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การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้
สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
The Design of Learning Activity Management Process for Organizing Short
Film Production Course for Students at Elementary Education Levels
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบกระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษา การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย แบบ
ผสมผสาน (mixed method) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ออกแบบกระบวนการจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและเพื่อตรวจสอบ
คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สั น้ สาหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยครัง้ นี ป้ ระกอบด้ วย 2 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1
การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยน
ระดับ ประถมศึก ษาด้ วยวิธี ออกแบบย้ อ นกลับ (Backward Design) และระยะที่ 2
การทดลองใช้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชุมนุมการผลิตภาพยนตร์ สัน้ จานวน
42 คน ด าเนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิ จัย แบบกลุ่ม เดี ย ววัด ก่ อ นและหลัง
(One Group–Pretest-Posttest Design) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วยคู่มือ
กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา รวม 15 กิจกรรม แบบสอบถามความสอดคล้ องของคู่มือกระบวนการ
1

นักศึกษาปริ ญญาเอกสาขาวิชานวัตกรรมการบริ หารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา
แบบสอบวัด ความรู้ แบบประเมิ น สมรรถนะส าคัญ ของผู้เรี ย นและแบบสอบถาม
วัด ความพึงพอใจ วิเคราะห์ ข้ อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบที (t-Test) ผลการวิจยั สรุป ดังนี ้
1. ผลการออกแบบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา โดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก ครู ผ้ ูจัด กิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา จานวน 20 คน
เป็ นครู ที่ ป รึ ก ษาในการน านั ก เรี ย นเข้ าประกวดกิ จ กรรมการผลิ ต ภาพย นตร์ สั น้
ระดับ ประเทศ ในงานศิ ล ปหัต ถกรรมนัก เรี ย นระดับ ชาติ แ ละได้ รับ รางวัล ประกวด
ภาพยนตร์ สัน้ ระดั บ ชาติ จั ด โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยผู้วิจัยเก็บข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี การศึกษา 25542556 พบว่ า มี กิ จ กรรมที่ เหมาะสม จ านวน 15 กิ จ กรรม ได้ แก่ 1)การเขี ย นบท
ภาพยนตร์ สนั ้ 2) การคัดเลือกทีมงาน 3) การคัดเลือกนักแสดง 4)การจัดตารางการถ่าย
ทาภาพยนตร์ สนั ้ 5) การออกแบบและการสร้ างฉากภาพยนตร์ สนั ้ 6) การกาหนดและ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ การทาภาพยนตร์ สนั ้ 7) การรวบรวมและสรุ ปงบประมาณการผลิต
ภาพยนตร์ สั น้ 8) การก ากั บ การแสดง 9) การก าหนดมุ ม กล้ องและขนาดภาพ
10) การจัด แสงภาพยนตร์ สัน้ 11) การบัน ทึ ก เสี ย ง 12) การถ่ า ยท าภาพยนตร์ สัน้
13) การตั ด ต่ อ ภาพยนตร์ สั น้ 14) การผสมเสี ย งภาพยนตร์ สั น้ 15) การจั ด ฉาย
ภาพยนตร์ สนั ้ โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสม
ในด้ านโครงสร้ าง กิ จกรรม เนื อ้ หา ภาษา การจัดลาดับ ขัน้ ตอน เทคนิ คที่ ใช้ รวมทัง้
การวัด และประเมิ น ผล พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญโดยในประเด็ น
ตรวจสอบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้ สาหรับนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.98
2. ผลการตรวจสอบคู่ มื อ กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาพบว่า
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2.1 คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ = 80/80
2.2 ความรู้ของนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา หลัง เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.3 สมรรถนะสาคัญ ของนัก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยคู่มื อ กระบวน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
หลังเข้ าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.4 นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สดุ
คาสาคัญ : กระบวนการเรี ยนรู้/ ภาพยนตร์ สนั ้
Abstract
This research is developmental and conducted through mixed
method. It aims to design a short film production workshop as a form of
learning activities for elementary students as well as to examine the manual for
organizing learning activity.
The research was conducted in two periods: the first one was
devoted to designing the short film production workshop through backward
design approach while the second involves the experimental launching of the
workshop thus designed. The sample comprises a group of 42 students who
belong to the Short Film Production Club. The author performs the
experimental launching of the workshop through the One – Group – Present –
Post - Test – Design approach. The research tools include: (1) the manual for
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organizing the short film production workshop for elementary students, which
comprises 15 modules;(2) a questionnaire for determining the Index of Item
Objective Congruence (IOC) of the manual; (3) the test papers; (4) the
Competency of Learners Assessment questionnaires; and (5) Satisfaction
Assessment questionnaires. The data analysis is performed through the
calculation of mean, standard deviation, and t – test score. The findings of this
research are as follows:
1. The result of the designing of the manual for organizing the short
film production workshop for elementary students : The author conducted indepth interviews of 20 teachers who organized the short film production
workshops for elementary students. These teachers were the advisors who
had supervised their students competing in, and finally winning, the National
Short Film Production Contest during the National Students’ Handicraft Expo,
organized by Office of the National Primary Education Commission, Ministry of
Education. The same author conducted the three year retrospective (2011 –
2013) data collection. The result of the designing of the manual for organizing
the short film production workshop for elementary students, reveals that the
good workshop comprises 15 modules. 1) Writing film scripts 2) Forming the
working team 3)Selecting actors and actresses 4) Scheduling the shooting
steps 5) Designing and creating the scenes 6) Specifying and preparing the
instruments 7) Raising and summing up the fund for producing the short film.
