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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   วิธีด�ำเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลา
วด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  ระยะที่ 3  การพัฒนาระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู้แบบ
ส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์  ระยะที่ 4 การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการ
ผ่านสือ่ สังคมคลาวด์เพือ่ เสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  และระยะที่ 5  การประเมินรับรองรูป
แบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์เพือ่ เสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั   คือ  นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี   ภาคปลาย  ปี การศึกษา 2557  คณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ  จ�ำนวน 30 คน  ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์  เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั   คือ  
รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์   ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู้แบบส่งเสริ มจินตนาการ
ผ่านสื่อสังคมคลาวด์   แบบประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์   แบบประเมินผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์   และแบบประเมินรับรองรู ปแบบการสอน  สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test dependent ผลการวิจยั   พบว่า  1)  รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการ
ผ่านสือ่ สังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย  วัตถุประสงค์ของรูป
แบบการสอน  องค์ประกอบของรูปแบบการสอน  กระบวนการเรี ยนการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคม
คลาวด์   และคลาวด์เทคโนโลยีที่ใช้ สง่ เสริ มผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   2)  กระบวนการเรี ยน
การสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ประกอบด้ วย  7  ขันตอน  คื
้
อ  การก�ำหนดกรอบความคิด  การบันทึกความคิด  การร่างความคิด  การสร้ างสรรค์
การแลกเปลี่ยนทบทวนความรู้  การพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  และ  การประเมินผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   3)  นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่าน
สื่อสังคมคลาวด์  มีความคิดสร้ างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05  4)  นักศึกษาที่
เรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์  มคี ะแนนประเมินคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์
ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  อยูใ่ นระดับมากที่สดุ   5)  ความคิดสร้ างสรรค์และคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์ตามแนว
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของนักศึกษา  มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ  6)  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินรับรองรูปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์  ว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
*Corresponding author; E-mail: panita.w@fte.kmutnb.ac.th
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Abstract
The research study aims to develop idea marathon instructional model via social cloud to enhance
creative economy thinking. The study was undertaken in five phases: (1) investigating and synthesizing
the idea marathon learning processes via social cloud to enhance creative economy thinking, (2) developing
the idea marathon instructional model via social cloud (IMSC model) to enhance creative economy thinking,
(3) developing idea marathon learning management system (IMLMS) via social cloud, (4) investigating
the results of the application of the mentioned IMSC model, and (5) assessing and certifying the IMSC
model. The samples were 30 undergraduate students, faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University who
were studying in second semester of academic year 2014. The study lasted 10 weeks long. The research
instruments were the IMSC model, IMLMS, creative thinking test, evaluation form of creative economy
product, and IMSC model accreditation form. The data was statistically analyzed by arithmetic mean,
standard deviation, and t-test for dependent samples. The results of the research were as follows:  1)  the
IMSC model consisted of objective, model elements, idea marathon learning processes via social cloud,
and cloud technology to promote creative economy product,  2) the idea marathon learning processes
via social cloud comprised of 7 steps:  defining the conceptual framework, ideas recoding, ideas drafting,
creation, exchanging and reviewing knowledge, developing the creative economy product, and evaluating the creative economy product, The posttest score of creative thinking skill of under graduate students
was significantly higher than the pretest score at the level of .05, 3)  the quality of creative economy
product of the undergraduate students who studied via the idea marathon instructional model via cloud
social media was at the level of “most”, 5) the correlation between creative thinking and creative economy
product was significantly correlated at the level of .05, and 6) the specialist approved the idea marathon
instructional model via cloud social media and evaluated the appropriateness of the IMSC model at the
level of “most”.
Keywords:  idea marathon, social cloud, creative economy, creative thinking, creative economy thinking,
cloud technology

บทน�ำ
กระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงข้ อมูล ข่าวสาร
สนเทศ และความรู้เกิดขึ ้นใหม่มากมาย ท�ำให้ การใช้ ชีวติ
และความเป็ นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้ อน
มากขึ ้นกว่าเดิม  ส่งผลต่อวิถีการด�ำรงชีวิต การเรี ยนรู้
และการประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนของสังคม เป็ น
ความท้ าทายของสถานศึกษาในการพัฒนาวิธีการเรี ยน
รู้เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะที่
พึงประสงค์ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21

