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การสอนแบบระดมความคิดในวชิาคอมพิวเตอรกราฟก 
เพื่อสงเสริมความคดิเชิงสรางสรรค  

 
วิลัยพร  ไชยสิทธิ์1*  อาณัต ิ หนอทองคํา2  และ สุมาลี  จนัทรฉลอ3 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษาวชิาคอมพวิเตอรกราฟกทีเ่รียนโดยการ
ระดมความคิด 2) เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกที่เรียนโดยการระดมความคิด และ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบระดมความคิดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสงเสริม
ความคิดเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย (1) แผนการสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (2) 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (3) แบบประเมินความคิดเชิงสรางสรรควิชาคอมพิวเตอรกราฟก และ (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสอนโดยใชการสอนแบบระดมความคิดวิชาคอมพิวเตอรกราฟก สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนที่เรียนโดยแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีคะแนนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการประเมินความคิดสรางสรรคของนักศึกษาที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกโดยการระดมความคิด พบวา ภาพรวมนกัศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคกอนเรียน 4.32 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 43.24 และคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.35 และ 3) ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอการสอนแบบระดมความคิด ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.28) 

 
คําสําคญั: ระดมความคิด, วิชาคอมพวิเตอรกราฟก, ความคิดเชิงสรางสรรค 
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Brainstorming-Based Learning Approach in Computer Graphics Course  
to Promote Creative Thinking Ability  

 
 Wilaiporn  Chaiyasit 1* Arnut  Northongkum2 and Sumaree  Chancharo3 

 
Abstract 

The purposes of this study were to 1) study the learning achievement of students in a Computer 
Graphics course learned by Brainstorming, 2) study the creative thinking of students in a Computer 
Graphics course learned by Brainstorming, and 3) survey the students’ satisfaction towards the 
Brainstorming-Based Approach. The sample group was 17 students from IT program, in Faculty of 
Sciences and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, who enrolled in Computer Graphics 
course. The tools consisted of (1) a lesson plan of Brainstorming-Based Approach in the Computer 
Graphics course, (2) creative thinking test, (3) an evaluation form on creative thinking ability, and (4) a 
satisfaction survey towards the Brainstorming-Based Approach. The data was analysis by mean, standard 
deviation, and t-test. The findings revealed that 1) the comparison of the learning achievement scores 
showed the difference at a significance level of .01, 2) the result of creative thinking assessment of 
students in a Computer Graphics course learned by Brainstorming founds that an average result of 
pretest is 4.32 score which signifies as 43.24 percent and an average result of posttest is 7.24 score 
which signifies as 72.35 percent, and 3) the overall satisfaction of the students towards the Brainstorm-
Based Approach was at a high level (mean= 4.28).  
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1.  บทนํา 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งจัดให
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1      
ปการศึกษา 2561 ซึ่งเนนดานการออกแบบและสราง
ชิ้นงาน และสรางแนวคิดใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค
ในงานดานออกแบบ ผลการประเมินการสรางผลงาน
ทางดานกราฟกของนักศึกษาทีเ่คยเรียนไปในเทอมที่ผาน
มา พบวา การสรางงานกราฟกยังไมมีคุณภาพตาม
เปาหมายของวิชาที่กําหนดไว อาจจะเกิดจากนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญยังขาดความคิดเชิง
สรางสรรค จากผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา
นักศึกษาไดคะแนนดานความคิดสรางสรรคนอย ดังนั้น
จึงการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค
ของผูเรียนเปนส่ิงสําคัญสําหรับการออกแบบงานกราฟก
แตการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคมิไดเกิดจากการ
สอนของผูสอนเทานั้น แตยังตองผานกระบวนการทาง
สังคมในหองเรียน เชน การทํากิจกรรม การเสวนา และ
การอภิปรายกับเพื่อนและผูรู การจัดสภาพแวดลอมถือ
วาเปนเรื่องสําคัญ หากผูเรียนสวนใหญขาดแรงจูงใจใน
การเรียนรูก็จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ไมเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้นหนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูสอนจะตอง
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดาน
ความคิดสรางสรรค โดยกิจกรรมนั้นจะตองทําใหจะตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการทํางานรวมกันและสามารถ
แสดงความคิดเห็นรวมกัน ผูเรียนจะมีความสนุกในการ
เรียนรูและเกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย  ซึ่ง Guilford 
[1] นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กลาวไววา “ความคิดสรางสรรค
จะสัมพันธกับโครงสรางสติปญญา โดยเขาเชื่อวา 
สติปญญาเปนส่ิงที่เกิดรวมกันของกระบวนการคิด เนื้อหา 
กับผลลัพธของการคิด” โดย Torrance [2] เชื่อวา 
“ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน การ
ฝกฝน และการฝกปฏิบัติที่ถูกวิธี” ดังนั้นผูสอนจึงตองมี
บทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมใหที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค การสอนแบบระดมความคิดเปน
เทคนิคหนึ่งที่นิยมนํามาใชระดมความคิดเพื่อหาไอเดีย
สรางสรรคใหม ๆ หรือใชในการระดมความคิดเพื่อแกไข

