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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ืองการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและเพ่ือตรวจสอบ
คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี ้ระยะท่ี 1 
การออกแบบกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียน
ระดับประถมศึกษาด้วยวิธีออกแบบย้อนกลบั (Backward Design) และระยะที่ 2          
การทดลองใช้กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียน
ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชุมนุมการผลิตภาพยนตร์สัน้ จ านวน            
42 คน ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง            
(One Group–Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยคู่มือ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา รวม 15 กิจกรรม แบบสอบถามความสอดคล้องของคู่มือกระบวนการ  

 
 
 

1 นกัศกึษาปริญญาเอกสาขาวิชานวตักรรมการบริหารจดัการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา              
แบบสอบวัดความรู้ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนและแบบสอบถาม            

วัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบที (t-Test) ผลการวิจยั สรุป ดงันี ้
 1. ผลการออกแบบคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลติภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้ จัดกิจกรรม          
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 20 คน 
เป็นครูท่ีปรึกษาในการน านักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้
ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและได้รับรางวัลประกวด
ภาพยนตร์สัน้ระดับชาติ  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ วิจัยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2554-
2556 พบว่า มีกิจกรรมท่ีเหมาะสม จ านวน 15 กิจกรรม  ได้แก่  1)การเขียนบท
ภาพยนตร์สัน้ 2) การคดัเลือกทีมงาน 3) การคดัเลือกนกัแสดง 4)การจดัตารางการถ่าย
ท าภาพยนตร์สัน้ 5) การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์สัน้ 6) การก าหนดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าภาพยนตร์สัน้ 7) การรวบรวมและสรุปงบประมาณการผลิต
ภาพยนตร์สัน้  8) การก ากับการแสดง 9) การก าหนดมุมกล้องและขนาดภาพ              
10) การจัดแสงภาพยนตร์สัน้ 11) การบันทึกเสียง 12) การถ่ายท าภาพยนตร์สัน้               
13) การตัดต่อภาพยนตร์สัน้  14) การผสมเสียงภาพยนตร์สัน้  15) การจัดฉาย
ภาพยนตร์สัน้ โดยผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า คู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  มีความสมบรูณ์และมีความเหมาะสม
ในด้านโครงสร้าง กิจกรรม เนือ้หา ภาษา การจัดล าดับขัน้ตอน เทคนิคท่ีใช้ รวมทัง้           
การวัดและประเมินผล พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยในประเด็น
ตรวจสอบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียน
ระดบัประถมศกึษา มีคา่เฉลี่ยโดยรวมเทา่กบั 0.98 

2. ผลการตรวจสอบคู่ มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาพบวา่ 
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 2.1  คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษามีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ = 80/80  
 2.2  ความรู้ของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคู่มือกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2.3  สมรรถนะส าคัญของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคู่มือกระบวน            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา           
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2.4  นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู้/ ภาพยนตร์สัน้ 
 
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 in-
depth 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 
 