โดยมีทกั ษะส�ำคัญคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ซงึ่
ประกอบด้ วยการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ  ความคิดสร้ าง
สร้ างสรรค์  การสื่อสาร  และการร่วมมือ  ทักษะชีวิตและ
อาชีพ และทักษะด้ านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี [1]  
ซึ่งทักษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม เป็ นตัวก�ำหนด
ความพร้ อมของผู้เรียนเข้าสูโ่ ลกการท�ำงานทีม่ คี วามซับซ้อน
ในปั จจุบนั ได้ แก่   ความริ เริ่ มสร้ างสรรค์แลนวัตกรรม  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา  และ
การสือ่ สารและการร่วมมือ [2,3]  สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
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ICT 2020  ที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์ การสร้ างทรั พยากร
มนุษย์ที่มี ICT Literacy, Information Literacy  และ
Media Literacy  และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต    ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร โ ด ย
บูร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารใน
การคิด  ออกแบบ  พัฒนาสินค้ าและบริ หาร  เพื่อก้ าวสู่
เศรษฐกิจฐานบริ หารและฐานความคิดสร้ างสรรค์   และ
เน้ นการใช้ ประโยชน์จาก Social Media เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรุ้  ร่วมสร้ างสรรค์สนิ ค้ าและบริ หาร  และเรี ยนลัดใน
กระบวนการการสร้ างนวัตกรรมโดยแนวทาง Open
Innovation [4] สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ก�ำหนดวิสยั
ทัศ น์ พ.ศ.2570 โดยการปรั บ โครงสร้ างเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ เ ป็ น ทางเลื อ กของเศรษฐกิ จ ไทย  เพื่ อ ให้
ประเทศไทยปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจจากการพึง่ พิงปัจจัย
(Factor-driven Economy) ไปสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้ างนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) โดย
มูลค่าเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของไทย
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy: CE)
เป็ นการสร้ างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์   เพื่อ
พัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)
ซึง่ เป็ นกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึง่ พาความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นวัตถุดิบส�ำคัญ [4,5] เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จึงเป็ น
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื น้ ฐานของการใช้
องค์ ความรู้ การศึกษาการสร้ างสรรค์ งาน และการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ที่เชื่อมโยงรากฐานทางวัฒนธรรม
การสัง่ สมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัย
ใหม่ [6,7] ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ กระบวนการส่ ง เสริ ม
จิ น ตนาการที่ มี เ ป้ า หมายให้ เกิ ด ทั ก ษะความคิ ด
สร้ างสรรค์และผลิตผลทางความคิด [8]
จากความส� ำ คั ญ ข้ างต้ นจึ ง จะเป็ นต้ อง
พัฒ นาการศึก ษาให้ มุ่ง เน้ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
ผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ให้ แก่
นักศึกษา   รูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่าน
สือ่ สังคมคลาวด์ เป็ นวิธีการในการส่งเสริมนักศึกษาให้ มี
ศักยภาพในการพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์และสร้ างมูลค่า
เพิม่ ไปสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์ได้ โดยใช้ คลาวด์เทคโนโลยี
เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ างสรรค์ ไ ด้ ใ นทุก ที่ ทุก เวลา ส่ง เสริ ม
การพัฒนาต้ นทุนมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพในลักษณะนักคิด
สร้ างสรรค์  (Creative Thinker) ในปริ มาณที่เพียงพอต่อ
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การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศสูเ่ ศรษฐกิจฐานบริการ
และ ฐานเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
แบบส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการผ่ า นสื่ อ สัง คมคลาวด์ เ พื่ อ
เสริมสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนแบบส่งเสริ ม
จินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
3. เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์ (IMSC model)
เพื่อศึกษาผลของการใช้ รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ ม
จินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
4. เพื่อประเมินรั บรองรู ปแบบการสอนแบบ
ส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์

สมมติฐานการวิจยั
1. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ
ส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์   มีความคิด
สร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ
ส่ง เสริ มจิ นตนาการผ่า นสื่ อสัง คมคลาวด์    มี คะแนน
ประเมินคุณภาพผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์  อยูใ่ นระดับมากที่สดุ

ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั   คือ  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั   คือ  นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี   ภาคปลาย  ปี การศึกษา 2557  คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์    มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ  
จ�ำนวน 30 คน  ได้ จากการสุม่ แบบกลุม่
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ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้ น  คือ  รูปแบบการสอนแบบส่งเสริ ม
จินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดสร้ างสรรค์   ผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  และความพึงพอใจ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง  10  สัปดาห์  