ปญหาจากหลาย ๆ มุมมอง หลายความคิดของสมาชิก
ที่มารวมกับกิจกรรมระดมสมอง อรณิชชา  ทศตา และ
คณะ [3] ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตทฤษฏีโครงสราง
ทางสติปญญาในการพัฒนาความสามารถทางปญญาที่
สงเสริมความคิดสรางสรรคดวยเทคนิคการแกปญหาเชิง
สรางสรรคและการระดมสมอง พบวา “นักศึกษากลุม
ทดลองที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรมที่สรางขึ้นมี
คะแนนเฉล่ียโดยรวมและคะแนนผลงานสรางสรรคสูง
กวานักศึกษากลุมควบคุม” อาจกลาวไดวาการระดม
สมองนาจะมีผลบางประการสําหรับการออกแบบ และ
นักออกแบบจําเปนจะตองความคิดสรางสรรค 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดมความคิด 
(Brainstorm) เปนวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งของการสอนที่
เนนการเรียนแบบรวมมือโดยเตรียมผูเรียนใหมีความคิด
สรางสรรคตามแนวคิดของ Guilford [4] เปนการฝก
เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
และเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม รวมกันเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมยอยทําใหผู เรียนไดรูจักการ
รวมกันแกปญหา เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค และ 
รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักหนาที่ของ
ตนเอง รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรูและสรางสรรคผลงาน
กราฟกใหม ๆ ใหมีคุณภาพ สามารถตอยอดความคิดไป
ยังวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
วิชาคอมพิวเตอรกราฟกที่เรียนโดยการระดมความคิด 

2.2 เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาที่ 
เรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกโดยการระดมความคิดใน
ดานของความคิดสรางสรรค 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีตอ
การสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
3.  วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 

3.1 ความคิดเชิงสรางสรรค 
นักวิชาการไดใหนิยาม ความหมาย และคําจํากัด

ความของความคิดสรางสรรคกันอยางกวางขวางดังตอไปนี ้ 
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Wallach and Kogan [5]  ใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรควา หมายถึงความคิดโยงสัมพันธ 
(Association) คนที่มีความคิดสรางสรรค คือ คนที่
สามารถจะคิดอะไรไดอยางสัมพันธเปนลูกโซ สวน 
Torrance [6] กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความ 
สามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือส่ิง
แปลก ๆ ใหม ๆ ที่ไมรูจักมากอน ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้
อาจจะเกิดจากการรวมความรูตาง ๆ   ที่ไดรับจาก
ประสบการณแลวเชื่อมโยงกับสถานการณใหม ๆ ส่ิงที่
เกิดขึ้นแตไมจําเปนส่ิงสมบูรณอยางแทจริง ซึ่งอาจออกมา
ในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร สวน 
Guilford [7]  กลาววา ความคิดแบบเนกนัย (Divergent 
thinking) คิดไดกวางไกลหลายทิศหลายทาง และนําไปสู
การคิดคนพบส่ิงใหม ประดิษฐส่ิงแปลกใหมรวมไปถึงการ
คิดแกปญหาไดสําเร็จอีกดวย ซึ่งมีองคประกอบไดแก 
ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนใน 
การคิด และความคิดละเอียดลออ หรือความคิดตกแตง  

ดังนั้นจึงสรุปความไดวา คิดเชิงสรางสรรค หมายถึง 
กระบวนการคิดทางสมองของมนุษยที่สงผลใหเกิด
ความคิดใหม ๆ หรือการผสมผสานใหไดส่ิงใหม และ
เชื่อมโยงความคิดกับส่ิงตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดส่ิงใหม ๆ 

