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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส์ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียน 
การสอนหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูประชากรคือนักศึกษาครูระดับอุดมศึกษาใน 
ประเทศไทย ตัวอย่างตอบกลับจานวน 520 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการวิจัย ดังนี้ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
เช ่น  ส ิ่งป ระด ิษ ฐ ์ ส ื่อก ารเร ีย น ก ารสอน  ออกแบ บ ป กน ิทาน  ค ิด เป ็น ร ้อยละ 67.12 
2) ผ ู้ตอบแบบสอบถามสร้างส ื่อการเร ียนการสอนไม ่สอดคล้องก ับการแสดงความคิดเห ็น 
เช่น หากไดัรับมอบหมายให้สอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ท่านจะทาสื่อการเรียนการสอน 
อย่างไร ความคิดเห็นมากที่สุดคือ A. “จากประสบการณ์สอนของท่านเอง แล้วพัฒนาขึ้นมา 
ใหม่’’ มีค่าเฉลี่ย คือ 3.97 รองลงมาคือ ตอบ B. “จากการดูสื่อการเรียนการสอน ของคนอื่น 
แล้วนัามาดัดแปลงให้แตกต่าง’’ ค่าเฉลี่ย 3.90 แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าในสภาพป้จจุบัน 
ได้ม ีการปฏิบัติตามข้อ B. “จากการดูส ื่อการเรียนการสอนของคนอื่น แล้วนัามาดัดแปลงให้ 
แตกต่าง’’ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.73 รองลงมาคือ A. “จากประสบการณ์สอนของท่านเอง 
แล้วพัฒนาขึ้นมาใหม่’’ คิดเป็นร้อยละ 35.00 เป็นต้น
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Abstract
The purpose of this paper is to study the behavior of creating instructional 

media or creative products of pre-service teachers. A representation sample consisting 
of 520 undergraduate students in the Educational field from 8 universities in Thailand 
took part in a survey study by using questionnaires. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results of the study were: 
1) the responders created educational products namely Invention, instructional media, 
storytelling book covers (67.12%) 2) the responders creating instructional media or 
creative products that were inconsistent with the opinions, instance if they were 
assigned to use instructional media in their instruction, how would they create 
the instructional media? The majority indicated that (A) “they would create the 
instructional media from their experiences and modify it to new products’’ 
(mean = 3.97), followed by (B) “they would review other people’s work and then 
modify it to suit to their own instruction media’’ (ทาean=3.90). However, in the actual 
practice, they reviewed the majority indicated that (B) “they would review other 
people’s work and then modify it to suit to their own instruction media’’ (46.73%), 
followed by (A) “they would create the instructional media from their experiences and 
modify it to new products’’ (35.00%).
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บทนำ
ป้จจุบันนี้ สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารอันทันสมัย สามารถเข้าถ ึงข้อม ูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วข ึ้น 
และนวัตกรรมเป็นสำคัญ ม ีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
ดังนั้น ครูควรพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องมีความกระตือริอร้น 
ในการพ ัฒนาด้านท ักษะวิทยาการสอนให ้ผ ู้เร ียนสามารถเข ้าใจ จดจำและน้าไปใช ่ได ้ 
(พนมนคร มีราคา, 2560) การน้าสื่อการเรียนการสอนมาใช1นการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดความรู้ความเข่าใจในเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถนอมพร เลาหจรัสแสง (2556)ได้เสนอทักษะ 
ที่จาเป็นสำหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ซึ่งมีเรื่องการสื่อสาร (Communication) 
คือ ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือก'ใช้สื่อ การน้าเสนอสื่อ
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