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การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางส่ือประสมในรายวิชาเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย 

สื่อประสม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม กลุมตัวอยางคือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง จำนวน 50 คน เคร่ืองมือการวิจัย ซึ่งสรางโดยผูวิจัยประกอบดวย 1) สื่อประสม 2) แบบวัด

ความคิดสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา   

         1. สื่อประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.44/81.96   
         2.  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี โดยใช สื่อประสมหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน  

         3. ความพึงพอใจนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม อยูในระดับมากท่ีสุด  

 
คำสำคัญ:  ความคิดสรางสรรค  การเรียนดวยส่ือประสม นักเรียนมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 

         The purposes of this research were to: 1) develop the multimedia in fancy candle 
course for grade 10 students; 2) compare creative thinking of grade 10 students before 
and after learning with the developed multimedia; and 3) study student’s satisfaction 
toward developed multimedia. The sample derived by purposive sampling was 50 grade 
10 students at Rachaborikanukhrok School in the academic year 2012. The research 
instruments constructed by the researcher were 1) multimedia, 2) creative thinking test, 
and 3) satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation.         
 The findings of this research showed that: 
         1. The efficiency of the developed multimedia met the criterion at 83.44/81.96.  
         2.  The student’s creative thinking after learning with the developed multimedia 
was higher than before. 
 3. The student’s satisfaction towards developed multimedia was at the highest level. 
 
Keywords:  creative thinking, multimedia learning, secondary student 
 
บทนำ 
         การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ผานมาน้ัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา พบปญหาท่ีตองเรงปรับปรุงแกไข 
พัฒนาดานเทคโนโลยีทางการศึกษาวา มีปญหาการดำเนินการเน่ืองมาจากขาดการพัฒนาเน้ือหา
ผานส่ือที่มีคุณภาพ ครูและนักเรียนนำความรู ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 8) สอดคลองกับ
การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา ไดกำหนดประเด็นสำคัญของระบบ 
การศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัย 
ใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  
มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 14) และไดกลาวถึงสื่อการเรียนการสอนวา หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ควรผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู 
ไดดวยตนเอง และสนับสนุนใหมีระบบการทดสอบผูเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2552: 37) สื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรสงเสริมให 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 53

ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่คิด
หลายแงหลายมุม เปนความคิดอเนกนัยท่ีประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว นำมาสรางสรรค บรรจุความคิดใหม 
เปนรูปทรงใหม เปนการสรางช้ินงานข้ึนใหมใหดีกวาเดิม ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถน้ีมีอยูในตัวของแตละบุคคล ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดถาไดรับ
การจัดประสบการณที่เหมาะสม บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการของสังคมปจจุบัน 
ครูสามารถชวยใหลูกศิษยเปนเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคไดดวยการนำส่ือและเทคนิควิธีการสอน
แปลก ๆ ใหม ๆ มาใหเด็กไดฝกฝน จัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการ จะสามารถ
ชวยใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคได การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความสำคัญในการชวย
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะทำใหเด็ก 
มีพัฒนาการท่ีสมบูรณเจริญเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา 
เปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญตอไป 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนวิชาเพ่ิมเติม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแบงเปน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการปฏิบัติงานและการออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
ภาคทฤษฎีนั้นใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับหนังสือ เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง
ของจริง สวนภาคปฏิบัติใชวิธีการสาธิตและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาปญหา 
ที่พบจากบันทึกผลหลังสอนและขอมูลอื่น ๆ ของการเรียนท่ีผานมา และไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพ่ิมเติมตามประเด็นตาง ๆ พบวาผลการผานมาตรฐาน ตัวชี้วัดชวงช้ัน รายวิชาเทียนแฟนซี  
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ในปการศึกษา 2554 มาตรฐาน ง 1.1  ตวัชีวั้ด ม.4-6/2 สรางผลงาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทำงานรวมกัน มีนักเรียนรอยละ 45 อยูในระดับพอใช  
ซึ่งถือวาอยูในระดับไมดีเทาท่ีควร และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สมศ.) พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียน 
มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดคะแนน 7.37 และตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 
ไดคะแนน 7.25 อยูในระดับดี ซึ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาถึงขั้น 
ดีมาก สมศ. ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
วาสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยูแลวแตควรสงเสริมใหครูใชส่ือเทคโนโลยี 
ใหมากข้ึน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีปญหาดานการปฏิบัติและการเรียนรูชา  
ปฏิบัติงานตามแบบโดยไมใชความคิดสรางสรรค ศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบปญหา
ดานส่ือการเรียนการสอนวา ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชในการพัฒนานักเรียน ใหมีผลการผานมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ยังไมดีเทาท่ีควร กลาวคือ หนังสือ วารสาร เอกสารประกอบการเรียน และตัวอยาง 
ของจริงน้ันไมทันสมัย ไมเปนท่ีนาพอใจ ยังไมหลากหลาย ไมกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนรู ยังไม
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สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวร จนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ประกอบกับ 
การท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมักจะขอความรวมมือใหนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมอยูเสมอ  
ทำใหเสียเวลาเรียนในชั่วโมงปกติ ตองใชการสอนซอมเสริมนอกเวลา  
         จากการศึกษาปญหาท่ีพบจากบันทึกผลหลังสอน และศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาว สรุป
ไดวาปญหาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ขาดส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
ที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จ
ทันเวลา ไมเกิดทักษะเทาท่ีควร ผลงานท่ีไดไมแปลกใหม ไมมีความคิดสรางสรรค เมื่อผูวิจัยไดสำรวจ
ความตองการของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติมจากท่ีครูไดจัด
ใหเรียน โดยเฉพาะเร่ืองการออกแบบผลงานเทียนแฟนซีดวยความคิดสรางสรรค 
 ผลจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสรางส่ือการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  
เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว พบวา ครูควรใชสื่อการสอนชวยจัดและเสริมประสบการณของ 
ผูเรียน สื่อการสอนเปนเคร่ืองมือสำคัญในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการสอนเปนพาหะท่ีชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู ทักษะและเจตคติ ใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอน และตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไดดีย่ิงขึ้น การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองนำส่ือและนวัตกรรม 
มาใชประกอบการเรียนการสอน เลือกสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ีสอน 
เพราะส่ือและนวัตกรรมแตละอยางยอมมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีแตกตางกัน การเลือกใชส่ือและนวัตกรรม 
ที่เหมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
         ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางส่ือประสมเรื่อง สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน เพ่ือนำไปใช
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนการประดิษฐเทียนแฟนซี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
ในชั้นเรียน และสามารถใชศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเองไดตลอดเวลา สามารถโตตอบยอนกลับ  
ตรวจสอบระหวางครูและนักเรียนได โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค 
ในการสรรคสรางผลงานเทียนแฟนซีใหหลากหลาย ทำใหสามารถปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรค
ไดดีขึ้น ชิ้นงานมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เปนท่ีตองการของทองตลาด สามารถจำหนายเพ่ือเปนรายได
ระหวางเรียน หรือพัฒนาเปนอาชีพ และเพ่ือปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ใหนักเรียนมีนิสัย 
รักการทำงาน เต็มใจทำงานรวมกับผูอื่น รวมถึงการมีทักษะในการจัดการซ่ึงเปนพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
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วัตถุประสงค 
         การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 1.  เพ่ือสรางส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   
