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บทคัดย่อ 

	 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสื่อสงัคมคลาวด์
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		วิธีด�าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น	5	ระยะ	คือ	ระยะท่ี	1	
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ระยะท่ี	2	การพฒันารูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลา
วด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		ระยะท่ี	3		การพฒันาระบบบริหารจดัการเรียนรู้แบบ
สง่เสริมจินตนาการผา่นสื่อสงัคมคลาวด์		ระยะท่ี	4	การศกึษาผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการ
ผา่นสือ่สงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		และระยะท่ี	5		การประเมินรับรองรูป
แบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั		คือ		นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี		ภาคปลาย		ปีการศกึษา	2557		คณะศลิปกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ		จ�านวน	30	คน		ระยะเวลาในการทดลอง	10	สปัดาห์		เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั		คือ		
รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสื่อสงัคมออนไลน์		ระบบบริหารจดัการเรียนรู้แบบสง่เสริมจินตนาการ
ผ่านสื่อสงัคมคลาวด์	 	แบบประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค์	 	แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 	และแบบประเมินรับรองรูปแบบการสอน	 	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	 	 คือ	 	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต		 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน		และ	t-test	dependent	ผลการวิจยั		พบวา่		1)		รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการ
ผา่นสือ่สงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ประกอบด้วย		วตัถปุระสงค์ของรูป
แบบการสอน		องค์ประกอบของรูปแบบการสอน		กระบวนการเรียนการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสื่อสงัคม
คลาวด์	 	และคลาวด์เทคโนโลยีท่ีใช้สง่เสริมผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	2)	 	กระบวนการเรียน 
การสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
ประกอบด้วย		7		ขัน้ตอน		คือ		การก�าหนดกรอบความคดิ		การบนัทกึความคดิ		การร่างความคดิ		การสร้างสรรค์ 
การแลกเปลี่ยนทบทวนความรู้		การพฒันาผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		และ		การประเมินผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	3)	 	นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผ่าน 
สื่อสงัคมคลาวด์		มีความคดิสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05		4)		นกัศกึษาท่ี
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์		มีคะแนนประเมินคณุภาพผลงานสร้างสรรค์
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ		5)		ความคดิสร้างสรรค์และคณุภาพผลงานสร้างสรรค์ตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนกัศกึษา		มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05		และ		6)	 	ผู้ทรงคณุวฒิุ
ประเมินรับรองรูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์		วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	
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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	evaluat-
ing	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�า 

	 กระแสการปรับเปลีย่นทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อยา่ง
รวดเร็วในศตวรรษท่ี	21	การเช่ือมโยงข้อมลู	ข่าวสาร	
สนเทศ	และความรู้เกิดขึน้ใหมม่ากมาย	ท�าให้การใช้ชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในสงัคมมีความสลบัซบัซ้อน
มากขึน้กว่าเดิม	 	ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีวิต	การเรียนรู้
และการประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนของสงัคม	เป็น
ความท้าทายของสถานศกึษาในการพฒันาวิธีการเรียน
รู้เพ่ือเตรียมความพร้อมและสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะท่ี
พงึประสงค์ส�าหรับการด�ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี	21	

