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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) สัังเคราะห์์และพััฒนารููปแบบการเรีียน
การสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบ
สื่่�อดิิจิิทััล   2) ประเมิินความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอน  3) เปรีียบ
เทีียบความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานก่่อนและหลัังเรีียน  4) เปรีียบเทีียบ
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน และ 5) ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ทัักษะการทำำ�งานกัับผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยรููปแบบการ
เรีียนการสอนที่่�พััฒนาขึ้้�น  โดยใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�น
ปีีที่่� 1 หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีียและแอนิิเมชััน 
มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ  ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน  30 คน 
ได้้มาจากการเลืือกแบบเจาะจง ผลการวิิจััยพบว่่า รููปแบบการเรีียนการสอนที่่�
พััฒนาขึ้้�น  แบ่่งออกเป็็น  2 ส่่วน  ได้้แก่่ การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
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พััฒนาทัักษะการทำำ�งาน รููปแบบการเรีียนการสอนได้้รับั การประเมิินความเหมาะ
สมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานก่่อนและหลััง
เรีียนด้้ ว ยรูู ป แบบการเรีียนการสอน  โดยการทดสอบด้้ ว ยสถิิ ติิ t-test for
dependent พบว่่า ระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานหลัังเรีียนสููง
กว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนก่่อน
และหลัังเรีียน วิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิ Analysis of Covariance พบว่่า กลุ่่�มทดลอง
สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01 และความสััมพัันธ์์ของ
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานกัับผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียน พบว่่า มีีความ
สััมพัันธ์์ต่่อกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
คำำ�สำำ�คััญ : ความคิิดสร้้างสรรค์์; ทัักษะการทำำ�งาน; นัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
Abstract
The objectives of this study were 1) to synthesize and develop
a teaching model for enhancing the creativity and skills of digital
media designers, 2) to assess the suitability of the teaching model,
3) to compare creativity and skills before and after learning with the
model, 4) to compare the learning achievement, and 5) to study the
correlation between the creativity and skills of students and learning
achievement of the students studied by the developed model.  The
samples were 30 undergraduate students, the first year, Bachelor of
Science program in Technology Multimedia and Animation, North
Bangkok University, in the first semester of academic year 2020,
selected by a purposive sampling method.  The results of this study
were as follows.  The developed model was divided into 2 parts, the
part of creative approach and skill approach. It was evaluated at the
highest level of suitability.  The comparison of creativity and skills
before and after studied with the developed model tested by a t-test
for dependent statistics found that the after learning scores were
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higher than those before learning scores at the significant level of
.01. The learning achievement was analyzed by using the Analysis of
Covariance statistics found that the learning achievement of the
experimental group was higher than the control group at the significant
level of .01. The correlation between the creativity and skills of
students and the student learning achievement found that there was
no significant correlation at the level of .05.
Keywords : Creativity; Skill; Digital Media Designers
บทนำ�
ในปััจจุุบัันความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีส่่งผลต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
ของมนุุษย์์เป็็นอย่่างมาก การพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีส่่งผลให้้โลกแคบลงด้้วย
การใช้้คอมพิิวเตอร์์และเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์สื่่�อสาร เครื่่�องมืืออำำ�นวยความสะดวก
ต่่างๆ และมีีการใช้้เทคโนโลยีีอิินเทอร์์เน็็ตเข้้ามามีีบทบาทต่่อชีีวิิตประจำำ�วัันของ
มนุุษย์์มากขึ้้น ด้
� ว้ ยคุุณสมบััติกิ ารเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวนมากในเวลาอัันรวดเร็็ว
และใช้้ต้้นทุุนต่ำำ��จึึงทำำ�ให้้มีีการพยายามใช้้ประโยชน์์จากอิินเทอร์์เน็็ตในรููปแบบ
ต่่างๆ อาทิิ การประชาสััมพัันธ์์องค์์กร การโฆษณาสิินค้้า การติิดต่่อสื่่�อสาร ความ
บัันเทิิงในครอบครััว  (ภููเมธ นิิธิิกุุลปรีีชา และ อารยะ ศรีีกััลยาณบุุตร, 2558)
ผู้้�ประกอบการจำำ�นวนมากได้้หัันมาให้้ความสนใจและใช้้รููปแบบการสื่่�อสารการ
ตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่และ
ได้้พััฒนารููปแบบของสื่่�อดิิจิิทััลขึ้้�นมาเพื่่�อทดแทนสื่่�อในรููปแบบเดิิมในการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ซึ่่�งมีีความประหยััดเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย และยัังคงคุุณภาพในการ
สื่่�อสารความหมายได้้เป็็นอย่่างดีี สื่่�อดิิจิิทััลถููกจััดให้้เป็็นสื่่�อทรงอิิทธิิพลที่่�แสดง
บทบาทและผลกระทบในวงกว้้างได้้ทั้้ง� ทางเศรษฐกิิจ สังั คม ในชีีวิิตประจำำ�วันั และ
ในชีีวิิตการทำำ�งานของผู้้�คนจำำ�นวนมาก ซึ่ง่� สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั แห่่งยุุคสมััยใหม่่นี้แ้� ตกต่่างจาก
สื่่�อดิิจิิทััลหรืือสื่่�ออื่่�นๆ ในยุุคสมััยก่่อน  โดยเฉพาะประเด็็นของการบููรณาการ
ความรู้้�ที่่�หลากหลายเข้้าด้้วยกัันซึ่่�งไม่่เฉพาะแต่่ความรู้้�ในเชิิงเทคนิิคเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลและคอมพิิวเตอร์์เท่่านั้้�นที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีี  แต่่ความรู้้�ในเชิิงความคิิดริิเริ่่�ม
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สร้้างสรรค์์เพื่่�อการผลิิตสื่่�อได้้อย่่างมืืออาชีีพก็็เป็็นความรู้้�ที่่�ไม่่อาจมองข้้ามได้้
(ชุุติิสัันต์์  เกิิดวิิบููลย์์เวช, 2560)
อาชีีพนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั  คืือ การปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีเดิิมของนัักออกแบบและ
สร้้างสรรค์์สื่่�อในรููปแบบออฟไลน์์มาให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�เสนอคอนเทนต์์ใน
รููปแบบออนไลน์์ ผู้้�ประกอบอาชีีพนัักออกแบบกราฟิิกหรืือนัักพััฒนาสื่่อ� มััลติิมีเี ดีีย
และงานแอนิิเมชัันก็ต้็ อ้ งพััฒนาศัักยภาพของตนเองให้้เป็็นผู้้�มีทัี กั ษะในการทำำ�งาน
และมีี ค วามคิิ ด สร้้ างสรรค์์ ควบคู่่�กัั น ไป สถานศึึ ก ษาที่่� เ ปิิ ด สอนในหลัั ก สูู ตรที่่�
เกี่่�ยวข้้องจึึงต้้องพััฒนาบััณฑิิตที่่�ส่่งออกสู่่�ตลาดแรงงานให้้มีีความรู้้�ความสามารถ
และตอบโจทย์์การเป็็นนักั ออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียน
มีทัี กั ษะในการปฏิิบัติั งิ านมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�และ
สามารถนำำ� ไปใช้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านได้้ ใ นชีีวิิ ต จริิ ง ต่่ อ ไป ผู้้�สอนต้้ อ งหาวิิ ธีี ในการจัั ด
กระบวนการเรีียนการสอนรวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินกิจิ กรรมให้้
สอดคล้้องกัับผู้้�เรีียน  รวมถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลด้้วย จากการสำำ�รวจ
ความต้้องการของนัักศึึกษาที่่�เรีียนในสาขาวิิชาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการออกแบบผลงาน
กราฟิิกและแอนิิเมชััน พบว่่า นัักศึึกษามีีความต้้องการในการพััฒนาด้้านความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการปฏิิบัติั  ดั
ิ งั นั้้�น รูปู แบบการเรีียนการสอนที่่�เน้้นการพััฒนา
ด้้านทัักษะพิิสััย (Psycho-Motor Domain) จึึงเป็็นรููปแบบที่่�ช่่วยพััฒนาความ
สามารถของผู้้�เรีียนในด้้านการปฏิิบัติั ิ (ทิิศนา แขมมณีี, 2545) รวมถึึงการนำำ�แนวคิิด
ในการจััดการเรีียนการสอนที่่�ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์เข้้ามาใช้้ในการจััดการ
เรีียนการสอนจะเป็็นตัวช่
ั ว่ ยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีพฤติิกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์ต่อ่ การเป็็น
นัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลได้้
จากความสำำ�คััญดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยจึึงพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล เพื่่�อ
ใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนโดยมีีกระบวนการจััดการเรีียน
การสอน  กิิจกรรมที่่�มีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดทฤษฎีีที่่�มุ่่�งพััฒนาความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดพฤติิกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์เหมาะ
สำำ�หรัับการเป็็นนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลต่่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่่อ� สัังเคราะห์์และพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
2) เพื่่�อประเมิินความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิม
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
3) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานก่่อนและหลััง
เรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
4) เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ของการใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่ง
เสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ที่่�ส่่งผล
ต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน  
5) เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพันธ์
ั ข์ องความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานกัับ
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�พััฒนาขึ้้�น
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึึกษาการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลมีีขอบเขตในการวิิจััย
ดัังนี้้�
1) ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั  คืือ นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีที่่�ศึกึ ษาในสาขาวิิชา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์บััณฑิิตของสถาบััน
การศึึกษาเอกชน ในเขตภาคกลาง จำำ�นวน 10 สถาบััน 1,156 คน (สำำ�นัักงานการ
อุุดมศึึกษา, 2561)
กลุ่่�มตััวอย่่าง  คืือ  นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�นปีที่่ี � 1 หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์
บััณฑิิต  สาขาวิิชาเทคโนโลยีีมััลติิมีเี ดีียและแอนิิเมชััน มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ 
ที่่�ลงทะเบีียนเรีียนในรายวิิชา MTA312 การสร้้างสื่่�อแอนิิเมชัันและกราฟฟิิกเชิิง
โต้้ตอบ ภาคเรีียนที่่� 1/2563 ได้้มาจากการเลืือกตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จำำ�นวน 2 ห้้อง รวมทั้้�งสิ้้�น 60 คน โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุม 
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2.	ตััวแปรที่่�ศึึกษา ได้้แก่่
2.1 ตััวแปรต้้น คืือ การจััดการเรีียนการสอนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอน
เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
2.2 ตััวแปรตาม  ได้้แก่่ ผลการประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานและผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
3. ด้้านการประเมิิน
3.1 การประเมิินพฤติิกรรมด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน
ของนัักศึึกษาหลัังจากเรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
3.2 การวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนรู้้�
ประโยชน์ของการวิจัย
1) แนวทางการจััดกิิจกรรมตามรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความ
คิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลสามารถบููรณาการ
เข้้ากัับรายวิิชาเรีียน  ซึ่่�งจะส่่งผลให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกฝนทัักษะการทำำ�งานและเกิิด
ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาต่่อยอดผลงานในรููปแบบสื่่�อดิิจิิทััลเพื่่�อส่่งเสริิม
ด้้านอาชีีพนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลเมื่่�อได้้ปฏิิบััติิงานจริิง
2) รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ควบคู่่�กัับหลัักสููตร
เนื้้�อหาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เกิิดความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพได้้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล มีีกรอบแนวคิิดของ
การวิิจััย  ดัังนี้้�
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ตััวแปรต้้น
การจััดการเรีียนการสอนด้้วยรููปแบบ
การเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน
ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล

ตััวแปรตาม
- ผลการประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์
และทัักษะการทำำ�งาน
- ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดของการวิิจััย
ทบทวนวรรณกรรม
ในการดำำ�เนิินการวิิจััย เรื่่�อง รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาศึึกษา
เอกสาร ทฤษฎีี แนวคิิดและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนา
รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนและการทดลองโดย บุุญชม ศรีีสะอาด (2541)
ได้้อธิิบายถึึงการสอนไว้้ว่่า คืือ การถ่่ายทอดความรู้้�ฝึึกให้้ผู้้�เรีียนคิิดแก้้ปััญหาต่่าง ๆ
รวมถึึงการจััดสิ่่ง� แวดล้้อมและประสบการณ์์เพื่่อ� ให้้ส่ง่ เสริิมกิจิ กรรมการเรีียนรู้้� โดย
ผู้้�สอนจะคััดเลืือกแนวทางและวิิธีีการสอนที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนและรายวิิชาที่่�สอน 
จััดกิิจกรรมตามจุุดประสงค์์เชิิงพฤติิกรรมที่่�ต้้องการให้้เกิิดขึ้้�น วััดและสรุุปผลการ
เรีียนรู้้�  การจััดการเรีียนรู้้�เป็็นกระบวนการที่่�มีีระบบระเบีียบครอบคลุุมการ
ดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่การวางแผนการจััดการเรีียนรู้้�จนถึึงการประเมิินผล (วิิชัยั ประสิิทธ์์
วุุฒิิเวชช์์, 2542)
สุุวิิธิิดา จรุุงเกีียรติิกุุล (2561) กล่่าวว่่า ทัักษะการคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะ
การทำำ�งานเป็็นส่่วนประกอบของทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 การจััดการ
ศึึกษาและการเรีียนรู้้�ควรมีีเป้้าหมายสำำ�คััญในการพััฒนาคนในฐานะพลเมืืองให้้
เป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์มีีทัักษะจำำ�เป็็นและสามารถอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นอย่่างมีีความสุุข
มีีภาวะผู้้�นำำ�การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต โดยเน้้นการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
สร้้างเสริิมแรงบัันดาลใจให้้มีีชีีวิิตอยู่่�อย่่างมีีความหมาย การเรีียนรู้้�เพื่่�อบ่่มเพาะ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความสามารถในการรัังสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ และการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
การนำำ�ไปปฏิิบััติิมุ่่�งสร้้างการทำำ�งานให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์� ทั้้�งนี้้� หลัักสููตรและวิิธีีการ
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จััดการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ควรจััดให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�และพััฒนา
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องมิิใช่่การจดจำำ�เนื้้�อหาวิิชาเน้้นการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดจากความ
ต้้องการของผู้้�เรีียนอย่่างแท้้จริงิ และลงมืือปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้เกิิดประสบการณ์์ตรงและ
ต่่อยอดความรู้้�นั้้�นได้้ด้้วยตนเอง ผู้้�สอนต้้องสามารถสร้้างและออกแบบสภาพ
แวดล้้ อ มในการเรีียนรู้้�ที่่� มีี บ รรยากาศเกื้้�อ หนุุ น และเอื้้� อ ต่่ อ การเรีียนรู้้�อย่่ า งมีี
เป้้าหมาย ซิิมพ์์ซััน (Simpson, 1972) กล่่าวว่่า ทัักษะเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับพััฒนาการทางกายของผู้้�เรีียน  เป็็นความสามารถในการประสานการทำำ�งาน
ของกล้้ามเนื้้�อหรืือร่่างกายในการทำำ�งานที่่�มีีความซัับซ้้อน  และต้้องอาศััยความ
สามารถในการใช้้กล้้ามเนื้้�อหลาย ๆ ส่่วน  การทำำ�งานดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นได้้จากการ
สั่่�งงานของสมองซึ่่�งต้้องมีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�นทัักษะปฏิิบััติินี้้�
สามารถพััฒนาได้้ด้ว้ ยการฝึึกฝน ซึ่่ง� หากได้้รับั การฝึึกฝนที่่�ดีีแล้้วจะเกิิดความถููกต้้อง
ความคล่่องแคล่่ว ความเชี่่�ยวชาญชำำ�นาญการ และความคงทน ผลของพฤติิกรรม
หรืือการกระทำำ�สามารถสัังเกตได้้จากความรวดเร็็ว  ความแม่่นยำำ�  ความเร็็วหรืือ
ความราบรื่่�นในการจััดการ สิิริิชััย ดีีเลิิศ  (2558) ได้้ศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง กระบวนการ
พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ในสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาที่่�มีีอััตลัักษณ์์เชิิง
สร้้างสรรค์์ โดยใช้้วิธีีิ การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกจากผู้้�บริิหารและผู้้�เชี่่ย� วชาญใน กลุ่่�มสาขา
วิิชา 4 กลุ่่�มสาขาวิิชา ได้้แก่่ 1. กลุ่่�มสาขาวิิชาศิิลปะ 2. ศิิลปะประยุุกต์์ 3. มนุุษย์์
ศาสตร์์และ สัังคมศาสตร์์ และ 4. วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ผลการศึึกษา พบว่่า
กระบวนการพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์มีี  5 ขั้้�นตอน คืือ 1. ความรู้้�ในศาสตร์์
2. การพััฒนาทัักษะและทััศนคติิ 3. การสร้้างความคิิด 4. การกลั่่�นกรองแนว
ความคิิด และ 5. การสร้้างอััตลัักษณ์์ ซึ่่�งความคิิดสร้้างสรรค์์ถููกสอดแทรกใน
กระบวนการเรีียนการสอนมากน้้อยต่่างกััน  โดยความสร้้างสรรค์์เป็็นทั้้�งศาสตร์์
(Science) และศิิลป์์ (Art) ที่่�แต่่ละสาขาวิิชามีีมากน้้อยต่่างกัันทํําให้้การแสดงออก
ด้้านความคิิดแตกต่่างกััน ความสร้้างสรรค์์เกิิดจากความคิิดผ่่านการแสดงออกด้้วย
ผลงานสร้้างสรรค์์
วิธีการวิจัย