8)Directing the short films 9) Planning camera angles and setting image sizes
10) Studio lighting 11) Sound recording 12) Shooting the films 13) Editing the
short film 14) Mixing the sound in the film 15) Screening the finished film
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The experts maintain that the manual is perfect and right in terms of
structure, activities, content, language, sequencing, techniques employed,
measurement and evaluation. The IOC value is calculated at 0.98
2. The examination of the manual for organizing the short film
production workshop for elementary students, yield the following results:
2.1 The manual is effective according to the standard value of
80/80
2.2 The knowledge of the students after participating in the short
film production workshop by studying this manual is higher than before the
participation, with statistical significance level of 0.01
2.3 The competency of the students after participating in the short
film production workshop by studying this manual is higher than before the
participation, with statistical significance level of 0.01
2.4 The students who participated in the short film production
workshop by studying this manual, are at the highest level of satisfaction.
Key Words : Learning process, Short Film
บทนา
ภาพยนตร์ สนั ้ สื่อเทคโนโลยีอีกหนึ่งประเภทที่กาลังได้ รับความนิยมในวงการ
การศึกษา มีการนาภาพยนตร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ สถานศึกษาเพิ่มมากขึ ้น ทังใน
้
ด้ านการเปิ ดฉายให้ นกั เรี ยนได้ รับชมรวมถึงการผลิตภาพยนตร์ สนภายในสถานศึ
ั้
กษา
เพื่ อ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ประจวบกับ ในปั จ จุบัน มี ก ารจัด ประกวด
ภาพยนตร์ สนในหลายหน่
ั้
วยงานที่เกี่ยวข้ องทางการศึกษา ส่งผลให้ สถานศึกษาตื่นตัว
ในการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนเพื
ั ้ ่อนามาใช้ ในการพัฒนาความสามารถนักเรี ยน
ทางด้ านเทคโนโลยีและสื่อสารสะท้ อนความคิดตามหัวข้ อการประกวด ดังที่ วาจวิมล
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เดชเกตุ (2551,14-2) ได้ กล่าวว่า การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ เป็ นหนึ่งในรู ปแบบการผลิต
ภาพยนตร์ ที่เกิดขึน้ พร้ อมกาเนิดสื่อภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ สนมี
ั ้ ให้ เลือกทัง้ ใน
ระบบฟิ ล์มภาพยนตร์ และระบบวีดีทศั น์ซึ่งสะดวกและประหยัดงบประมาณในการผลิต
การสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ สนมี
ั ้ ข้ อจากัดที่ท้าทายผู้ผลิตทังในเรื
้ ่ องเวลาการนาเสนอและ
เนื อ้ หาหรื อ เหตุก ารณ์ ในภาพยนตร์ ที่ จ ากัด ความยาวไม่ เกิ น 30 นาที การประกวด
ภาพยนตร์ สนเป็
ั ้ นเวทีท้าทายและเป็ นช่องทางสาคัญที่ทาให้ ภาพยนตร์ สนแพร่
ั้
หลาย
ไปสู่ผ้ ชู ม เสมือนเป็ นเวทีให้ ผ้ ผู ลิตภาพยนตร์ สนก้
ั ้ าวสู่หนทางของผู้ผลิตภาพยนตร์ มือ
อาชี พ ต่ อ ไป สอดคล้ องกั บ เนาวนิ ต ย์ สงครามได้ กล่ า วว่ า จากการศึ ก ษ าของ
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ร่วมกับ The British Film Institue ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับการสร้ าง
ชิน้ งานดิจิทัลวีดิทัศน์ ข องผู้เรี ยน ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้เรี ยนระดับ ประถมศึกษาที่ ได้ สร้ าง
ชิ ้นงานดิจิทลั วีดิทศั น์ขึ ้นเองจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาทักษะได้ ดีขึ ้น อาทิ ทักษะการเขียน
การอ่า น การรู้ สื่อ (Media) ทัก ษะการพิม พ์ แ ละการน าเสนอชิ น้ งานที่ เ กี่ ย วกับ
ภาพเคลื่อนไหวการศึกษาดังกล่าวได้ ให้ มมุ มองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้ างดิจิทัลวีดิทศั น์
ของผู้เรี ยนไว้ ดงั นี ้ 1) การสร้ างสรรค์งานของผู้เรี ยนช่วยเสนอความเป็ นตัวตนของผู้เรี ยน
ได้ เป็ นอย่างดี 2) กระบวนการทางสังคมที่จะให้ ผ้ เู รี ยนได้ สวมบทบาทต่างกันไปเพราะ
ผู้เรี ยนจะต้ องร่ วมมื อกันทางาน การได้ รับ ประสบการณ์ ตรงจากบทบาทต่างๆ เช่น
การเป็ นผู้เขียนบท เป็ นผู้กากับ เป็ นต้ น กระบวนการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนได้ ลงมือ
ทา ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้จากกลุม่ เพื่อน จากปั ญหาที่พบจากสภาพแวดล้ อมรอบตัวจะถูก
บูรณาการเป็ นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ 3) การพัฒ นาแนวคิด (Idea)
เกี่ยวกับการสร้ างดิจิทลั วีดิทศั น์ของผู้เรี ยนเป็ น การช่วยฝึ กผู้เรี ยนให้ สื่อสารด้ วยการใช้
คาและภาษา (Language) ของภาพเคลื่ อ นไหว หมายถึง การฝึ ก ให้ ผ้ ู เ รี ย นใช้
ภาพเคลื่อนไหวสื่อสารแทนภาษาพูดโดยมีอ งค์ประกอบต่างๆ ของการสร้ าง เช่น เพลง
ประกอบ มุมกล้ อง ภาพประกอบต่างๆ (2554 : 15)
ทางด้ านสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน กระทรวงศึกษาธิ การได้ จัด
โครงการพัฒนานักเรี ยนด้ านการผลิตภาพยนตร์ สนเพื
ั ้ ่อการเรี ยนรู้มาอย่างต่อเนื่องโดย
เล็งเห็ น ว่า การพัฒ นานัก เรี ย นทางด้ า นเทคโนโลยี ไอที ด้ า นการผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้
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เป็ น การเปลี่ ย นบทบาทของเด็ กและเยาวชน จากผู้บ ริ โภคสื่ อ มาเป็ น ผู้ผ ลิ ต สื่ อ เพื่ อ
เผยแพร่ ส่สู าธารณะ จะเป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้ไม่เพียงแต่
สร้ างความตระหนัก และรู้ ถึ งขั น้ ตอนเบื อ้ งหลังการผลิ ต สื่ อ แล้ ว ยังเป็ น การปลูก ฝั ง
ทัศนคติที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนด้ วย ทัง้ ยังเป็ นการปูพื ้นฐานสู่อนาคตการเป็ น
ผู้ผลิตสื่อ ในยุคที่ การผลิตสื่ อได้ เปิ ดพื น้ ที่ เสรี สาหรับทุกคน อันจะเป็ นประโยชน์ กับ
นั ก เรี ย นและเป็ นสิ่ ง ที่ ต อบสนองตามจุ ด มุ่ ง หมายหลัก สูต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 7)
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้ านเพื่อ
ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริ มสร้ างให้ เป็ นผู้
มีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อ
สังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมี ความสุข กิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรี ยนมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ ใช้ องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ และประสบการณ์ ข องผู้ เรี ย นมาปฏิ บัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้เรี ยนเกิ ด