โดยมีทกัษะส�าคญัคือ	ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม		ซึง่
ประกอบด้วยการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ		ความคดิสร้าง
สร้างสรรค์		การสื่อสาร		และการร่วมมือ		ทกัษะชีวิตและ
อาชีพ	และทกัษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี	[1]		
ซึ่งทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม	เป็นตวัก�าหนด
ความพร้อมของผู้เรียนเข้าสูโ่ลกการท�างานท่ีมีความซบัซ้อน
ในปัจจุบนั	 ได้แก่	 	ความริเร่ิมสร้างสรรค์แลนวตักรรม		 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	 	และ 
การสือ่สารและการร่วมมือ	[2,3]		สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์	
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ICT	2020	 	 ท่ีก�าหนดยุทธศาสตร์การสร้างทรัพยากร
มนษุย์ท่ีมี	 ICT	Literacy,	 Information	Literacy		และ	
Media	Literacy		และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต 	 	 ก า รส่ ง เ ส ริ มนวัตก ร รมกา รบ ริ กา ร โดย 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 
การคดิ		ออกแบบ		พฒันาสนิค้าและบริหาร		เพ่ือก้าวสู่
เศรษฐกิจฐานบริหารและฐานความคดิสร้างสรรค์		และ
เน้นการใช้ประโยชน์จาก	Social	Media	เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรุ้		ร่วมสร้างสรรค์สนิค้าและบริหาร		และเรียนลดัใน
กระบวนการการสร้างนวัตกรรมโดยแนวทาง	Open 
Innovation	[4]	สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	11	(2555-2559)	 ท่ีก�าหนดวิสยั
ทัศน์	 พ.ศ.2570	 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นทางเลือกของเศรษฐกิจไทย	 	 เพ่ือให้
ประเทศไทยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึง่พิงปัจจยั	
(Factor-driven	Economy)	ไปสูก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสร้างนวตักรรม	(Innovation-driven	Economy)	โดย
มลูคา่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย	
	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy:	CE)	
เป็นการสร้างมลูคา่ท่ีเกิดจากความคิดของมนษุย์	 	 เพ่ือ
พฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Industries)	
ซึง่เป็นกิจกรรมการผลติท่ีต้องพึง่พาความคิดสร้างสรรค์
เป็นวตัถดุิบส�าคญั	 [4,5]	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	จึงเป็น 
การขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจบนพื น้ฐานของการใ ช้ 
องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งาน	และการใช้
ทรัพย์สนิทางปัญญา	ท่ีเช่ือมโยงรากฐานทางวฒันธรรม	
การสัง่สมความรู้ของสงัคม	และเทคโนโลยี	นวตักรรมสมยั
ใหม่	 [6,7]	 ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการส่งเสริม
จินตนาการ ท่ี มี เป้าหมายให้ เ กิดทักษะความคิด
สร้างสรรค์และผลติผลทางความคดิ	[8]
	 จากความส�าคัญข้าง ต้นจึ งจะ เ ป็นต้อง
พัฒนาการศึกษาให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และ 
ผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่
นกัศกึษา			รูปแบบการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่น
สือ่สงัคมคลาวด์	เป็นวิธีการในการสง่เสริมนกัศกึษาให้มี
ศกัยภาพในการพฒันาผลงานสร้างสรรค์และสร้างมลูคา่
เพ่ิมไปสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้โดยใช้คลาวด์เทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือสร้างสรรค์ได้ในทุกท่ีทุกเวลา	ส่งเสริม 
การพฒันาต้นทุนมนุษย์ท่ีมีคณุภาพในลกัษณะนกัคิด
สร้างสรรค์		(Creative	Thinker)	ในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่

การขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสูเ่ศรษฐกิจฐานบริการ
และ	ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพใน
อนาคตตอ่ไป

วัตถุประสงค์การวจิยั

	 1.	เพ่ือศกึษากระบวนการจดัการเรียนการสอน
แบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพ่ือ 
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
	 2.	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนแบบส่งเสริม
จินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ	
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
	 3.	 เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการเรียนรู้แบบ
สง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์	(IMSC	model)
เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบส่งเสริม
จินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ	
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
	 4.	 เพ่ือประเมินรับรองรูปแบบการสอนแบบ 
สง่เสริมจินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	

สมมตฐิานการวจิยั

	 1.	นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์	 	 มีความคิด
สร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั	.05
	 2.	นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์	 	 มีคะแนน
ประเมินคณุภาพผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์		อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

ขอบเขตการวจิยั

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั		คือ		นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี		ภาคปลาย		ปีการศกึษา	2557	มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั	 	 คือ	 	นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี		ภาคปลาย		ปีการศกึษา	2557		คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
จ�านวน	30	คน		ได้จากการสุม่แบบกลุม่	 
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ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั

	 ตวัแปรต้น		คือ		รูปแบบการสอนแบบสง่เสริม
จินตนาการผ่านสื่อสงัคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ	
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ตวัแปรตาม		คือ		ความคดิสร้างสรรค์		ผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		และความพงึพอใจ
	ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง		10		สปัดาห์		

วธีิด�าเนินการวจิยั

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 	ประกอบด้วย

	 1)	 รูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการ
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์		2)	ระบบบริหารจดัการเรียนรู้แบบ
สง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์		3)	แบบประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์	 	 4)	 แบบประเมินผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		และ		5)	แบบ
ประเมินรับรองรูปแบบการสอน  