การวิิจัยั เรื่่อ� ง รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล เป็็นการวิิจััยและพััฒนา (Research
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and Development) ซึ่่�งผู้้�วิิจััยมีีวิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััยและเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ตามกระบวนการ ดัังต่่อไปนี้้�
	ขั้้�นที่่� 1 ประกอบด้้วย
1.1 ศึึกษาหลัักการ แนวคิิด และรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้� ดัังต่่อไปนี้้�
1.1.1 ทฤษฎีีการจััดการเรีียนรู้้� 
1.1.2 แนวทางการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอน
1.1.3 รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์
1.1.4 รููปแบบการสอนทัักษะปฏิิบััติิ
1.2 วิิเคราะห์์ปััญหาที่่�เกิิดกัับผู้้�เรีียนจากการสัังเกตพฤติิกรรมของผู้้�เรีียน 
พบว่่า ผู้้�เรีียนที่่�ศึกึ ษาในรายวิิชาที่่�เกี่่ย� วกัับการออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ต้้องใช้้ทักั ษะการ
ปฏิิบััติิในรููปแบบของการใช้้โปรแกรมเพื่่�อพััฒนาผลงาน  และต้้องใช้้ความคิิด
สร้้างสรรค์์ในการสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีความสวยงามแปลกใหม่่ และสามารถนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ หลังั จากการสัังเกตพฤติิกรรมของผู้้�เรีียนสามารถวิิเคราะห์์สภาพ
ปััญหาได้้ ดัังนี้้�
1.2.1 ผู้้�เรีียนบางส่่วนมีีทัักษะการปฏิิบััติิที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��ซึ่่�งส่่งผลต่่อการ
พััฒนาผลงาน เช่่น  การเลืือกใช้้เครื่่�องมืือในโปรแกรมนำำ�มาสร้้างวััตถุุต่่างๆ ในผล
งาน 
1.2.2 ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบศิิลป์์ ได้้แก่่ รููปร่่าง รููปทรง สีี 
การจััดองค์์ประกอบในผลงานไม่่เพีียงพอ
1.2.3 ผู้้�เรีียนมีีระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�แตกต่่างกััน ส่่งผลต่่อผลงานที่่�
ถููกสร้้างขึ้้�น  
1.2.4 ขาดการค้้นคว้้าข้้อมููลประกอบการออกแบบและสร้้างผลงานสื่่�อ
ดิิจิิทััล
1.2.5 การขาดการสร้้างแรงบัันดาลใจที่่�เหมาะสม
1.2.6 ไม่่กล้้าแสดงออกทางความคิิดเห็็น กลััวผิิดพลาด
1.2.7 ความกลััวการถููกตำำ�หนิิ หรืือคำำ�วิิจารณ์์ ทำำ�ให้้ขาดความเชื่่�อมั่่�นใน
ตนเอง
1.2.8 สภาพแวดล้้อมไม่่ส่่งเสริิมให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์
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ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ผลการวิิเคราะห์์สภาพปััญหาดัังกล่่าว มาใช้้ในการพััฒนา
รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนในขั้้�นตอนต่่อไป
1.3 ประเมิินความต้้องการของผู้้�เรีียนโดยผู้้�วิิจััยใช้้แบบสอบถามความ
ต้้องการของผู้้�เรีียนที่่�มีีต่่อการพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการปฏิิบัติั ขิ อง
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีที่่�ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้น� เพื่่อ� นำำ�ผลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์ความต้้องการ
สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนารููปแบบการจััดการเรีียนการสอน  ผลการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจากแบบสอบถาม พบว่่า ผู้้�เรีียนมีีความต้้องการในการพััฒนาความคิิด
สร้้างสรรค์์ มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก ( = 3.79, S.D. = 0.56) และผู้้�เรีียน
มีีความต้้องการในการพััฒนาทัักษะการปฏิิบััติิ มีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก
( = 3.54, S.D. = 0.63)
	ขั้้�นที่่� 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่ง
เสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ดัังนี้้�
2.1 เพื่่อ� ส่่งเสริิมทัักษะการคิิดสร้้างสรรค์์สำำ�หรับั นำำ�มาใช้้ในการพััฒนาผล
งานการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
2.2 เพื่่อ� ฝึึกฝนทัักษะการปฏิิบัติั ิ ได้้แก่่ การเริ่่มต้
� น้ ออกแบบ การใช้้อุปุ กรณ์์
รวมถึึงโปรแกรมที่่�สนัับสนุุนการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
2.3 เพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนให้้สามารถปฏิิบััติิงานด้้านการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	ขั้้�นที่่� 3 การสัังเคราะห์์และพััฒนารููปแบบการจััดการเรีียนการสอน (D1)
3.1 ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำำ�การคััดเลืือกรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ และทัักษะการปฏิิบััติิงาน จากนั้้�นนำำ�มาใช้้ในการ
วิิเคราะห์์และคััดเลืือกกระบวนการที่่�เหมาะสม เพื่่�อนำำ�มาพััฒนารููปแบบการเรีียน
การสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน  ของนัักออกแบบ
สื่่�อดิิจิิทััล ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลรููปแบบการเรีียนการสอน
ด้านทักษะปฏิบัติงาน
ด้านความสร้างสรรค์
รูปแบบการเรียน รูปแบบการ
รูปแบบการสอน
รูปแบบการเรียน
กระบวนการ การตามแนวคิด เรียนการสอน การสอนทักษะ เพื่อพัฒนาวาม ทฤษฏีของ ทฤษฏีของจุงส์
การพัฒนาทักษ ทักษะปฏิบัติของ
คิดสร้างสรรค์ ทอร์แรนซ์
ปฏิบัติของเดวีส์
(Jung)
สอนะปฏิบัติของ
แฮโรว์
ตามแนวคิด
(Torrance)
ซิมพ์ซัน
ของกิลฟอร์ด
P
P
P
ขั้นการเตรียม
P
P
P
P
P
ขั้นฝึกฝน
P
P
P
P
ขั้นเกิดทักษะ
P
P
ขั้นการประยุกต์ใช้