บทน า 
 

ภาพยนตร์สัน้ สื่อเทคโนโลยีอีกหนึ่งประเภทท่ีก าลังได้รับความนิยมในวงการ
การศึกษา มีการน าภาพยนตร์มาใช้ในการจดัการเรียนรู้สถานศึกษาเพิ่มมากขึน้ ทัง้ใน
ด้านการเปิดฉายให้นกัเรียนได้รับชมรวมถึงการผลิตภาพยนตร์สัน้ภายในสถานศึกษา
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ ประจวบกับในปัจจุบันมีการจัดประกวด
ภาพยนตร์สัน้ในหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาต่ืนตวั
ในการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถนักเรียน
ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสะท้อนความคิดตามหวัข้อการประกวด ดงัท่ี วาจวิมล 
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เดชเกตุ (2551,14-2) ได้กล่าวว่า การผลิตภาพยนตร์สัน้เป็นหนึ่งในรูปแบบการผลิต
ภาพยนตร์ท่ีเกิดขึน้พร้อมก าเนิดสื่อภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์สัน้มีให้เลือกทัง้ใน
ระบบฟิล์มภาพยนตร์และระบบวีดีทศัน์ซึ่งสะดวกและประหยดังบประมาณในการผลิต  
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สัน้มีข้อจ ากดัท่ีท้าทายผู้ผลิตทัง้ในเร่ืองเวลาการน าเสนอและ
เนือ้หาหรือเหตุการณ์ในภาพยนตร์ท่ีจ ากัดความยาวไม่เกิน 30 นาที การประกวด
ภาพยนตร์สัน้เป็นเวทีท้าทายและเป็นช่องทางส าคัญท่ีท าให้ภาพยนตร์สัน้แพร่หลาย
ไปสู่ผู้ ชม เสมือนเป็นเวทีให้ผู้ผลิตภาพยนตร์สัน้ก้าวสู่หนทางของผู้ผลิตภาพยนตร์มือ
อาชีพต่อไป สอดคล้องกับ เนาวนิตย์  สงครามได้กล่าวว่าจากการศึกษ าของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ร่วมกับ The British Film Institue ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้าง
ชิน้งานดิจิทัลวีดิทัศน์ของผู้ เรียน ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาท่ีได้สร้าง
ชิน้งานดิจิทลัวีดิทศัน์ขึน้เองจะช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะได้ดีขึน้ อาทิ ทกัษะการเขียน 
การอ่าน การรู้สื ่อ (Media) ทักษะการพิมพ์และการน าเสนอชิน้งานที่เกี่ยวกับ
ภาพเคลื่อนไหวการศกึษาดงักลา่วได้ให้มมุมองเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสร้างดิจิทัลวีดิทศัน์
ของผู้ เรียนไว้ดงันี ้1) การสร้างสรรค์งานของผู้ เรียนช่วยเสนอความเป็นตวัตนของผู้ เรียน
ได้เป็นอย่างดี 2) กระบวนการทางสงัคมท่ีจะให้ผู้ เรียนได้สวมบทบาทต่างกนัไปเพราะ
ผู้ เรียนจะต้องร่วมมือกันท างาน  การได้รับประสบการณ์ตรงจากบทบาทต่างๆ เช่น                 
การเป็นผู้ เขียนบท  เป็นผู้ก ากบั เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนได้ลงมือ
ท า  ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้จากกลุม่เพ่ือน  จากปัญหาท่ีพบจากสภาพแวดล้อมรอบตวัจะถกู
บูรณาการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาแนวคิด (Idea) 
เก่ียวกับการสร้างดิจิทลัวีดิทศัน์ของผู้ เรียนเป็นการช่วยฝึกผู้ เรียนให้สื่อสารด้วยการใช้
ค าและภาษา (Language) ของภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การฝึกให้ผู้ เ รียนใช้
ภาพเคลื่อนไหวสื่อสารแทนภาษาพดูโดยมีองค์ประกอบต่างๆ ของการสร้าง เช่น เพลง
ประกอบ มมุกล้อง ภาพประกอบตา่งๆ (2554 : 15) 

ทางด้านส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการได้จัด
โครงการพฒันานกัเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สัน้เพ่ือการเรียนรู้มาอย่างต่อเน่ืองโดย
เล็งเห็นว่า การพัฒนานักเรียนทางด้านเทคโนโลยีไอทีด้านการผลิตภาพยนตร์สัน้              
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เป็นการเปลี่ยนบทบาทของเด็กและเยาวชน  จากผู้ บริโภคสื่อมาเป็นผู้ ผลิตสื่อเพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณะ  จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีไ้ม่เพียงแต่
สร้างความตระหนักและรู้ถึงขัน้ตอนเบือ้งหลังการผลิตสื่อแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง
ทศันคติท่ีเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนด้วย ทัง้ยงัเป็นการปูพืน้ฐานสู่อนาคตการเป็น
ผู้ ผลิตสื่อ  ในยุคท่ีการผลิตสื่อได้เปิดพืน้ท่ีเสรีส าหรับทุกคน อันจะเป็นประโยชน์กับ
นักเรียนและเป็นสิ่งท่ีตอบสนองตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศกึษาธิการ, 2555 : 7) 

