโดยการ
ฟังเสียงบรรยายและดูภาพประกอบเป็นหลักเช่นเดียวกับกลุ่ม PN ส่งผลให้กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT ใช้
เวลาในการดูสื่อเท่ากัน และมีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

372.8401

521.44018

397.57605

กลุ่ม PN กลุ่ม PT กลุ่ม PNT

เวล
าใ

นก
าร

ดูส
ื่อ 

(วิน
าท

ี)

กลุ่มสื่อในการวิจัย

เวลาที่ใช้ในการดูสื่อมัลติมีเดียระหว่าง 3 กลุ่ม
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แต่เพราะเหตุใดกลุ่ม PNT จึงเลือกศึกษาเนื้อหาโดยการดูภาพประกอบและฟังเสียงบรรยาย
เป็นหลัก เพ่ือพิจารณาหาสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้จากความ
ถนัดทางด้านทักษะการฟังและการอ่านของกลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสัดส่วนคะแนนที่ ได้จากการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ดูสื่อแบบ PNT (รวมทั้งในระดับ N2 และ N3) จ านวน 33 คนจาก 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.5) มี
สัดส่วนคะแนนด้านการฟัง (Listening) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสัดส่วนคะแนนด้านการอ่าน (Reading) 
และความรู้ทางภาษา (Language Knowledge (Vocabulary/Grammar)) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง 33 
คนดังกล่าวจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกฟังเสียงบรรยายเพ่ือจับใจความมากกว่าการอ่านข้อความอักษรที่มี
เนื้อหาเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมึความเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PNT อาจเลือกศึกษา
เนื้อหาจากสื่อโดยการดูภาพประกอบและฟังเสียงบรรยายเป็นหลัก เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อ
แบบ PN ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PN และ PNT ใช้เวลาดูสื่อและมีระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิซ่ึงไมส่อดคล้องกับ Redundancy Principle 

ผลการพิสูจน์ Redundancy Principle ในภาษาที่สองนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Mayer, Lee, & Peebles (2014) และ  Ramsin (2016) ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร ทดล อ ง เ พ่ื อ พิ สู จ น์  
Redundancy Principle ในภาษาที่สอง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 2.3.1 ในบทที่ 2) โดย
ผลการวิจัยของทั้ง 2 งานวิจัยออกมาตรงกันว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดูวิดีโอภาษาที่สองแบบมีข้อความ
บรรยายเสียงและไม่มีข้อความบรรยายเสียงมีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดย Mayer, Lee, & Peebles (2014) ได้สันนิษฐานว่าผู้ เรียนกลุ่มที่ดูวิดีโอแบบมีค า
บรรยายเสียงอาจไม่ได้พ่ึงพาค าบรรยายเสียงเพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอมากเท่าใดนัก และ
เสนอแนวทางเพ่ือการพิสูจน์ประเด็นนี้ในเชิงลึกว่าอาจน าเทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวของดวงตา 
(Eye Tracking Technology) มาใช้ในการวิจัยด้วย 

ผลการวิจัยนี้ท าให้ทราบว่าสื่อแบบ PNT ที ่Redundancy Principle ระบุว่ามีข้อความอักษร
ที่ซ้ าซ้อนกับเสียงบรรยายและขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติระบุว่ากลุ่ม PNT มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกับกลุ่ม PN อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ กล่าวคือ ข้อความอักษรในสื่อแบบ PNT อาจไม่ก่อให้เกิดกระบวนการทางปัญญาภายนอก 
(Extraneous Cognitive Processing) มากจนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เสมอไป ในทางกลับกัน 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง กลับพบว่ากลุ่ม PNT มีระดับความเข้าใจใน
เนื้อหามากกว่ากลุ่ม PN ทั้งในกลุ่มผู้เรียนระดับ N2 และ N3 อีกด้วย เพราะฉะนั้น การใส่ข้อความ
อักษรลงในสื่อมัลติมีเดียที่มีเสียงบรรยายอยู่แต่เดิม อาจไม่ใช่การเพิ่มเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนและขัดขวางการ
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เรียนรู้ แต่เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เสนอน าเสนอได้ตาม
ความถนัด 

 

6.3 ความอิสระในการควบคุมสื่อที่ส่งผลต่อ Modality Principle 
ผลการพิสูจน์ Modality Principle โดยสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทยผู้มี

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 พบว่ากลุ่มผู้ดูสื่อแบบ PT และ PN มีระดับความ
เข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งใน 2 ระดับความสามารถ ไม่สอดคล้องกับ 
Modality Principle ในภาษาที่หนึ่งที่ระบุว่าผู้เรียนจะเรียนรู้จากสื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) 
และเสียงบรรยาย (Narration) (สื่อแบบ PN) ได้ดีกว่าสื่อที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) และข้อความ
อักษร (Text) (สื่อแบบ PT) เมื่อเสียงบรรยายและข้อความอักษรน าเสนอเนื้อหาเหมือนกัน (ภาพที่ 
6.3)  

 

 

ภาพที่ 6.3 สื่อที่ดีตาม Modality Principle ในภาษาท่ีหนึ่ง 
 
เพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้ผลการพิสูจน์ออกมาไม่สอดคล้องกับ Modality Principle ผู้วิจัยจึงลอง

พิจารณาหาความแตกต่างของสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการวิจัยนี้และสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการทดลองหลัก
ของ Mayer (2009) และพบว่าสาเหตุที่ท าให้กลุ่ม PT และกลุ่ม PN มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะสื่อในการวิจัยนี้เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้ 
(User-Paced Multimedia) ในขณะที่สื่อในการทดลองหลักที่ Mayer ยกมาสนับสนุน Modality 
Principle ในภาษาที่หนึ่ง เป็นสื่อที่น าเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติ (System-Paced Multimedia) 
เพราะฉะนั้น การทดลองโดยใช้สื่อที่มีลักษณะต่างจากการทดลองของต้นทฤษฎี จึงอาจส่งผลให้ผล

สื่อแบบ PN

ภาพ
(Picture)

เสียงบรรยาย
(Narration)

>
สื่อแบบ PT

ภาพ
(Picture)