จากตารางที่่� 1 แสดงการวิิเคราะห์์ข้้อมููลรููปแบบการเรีียนการสอนโดยแบ่่ง
กระบวนการออกเป็็น 4 ขั้้�น ได้้แก่่ ขั้้�นการเตรีียม  ขั้้�นฝึึกฝน  ขั้้�นเกิิดทัักษะ และ
ขั้้�นการประยุุกต์์ใช้้ และทำำ�การคััดเลืือกวิิธีีการที่่�เหมาะสมกัับขั้้�นตอนดัังกล่่าวจาก
รููปแบบที่่�ได้้ศึึกษา
3.2 ผู้้�วิิจััยกำำ�หนดกรอบแนวคิิดและดำำ�เนิินการพััฒนารููปแบบการเรีียนการ
สอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อ
ดิิจิทัิ ลั โดยกำำ�หนดปััจจััยนำำ�เข้้า (Input) กระบวนการเรีียนการสอน (Process) และ
ผลผลิิต (Output) กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เนื้้�อหาทางการเรีียนจากง่่ายไปหายาก
วางแผนการประเมิินผลการเรีียนรู้้�และการปฏิิบััติิเลืือกรููปแบบวิิธีีการสอนและ
กิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน คััดเลืือกหรืือพััฒนาสื่่อ� ประกอบการเรีียนการสอน  
3.3 สร้้างแบบประเมิินความคิิดเห็็นสำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีต่่อความเหมาะ
สมของรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล แบ่่งการประเมิินออกเป็็น  3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้าน
ความสำำ�คััญ แนวคิิด และความหมายของรููปแบบ ด้้านกระบวนการจััดการเรีียน
การสอนตามรููปแบบ และด้้านการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ โดยใช้้รููปแบบมาตรส่่วน
ประมาณค่่า (Rating Scale) แบ่่งคะแนนออกเป็็น 5 ระดัับ ดำำ�เนิินการหาความ
สอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับวััตถุุประสงค์์ โดยใช้้การวิิเคราะห์์ค่่าดััชนีีความ
สอดคล้้อง IOC (Index of Congruence) โดยพิิจารณาเลืือกใช้้ข้้อคำำ�ถามที่่�มีีค่่า
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IOC มากกว่่า 0.50 ขึ้้�นไป จากนั้้�นจััดทำำ�แบบประเมิินความคิิดเห็็นสำำ�หรัับผู้้�
เชี่่�ยวชาญที่่�มีีต่่อความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความ
คิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
3.4 สร้้างแบบประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานเพื่่�อใช้้
สำำ�หรัับประเมิินผลงานการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล โดยศึึกษาหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี 
รวมถึึงเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างแบบประเมิินด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ด้้านทัักษะการปฏิิบัติั  ผู้้�
ิ วิจัิ ยั กำำ�หนดข้้อคำำ�ถามในแบบประเมิิน โดยแบ่่งการประเมิิน
ออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์ ด้้านทัักษะการทำำ�งาน และด้้าน
การใช้้ประโยชน์์ โดยแบ่่งคะแนนออกเป็็น  4 ระดัับ ตามแนวคิิดของ กิิลฟอร์์ด
(1959) ดัังนี้้�
การกำำ�หนดเกณฑ์์คะแนนการประเมิิน ประกอบด้้วย
4 หมายถึึง ผู้้�เรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานดีีมาก
3 หมายถึึง ผู้้�เรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานดีี
2 หมายถึึง ผู้้�เรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานพอใช้้
1 หมายถึึง ผู้้�เรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานควรปรัับปรุุง
นำำ�แบบประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน  เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
ประเมิินผลงานการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลที่่�พััฒนาขึ้้�น  ให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินเพื่่�อ
พิิจารณาความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับวััตถุุประสงค์์ โดยใช้้การวิิเคราะห์์
ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง IOC (Index of Congruence) พิิจารณาเลืือกใช้้ข้อ้ คำำ�ถาม
ที่่�มีีค่่า IOC มากกว่่า 0.50 ขึ้้�นไป จากนั้้�นจััดทำำ�แบบประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์
และทัักษะการทำำ�งาน  เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการประเมิินผลงานของผู้้�เรีียนในขั้้�นการ
จััดการเรีียนการสอนต่่อไป
3.5 นำำ�รูปู แบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะ
การทำำ�งาน  ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ที่่�ผ่่านการปรัับปรุุงแก้้ไขความถููกต้้อง
เรีียบร้้อยแล้้วให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านรููปแบบการเรีียนการสอน จำำ�นวน  9 ท่่าน  เพื่่�อ
ประเมิินความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอน (R1)
	ขั้้�นที่่� 4 ปรัับปรุุงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนให้้มีีความเหมาะสม (D2)
ตามผลการประเมิินและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่ย� วชาญจััดทำำ�คู่่�มืือรููปแบบการเรีียนการ
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สอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อ
ดิิจิิทััล จากนั้้�นนำำ�มาทดลองใช้้กัับผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างและประเมิินผล (R2)
โดยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
4.1 กำำ�หนดรายวิิชาที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน ซึ่่�งเป็็นรายวิิชาปฏิิบััติิ
โดยผู้้�วิิจััยเลืือกดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนการสอนกัับรายวิิชา MTA312 การสร้้าง
สื่่�อแอนิิเมชัันและกราฟิิกเชิิงโต้้ตอบ 3(2-2-5) กำำ�หนดแผนการจััดการเรีียนการ
สอน  โดยมีีกระบวนการตามรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์
ในการจััดการเรีียนรู้้�และวััตถุุประสงค์์เชิิงพฤติิกรรม กำำ�หนดโจทย์์ปััญหาสำำ�หรัับ
การออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั โดยจััดทำำ�เป็็นใบงานเพื่่อ� ใช้้ในการจััดกิิจกรรมสำำ�หรับั ผู้้�เรีียน
และสร้้างแบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน 
4.2  ชี้้แ� จงวััตถุุประสงค์์ในการจััดการเรีียนให้้แก่่ผู้้�เรีียนทราบ เพื่่อ� สร้้างความ
เข้้าใจให้้กัับผู้้�เรีียน
4.3 ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ก่่อนเรีียนด้้วยรููป
แบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของ
นัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
4.4 ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอน ตามขั้้�นตอนที่่� 1
4.5 ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอน ตามขั้้�นตอนที่่� 2 จากนั้้�นให้้นัักศึึกษา
สร้้างผลงานตามโจทย์์ที่่�กำำ�หนดให้้ และทำำ�การประเมิินผลงาน ครั้้�งที่่� 1
4.6 ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอน ตามขั้้�นตอนที่่� 3 จากนั้้�นให้้นัักศึึกษา
สร้้างผลงานตามโจทย์์ที่่�กำำ�หนดให้้และทำำ�การประเมิินผลงาน ครั้้�งที่่� 2
4.7 ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอน ตามขั้้�นตอนที่่� 4 จากนั้้�นให้้นัักศึึกษา
สร้้างผลงานตามโจทย์์ที่่�กำำ�หนดให้้ และทำำ�การประเมิินผลงาน ครั้้�งที่่� 3
4.8 ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน หลัังเรีียนด้้วยรููป
แบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของ
นัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
4.9 สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำ�งานของนักออกแบบสื่อดิจิทัล
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	ขั้้�นที่่� 5 วิิเคราะห์์และสรุุปผล จััดทำำ�รููปเล่่มงานวิิจััยโดยผู้้�วิิจััยนำำ�ผลการ
ประเมิินทั้้�ง 3 ครั้้�ง และผลการทดสอบก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของกลุ่่�มตััวอย่่าง
มาวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิในการวิิจััย จากนั้้�นนำำ�เสนอผลและจััดทำำ�รููปเล่่มการ
วิิจััย
	ขั้้�นที่่� 6 จััดทำำ�บทความวิิจััย และเผยแพร่่ในวารสารงานวิิจััย
ผลการวิจัย
การวิิจัยั เรื่่อ� ง รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลผู้้�วิิจััยได้้เก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์
ข้้อมููลตามขั้้�นตอนและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย ดัังต่่อไปนี้้�
1) ผลการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์
และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล  
จากการวิิเคราะห์์รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาหรืือ
ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ และรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งพััฒนาทัักษะ
การปฏิิบััติิงานหรืือทัักษะพิิสััยให้้แก่่ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�มาพััฒนารููปแบบการเรีียน
การสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่อ�
ดิิจิิทััล ดัังภาพที่่� 2

