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การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
CREATING MULTIMEDIA IN FANCY CANDLE DESIGN TO DEVELOP CREATIVE
THINKING OF GRADE 10 STUDENTS
ภาวศุทธิ ดวงหอม / PAWASUT DUANGHOM1
สุวิมล มรรควิบูลยชัย / SUVIMOL MUKVIBOONCHAI2
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางสื่อประสมในรายวิชาเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย
สื่อประสม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสม กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำนวน 50 คน เครื่องมือการวิจัย ซึ่งสรางโดยผูวิจัยประกอบดวย 1) สื่อประสม 2) แบบวัด
ความคิดสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.44/81.96
2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี โดยใช สื่อประสมหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. ความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอสื่อประสม อยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ความคิดสรางสรรค การเรียนดวยสื่อประสม 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 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ผานมานั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา พบปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข
พัฒนาดานเทคโนโลยีทางการศึกษาวา มีปญหาการดำเนินการเนื่องมาจากขาดการพัฒนาเนื้อหา
ผานสื่อที่มีคุณภาพ ครูและนักเรียนนำความรู ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 8) สอดคลองกับ
การประเมิ น ผลการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ผ า นมา ได ก ำหนดประเด็ น สำคั ญ ของระบบ
การศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัย
ใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มีความสามารถในการสือ่ สาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญ
 หา คิดริเริม่ สรางสรรค (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 14) และไดกลาวถึงสื่อการเรียนการสอนวา หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง และสนับสนุนใหมีระบบการทดสอบผูเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 37) สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรสงเสริมให
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ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่คิด
หลายแงหลายมุม เปนความคิดอเนกนัยที่ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว นำมาสรางสรรค บรรจุความคิดใหม
เปนรูปทรงใหม เปนการสรางชิ้นงานขึ้นใหมใหดีกวาเดิม ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถนี้มีอยูในตัวของแตละบุคคล ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นไดถาไดรับ
การจัดประสบการณที่เหมาะสม บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนที่ตองการของสังคมปจจุบัน
ครูสามารถชวยใหลูกศิษยเปนเด็กที่มีความคิดสรางสรรคไดดวยการนำสื่อและเทคนิควิธีการสอน
แปลก ๆ ใหม ๆ มาใหเด็กไดฝกฝน จัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการ จะสามารถ
ชวยใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคได การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความสำคัญในการชวย
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะทำใหเด็ก
มี พั ฒ นาการที่ ส มบู ร ณ เ จริ ญ เติ บ โตเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ ช ว ยพั ฒ นาสั ง คมให เ จริ ญ ก า วหน า
เปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญตอไป
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนวิชาเพิ่มเติม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแบงเปน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการปฏิบัติงานและการออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง
ภาคทฤษฎีนั้นใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับหนังสือ เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง
ของจริง สวนภาคปฏิบัติใชวิธีการสาธิตและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามนั้น ผูวิจัยไดศึกษาปญหา
ที่พบจากบันทึกผลหลังสอนและขอมูลอื่น ๆ ของการเรียนที่ผานมา และไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพิ่ ม เติ ม ตามประเด็ น ต า ง ๆ พบว า ผลการผ า นมาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด ช ว งชั้ น รายวิ ช าเที ย นแฟนซี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2554 มาตรฐาน ง 1.1 ตัวชีว้ ดั ม.4-6/2 สรางผลงาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทำงานรวมกัน มีนักเรียนรอยละ 45 อยูในระดับพอใช