สมรรถนะส าคั ญ ได้ แก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิตและความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี รวมถึงส่งผลในการพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ได้ แก่ รักชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ซื่ อสัตย์ สุจริ ต มี วินัย ใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่อย่างพอเพี ยง มุ่งมั่น
ในการทางาน รักความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทางานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้ วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี ้ คือ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นั ก เรี ย นและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณ ประโยชน์ กิ จ กรรมทั ง้ สามด้ าน
เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ พัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การท างานร่ ว มกั น การรู้ จั ก แก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจที่ เหมาะสม ความมี เหตุ ผ ล
การช่วยเหลือแบ่งปั นเอื ้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้ สอดคล้ องกับความสามารถ
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ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ย นให้ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ด้ ว ยตนเองในทุก ขัน้ ตอน ได้ แ ก่
การศึ ก ษาวิ เคราะห์ วางแผน ปฏิ บั ติ ต ามแผนประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การท างาน
เน้ นการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวุฒิ ภาวะของ
ผู้เรี ยนและบริบทของสถานศึกษาและท้ องถิ่น
กิ จ กรรมนัก เรี ย นนัน้ ประกอบด้ ว ย 2 กิ จ กรรมหลัก คื อ 1) กิ จ กรรมลูก เสือ
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ ประโยชน์ และ 2) กิ จ กรรมชุม นุม ปั จ จุบัน การเรี ย นรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนในระดั
ั้
บประถมศึกษาอยู่ในส่วนงานของกิจกรรมชุมนุม โดยการรวมกลุ่ม
นักเรี ยนที่ มีความสนใจในกิจกรรมภาพยนตร์ สนั ้ เพื่ อมาเรี ยนรู้ ขัน้ ตอนกระบวนการ
การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ มีคุณครู ที่สนใจมาเป็ นครู ที่ปรึ กษากิจกรรม โดยมีชั่วโมงเรี ยน
ตลอดปี การศึกษาจานวน 30 ชัว่ โมง
จากการศึก ษาเอกสารต่ า งๆ และความสนใจด้ า นการผลิ ต ภาพยนตร์ สั น้
ในระดั บ ประถมศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางในการออกแบบกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผู้วิจยั
พบว่าการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการออกแบบย้ อนกลับ
เป็ น วิธีการที่ จะทาให้ ครู สามารถจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต ภาพยนตร์ สัน้ ให้ แ ก่
นักเรี ยนได้ สาเร็ จ โดยมี การตัง้ เป้ากาหนดการวัด และประเมิ น ผลจากชิ น้ งานที่ เป็ น
รู ปธรรม โดยการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนจากครู
ั้
ผ้ จู ดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่มีผลงานนักเรี ยนด้ านการผลิตภาพยนตร์
สันระดั
้ บประถมศึกษาที่ได้ รับรางวัลในระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
จัดขึน้ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นามา
ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บประถมศึกษา
ด้ วยวิธีการออกแบบการเรี ยนรู้ แบบย้ อนกลับ ให้ มีความเป็ นรู ปธรรมและมีรายละเอียด
เพียงพอเหมาะสมในการนาไปทดลองใช้ ให้ เกิดผลกับนักเรี ยนและเลือกใช้ วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ครู ในระดับประถมศึกษาได้ มีค่มู ือกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ส่งผลต่อ
การพั ฒ นานั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู้ เท่ า ทัน เทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี ม า
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สร้ างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ สนด้
ั ้ วยตัวนักเรี ยนเอง อันเป็ นการส่งเสริ มพัฒ นาทักษะ
ผู้เรี ยนเป็ นองค์รวม
วัตถุประสงค์
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่ อออกแบบกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์
สันส
้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจยั สนใจศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์
สันส
้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา โดยศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากครู ที่ปรึกษากิจกรรมภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บประถมศึกษาที่มีผลงานการประกวดการ
ผลิตภาพยนตร์ สนของนั
ั้
กเรี ยนได้ รับรางวัลระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับชาติ ระหว่างปี การศึกษา 2554-2556 โดยผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
มาออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
แบบย้ อนกลับ
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้ วย
2.1 ครู ผ้ ูจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรับ นัก เรี ย น
ระดับ ประถมศึก ษาจานวน 20 คน เป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษาในการนานัก เรี ย นเข้ า ประกวด
การผลิต ภาพยนตร์ สัน้ ระดับ ประเทศ ในงานศิ ลปหัต ถกรรมนักเรี ย นระดับ ชาติแ ละ
ได้ รับรางวัลประกวดภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บชาติ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจยั เก็บข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี การศึกษา
2554-2556
2.2 ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต ภาพยนตร์ สัน้
เป็ น ผู้มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภาพยนตร์ สัน้ จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์
สันส
้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ออกแบบ
2.3 นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม ภาพยนตร์ สั น้ จ านวน 42 คน ของโรงเรี ย นบ้ าน
ราชกรูด จังหวัดระนอง ในปี การศึกษา 2558
2.4 ครู แ ละนั ก เรี ย นที่ ส นใจด้ านการผลิ ต ภาพยนตร์ สั น้ ใน ระดั บ
ประถมศึกษาจานวน 20 คน โดยจัดตัง้ เป็ น กลุ่ม เด็กรั กหนังสัน้ ระนอง จากโรงเรี ย น
ทังหมด
้
5 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนอนุบาลระนอง โรงเรี ยนบ้ านบางหิน โรงเรี ยนบ้ านทุ่ง
หงาว โรงเรี ยนบ้ านละอุน่ ใต้ และโรงเรี ยนเอกศิลป์ ราษฎร์ พฒ
ั นา จังหวัดระนอง