3.2 การพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยการระดม
สมอง 

De Cecco [8] กลาววา ครูสามารถที่จะจัดสถานการณ
ที่สงเสริมความยืดหยุน ความคลองในการคิด และ
ความคิดริเริ่มในการแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดโดย
มองวาความคิดสรางสรรคเปนการแกปญหาระดับสูง ซึ่ง
สามารถจัดกิจกรรมใหพัฒนาความสามารถในการคิด
สรางสรรคได และไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนไว 3 วิธี หนึ่งในนั้นคือ พัฒนาทักษะการแกปญหา
โดยวิธีระดมสมอง (Brainstorming) การตั้งสมมติฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน การพัฒนาความคิดสรางสรรค 
(Creative thinking) ดวยวิธีการสอนแบบระดมสมอง 
(Brainstorming)  เปนวิธีการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน
รวมกันคิด รวมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
หัวขอหรือประเด็นปญหา เพื่อหาคําตอบและนําไปสูการ
แกปญหานั้น ๆ โดยใหทุกคนมีอิสระในการหาคําตอบ
หรือหาทางเลือกนั้น ซึ่งเทคนิคการระดมสมองนํามาใช

เมื่อตองการตั้งหัวขอปญหา การวิเคราะหปญหา การหา
แนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความตองการ 
[9] โดยการระดมสมองมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดอยางอิสระ 
2) ฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
3) ปริมาณยิง่มากยิง่ดียงัไมตองคํานึงขอเทจ็จรงิ

และเหตุผล 
4) หามวิจารณในระหวางที่มีการแสดงความคิดเห็น 

เพราะจะเปนการทําใหความคิดหยุดชะงักได 
5) หลีกเล่ียงการโตแยง 
6) ควรจํากัดเวลาไมใหนานเกินไปประมาณ 15-20 

นาที เพราะจะทําใหเกิดความลาทางความคิด 
7) จดบันทึกทุกความคิดเห็นลงบนกระดาน หรือ

กระดาษ 
3.3 ขั้นตอนของเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง   

มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1) อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับการระดมสมองเพื่อ

สรางกระบวนการความคิดเชิงสรางสรรคอาจจะมีคําถาม
หรือกิจกรรมกอนการเริ่มการระดมสมองก็ได  

 2) แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ   
3-11 คน ซึ่งควรมีจํานวนสมาชิกในกลุมเปนค่ีและให
ผูเรียนแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกลุม เชน ประธาน
กลุม เลขากลุม เปนตน  

 3) กําหนดประเด็นหัวขอในการระดมสมองซึ่ง
จะตองเปนหัวขอที่ไมกวางจนเกินไป หรือใหเฉพาะเจาะจง
ประเด็นที่ตองการในการระดมสมอง 

 4) การระดมสมองใหสมาชิกรวมกันแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระเพื่อใหไดคําตอบหรือทางเลือกที่
หลากหลายมากที่สุดตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไมมี
การวิพากษวิจารณความคิดเห็นของสมาชิกที่แสดง
ออกมาเพราะความคิดสรางสรรคอาจหายไป และจะตอง
มีการบันทึกทุกความคิดเห็นลงในกระดาษ หรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่เตรียมไว 

 5) ประเมินและสรุปผลการระดมสมอง เม่ือเสร็จ
ส้ินการระดมสมองแลวประธานกลุมและสมาชิกชวยกัน
จัดหมวดหมู และเรียบเรียงความคิดเห็น หรือทางเลือก    
ตาง ๆ  เพื่อใหประธานหรือตัวแทนกลุมนําเสนอความ
คิดเห็นของกลุมตนเองและใหเพื่อนกลุมอื่นเปนผูประเมิน 
โดยมีเกณฑการประเมินที่สอดคลองและเหมาะสมกับ 
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ปญหาหรือขอที่กําหนด 
ประโยชนของการสอนแบบระดมความคิด เปนวิธีที่

กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เกิดความคิด
ใหม ๆ และผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดอยาง
เต็มที่โดยไมมีการวิพากษวิจารณความคิดเห็น สงผลให
การตัดสินใจและแกปญหาไดดีและผูเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งในขณะที่ผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ
แกปญหานั้นความคิดสรางสรรคของผูเรียนจะเกิดขึ้น
อยางแทจริง  

 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1  กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี คือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
ป 2561 จํานวน 17 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบอยางแบบเจาะจง 

4.2  ขอบเขตดานเน้ือหา  
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เรื่อง “การเลาเรื่องเชิง

สรางสรรคดวยภาพวาดลายเสน” โดยใชสอนในภาคเรยีน
ที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
จํานวน 4 สัปดาห  

4.3  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  
4.3.1 ตัวแปรตน : การสอนแบบระดมความคิด

ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
4.3.2 ตัวแปรตาม :  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการสอน
โดยใชการสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก 

4.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย 
4.4.1 แผนการสอนแบบระดมความคิดในวิชา

คอมพิวเตอรกราฟก ประกอบดวย 2 กิจกรรม 1) กิจกรรม
ฝกความคิดคลองแคลวและความคิดยืดหยุน และ2) 
กิจกรรมฝกความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ 

4.4.2 แบบประเมินความคิดเชิงสรางสรรคใน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก แบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
ความคิดสรางสรรค ประกอบดวย ความคิดคลองแคลว 

ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
2) ดานการออกแบบและกราฟก และ 3) ดานเนื้อหา 

4.4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการสอนโดยใชการสอนแบบระดมความคิดในวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก 

การสรางเครื่องมือการวิจัย ใชหลักการดังนี ้
 1) กําหนดขอบเขตของส่ิงที่ตองการศึกษา

และวิเคราะหองคประกอบและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2) สรางเครื่องมืองานวิจัย 
 3) นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน 3 ดาน 

ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานการออกแบบและ
กราฟก และดานเนื้อหา 

 4) วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือแลวนําผล
การประเมินมาปรับปรุงกอนนําไปใชจริง 

4.5  การเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลรวมกับการทดลองดังตอไปนี้    

4.5.1 ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบกอนเรียนโดย
ใหนักศึกษาเขียน storyboard แลวลงมือสรางดวย
โปรแกรมทางดานกราฟก 

4.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการระดม
ความคิดตามแผนการเรียนรู และประเมินผลการจัด
กิจกรรมตามแผนการเรียนที่ออกแบบไว 

4.5.3 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนโดย
ใหนักศึกษาเขียน storyboard แลวลงมือสรางดวย
โปรแกรมทางดานกราฟก 

4.5.4 ประเมินผลการออกแบบคอมพิวเตอร
กราฟกของนักศึกษาในวิชาคอมพิวเตอรกราฟกประเมิน 
ผลจากผูสอนและผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบประเมินผล
ความคิดเชิงสรางสรรค 

4.5.5 นําผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมตัวอยางที่เรียนโดยการสอนแบบระดมความคิด 
(Brainstorm) ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสงเสริม
ความคิดเชิงสรางสรรคมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกรณีกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน 
(Dependent Samples) ใชการทดสอบสองกลุมที่
สัมพันธกัน (Paired-Samples t-Test) 

4.5.6 ใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจการเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกโดยใชแบบสอบถาม 
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4.6  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย ดําเนินการดังนี้ 

4.6.1 วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา 
0.97 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

4.6.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความ
พึงพอใจดวยวิธกีารหาสัมประสิทธิแ์อลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach alpha coeffcient) จากการทดลองกับ
นักศึกษาที่ไดเรียนมาแลว มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.89 

4.6.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกรณีกลุมตัวอยางทีไ่มเปนอิสระตอกัน (Dependent 
Samples) ใชการทดสอบสองกลุมที่สัมพันธกัน (Paired-
Samples t-test) 

4.6.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาระดับความ 
พึงพอใจ โดยใชคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5.  ผลการวิจยั  

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มีตอการ
สอนแบบระดมความคิด (Brainstorm) ในวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก ภาพรวมพบวา นักศึกษาทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนไดคะแนนเฉล่ีย    
รอยละ 34.71 และนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 69.24 แสดงให
เห็นวาการสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเลาเรื่องเชิง
สรางสรรคดวยภาพวาดลายเสนเพิ่มขึ้น รอยละ 34.53 
แสดงกราฟเปรียบเทียบภาพรวมดังรูปที่ 1 

 

รูปที ่1 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 

   กอนเรยีนและหลังเรยีน 

 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสอนแบบ
ระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ทําใหนักศึกษา
มีความสามารถดานความคิดสรางสรรค ดานการออกแบบ
และกราฟก และ ดานเนื้อหา มีความสามารถเพิ่มขึ้น 
แสดงกราฟเปรียบเทียบดังรูปที่ 2 
 

 

  รปูที่ 2 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบรายดานคะแนนเฉล่ีย 

            กอนเรียนและหลังเรยีน 
 

และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) ดานความคิด
สรางสรรค 2) ดานการออกแบบและกราฟก และ 3) ดาน
เนื้อหา พบวา ทุกดานมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน
ที่ศึกษา รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

   ของผูเรียนกอนและหลังเรียนจําแนกตาม 

   รายดาน         (n=17) 

คะแนนการ
ทดสอบ 

ดานความคิด
สรางสรรค 

ดานออกแบบ
และกราฟก 

ดานเนื้อหา 

𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 
กอนเรียน 17.29 1.72 10.35 2.999 7.35 1.50 

หลังเรียน 28.94 2.30 23.35 2.96 16.00 2.55 

 คา t-test 30.42* 21.66* 17.84* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม 
พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่2 
 
 
 

ภาพรวม 

pretest 34.71

posttest 69.24

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

ร้อย
ละ
ขอ
งค
ะแ
นน
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียน 

        (n=17) 
กลุมตัวอยาง 𝒙𝒙� S.D. t-test Sig. 