         2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยส่ือประสม              
         3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบเทียนแฟนซี 
 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีคอื นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 100 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่เลือก
เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ปการศึกษา 2555 ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จำนวน 50 คน 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  ประกอบดวย 
 1.   ตัวแปรตน  คือ  การเรียนดวยส่ือประสม 
         2.   ตัวแปรตาม  คือ 
     2.1  ความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
     2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน 
         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1.  สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื ผูวิจยัไดดำเนินการพัฒนาเคร่ืองมอืแตละประเภท ดงัน้ี 
 1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน  ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ดังน้ี   
   1.1 E-Learning เรื่องเทคนิคเบื้องตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ 
E-Learning เรื่องหลักการออกแบบ ไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
               1)  ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาเทียนแฟนซี โดยแบง
เน้ือหาเร่ือง การประดิษฐเทียนแฟนซีเบ้ืองตน ออกเปน 9 หนวย ดังน้ี 
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        หนวยท่ี 1  เทียนแฟนซีประเภทหลอไมถอดแบบ  
        หนวยท่ี 2  เทียนแฟนซีประเภทหลอถอดแบบ 
        หนวยท่ี 3  เทียนแฟนซีประเภทหลอกดแบบ   
        หนวยท่ี 4  เทียนแฟนซีประเภทการชุบ   
        หนวยท่ี 5  เทียนแฟนซีประเภทการปน 
                      หนวยท่ี 6  เทียนแฟนซีประเภทการตีใหขึ้นฟู    
                      หนวยท่ี 7  เทียนแฟนซีประเภทการแกะสลัก   
                      หนวยท่ี 8  เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคผสม                   
                      หนวยท่ี 9  เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคพิเศษ  
        เน้ือหาเร่ืองหลักการออกแบบ คือเร่ืององคประกอบศิลปะ ประกอบดวย 
จุด เสน รูปรางรูปทรง ลักษณะผิว สี จังหวะ ความกลมกลืน ความสมดุล และเอกภาพ   
      2)   หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองดานมัลติมีเดียเทากับ 0.94 ดานเน้ือหาเทากับ 1.00 
โดยขอที่มีคาระหวาง 0.67-1.00 เปนขอที่นำไปใชได 
      3)  นำ E-Learning ที่ผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพ ใหได E-Learning ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชไดจริงกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95   
   1.2  แบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี 
      การสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ตามแนวของ
ทอแรนซ (Torrance, 1962) มีวิธีการดำเนินการ ดังน้ี 
      1) ศกึษาทฤษฎ ี เอกสาร ตำรา บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัความคดิสรางสรรค 
และการสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
      2) เขียนนิยามความคิดสรางสรรค ประกอบดวยความคิด 4 ลักษณะ ตามแนว
ของกิลฟอรด คือ 
         2.1) ความคิดริเร่ิม  
         2.2) ความคิดคลอง 
         2.3) ความคิดยืดหยุน 
         2.4) ความคิดละเอียดลออ 
        3) สรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) 
เปนแบบเขียนตอบเรื่อง การวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การต้ังชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลท่ีจะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ  
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ  
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                      4)  นำแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซี ทีผ่านการตรวจสอบ 
และแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห จำนวน 50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพ่ือใหไดแบบฝกท่ีนำไปใช 
ไดจริง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93   
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อประสม 
   ผูวิจัยไดนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยและไดนำมาปรับปรุง
แกไขเพ่ือใหเหมาะสมกับนักเรียนโดยดำเนินการดังน้ี 
   1)  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยตาง ๆ 
   2)  ดำเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยปรับเปลี่ยนขอความ
บางขอใหเหมาะสม ชัดเจน จำนวน 10 ขอ ใชระดับการประเมินของเบสท (Best, 1981: 179-182) 
เปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  
ซึ่งสอดคลองกับชวงคะแนนดังน้ี 
                     ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
     ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
     ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
     ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
                    ระดับ 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
   3)  นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอง  
ดานเน้ือหาและการใชภาษา ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองดานเน้ือหาและการใชภาษาเทากับ 1.00     
    4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่ผานการตรวจสอบและแกไข 
ขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห จำนวน 50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ ที่นำไปใชไดจริง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกำหนดตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยไดใหนักเรียนทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการเรียนแตละดาน โดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติ 
 2.  ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม 
 3.  เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทำแบบฝกความคิดสรางสรรคหลังเรียนแตละดาน และทำ
แบบวัดความคิดสรางสรรค เก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติ  
 4.  ใหนักเรียนสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและเก็บรวบรวม
คะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติตอไป                                               
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ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม  ตามเกณฑ 80:80   
   ผลการหาคาประสิทธิภาพของส่ือประสมมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  การหาคาประสิทธิภาพของส่ือประสม ตามเกณฑ 80:80 รายวิชาเทียนแฟนซี  
                