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั ปี การศึกษา 2557-2558
4. การวิ จั ย ครั ง้ นี ศ้ ึ ก ษากระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สัน้ ที่ อ อกแบบขึ น้ ครอบคลุม เนื อ้ หาเหมาะสมส าหรั บ นัก เรี ย นในระดับ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6
วิธีการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ จ าแนกเป็ น 2 ประเภท คื อ ประเภทแรก
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมูล ได้ แ ก่ แบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ างและ
ประเภทที่สอง ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ได้ แก่ แ บบสัม ภาษณ์ แ บบ
มี โ ครงสร้ าง เป็ นการสัม ภาษณ์ ที่ มี ก ารวางแผน จัด เตรี ย มชุ ด ค าถามและวิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ อย่างเป็ นระบบและมีขัน้ ตอนล่วงหน้ า มีการดาเนินงานแบบเป็ นทางการ
ภายใต้ กฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานเดียวกันเพื่อสัมภาษณ์ ครู ที่ปรึ กษากิจกรรมภาพยนตร์
สัน้ เพื่อรวบรวมข้ อมูลมาออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
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เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สาหรับนักเรี ยนชุมนุมภาพยนตร์ สนั ้
โรงเรี ย นบ้ า นราชกรู ด 2) แบบสอบถามความสอดคล้ อ งของคู่มื อ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ
3) แบบสอบวัด ความรู้ 1 ฉบับ 4) แบบประเมิน สมรรถนะสาคัญ ของผู้ เ รี ย น และ
5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 1 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. คู่มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิต ภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาจานวน 1ชุด รวม 15 แผนกิจกรรม พัฒนาขึ ้นโดยผู้วิจยั
2. แบบสอบถามความสอดคล้ องของคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างโดยมี
ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้ างแบบวัดความสอดคล้ องจากเอกสารด้ านการวัด
และประเมินผล
2.2 สร้ างแบบวัด ความสอดคล้ อ งของคู่มือ กระบวนการจัด กิจ กรรม
การเรี ยนรู้ผลิตภาพยนตร์ สนั ้
2.3 นาแบบตรวจสอบความสอดคล้ องของคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ แล้ วนามาหาคานวณหาค่า IOC ได้ ค่าเท่ากับ 0.98 และรายข้ อมีค่าระหว่าง
0.80 – 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 0.50 โดยมีการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะใน
บางประเด็น เช่น การปรับกิจกรรมให้ เหมาะสมกับวัยนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา
2.4 จัดพิมพ์เป็ นฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ ตอ่ ไป
3. แบบทดสอบวัดความรู้ ได้ ดาเนิ นการสร้ างและพัฒ นาตามขัน้ ตอนต่างๆ
ดังนี ้
3.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้ างแบบสอบวัดความรู้
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3.2 วิเคราะห์เนือ้ หา องค์ประกอบกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ สนและ
ั้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้
3.3 สร้ างแบบทดสอบวัด ความรู้ เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการผลิ ต
ภาพยนตร์ สนั ้ เป็ นข้ อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ นาไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงและคัดเลือกข้ อที่เหมาะสม ซึ่งได้ ค่ารายข้ อระหว่าง
0.80 – 1.00 จานวน 20 ข้ อ
3.4 น าข้ อสอบที่ ไ ด้ จ านวน 20 ข้ อไปทดสอบกั บ กลุ่ม เด็ ก รั ก หนั ง สัน้
จัง หวัด ระนอง ปี การศึ ก ษา 2557ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 20 คน โดยใช้ เวลา
ในการสอบ 50 นาที
3.5 วิเคราะห์ ข้อสอบแล้ วคัดเลือกข้ อสอบที่มีความยาก ตัง้ แต่ 0.20 ถึง
0.80 จากการทดลองแบบทดสอบได้ ค่ารายข้ อระหว่าง 0.42 – 0.80 และค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึ น้ ไป พบว่า แบบทดสอบได้ ค่า รายข้ อ ระหว่า ง 0.23 – 0.76
นาแบบทดสอบวัดความรู้ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบทังฉบั
้ บ โดยใช้ วิธีของคู
เดอร์ ริ ชาร์ ดสัน KR–20 (Kuder Richardson-20) ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบวัด
ความรู้เท่ากับ 0.83
3.6 จัดพิมพ์ แบบสอบวัดความรู้ เป็ นฉบั บสมบูรณ์ เพื่ อน าไปใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. แบบประเมิ น สมรรถนะสาคัญ ของผู้เ รี ย น ผู้วิ จัย เลื อ กใช้ แ บบประเมิ น
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยนของสานักทดสอบทางการศึกษา โดยเลือกชุดแบบประเมิน
สมรรถนะสาหรับครูผ้ สู อนประเมิน มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Rubric)
โดยเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี ้วัดจะมีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์แบบแยกส่วน (Analytic
Criteria) ซึ่งแบ่งคุณ ภาพออกเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้ หรื อ
ผ่านเกณฑ์ และระดับปรับปรุงหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้ คะแนนแต่ละตัวชี ้วัด
มีดงั นี ้ คือ ระดับดีเยี่ยม ได้ 3 คะแนน ระดับดี ได้ 2 คะแนน ระดับพอใช้ หรื อผ่านเกณฑ์
ได้ 1 คะแนน และระดับปรับปรุงหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน
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5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อคู่มือกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผู้วิจัย
ดาเนินการสร้ างและพัฒนาตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
5.1 ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลัก การสร้ างแบบสอบถามวัด ความพึ ง พอใจ
สร้ างข้ อคาถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยเน้ นความพึงพอใจให้ มีความสอดคล้ อง
และครอบคลุ ม โครงสร้ างเนื อ้ หากิ จ กรรมการผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ จ านวน 10 ข้ อ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มากที่สดุ มาก ปานกลาง
น้ อย น้ อยที่สดุ
5.2 สร้ างแบบสอบถามความพึ ง พอใจ ให้ มี ค วามสอดคล้ องและ
ครอบคลุมโครงสร้ างและเนื ้อหาของบทเรี ยน
5.3 นาแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ ให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาพรวมมี
ความเห็นว่าแบบสอบถามความพึงพอใจมีคณ
ุ ภาพและความเหมาะสม ซึง่ มีดชั นีความ
สอดคล้ องระหว่างประเด็นการประเมินกับรายการประเมิน ตังแต่
้ 0.8 - 1.00 แล้ วนามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