แบบทดสอบกอนเรียน 34.71 5.87 29.68* .000 
แบบทดสอบหลังกอนเรียน 69.24 6.62 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
5.2  ผลการประเมินความคิดสรางสรรคของนักศึกษา

ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกโดยการระดมความคิด 
พบวา ภาพรวมนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรค
กอนเรียน 4.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 43.24 และ
คะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 72.35 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3 
ตารางที่ 3 คะแนนความคิดสรางสรรคของนักศึกษา 
ความคิดสรางสรรค กอนเรียน รอยละ หลงัเรียน รอยละ 
การคิดคลอง  4.29 42.90 7.12 71.20 
การคิดยืดหยุน  4.41 44.10 7.24 72.40 
การคิดริเร่ิม  4.415 44.15 7.23 72.30 
การคิดละเอียดลออ 4.18 41.80 7.35 73.50 

ภาพรวม 4.32 43.24 7.24 72.35 

 
5.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนแบบระดม

ความคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.28, 
S.D.=0.63) เมื่อเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก พบวานักศึกษาพอใจ “การจัดการเรียนรูทําให
นักเรียนพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค” สูงกวาขออื่น ๆ 

เปนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.47, S.D.=0.51) 
รองลงมาคือ “การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและมีแนวคิด

ในการออกแบบมากขึ้น” ( x =4.37, S.D.=0.67) และ 
“กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานออกแบบมากขึ้น”, “การจัดการเรียนรู 
ชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจในการออกแบบ
ดวยตนเองได” และ “กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําให

ไดทํางานรวมกับผูอื่น” ( x =4.33, S.D.=0.61)  ซึ่งมีคา
เทากัน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความ  
   พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบ 
   ระดมความคิด 

รายการประเมิน 
 ความพึงพอใจ 

x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. กิจกรรมการเรียนแบบระดม
ความคิดมีความเหมาะสมกับ
รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

4.03 0.67 มาก 

2. กิจกรรมการเรียนรูแบบระดม
ความคิดสงเสริมใหนักเรียน 
ไดแลกเปล่ียนความรูความคิด 
เชิงสรางสรรค 

4.10 0.76 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริม 
การคิดเชิงสรางสรรค 

4.27 0.69 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงาน
ออกแบบมากขึ้น 

4.33 0.61 มาก 

5.การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจ
หลักการออกแบบไดงาย 

4.30 0.70 มาก 

6. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียน
สรางความรูความเขาใจในการ
ออกแบบดวยตนเองได 

4.33 0.61 มาก 

7. การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียน
พัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค 

4.47 0.51 มาก 

8. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและ
มีแนวคิดในการออกแบบมากขึ้น 

4.37 0.67 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ 
ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 

4.33 0.61 มาก 

10. การจัดการเรียนรูสงเสริมใหมี  
  ทัศนคติที่ดีตอการเรียนใน 
  รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

