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--------------------------------บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมี
ปฏิ สัมพันธ์ ในเรื่ องการฝึ กสอนเชี ยร์ ลีดดิ้ง และเพื่อสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิ สัมพันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชี ยร์
ลีดดิ้ง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 16 คน เป็ นทีมวิทยาลัย
สยามบริ หารธุรกิ จ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักกี ฬา ผูฝ้ ึ กสอน และนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอน
ปลายที่ตอ้ งการศึกษาเชียร์ ลีดดิ้ง นาข้อมูลมาสร้างสรรค์วีดิทศั น์ลงยูทูบ นามาทดลองใช้กบั นักเรี ยน และประเมินผล
การทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบสาคัญของการเป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ง คือมีพ้ืนฐานยิมนาสติก เต้น ร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ยืดหยุ่น
ตั้งใจ ทุ่ มเท สมัครใจ มี ทักษะต่อตัว กระโดด เชี ยร์ และตะโกน ตี ลงั กา และโยน มี วิธีการสอน คือการจัด ระเบี ยบ
ร่ างกาย ท่ายิมนาสติก เชียร์ ประกอบกับการทาท่าของแขน ต่อตัว การออกแบบการเต้น โยนตัว ด้านการเรี ยนรู ้แบบมี
ปฏิ สัมพันธ์ ของนักกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ ง คือต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องวิธีการฝึ ก ท่ าวอร์ ม การต่อตัว การเชี ยร์ ประกอบท่าทาง
พื้นฐานยิมนาสติก การเต้น การกระโดด การเคลื่อนไหวร่ างกาย การทางานร่ วมกันเป็ นทีม กฎ กติกาการแข่งขัน ด้าน
แรงจูงใจ ให้เกิดความสนุกสนาน ท้าทาย ชอบการแข่งขัน และเป็ นการออกกาลังกาย ด้านความพร้อมในการศึกษา ทา
ร่ างกายให้แข็งแรง และยืดหยุน่ สร้างวินยั ในตนเอง ศึกษา วิธีฝึกซ้อม จากผูท้ ี่มีความรู ้ ศึกษากฎ กติกา และเปิ ดรับการ
เรี ยนรู ้ใหม่ๆ
การสร้างสรรค์และเผยแพร่ วีดิทัศน์ผ่านยูทูบ จานวน 8 เทป ความยาวเทปละ 5-10 นาที ได้แก่ การพูดคุย
และแนะนาการฝึ ก การต่อตัว ท่าวอร์ ม ท่ายิมนาสติกสาหรับการกระโดด การเชี ยร์ ประกอบกับการทาท่าของแขน
และการต่อตัวแบบกลุ่ม ในการสร้างสรรค์วีดิทศั น์ มีข้ นั การวางแผนเตรี ยมผลิต คือเขียนบท วางโครงเรื่ อง กาหนด
ประเด็น มุมกล้อง และภาพ จากนั้นมีการสารวจสถานที่ ติดต่อสถานที่ ถ่ายทา และบุคลากรในการถ่ายทา ขั้นตอน
ต่อไปคือขั้นการผลิต การบันทึ กภาพ และเสี ยง และขั้นหลังการผลิต คือการตัดต่อ จากนั้นได้นาไปประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ โดยนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตามท่าเต้น เข้าใจเนื้อหาที่สอน มีการตอบโต้กลับมาเมื่อได้รับชมวีดิทศั น์ คือ ชอบ
เข้าใจ ชัดเจน ให้ประโยชน์ นาไปปฏิบตั ิตามได้ บางคลิปมีความยาวและเนื้อหามาก อยากให้มีคลิปการโยน ยกตัวค้าง
กลางอากาศ มีการนาเทคนิ คที่ได้รับจากคลิปไปใช้ในการฝึ กซ้อม ผลการนาไปทดลองใช้ ปฏิบตั ิตามท่าเต้นที่สอนได้
ทุกท่า การทดสอบกับทีมวิทยาลัยสยามบริ หารธุรกิจ นักเรี ยนได้นาทักษะต่างๆ รวมทั้งนาเทคนิคมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: วีดิทศั น์, การฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง, ปฏิสมั พันธ์
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ABSTRACT
This research is aimed at studying and analyzing the key elements used in the production of virtual
learning materials for teaching Cheerleading. The study was conducted on 16 high school students from Siam
Business Administration Technological College (SBAC). Data was collected by conducting in-depth interviews
with expert athletes, trainers, and high school students who want to study Cheerleading. The data was then used to
produce the videos for the YouTube™ channel, and test it with the students. The results are discussed in this paper.
The important elements of Cheerleading contains basic gymnastics, dance, practice, proper form, physical
strengths and fitness, flexibility, dedication. The necessary skills include jumping, cheering, ability to somersault
and toss, posture, gymnastics, and arm motion. The virtual classroom for Cheerleaders are aimed to teach how to
practice warm-up exercises, basic gymnastics, dance, jumping, body movement, teamwork, rules of competition,
generate motivation and excitement, expert views, etc. giving them the opportunity to learn new things.
The videos are produced and published in 8 clips, each 5-10 minutes long. They included introduction of
practice exercises, warm-up routine, gymnastics, hand movements, and team coordination. The production process
consisted of writing a storyboard, figuring the appropriate camera angles, scout and contact the recording venue and
the participants for the video. Following this are recording the audio, sound production, editing the video, and
finally evaluating the video.
From the data, it is seen that the student can follow through the choreographic instructions and understand
the content taught. The general feedback indicates that the students like the content and are able to understand and
follow through by themselves. There is also concern that some clips are long and too content rich, as well as a
request for more clips about tossing and mounting techniques. The sample students were from Siam Business
Administration Technological College (SBAC), and were successfully able to correctly use the techniques taught
through the virtual classroom.