5.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วนาไปใช้
สอบถามความพึ งพอใจกับ นัก เรี ย นที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง ที่ ผ่ า นการเรี ย นด้ ว ยคู่มื อ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สนแล้
ั ้ ว จานวน 20 คน (กลุม่ เด็ก
รั ก หนัง สัน้ ระนอง) ซึ่ ง ไม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยเป็ น นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ กษาที่ มี
ลักษณะและสภาพทัว่ ไปใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาความเที่ยงของแบบสอบถาม
5.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีความเที่ยง ไปจัดทาแบบสอบถาม
ฉบับจริงเพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวมข้ อมูลเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การออกแบบกระบวนการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ขันที
้ ่ 1 การสัมภาษณ์ เชิงลึกครูผ้ จู ดั กิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สั น้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา จานวน 20 คน เป็ นครู ที่ปรึ กษาในการนานักเรี ยน
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เข้ าประกวดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดั บ ชาติ แ ละได้ รั บ รางวั ล ประกวดภาพยนตร์ สั น้ ระดั บ ชาติ จั ด โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจยั เก็บข้ อมูลย้ อนหลัง
3 ปี ระหว่างปี การศึกษา 2554-2556
โดยผู้วิจัยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็ นการวิจัยที่
ไม่เน้ นข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขหลัก แต่เน้ นการหารายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่
ทาการศึกษาที่จะก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจลึกซึ ้งมากขึน้ สาหรับการจัดเก็บข้ อมูล
ด้ านการวิจยั เชิงคุณภาพจากครูผ้ สู อนกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ สั น้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีติดต่อ
ทางโทรศัพท์แจ้ งความประสงค์ขอสัมภาษณ์ เชิงลึกและเข้ าพบเพื่อการสัมภาษณ์ ตาม
การนัดหมาย ขณะสัมภาษณ์ ได้ อดั เทปการสัมภาษณ์ ตามข้ อคาถามที่ได้ ได้ กาหนดไว้
และถามเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ต้องการขยายรายละเอียด
ขันที
้ ่ 2 จัดทาคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวม เอกสาร เนือ้ หา กิจกรรม
จาก ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ขันที
้ ่ 3 จัดทาโครงสร้ างการจัดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ แนวทางการใช้
ขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ การประเมินผลตามวิธีการออกแบบกระบวนการ
จัดกิจกรรมเรี ยนรู้ด้วยวิธีออกแบบย้ อนกลับ รายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
ขัน้ ตอนก่ อนการผลิตภาพยนตร์ สัน้ (10 ชั่วโมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1 การเขียนบทภาพยนตร์ สนั ้ (4 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 2 การคัดเลือกทีมงาน (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 3 การคัดเลือกนักแสดง (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 4 การจัดตารางการถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 5 การออกแบบและการสร้ างฉากภาพยนตร์ สนั ้
(1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 6 การกาหนดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ การทา
ภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
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แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 7 การรวบรวมและสรุ ปงบประมาณการผลิต
ภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
ขัน้ ตอนระหว่ างการผลิตภาพยนตร์ สัน้ (12 ชั่วโมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 8 การกากับการแสดง (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 9 การกาหนดมุมกล้ องและขนาดภาพ (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 10 การจัดแสงภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 11 การบันทึกเสียง (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 12 การถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้ (8 ชัว่ โมง)
ขัน้ ตอนหลังการถ่ ายทาภาพยนตร์ (8 ชั่วโมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 13 การตัดต่อภาพยนตร์ สนั ้
(6 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 14 การผสมเสียงภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 15 การจัดฉายภาพยนตร์ สนั ้ (1 ชัว่ โมง)
รวมเวลาในการจัดกิจกรรมชุมนุมการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ จานวน 30 ชัว่ โมง
ขันที
้ ่ 4 จัดทาคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สั น้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ที่มีขนตอนการด
ั้
าเนิน 3 ขันตอน
้
รวม 15 กิจกรรม
จานวน 30 ชั่วโมง นาคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนั ้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบ
ขัน้ ที่ 5 น าคู่มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้
ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษาที่ ป รั บ ปรุ งแล้ ว ให้ ผู้เชี่ ย วชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมด้ านกิจกรรม เนื อ้ หา เวลา ภาษา และขันตอนต่
้
างๆ ในการจัดกิจกรรมพบว่า
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยในประเด็นตรวจสอบ กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 0.98และได้ ให้ คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบความรู้
ขั น้ ที่ 6 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขคู่ มื อ กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเสนอแนะ
ขันที
้ ่ 7 ทดสอบประสิทธิภาพคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษากับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
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7.1 ขั น้ ทดลองรายบุ ค คล ได้ ทดลองกั บ ผู้ เรี ย น จ านวน 3 คน
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 โดยทดลองใช้ คู่มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา ที่ ผ ลิ ต ขึ น้ ให้ ผ้ ูเรี ย นที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มเด็กรักหนังสันระนอง
้
จังหวัดระนอง ทากิจกรรมและทาแบบทดสอบ