ข้อความอักษร
(Text)
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การพิสูจน์ Modality Principle มีความคลาดเคลื่อนไป และเมื่อพิจารณาถึงความต่างของสื่อ จะ
พบว่ามีตัวแปรหนึ่งที่อาจส่งผลต่อผลการทดลองและควรน ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งก็คือ เวลาที่ใช้การ
ดูสื่อนั่นเอง 

ผู้วิจัยทดลองน าเวลาที่กลุ่ม PT (40 คน) และกลุ่ม PN (40 คน) ทั้งในกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 
และ N3 มาวิเคราะห์หาความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 
และพบว่ากลุ่ม PT ใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่ากลุ่ม PN อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในขณะที่ระดับความเข้าใจในเนื้อหาของทั้ง 2 กลุ่มไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เพ่ือ
ศึกษาเนื้อหาให้มีระดับความเข้าใจเท่ากับกลุ่ม PN กลุ่มตัวอย่างที่ดูสื่อแบบ PT ต้องใช้เวลาศึกษาสื่อ
มากกว่า โดยสามารถแสดงเป็นภาพให้เข้าใจง่ายได้ดังภาพที ่6.417  

 

 

ภาพที่ 6.4 เวลาและระดับความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่ม PT และกลุ่ม PN 
 
การที่กลุ่ม PT ในการวิจัยนี้ใช้เวลามากกว่ากลุ่ม PN เพ่ือศึกษาสื่อ หมายความว่าเวลาที่ใช้ใน

การศึกษาสื่อกลายเป็นหนึ่งตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิสูจน์ Modality 
Principle เนื่องจากเดิมที กลุ่ม PT และกลุ่ม PN ในการทดลองหลักของ Mayer (2009) นั้น ถูก

                                           
17 แผนภาพน้ีมีจดุประสงค์เพื่อให้ผูอ้่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ดูสื่อและระดับความเข้าใจในเนื้อหาของ
กลุ่มตัวอย่างได้ง่ายขึ้น ความสูงของแผนภูมิแท่งจึงไมไ่ดส้ร้างจากผลตัวเลขจริงเนื่องจากเวลาที่กลุม่ตวัอย่างใช้และ
ระดับความเข้าใจมคี่าต่างกันมากจนเกินไป ยากแก่การน ามาวาดลงในแผนภูมิเดียวกัน (เวลาที่ใช้มีค่าตัวเลขอยู่
ระหว่าง 300-600 วินาที ระดับความเข้าใจมีตัวเลขอยูร่ะหว่าง 1-5 คะแนน) 

กลุ่ม PT กลุ่ม PN

กลุ่มสื่อ

เวลาและระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่ม PT และกลุ่ม PN
(ตามผลการวิจัย : สื่อ User-Paced Multimedia)

เวลาที่ใช้ในการ
ดูสื่อ

ระดับความ
เข้าใจในเนื้อหา
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ควบคุมให้ใช้เวลาในการดูสื่อเท่ากันโดยการน าเสนอเนื้อหาโดยอัตโนมัติของสื่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เวลาที่ใช้ในการดูสื่อไม่ใช่ตัวแปรที่ถูกควบคุมให้เท่ากันอีกต่อไป ผู้วิจัยจึงทดลองวาดแผนภาพเพ่ือ
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการดูสื่อและระดับความเข้าใจในเนื้อหา โดยน าเอา
ผลการพิสูจน์ Modality Principle ในงานวิจัยนี้และผลการวิจัยจากการทดลองหลักของ Modality 
Principle ในภาษาท่ีหนึ่งมาวาดเป็นแผนภาพอย่างง่ายดังภาพที ่6.518  

 

 

 

ภาพที่ 6.5 เวลาและระดับความเข้าใจในเนื้อหาของสื่อ 2 รูปแบบ 

                                           
18 แผนภูมิแท่งนี้ถูกวาดขึ้นเพื่อศึกษาแนวโน้มโดยสังเขปเท่านั้น ผู้วิจัยจึงวาดขึ้นโดยสนใจเพียงว่าค่าแตล่ะค่า “น้อย
กว่า” “เท่ากับ” หรือ “มากกว่า” กัน ไม่ได้ถูกวาดขึ้นโดยใช้ตัวเลขจริงจากการทดลอง 

กลุ่ม PT กลุ่ม PN

กลุ่มสื่อ

เวลาและระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่ม PT และกลุ่ม PN
(ตาม Modality Principle : สื่อ System-Paced Multimedia)
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เวลาและระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่ม PT และกลุ่ม PN
(ตามผลการวิจัย : สื่อ User-Paced Multimedia)
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 ภาพที่ 6.5 นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแผนภาพบนจะแสดงถึงเวลาและระดับความเข้าใจใน
เนื้อหาของผู้เรียนจากการทดลองหลักของ Modality Principle ในภาษาที่หนึ่ง นั่นคือ เวลาที่กลุ่ม 
PT และกลุ่ม PN ใช้ในการดูสื่อเท่ากัน ในขณะที่ระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่ม PT จะน้อยกว่า
กลุ่ม PN ตามที่ระบุไว้ใน Modality Principle ส่วนแผนภาพล่างจะแสดงเวลาและระดับความเข้าใจ
ในเนื้อหาของผู้เรียนจากผลการทดลองในงานวิจัยนี้ นั่นคือ เวลาที่กลุ่ม PT ใช้เวลามากกว่ากลุ่ม PN 
ในขณะที่ระดับความเข้าใจในเนื้อหาของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาทั้ง 2 แผนภาพ
โดยมองเวลาเป็นตัวแปรหนึ่งด้วย จะพบว่าระดับความเข้าใจของกลุ่ม PT สูงขึ้นเมื่อมีเวลาในการดูสื่อ
มากขึ้น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ศึกษาสื่ออาจเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การพิสูจน์ Modality Principle 