วิธีดำ� เนินการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) รู ปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการ
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์  2) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์  3) แบบประเมิน
ทัก ษะความคิ ด สร้ างสรรค์    4) แบบประเมิ น ผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   และ  5) แบบ
ประเมินรับรองรูปแบบการสอน
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์เพือ่
เสริมสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้  1.1)  สังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง IMSC model และศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่ อ ความส� ำ เร็ จของการจั ด การเรี ยนการสอน
แบบส่งเสริ มจินตนาการ  1.2) สังเคราะห์กระบวนการ
ส่งเสริ มทักษะความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์  1.3) การศึกษาสภาพการด�ำเนินการเรียนการสอน
ด้ านศิลปศาสตร์  ความต้ องการ และแนวทางการก�ำหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนา IMSC model  โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก อาจารย์ผ้ สู อนด้ านศิลประดับอุดมศึกษาจ�ำนวน
10 ท่าน และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จำ� นวน 15 คน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบส่ง
เสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์ เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการเรี ยนรู้ ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (IMSC
model)  ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้  2.1)  ออกแบบ
IMSC model  ได้ แก่   กระบวนการเรี ยนการสอนแบบ
ส่ง เสริ ม จิ น ตนาการผ่ า นสื่ อ สัง คมคลาวด์    กระบวน
การเรี ยนรู้แบบส่งเสริ มจินตนาการ  และกระบวนการส่ง
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เสริ ม ทัก ษะความคิ ด สร้ างสรรค์ ต ามแนวเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์   2.2)  น�ำ  IMSC model  ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 9
ท่าน  พจิ ารณาความเหมาะสม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบตามข้ อเสนอแนะ  2.3) สร้ าง
เครื่องมือส�ำหรับศึกษาผลของการใช้   IMSC model  ดงั นี ้  
สร้ างเครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การศึก ษาผลการ
ทดลองใช้ IMSC model  ทดสอบประสิทธิภาพของ IMSC
model  แบ่งการทดสอบประสิทธิภาพออกเป็ น 3  ระยะ  
คือ 1)  การทดสอบแบบหนึง่ ต่อหนึง่   2)  การทดสอบกลุม่
เล็ก  และ 3)  การทดสอบภาคสนาม  และ ปรับปรุงแก้ ไข
IMSC model ก่อนน�ำไปทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจริง
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียน
รู้แบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสือ่ สังคมคลาวด์  (IMLMS)  
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังนี  ้ 3.1) พัฒนา IMLMS 7
ขันตอน  
้
ตาม System Development Life Cycle: SDLC
ดังนี ้  1) Problem Recognition, 2) Feasibility Study,
3) System Analysis, 4) System Design, 5) System
Construction, 6) Conversion และ 7) Maintenance  
3.2)  ประเมินประสิทธิภาพของ IMLMS โดยใช้   Black
box Technique 4 ด้ าน  คือ  1) ความสามารถใน
การท�ำงานตามความต้ องการของผู้ใช้   2) หน้ าทีข่ องระบบ  
3) การใช้ งานของระบบ  และ 4) ความปลอดภัยของระบบ  
โดยผู้เ ชี่ ย วชาญและอาจารย์ ผ้ ูส อนจํา นวน 17 ท่า น  
ผลการประเมินพบว่า IMLMS ทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก
ระยะที่ 4 การศึก ษาผลของการใช้ IMSC
model เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง  ตามรูปแบบ One Group
Pretest-Posttest Design [9] ด�ำเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้  4.1)  วางแผนก่อนด�ำเนินการทดลอง  4.2) ศึกษา
ผลการใช้ IMSC model  1) วัดความคิดสร้ างสรรค์ก่อน
เรี ยน  2) ด�ำเนินการทดลอง โดยให้ นักศึกษาด�ำเนิน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้    IMSC model เป็ นเวลา 10
สัปดาห์   3) วัดความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยน ประเมิน
คุณภาพผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรี ยน
โดยใช้ IMSC model
ระยะที่ 5 การประเมินรับรอง IMSC model  
ด�ำเนินการตามขันตอนดั
้
งนี  ้ 5.1)  น�ำข้ อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาผลของการใช้ รูปแบบในระยะที่ 3  มาปรับปรุง
IMSC model   5.2) น� ำ เสนอ IMSC model ให้
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ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ า นการสอนแบบส่ง เสริ ม จิ น ตนาการ
ด้ านสื่อสังคมออนไลน์   ด้ านการพัฒนาความคิดสร้ าง
สร้ างสรรค์   ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์    และด้ า นการสอนศิ ล ปศึก ษา   ได้ จ าก
การเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นผู้เชีย่ วชาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างน้ อย 5 ปี จ�ำนวน 15 ท่าน เพื่อประเมินรั บรอง
ความเหมาะสมของ IMSC model และ 5.3) ปรับปรุง IMSC
model ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน  และ
t-test dependent

