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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่า
เรื่อง 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อนิยายสนทนาออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้อ่านที่ลงทะเบียน
เข้าอ่านนิยายสนทนาออนไลน์ จำนวน 30 คน โดยเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) นิยายสนทนา
ออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง 2) แบบประเมินคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์ 3) แบบ
วัดความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อนิยายสนทนาออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนานิยายสนทนา
ออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เลือกหัวข้อเรื่อง 2) วางโครงเรื่อง 3)
วางตัวละครและกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4) เขียนเล่าเรื่องในรูปแบบ
นิยายสนทนาออนไลน์ 5) เผยแพร่นิยายสนทนาออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้อ่าน มีจำนวนทั้งหมด 11
ตอน ผลการประเมิน คุ ณ ภาพของนิ ย ายสนทนาออนไลน์ โ ดยผู ้ เชี่ ยวชาญ พบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.21) และได้แนะนำให้ปรับบทสนทนาให้กระชับ ปรับเปลี่ยน
ข้ อ ความไม่ ใ ห้ เ ป็ น เชิ ง วิ ช าการ และเพิ ่ ม เติ ม บทบรรยายเพื ่ อ แบ่ง ตอนให้ ช ั ด เจน ผลการ
*

Received 17 May 2021; Revised 15 June 2021; Accepted 1 July 2021

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 227

เปรียบเทียบความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมพบว่า หลังอ่านมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
นิยายสนทนาออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.68) โดยผู้อ่านมีความคิดเห็นว่า นิยาย
สนทนาออนไลน์เป็นสื่อนำเสนอความรู้แปลกใหม่ ได้รับความบันเทิงควบคู่ความรู้ และสามารถ
อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา
คำสำคัญ : นิยายสนทนาออนไลน์, เทคนิคการเล่าเรื่อง, ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

Abstract
The research purposes were 1) to develop an online chat novel using
storytelling technique, 2) to compare the awareness of learning and innovation
skills before and after reading the online chat novel, 3) to study satisfaction of
the online chat novel. The target group was 30 readers, who registered in the
online chat novel platform. The research instruments included
1) an online chat novel using storytelling technique, 2) an assessment form 3) an
awareness of learning and innovation skills assessment questionnaire, 4) a
satisfaction questionnaire. The data were analyzed by content analysis, mean,
standard deviation, and t-test. The results were: the online chat novel using
storytelling technique consisted of 5 elements, 1) choose a topic 2) create a plot
3) create characters and their characteristics according to the selected situations
4) write an online chat novel 5) publish an online chat novel in the platform.
There were 11 episodes. The quality of the developed online chat novel using
storytelling technique was appropriate at a high level according to experts’
opinion (𝑥̅ =4.21) with suggestions to use simple and brief conversation, adjust
words to be less academic and insert narrations to clearly divide each chapter.
The level of awareness of learning and innovation skills of readers after reading
the online chat novel was significantly higher than the level of awareness before
reading the online chat novel at 0.05 level of significance. The level of satisfaction
towards the online chat novel using storytelling technique to enhance the
awareness of learning and innovation skills was at the highest level (𝑥̅ =4.68). The
readers thought that the online chat novel was a new media that educated and
entertained readers at the same time. It also could be read anywhere and
anytime.

228 | Vol.8 No.8 (August 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564