หลังจากนัน้ ซัก ถามความเข้ าใจและความชัด เจนของคู่มื อกระบวนการจัด กิ จกรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาเพื่อนามาเป็ นแนว
ในการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วนามาใช้ ทดลองกับกลุม่ เล็ก
7.2. ขันทดลองกลุ
้
่มเล็ก ได้ นาคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ที่ปรับปรุงแล้ วไปใช้ กบั ผู้เรี ยน
ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ กลุ่ม เด็ ก รั ก หนัง สัน้ ระนอง จังหวั ด ระนอง จ านวน 20 คน
ปี การศึกษา 2557 รวมทัง้ ทากิจกรรม แบบทดสอบ หลังจากนัน้ ทาการซักถามความเข้ าใจ
และความชั ด เจนของคู่ มื อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สั น้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา เพื่อนามาเป็ นแนวในการปรับปรุงแก้ ไขและนาไปใช้
ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองจากนักเรี ยนที่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง มีรายละเอียดดังนี ้
ขัน้ ที่ 8 ทดสอบก่อนเรี ยน ใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่ องการผลิตภาพยนตร์ สัน้
จานวน 20 ข้ อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใช้ เวลา 50 นาที
ตรวจและบัน ทึกไว้ เป็ นคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน รวมทัง้ ครู ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้ เรี ย นก่ อ นการเรี ย น สรุ ป และบั น ทึ ก ผลคะแนนการประเมิ น เป็ นคะแนน
การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยนก่อนเรี ยน
ขันที
้ ่ 9 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แก่กลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ค่มู ือกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ จ านวน 15 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
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โดยใช้ เวลาสอนปกติ ต ามตารางเรี ย น จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ นัก เรี ย นชุม นุม
ภาพยนตร์ สัน้ โรงเรี ย นบ้ านราชกรู ด อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ระนอง จ านวน 42 คน
ในชั่วโมงกิ จกรรมชุม นุม ทุกวัน อังคารคาบที่ 6 ของทุกสัป ดาห์ จานวน 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที่ 1 และ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 รวมจานวน 30 ชั่วโมง
ต่อปี การศึกษา ตรวจบันทึกผลการสังเกตการทากิจกรรมระหว่างเรี ยนในแต่ละแผน
การจัด กิ จ กรรม หาค่ า เฉลี่ ย เก็ บ ไว้ เป็ นข้ อมู ล หาแนวโน้ มประสิ ท ธิ ภ าพของคู่ มื อ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ขัน้ ที่ 10 เมื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครบตามเนือ้ หาที่กาหนดไว้ แล้ ว ทดสอบ
หลังเรี ยน ใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่ องการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ จานวน 20 ข้ อ ซึ่งเป็ น
แบบทดสอบปรนัย แบบเลื อ กตอบชนิ ด 4 ตัวเลื อ ก ตรวจและบัน ทึก ไว้ เป็ น คะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน รวมทังครู
้ ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยนหลังการเรี ยน สรุ ปและ
บันทึกผลคะแนนการประเมินเป็ นคะแนนการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยนหลังเรี ยน
ขัน้ ที่ 11 สอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ย นกลุ่ม ตัวอย่างต่อ การใช้ คู่มื อ
กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา
ขัน้ ที่ 12 การสรุ ป และวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ประกอบด้ ว ย การวิ เคราะห์ ข้ อมูล
จากการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น การประเมินผลคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิ ต
ภาพยนตร์ สัน้ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา นาคะแนนที่ ได้ มาวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการหาค่าทางสถิติ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของคะแนนก่ อนเรี ยน และ หลังเรี ย น ของกลุ่ม ตัวอย่าง
โดยใช้ สถิติทีแบบไม่อิสระ (t – Test dependent)
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ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบกระบวนการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ผลการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์
สันส
้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา พบว่ามีขัน้ ตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 15 กิจกรรมและนาไปจัดทาเป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จานวน 15 แผน
โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนั ้
ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษามี ค วามสมบูร ณ์ แ ละมี ค วามเหมาะสมในด้ า น
โครงสร้ าง กิจกรรม เนื ้อหา ภาษา การจัดลาดับขันตอน
้
เทคนิคที่ใช้ รวมทังการวั
้
ดและ
ประเมิ น ผลพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญโดยในประเด็ น ตรวจสอบ
กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา มีคา่ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.98
โดยขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมของครูที่ปรึกษาด้ านการผลิ ตภาพยนตร์ สนั ้
ของครูทงหมด
ั้
20 คนสามารถประมวลสรุปและสังเคราะห์เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สาหรับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาได้ 3 ขันตอนหลั
้
ก
คือ ขัน้ ตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ ขัน้ ตอนระหว่างการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ และ
ขันตอนหลั
้
งการถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้ โดยนามาออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ดังนี ้
1. ขัน้ ตอนก่ อนการผลิตภาพยนตร์ สัน้
ขันตอนก่
้
อนการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ มีขนตอนย่
ั้
อยอยู่ 7 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) การเขียนบทภาพยนตร์ สั ้น 2) การคัดเลือกทีมงาน 3) การคัดเลือก
นักแสดง 4) การจัดตารางการถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้ 5)การออกแบบและการสร้ างฉาก
ภาพยนตร์ สัน้ 6) การกาหนดและจัด เตรี ย มอุป กรณ์ ก ารทาภาพยนตร์ สัน้ และ
7) การรวบรวมและสรุ ปงบประมาณการผลิตภาพยนตร์ สั ้น ดังภาพ 1 ขัน้ ตอนก่อน
การผลิตภาพยนตร์ สนั ้ ดังนี ้
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ภาพ 1 ขันตอนก่
้
อนการผลิตภาพยนตร์ สนั ้