วธีิด�าเนินการวจิยั

 ระยะที่ 1 การศกึษากระบวนการจดัการเรียน
การสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์เพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
ด�าเนินการตามขัน้ตอนดงันี	้	1.1)		สงัเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	IMSC	model	และศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผล
ต่ อความส� า เ ร็ จของการจัดการ เ รี ยนการสอน 
แบบสง่เสริมจินตนาการ	 	1.2)	สงัเคราะห์กระบวนการ 
ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์		1.3)	การศกึษาสภาพการด�าเนินการเรียนการสอน
ด้านศลิปศาสตร์		ความต้องการ	และแนวทางการก�าหนด
กรอบแนวคดิการพฒันา	IMSC	model		โดยการสมัภาษณ์
เชิงลกึ	อาจารย์ผู้สอนด้านศิลประดบัอดุมศกึษาจ�านวน 
10	ทา่น	และนกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร์		จ�านวน	15	คน
 ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการสอนแบบสง่
เสริมจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (IMSC	
model)	 	ด�าเนินการตามขัน้ตอนดงันี	้ 	2.1)	 	ออกแบบ	
IMSC	model	 	ได้แก่	 	กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
ส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์	 	 กระบวน 
การเรียนรู้แบบสง่เสริมจินตนาการ		และกระบวนการสง่

เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์		2.2)		น�า	IMSC	model		ให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	9	
ทา่น		พิจารณาความเหมาะสม	โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ	
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตามข้อเสนอแนะ		2.3)	สร้าง
เคร่ืองมือส�าหรับศกึษาผลของการใช้		IMSC	model		ดงันี	้	
สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลการ
ทดลองใช้	IMSC	model		ทดสอบประสทิธิภาพของ	IMSC	
model		แบง่การทดสอบประสทิธิภาพออกเป็น	3		ระยะ		
คือ	1)		การทดสอบแบบหนึง่ตอ่หนึง่		2)		การทดสอบกลุม่
เลก็		และ	3)		การทดสอบภาคสนาม		และ	ปรับปรุงแก้ไข	
IMSC	model	ก่อนน�าไปทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจริง
 ระยะที่ 3  การพฒันาระบบบริหารจดัการเรียน
รู้แบบสง่เสริมจินตนาการผา่นสือ่สงัคมคลาวด์		(IMLMS)		
ด�าเนินการตามขัน้ตอนดงันี	้ 	3.1)	พฒันา	 IMLMS	7 
ขัน้ตอน		ตาม	System	Development	Life	Cycle:	SDLC	
ดงันี	้	1)	Problem	Recognition,	2)	Feasibility	Study,	
3)	System	Analysis,	4)	System	Design,	5)	System	
Construction,	6)	Conversion	และ	7)	Maintenance		
3.2)		ประเมินประสทิธิภาพของ	IMLMS	โดยใช้		Black	
box	Technique	4	 ด้าน	 	 คือ	 	1)	ความสามารถใน 
การท�างานตามความต้องการของผู้ใช้		2)	หน้าท่ีของระบบ		
3)	การใช้งานของระบบ		และ	4)	ความปลอดภยัของระบบ		
โดยผู้ เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้ สอนจ�านวน	17	ท่าน		 
ผลการประเมินพบวา่	IMLMS	ท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก
 ระยะที่  4	 การศึกษาผลของการใช้	 IMSC	
model	เป็นการวิจยัเชิงทดลอง		ตามรูปแบบ	One	Group	
Pretest-Posttest	Design	[9]	ด�าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี	้	4.1)		วางแผนก่อนด�าเนินการทดลอง		4.2)	ศกึษา
ผลการใช้	IMSC	model		1)	วดัความคดิสร้างสรรค์ก่อน
เรียน	 	2)	ด�าเนินการทดลอง	 โดยให้นักศึกษาด�าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้	 	 IMSC	model	 เป็นเวลา	10	
สปัดาห์	 	3)	วดัความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน	ประเมิน
คณุภาพผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียน 
โดยใช้	IMSC	model
 ระยะที่ 5 	การประเมินรับรอง	IMSC	model		
ด�าเนินการตามขัน้ตอนดงันี	้ 	5.1)	 	น�าข้อมลูท่ีได้จาก 
การศกึษาผลของการใช้รูปแบบในระยะท่ี	3		มาปรับปรุง	
IMSC	model	 	 5.2)	 น�าเสนอ	 IMSC	model	 ให้ 
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ผู้ ทรงคุณวุฒิ	 ด้านการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการ	 
ด้านสื่อสงัคมออนไลน์	 	 ด้านการพฒันาความคิดสร้าง
สร้างสรรค์	 	ด้านความคิดสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 	 และด้านการสอนศิลปศึกษา	 	 ได้จาก 
การเลอืกแบบเจาะจงโดยเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านท่ีเก่ียวข้อง	
อย่างน้อย	5	 ปี	จ�านวน	15	ท่าน	 เพ่ือประเมินรับรอง 
ความเหมาะสมของ	IMSC	model	และ	5.3)	ปรับปรุง	IMSC	
model	ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 คา่เฉลีย่เลขคณิต	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน		และ	
t-test	dependent