Keywords: media video, cheerleading coaching, interactive
1. บทนา
กีฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ง เป็ นกิ จกรรมที่ ผสมผสานรู ปแบบของศิ ลปะการแสดงที่ ผนวกศาสตร์ แห่ งการเต้นรา และ
ยิม นาสติ กเข้าไว้ด้วยกัน อย่างกลมกลื น เป็ นกี ฬาที่ ให้ท้ ังความสนุ กสนาน ตื่ นเต้น เนื่ องจากมี การใช้ดนตรี เข้ามา
ประกอบจังหวะ มีตน้ กาเนิ ดมาจากดินแดนทางประเทศตะวันตกและได้แผ่ขยายเข้าสู่ ประเทศไทย อาจไม่มีหลักฐาน
ปรากฏขึ้นชัดเจน แต่สนั นิษฐานว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สื บสาย บุญวีรบุตร, 2557, น. 13) ในการแสดงหรื อการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งในไทยมีระบบ
การแบ่งช่วงของการแสดงเป็ นส่ วนสาคัญๆ คือ ต่อตัว ร้องเชียร์ แสดงยิมนาสติก ที่จะมุ่งเน้นถึงระบบระเบียบในหมู่
คณะของนักแสดงด้วยกัน และการเต้นรา ซึ่งเป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างนักแสดงไปสู่ผชู ้ ม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ธรากร จันทนะสาโร, 2555, น. 22)
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การสื่ อ สารเรี ยนรู ้ เรื่ อ งเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ งในอดี ต ใช้วิธี ก ารสื่ อ สารผ่า นตัว บุ ค คลเป็ นหลัก ในการสอน มี ก าร
เผชิญหน้ากัน มีการพูดคุยกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงเกิ ดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง สามารถรองรับการจัดการสื่ อสารเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่ หลากหลาย อาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
สามารถเป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดเนื้ อหา การสื่ อสารเรี ยนรู ้ทางไกล ผ่านทางระบบการสื่ อสาร
และอินเทอร์ เน็ตด้วย กระบวนการสอนผูส้ อนจะออกแบบระบบการสื่ อสารเรี ยนรู ้ไว้โดยกาหนดกิ จกรรมและสื่ อ
นาเสนอผ่านเว็บไซต์ประจา ผูเ้ รี ยนจะเข้าสู่ เว็บไซต์และเรี ยนไปตามระบบการเรี ยนที่ ผสู ้ อนออกแบบไว้โดยจาลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในลักษณะเป็ นห้องเรี ยนเสมือน (นงลักษณ์ อันทะเดช, 2554, น. 32)
ห้องเรี ยนแบบมีป ฏิ สัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ โดย
สามารถเลือกเวลาและสถานที่ที่จะเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สื่ อใหม่หรื อสื่ อยูทูบ สิ่ งที่ตอ้ ง
คานึ งถึงในการจัดห้องการเรี ยนรู ้แบบนี้ คือต้องต่างไปจากการเรี ยนในห้องเรี ยน รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยน นอกจากนั้นสิ่ งที่ การเรี ยนในห้องเรี ยนแบบมีการปฏิ สัมพันธ์หรื อ
สังคมระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ห้องเรี ยนเสมือนจะใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการสื่ อสาร โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา มีการ
นัดเวลาหรื อไม่นดั เวลา การสื่ อสารการเรี ยนรู ้จะพร้อมกันหรื อไม่พร้อมกันก็ได้ มีการใช้สื่อการสอนทั้งภาพและเสี ยง
สามารถทากิจกรรมได้ตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (พรทิพย์ กิมสกุล, 2553, น.45)
ปั จ จุ บัน การสื่ อ สารเรี ย นรู ้ เรื่ อ งเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง มี ก ารใช้ก ารสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากความ
สะดวกสบายในการสื่ อสาร เกิดการนิ ยมใช้สื่อใหม่ (New media) ที่เอื้อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทาหน้าที่ส่งสารและ
รับ สารได้พ ร้อมกัน เป็ นการสื่ อสารสองทาง และสื่ อยังทาหน้าที่ ส่งสารได้ห ลายอย่างรวมกัน คื อ ภาพ เสี ยง และ
ข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิ มผสมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี ทาให้
สามารถสื่ อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสื่ อแบบประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สื่ อใหม่
พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และนิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003, pp. 40-41)
สื่ อใหม่ประเภทยูทูบ เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้ได้เป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาและเผยแพร่ เนื้อหานั้น
บนเว็บ ไซต์ด้วยตนเอง โดยหากมี บัญ ชี ผูใ้ ช้งาน (Account) ก็ จะสามารถอัพ โหลดวีดิ ทัศ น์ ข้ ึ น บนเว็บ ไซต์และมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เนื้ อหาและผูใ้ ช้คนอื่นๆ บนเว็บไซต์ได้ แต่จากงานวิจยั บางชิ้นพบว่า ผูใ้ ช้ยทู ูบในประเทศไทยยังคงมี
พฤติกรรมในการใช้เว็บไซต์ยทู ูบเช่นเดี ยวกับสื่ อเก่า คือเป็ นเพียงผูร้ ับสารมากกว่าจะเป็ นผูผ้ ลิตหรื อเผยแพร่ สื่อด้วย
ตนเอง และผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ไม่เห็ นถึงความจาเป็ นในการมีผใู ้ ช้งานยูทูบ (YouTube account) เพื่อทาการล็อคอินเข้าสู่
ระบบส่วนผูท้ ี่มีบญั ชีผใู ้ ช้งาน ส่ วนใหญ่ก็ไม่มีการอัพโหลดวีดิทศั น์หรื อสร้างเครื อข่ายบนเว็บไซต์ ซึ่งเหตุผลในการมี
บัญชีผใู ้ ช้งาน อาจเนื่องมาจากความต้องการในการเข้าชมวีดิทศั น์บางคลิปที่จากัดอยูใ่ นผูใ้ ช้ที่มีบญั ชีเท่านั้น (พรทิพย์