ขัน้ ตอนระหว่ างการผลิตภาพยนตร์ สัน้
ขันตอนระหว่
้
างการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ มีขนตอนย่
ั้
อยอยู่ 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) การกากับการแสดง 2) การกาหนดมุมกล้ องและขนาด 3) การจัดแสง
ภาพยนตร์ สนั ้ 4) การบันทึกเสี ยงและ 5) การถ่ายทาภาพยนตร์ สนดั
ั ้ งภาพ 2 ขัน้ ตอน
ระหว่างการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ ดังนี ้

ภาพ 2 ขันตอนระหว่
้
างการผลิตภาพยนตร์ สนั ้
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ขัน้ ตอนหลังการถ่ ายทาภาพยนตร์ สัน้
ขันตอนหลั
้
งการถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้ มีขนตอนย่
ั้
อยอยู่ 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) การตัดต่อภาพยนตร์ สนั ้ 2) การผสมเสียงภาพยนตร์ สนั ้ และ 3) การจัดฉาย
ภาพยนตร์ สนั ้

ภาพ 3 ขันตอนหลั
้
งการถ่ายทาภาพยนตร์ สนั ้
2. ผลการตรวจสอบคู่ มื อกระบวนการจั ด กิจกรรมการเรี ยนรู้ การ
ผลิตภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบคู่มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา พบว่า
2.1 ประสิทธิภาพของคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ขันทดลองรายบุ
้
คคล มีประสิทธิภาพ
81.12/81.88 ขัน้ ทดลองกลุ่มเล็ก 82.08/82.13 ขัน้ ทดลองภาคสนามมี ประสิท ธิ ภ าพ
83.02/83.23 แสดงว่าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สั ้น
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 80 /80
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2.2 ความรู้หลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดั บประถมศึกษา นักเรี ยนมีความรู้
สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.3 สมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรม นักเรี ยน
มีคะแนนสมรรถนะสาคัญสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยนชุมนุมภาพยนตร์ สนที
ั ้ ่มีต่อการใช้ ค่มู ือ
กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการวิจยั คูม่ ือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สนั ้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ผลการออกแบบคู่มือกระบวนการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สั น้ สาหรั บ นั กเรี ยนระดับ ประถมศึกษา มี ความเหมาะสมสอดคล้ อง
จากการตรวจสอบพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่ามีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสม
ในด้ านโครงสร้ าง กิจกรรม เนือ้ หา การจัดลาดับขัน้ ตอน เวลา เทคนิคการจัดกิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์ รวมทัง้ การวัดและประเมินผลพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญ
โดยในประเด็นตรวจสอบ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สัน้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.98 ผลปรากฏเช่นนี ้
เนื่องมาจากการจัดทาคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์ สนั ้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรม
ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามหลัก การ มี การเรี ย งล าดับ ขัน้ ตอนการใช้ อ ย่างชัด เจน
กิจกรรมน่าสนใจ แปลกใหม่อยู่ในความสนใจของนักเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ประนอม เนติ พุท ธาวรกุล (2553) ได้ ศึก ษากระบวนการจัด การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์
ด้ วยการออกแบบกระบวนการใหม่ : กรณีศึกษา โรงเรี ยนพณิชยการสุโขทัย กรุ งเทพมหานคร
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมทางด้ า นวิ ช าการของกระบวนการที่ อ อกแบบใหม่
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โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเหมาะสม 0.98ขึ ้นไป รวมถึงงานวิจยั ของธัญนพ เกสรสิทธิ์ (2556)
ได้ ศึกษาการพัฒ นาภาพยนตร์ สนบนช่
ั้
องทางสื่อใหม่เพื่อส่งเสริ มคุณ ธรรมจริ ยธรรม
แก่นกั ศึกษาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาจานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับดีมาก และด้ านสื่อการนาเสนอ
จานวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80
อยู่ใ นระดับ ดี ส อดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของสมถวิล สุว รรณกูฏ (2551) ได้ ศ ึก ษา
การปรับปรุ งกระบวนการผลิตหนังสันด้
้ วยการออกแบบกระบวนการใหม่ กรณี ศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการผลิตหนังสัน้
ด้ ว ยการออกแบบกระบวนการใหม่ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระท าโดย
ผู้เชี่ย วชาญ จานวน 4 คน โดยประการแรก ตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้ อ ง
ระหว่างตัว ชี ว้ ัด กิ จ กรรมและขัน้ ตอน พบว่า มี ค่า ความสอดคล้ อ งตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
ประการที่สอง ตรวจสอบโดยการประชุมพิจารณาผังกระบวนการที่ ออกแบบใหม่และ
เห็นพ้ องว่า มี ความเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติด้วยมติเอกฉันท์ และประการที่สาม
ตรวจสอบโดยการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือกระบวนการที่พฒ
ั นาขึน้ และเห็น
พ้ องว่ามีความเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิด้วยมติเอกฉันท์
2. ผลการตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สัน้ สาหรั บนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
2.1 จากผลการวิจยั พบว่าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การผลิต
ภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ มีทัง้ หมดรวม 15
กิ จ กรรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด 80/80 ในขั น้ ทดลองรายบุ ค คล
ขันทดลองกลุ
้
ม่ เล็ก แสดงว่าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์
สันส
้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการผลิต
ภาพยนตร์ สนของนั
ั้
กเรี ยนได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชุตินนั ท์ โชควิเศษชัยสิทธิ์ (2555)
ได้ ศึก ษาการสร้ างชุด ฝึ กอบรมออนไลน์ เรื่ อง การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ผลการพัฒ นา
คุณภาพด้ านเนือ้ หาของชุดฝึ กอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.32 มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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2.2 จากผลการวิจ ัย พบว่า ความรู้ ของนัก เรี ย นหลัง เข้ า ร่ ว มกิจ กรรม
ด้ ว ยคู่มื อกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรับ นักเรี ย น