สรุปผลการวจิยั

ตอนที่  1  รูปแบบการสอนแบบส่งเสริม
จินตนาการผ่านส่ือสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(IMSC model)

	 IMSC	model		ประกอบด้วย		วตัถปุระสงค์ของ
รูปแบบการสอน	 	องค์ประกอบของรูปแบบการสอน		
กระบวนการเรียนการสอนแบบสง่เสริมจินตนาการผา่น
สื่อสงัคมคลาวด์	 	และคลาวด์เทคโนโลยีท่ีใช้ส่งเสริม 
ผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	 กระบวนการเ รียนการสอนแบบส่งเสริม
จินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์	 	ประกอบด้วย	 	 	7	 
ขัน้ตอนหลกั	ประกอบด้วย	1.	การก�าหนดกรอบความคดิ	
เป็นการคิดอย่างน้อยวันละ	 1	 ความคิดเพ่ือสร้าง 
ความคดิใหมด้่วยตนเอง	และท�าอยา่งเป็นกิจวตัร	จนเกิด
การตกผลึกทางความคิด	 	2.	ขัน้การบันทึกความคิด 
เม่ือเกิดความคิดใหม่ผู้ เ รียนบันทึกในทันทีท่ีคิดได้ 
กลั่นกรองให้เกิดเป็นแนวความคิด	 และฝึกฝนอย่าง
สม�่าเสมอ	3.	 ขัน้การร่างความคิด	 	 เป็นการน�าแนว 
ความคิดท่ีได้จากการบันทึกให้เกิดเป็นภาพร่างและ
ฝึกฝนอยา่งสม�่าเสมอ		4.	ขัน้การสร้างสรรค์		เป็นการน�า
ภาพร่างมาสร้างสรรค์	ตามรูปแบบเฉพาะตนเองให้เกิด
เป็นผลงานท่ีสมบูรณ์	5.	ขัน้การแลกเปลี่ยนทบทวน 
ความรู้	 	 เป็นการน�าผลงานสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์มา 
แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึง่กนัและกนักบัเพ่ือนร่วมชัน้
และอาจารย์ผู้สอน		เพ่ือให้เกิดการตอ่ยอดทางความคดิ
ในการประยกุต์และสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมในผลงาน		