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มุ่งให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้
มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยัปลกูฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทกัษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้ เรี ยนเกิด
สมรรถนะส าคัญ  ได้แก่  ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี รวมถึงส่งผลในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น            
ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทกัษะการท างานและอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงันี ้คือ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมทั ง้สามด้าน                  
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ 
การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล                   
การช่วยเหลือแบ่งปันเอือ้อาทรและสมานฉันท์ โดยจดัให้สอดคล้องกับความสามารถ 
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ความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขัน้ตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท างาน                    
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้ เรียนและบริบทของสถานศกึษาและท้องถ่ิน     

กิจกรรมนักเรียนนัน้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 1) กิจกรรมลูกเสือ             
เนตรนารี ผู้ บ าเพ็ญประโยชน์ และ 2) กิจกรรมชุมนุม ปัจจุบันการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ในระดบัประถมศกึษาอยู่ในสว่นงานของกิจกรรมชมุนมุ โดยการรวมกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีความสนใจในกิจกรรมภาพยนตร์สัน้  เพ่ือมาเรียนรู้ขัน้ตอนกระบวนการ           
การผลิตภาพยนตร์สัน้ มีคุณครูท่ีสนใจมาเป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรม โดยมีชั่วโมงเรียน
ตลอดปีการศกึษาจ านวน 30 ชัว่โมง 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ  และความสนใจด้านการผลิตภาพยนตร์สัน้           
ในระดับประถมศึกษาของผู้ วิจัย  เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบกระบวนการ             
จดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผู้วิจยั
พบว่าการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการออกแบบย้อนกลบั 
เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ให้แก่
นักเรียนได้ส าเร็จ โดยมีการตัง้เป้าก าหนดการวัดและประเมินผลจากชิน้งานท่ีเป็น
รูปธรรม โดยการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้จากครูผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีผลงานนกัเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์
สัน้ระดับประถมศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน          
จดัขึน้โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ น ามา
ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ระดบัประถมศึกษา
ด้วยวิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ให้มีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียด
เพียงพอเหมาะสมในการน าไปทดลองใช้ให้เกิดผลกบันักเรียนและเลือกใช้วิธีการวิจัย
เชิงคณุภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ครูในระดบัประถมศึกษาได้มีคู่มือกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ส่งผลต่อ
การพัฒนานักเรียนเพ่ือให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี  สามารถน าเทคโนโลยีมา
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สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สัน้ด้วยตัวนักเรียนเอง อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ผู้ เรียนเป็นองค์รวม   
 
วัตถุประสงค์ 
 
 การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิ ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ               
มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 1. เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  
 2. เพ่ือตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา   
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 
 1. ผู้วิจยัสนใจศึกษากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
จากครูท่ีปรึกษากิจกรรมภาพยนตร์สัน้ระดบัประถมศึกษาท่ีมีผลงานการประกวดการ
ผลิตภาพยนตร์สัน้ของนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 โดยผู้ วิจัยได้น าข้อมูลจากการสมัภาษณ์       
มาออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบย้อนกลบั  