Keywords: Online Chat Novel, Storytelling, Learning and Innovation Skills

บทนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่
มีบริบทแตกต่างจากเดิม ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกยุค
ใหม่และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561); (จริยา พิชัยคำ, 2559);
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2557) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นทักษะพื้นฐานในการทำงานในอนาคตที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะโลกจะยิ่ง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมจะกลายเป็นคนตามโลกไม่ทัน (วิจารณ์ พานิช, 2555) นอกจากนี้ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมยังได้รับการพิจารณาอีกด้วยว่า เป็นทักษะที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนในการทำงานในระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและมีเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน
(Partnership for 21st Century Learning, 2011)
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
ก้าวสู่ชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สลับซับซ้อนในอนาคต (จริยา พิชัยคำ, 2559);
(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2555) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
(Partnership for 21st Century Learning, 2011) ซึง่ ผู้ที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ตระหนักรู้ เนื่องจากความ
ตระหนักรู้เป็นความรู้สึกว่า จำเป็นต้องทำ เห็นด้วย หรือคล้อยตามจนแสดงออกมาในลักษณะ
การปฏิบัติ ถ้าไม่มีความตระหนักรู้ จะทำให้จัดการกับตนเองไม่ถูกต้อง และไม่สามารถผลักดัน
ตนเองไปข้างหน้าได้ ยิ่งมีความตระหนักรู้มากเท่าไรยิ่ง ช่วยให้ช ีวิตมีความสุขและประสบ
ความสำเร็จ ตามที่ห วั ง (อุมาพร ตรังคสมบัติ , 2544) มากขึ้นเท่ านั ้น โดยเฉพาะในยุ ค ที่
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อเทคโนโลยี กลายเป็นสื่อที่เร้าความสนใจผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย (สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้
สื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด (นฤมล บุญส่ง,
2561) ซึ่งเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียสร้างความตระหนักรู้ได้เนื่องจากช่วยกระตุ้นการรับรู้สู่ความ
เข้าใจและการเรียนรู้ โดยเฉพาะการรับรู้ผ่านประสาทตาด้วยการอ่าน ซึ่งนับเป็นการรับรู้หลัก
ของมนุษย์เมื่อสัมผัสกับสิ่งเร้าต่าง ๆ อีกทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพและเสียงสามารถสร้างการ
รับรู้ได้ดีกว่าเดิมเนื่องจากพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ (ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์, 2560)
ในปัจจุบันการอ่านสามารถเกิด ขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียส่งเสริม
การอ่านที่หลากหลาย (ชีพธรรม คำวิเศษณ์, 2560) สำหรับประเทศไทยนั้น แอปพลิเคชัน การ
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อ่านนับเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่ช่วยส่งเสริมการอ่านที่แปลกใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่ง
รวมนิยายออนไลน์ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านมุมมองการสนทนาแบบออนไลน์ (รัชชานนท์
จิตรีสรรพ และนรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ , 2562) มีการปรับเนื้อหาการนำเสนอตามเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน (วิภาดา แหวนเพชร, 2560)ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัว คิดค้นสิ่งใหม่ตามยุคสมัย
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป (กัตติกา (นามแฝง), 2562) รวมถึงใช้ข้อความสั้น ๆ ให้อ่านสะดวก
และเข้าใจง่าย (วอยซ์ ทีวี (Voice TV), 2560) ด้วยเหตุนี้ การเล่าเรื่องผ่านการใช้นิยายจึงช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สนุก
น่าสนใจ และสร้างผลลัพธ์ทางบวกให้กับผู้เรียน (พัชรา วาณิชวศิน, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีความพยายามในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างหลากหลาย (ธนกฤตา แจ่ม
ด้วง, 2560); (พิชญา ดีมี และเอื้อมพร หลินเจริญ , 2560) และมีการประยุกต์ใช้นิยายผ่าน
เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบ (พัชรา วาณิชวศิน, 2560); (สิริ
วรรณ โพธิ์ทอง และวนิดา อัญชลีวิทยกุล , 2561) แต่ยังไม่พบการพัฒนานิยายผ่านเทคนิคการ