  
50   

 
50   

 381 376 
 467 463 

 376 371 
 408 397 
 454 442 

 2086 2049 
 41.72 40.98 

 83.44 81.96 

 จากตารางท่ี 1  แสดงประสิทธิภาพของส่ือประสม ตามเกณฑ 80:80 พบวาสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.44/ 81.96 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
สื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80:80 จึงสงผลให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
 
 2. เปรียบเทียบผลความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี หลังเรียน
ดวยสื่อประสม   
   ผลการหาคาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ระหวาง
คะแนนเฉล่ียการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือประสม มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซี   
             

 
 

  
50  

 
50  

 

 238 376 138 
 346 463 117 

 280 371 91 
 243 397 154 

 311 442 131 
 1418 2049 631 
 ( X ) 28.36 40.98 12.62 

 ( X ) 56.72 81.96 25.24 
  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา
เฉล่ียรอยละ 56.72 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 81.96 ผลความกาวหนามีคาเฉล่ีย
รอยละ 25.24 จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น และสูงกวาเกณฑความกาวหนา 
รอยละ 20 ทุกคน 
 เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีเปนรายดาน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกดาน โดยอันดับที่หน่ึง ไดแก ดานความคิดละเอียดลออ (คาเฉล่ีย 
รอยละ 30.80) รองลงมา ไดแก ดานความคิดริเร่ิม (คาเฉล่ียรอยละ 27.60) ดานความคิดสรางสรรค 
(คาเฉล่ียรอยละ 26.20) ดานความคิดคลอง (คาเฉล่ียรอยละ 23.40) และดานความคิดยืดหยุน  
(คาเฉล่ียรอยละ18.20) เปนอันดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายวิชา 
  เทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบ 
  เทียนแฟนซี   

                      (n=50)  
 X  S.D. 
 
 

28.36 
40.98 

3.53 
3.19 

                      (n=50)  
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                      (n=50)  

 จากตารางท่ี 3 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยม 
ศกึษาปที ่5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3. หาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอสื่อประสม                             
   การหาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอส่ือประสมเร่ือง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนมีรายละเอียดดังน้ี  
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม 
 

   S.D. 
 

 
    

 1   
 

4.55 0.50  

 2  
 

4.50 0.50  

    
 3   

 
4.40 0.49  

 4  
  

4.60 0.49  

 5  4.40 0.49  
6  4.50 0.50  

    
7  

 
4.35 0.48  

8  
 

4.40 0.09  

9  
 

4.75 0.43  

10  
 

4.55 0.59  

 4.51 0.50  

X  
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 จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความพึงพอใจนักเรียนตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิด

ประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄ = 4.51) เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวามคีวามพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ และมาก 4 ขอ เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรกดังน้ี  

วิธีการเรียนโดยใชส่ือประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน ( x̄  = 4.75, S.D. = 0.43)  
นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานท่ี  

(x̄  = 4.60, S.D.= 0.49) และส่ือประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากข้ึนมั่นใจ

วาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ( x̄  = 4.55, S.D.= 0.59) ตามลำดับ ขอที่ต่ำ