กิมสกุล, 2553, น. 45) ปั จจุบนั สามารถใช้งานยูทูบ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน (Smartphone) สามารถใช้
เป็ นสื่ อการสอนทางไกลโดยการอัพไฟล์วีดิทศั น์เหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์ยูทูบเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ ง
สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย เช่น การฝึ กเล่นกีตาร์ การฝึ กเต้น เป็ นต้น (วรัชญา บุญก่อเกื้อ, 2555, น. 34)
จากประสบการณ์ตรงการเป็ นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งทีมมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง และแชมป์
โลกการแข่งขันกี ฬาเชียร์ ลีดดิ้งประเภท Partner Stunts ของผูว้ ิจยั พบว่า การสอนโดยใช้บุคคลเป็ นผูส้ อนมีผลดี ใน
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กนั ทันทีระหว่างผูส้ อนและนักกีฬา แต่หากเป็ นการสอนแบบกลุ่ม ค่อนข้างใช้เวลาในการสอน
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และอธิ บ าย ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ ผู ้ส อนเกิ ด ความเหนื่ อ ยล้าได้ แต่ ห ากมี ก ารน าสื่ อ การเรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย นแบบมี
ปฏิสัมพันธ์มาช่วยในการสอน จะช่วยประหยัดเวลา ผูฝ้ ึ กสอนไม่ตอ้ งทาการสาธิตซ้ า โดยสามารถเปิ ดสื่ อยูทูบให้ดูได้
หลายครั้ง จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะทาการวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการฝึ กสอนเชียร์
ลีดดิ้ง แบบมีปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาวิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ใน
เรื่ องการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง
2) เพื่อสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
3. การดาเนินการวิจยั
การวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง แบบมีปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ได้มองถึงสภาพปั ญหาในการสื่ อสารเรี ยนรู ้เรื่ องเชียร์ลีดดิ้งของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
การเรี ยนรู ้ไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบบรรยาย หรื อการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ก็ยงั ไม่ทาให้นักเรี ยนเกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง หรื อปฏิบตั ิตามได้ วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปั ญหาตรงนี้ได้คือ ทาการผลิตงานสร้างสรรค์ ห้องเรี ยน
เสมื อ นบนสื่ อ ใหม่ เนื่ อ งจากสื่ อ ใหม่ เป็ นสื่ อ ที่ ไ ด้เห็ น ทั้ง ภาพ ได้ยิน ทั้ง เสี ย ง มี ค วามสมจริ ง สมจัง ภาพมี ค วาม
เคลื่อนไหว และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีจานวนมาก เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) ข้อมูลประเภทเอกสาร 2) ข้อมูล
ประเภทบุคคล การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth interview) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักกี ฬา อาจารย์ผูฝ้ ึ กสอน และนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอ้ งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง และเมื่อได้ขอ้ มูลประเภทเอกสาร และบุคคล จึงนาไปสู่ 3) การ
สร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์ลงในสื่ อยูทูบ ผูว้ จิ ยั กาหนดการดาเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) การศึกษาวิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ ใน
เรื่ องการฝึ กสอนเชี ยร์ ลีดดิ้ ง วัต ถุประสงค์ข ้อ นี้ ผูว้ ิจัยมี การเก็บ ข้อมู ลและแหล่งข้อมูล ที่ ใช้ในการศึ กษา โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ดังนี้
1.1) ผูเ้ ชี่ ย วชาญและผูช้ านาญการทางด้านทัก ษะการแสดงเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ย น
อาจารย์ผูฝ้ ึ กสอน นักเรี ยนและนัก กี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้งในประเทศไทย มี ประเด็นคาถามสัมภาษณ์ในเรื่ ององค์ประกอบ
สาคัญในการเป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ง การเตรี ยมแผนและการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเต้นเชียร์ ลีดดิ้ง การเตรี ยมความพร้อมเมื่อจะ
เป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ ง ทักษะที่ จาเป็ นสาหรับ การเป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ ง ท่ าเต้น พื้ นฐานสาหรั บการเป็ นเชี ยร์ ลีด ดิ้ ง วิธีการสอน
สาหรับผูท้ ี่สนใจเป็ นเชียร์ลีดดิ้ง การออกแบบการเต้นเชียร์ลีดดิ้ง การฝึ กซ้อมและการพัฒนาทีมเชียร์ลีดดิ้ง
1.2) นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปลายที่ตอ้ งการศึกษากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มีประเด็นคาถามสัมภาษณ์ใน
เรื่ องความต้องการการเรี ยนรู ้เรื่ องเชี ยร์ ลีดดิ้ง แรงจูงใจที่ ตอ้ งการศึ กษากีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง และความพร้อมในการศึกษา
กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
เมื่ อได้ข ้อมู ลจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูว้ ิจัยจะน าข้อมู ลที่ ได้ม าใช้ในการสร้ างสรรค์ สื่อ วีดิทัศน์ แ บบมี