เล่าเรื่องในรูปแบบการสนทนาออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมาก่อน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้อ่านนิยายสนทนา
ออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ไขปัญหา และทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ โดยคาดหวังว่าจะสามารถประยุกต์ใช้นิยาย
สนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งนับเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง
2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่ อนิยายสนทนาออนไลน์ในการเสริมสร้า งความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้อ่านที่ลงทะเบียนเข้าอ่านนิยายออนไลน์ จำนวน 30 คน
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและแสดงความประสงค์เข้า
ร่วมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
2.1. นิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยผู้วิจัยได้พัฒนานิยายสนทนาออนไลน์
ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาได้ 5 ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1) เลือกหัวข้อเรื่อง 2) วาง
โครงเรื่อง 3) วางตัวละครและกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4) เขียนเล่าเรื่อง
ในรูปแบบนิยายสนทนาออนไลน์ 5) เผยแพร่นิยายสนทนาออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้อ่าน
2.2. แบบประเมินคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์ โดยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ โดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหา 4 ข้อ ด้าน
โครงสร้าง 3 ข้อ และด้านการนำเสนอ 5 ข้อ และข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 1 ข้อเพื่อขอ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.3. แบบวั ด ความตระหนั ก รู ้ เ กี ่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละนวั ต กรรม
ประกอบด้วยทักษะย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา และทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ จำนวน 23 ข้อ
โดยด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมี 8 ข้อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ไขปัญหามี 8 ข้อ และด้านการสื่อสารและการร่วมมือ มี 7 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายฉบับอยู่ในช่วง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
อยู่ที่ 0.96
2.4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อนิยายสนทนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 14 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
เนื้อหาของนิยายสนทนาออนไลน์ 4 ข้อ การนำเสนอนิยายสนทนาออนไลน์ 3 ข้อ การใช้งาน
นิยายสนทนาออนไลน์ 3 ข้อ และประโยชน์ ที่ได้รับจากนิยายสนทนาออนไลน์ 4 ข้อ ค่าดัชนี
ความสอดคล้องรายฉบับอยู่ในช่วง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาคอยู่ที่ 0.92
3. การเก็บรวมรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) จัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญในตรวจเครื่องมือวิจัยและประเมินคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์ 2) จัดทำ
เอกสารแนะนำวัตถุประสงค์ของการใช้นิยายสนทนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่ผู้เรียน 3) นำนิยายสนทนาออนไลน์และเอกสาร
แนะนำวัตถุประสงค์ขึ้นระบบออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างอ่าน 4) ใช้แบบวัดความตระหนักรู้ที่มีต่อ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมก่อนและหลังการใช้นิยายสนทนาออนไลน์เพื่อ วัดว่า ผู้อ่านมี
ความตระหนักรู้ในระดับใด และมีการเปลี่ยนแปลงความตระหนักรู้หรือไม่ ในระดับใด และ 5)
ประเมินความพึงพอใจ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 2) วิเคราะห์คุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 3) วิเคราะห์ระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยการทดสอบที โดยกำหนดระดับนั ยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 4)
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อนิยายสนทนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจำนวนทั้งหมด 9 บท 11 ตอน รวมบทนำ
และบทส่งท้าย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร
และการร่วมมือ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิ คการ
เล่าเรื่องเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพนิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง
รายการประเมินคุณภาพ
𝑥̅ S.D. ระดับคุณภาพ
ด้านเนื้อหา
ด้านโครงสร้าง
ด้านการนำเสนอ