รููปภาพที่่� 2 รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล
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โดยมีีกระบวนการเรีียนการสอนตามรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิม
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั  ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 กระบวนการเรีียนการสอนตามรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิม 
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั
ลำำ�ดัับขั้้�นตอน พััฒนาความคิิด
กิิจกรรม
พััฒนาทัักษะการ
สร้้างสรรค์์
การเรีียนการสอน
ทำำ�งาน
ขั้้�นที่่� 1

ขั้้�นที่่� 2

กิิจกรรม
การเรีียนการสอน

ผลที่่�ได้้รัับ

กำำ�หนดปััญหา ให้้โจทย์์ปััญหา ความ การสาธิิตและ สาธิิตวิิธีีการปฏิิบััติิ ให้้ ผู้้�เรีียนฝึึกปฏิิบััติิเพื่่�อเป็็น
ต้้องการ เพื่่�อผู้้�เรีียน กระทำำ�ตาม ผู้้�เรีียนกระทำำ�ตามพร้้อม แนวทางในการแก้้
คิิดแนวทางแก้้ปััญหา ต้้นแบบ
ยกตััวอย่่างประกอบ
ปััญหา
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
ทำำ�งาน
ค้้นคว้้าหาแนวทาง ให้้ผู้้�เรีียนสืืบค้้น ฝึึกปฏิิบััติิตาม กำำ�หนดกิิจกรรมฝึึกปฏิิบััติิ ผู้้�เรีียนมีีแนวทางในการ
แก้้ปััญหา
ข้้อมููลจากแหล่่ง
สถานการณ์์ เช่่น รููปแบบผลงาน เพื่่�อ ปฏิิบััติิควบคู่่�กัับการ
ข้้อมููลต่่างๆ
ให้้ผู้้�เรีียนฝึึกฝนทัักษะ ค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่�อใช้้ใน
การแก้้ปััญหาและ
พััฒนาผลงาน