ซึ่งถือวาอยูในระดับไมดีเทาที่ควร และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียน
มี ค วามใฝ รู แ ละเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง ได ค ะแนน 7.37 และตั ว บ ง ชี้ ที่ 4 ผู เ รี ย นคิ ด เป น ทำเป น
ไดคะแนน 7.25 อยูในระดับดี ซึ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาถึงขั้น
ดีมาก สมศ. ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
วาสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสำคัญอยูแ ลวแตควรสงเสริมใหครูใชสอ่ื เทคโนโลยี
ใหมากขึ้น จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีปญหาดานการปฏิบัติและการเรียนรูชา
ปฏิบัติงานตามแบบโดยไมใชความคิดสรางสรรค ศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบปญหา
ดานสือ่ การเรียนการสอนวา สือ่ การเรียนการสอนทีใ่ ชในการพัฒนานักเรียน ใหมผี ลการผานมาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ยั ง ไม ดี เ ท า ที่ ค วร กล า วคื อ หนั ง สื อ วารสาร เอกสารประกอบการเรี ย น และตั ว อย า ง
ของจริงนั้นไมทันสมัย ไมเปนที่นาพอใจ ยังไมหลากหลาย ไมกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนรู ยังไม
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สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวร จนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ประกอบกับ
การที่โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมักจะขอความรวมมือใหนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมอยูเสมอ
ทำใหเสียเวลาเรียนในชั่วโมงปกติ ตองใชการสอนซอมเสริมนอกเวลา
จากการศึกษาปญหาที่พบจากบันทึกผลหลังสอน และศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาว สรุป
ไดวาปญหาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ขาดสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จ
ทันเวลา ไมเกิดทักษะเทาที่ควร ผลงานที่ไดไมแปลกใหม ไมมีความคิดสรางสรรค เมื่อผูวิจัยไดสำรวจ
ความตองการของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการที่จะเรียนรูเพิ่มเติมจากที่ครูไดจัด
ใหเรียน โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบผลงานเทียนแฟนซีดวยความคิดสรางสรรค
ผลจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว พบวา ครูควรใชสื่อการสอนชวยจัดและเสริมประสบการณของ
ผูเรียน สื่อการสอนเปนเครื่องมือสำคัญในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการสอนเปนพาหะที่ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู ทักษะและเจตคติ ใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอน และตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไดดียิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองนำสื่อและนวัตกรรม
มาใชประกอบการเรียนการสอน เลือกสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาที่สอน
เพราะสือ่ และนวัตกรรมแตละอยางยอมมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทีแ่ ตกตางกัน การเลือกใชสอ่ื และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางสื่อประสมเรื่อง สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน เพื่อนำไปใช
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนการประดิษฐเทียนแฟนซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ในชั้ น เรี ย น และสามารถใช ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด ว ยตนเองได ต ลอดเวลา สามารถโต ต อบย อ นกลั บ
ตรวจสอบระหวางครูและนักเรียนได โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค
ในการสรรคสรางผลงานเทียนแฟนซีใหหลากหลาย ทำใหสามารถปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรค
ไดดีขึ้น ชิ้นงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เปนที่ตองการของทองตลาด สามารถจำหนายเพื่อเปนรายได
ระหว า งเรี ย น หรื อ พั ฒ นาเป น อาชี พ และเพื่ อ ปลู ก ฝ ง เจตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ ให นั ก เรี ย นมี นิ สั ย
รักการทำงาน เต็มใจทำงานรวมกับผูอื่น รวมถึงการมีทักษะในการจัดการซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญ
ในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
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วัตถุประสงค