ปฏิสมั พันธ์ ตามวัตถุประสงค์
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2) การสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ ลีดดิ้ง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์จะมีการเผยแพร่ ผ่านสื่ อยูทูบ จานวน 8 เทป ความยาวประมาณเทปละ 5 - 10 นาที
โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์ ดังนี้
2.1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) ได้แก่ การเขียนบท โดยการวางโครงเรื่ องคร่ าวๆ
กาหนดประเด็นที่ จะน าเสนอ เรี ยงลาดับขั้น ตอนการนาเสนอ กาหนดมุ มกล้อง ภาพ ระยะ และรายละเอี ยดอื่ น ๆ
จากนั้นก็ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ และแก้ไขจนได้บทโทรทัศน์ที่มีความสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการผลิตลงช่องยูทูบ
ถัดมาคือการเตรี ยมการผลิต ต้องทาการสารวจสถานที่ ติดต่อสถานที่ ถ่ายทา และบุคลากรในการถ่ายทา รวมถึงการ
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ
2.2) ขั้นการผลิต (Production) ได้แก่ การถ่ายทา บันทึกภาพ เสี ยงบุคคล และเสี ยงดนตรี ประกอบ
2.3) ขั้น หลังการผลิ ต (Post - Production) ได้แก่ การตัด ต่อ ภาพและเสี ยงให้ไ ด้ต ามที่ ต ้องการ
ตรวจสอบความเรี ยบร้อย สมบูรณ์
จากนั้น เมื่อสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง ผูว้ จิ ยั ได้มีการนาไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายที่ เป็ นนักกีฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ง จานวน 16 คน โดยดูจากการแสดง
ความคิดเห็ นหลังจากการชมวีดิทศั น์บนช่องยูทูบ เกี่ ยวกับการฝึ กสอนเชี ยร์ ลีดดิ้ง เช่น สามารถปฏิ บตั ิตามท่าเต้นที่
สอน มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนผ่านการตอบโต้ในสื่ อยูทูบ มีการนาไปใช้ในการฝึ กเชียร์ลีดดิ้ง มีการตอบสนองเมื่อได้รับ
การฝึ กสอนเชียร์ ลีดดิ้ง เป็ นต้น จากนั้นดูผลการนาไปทดลอง โดยดูจากการนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนว่าสามารถทา
เป็ นคลิปวีดิทศั น์ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิตามท่าเต้นที่สอน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลย่อย / การทดสอบ
จากการเรี ยนรู ้จานวนสื่ อวีดิทศั น์ 8 เทป โดยทีมจากวิทยาลัยสยามบริ หารธุรกิจ สามารถนาเอาทักษะที่สอนทั้งหมดมา
ทารวมกันเป็ น 1 รู ทีน มีผปู ้ ระเมินคือ ผูอ้ านวยการ อาจารย์ผฝู ้ ึ กสอน และผูท้ าวิจยั
4. ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) การศึกษาวิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ในเรื่ อง
การฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง ผลการวิจยั พบองค์ประกอบ ดังนี้
1.1) องค์ประกอบสาคัญของการเป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ง จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
อาจารย์ผฝู ้ ึ กสอน นักเรี ยนและนักกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้งในประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบสาคัญผูเ้ ล่นอาจมีพ้ืนฐานด้าน
ยิมนาสติก เต้น มีระบบการจัดการที่ดี การฝึ กซ้อมต้องเคารพกฎ กติกา และมารยาทการอยูร่ ่ วมกัน เมื่อเข้าสู่ระดับการ
แข่งขันต้องมีความเป็ นนักกีฬา ต้องแสดงความเป็ นนักกีฬาตลอดการแข่งขัน และแสดงไปในทางที่ ดี สอดคล้องกับ
การศึกษากระบวนการฝึ กซ้อมของนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง ในเรื่ ององค์ประกอบการฝึ กซ้อมของนักกีฬา
และผูฝ้ ึ กสอน ของศูนย์ฝึกสอนเชี ยร์ ลีดดิ้ง นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2549) ที่ กล่าวถึง องค์ประกอบสาคัญของ
การเป็ นเชียร์ ลีดดิ้งคือต้องมีระบบการจัดการที่ดี ต้องมีการฝึ กซ้อมอย่างถูกต้องและเป็ นขั้นเป็ นตอน เคารพกฎ กติกา
การอยูร่ ่ วมกัน และสอดคล้องในเรื่ องความมีน้ าใจนักกีฬาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันต้องปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นนักกีฬาที่ตลอดระยะการ
แข่งขัน ให้เป็ น ไปตามกฎติกามารยาทที่ทางผูจ้ ดั ได้วางไว้
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1.2) การเตรี ย มแผนและการเรี ย นรู ้ พบว่า ต้อ งเป็ นนั ก กี ฬ าที่ เป็ นเลิ ศ และเรี ย นให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ ต้องมีการเตรี ยมแผนการฝึ กซ้อม ต้องหารู ปแบบ วิธีการหรื อแนวทางการฝึ กที่เหมาะสมและถูกต้องมาใช้
พัฒนานักกี ฬา ต้องมีการแบ่งเวลาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับผลการศึ กษาบางส่ วนของ อ้อมใจ ปาปะพัง (2559) ที่
ศึกษาการออกแบบทางการสื่ อสารของทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิ ตเพื่อศึกษาการออกแบบทางการสื่ อสารที่ทาให้
เชียร์ ลีดดิ้งทีมไทยแลนด์ประสบความสาเร็ จในการแข่งขันเชียร์ ลีดดิ้งชิงแชมป์ โลกครั้งที่ 8 ที่กล่าวถึง โปรแกรมการ
ฝึ กซ้อม ว่าต้องปฏิบตั ิตามโปรแกรมที่ต้ งั ไว้ และทาการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
1.3) การเตรี ยมความพร้อมเมื่อจะเป็ นเชี ยร์ ลีดดิ้ ง ต้องมี การเตรี ยมทางด้านร่ างกาย คือแข็งแรง
สมบูรณ์ ยืดหยุน่ ด้านจิตใจ คือ ตั้งใจ มีใจทุ่มเท และสมัครใจเล่นด้วยตนเอง มีความอดทน มีการฝึ กซ้อมที่มีระเบียบ
วินัยชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึ กซ้อมของนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง ในเรื่ องการ
ประเมินความสามารถของนักกี ฬา ของศูนย์ฝึกสอนเชี ยร์ ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิ ต (2549) ที่ กล่าวว่า ผูฝ้ ึ กสอนต้อง
ระมัดระวังและประเมินด้วยสายตาในเบื้องต้นว่า นักกีฬาคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรง มีความยืดหยุน่ อยากที่จะเล่นด้วย
ความสมัครใจ และพร้อมทุ่มเทในการฝึ กและการแข่งขัน
1.4) ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเป็ นเชียร์ ลีดดิ้ง ควรมีทกั ษะการต่อตัวกระโดด การวางแขน เชียร์
และตะโกน ตีลงั กา และการโยน รวมถึงทักษะด้านการสื่ อสาร นอกจากนั้น ยังมีทกั ษะรอง เช่น ชุด เสื้ อผ้า รองเท้า
การแต่งหน้าทาผม เพลง สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับเชียร์ ลีดเดอร์ ในเรื่ ององค์ประกอบและหน้าที่ ของเชี ยร์ ลีด
เดอร์ ของ สื บสาย บุญวีรบุตร (2557) ที่ กล่าวว่า หน้าที่ ของเชี ยร์ ลีดเดอร์ คือการนาเชียร์ สร้างความสนุ กสนาน สร้าง
อารมณ์ ร่วมให้กับคนดู ในการเชี ยร์ กีฬา ควรมี ทักษะในการเต้น การตะโกน การต่อตัว การร่ วมกลุ่มในการสร้าง
กิจกรรมของการเชี ยร์ กีฬา ต้องทางานร่ วมกับกองเชียร์ จึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร ในการส่ งกาลังใจ และ
เสี ยงเชียร์ให้กบั การแข่งขัน
1.5) ท่าเต้นพื้นฐานสาหรับการเป็ นเชียร์ ลีดดิ้ง ในการแข่งขันจะมีท่าเต้นมาตรฐานที่ เป็ นพื้นฐาน
ได้แก่ การเริ่ มต้น กระโดดแยกขา เตะปลายเท้า ท่ายิมนาสติก เต้น แปรแถว โยนตัวขึ้นกลางอากาศ ต่อตัวสองชั้นครึ่ ง
การโชว์ความแข็งแรงของร่ างกาย การจบท้าย สอดคล้องกับประเภทเชี ยร์ ลีดเดอร์ ในไทย ของชานนท์ ประดิ ษ ฐ
(2549) ที่กล่าวว่า การแข่งขันมีท่าเต้นมาตรฐาน ที่เรี ยกว่า ประเภทเชียร์ลีดดิ้งมิกซ์เป็ นการใช้ผเู ้ ล่น ชายและหญิงผสม
กัน มีการโยนและต่อตัวเต้น ยิมนาสติกและมีความแข็งแรงมากกว่าทุกประเภท และประเภทกรุ๊ ปสตัน๊ ต์มิกซ์ ที่จะเป็ น
การต่อตัวแบบกลุ่ม และมีท่าโยนตัว
1.6) วิธีการสอนสาหรับผูท้ ี่สนใจเป็ นเชียร์ลีดดิ้ง เริ่ มต้นตั้งแต่การแนะนาวิธีการฝึ ก การจัดระเบียบ
ของร่ างกาย ทักษะพื้นฐานของการกระโดด ท่ายิมนาสติก การฝึ กกระโดด การเชียร์ประกอบกับท่า Arm motion และ
การต่อตัวท่าพื้นฐานแบบกลุ่ม รวมถึงสอนเทคนิคในการทาโชว์ การใส่ความคิดสร้างสรรค์ จังหวะความคล่องตัว การ
อบอุ่นร่ างกาย การเต้น บัลเล่ต์ แจ๊ส ฮิพฮอพ การหมุน เทคนิคความหลากหลายในการต่อตัว การผสมผสานท่าเต้นให้
ลงตัว และปลอดภัยด้วยจังหวะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง วิธีควบคุมการออกเสี ยง ร้องเพลงเชี ยร์ การเสริ มสร้างความ
มัน่ ใจ และการสร้างสปิ ริ ต สอดคล้องกับคู่มือการแข่งขันเชี ยร์ ลีดดิ้งชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจาปี 2560
ของสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย (2560) ในเรื่ องการฝึ กซ้อมสาหรับกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่สนใจเป็ นเชียร์
ลี ดดิ้ ง ต้องรู ้ ถึงร่ างกายของตัวเอง ผูฝ้ ึ กสอนต้อ งเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและปฏิ บัติเรื่ องโปรแกรมความปลอดภัยทุ กครั้ ง
นอกจากนี้ สอดคล้องกับชานนท์ ประดิษฐ (2549) ที่กล่าวว่า การสอนจะเริ่ มตั้งแต่การแนะนาวิธีการฝึ ก จากนั้นก็สอน
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ท่าพื้นฐาน การอบอุ่นร่ างกาย เต้น กระโดด เชี ยร์ วางแขน ขา ต่อตัว เทคนิ คการทาโชว์ การใส่ ความคิ ดสร้างสรรค์
เป็ นต้น
1.7) การออกแบบการเต้นเชียร์ ลีดดิ้งจะมีการโยนตัว ต่อตัวแบบพีระมิด ร้องตะโกนถ้อยคาต่างๆ
ที่ยกย่องสถาบันและสร้างขวัญกาลังใจให้ทีม ชุดที่ใช้เป็ นกระโปรงสั้น เน้นความกระฉับกระเฉง คล่องตัวเหมาะแก่
การแสดงผาดโผน ในการออกแบบท่าเต้นสามารถนาการเต้นในทุกแนวนามาใช้เป็ นทักษะเพื่อเรี ยกคะแนนได้ เวลา
ทาต้องทาพร้อมกันทั้งทีม ต้องพยายามดึงความสามารถของทุกคนในทีมออกมาให้ได้ และต้องทาให้ผชู ้ มส่ งพลังไป
กับการเชียร์ สอดคล้องกับการศึกษาของสมาคมเชียร์ ลีดเดอร์ไทย (2560) ที่กล่าวว่า ในการออกแบบท่าเชียร์จะนาการ
เต้นทุกๆ แนวมาผสมผสานกัน มีท้ งั การกระโดด โยนตัว ต่อตัว หมุนตัว เตะขา ร้องตะโกน โดยทุกคนในทีมจะต้องมี
การฝึ กซ้อมเพื่อความพร้อมเพรี ยงกัน
2) การสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ ลีดดิ้ง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจยั พบประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1) ความต้องการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องวิธีการ
ฝึ ก การอบอุ่นร่ างกาย การต่อตัว การเชี ยร์ ป ระกอบท่ าทาง พื้ นฐานยิมนาสติ ก การเต้น พื้น ฐานการกระโดด การ
เคลื่ อนไหวร่ างกาย การทางานร่ วมกันเป็ นที ม และกฎ กติกาการแข่งขัน โดยในการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์แบบมี
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ ลีดดิ้ง พบว่า มีการสร้างสรรค์วดี ิทศั น์ 8 เทป ได้แก่ การพูดคุยและแนะนาวิธีการฝึ ก
การต่อตัว การอบอุ่นร่ างกาย ท่ายิมนาสติกสาหรับการกระโดด การเชียร์ ประกอบกับการทาท่าของแขน และการต่อ
ตัวแบบกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2) แรงจู งใจที่ ตอ้ งการศึ กษากี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ ง พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายมีแรงจูงคื อ
ต้องการใช้ประโยชน์ให้เกิดความสนุกสนาน ท้าทาย เสี่ ยงภัย และชอบการแข่งขัน และเพื่อเป็ นการออกกาลังกาย
2.3) ความพร้อมในการศึ กษากี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ง พบว่า ในเบื้ องต้นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความพร้อม โดยทาร่ างกายให้แข็งแรง และยืดหยุน่ สร้างวินยั ในตนเอง รวมถึงมีการศึกษา วิธีฝึกซ้อม จากผูท้ ี่มีความรู ้
ศึกษากฎ กติกา และเปิ ดรับการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูล ทุกรู ปแบบ
ผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับความหมายการเรี ยนรู ้เสมือน ของ Kowch and Schwier (1997) ที่กล่าวว่า
ชุมชนการเรี ยนรู ้ เสมื อน คื อการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ มีความต้องการและความคิดร่ วมกัน และไม่ได้ข้ ึ นอยู่กับ
สถานที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ โดยการพึ่ งพาเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนจึ งสามารถรวมตัวกันได้ถึงแม้จะอยู่กัน คนละสถานที่
สอดคล้องกับ Augar, Raitman, and Zho (2004) ที่กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะมีปฏิสัมพันธ์กนั ในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์
เพื่อให้ได้รับความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคน อาจสร้างความรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคน
อื่นๆ กับผูส้ อนและทรัพยากรเรี ยนรู ้ต่างๆ และสอดคล้องกับ Kilpatrick, Barrett and Jones (n.d.) กล่าวถึงชุมชนการ
เรี ยนรู ้สาหรับศตวรรษที่ 21 ว่าเป็ นหน่ วยงานทางสังคมที่ ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่ มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน กลุ่มคน
เหล่านี้ ทากิ จกรรมร่ วมกันเพื่อดึ งดู ดความสามารถของแต่ละบุ คคลออกมา มี ความเคารพในทัศนคติที่หลากหลาย
ดาเนิ นการส่ งเสริ มโอกาสทางการเรี ยนรู ้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะเห็ นว่านักเรี ยนที่ ตอ้ งการศึ กษากี ฬาเชียร์ ลีดดิ้ง มีความ
ต้องการการเรี ยนรู ้ มีแรงจูงใจ มีความพร้อมในการศึ กษาไปในทิ ศทางเดียวกัน แสดงว่าทุ กคนอยูใ่ นชุมชนเสมือน
ชุมชนการเรี ยนรู ้เดียวกัน คือ ต้องการศึกษากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
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เมื่อได้ขอ้ มูลข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อวี ดิทศั น์ โดยเผยแพร่ ผา่ นทางยูทูบของผูว้ จิ ยั
ในชื่อ Cheerleading Totorials มีข้ นั ตอนการสร้างสรรค์วดี ิทศั น์ ดังนี้
2.4) ขั้นตอนการสร้างสรรค์วดี ิทศั น์ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre - Production) คือการเขียนบท เป็ นการกาหนดเนื้ อเรื่ องคร่ าวๆ
ในแต่ละเทป สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องการผลิตสื่ อใหม่ของ ปิ ยะพร เขตบรรณพต (2553) ที่กล่าวว่ารู ปแบบเนื้อหา
แบบดิจิทลั ในปั จจุบนั มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทสาคัญมากยิง่ ขึ้นในอนาคต โดยสื่ อใหม่ หนึ่ งในนั้นคือเว็บไซต์ ซึ่ งยู
ทูบก็ถือเป็ นสื่ อใหม่ชนิ ดหนึ่ งเช่นกัน โดยในการผลิตสิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งในลาดับแรกก็คือขั้นตอนของการผลิต คือการ
เขียนบท เป็ นการวางโครงเรื่ องคร่ าวๆ กาหนดประเด็นที่จะนาเสนอและการเตรี ยมการผลิต โดยมีการสารวจสถานที่
และติดต่อสถานที่ถ่ายทา โดยใช้สถานที่ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต รวมทั้งการนัดหมายบุคลากร ได้แก่ ชานนท์
ประดิ ษฐ ผูฝ้ ึ กสอนนักกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ งประจาประเทศไทย และผูฝ้ ึ กสอนนักกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทา
หน้าที่ เป็ นพิ ธี ก ร คอยบรรยายและสอนเทคนิ ค และที ม ตัว อย่างที่ จ ะคอยสาธิ ต ท่ าทาง ได้แ ก่ ชมรมเชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต และการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ได้แก่ กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์บนั ทึกเสี ยง สอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาบางส่ วนของประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระบุวา่ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์สื่อ
ทุกชนิ ด ขั้นตอนแรกคือการเตรี ยมการผลิต ควรมีการสารวจสถานที่ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันถ่ายทา รวมถึง
นัดหมายบุคคลที่ร่วมในการถ่ายทา ทั้งตากล้อง พิธีกร และบุคลากรอื่นๆ
(2) ขั้นตอนการผลิ ต (Production) เป็ นขั้น ตอนของการถ่ายท า การบันทึ กภาพ บันทึ กเสี ยง
บุคคล และเสี ยงดนตรี ประกอบ จากนั้นก็ตดั ต่อภาพและเสี ยงให้ได้ตามที่ ตอ้ งการ พร้อมตรวจสอบความเรี ยบร้อย
สมบูรณ์ โดยแต่ละเทป มีความยาว 3 - 10 นาที มีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตแต่ละเทป ดังนี้ เทปที่ 1 การพูดคุยและ