ส าหรับผลการค านวณทางสถิติทั้งด้านระดับความเข้าใจในเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการดูสื่อ
จากการทดลองครั้งนี้ พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tabbers, Martens, Merriënboer, 
& Huib Tabbers (2000) และ  Harskamp, Mayer, & Suhre (2007) โ ดย  Tabbers, Martens, 
Merriënboer, & Huib Tabbers (2000) พิสูจน์ Modality Principle ในภาษาที่สองโดยใช้สื่อที่
น าเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติ (System-Paced Multimedia) และสื่อที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็ว
ในการน าเสนอได้ (User-Paced Multimedia) และได้ผลการวิจัยว่า Modality Principle เป็นจริง 
(กลุ่ม PN เรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่ม PT) เฉพาะในกรณีที่สื่อน าเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติ (System-Paced 
Multimedia) เท่านั้น ส าหรับกรณีที่ผู้เรียนควบคุมความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้ (User-Paced 
Multimedia) พบว่ากลุ่มที่ดูสื่อแบบ PT และกลุ่มที่ดูสื่อแบบ PN มีความเข้าใจในเนื้อหาไม่ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ดูสื่อแบบ PT ใช้เวลาในการดูสื่อมากกว่ากลุ่มที่ดูสื่อแบบ PN 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ประเด็นเรื่องเวลาที่ใช้ดูสื่อยังถูกกล่าวถึงในงานวิจัยของ 
Harskamp, Mayer, & Suhre (2007) ซึ่ ง เป็นการวิจัยพิสูจน์  Modality Principle ในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ และได้ผลการวิจัยว่า Modality Principle จะเป็นจริง (กลุ่ม PN เรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่ม 
PT) เฉพาะในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการดูสื่อและตอบแบบทดสอบต่าง ๆ ภายใน 9 นาที
เท่านั้น กรณีที่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการดูสื่อและตอบแบบทดสอบเกิน 9 นาที พบว่ากลุ่ม PT และ
กลุ่ม PN ท าคะแนนในแบบทดสอบความเข้าใจได้ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการทดลองนี้ท าให้รู้ว่า Modality Principle มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ดูสื่อแบบ PT และ PN มีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาจากสื่อเท่ากันหรือสื่อน าเสนอเนื้อหาโดยอัตโนมัติ 
เนื่องจากเมื่อสื่อ PT และสื่อ PN เป็นสื่อที่ผู้เรียนควบคุมความเร็วในการน าเสนอได้ กลุ่ม PT และ PN 
จะเรียนรู้เนื้อหาภายในสื่อได้ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่ม PT ใช้เวลามากกว่ากลุ่ม PN ดังนั้น Modality 
Principle จึงไม่เป็นจริงในกรณีที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วในการน าเสนอของสื่อได้  อย่างไรก็



 

 

93 

ตาม ในกรณีที่ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางภาษาที่สองไม่แตกต่างกัน หากน าเวลาที่ผู้เรียนใช้ดูสื่อ
มาพิจารณาด้วย ก็อาจกล่าวได้ว่าสื่อแบบ PN น่าจะเป็นสื่อที่ดีกว่าสื่อแบบ PT เพราะผู้เรียนที่ดูสื่อ
แบบ PN จะสามารถท าความเข้าใจบทเรียนได้สื่อได้รวดเร็วกว่าผู้เรียนที่ดูสื่อแบบ PT 

 

6.4 ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและทักษะด้านการฟัง 
จากการทดลองเปรียบเทียบความเข้าใจในเนื้อหาจากสื่อ 3 รูปแบบกับกลุ่มตัวอย่างชาวไทยผู้

มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 สามารถเรียนรู้เนื้อหา
จากสื่อได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้เวลาในการ
เรียนรู้จากสื่อเท่ากัน ผลการวิจัยนี้เป็นการยืนยันได้ว่ายิ่งผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้านภาษาท่ี
สองสูงขึ้นเท่าไร ยิ่งส่งผลให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ถูกเขียนหรือพากย์ด้วยภาษานั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
เท่านั้น (A. D. Cohen, Alderson, & Urquhart, 1986; Vandergrift, 2006)  

แต่ทว่าเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง  2 ระดับมาพิจารณา
แยกตามกลุ่มสื่อ พบว่ากลุ่ม PN เป็นกลุ่มที่ผู้เรียนระดับ N2 มีระดับความเข้าใจในเนื้อหามากกว่า
ผู้เรียนระดับ N3 อย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มผู้เรียนระดับ N2 และ N3 ที่ดูสื่อแบบ PT กลับมีระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหาต่างกันเพียงเล็กน้อย แสดงเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังภาพที ่6.6  

 

 

ภาพที่ 6.6 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของระดับความเข้าใจในเนื้อหาแยกตามกลุ่มสื่อ 
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แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของระดับความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่าง
แยกตามกลุ่มสื่อและระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ผู้เรียน N2 ผู้เรียน N3
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เพราะเหตุใดกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 ในกลุ่ม PN จึงสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาจากสื่อได้

ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ในกลุ่มสื่อเดียวกันอย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 
ในกลุ่ม PT มีระดับความเข้าใจในเนื้อหาใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาหาความต่างระหว่างกลุ่ม PT และ
กลุ่ม PN ก็พบว่าความต่างระหว่างกลุ่มสื่อท้ัง 2 กลุ่ม คือ รูปแบบของวัจนภาษาที่ใช้น าเสนอแก่ผู้เรียน 
กล่าวคือ สื่อแบบ PN น าเสนอข้อมูลวัจนภาษาโดยเสียงบรรยายที่ต้องใช้การฟังในการรับข้อมูลเข้าสู่
สมอง ในขณะที่สื่อแบบ PT น าเสนอข้อมูลวัจนภาษาโดยข้อความอักษรที่ต้องใช้การอ่านในการรับ
ข้อมูล ดังนั้น การพิจารณาหาสาเหตุที่อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างระดับ N2 มีความเข้าใจในเนื้อหาโดด
เด่นกว่าระดับ N3 เฉพาะในกลุ่ม PN คือ การวิเคราะห์ความต่างระหว่างการส่งและการรับข้อมูลเสียง
บรรยายและข้อความอักษร 