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อประสม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบเทียนแฟนซี

วิธีดำเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 100 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่เลือก
เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ปการศึกษา 2555 ทีไ่ ดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
จำนวน 50 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยสื่อประสม
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเรื่องสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม
การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
การสรางและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดดำเนินการพัฒนาเครือ่ งมือแตละประเภท ดังนี้
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ดังนี้
1.1 E-Learning เรื่ อ งเทคนิ ค เบื้ อ งต น ในการประดิ ษ ฐ เ ที ย นแฟนซี และ
E-Learning เรื่องหลักการออกแบบ ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาเทียนแฟนซี โดยแบง
เนื้อหาเรื่อง การประดิษฐเทียนแฟนซีเบื้องตน ออกเปน 9 หนวย ดังนี้
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หนวยที่ 1 เทียนแฟนซีประเภทหลอไมถอดแบบ
หนวยที่ 2 เทียนแฟนซีประเภทหลอถอดแบบ
หนวยที่ 3 เทียนแฟนซีประเภทหลอกดแบบ
หนวยที่ 4 เทียนแฟนซีประเภทการชุบ
หนวยที่ 5 เทียนแฟนซีประเภทการปน
หนวยที่ 6 เทียนแฟนซีประเภทการตีใหขึ้นฟู
หนวยที่ 7 เทียนแฟนซีประเภทการแกะสลัก
หนวยที่ 8 เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคผสม
หนวยที่ 9 เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคพิเศษ
เนื้ อ หาเรื่ อ งหลั ก การออกแบบ คื อ เรื่ อ งองค ป ระกอบศิ ล ปะ ประกอบด ว ย
จุด เสน รูปรางรูปทรง ลักษณะผิว สี จังหวะ ความกลมกลืน ความสมดุล และเอกภาพ
2) หาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของเครื่ อ งมื อ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองดานมัลติมีเดียเทากับ 0.94 ดานเนื้อหาเทากับ 1.00
โดยขอที่มีคาระหวาง 0.67-1.00 เปนขอที่นำไปใชได
3) นำ E-Learning ที่ผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพ ใหได E-Learning ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชไดจริงกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
1.2 แบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี
การสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ตามแนวของ
ทอแรนซ (Torrance, 1962) มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตำรา บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับความคิดสรางสรรค
และการสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
2) เขียนนิยามความคิดสรางสรรค ประกอบดวยความคิด 4 ลักษณะ ตามแนว
ของกิลฟอรด คือ
2.1) ความคิดริเริ่ม
2.2) ความคิดคลอง
2.3) ความคิดยืดหยุน
2.4) ความคิดละเอียดลออ
3) สรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971)
เปนแบบเขียนตอบเรื่อง การวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การตั้งชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลที่จะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ
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4) นำแบบฝกความคิดสรางสรรคเรือ่ งการออกแบบเทียนแฟนซี ทีผ่ า นการตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห จำนวน 50 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพื่อใหไดแบบฝกที่นำไปใช
ไดจริง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม
ผูวิจัยไดนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยและไดนำมาปรับปรุง
แกไขเพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนโดยดำเนินการดังนี้
1) ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยตาง ๆ
2) ดำเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยปรับเปลี่ยนขอความ
บางขอใหเหมาะสม ชัดเจน จำนวน 10 ขอ ใชระดับการประเมินของเบสท (Best, 1981: 179-182)
เปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับชวงคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบความสอดคลอง
ดานเนื้อหาและการใชภาษา ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองดานเนื้อหาและการใชภาษาเทากับ 1.00
4) นำแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น ที่ ผ า นการตรวจสอบและแก ไ ข
ขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห จำนวน 50 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ที่นำไปใชไดจริง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยไดใหนักเรียนทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการเรียนแตละดาน โดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติ
2. ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
3. เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทำแบบฝกความคิดสรางสรรคหลังเรียนแตละดาน และทำ
แบบวัดความคิดสรางสรรค เก็บรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติ
4. ใหนักเรียนสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและเก็บรวบรวม
คะแนนเพื่อคิดคำนวณคาทางสถิติตอไป
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ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80
ผลการหาคาประสิทธิภาพของสื่อประสมมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 การหาคาประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80 รายวิชาเทียนแฟนซี
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จากตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของสื่อประสม ตามเกณฑ 80:80 พบวาสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.44/ 81.96 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80:80 จึงสงผลให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
2. เปรียบเทียบผลความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี หลังเรียน
ดวยสื่อประสม
ผลการหาคาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ระหวาง
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ด สร า งสรรค ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี
(n=50)

³Âªµ¤·¦·Á¦·É¤
³Âªµ¤·¨n°
³Âªµ¤·¥º®¥»n
³Âªµ¤·¨³Á°¸¥¨°°
³Âªµ¤·¦oµ¦¦r
³Â¦ª¤
³ÂÁ¨¸É¥ ( X )
³ÂÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ ( X )

³Ân°Á¦¸¥
50 ³Â
238
346
280
243
311
1418
28.36
56.72

³Â®¨´Á¦¸¥
50 ³Â
376
463
371
397
442
2049
40.98
81.96

ªµ¤oµª®oµ
138
117
91
154
131
631
12.62
25.24

จากตารางที่ 2 แสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา
เฉลี่ยรอยละ 56.72 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.96 ผลความกาวหนามีคาเฉลี่ย
รอยละ 25.24 จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น และสูงกวาเกณฑความกาวหนา
รอยละ 20 ทุกคน
เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซีเปนรายดาน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกดาน โดยอันดับที่หนึ่ง ไดแก ดานความคิดละเอียดลออ (คาเฉลี่ย
รอยละ 30.80) รองลงมา ไดแก ดานความคิดริเริ่ม (คาเฉลี่ยรอยละ 27.60) ดานความคิดสรางสรรค
(คาเฉลี่ยรอยละ 26.20) ดานความคิดคลอง (คาเฉลี่ยรอยละ 23.40) และดานความคิดยืดหยุน
(คาเฉลี่ยรอยละ18.20) เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายวิชา
เทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบ
เทียนแฟนซี
(n=50)
S.D.
³Â
X
n°Á¦¸¥
28.36
3.53
®¨´Á¦¸¥
40.98
3.19
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเรือ่ งการออกแบบเทียนแฟนซีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. หาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอสื่อประสม
การหาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อประสม
¸É