ที่สุดคือนักเรียนพอใจตอการสงเสริมใหไดใชความสามารถของตนเอง ( x̄  = 4.35) 
 จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยส่ือประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิด
ประดิษฐเทียนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทุกข้ันตอนเปนอยางดี ดวยความสนุกสนาน 
สภาพการเรียนรูที่มีบรรยากาศหลากหลาย สื่อประสมที่มีความสะดวกในการใช เปดโอกาสให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีเราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ทำให
นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล การไดรวมกิจกรรมกับผูอื่นทำให
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง การท่ีนักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับทันทีในขณะท่ี
เรียน ทำใหนักเรียนเกิดความพยายามย่ิงข้ึน เปนการเสริมแรงจากความสำเร็จที่เกิดจากตัวของ
นักเรียนเอง และชวยแกปญหานักเรียนบางคนท่ีไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคำถามในหองเรียน 
ใหมีความกลามากกวาเดิม เน่ืองจากไมตองแสดงตนตอหนาครู และเพ่ือนรวมช้ัน ผลงานการออกแบบ
เทียนแฟนซีของนักเรียนมีความคิดริเร่ิม โดยประยุกตดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ใหมีความแปลกใหม นักเรียน 
มีความมั่นใจในการทำงาน มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ทำใหไดผลงานที่แปลกใหม ดีกวา 
ที่มีอยูแลว ทำใหเกิดเอกลักษณใหมที่ไมเหมือนของใคร 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนน้ัน 
จำเปนตองมีเคร่ืองมือ อุปกรณ และระบบเครือขายท่ีพรอมและสมบูรณ เพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือก
เรียนไดทุกชวงเวลาตามท่ีตองการ นักเรียนและครูตองมีความรูและทักษะท้ังดานคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนจะตองมีความพรอมทั้งทางจิตใจและความรู คือจะตองยอมรับ 
ในเทคโนโลยีรูปแบบน้ี ยอมรับการเรียนรูดวยตนเอง มีความกระตือรือรน ต่ืนตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ 
กลาแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรูใหม ๆ ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูแนะนำ มาเปน 
ผูอำนวยความสะดวก โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 
อยากเรียนรู กระตุนการทำกิจกรรม เน้ือหาบทเรียนจะตองเหมาะสมกับนักเรียนใหมากกลุมท่ีสุด  
มีหลากหลายใหนักเรียนแตละกลุมเลือกเรียนไดดวยตนเอง มีกิจกรรมวัตถุประสงคที่ชัดเจน  
การลำดับเน้ือหาไมซับซอน และไมกอใหเกิดความสับสน การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใช 
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สื่อประสมสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงพอสรุปไดวาควรนำส่ือประสมมาใชในการพัฒนา 
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนตอไป  
 