ขั้้�นที่่� 3

ค้้นพบแนวทางและ ทราบแนวทางจาก สร้้างกลไกการ ใช้้ทัักษะที่่�ได้้ฝึึกฝนมาใน
อธิิบายได้้อย่่าง การค้้นหาข้้อมููลเพื่่�อ ปฏิิบััติิอย่่าง การพััฒนาผลงานจาก
ชััดเจน
ใช้้ในการปััญหา ซึ่่�ง เชี่่�ยวชาญ โจทย์์หรืือความต้้องการที่่�
สามารถอธิิบายที่่�มา
กำำ�หนดให้้
ที่่�ไปได้้

ผู้้�เรีียนพััฒนาผลงานได้้
ด้้วยตนเอง โดยไม่่ต้้อง
ปฏิิบััติิตามผู้้�สอนให้้คำำ�
แนะนำำ�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
สามารถทำำ�งานตาม
วััตถุุประสงค์์ได้้

ขั้้�นที่่� 4

นำำ�แนวทางมาสร้้าง เกิิดความคิิดริิเริ่่�มใน ประยุุกต์์ใช้้งาน ใช้้ทัักษะที่่�ได้้รัับการ ได้้ผลงานที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�น
สรรค์์ผลงาน
การสร้้างสรรค์์ อย่่างสร้้างสรรค์์ ฝึึกฝนพััฒนาผลงานอย่่าง จากความคิิดสร้้างสรรค์์
ผลงาน
สร้้างสรรค์์

จากตารางที่่� 2 แสดงลำำ�ดัับขั้้�นตอนกระบวนการเรีียนการสอนตามรููปแบบ
การเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนััก
ออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล โดยแบ่่งออกเป็็น  4 ขั้้�น ที่่�จััดวิิธีีการสอนและกิิจกรรมแบบคู่่�
ขนาน คืือ มีีการจััดกิิจกรรมที่่�พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และการจััดกิิจกรรมที่่�
พััฒนาทัักษะการทำำ�งานควบคู่่�กัันไป  

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำ�งานของนักออกแบบสื่อดิจิทัล
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2) ผลการประเมิินความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ
จำำ�นวน 9 ท่่าน โดยมีภี าพรวมผลคะแนนเฉลี่่ย� ทุุกด้้าน มีีค่่าเฉลี่่ย� ในระดัับมากที่่�สุดุ
( = 4.60, S.D. = 0.57) ซึ่ง่� แสดงให้้เห็็นว่า่  รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ และทัั ก ษะการทำำ�งานของนัั ก ออกแบบสื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล มีี ค วาม
เหมาะสมในด้้านแนวคิิด รููปแบบการจััดกิิจกรรมซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ได้้จริิง   
3) ผลการเปรีียบเทีียบความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานก่่อนและ
หลัังเรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะ
การทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล แบ่่งการประเมิินออกเป็็นผู้้�เรีียนประเมิิน
ตนเอง และการประเมิินโดยผู้้�สอน พบว่่า ผู้้�เรีียนมีีความคิิดเห็็นว่่าตนเองมีีการ
พััฒนาระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานหลัังเรีียนโดยใช้้รูปู แบบการ
เรีียนการสอนเพื่่� อส่่งเสริิ มความคิิดสร้้างสรรค์์และทัั กษะการทำำ�งานของนัั ก
ออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั สููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01 และจาก
การประเมิินโดยผู้้�สอนแสดงให้้เห็็นถึึงระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานหลัังเรีียนโดยใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์
และทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้นสู
� งู กว่่าก่่อนเรีียน อย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01
4) ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ของการใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลที่่�ส่่ง
ผลต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานโดยใช้้แบบทดสอบก่่อนและหลััง
เรีียน แบ่่งการทดลองออกเป็็น 2 กลุ่่�ม  คืือ กลุ่่�มทดลอง และกลุ่่�มควบคุุม  จำำ�นวน
กลุ่่�มละ  30 คน  ทำำ�แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนก่่อนและหลัังเรีียน 
พบว่่า กลุ่่�มทดลอง ซึ่ง่� จััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอน
เพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ที่่�
พััฒนาขึ้้�นมีีคะแนนเฉลี่่�ย = 37.01 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.74 และ
กลุ่่�มควบคุุมที่่�เรีียนในรููปแบบปกติิมีีคะแนนเฉลี่่�ย = 33.12 ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน  S.D. = 0.74 ซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ผลโดยใช้้สถิิติิ Analysis of
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Covariance (ANCOVA) พบว่่า มีีค่่า F = 12.67 และมีีค่่า P = .001 แสดงให้้เห็็น
ว่่า ผลสััมฤทธิ์ท์� างการเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เป็็นกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� .01
5) ความสััมพันธ์
ั ข์ องความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานกัับผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ผลการวิิเคราะห์์ค่่า
ความสััมพัันธ์์ (r) พบว่่า ผลการประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน 
(ผู้้�เรีียนประเมิินตนเอง) กัับผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน (คะแนนทดสอบหลัังเรีียน) มีี
ความสััมพัันธ์์กัันในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��และมีีค่่า Significant level เท่่ากัับ .075 ซึ่่�ง
มากกว่่า .050 (.075 > .050) และผลการประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะ
การทำำ�งาน (ประเมิินโดยผู้้�สอน) กัับผลสััมฤทธิ์ท์� างการเรีียน (คะแนนทดสอบหลััง
เรีียน) มีีความสััมพัันธ์์กัันในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ�� และมีีค่่า Significant level เท่่ากัับ
.117 ซึ่่�งมากกว่่า .050 (.117 > .050) จึึงสรุุปได้้ว่่า ผลการประเมิินความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานกัับผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน  (คะแนนทดสอบ
หลัังเรีียน) ไม่่มีีความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงต่่อกััน
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุุป และอภิิปรายผล
1) รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการ
ทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล แบ่่งองค์์ประกอบออกเป็็น 3 ด้้าน  ได้้แก่่
1.1 ด้้านกระบวนการจััดการเรีียนการสอน แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ การ
พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และการพััฒนาทัักษะการทำำ�งาน
1.2 ด้้ า นกิิ จ กรรม  โดยแบ่่ ง การจัั ด กิิ จ กรรมออกเป็็ น  4 ช่่ ว ง ตาม
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนและมีีการสัังเกตพฤติิกรรมรวมถึึงประเมิินผล
งานเป็็นระยะ  
1.3 ด้้านการประเมิินผล แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ การประเมิินพฤติิกรรม
ของผู้้�เรีียนโดยใช้้แบบประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์ และทัักษะการทำำ�งานของนััก
ออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลโดยผู้้�เรีียนประเมิินตนเองและการประเมิินโดยผู้้�สอนและแบบ
วััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน  
2) การประเมิินความเหมาะสมของรููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิม
ความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั จากผู้้�เชี่่ย� วชาญ