6.	ขัน้การพฒันาผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์		เป็นการสรุปแนวความคดิจากการแลกเปลีย่น
ความรู้และน�ามาประยกุต์ผลงานสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
นวตักรรมสร้างสรรค์		7.	ขัน้การประเมินผลงานสร้างสรรค์
ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	วดั	 	ประเมินผล	 	และ 
วิภากษ์เชิงบวกผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามแบบฉบบัของผู้เรียน		แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้เรียนได้ทราบถงึพฒันาการท่ีเกิดขึน้ใน	การสร้างสรรค์
ผลงาน
	 กระบวนการเรียนรู้แบบส่งเสริมจินตนาการ	
ประกอบด้วย	5	ขัน้ตอน	ได้แก่	1.	คดิอยา่งน้อยวนัละหนึง่
ความคดิ	(Think	of	at	least	one	idea	a	day)		2.	บนัทกึ
ทนัทีท่ีคดิได้	(Write	it	down	immediately	in	a	notebook)	
3.	แสดงภาพประกอบการคิด	 (Illustrate	 the	 ideas	
whenever	possible)	4.	อภิปรายเก่ียวกบัความคิดกบั
เพ่ือน	ครอบครัว	และเพ่ือนร่วมงาน		(Talk	about	 the	
ideas	with	 friends,	 family,	and	colleagues)	และ	 
5.	 ฝึกฝนอย่างเป็นกิจวตัร	(Put	your	best	 ideas	 into	
practice)
	 การสง่เสริมทกัษะความคดิสร้างสรรค์	ประกอบ
ด้วย		7	องค์ประกอบ		ดงันี	้1.	การกระตุ้นริเร่ิมความแปลก
ใหม	่(Stimulating	Creativity)		เป็นการค้นหาแรงบลัดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม่	 2.การพินิจ
พิจารณา	(Considering)	เป็นการกลัน่กรองความรู้หรือ
แนวความคิดท่ีค้นพบขึน้ใหม่	3.	การสร้างความคิดให้
เกิดเป็นรูปธรรม	 (Creating	 the	 Idea	 to	Concrete)
เป็นการน�าแนวความคดิท่ีได้กลัน่กรองให้เกิดเป็นภาพร่าง		
4.	การสร้างผลงานสร้างสรรค์	(Creating	the	Creative	
Product)	เป็นการน�าภาพร่างมาสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ี
มีความสมบรูณ์และค้นพบรูปแบบของผลงานเฉพาะตน		
5.	การพินิจร่วมกัน	 (Collaborative	Considering) 
เป็นการแลกเปลีย่นแนวความคดิเพ่ือให้เกิดการตอ่ยอดทาง
ความคดิในการประยกุต์ผลงาน	6.	การกลัน่กรองความรู้
สู่หลักการ	 (Creating	Principle)	 เป็นการสรุปแนว 
ความคดิจากการพินิจร่วมกนั	และน�ามาประยกุต์ผลงาน
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการค้นพบนวตักรรม	7.	การริเร่ิม
แนวคิดเฉพาะตน	 (Leverage	of	Knowledge)	 เป็น 
การต่อยอดทางความคิดและการประยกุต์ผลงานให้มี
แนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน
	 	ทกัษะความคิดตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(Creative	Economy	Thinking)	 	ประกอบด้วย	 	 7	 
องค์ประกอบ		ดงันี	้1.	การสัง่สมความรู้	ความคิดและ
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ประสบการณ์	 (Knowledge	Collection)	2.	การน�า 
ความรู้	ความคิด	ไปใช้ในการสร้างสรรค์	(Knowledge	
Application)		3.	การน�าเทคนิคและกลวิธีตา่งๆ	มาสร้าง
สรร ค์ผลงาน 	 (C rea te 	 C rea t i ve 	 P roduc t )	 
4.	การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการตระหนกัถงึการละเมิด
ความคดิของผู้ อ่ืน	(Intellectual	Property	Awareness)	
5.	การค�านงึถงึวฒันธรรมเพ่ือตอ่ยอดในการสร้างสรรค์
ผลงาน	(Creative	Product	Cultural)	6.	การประยกุต์
ภมิูปัญญาสูป่ระสบการณ์การในการสร้างสรรค์	(Social	
Wisdom)	 7.	 นวัตกรรมใหม่จากความรู้	 ความคิด	 
การสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของสังคมท่ีเกิดขึน้		 
(Technology	and	Innovation)
	 คลาว ด์ เทคโนโล ยี ท่ี ใ ช้ส่ ง เส ริมผลงาน

สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	โดยใช้บริการ	
Software	as	a	Service:	SaaS	ประเภทไมมี่คา่ใช้จา่ย	
แบง่ออกเป็น	5	กลุม่ดงันี	้		1.	การแบง่ปันรูปภาพบนคลาวด์	
(Cloud	Photo	Sharing)	2.	การแบง่ปันเอกสารบนคลาวด์ 
(Cloud	Document)		3.	การจดัเก็บแฟม้ข้อมลูบนคลาวด์	
(Cloud	Storage)	 4.	การติดต่อสื่อสารผ่านคลาวด์	
(Cloud	Communication)	5.	คลาวด์ส�าหรับสร้างสรรค์	
(Cloud	Creator)	แบง่ออกเป็น	3	กลุม่	คือ	Cloud	Creator	
2D	Cloud	Creator	3D	และ	Cloud	Photo	Editor
	 ผลท่ีได้จากการเรียนโดยใช้	IMSC	model		คือ		
ความคิดสร้างสรรค์	 และผลงานสร้างสรรค์ตาม 
แนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		ดงัแสดงใน	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

		 ผลการประเมินทกัษะความคดิสร้างสรรค์ก่อน
และหลงัเรียนโดยใช้	IMSC	model		

Table 1. Pre-test	and	post-test	score	 in	creative	
thinking	skill	(n	=	30)

Creative 
thinking

X S.D. t Sig.