อภิปรายผล 
         ผูวิจัยไดดำเนินการแกปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี 
โดยใชสื่อประสม ซึ่งประสบความสำเร็จ และไดมีสิ่งท่ีคนพบสมควรนำมาอภิปรายดังน้ี 
         1.  สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  
80:80 เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เน่ืองจากผูวิจัยไดมีการวิเคราะหศึกษาหลักสูตร คูมือตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดทำส่ือประสมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนตามหลักวิชา ซ่ึงประกอบดวย 
E-Learning เร่ืองเทคนิคเบ้ืองตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ E-Learning เร่ืองหลักการออกแบบ 
และแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีมาบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว สื่อประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน 
และเสียง ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน มี
ความสะดวกในการใช มีการตรวจสอบและพัฒนาแลว สามารถยืดหยุนได สื่อประสมชวยใหผูเรียนมี
ประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดพบวิธีที่จะเรียนในส่ิงท่ีตองการไดดวยตนเองมาก
ย่ิงขึ้น ทำใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ไดเรียนรูตามความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคล สื่อประสมรายวิชาเทียนแฟนซี ที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอรุณ สุขเกษม (2549: 100) ศึกษาวิจัย
เร่ืองการพัฒนาแบบฝกส่ือประสมเพ่ือการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา แบบฝกส่ือประสมเร่ืองการคิดวิเคราะหที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
89.68/84.80 ดังท่ี อัษฏา วรรณกายนต (2551: 93) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดทดลองสื่อประสม
เร่ืองการอินเทอรเฟสพอรตขนานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พบวา 
ชุดทดลองสื่อประสมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.67/90.11 เปนไปตามเกณฑ 90/90 
สอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 97) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวา สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ืองการสะกด
อักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 87.04/84.20 เชนเดียวกับ
ประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 106) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ือง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT พบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 75.55/79.94 สอดคลองกับ
พรสวรรค ปราบภัย (2551: 91) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนเปนกลุม
รวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถม
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ศึกษาปที่ 3 พบวาโปรแกรมบทเรียน มีประสิทธิภาพ 90.10/89.60 และสอดคลองกับเสาวลักษณ  
กอผจญ (2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเร่ือง 
งานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร  
มีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 สรุปไดวา นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนดวยส่ือประสม ดังน้ัน 
สื่อประสมจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80:80 สอดคลองกับสมมติฐาน           
         2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรค พบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละความกาวหนา 20 ทุกคน เปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เน่ืองจาก 
ผูวิจัยไดสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) ประกอบดวย
ความคิด 4 ลักษณะคือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 
เปนแบบเขียนตอบเร่ืองการวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การต้ังชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลท่ีจะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ  
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ นักเรียนไดทำแบบฝกดวยการใชความคิด 
จินตนาการอยางอิสระ สนุกสนาน ตื่นเตน นักเรียนมีคะแนนกอนเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 56.72 
คะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 81.92 ผลความกาวหนามีคาเฉล่ียรอยละ 25.20 ตามตารางท่ี 2 
จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทร สุมมาตร 
(2548: 87) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ เร่ือง 
การออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
มีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ  
(2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเร่ืองงานประดิษฐ 
คิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับอุทัย เสนารักษ (2548: 79) ไดศึกษา
ผลของการใชซอพตแวรคอมพิวเตอรกราฟกตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชา
ออกแบบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังท่ี พรสวรรค ปราบภัย (2551: 92) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียน เปนกลุมรวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 108) ไดศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมีความคิด
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สรางสรรคสูงข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังน้ัน การกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดโดยใช
สื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ทำใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เน่ืองจากสื่อ
ประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี 
สามารถเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เรียนตามความสนใจไมจำเปนตองเรียนไปตามลำดับเนื้อหา 
เขาใจงาย นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบคำตอบได ตื่นเตนสนุกสนาน 
ในการทำกิจกรรมทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียน
มีความพึงพอใจตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( x̄ = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ 
และมาก 4 ขอ แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจสอดคลองกันวา วิธีการเรียนโดยใช
สื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการ
ของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานท่ี และส่ือประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรม 
การเรียนมากข้ึนมั่นใจวาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง สอดคลองกับนรินทร  
สุมมาตร (2548: 88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรค  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ 
เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอวีดีทัศนอยูในระดับมาก เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ (2548: 103) ศึกษาวิจัยเร่ือง 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เร่ืองงานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการเรียนตามคูมือครู สรุปผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรอยูในระดับมาก สอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 109) ไดศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก (x̄ = 4.23) 
และสอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 98) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวานักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใชสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ือง การสะกดคำอักษรนำ ชัน้ประถมศึกษาปที ่2 ในระดับมาก 
ดงันัน้ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5 จงึมคีวามพึงพอใจตอสือ่ประสมเรือ่งสรรคสรางแนวคิดประดษิฐเทียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด     
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ขอเสนอแนะ 
       การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
      1.1  จากการวิจัยพบวา กอนนำสื่อประสมไปใชในการจัดการเรียนการสอน ควร
อธิบายวิธีการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจอยางถองแท เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2  การเรียนรูดวย E-Learning ผูเรียนควรมีความรูเก่ียวกับการใชงานคอมพิวเตอร
และระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือความสะดวกและคลองตัวของผูเรียน ควรมีความพรอมของหองเรียนและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ตองมีประสิทธิภาพท่ีดี เปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีสามารถโหลดขอมูลไดเร็ว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ไมเบ่ือหนายกับการรอ
การแสดงผล 
   1.3  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความคิดสรางสรรคควรมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   จากการวิจัยเร่ืองการสรางส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไปดังน้ี 
               2.1  ควรมีการศึกษาลักษณะของส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
กับความตองการและสภาพการเรียนรูของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมีระดับสติปญญา มีศักยภาพ 
ที่แตกตางกัน 
   2.2  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมกับการจัดการ
เรียนการสอนดวยวิธีอื่น ๆ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 
   
สรุป 
 การสรางสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
ใหนักเรียนมีทักษะการออกแบบงาน สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมอยางสรางสรรค  
มีความคิดสรางสรรค ในการแกปญหา หรือสนองความตองการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต โดยการใชสื่อหลากหลายมิติที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตอง
เรียนไปตามลำดับเน้ือหา นักเรียนและส่ือมีปฏิสัมพันธกัน สามารถตรวจสอบยอนหลังและแกไข
จุดออนในการเรียนได เปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียน สื่อประสมจะทำใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ เขาใจ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของ
ตนเอง  ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
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