ความต่างระหว่างเสียงบรรยายและข้อความอักษรคือ เสียงบรรยายต้องผ่านเข้าสู่ความจ า
ระยะสั้นโดยการฟัง ส่วนข้อความอักษรต้องผ่านเข้าสู่ความจ าระยะสั้นโดยการอ่าน ด้วยเหตุนี้ หาก
พิจารณาในระดับหน่วยเสียงหรือตัวอักษรแล้ว จะพบว่าสื่อมคีวามเร็วในการน าเสนอหน่วยเสียงแต่ละ
หน่วยหรือตัวอักษรแต่ละตัวของเสียงบรรยายและข้อความอักษรให้แก่ผู้เรียนนั้นต่างกันอย่างชัดเจน 
เพราะความเร็วในพูดหรือเปล่งหน่วยเสียงแต่ละหน่วยจนประกอบกันเป็นค าและประโยคของเสียง
บรรยายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่เป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา เมื่อพากย์ผ่านไปค าหนึ่ง
แล้ว ค าต่อไปก็จะถูกพากย์ตามมาทันที โดยผู้ฟังจะสามารถเก็บหน่วยเสียงแต่ละหน่วยที่ได้ยินไว้ใน
ความจ าระยะสั้นในรูปของข้อมูล Verbal แตก่็เป็นการเก็บไว้อย่างชั่วคราวและจะหายไปหากไม่ได้รับ
การตีความเป็นข้อมูลในลักษณะความหมาย (Semantic) เพ่ือเก็บในความจ าระยะยาวได้ทันเวลา 
(McDermott & Roediger, 2014; McLeod, 2013) ดังนั้น ถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถรวมหน่วย
เสียงแต่ละหน่วยเป็นค า รวมค าแต่ละค าเป็นประโยคและตีความหมายได้ท่วงทันกับความเร็วในการ
บรรยายเสียง ข้อมูล Verbal ดังกล่าวในความจ าระยะสั้นก็จะหายไปและถูกแทนที่ด้วยข้อมูลอ่ืน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถท าความเข้าใจสิ่งที่เสียงบรรยายต้องการน าเสนอได้ครบถ้วน ในทางกลับกัน 
ลักษณะการน าเสนอข้อความอักษรของสื่อแบบ PT ในแต่ละฉากเป็นการแสดงข้อความทั้งหมดขึ้นใน
คราวเดียว โดยข้อความจะถูกวางอยู่นิ่ง ๆ จนกว่ากลุ่มตัวอย่างจะกดปุ่ม “ถัดไป” ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
จึงสามารถเลื่อนสายตาดูตัวอักษรแต่ละตัวที่ปรากฏขึ้นในสื่อได้อย่างอิสระ และสามารถรวมอักษรแต่
ละตัวเป็นค า รวมค าแต่ละค าเป็นประโยคและตีความได้อย่างอิสระตามแต่ความเร็วของตน และยัง
สามารถเลื่อนสายตากลับมาทบทวนเฉพาะจุดได้ อีกด้วย นอกจากนี้ เสียงบรรยายนั้นยังต่างจาก
ข้อความอักษรตรงที่ เสียงบรรยายนั้นมีข้อมูลอวัจนภาษาที่แฝงอยู่ด้วย เช่น การเน้นเสียงหนักเบา 
(stress) ท านองเสียง (intonation) และในการพากย์เสียงนั้น อาจมีการกลืนเสียง หรือมีหน่วยเสียง
บางหน่วยที่ไม่ได้รับการออกเสียงอย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีของภาษาที่หนึ่ง ผู้ฟังอาจสามารถเติมเต็ม
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หน่วยเสียงดังกล่าวได้ (Phonemic Restoration) จากบริบทแวดล้อมในประโยค ความรู้และ
ประสบการณ์ในภาษาดังกล่าว แต่ในกรณีของภาษาที่สองนั้น ไม่แน่เสนอไปว่าผู้เรียนจะสามารถเติม
เต็มหน่วยเสียงดังกล่าวและคาดเดาได้ว่าเสียงบรรยายต้องการจะสื่อถึงอะไร เพราะอาจขาดความรู้
ทางไวยากรณ์ ค าศัพท์หรือประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลให้ฟังเนื้อหาตรงส่วนนั้นไม่เข้าใจ 
(Batova, 2013; Goldstein, 2010; Rayner et al., 2009; Oishi, 2000) 

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการท าความเข้าใจเนื้อหาในภาษาที่สองโดยการฟังเสียง
บรรยายเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการตีความมากกว่าการอ่านเนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นเป็น
ข้อความ และยังต้องอาศัยความรู้เดิมและประสบการณ์ทางด้านภาษาในการเติมเต็มหน่วยเสียง 
(Phonemic Restoration) ในกรณีที่ผู้บรรยายเสียงเปล่งเสียงออกมาไม่ชัดเจนหรือถูกกลืนไป ด้วย
เหตุนี้ การที่กลุ่มตัวอย่างระดับ N2 มีความเข้าใจในเนื้อหาจากการฟัง (สื่อแบบ PN) โดดเด่นกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างระดับ N3 อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 สามารถตีความเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าเพราะมี
ความรู้ทางด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ หรือประสบการณ์ทางด้านภาษาญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ 
N3 ส าหรับในด้านการอ่านนั้น เนื่องจากไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่สื่อมัลติมีเดียในการวิจัยใช้
ในการน าเสนอข้อมูล ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในระดับที่ไม่ยากเกินไปส าหรับกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ 
N3 ดังนั้น เมื่อไม่ต้องตีความให้ทันกับความเร็วในการพากย์เหมือนการฟังเสียงบรรยายและไม่มี
ปัญหาเรื่องที่จะไม่ได้ยินเสียงหรือค าบางค าไม่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างทั้ง  2 ระดับความสามารถจึง
สามารถตีความเนื้อหาได้ตามความเร็วของแต่ละคนโดยอิสระ และส่งผลให้ระดับความเข้าใจในเนื้อหา
ของกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 ที่ดูสื่อแบบเน้นการอ่าน (สื่อแบบ PT) ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

 
6.5 ปัญหาของงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีจุดที่ควรปรับปรุงด้านการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ตัวแปรด้านเวลา 
นอกจากนี้ จ านวนประเด็นที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอ และจ านวนข้อของแบบทดสอบอาจไม่เพียงพอ 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปโดยแบ่งออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  

6.5.1 การพิสูจน์ Redundancy Principle 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิสูจน์ Redundancy Principle โดยสื่อมัลติมีเดียภาษาที่สองใน