Pre-test 11.34 2.17 -14.60* .000

Post-test 14.76 2.48
*p	<	.05

	 จาก	Table	1		พบวา่	นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้ 
รูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสงัคม
คลาวด์		มีความคดิสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05
	 ผลการประเมินประเมินคุณภาพผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		

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	 	นกัศึกษาท่ีเรียนโดย	
IMSC	 model	 มีคะแนนประเมินคุณภาพผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ

	 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์และคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์		

Table 3.  Correlation	between	creative	thinking	and	
creative	economy	product

Correlation r P

Correlation between creative 
thinking and creative economy 
product

0. 539* .002

*p	<	.05

	 จาก	Table	3.		ความคดิสร้างสรรค์และคณุภาพ
ผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 มี 
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

ตอนที่ 3 ผลการประเมนิรับรอง IMSC model

	 ผู้ ทรงคุณวุฒิประเมินว่า	 IMSC	model	 มี 
ความเหมาะสมมากท่ีสุด	 ( X =	4.64,	S.D.	=	0.04) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน		พบวา่	 	คลาวด์เทคโนโลยีท่ี
ใ ช้ส่ง เสริมผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ	 	รองลงมาได้แก่		
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน	 วิธีการวดั
และประเมินผล	 	 องค์ประกอบของรูปแบบ	 และ
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ	ตามล�าดบั

อภปิรายผล

	 จากผลการวิจยัพบวา่		นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้	
IMSC	model		มีความคดิสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 	 เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนของ	 IMSC	 model	 มี
กระบวนการกิจกรรมท่ีตอ่ยอดการเรียนรู้และใช้คลาว์ด
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือการแลกเปลีย่นเรียน
รู้ร่วมกนันัน้	สง่เสริมผู้ เรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกตา่ง
กันให้มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงขึน้ได้	
[10-12]		และนกัศกึษามีคะแนนประเมินคณุภาพผลงาน
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์		อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ	เกิดจากการสง่เสริมให้นกัศกึษามีอิสระในการเลอืก
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สร้างสรรค์ในสิ่งท่ีถนดัและสนใจ	สอดคล้องกบักลยทุธ์
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์	 [13-16]	 	บรรยากาศ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาต้องไม่ถูกควบคุมมากเกินไป 
	ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนกล้าคดิอยา่งอิสระโดยไมก่ลวั
ความผิดพลาดในการแสวงหา	การค้นพบหรือสร้างสรรค์
สิง่ใหม	่ๆ 	ท่ีไมเ่หมือนของเดมิ		ให้ผู้เรียนมองความล้มเหลว
วา่เป็นโอกาสท่ีจะเรียนรู้และท�าให้เกิดนวตักรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

	 สถาบนัการศกึษาท่ีน�า	IMSC	model	ไปใช้ควร
เตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและระบบโครงสร้าง 
พืน้ฐานท่ีจ�าเป็นในการเรียนการสอนผ่านคลาวด์
เทคโนโลยี		ควรจดัปฐมนิเทศ	พฒันาความสามารถทาง
ไอซีทีให้กบัผู้ เรียนก่อนท�าการเรียน		
	 ลักษณะของรายวิชาท่ีเหมาะสมกับ	 IMSC	
model	 คือรายวิชาด้านศิลปะและการออกแบบท่ีมี 
เป้าหมายในการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีกระบวนการคิด
และลงมือปฏิบตัิงานสร้างสรรค์	คณุลกัษณะของผู้ เรียน
ควรมีพืน้ฐานเบือ้งต้นทางศิลปะและการออกแบบ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ	ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ท่ีดีต่อการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	โดยใช้	IMSC	model

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

	 ควร มีการรวบรวมและจัดกลุ่มคลาว ด์
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและพฒันาขึน้ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง	
ส�าหรับงานด้านศลิปะแขนงอ่ืน
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