แนะน าวิธี ก ารฝึ ก กล่ าวถึ งกี ฬ าเชี ยร์ ลี ด ดิ้ งในประเทศไทย ผูเ้ ชี่ ยวชาญกี ฬ าเชี ยร์ ลี ด ดิ้ ง เทคนิ ค ต่ างๆ ที่ ได้ม าจาก
ประสบการณ์การอบรมในระดับนานาชาติ และประสบการณ์การเป็ นโค้ชเทปที่ 2 แบบฝึ กการต่อตัว 1 เกี่ ยวกับการ
สอนท่าพื้นฐาน ได้แก่ การยกหน้าขาสู่การยกระดับอก การกระโดดขาคู่ในการต่อตัวกลุ่ม ท่าเตรี ยมพร้อมสู่ การยกติด
อกและการลงตรงจากต่อตัวกลุ่มด้วยการลงลิฟต์เทปที่ 3 แบบฝึ กการต่อตัว 2 เกี่ยวกับการสอนท่าพื้นฐาน ได้แก่ การ
จัดระเบียบร่ างกายของตาแหน่งยอด และ Extension การยกระดับสุดมือ ซึ่ งมีการฝึ ก 3 อย่าง คือ จากติดอก ไปสู่สุดมือ
การฝึ กท่าเชื่อมต่อด้วยท่าและจากการกระโดดขาคู่ สู่ การรี โหลดเทปที่ 4 แบบฝึ กการต่อตัว 3 เกี่ยวกับแบบฝึ กการต่อ
ตัวติดอก การยกสุ ดมือ การบินขึ้นมาอยูส่ ุดมือ และกลับมาอยูใ่ นท่าของการเตรี ยมความพร้อม การฝึ กจากการกระโดด
ขาคู่จากท่ารี โหลด และการใช้ทักษะจากการบิ นมาในส่ วนของการยกติดอก และการยกสุ ดมือ ให้อยู่ในขั้นเตรี ยม
ความพร้อม และวิธีการตกจากการต่อตัวอย่างถูกวิธีเทปที่ 5 ท่าวอร์มและทักษะพื้นฐานของการกระโดด ได้แก่ การยืด
กล้ามเนื้ อและการ Exercise สาหรับการกระโดด เทปที่ 6 ท่ายิมนาสติกสาหรับการกระโดดและการฝึ กกระโดดในท่า
ระดับยาก มี เนื้ อหา ได้แก่ การนาท่ ายิมนาสติกมาเชื่ อมต่อกับการกระโดด การใช้ท่าโททัส และทาการแบ๊คแฮนด์
สปริ ง อย่างต่อเนื่ อง การกระโดดในการนาท่าตีลงั กาเข้ามา การกระโดด 2 ครั้ง ติดต่อกัน การพับตัวและการกดตัวลง
สาหรับการกระโดด และการใช้ Spotter ในการฝึ กกระโดด เทปที่ 7 แบบฝึ กการเชี ยร์ ประกอบกับท่า การทาท่าของ
แขนเกี่ยวกับวีดีโอฝึ กสอน ท่าพื้นฐานของการทาท่าของแขน และ Basic Cheer and Chants การแข่งขันพื้นฐานทักษะ
การเคลื่อนไหวมือ การเชียร์ และการร้องตะโกน เทปที่ 8 แบบฝึ กการต่อตัวท่าพื้นฐานแบบกลุ่ม และการสอน Stunt
Basic over Age 12 ผลการวิจัยบางส่ ว นสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ เคนท์ เวอร์ ท าม และเอี ยน เฟนวิก ค์ (Kent
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Wertime and Ian Fenwick) ในเรื่ องความมีอิสระของสื่ อใหม่จากข้อจากัดด้านรู ปแบบ ไม่จาเป็ นต้องมีรูปแบบ หรื อ
ลักษณะที่ตายตัว เช่น ไฟล์วิดีโอที่ถูกอัพลงยูทูบ จะมีความยาวกี่วินาที หรื อมีความละเอียดของไฟล์เป็ นเท่าไหร่ ก็ได้
เป็ นต้น เช่นเดี ยวกับการผลิต วีดิทศั น์ในงานวิจยั นี้ ที่ ไม่มีการกาหนดระยะเวลาแต่ละเทปชัดเจน ขึ้นอยู่กบั ข้อมูลที่
นาเสนอในแต่ละเทป นอกจากนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั บางส่ วนของ ประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่ วนหนึ่ งของ
การวิจยั มีระบุวา่ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์สื่อยูทูบ ขั้นตอนหนึ่งคือการถ่ายทา เป็ นการบันทึกภาพ บันทึกเสี ยงบุคคล
และเสี ยงดนตรี ประกอบ
(3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production) เป็ นขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสี ยงให้ได้ตามที่
ต้องการ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมตัดต่อ Sony Vegus Pro 11 เป็ นขั้นตอนการนาภาพและเสี ยงมารวมกัน พร้อมตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อย สมบูรณ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั บางส่วนของ ประภาภร ดลกิจ (2557) โดยส่วนหนึ่งของการวิจยั ระบุ
ว่า เมื่อถ่ายทาแล้ว ขั้นตอนต่ไปในการสร้างสรรค์สื่อคือขั้นตอนหลังการถ่ายทา ก็คือขั้นตอนก็คือการตัดต่อภาพและ
เสี ยงให้ได้ตามที่ตอ้ งการ พร้อมตรวจสอบความเรี ยบร้อย
จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อวีดิทศั น์ที่สร้างสรรค์ และเผยแพร่ ผ่านสื่ อยูทูบ ไปทดลองใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
รับชมวีดิทศั น์เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง จานวน 16 พบประเด็นในการแสดงความคิดเห็นคือ นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ สามารถปฏิ บัติต ามท่ าเต้น รวมถึ งเข้าใจในเนื้ อ หาที่ ส อนเมื่ อได้รับ ชมในครั้ งแรก มี บ างคนที่ ตอ้ งการดู ซ้ า
เนื่ องจากการดูในครั้งแรก เป็ นการดูภาพรวม ไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆ ในคลิป ด้านการประเมินผลการเรี ยนการ
สอนแบบมีปฏิ สัมพันธ์ และการตอบโต้ นักเรี ยนทั้งหมดมีการตอบโต้กลับมาเมื่อได้รับชมวีดิทศั น์โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงบวกคือ ชอบ การสอนเข้าใจง่าย อธิบายชัดเจน ให้ประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบตั ิตามได้ เชิง
ลบคือ บางคลิปมีความยาวและมีเนื้อหามากเกินไป ควรมีการแบ่งออกเป็ นคลิปย่อยๆ การแสดงความคิดเห็นในการให้
ข้อเสนอแนะ คืออยากให้มีคลิปที่ สอนเกี่ยวกับการโยน การยกตัวค้างกลางอากาศ การคิดท่าทางประกอบให้มีความ
ต่อเนื่ อง และนักเรี ยนทั้งหมด มีการนาเทคนิ คที่ได้รับจากคลิปไปใช้ในการฝึ กซ้อม เช่น การจัดระเบียบของร่ างกาย
การอบอุ่นร่ างกาย การกระโดด การฝึ กการต่อตัว การลงตรงจากการต่อตัว และวิธีการตกที่ช่วยป้ องกันอาการบาดเจ็บ
เป็ นต้น
นอกจากนี้ พบว่า นักเรี ยนมีการนาไปใช้ และสามารถปฏิบตั ิตามท่าเต้นที่สอนได้ทุกท่า สามารถทาการต่อ