4.23 0.50 มาก 

รวม 4.28 0.63 มาก 

 
6.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

6.1  ผลการประเมนิความคิดสรางสรรคของนักศึกษา
ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกโดยการระดมความคิด พบวา 
ภาพรวมนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคกอน
เรียน 4.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 43.24 และคะแนน
เฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน คิดเปน
รอยละ 72.35 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญณิตา 
และคณะ [10]  ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร ซึ่งพบวา คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.51 
คิดเปนรอยละ 51.06 และคะแนนหลังการฝกทักษะ
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นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังการฝก
ทักษะเทากับ 47.52 คิดเปนรอยละ 79.20 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากคะแนนเฉล่ียกอนการฝก ซึ่งมีคาเทากับ 34.50  
คิดเปนรอยละ 57.50 โดยคะแนนพัฒนาการเฉล่ียคิดเปน
รอยละ 50.69 และสอดคลองกับผลการวจิัยของ ศิริญญา 
ดวงคําจันทร และหลา ภวภูตานนท [11] ไดศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตโดยใชเทคนิค ระดมสมองที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดสรางสรรคนักเรียน
ในวงจรที่ 1 คะแนนรวมเฉล่ียความคิดสรางสรรค 12.12 
คะแนน คิดเปนรอยละ 50.50 ในวงจรที่ 2 คะแนนรวม
เฉล่ียความคิดสรางสรรค 16.87 คะแนน คิดเปนรอยละ 
70.29 จากผลการศึกษาในครั้งน้ี นอกจากจะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นแลวยังชวยสงเสริมให
นักศึกษามีความคิดสรางสรรคดีขึ้น ดวยวิธีการสอนแบบ
ระดมสมอง ซึ่งนักศึกษาแตละคนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีอิสระที่จะคิดหาคําตอบที่หลากหลาย 
และมีความแตกตางเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาความ
สรางสรรคที่ดี 

6.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวา หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ กุลนิษก สอนวิทย [12] ไดศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรูดวย
ทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดโบโนในวิชาการออกแบบ
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลประดับปริญญาบัณฑิต พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการวิจัยของ สิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู [13] ไดศึกษา 
การพัฒนาความสามารถดานการคิดสรางสรรคของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบกํากับตนเอง พบวา คะแนนทดสอบหลังการ
จัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกํากับตนเองในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยสูงกวากอนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู โดยมี
นัยทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ อรณิชชา ทศตา และคณะ [3] ไดศึกษาการประยุกต

ทฤษฏีโครงสรางทางสติปญญาในการพัฒนาความสามารถ
ทางปญญาที่สงเสริมความคิดสรางสรรคดวยเทคนิคการ
แกปญหาเชิงสรางสรรคและการระดมสมอง พบวา 
นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาดวยโปรแกรมมี
คะแนนเฉล่ียโดยรวมและคะแนนผลงานสรางสรรคสูง
กวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เพราะในการจัดการสอนแบบระดมสมองเปน
วิธีการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนรวมกันคิด รวมกันแสดง
ความคิดเห็น เพื่อหาคําตอบและนําไปสูการแกปญหานั้น ๆ 
โดยใหทุกคนมีอิสระในการหาคําตอบหรือหาทางเลือกนั้น 
[8] จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคไดดีขึ้น 

6.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การสอนแบบระดมความคิด (Brainstorm) ในวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความ  
พึงพอใจตอการสอนแบบระดมความคิดในระดับมาก 
เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ กุลนิษก สอนวิทย [12] ได
ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการเรียนรูดวยทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดโบโน
ในวิชาการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนิสิต
นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลประดับปริญญา
บัณฑิต พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ทั้งนี้เพราะการสอนแบบน้ีเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระ
ในการพูด การคิด [9] และรวบรวมความเห็นของทุกคน
โดยไมวิจารณในขณะแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนการทําให
ความคิดสะดุด และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทร 
ลัดดากลม บุญเชิดชู [13]  ไดศึกษาการพฒันาความสามารถ
ดานการคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขา วิชาการศึกษา
ปฐมวัยโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกํากับตนเอง 
พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการออกแบบ
และบรรลุภาระงาน และดานบรรยากาศการเรียนรูอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด 

 
7.  ขอเสนอแนะ 

7.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 
7.1.1 ควรมีการสนับสนุน สงเสริมใหมีการสอน

โดยใชเทคนิคการระดมสมองไปใชในการเรียนวิชาที่
เกี่ยวของดานการออกแบบอื่น ๆ เพื่อสงเสริมและกระตุน
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ความคิดสรางสรรคในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
อยางแพรหลายเพราะการระดมสมองเปนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความ
คิดเห็นในระยะเวลาส้ัน เปนวิธีการที่กระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคไดดี สงเสริมใหนักเรียนกลาคิด คิดได
กวางไกลและหลากหลายทิศทาง 

7.1.2 ควรมีการเลือกเนื้อหาของวิชาตาง ๆ ที่จะ 
นํามาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัการระดม
สมองดวย 

7.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
7.2.1 ควรทําการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้กับ 

ประชากรกลุมอื่น ๆ เพื่อเปนการเปรียบเทียบผลการวิจัย
วาแตกตางกันหรือไม 

7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนโดยเทคนิค
การสอนแบบระดมสมองกับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ  

7.2.3 ควรเลือกเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ ที่
สงเสริมความคิดสรางสรรค 
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