สรุ ปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 รู ปแบบการสอนแบบส่ งเสริ ม
จิน ตนาการผ่ า นสื่ อ สั ง คมคลาวด์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ าง
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ตามแนวเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์
(IMSC model)
IMSC model  ประกอบด้ วย  วตั ถุประสงค์ของ
รู ปแบบการสอน  องค์ ประกอบของรู ปแบบการสอน  
กระบวนการเรี ยนการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่าน
สื่อสังคมคลาวด์   และคลาวด์เทคโนโลยีที่ใช้ ส่งเสริ ม
ผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
กระบวนการเรี ย นการสอนแบบส่ ง เสริ ม
จิ นตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์   ประกอบด้ วย   7
ขันตอนหลั
้
ก ประกอบด้ วย 1. การก�ำหนดกรอบความคิด
เป็ นการคิ ด อย่ า งน้ อยวัน ละ 1 ความคิ ด เพื่ อ สร้ าง
ความคิดใหม่ด้วยตนเอง และท�ำอย่างเป็ นกิจวัตร จนเกิด
การตกผลึกทางความคิด  2. ขัน้ การบันทึกความคิด
เมื่ อ เกิ ด ความคิ ด ใหม่ ผ้ ู เรี ย นบัน ทึ ก ในทัน ที ท่ี คิ ด ได้
กลั่น กรองให้ เ กิ ด เป็ น แนวความคิ ด และฝึ ก ฝนอย่า ง
สม�่ ำ เสมอ 3. ขัน้ การร่ า งความคิ ด   เป็ น การน� ำ แนว
ความคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการบันทึก ให้ เกิ ด เป็ นภาพร่ างและ
ฝึ กฝนอย่างสม�่ำเสมอ  4. ขันการสร้
้
างสรรค์  เป็ นการน�ำ
ภาพร่างมาสร้ างสรรค์ ตามรูปแบบเฉพาะตนเองให้ เกิด
เป็ นผลงานที่ สมบูรณ์ 5. ขัน้ การแลกเปลี่ยนทบทวน
ความรู้   เป็ น การน� ำ ผลงานสร้ างสรรค์ ที่ ส มบูร ณ์ ม า
แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึง่ กันและกันกับเพื่อนร่ วมชัน้
และอาจารย์ผ้ สู อน  เพื่อให้ เกิดการต่อยอดทางความคิด
ในการประยุกต์และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มในผลงาน  
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6. ขันการพั
้
ฒนาผลงานสร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์  เป็ นการสรุปแนวความคิดจากการแลกเปลีย่ น
ความรู้ และน�ำมาประยุกต์ผลงานสร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ น
นวัตกรรมสร้ างสรรค์  7. ขันการประเมิ
้
นผลงานสร้ างสรรค์
ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   วัด  ประเมินผล  และ
วิภากษ์ เชิงบวกผลงานสร้ างสรรค์ ตามแนวเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ตามแบบฉบับของผู้เรียน  แจ้ งผลการประเมิน
ให้ ผ้ เู รียนได้ ทราบถึงพัฒนาการทีเ่ กิดขึ ้นใน การสร้ างสรรค์
ผลงาน
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบส่งเสริ มจินตนาการ
ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1. คิดอย่างน้ อยวันละหนึง่
ความคิด (Think of at least one idea a day)  2. บันทึก
ทันทีที่คดิ ได้ (Write it down immediately in a notebook)
3. แสดงภาพประกอบการคิด (Illustrate the ideas
whenever possible) 4. อภิปรายเกี่ยวกับความคิดกับ
เพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่ วมงาน  (Talk about the
ideas with friends, family, and colleagues) และ
5. ฝึ กฝนอย่างเป็ นกิจวัตร (Put your best ideas into
practice)
การส่งเสริมทักษะความคิดสร้ างสรรค์ ประกอบ
ด้ วย  7 องค์ประกอบ  ดงั นี 1.