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา  ประกอบด้วย 
  2.1 ครูผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจ านวน 20 คน เป็นครูท่ีปรึกษาในการน านักเรียนเข้าประกวด             
การผลิตภาพยนตร์สัน้ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและ          
ได้รับรางวลัประกวดภาพยนตร์สัน้ระดบัชาติ จดัโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
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ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ โดยผู้วิจยัเก็บข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี ระหว่างปีการศกึษา  
2554-2556   
  2.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้  
เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์สัน้จ านวน 5 คน            
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลติภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีออกแบบ 
  2.3 นักเรียนชุมนุมภาพยนตร์สัน้ จ านวน 42 คน ของโรงเรียนบ้าน               
ราชกรูด จงัหวดัระนอง ในปีการศกึษา 2558   
  2.4 ค รูและนักเรียน ท่ีสนใจด้านการผลิตภาพยนตร์สัน้ ใน ระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 20 คน โดยจัดตัง้เป็นกลุ่มเด็กรักหนังสัน้ระนอง จากโรงเรียน
ทัง้หมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนบ้านบางหิน โรงเรียนบ้านทุ่ง    
หงาว โรงเรียนบ้านละอุน่ใต้ และโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พฒันา จงัหวดัระนอง 
  3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ปีการศกึษา 2557-2558 
  4. การวิจัยครัง้นี ศ้ึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ท่ีออกแบบขึน้ครอบคลุมเนือ้หาเหมาะสมส าหรับนักเรียนในระดับ            
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  1-6 
 
วธีิการวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
ประเภทท่ีสอง ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบ            
มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ ท่ีมีการวางแผน จัดเตรียมชุดค าถามและวิธีการ
สัมภาษณ์อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนล่วงหน้า มีการด าเนินงานแบบเป็นทางการ
ภายใต้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือสมัภาษณ์ครูท่ีปรึกษากิจกรรมภาพยนตร์
สัน้ เพื่อรวบรวมข้อมลูมาออกแบบกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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 เคร่ืองมือที่ ใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ส าหรับนกัเรียนชุมนมุภาพยนตร์สัน้  
โรงเรียนบ้านราชกรูด 2) แบบสอบถามความสอดคล้องของคู่มือกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ   
3) แบบสอบวัดความรู้ 1 ฉบับ 4) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน และ           
5) แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 1 ฉบบั มีรายละเอียด ดงันี ้
 1. คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษาจ านวน 1ชดุ รวม 15 แผนกิจกรรม พฒันาขึน้โดยผู้วิจยั   
 2. แบบสอบถามความสอดคล้องของคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา ผู้วิจยัด าเนินการสร้างโดยมี
ขัน้ตอน ดงันี ้
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวดัความสอดคล้องจากเอกสารด้านการวดั
และประเมินผล 
  2.2 สร้างแบบวัดความสอดคล้องของคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ผลติภาพยนตร์สัน้ 
  2.3 น าแบบตรวจสอบความสอดคล้องของคู่มือกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ แล้วน ามาหาค านวณหาค่า IOC ได้ค่าเท่ากบั 0.98  และรายข้อมีค่าระหว่าง 
0.80 – 1.00 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 0.50 โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
บางประเดน็ เช่น การปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยันกัเรียนในระดบัประถมศกึษา 
  2.4 จดัพิมพ์เป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้ตอ่ไป 
 3. แบบทดสอบวดัความรู้ ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาตามขัน้ตอนต่างๆ 
ดงันี ้
  3.1 ศกึษาทฤษฎีและหลกัการสร้างแบบสอบวดัความรู้ 
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  3.2 วิเคราะห์เนือ้หา องค์ประกอบกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้
  3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ เนือ้หาท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการผลิต
ภาพยนตร์สัน้ เป็นข้อสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ น าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงและคดัเลือกข้อท่ีเหมาะสม ซึ่งได้ค่ารายข้อระหว่าง 
0.80 – 1.00 จ านวน 20 ข้อ 
  3.4 น าข้อสอบท่ีได้ จ านวน 20 ข้อไปทดสอบกับกลุ่มเด็กรักหนังสัน้ 
จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2557ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดยใช้เวลา             
ในการสอบ 50 นาที 
  3.5 วิเคราะห์ข้อสอบแล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยาก ตัง้แต่ 0.20 ถึง 
0.80 จากการทดลองแบบทดสอบได้ค่ารายข้อระหว่าง 0.42 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป พบว่าแบบทดสอบได้ค่ารายข้อระหว่าง 0.23 – 0.76             
น าแบบทดสอบวดัความรู้มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบทัง้ฉบับ โดยใช้วิธีของคู
เดอร์ ริชาร์ดสนั KR–20 (Kuder Richardson-20) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบวัด
ความรู้เทา่กบั 0.83  
  3.6 จัดพิมพ์แบบสอบวัดความรู้ เป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 4. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ผู้ วิจัยเลือกใช้แบบประเมิน
สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนของส านกัทดสอบทางการศึกษา โดยเลือกชดุแบบประเมิน
สมรรถนะส าหรับครูผู้สอนประเมิน มีลกัษณะเป็นแบบประเมินเกณฑ์คณุภาพ (Rubric) 
โดยเกณฑ์การประเมินในแต่ละตวัชีว้ดัจะมีลกัษณะเป็นเกณฑ์แบบแยกสว่น (Analytic 
Criteria) ซึ่งแบ่งคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเย่ียม ระดับดี ระดับพอใช้หรือ
ผ่านเกณฑ์ และระดบัปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตวัชีว้ดั 
มีดงันี ้คือ ระดบัดีเย่ียม ได้ 3 คะแนน  ระดบัดี ได้ 2 คะแนน ระดบัพอใช้หรือผ่านเกณฑ์ 
ได้ 1 คะแนน และระดบัปรับปรุงหรือไมผ่่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน  
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 5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อคู่มือกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ วิจัย
ด าเนินการสร้างและพฒันาตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
  5.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ               
สร้างข้อค าถามวดัความพึงพอใจของนักเรียน โดยเน้นความพึงพอใจให้มีความสอดคล้อง
และครอบคลุมโครงสร้างเนื อ้หากิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้  จ านวน  10 ข้อ             
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสดุ 
  5.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  ให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลมุโครงสร้างและเนือ้หาของบทเรียน  
  5.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ภาพรวมมี
ความเห็นว่าแบบสอบถามความพงึพอใจมีคณุภาพและความเหมาะสม ซึง่มีดชันีความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมินกบัรายการประเมิน ตัง้แต่ 0.8 - 1.00 แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
  5.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้
สอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านการเรียนด้วยคู่มือ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้แล้ว จ านวน 20 คน (กลุม่เด็ก
รักหนังสัน้ระนอง) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นนักเรียนระดับประถมศึ กษาท่ีมี
ลกัษณะและสภาพทัว่ไปใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาความเที่ยงของแบบสอบถาม    
  5.5 น าแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีความเท่ียง  ไปจดัท าแบบสอบถาม
ฉบบัจริงเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูต่อไป 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวมข้อมลูเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่  1 การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต

ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ขัน้ท่ี 1 การสมัภาษณ์เชิงลกึครูผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน 20 คน เป็นครูท่ีปรึกษาในการน านักเรียน
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เข้าประกวดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้ระดบัประเทศ ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดับชาติและได้ รับรางวัลประกวดภาพยนตร์สัน้ระดับชาติ  จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ โดยผู้วิจยัเก็บข้อมลูย้อนหลงั 
3 ปี ระหวา่งปีการศกึษา 2554-2556   
 โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นการวิจัยท่ี
ไม่เน้นข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขหลกั แต่เน้นการหารายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มประชากรท่ี
ท าการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึง้มากขึน้ ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการวิจยัเชิงคณุภาพจากครูผู้สอนกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้ ผู้วิจยัใช้วิธีติดต่อ
ทางโทรศพัท์แจ้งความประสงค์ขอสมัภาษณ์เชิงลึกและเข้าพบเพ่ือการสมัภาษณ์ตาม
การนดัหมาย  ขณะสมัภาษณ์ได้อดัเทปการสมัภาษณ์ตามข้อค าถามท่ีได้ได้ก าหนดไว้
และถามเพิ่มเติมในบางประเดน็ท่ีต้องการขยายรายละเอียด 
 ขัน้ท่ี 2 จัดท าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เอกสาร เนือ้หา กิจกรรม
จาก ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 ขัน้ท่ี 3 จดัท าโครงสร้างการจดักิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สัน้ แนวทางการใช้ 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรม สื่อ อปุกรณ์ การประเมินผลตามวิธีการออกแบบกระบวนการ
จดักิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีออกแบบย้อนกลบั รายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้ 
ขัน้ตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์สัน้ (10 ช่ัวโมง) 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 การเขียนบทภาพยนตร์สัน้ (4 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 การคดัเลือกทีมงาน (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 การคดัเลือกนกัแสดง (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 การจดัตารางการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ (1 ชัว่โมง)  
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์สัน้ 