ครั้งต่อไป แบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีการสัมภาษณ์หรือให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามหลังการดูสื่อมัลติมีเดีย  เพ่ือ

สอบถามว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับองค์ประกอบใดภายในสื่อแบบ PNT ในระหว่างการดูสื่อบ้าง 
และให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน เช่น เน้นฟังเพ่ือจับใจความมากกว่าอ่าน หรือเน้นอ่านจับใจความ
มากกว่าฟังเสียงบรรยาย และอาจน าเทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวของดวงตา (Eye Tracking 
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Technology) (Liu, Lai, & Chuang, 2011) เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษาว่าสายตาของ
กลุ่มตัวอย่างมองส่วนใดภายในสื่อมัลติมีเดียมากหรือน้อยแค่ไหน 

2. ควรมีการวัดความถนัดทางด้านทักษะการฟังและการอ่านของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เช่น สอบถามคะแนนในส่วนการฟังและการอ่านจากการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
เป็นตัวเลขที่ชัดเจน หรือจัดท าแบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถทางด้านการฟังและการอ่าน
ก่อนให้กลุ่มตัวอย่างดูสื่อมัลติมีเดีย 

 
6.5.2 การพิสูจน์ Modality Principle 

การพิสูจน์ Modality Principle โดยสื่อภาษาที่สองในครั้งต่อไปควรน าเวลามาใช้เป็นตัวแปร
ในการทดลองด้วย เช่น ควบคุมเวลาในการเรียนจากสื่อให้เท่ากันโดยการใช้สื่อที่น าเสนอเนื้อหาโดย
อัตโนมัติ หรืออาจเปรียบเทียบการเรียนรู้จากสื่อที่น าเสนอเนื้อหาโดยอัตโนมัติและสื่อที่ผู้เรียนควบคุม
ความเร็วในการน าเสนอเอง เป็นต้น 

 
6.5.3 ระดับความสามารถทางภาษาและการพัฒนาทักษะด้านการฟัง 

จากผลการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างกลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 
พบว่า แม้ค าศัพท์และไวยากรณ์ของบทเรียนที่สื่อมัลติมีเดียน าเสนอในงานวิจัยนี้จะถูกออกแบบให้มี
ความยากอยู่ในระดับที่กลุ่มตัวอย่างระดับ N2 และ N3 สามารถท าความเข้าใจได้ แต่กลุ่มตัวอย่าง
ระดับ N3 กลับสามารถท าความเข้าใจในเนื้อหาได้ไม่แตกต่างกับ N2 เฉพาะในสื่อมัลติมีเดียที่มี
ข้อความอักษรให้อ่านเท่านั้น ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N3 ไม่ได้ขาดความรู้ทางไวยากรณ์
และค าศัพท์จนท าให้ตีความเนื้อหาได้ด้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับ N2 แตด่้อยกว่าด้านความเร็วในการ
ตีความเนื้อหาโดยการฟัง ดังนั้น ประเด็นที่อาจน าไปศึกษาต่อไปอาจเป็นการเปรียบเทียบระดับความ
เข้าใจในเนื้อหาภาษาที่สองจากการฟังและการอ่าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความสามารถทาง
ภาษาที่สองต่างกัน เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้พัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ผู้เรียนชาวไทยต่อไป โดยอาจใช้
ทฤษฎีด้านการประมวลข้อมูลสารสนเทศ(Information Process Theory) หรือจิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive Psychology) เป็นกรอบทฤษฎี 
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สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรม Adobe Animate CC (โปรแกรมที่
พัฒนามาจาก Adobe Flash) ฉากที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหามีทั้งหมด 15 ฉาก และมีเนื้อหา
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยในแต่ละฉากดังนี้ 

 
เนื้อหาภาษาญี่ปุ่น 

ชื่อฉาก เนื้อหาภายในฉาก จ านวนอักษร 

S1 
みなさん、こんにちは。協 力

きょうりょく

してくれてありがとうござい

ます。準備ができたら、「次へ」のボタンを押してくださ

い。 

54 

S2 
みなさんは温泉

おんせん

に行ったり、温泉
おんせん

の湯に入ったりしたことが

ありますか。今日はその「温泉
おんせん

」についていろいろな話を、

みなさんにご紹介したいと思います。 

71 

S3 

日本と言えば、真っ先
ま っ さ き

に思
おも

い浮
う

かぶのは「温泉
おんせん

」だと思いま

す。日本は世界の「温泉
おんせん

大国
たいこく

」で、日本人は昔も今も、温泉
おんせん

に浸
つ

かることが大好きなようです。もちろん、温泉
おんせん

に入るこ

とが好きな外国人もたくさんいるでしょう。温泉
おんせん

に入るため

に、わざわざ日本に行く人もいるようです。 

128 

S4 
温泉
おんせん

が好きなのは我々
われわれ

人間
にんげん

だけではなく、猿
さる

も温
あたた

かい湯に浸
つ

かることが好きなようです。日本には猿
さる

専用
せんよう

の温泉
おんせん

がありま

す。 

56 

S5 猿
さる

専用
せんよう

の温泉
おんせん

は長野県
ながのけん

の地獄
じ ご く

谷
だに

野猿
や え ん

公
こう

苑
えん

にあります。１１月

から３月あたりに多くの猿
さる

が温泉
おんせん

に入りにきています。 
52 

S6 
その理由は、厳しい寒さと関係しているようです。耐

た

え難
がた

い

その大変さをしのぐために、入るとみられます。夏には温泉
おんせん

に入らないですから。 

64 

S7 

でも、なぜ「猿
さる

の温泉
おんせん

」が作られたのでしょうか。きっかけ

は、一匹の子
こ

猿
さる

が近くの旅館の露天
ろ て ん

風呂
ぶ ろ

に入ったことらしい

です。それ以来、他の猿
さる

も真似
ま ね

するようになったので、猿
さる

の

ための温泉
おんせん

を作ることになったと言われています。 

104 

S8 さて、動物の話はさておき、次は日本人が温泉
おんせん

が大好きな理

由を見ていきましょう。 
38 

S9 
日本人の温泉

おんせん

好きの理由は、宗 教
しゅうきょう

からの影響
えいきょう

だと思われて

います。昔の日本は「神道
しんとう

」という宗 教
しゅうきょう

の「禊
みそぎ

」という

儀式
ぎ し き

がありました。 

60 
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ชื่อฉาก เนื้อหาภายในฉาก จ านวนอักษร 