4.08
4.22
4.33
4.21

ค่าเฉลี่ยรวม

0.42
0.38
0.33
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.21, S.D=0.38) โดย
ด้ า นการนำเสนอเป็ น ด้ า นที ่ม ี ค ่า เฉลี ่ย มากที ่ ส ุด (𝑥̅ =4.33,S.D.=0.33) รองลงมาคื อ ด้าน
โครงสร้าง (𝑥̅ =4.22, S.D.=0.38) และด้านเนื้อ หา (𝑥̅ =4.08,S.D.=0.42) ตามลำดับ และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเสนอแนะให้ปรับบทสนทนาให้สั้นและกระชับ ปรับเปลี่ยนข้อความไม่ให้
เป็นเชิงวิชาการ และเพิ่มเติมบทบรรยายเพื่อแบ่งตอนให้ชัดเจน
2. ผลการเปรียบเทียบความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมก่อนและ
หลังอ่าน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม
ก่อนอ่าน
หลังอ่าน

n คะแนนเต็ม
30
30

5
5

𝑥̅

S.D.

t

p

3.24
4.43

0.64
0.28

14.01

.000

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมหลังอ่านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ผลการประเมิ นความพึ งพอใจต่ อนิ ยายสนทนาออนไลน์ ในการเสริ มสร้ างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนิยายสนทนาออนไลน์ในการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
𝑥̅ S.D.
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหากระตุ้นความตระหนักรู้
2. เนื้อหาสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3. เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย
4. เนื้อหาไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป
เฉลี่ย
ด้านการนำเสนอ
1. รูปแบบเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. รูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
3. เลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมถ่ายทอดเรื่องราว
เฉลี่ย
ด้านการใช้งาน
1. อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกช่องทางออนไลน์
2. ใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์
3. เปิดโอกาสให้มกี ารโต้ตอบกับผู้อา่ นได้
เฉลี่ย
ด้านประโยชน์ที่ได้รบั
1. นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
2. กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้
3. ช่วยให้ความบันเทิง เพลิดเพลินและสนุกสนาน
4. ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

4.63
4.87
4.50
4.20
4.58

0.56
0.35
0.63
0.66
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.87
4.70
4.87
4.81

0.43
0.60
0.35
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.47
4.43
4.70
4.52

0.51
0.50
0.47
0.36

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.83
4.57
4.80
4.79
4.68

0.31
0.38
0.68
0.41
0.29
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ =4.68, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนำเสนอ
(𝑥̅ =4.81, S.D.=0.38) รองลงมาเป็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ (𝑥̅ =4.79, S.D.=0.29) ด้านเนื้อหา
(𝑥̅ =4.58, S.D.=0.41) และด้านการใช้งาน (𝑥̅ =4.52, S.D.=0.36) ตามลำดับ