้ การกระตุ้นริเริ่มความแปลก
ใหม่ (Stimulating Creativity)  เป็ นการค้ นหาแรงบัลดาล
ใจในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานที่ แ ปลกใหม่ 2.การพิ นิ จ
พิจารณา (Considering) เป็ นการกลัน่ กรองความรู้หรื อ
แนวความคิดที่ค้นพบขึ ้นใหม่ 3. การสร้ างความคิดให้
เกิดเป็ นรู ปธรรม (Creating the Idea to Concrete)
เป็ นการน�ำแนวความคิดทีไ่ ด้ กลัน่ กรองให้ เกิดเป็ นภาพร่าง  
4. การสร้ างผลงานสร้ างสรรค์ (Creating the Creative
Product) เป็ นการน�ำภาพร่างมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานที่
มีความสมบูรณ์และค้ นพบรูปแบบของผลงานเฉพาะตน  
5. การพิ นิจร่ วมกัน (Collaborative Considering)
เป็ นการแลกเปลีย่ นแนวความคิดเพือ่ ให้เกิดการต่อยอดทาง
ความคิดในการประยุกต์ผลงาน 6. การกลัน่ กรองความรู้
สู่ห ลัก การ (Creating Principle) เป็ น การสรุ ป แนว
ความคิดจากการพินจิ ร่วมกัน และน�ำมาประยุกต์ผลงาน
สร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นการค้ นพบนวัตกรรม 7. การริ เริ่ ม
แนวคิดเฉพาะตน (Leverage of Knowledge) เป็ น
การต่อยอดทางความคิดและการประยุกต์ผลงานให้ มี
แนวทางสร้ างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน
ทักษะความคิดตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
(Creative Economy Thinking)  ประกอบด้ วย  7
องค์ประกอบ  ดังนี ้ 1. การสัง่ สมความรู้ ความคิดและ
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ประสบการณ์ (Knowledge Collection) 2. การน� ำ
ความรู้ ความคิด ไปใช้ ในการสร้ างสรรค์ (Knowledge
Application)  3. การน�ำเทคนิคและกลวิธีตา่ งๆ มาสร้ าง
สรรค์ ผลงาน (Create Creative Product)
4. การสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยการตระหนักถึงการละเมิด
ความคิดของผู้อื่น (Intellectual Property Awareness)
5. การค�ำนึงถึงวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดในการสร้ างสรรค์
ผลงาน (Creative Product Cultural) 6. การประยุกต์
ภูมิปัญญาสูป่ ระสบการณ์การในการสร้ างสรรค์ (Social
Wisdom) 7. นวัต กรรมใหม่ จ ากความรู้ ความคิ ด
การสร้ างสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรมของสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ น้   
(Technology and Innovation)
คลาวด์ เ ทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ส่ ง เสริ มผลงาน
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สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   โดยใช้ บริ การ
Software as a Service: SaaS ประเภทไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้   1. การแบ่งปันรูปภาพบนคลาวด์
(Cloud Photo Sharing) 2. การแบ่งปันเอกสารบนคลาวด์
(Cloud Document)  3. การจัดเก็บแฟ้มข้ อมูลบนคลาวด์
(Cloud Storage) 4. การติ ด ต่อ สื่ อ สารผ่า นคลาวด์
(Cloud Communication) 5. คลาวด์ส�ำหรับสร้ างสรรค์
(Cloud Creator) แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ Cloud Creator
2D Cloud Creator 3D และ Cloud Photo Editor
ผลที่ได้ จากการเรี ยนโดยใช้ IMSC model  คือ  
ความคิ ด สร้ างสรรค์ และผลงานสร้ างสรรค์ ต าม
แนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  ดังแสดงใน Figure 1