S10 
「禊

みそぎ

」というのは、水を浴びて体と心を清浄
せいじょう

する儀式
ぎ し き

で

す。そのころ、重要
じゅうよう

な儀式
ぎ し き

に参加
さ ん か

する際
さい

には、禊
みそぎ

の儀式
ぎ し き

で

心身
しんしん

を清
きよ

めなければなりませんでした。 

69 

S11 禊
みそぎ

を行うには、冷たい川や滝
たき

、海の水などで心身
しんしん

を清浄
せいじょう

し

なければなりません。冬なら、大変そうですね。 
48 

S12 
そして、８世紀

せ い き

の中頃
なかごろ

、日本に仏教
ぶっきょう

が入ってきました。その

とき、仏教
ぶっきょう

の「温室
うんじつ

経
ぎょう

」というお経
きょう

も同時
ど う じ

に入ってきまし

た。 

55 

S13 
「温室

うんじつ

経
ぎょう

」を簡単に説明すると「湯に入ると功徳
く ど く

が得
え

られ

る」ということです。つまり、温泉
おんせん

に入る行為
こ う い

は宗教的
しゅうきょうてき

に

大変いい行いだということです。 

67 

S14 

当時
と う じ

の日本では、冷たい水で心
しん

身
しん

を清
きよ

める禊
みそぎ

の儀
ぎ

式
しき

があった

ため、「温
あたた

かい湯でも大丈夫」と教える「温室
うんじつ

経
ぎょう

」は、す

ごく歓迎
かんげい

されていたらしいです。浸
つ

かるなら、温
あたた

かい湯のほ

うがいいですよね。 

89 

S15 

温泉
おんせん

学者
がくしゃ

の「松田
ま つ だ

忠
ただ

徳
のり

」は、日本人の「温泉
おんせん

好き」という習

慣は「禊
みそぎ

」と「温室
うんじつ

経
ぎょう

」の融合
ゆうごう

で生まれたのではないかと

推測
すいそく

しました。つまり、日本人の温泉
おんせん

好きは二つの宗 教
しゅうきょう

の

融合
ゆうごう

で生まれたというわけです。 

94 
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เนื้อหาภาษาไทย 

ชื่อฉาก เนื้อหาภายในฉาก จ านวนอักษร 

S1 
สวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ หาก

พร้อมแล้วกรุณากดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือเริ่มต้นดูสื่อ 
107 

S2 
ทุกท่านเคยไปบ่อน้ าพุร้อน หรือเคยแช่น้ าพุร้อนไหมครับ วันนี้ผมจะ

น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ “น้ าพุร้อน” ให้ได้รับชมกัน 
112 

S3 

หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่น “บ่อน้ าพุร้อน” น่าจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ทุกท่าน

นึกถึง ญี่ปุ่นเป็น “ประเทศแห่งบ่อน้ าพุร้อน” ชาวญี่ปุ่นชอบการแช่บ่อ

น้ าพุร้อนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่าชาวต่างชาติที่ชื่นชอบ

การแช่บ่อน้ าพุร้อนก็คงมีอยู่ไม่น้อย บางคนถึงขั้นเดินทางไปประเทศ

ญี่ปุ่นเพื่อแช่บ่อน้ าพุร้อนเลยทีเดียว 

286 

S4 
นอกจากมนุษย์อย่างเรา ๆ แล้ว ลิงก็เป็นสัตว์ที่ชอบแช่บ่อน้ าพุร้อน

เหมือนกัน และในประเทศญี่ปุ่นก็มีบ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิงอยู่ด้วย 
120 

S5 

บ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิงตั้งอยู่ที่อุทยานลิงภูเขาจิโกคุดานิ จังหวัดนากา

โนะ ซึ่งฝูงลิงจะมาแช่น้ าพุร้อนกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

มีนาคม 

133 

S6 

การแช่บ่อน้ าพุร้อนของลิงมีความเกี่ยวข้องกับความหนาวเหน็บของ

สภาพอากาศ ลิงแช่น้ าพุร้อนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันความหนาว 

ดังนั้น พวกมันจึงไม่แช่น้ าพุร้อนในช่วงฤดูร้อน 

162 

S7 

แล้วเพราะอะไร “บ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิง” จึงถูกสร้างขึ้นมา ว่ากันว่า

การสร้าง “บ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิง” มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ลูกลิงตัว

หนึ่งลงไปแช่ในบ่อน้ าพุร้อนของโรงแรมในละแวกใกล้เคียง ท าให้ลิงตัว

อ่ืน ๆ พากันเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ บ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิงจึงถูกสร้าง

ขึ้นมา 

251 

S8 
ผมจะขอจบเรื่องเกี่ยวกับลิงเอาไว้แค่นี้ก่อน ต่อไป มาดูไปพร้อมกันว่า

เพราะเหตุใดชาวญี่ปุ่นจึงชื่นชอบการแช่บ่อน้ าพุร้อน 
113 
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ชื่อฉาก เนื้อหาภายในฉาก จ านวนอักษร 

S9 

คาดว่าสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการแช่บ่อน้ าพุร้อนเกิดจากอิทธิพล

ของศาสนา ในอดีต ญี่ปุ่นมีพิธีกรรมทางศาสนา “ชินโต” ที่มีชื่อว่า “มิ

โซกิ” 

126 

S10 

“มิโซกิ” คือ พิธีช าระล้างร่างกายและจิตใจด้วยการอาบน้ า ในสมัยนั้น 

ชาวญี่ปุ่นจะต้องผ่านการช าระล้างร่างกายและจิตใจด้วยพิธีมิโซกิก่อน

เข้าร่วมในพิธีกรรมส าคัญ 

146 

S11 
น้ าที่ใช้ในพิธีมิโซกิ ต้องเป็นน้ าเย็นจากแม่น้ า น้ าตก หรือทะเล ดังนั้น 

การเข้าพิธีกรรมนี้ในฤดูหนาวจึงเป็นสิ่งที่ทรมานมาก 
114 

S12 

ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ศาสนาพุทธได้เผยแผ่เข้าไปในประเทศ