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า การพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่าน
เทคนิคการเล่าเรื่องมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เลือกหัวข้อเรื่อง 2) วางโครงเรื่อง 3) วางตัวละคร
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และกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4) เขียนเล่าเรื่องในรูปแบบนิยายสนทนา
ออนไลน์ 5) เผยแพร่นิยายสนทนาออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้อ่าน โดยมีจำนวน 9 บท 11 ตอน รวม
บทนำและบทส่งท้าย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา และ
การสื่อสารและการร่วมมือ ผลการประเมินคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ =4.21) ด้านการนำเสนอเป็นด้านที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅ =4.33) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้อ่านสามารถอ่านนิยายสนทนาออนไลน์ได้ทุกที่
ทุกเวลาจากอุปกรณ์ที่สะดวกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการอ่านเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจากมี
แอปพลิเคชันโชเชียลมีเดียช่วยส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย (ชีพธรรม คำวิเศษณ์ , 2560)
ด้านโครงสร้างเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (𝑥̅ =4.22) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เลือกใช้
เทคโนโลยีถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเหมาะสมเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะ
โดยนิยายสนทนาออนไลน์มีลักษณะเฉพาะในการเน้นบทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิดการเล่า
เรื่องที่แปลกใหม่ (สิริกร ทองมาตร, 2561) และการเล่าเรื่องเป็นการสร้างอรรถรสในการอ่านที่
แตกต่างจากสื่อวรรณกรรมรูปแบบอื่นทีต่ อบสนองต่อผู้อ่านรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี (ชญาณี ฉลาด
ธัญญกิจ, 2561) ด้านเนื้อหาเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา (𝑥̅ =4.08) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้
สอดแทรกเนื้อหาของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันตามแนว
ทางการพัฒนานิยาย 5 ขั้นตอน และพบว่าเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านนิยายเป็นสื่ อที่น่าสนใจใน
การถ่ายทอดความรู้ที่ต้องการได้ (Vanichvasin, P., 2017)
2. ผลการเปรียบเทียบความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทั้งก่อน
และหลังอ่านพบว่า ความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหลังอ่านมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยได้ใช้นิยายสนทนาออนไลน์ผ่าน
เทคนิคการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือ เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการใช้การสอนแบบเล่าเรื่องช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้นกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (สิริวรรณ โพธิ์ทอง และวนิดา อัญชลี
วิทยกุล , 2561) และพบว่านิยายเป็นวิธ ี ที่ ดีท ี่ส ุดในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ด้ านจิ นตนาการ
(วิทยากร เชียงกูล, 2559) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพิ่มขึ้นหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและนำสาระสำคัญสอดแทรกไว้ใน
นิยายสนทนาออนไลน์ในลักษณะบันเทิงมากกว่าวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาความรู้ที่
สอดแทรกง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ที่ดีขึ้น โดยความตระหนักรู้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ (𝑥̅ =4.47) ทั้งนี้เนื่องจากนิยายสนทนาออนไลน์นำเสนอ
การเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการทำงาน
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ส่งผลให้ผ ู้อ่านมองเห็นภาพการทำงานเป็นทีมท่ามกลางความแตกต่างได้ อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานนั้นส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม
ในระดับมาก (กรวิภา งามวุฒิวงศ์, 2559) ในขณะที่ความตระหนักรู้ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุ ด คือ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไข (𝑥̅ =4.27) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิยายสนทนา
ออนไลน์ไม่ได้แสดงเนื้อหาให้เห็น ถึงกระบวนการคิดภายในสมองที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมนัก
เพราะกระบวนการคิดเป็นกระบวนการทำงานภายในสมองก่อนจะสื่อสารหรือแสดงออกมาทาง
คำพูด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และเวลาในการวิเคราะห์คำพูดหรือสังเกตการแสดงออกเพื่อให้
เห็นถึงกระบวนการคิด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนิยายสนทนาออนไลน์ในการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผู้อ่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดในภาพรวม (𝑥̅ =4.68) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เรียนผ่านนิยายโดยใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องอยู่ในระดับมาก (Vanichvasin, P., 2018) และสอดคล้องกับการเรียนการสอน
แบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษที่พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (สิริวรรณ โพธิ์ทอง และวนิดา อัญชลีวิทยกุล, 2561) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิยาย
สนทนาออนไลน์มีความแปลกใหม่ โดยเฉพาะวิธีการนำเสนอ ซึ่งเล่าเรื่องราวผ่านข้อความสนทนา
ด้ ว ยแอปพลิ เคชั น สนทนาออนไลน์ ท ี ่ พบเห็ นได้ ในปั จจุ บ ั นอย่ างแอปพลิ เคชั น Line หรื อ
Messenger ส่งผลให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่า มีส่วนร่วมในเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเรื่องเล่าจนทำให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และก่อให้เกิดทักษะไปพร้อม ๆ กับตัวละคร อีกทั้งนิยายสนทนาออนไลน์
ยังมีความสะดวกต่อการเข้าถึงเนื้อหาเนื่องจากสามารถอ่านผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้
เพราะนิยายสนทนาออนไลน์เน้นใช้บทสนทนาพูดคุยผ่านทางข้อความในโซเชียลมีเดียของนิยาย
โดยเน้นให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการผ่านบทสนทนาว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มากกว่าให้
ผู้เขียนบรรยายภาพและบรรยากาศ และพบว่านิยายสนทนาออนไลน์มีลักษณะเฉพาะในการสร้าง
ประสบการณ์ของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเน้นการใช้บทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิด
การเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ (สิริกร ทองมาตร, 2561) และการเล่าเรื่องเป็นการสร้างอรรถรสในการ
อ่านที่แตกต่างจากสื่อวรรณกรรมรูปแบบอื่นและสามารถตอบสนองต่อผู้อ่านรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
(ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ, 2561) ในขณะที่ความพึงพอใจด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
นำเสนอ (𝑥̅ =4.81) ทั้งนี้เนื่องจากมีการเล่าเรื่องเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบของผู้เรียนรู้ และ
ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในการถ่ายทอดเรื่องราว ในขณะที่ความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้าน
การใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากนิยายสนทนาออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการอ่าน รวมไปถึงการเปิด
ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดไว้ อาจทำให้หน้านิยายสนทนาออนไลน์ไม่
แสดงผลหรือแสดงผลได้ช้า นอกจากนี้ผู้อ่านยังมีความคิดเห็นว่า นิยายสนทนาออนไลน์เป็นสื่อ
แปลกใหม่ มีการเรียบเรียงที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นภาษาพูดทำให้ง่าย
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ต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อ่านนิยายสนทนาออนไลน์
เป็นประจำอยู่แล้ว จึงทำให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการอ่านนิยายสนทนาออนไลน์