¦µ¥µ¦¦³Á¤·

oµµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
1 ´Á¦¸¥¡°Än°ºÉ°¦³¤ nª¥¦³»o Ä®o¤¸ªµ¤Ä
Ä·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¤µ ¹Ê
2 ´Á¦¸¥¡°Än°ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °¦¼Â
µ¦ÎµÁ°ÁºÊ°®µÂ¨³µ¦°°
oµ¦¼Âª·¸µ¦
3 ´Á¦¸¥¡°ÄÄª·¸ µ¦Á¦¸¥Ã¥ÄoºÉ°¦³¤
¹ÉÅ¤n¥»n¥µ®¦º°´o°Á·Å
4 ´Á¦¸¥¡°Än°µ¦ª»¤Á¦¸¥µ¤ªµ¤o°µ¦
° ¹É µ¤µ¦ÄoÅoÅ¤nÎµ´Áª¨µÂ¨³µ¸É
5 ´Á¦¸¥¡°Än°µ¦Ä®o o°¤¼¨¥o°¨´Åo°¥nµÁ®¤µ³¤
6 ´Á¦¸¥¦¼o¹°Â¨³»´ª·¸µ¦Á¦¸¥Ã¥ÄoºÉ°¦³¤
oµ¦³Ã¥rÂ¨³µ¦ÎµÅÄo
7 ´Á¦¸¥¡°Än°µ¦nÁ¦·¤Ä®oÅoÄoªµ¤µ¤µ¦
°Á°
8 ´Á¦¸¥¡°Äª·¸µ¦Á¦¸¥Ã¥ÄoºÉ°¦³¤ ÎµÄ®oÁ oµÄ
Á¦¸¥¸ ¹Ê
9 ´Á¦¸¥¡°Än°ª·¸µ¦Á¦¸¥Ã¥ÄoºÉ°¦³¤
ÎµÄ®oÁ·ªµ¤·¦oµ¦¦r¤µ ¹Ê
10 ´Á¦¸¥¡°Än°µ¦Îµªµ¤¦¼o¸ÉÅoÅÄoÄ®oÁ·¦³Ã¥r
´Á°
nµÁ¨¸É¥

(n=50)
X

S.D.

¦³´
ªµ¤¡¹¡°Ä

4.55

0.50

¤µ¸É»

4.50

0.50

¤µ¸É»

4.40

0.49

¤µ

4.60

0.49

¤µ¸É»

4.40
4.50

0.49
0.50

¤µ
¤µ¸É»

4.35

0.48

¤µ

4.40

0.09

¤µ

4.75

0.43

¤µ¸É»

4.55

0.59

¤µ¸É»