ญี่ปุ่น ในตอนนั้น ค าสอนทางศาสนาพุทธที่มีชื่อว่า “อุนจิซึเกียว” ก็

ได้รับการเผยแผ่เข้าไปพร้อมกัน 

145 

S13 

“อุนจิซึเกียว” มีหลักค าสอนที่สามารถอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย

ว่า “อาบน้ าร้อนแล้วจะได้บุญ” กล่าวคือ การแช่บ่อน้ าพุร้อนเป็นการ

ประกอบกรรมดีในทางศาสนานั่นเอง 

149 

S14 

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีมิโซกิที่ต้องใช้น้ าเย็น

ในการช าระล้างร่างกายและจิตใจ หลักค าสอนจาก “อุนจิซึเกียว” ที่

ระบุว่า “น้ าร้อนก็สามารถใช้ได้เช่นกัน” จึงได้รับการยอมรับจากชาว

ญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม ถ้าจะต้องแช่น้ า น้ าอุ่นย่อมดีกว่าน้ าเย็นจริงไหม

ครับ 

252 

S15 

“มัตซึดะ ทาดะโนริ” ผู้เชี่ยวชาญด้านบ่อน้ าพุร้อนได้ตั้งข้อสันนิษฐาน

ว่า “ความชื่นชอบในการแช่บ่อน้ าพุร้อน” ของชาวญี่ปุ่น เกิดจากการ

ผสมผสานระหว่าง “มิโซกิ” และ “อุนจิซึเกียว” กล่าวคือ สาเหตุที่

ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบในการแช่บ่อน้ าพุร้อน เกิดจากการหลอมรวม

ระหว่างสองศาสนานั่นเอง 

255 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาและเฉลยค าตอบ
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แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 
 
ข้อสอบแบบปรนัยส่ีตัวเลือก (จ านวน 5 ข้อ) 
ค าสั่ง กรุณาเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ 
 

1. ลิงญี่ปุ่นแช่น้ าพุร้อนเพ่ืออะไร 
   1.  เพ่ือรักษาความสวยงามของขน 2.  เพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย 
   3.  เพ่ือลดทอนความหนาว  4.  เพ่ือผลัดขน 
 

2. จุดประสงค์หลักของการสร้างบ่อน้ าพุร้อนส าหรับลิงคืออะไร 
   1.  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
   2.  เพ่ือไม่ให้ลิงลงไปแช่ในบ่อน้ าพุร้อนส าหรับคน 
   3.  เพ่ือแก้ปัญหาการหนาวตายของลิง 
   4.  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเมือง 
 

3. พิธีมิโซกิมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร 
   1.  เพ่ือช าระล้างกายและจิตใจ  2.  เพ่ือการฝึกตนของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ 
   3.  เพ่ือป้องกันวิญญาณร้าย  4.  เพ่ือสร้างบุญกุศล 
 

4. ค าสอนใดของศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับการแช่น้ าพุร้อนของชาวญี่ปุ่น 
   1.  ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมส าคัญ ต้องแช่น้ าร้อนเพื่อช าระร่างกายและจิตใจก่อน 
   2.  การแช่น้ าเย็นถือว่าเป็นบาป 
   3.  การแช่น้ าร้อนเป็นการกระท าท่ีได้บุญ 
   4.  น้ าร้อนสามารถช าระล้างร่างกายและจิตใจได้เช่นเดียวกับน้ าเย็น  
 

5. สิ่งใดไม่เก่ียวข้องกับความชอบแช่น้ าพุร้อนของชาวญี่ปุ่น 
   1.  การหลอมรวมระหว่างสองศาสนา 
   2.  พิธีช าระล้างร่างกายและจิตใจก่อนเข้าร่วมพิธีส าคัญ 
   3.  ค าสอนที่ว่า “การแช่น้ าร้อนเป็นสิ่งที่ได้บุญ” 
   4.  ภูมิปัญญาเพ่ือบรรเทาความหนาวของคนโบราณ 
 
เฉลยแบบทดสอบ (ข้อมูลส่วนเฉลยแบบทดสอบนี้ ไมมี่พิมพ์ในแบบทดสอบจริง) 

ข้อ 1.   3  ข้อ 2.   2  ข้อ 3.   1  ข้อ 4.   3 
ข้อ 5.   4  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินเครือ่งมอืในงานวิจัย
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แบบประเมินเครื่องมือในงานวิจัย 
ค าสั่ง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

สื่อมัลติมีเดีย (เนื้อหา) 

1. เนื้อหามีความน่าสนใจ      

2. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละฉากมีความยาว
พอเหมาะ 

     

3. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ      

4. ล าดับการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม      

5. ตัวอักษรและเสียงบรรยายในแต่ละฉากมีเนื้อหา
ตรงกัน 

     

สื่อมัลติมีเดีย (องค์ประกอบภายในสื่อ) 

1. สีสันของภาพประกอบมีความสบายตา ไม่ฉูดฉาด 
หรือจืดชืดจนเกินไป 

     

2. ภาพประกอบในแต่ละฉากมีขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่
หรือเล็กจนเกินไป 

     

3. ภาพประกอบในแต่ละฉากมีความสอดคล้องกับ
หัวข้อ (มีเอกภาพและสัมพันธภาพกับหัวข้อ) 

     

4. ปริมาณของภาพประกอบในแต่ละฉากสอดคล้องกับ
ปริมาณของเนื้อหาในฉาก 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. ภาพประกอบในแต่ละฉากสามารถส่งเสริมให้เข้าใจ
เนื้อหาในฉากนั้นได้ดี 

     

6. เสียงบรรยายมีความชัดเจน ไม่แตกซ่า      

7. การเว้นจังหวะในการพูดของเสียงบรรยายมีความ
รื่นหู ไม่ตะกุกตะกัก หรือติดกันจนไม่สามารถแยก
ประโยคได้ 

     

8. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย สบายตา      

9. สีตัวอักษรอ่านง่าย สบายตา ไม่ฉูดฉาดเกินไป      

10. รูปแบบของตัวอักษร (font) มีความเหมาะสม 
อ่านง่าย 

     

11. ค าบรรยายใต้ภาพและเสียงบรรยายในแต่ละฉากมี
เนื้อหาเหมือนกัน 

     

12. ภาพพ้ืนหลังในสื่อดูสบายตา ไม่ฉูดฉาดหรือจืดชืด
จนเกินไป 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

สื่อมัลติมีเดีย (ระบบ) 

1. ค าชี้แจงในหน้าแรกของสื่อมีความชัดเจน ไม่
คลุมเครือ 

     

2. ขนาดหน้าจอของสื่อมีความเหมาะสม ไม่ใหญ่หรือ
เล็กจนเกินไป 

     

3. ปุ่มต่าง ๆ ภายในสื่อมีสัญลักษณ์หรือข้อความบอก
หน้าที่อย่างชัดเจน เห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าปุ่มแต่ละปุ่มมี
หน้าที่อย่างไร (เช่น ปุ่มเพ่ือกดไปยังหน้าถัดไป หรือปุ่ม
ส าหรับฟังเสียงบรรยายซ้ า) 

     

4. สื่อด าเนินการน าเสนอได้อย่างราบรื่น ไม่กระตุก      

แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา 

1. ค าสั่งของแบบทดสอบในแต่ละส่วนมีความชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ 

     

2. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา      

3. แบบทดสอบครอบคลุมประเด็นทั้งหมดภายในสื่อ      

4. ค าถามในแต่ละข้อมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ      

5. จ านวนข้อของแบบทดสอบมีความเหมาะสม ไม่มาก
หรือน้อยเกินไป 

     

6. รูปแบบของแบบทดสอบมีความเหมาะสม      
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. ตัวลวงในข้อสอบแบบปรนัยสี่ตัวเลือกมีความ
เหมาะสม 

     

8. ตัวลวงในข้อสอบแบบปรนัยถูกผิดมีความเหมาะสม      

9. ไม่มีการตั้งค าถามหรือตัวเลือกที่เฉลยค าตอบในข้อ
อ่ืน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................  

 
ขอบพระคุณที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เวลาและจ านวนครั้งในการเล่นเสียงบรรยายในแต่ละฉาก  
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ตารางแสดงเวลาเฉลี่ยแต่ละฉาก (ฉาก S1 ถึงฉาก S15) และจ านวนครั้งในการเล่นเสียงบรรยาย (เฉพาะสื่อแบบ PN และ PNT) จากการดูสื่อมัลติมีเดีย 3 
รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน แบ่งตามรูปแบบสื่อ (Type) และระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง (JLPT) 

 

Type JLPT 
ฉาก S1 ฉาก S2 ฉาก S3 ฉาก S4 ฉาก S5 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

PT N2 9.74685 - 26.23935 - 47.0755 - 20.54215 - 36.04385 - 

N3 14.68955 - 25.96035 - 68.46575 - 29.1231 - 38.5098 - 

Total 12.2182 - 26.09985 - 57.77063 - 24.83263 - 37.276825 - 

PN N2 15.22465 1.1 17.69595 1.1 34.99245 1.6 17.81025 1.4 38.4207 2.65 

N3 15.53425 1.3 17.84725 1.25 38.00955 1.7 20.21395 1.6 34.4868 2.35 

Total 15.37945 1.2 17.7716 1.175 36.501 1.65 19.0121 1.5 36.45375 2.5 

PNT N2 12.9809 1.05 18.5413 1.2 44.42215 1.4 15.8203 1.05 32.2989 1.6 

N3 12.3338 1.05 17.88285 1.15 45.16975 1.5 16.45875 1.1 31.7277 1.45 

Total 12.65735 1.05 18.21208 1.175 44.79595 1.45 16.13953 1.075 32.0133 1.525 
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Type JLPT 
ฉาก S6 ฉาก S7 ฉาก S8 ฉาก S9 ฉาก S10 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

PT N2 30.4868 - 43.3717 - 12.4091 - 22.7987 - 29.96595 - 

N3 44.0232 - 63.6268 - 22.63755 - 41.3389 - 56.9208 - 

Total 37.255 - 53.49925 - 17.52333 - 32.0688 - 43.44338 - 

PN N2 18.32375 1.4 31.083 1.7 11.4406 1.25 28.2885 1.85 33.60955 2.35 

N3 24.9067 2 31.87465 1.65 10.5928 1.25 21.0125 1.65 24.68365 1.75 

Total 21.61523 1.7 31.47883 1.675 11.0167 1.25 24.6505 1.75 29.1466 2.05 

PNT N2 27.8421 1.6 28.1907 1.25 11.654 1.05 25.3747 1.4 36.70965 1.6 

N3 23.7043 1.5 33.5407 1.55 12.59845 1.3 25.4953 1.45 31.54315 1.8 

Total 25.7732 1.55 30.8657 1.4 12.12623 1.175 25.435 1.425 34.1264 1.7 
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Type JLPT 
ฉาก S11 ฉาก S12 ฉาก S13 ฉาก S14 ฉาก S15 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

จ านวน
ครั้ง 

PT N2 20.5771 - 21.4819 - 31.9369 - 30.9427 - 35.7825 - 

N3 26.66295 - 39.99525 - 42.42975 - 51.3647 - 57.7309 - 

Total 23.62003 - 30.73858 - 37.18333 - 41.1537 - 46.7567 - 

PN N2 17.18015 1.45 28.0143 2.15 26.49595 1.95 27.1771 1.6 30.3924 1.7 

N3 24.7052 2.2 22.4013 1.85 27.20865 2.05 29.2704 1.8 26.78325 1.5 

Total 20.94268 1.825 25.2078 2 26.8523 2 28.22375 1.7 28.58783 1.6 

PNT N2 16.8589 1.1 28.9587 1.6 38.2599 1.85 30.1913 1.45 43.3835 1.65 

N3 18.3188 1.2 21.2303 1.3 27.3359 1.5 30.7734 1.55 35.55195 1.7 

Total 17.58885 1.15 25.0945 1.45 32.7979 1.675 30.48235 1.5 39.46773 1.675 
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