ตัว กระโดด เชียร์ ประกอบกับท่า Arm motion ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีการประเมินผลการทดสอบ โดยดูว่า
นักเรี ยน สามารถปฏิบตั ิตามท่าเต้นที่สอน จากการเรี ยนรู ้จานวน 8 เทป ซึ่งเป็ นทีมวิทยาลัยสยามบริ หารธุรกิจ โดยเป็ น
การนาเอาทักษะที่สอนทั้งหมดมาทารวมกันเป็ น 1 รู ทีน พบว่า นักเรี ยนได้นาทักษะต่างๆ รวมทั้งเทคนิ คที่ได้จากการ
ชมคลิป ได้แก่ วิธีการฝึ ก ท่าวอร์ ม การยกหน้าขาสู่ ยกระดับอก การกระโดดขาคู่ในการต่อตัวกลุ่ม ท่าเตรี ยมพร้อมสู่
การยกติดอก และการลงตรงจากต่อตัวกลุ่มด้วยการลงลิฟต์ การจัดระเบียบร่ างกายของตาแหน่งยอด การยกระดับสุ ด
มือ การต่อตัวติดอก วิธีการตกจากการต่อตัว ท่ายิมนาสติก การเชียร์ประกอบกับท่าการทาท่าของแขนและการต่อตัว
ท่าพื้นฐานแบบกลุ่ม มาทาเป็ น 1 รู ทีน ได้อย่างถูกต้อง
จากการที่กลุ่มตัวอย่าง ได้มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในชุมชนเสมือนด้านกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง โดยมีการตอบสนองทั้ง
ในด้านการแสดงความคิดเห็น และการนาไปใช้ สามารถปฏิบตั ิตามได้ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนเสมือนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน นักเรี ยนที่ ศึกษาชุมชนการเรี ยนรู ้เสมือนด้านกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้งนี้ มีความรู ้และทักษะที่ ได้รับอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประภาภร ดลกิจ (2557) ที่กล่าวว่า นักศึกษากลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ชุมชนการเรี ยนรู ้
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เสมือน มีความรู ้และทักษะที่ได้รับหลังเรี ยนมาก เช่นเดียวกับผลการศึกษาของงานวิจยั นี้ ที่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในชุมชนเสมือน มี ความรู ้และทักษะในกี ฬาเชี ยร์ ลีดดิ้ง และสามารถปฏิ บัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
สอดคล้องกับการศึ กษาเรื่ องการเรี ยนการสอนแบบมี ปฏิ สัมพันธ์ของ สมใจ ปราบพล (2554) อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ ง
(2555) สุ มณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พร สี มา (2556) ซาร่ า โทมัส (Sarah Thomas, 2015) เจีย เชน และคณะ (Jia
Shen, et. al., 2004) ที่ กล่าวโดยสรุ ปว่าการเรี ยนรู ้แบบมีมีปฏิ สัมพันธ์เป็ นการให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็ น ตัดสิ นใจเลือกบทเรี ยนที่ ตอ้ งการ เรี ยนรู ้การทากิ จกรรมกลุ่ม การฝึ กฝนทักษะ การแสวงหาความรู ้ใน
รู ปแบบต่างๆ ฝึ กการแก้ไขปั ญหาและเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
5. ข้ อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1.1) ควรศึ กษาแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ของสื่ อยูทูบอย่างละเอียด เพื่อนามาปรับใช้ในการผลิตสื่ อ
วีดิทศั น์ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.2) ควรมีการวิจยั การใช้ชุมชนการเรี ยนรู ้แบบมีมีปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนการสอนระดับมัธยมปลาย
1.3) ครู ผสู ้ อนกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง นักกีฬาเชียร์ ลีดดิ้ง ควรนาทักษะและเทคนิ คการสอนเชียร์ ลีดดิ้งไปปรับใช้
เพื่อให้การสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.4) ควรมีสารวจความต้องการ ปั ญหาและอุปสรรค การเรี ยนรู ้แบบมีมีปฏิสมั พันธ์บนสื่ อยูทูบ เพื่อนามา
พัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1) ควรมีการวิจยั การใช้ชุมชนการเรี ยนรู ้แบบมีมีปฏิ สัมพันธ์ในการเรี ยนการสอนที่ เน้นความรู ้ และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
2.2) การนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ในงานวิจยั นี้เก็บข้อมูลโดยดูการแสดงความ
คิดเห็ นผ่านทางยูทูบ งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมี การเก็บข้อมูลวิธีอื่นร่ วมด้วย เช่น การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม
หรื อการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นต้น
2.3) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และสร้างสรรค์สื่อวีดิทศั น์เพื่อการฝึ กสอนเชียร์ลีดดิ้ง แบบมีปฏิสมั พันธ์
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็ นการสอนท่าพื้นฐานในการเป็ นนักกี ฬาเชียร์ ลีดดิ้ง ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรมีการสอนท่าในระดับที่ยากขึ้นไป
2.4) การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรนาไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น นักเรี ยนในแต่ละระดับชั้น บุคคลทัว่ ไป เป็ นต้น
2.5) การศึ ก ษาครั้ งนี้ ศึ กษาเฉพาะนักเรี ยนที่ ไ ด้รับ ชมคลิ ป วีดิ ทัศ น์ ผ่านชุ ม ชนเรี ย นรู ้ บ นสื่ อ ยูทู บ ใน
การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป อาจมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ใช้ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ แ บบมี
ปฏิสมั พันธ์ดา้ นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีปกติ
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