4.51

0.50

¤µ¸É»
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จากตารางที่ 4 แสดงวา ความพึงพอใจนักเรียนตอสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิด
ประดิษฐเทียนโดยรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ( x̄ = 4.51) เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด 6 ขอ และมาก 4 ขอ เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรกดังนี้
วิธีการเรียนโดยใชสื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากขึ้น ( x̄ = 4.75, S.D. = 0.43)
นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานที่
(x̄ = 4.60, S.D.= 0.49) และสื่อประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้นมั่นใจ
วาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ( x̄ = 4.55, S.D.= 0.59) ตามลำดับ ขอที่ต่ำ
ที่สุดคือนักเรียนพอใจตอการสงเสริมใหไดใชความสามารถของตนเอง ( x̄ = 4.35)
จากการที่ ผู วิ จั ย ได สั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ด ว ยสื่ อ ประสมเรื่ อ งสรรค ส ร า งแนวคิ ด
ประดิษฐเทียนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมไดทกุ ขัน้ ตอนเปนอยางดี ดวยความสนุกสนาน
สภาพการเรียนรูที่มีบรรยากาศหลากหลาย สื่อประสมที่มีความสะดวกในการใช เปดโอกาสให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ทำให
นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล การไดรวมกิจกรรมกับผูอื่นทำให
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง การที่นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับทันทีในขณะที่
เรียน ทำใหนักเรียนเกิดความพยายามยิ่งขึ้น เปนการเสริมแรงจากความสำเร็จที่เกิดจากตัวของ
นักเรียนเอง และชวยแกปญหานักเรียนบางคนที่ไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคำถามในหองเรียน
ใหมคี วามกลามากกวาเดิม เนือ่ งจากไมตอ งแสดงตนตอหนาครู และเพือ่ นรวมชัน้ ผลงานการออกแบบ
เทียนแฟนซีของนักเรียนมีความคิดริเริม่ โดยประยุกตดดั แปลงสิง่ ตาง ๆ ใหมคี วามแปลกใหม นักเรียน
มีความมั่นใจในการทำงาน มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ทำใหไดผลงานที่แปลกใหม ดีกวา
ที่มีอยูแลว ทำใหเกิดเอกลักษณใหมที่ไมเหมือนของใคร
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ใ นการออกแบบเที ย นแฟนซี
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนนั้น
จำเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ และระบบเครือขายที่พรอมและสมบูรณ เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือก
เรียนไดทุกชวงเวลาตามที่ตองการ นักเรียนและครูตองมีความรูและทักษะทั้งดานคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนจะตองมีความพรอมทั้งทางจิตใจและความรู คือจะตองยอมรับ
ในเทคโนโลยีรปู แบบนี้ ยอมรับการเรียนรูด ว ยตนเอง มีความกระตือรือรน ตืน่ ตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ
กลาแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรูใหม ๆ ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูแนะนำ มาเปน
ผูอำนวยความสะดวก โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
อยากเรียนรู กระตุนการทำกิจกรรม เนื้อหาบทเรียนจะตองเหมาะสมกับนักเรียนใหมากกลุมที่สุด
มี ห ลากหลายให นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม เลื อ กเรี ย นได ด ว ยตนเอง มี กิ จ กรรมวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน
การลำดับเนื้อหาไมซับซอน และไมกอใหเกิดความสับสน การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใช
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สื่อประสมสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรู
ศิ ล ปะ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร จึ ง พอสรุ ป ได ว า ควรนำสื่ อ ประสมมาใช ใ นการพั ฒ นา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนตอไป

อภิปรายผล

ผูวิจัยไดดำเนินการแกปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี
โดยใชสื่อประสม ซึ่งประสบความสำเร็จ และไดมีสิ่งที่คนพบสมควรนำมาอภิปรายดังนี้
1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
80:80 เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เนื่องจากผูวิจัยไดมีการวิเคราะหศึกษาหลักสูตร คูมือตาง ๆ
เกีย่ วกับการจัดทำสือ่ ประสมเพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตองชัดเจนตามหลักวิชา ซึง่ ประกอบดวย
E-Learning เรือ่ งเทคนิคเบือ้ งตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ E-Learning เรือ่ งหลักการออกแบบ
และแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซีมาบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว สื่อประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน
และเสียง ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน มี
ความสะดวกในการใช มีการตรวจสอบและพัฒนาแลว สามารถยืดหยุนได สื่อประสมชวยใหผูเรียนมี
ประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดพบวิธีที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ทำใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ไดเรียนรูตามความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคล สื่อประสมรายวิชาเทียนแฟนซี ที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอรุณ สุขเกษม (2549: 100) ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบฝกสื่อประสมเพื่อการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา แบบฝกสื่อประสมเรื่องการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
89.68/84.80 ดังที่ อัษฏา วรรณกายนต (2551: 93) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองสื่อประสม
เรื่องการอินเทอรเฟสพอรตขนานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พบวา
ชุดทดลองสื่อประสมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.67/90.11 เปนไปตามเกณฑ 90/90
สอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 97) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวา สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องการสะกด
อักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 87.04/84.20 เชนเดียวกับ
ประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 106) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่อง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT พบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 75.55/79.94 สอดคลองกับ
พรสวรรค ปราบภัย (2551: 91) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนเปนกลุม
รวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปที่ 3 พบวาโปรแกรมบทเรียน มีประสิทธิภาพ 90.10/89.60 และสอดคลองกับเสาวลักษณ
กอผจญ (2548: 103) ได ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู แ ละความคิ ด สร า งสรรค เ รื่ อ ง
งานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ระหว า งเรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร กั บ การเรี ย นตามคู มื อ ครู พบว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
มีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 สรุปไดวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนดวยสื่อประสม ดังนั้น
สื่อประสมจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80:80 สอดคลองกับสมมติฐาน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ด สร า งสรรค ข องนั ก เรี ย นรายวิ ช าเที ย นแฟนซี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรค พบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอ ยละความกาวหนา 20 ทุกคน เปนไปตามวัตถุประสงคขอ ที่ 2 เนือ่ งจาก
ผูวิจัยไดสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) ประกอบดวย
ความคิด 4 ลักษณะคือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ
เปนแบบเขียนตอบเรื่องการวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การตั้งชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลที่จะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ นักเรียนไดทำแบบฝกดวยการใชความคิด
จินตนาการอยางอิสระ สนุกสนาน ตื่นเตน นักเรียนมีคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 56.72
คะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 81.92 ผลความกาวหนามีคาเฉลี่ยรอยละ 25.20 ตามตารางที่ 2
จะเห็ น ได ว า นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร า งสรรค สู ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของนริ น ทร สุ ม มาตร
(2548: 87) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ เรื่อง
การออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ
(2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเรื่องงานประดิษฐ
คิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับอุทัย เสนารักษ (2548: 79) ไดศึกษา
ผลของการใชซอพตแวรคอมพิวเตอรกราฟกตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชา
ออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังที่ พรสวรรค ปราบภัย (2551: 92) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียน เปนกลุมรวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 108) ไดศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมีความคิด
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สรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังนั้น การกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดโดยใช
สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ทำใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเรื่องสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เนื่องจากสื่อ
ประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี
สามารถเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานที่ เรียนตามความสนใจไมจำเปนตองเรียนไปตามลำดับเนื้อหา
เขาใจงาย นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบคำตอบได ตื่นเตนสนุกสนาน
ในการทำกิจกรรมทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง จากตารางที่ 4 พบวานักเรียน
มีความพึงพอใจตอสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
( x̄ = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 6 ขอ
และมาก 4 ขอ แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจสอดคลองกันวา วิธีการเรียนโดยใช
สื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากขึ้น นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการ
ของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานที่ และสื่อประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนมากขึ้นมั่นใจวาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง สอดคลองกับนรินทร
สุมมาตร (2548: 88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ
เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต อ วี ดี ทั ศ น อ ยู ใ นระดั บ มาก เช น เดี ย วกั บ เสาวลั ก ษณ กอผจญ (2548: 103) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เรื่องงานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระ
การเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการเรียนตามคูมือครู สรุปผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรอยูในระดับมาก สอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 109) ไดศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก (x̄ = 4.23)
และสอดคลองกับพิมพภทั ร ศิรเิ ม (2553: 98) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาสือ่ ประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวานักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใชสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยเรือ่ ง การสะกดคำอักษรนำ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ในระดับมาก
ดังนัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 จึงมีความพึงพอใจตอสือ่ ประสมเรือ่ งสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน
อยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1.1 จากการวิ จั ย พบว า ก อ นนำสื่ อ ประสมไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ควร
อธิบายวิธีการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 การเรียนรูดวย E-Learning ผูเรียนควรมีความรูเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร
และระบบอินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวกและคลองตัวของผูเรียน ควรมีความพรอมของหองเรียนและ
เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ตองมีประสิทธิภาพที่ดี เปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงที่สามารถโหลดขอมูลไดเร็ว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ไมเบื่อหนายกับการรอ
การแสดงผล
1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความคิดสรางสรรคควรมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อสนองพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจัยเรื่องการสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาลักษณะของสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
กับความตองการและสภาพการเรียนรูข องผูเ รียน เพราะผูเ รียนแตละคนมีระดับสติปญ
 ญา มีศกั ยภาพ
ที่แตกตางกัน
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมกับการจัดการ
เรียนการสอนดวยวิธีอื่น ๆ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป

สรุป

การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ใหนักเรียนมีทักษะการออกแบบงาน สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมอยางสรางสรรค
มีความคิดสรางสรรค ในการแกปญหา หรือสนองความตองการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต โดยการใชสื่อหลากหลายมิติที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี
ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตอง
เรียนไปตามลำดับเนื้อหา นักเรียนและสื่อมีปฏิสัมพันธกัน สามารถตรวจสอบยอนหลังและแกไข
จุดออนในการเรียนได เปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียน สื่อประสมจะทำใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ เขาใจ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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