ระดับประถมศึกษามีความรู้ สงู กว่าก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน เนื่องจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองสอดคล้ องกับงานวิจยั ของธี ระพงศ์ ธนเจริ ญรัตน์ (2553) ได้ ศึกษาหลักสูตร
การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริ หารอู่กลางการประกันภัย ผลการใช้ หลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้นาของผู้บริ หารอู่กลางประกันภัยโดยการนาหลักสูตรฝึ กอบรมนี ไ้ ปปรับปรุ ง
แล้ วไปทดลองกับผู้บริ หารอู่กลางประกันภัยจานวน 50 คน รูปแบบการทดลองเป็ นแบบ
pretest-posttest control group design โดยฝึ กอบรมเฉพาะกลุ่ ม ทดลอง 25 คน
ผลการทดลองปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการพัฒ นาระดับภาวะผู้นา
สูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีการพัฒนาระดับ ภาวะผู้นาสูงขึ ้นหลังการฝึ กอบรม แสดงว่า
หลักสูตรฝึ กอบรมช่วยทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการพัฒนาภาวะผู้นาได้ ดีขึ ้น
2.3 จากผลการวิจ ยั พบว่า หลัง การเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมนัก เรี ย นมีค ะแนน
สมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนสูงก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของไพโรจน์ น่วมนุ่ม (2554)
ได้ ศกึ ษาเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง ฟั งก์ชนั เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ที่ ค งทน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ วิ ธี ก ารออกแบบย้ อนกลั บ
กับการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ผลปรากฏว่าประสิทธิ ผลของนักเรี ยนภายหลังการเรี ยน
มีความเข้ าใจคงทนในการเรี ยนฟั งค์ชนั่ เพิ่มมากขึ ้นรวมถึงงานวิจยั ของภัทนะ จันทร์ เจริ ญสุข
(2553) ได้ ศึ กษาการใช้ ภ าพยนตร์ แ บบปฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อเสริ ม สร้ างจิ ต สาธารณะของ
นั กศึ ก ษาชัน้ มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นวชิ รวิ ท ย์ จังหวัด เชี ยงใหม่ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล
โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากชมภาพยนตร์ แบบปฏิสมั พันธ์ ทัง้ 4 เรื่ อง นักเรี ยนมีระดับ
จิ ต สาธารณะที่ สู งขึ น้ และจากการแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
รายกลุ่มและจากการสะท้ อนคิด นักเรี ยนแสดงถึงความมีจิตสาธารณะด้ านความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมที่มีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
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2.4 จากผลการวิจยั พบว่าหลังการเข้ าร่ วมด้ วยคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้การผลิตภาพยนตร์ สนส
ั ้ าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่ อ คู่มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต ภาพยนตร์ สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรม มีการจัด
สภาพแวดล้ อม และบรรยากาศให้ นกั เรี ยนรู้ สกึ อิสระผ่อนคลาย อบอุ่นและเป็ นกันเอง
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออก ได้ ลงมือ ปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ เกิดความรู้ สึกสนุกสนาน
ไม่ เบื่ อ ได้ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ เพื่ อ น ๆในกลุ่ ม มี ก ารสื่ อ สารในกลุ่ ม เพื่ อ นมากขึ น้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิพิษณ์ สิทธิศกั ดิ์ (2554) ได้ ศกึ ษาการใช้ เว็บบล็อกเพื่อสนับสนุน
การเรี ย นรู้ วิ ช าภาพยนตร์ แ ละวี ดี ทัศ น์ เบื อ้ งต้ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
สาขาออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ วิ ท ยาลัย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ เว็บบล็อกเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้วิชา
ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์เบื ้องต้ นด้ านการออกแบบ การเชื่อมโยง และเนือ้ หา มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากรวมถึงงานวิจยั ของปรี ชา สาคร (2555) ได้ ทาวิจยั เรื่ องกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์ สนโดยการจั
ั้
ดกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม โดยงานวิจยั นี ้ได้ จดั เป็ นโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการและประกวดภาพยนตร์ สนั ้ ผลปรากฏว่าผู้เข้ าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่เน้ นการมีสว่ นร่วมและมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ทาให้ นักเรี ยนมีความรู้ สูงขึน้
ครู แ ละผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถน าคู่ มื อ กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การผลิ ต
ภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาไปประยุกต์ใช้ กบั นักเรี ยนระดับ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิต
ภาพยนตร์ สนระดั
ั ้ บสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ทาให้ นักเรี ยนมีความสามารถ
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ในการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ ครูที่สอนสาระวิชา และครูที่ปรึกษาสามารถนาคู่มือไปใช้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการจัดการเรี ยนรู้และในคาบกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ค วรน าคู่ มื อก ระบ วน การจั ด ก ารเรี ย น รู้ ก ารผ ลิ ต ภ าพ ย น ต ร์ สั น้
สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาไปปรับใช้ เพื่อวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
ต่ า งกัน เช่ น กลุ่ม นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษากลุ่ม นัก เรี ย นการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
กลุ่ม นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะ เป็ นต้ น เพื่ อ จะได้ พั ฒ นาทัก ษะความสามารถในการผลิ ต
ภาพยนตร์ สนให้
ั ้ แก่นกั เรี ยนกลุม่ ที่หลากหลายต่อไป
2. ควรศึกษาวิจยั เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การผลิตภาพยนตร์
สัน้ ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา โดยใช้ เทคนิ ค วิธี ก ารและรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น
โปรแกรมการฝึ กอบรม การจัดกิจกรรมเข้ าค่าย เพื่อจะได้ ทราบว่ารู ปแบบใดเหมาะกับ
นักเรี ยน หรื อมีประสิทธิผลเพียงใด เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนานักเรี ยนได้ ตรงตาม
ศักยภาพ
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