Figure 1. Idea Marathon Instructional Model via Social Cloud (IMSC model)
to Enhance Creative Economy Thinking
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ตอนที่ 2 ผลการใช้ IMSC model
ผลการประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์กอ่ น
และหลังเรี ยนโดยใช้ IMSC model  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความคิด
สร้ างสรรค์ แ ละคุณ ภาพผลงานสร้ างสรรค์ ต ามแนว
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์  

Table 1. Pre-test and post-test score in creative
thinking skill (n = 30)
Creative
S.D.
t
Sig.
X
thinking
Pre-test
11.34 2.17 -14.60* .000
Post-test 14.76 2.48

Table 3. Correlation between creative thinking and
creative economy product
Correlation
r
P
Correlation between creative 0. 539* .002
thinking and creative economy
product

*p < .05

จาก Table 1  พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการสอนแบบส่งเสริ มจินตนาการผ่านสื่อสังคม
คลาวด์  มีความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการประเมิ น ประเมิ น คุ ณ ภาพผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  
Table 2. Evaluation of creative economy product
Creative Economy Product
Quality Mean
Knowledge collection
4.57 most
Knowledge application
4.46 much
Create creative product
4.57 most
Intellectual property awareness 4.39 much
Creative product cultural
4.69 most
Social wisdom
4.22 much
Technology and Innovation
4.82 most
total
4.53 most
จาก Table 2  พบว่า  นักศึกษาที่เรี ยนโดย
IMSC model มี ค ะแนนประเมิ น คุ ณ ภาพผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ
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*p < .05

จาก Table 3.  ความคิดสร้ างสรรค์และคุณภาพ
ผลงานสร้ างสรรค์ ต ามแนวเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรั บรอง IMSC model
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ป ระเมิ น ว่ า IMSC model มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.04)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน  พบว่า  คลาวด์เทคโนโลยีที่
ใช้ ส่ ง เสริ มผลงานสร้ างสรรค์ ต ามแนวเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์มีความเหมาะสมมากที่สดุ   รองลงมาได้ แก่  
กระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการวัด
และประเมิ น ผล   องค์ ป ระกอบของรู ป แบบ และ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า  นักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้
IMSC model  มคี วามคิดสร้ างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เกิดจาก
กระบวนการเรี ย นการสอนของ IMSC model มี
กระบวนการกิจกรรมที่ตอ่ ยอดการเรี ยนรู้และใช้ คลาว์ด
เทคโนโลยีทหี่ ลากหลายรูปแบบเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ร่วมกันนัน้ ส่งเสริ มผู้เรี ยนที่มีความสามารถที่แตกต่าง
กันให้ มีพัฒนาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์ที่สูงขึน้ ได้
[10-12]  และนักศึกษามีคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน
สร้ างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้ างสรรค์  อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ เกิดจากการส่งเสริมให้ นกั ศึกษามีอสิ ระในการเลือก
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สร้ างสรรค์ในสิ่งที่ถนัดและสนใจ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ [13-16]  บรรยากาศ
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาต้ องไม่ถูกควบคุมมากเกินไป
ผู้สอนควรกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนกล้ าคิดอย่างอิสระโดยไม่กลัว
ความผิดพลาดในการแสวงหา การค้ นพบหรือสร้ างสรรค์
สิง่ ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่เหมือนของเดิม  ให้ ผ้ เู รียนมองความล้ มเหลว
ว่าเป็ นโอกาสที่จะเรี ยนรู้และท�ำให้ เกิดนวัตกรรม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะส�ำหรั บการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
สถาบันการศึกษาทีน่ �ำ IMSC model ไปใช้ ควร
เตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องมือและระบบโครงสร้ าง
พื น้ ฐานที่ จ� ำ เป็ นในการเรี ย นการสอนผ่ า นคลาวด์
เทคโนโลยี  ควรจัดปฐมนิเทศ พัฒนาความสามารถทาง
ไอซีทีให้ กบั ผู้เรี ยนก่อนท�ำการเรี ยน  
ลักษณะของรายวิชาที่ เหมาะสมกับ IMSC
model คื อ รายวิ ช าด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบที่ มี
เป้าหมายในการเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนมีกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบตั ิงานสร้ างสรรค์ คุณลักษณะของผู้เรี ยน
ควรมี พื น้ ฐานเบื อ้ งต้ น ทางศิ ล ปะและการออกแบบ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ซึง่ เป็นพื ้นฐาน
ที่ ดี ต่ อ การสร้ างสรรค์ ผ ลงานสร้ างสรรค์ ต ามแนว
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยใช้ IMSC model
ข้ อเสนอแนะส�ำหรั บการวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
ควรมี ก ารรวบรวมและจั ด กลุ่ ม คลาวด์
เทคโนโลยีทห่ี ลากหลายและพัฒนาขึ ้นใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับงานด้ านศิลปะแขนงอื่น
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