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บทคดัย่อ  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน วิชา GAD331 การ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัเพื่อพฒันาผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลั และความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมของนกัศึกษาคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ
ผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัของนกัศึกษาในรายวิชา GAD 331 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์
ดิจิทลั ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชที้มเป็นฐาน และเพื่อศึกษาความสามารถในการท างานเป็นทีมของ
นกัศึกษาในรายวชิา GAD 331 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลั ท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชที้มเป็นฐาน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา GAD331 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลั ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จ านวน 60 คน 
โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการประเมินคุณภาพผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ดิจิทลัของนักศึกษา ท่ี
ประเมินผลโดยอาจารยผ์ูส้อน และแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักศึกษา ท่ี
ประเมินโดยตนเอง และเพื่อนนกัศึกษา น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และประมวลผลโดยใชส้ถิติ 

ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพผลงานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัของนกัศึกษาท่ีจดัท า
เป็นแบบกลุ่ม มีคุณภาพมากกว่าการจดัท าแบบรายบุคคล อย่างเห็นได้ชดั โดยมีผลประเมินคุณภาพ
ผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัเป็นรายเป็นบุคคลมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลางและผลประเมิน
คุณภาพผลงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพดิ์จิทลัแบบรายกลุ่ม มีคะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก 
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ABSTRACT  

 This research is a result of learning management using the team based learning in class 
GAD331 ,The digital publishing, a class design for develop digital publishing design work and 
improve the ability to work as a team of students at School of Digital Media, Sripatum University. 
The Objective is to study the quality of digital publishing works of students in class GAD331. Using 
the team based learning the study will measure team working ability of students in GAD331.  
 The test group consisted of 60 students who were enrolled in Semester 2/2017 IGD331 class 
at Sripatum University. The evaluating of quality of the works is evaluated by the instructor and the 
quality of the teamwork is evaluated by the student himself and other students in the class. All data is 
analyzed and processed using statistics methods.  
 The result of the research showed that the quality of digital publishing work by the team of 
students is better than the work of an individual student. The score of work by individual student is 
about average compared to a score of a work by team which was evaluated as a very high score. 
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