สรุป/ข้อเสนอแนะ
ผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนานิยายสนทนาออนไลน์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องมี
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เลือกหัวข้อเรื่อง 2) วางโครงเรื่อง 3) วางตัวละครและกำหนดคุณลักษณะ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4) เขียนเล่าเรื่องในรูปแบบนิยายสนทนาออนไลน์ 5) เผยแพร่
นิยายสนทนาออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้อ่าน นิยายสนทนาออนไลน์มีจำนวน 9 บท 11 ตอน รวมบท
นำและบทส่งท้าย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา และการ
สื่อสารและการร่วมมือ โดยคุณภาพของนิยายสนทนาออนไลน์อยู่ในระดับมาก เมื่อปรับแก้
นิยายสนทนาออนไลน์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผลการใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจริง และทดลองใช้จริงพบว่า สามารถช่วยให้ผู้อ่านมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนอ่าน รวมทั้งมีสร้างความพึงพอใจต่อนิยายสนทนาออนไลน์
อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1) การเชื่อมโยงเนื้อหาของนิยายสนทนา
ออนไลน์กับการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีบางช่วงที่เมื่อนำมา
ทำเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วติดขัดทำให้เนื้อเรื่องไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร ซึ่งควรวางโครง
เรื่องและหาจังหวะในการสอดแทรกความรู้ให้มีความกลมกลืนกับนิยายสนทนาออนไลน์มากขึ้น
กว่านี้ 2) การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของตัวละครให้เหมาะสมกับยุคสมัยและดึงดูดความสนใจ
ยิ่งขึ้น และนำรูปศิลปิน มาแทนรูปตัว ละคร รวมทั้งใส่ภาพประกอบอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจและความน่าอ่านให้มากยิ่งขึ้น 3) การเปิดใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ที่มีคุณสมบัติต่ำ
กว่าที่กำหนด อาจทำให้ห น้านิย ายสนทนาออนไลน์ไม่แสดงผลหรือ แสดงผลช้า ควรเพิ่ม
ทางเลือกการเข้าถึงนิยายสนทนาออนไลน์โดยไม่กระทบต่อการแสดงผล 4) ควรเพิ่มช่อง
ทางการเลือกอ่านนิยายสนทนาออนไลน์ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นทั้งผ่านเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงนิยายได้จากหลายช่องทางข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป 1) ควรขยายผลการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักรู้ด้วยหัวข้อทักษะแห่ งศตวรรษ
ที่ 21 อื่น ๆ นอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ควรดัดแปลงรูปแบบนิยาย
สนทนาออนไลน์ โดยคงไว้ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปลงใน
หมวดหมู่อื่น ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจากหลากหลายหมวดหมู่และศึกษาผลการเปรียบเทียบ 3)
ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้อ่านในเชิงลึกเกี่ยวกับการอ่านนิยายสนทนาออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อให้
สามารถใช้รูปแบบการเขียนที่ส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้สอดคล้องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง
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