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำ�งานของนักออกแบบสื่อดิจิทัล
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จำำ�นวน  9 ท่่าน พบว่่า ความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉลี่่�ยในภาพรวมทุุกด้้านมีีค่่า
เฉลี่่�ยในระดัับมากที่่�สุุด ( = 4.60, S.D. = 0.57) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า รููปแบบการ
เรีียนการสอนเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ แ ละทัั ก ษะการทำำ� งานของ
นัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลมีีความเหมาะสมในด้้านแนวคิิด รููปแบบการจััดกิิจกรรมซึ่่�ง
สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
3) การเปรีียบเทีียบระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานก่่อนเรีียน
และหลัังเรีียน โดยใช้้รูปู แบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และ
ทัักษะการทำำ�งาน ของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล ที่่�พััฒนาขึ้้�น พบว่่า จากการประเมิิน
ตนเองของผู้้�เรีียนและการประเมิินโดยผู้้�สอนมีีผลการประเมิินระดัับความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .01 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ บวร เครืือรััตน์์ (2561) กล่่าวถึึง
การเปรีียบเทีียบคะแนนทดสอบความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักศึึกษาก่่อนเรีียนและ
ภายหลัังจากเรีียนด้้วยรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนเน้้นความคิิดสร้้างสรรค์์ฯ
ที่่�พััฒนาขึ้้น 
� ซึ่่�งผลพบว่่า คะแนนทดสอบระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักศึึกษา
หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนทุุกด้้านอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .01
4) การเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�โดยใช้้รููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิม
ความคิิ ดสร้้ างสรรค์์และทัั กษะการทำำ�งานของนัั กออกแบบสื่่� อ ดิิจิิ ทััล  พบว่่ า
นัักศึึกษาที่่�เป็็นกลุ่่�มทดลองมีผี ลสััมฤทธิ์ท์� างการเรีียนสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่� .01 มีีค่่า F = 12.67 และมีีค่่า P = .001 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงาน
วิิจััยของ รอบทิิศ  ไวยสุุศรีี  (2557) ที่่�พบว่่า นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับการฝึึกด้้วยเทคนิิค
บริิ ห ารสมองจะมีี ผ ลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการเรีียนวิิ ช าการคิิ ด เชิิ ง วิิ จ ารณญาณและ
สร้้างสรรค์์สูงู กว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .01 ดัังนั้้�น จึงึ แสดง
ให้้เห็็นว่่า การใช้้รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสมจะสามารถส่่งผลให้้
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนสููงขึ้้�น
5) ผลการศึึกษาความสััมพันธ์
ั ข์ องความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งาน
กัับผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�
พััฒนาขึ้้�น พบว่่า ผลการประเมิินความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานทั้้�งรููป
แบบที่่�ผู้้�เรีียนประเมิินตนเองและการประเมิินโดยผู้้�สอนกัับผลสััมฤทธิ์ท์� างการเรีียน
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ไม่่มีคี วามสััมพันธ์
ั เ์ ชิิงเส้้นตรงต่่อกััน ซึ่ง่� แสดงให้้เห็็นว่า่ ถึึงแม้้ว่า่ ผู้้�เรีียนจะมีีความคิิด
สร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานที่่�ดีีอาจจะมีีผลสััมฤทธิ์ท์� างการเรีียนที่่�มีคี วามแตก
ต่่างกัันได้้
	ข้้อเสนอแนะ ผลจากการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนเพื่่อ� ส่่งเสริิมความ
คิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของนัักออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลมีีข้้อเสนอแนะ
ดัังต่่อไปนี้้�
	ข้้อเสนอแนะจากการวิิจััยครั้้�งนี้้�
1) การสร้้ า งผลงานในรูู ป แบบสื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น ผลงานที่่� ต้้ อ งใช้้ ค วามคิิ ด
สร้้างสรรค์์และทัักษะในการออกแบบและพััฒนาผลงานเมื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�การทดลอง
ด้้วยระยะเวลาที่่�จำำ�กััด อาจส่่งผลต่่อการพััฒนาผลงาน ดัังนั้้�น จึึงควรวางแผนใน
การจััดสรรระยะเวลาในการพััฒนาผลงานให้้เหมาะสมเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลงานการ
ออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลที่่�มีีคุุณภาพ
2)  ระดัับความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลในชั้้�นเรีียนที่่�มีีความหลากหลายเป็็น
ตััวส่่งผลให้้ผลงานการออกแบบสื่่�อดิิจิิทััลมีีความแตกต่่างกัันจึึงควรจััดกลุ่่�มระดัับ
ความสามารถของผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียนเพืือ� ไม่่ให้้เกิิดความเอนเอีียงในด้้านการประเมิิน
พฤติิกรรม
	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรติิดตามพััฒนาการทางด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะการทำำ�งานของ
ผู้้�เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อความคงทนในการพััฒนาพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ของ
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