(1 ชัว่โมง)  
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 การก าหนดและจดัเตรียมอปุกรณ์การท า 

ภาพยนตร์สัน้ (1 ชัว่โมง)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

96 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 7 การรวบรวมและสรุปงบประมาณการผลิต
ภาพยนตร์สัน้ (1 ชัว่โมง) 

ขัน้ตอนระหว่างการผลิตภาพยนตร์สัน้ (12 ช่ัวโมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 8 การก ากบัการแสดง (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9 การก าหนดมมุกล้องและขนาดภาพ (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 10 การจดัแสงภาพยนตร์สัน้ (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 11 การบนัทกึเสียง (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 12 การถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ (8 ชัว่โมง)       

ขัน้ตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (8 ช่ัวโมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  13  การตดัต่อภาพยนตร์สัน้       (6 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  14  การผสมเสียงภาพยนตร์สัน้  (1 ชัว่โมง) 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  15  การจดัฉายภาพยนตร์สัน้     (1 ชัว่โมง) 

 รวมเวลาในการจดักิจกรรมชมุนมุการผลติภาพยนตร์สัน้  จ านวน  30  ชัว่โมง 
 ขัน้ท่ี 4 จัดท าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีมีขัน้ตอนการด าเนิน 3 ขัน้ตอน รวม 15 กิจกรรม  
จ านวน 30 ชั่วโมง น าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบ 

ขัน้ท่ี 5 น าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมด้านกิจกรรม เนือ้หา เวลา ภาษา และขัน้ตอนต่างๆ ในการจดักิจกรรมพบว่า
ระดบัความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยในประเด็นตรวจสอบ กระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เทา่กบั 0.98และได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบความรู้  

ขัน้ ท่ี  6 ปรับปรุงแก้ไขคู่ มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ  

ขัน้ท่ี 7 ทดสอบประสิทธิภาพคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษากบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้
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  7.1 ขั น้ทดลองรายบุคคล ได้ทดลองกับผู้ เรียน  จ านวน 3 คน               
ปีการศึกษา 2557 โดยทดลองใช้คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ท่ีผลิตขึน้ให้ผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ  กลุ่มเด็กรักหนงัสัน้ระนอง จงัหวดัระนอง ท ากิจกรรมและท าแบบทดสอบ 
หลังจากนัน้ซักถามความเข้าใจและความชัดเจนของคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนว
ในการปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาใช้ทดลองกบักลุม่เลก็  
  7.2. ขัน้ทดลองกลุ่มเล็ก ได้น าคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
การผลติภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้กบัผู้ เรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเด็กรักหนังสัน้ระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 20 คน          
ปีการศึกษา 2557 รวมทัง้ท ากิจกรรม แบบทดสอบ หลังจากนัน้ท าการซักถามความเข้าใจ
และความชัดเจนของคู่ มือกระบวนการจัดการเรียน รู้การผลิตภาพยนตร์สัน้           
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา เพื่อน ามาเป็นแนวในการปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

ระยะที่  2 การทดลองใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักเรียนท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 8 ทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบทดสอบวัดความรู้เร่ืองการผลิตภาพยนตร์สัน้ 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก ใช้เวลา 50 นาที 
ตรวจและบันทึกไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน รวมทัง้ครูประเมินสมรรถนะส าคัญ   
ของผู้ เรียนก่อนการเรียน สรุปและบันทึกผลคะแนนการประเมินเป็นคะแนน             
การประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนก่อนเรียน 
 ขัน้ท่ี 9 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่กลุ่มตวัอย่างตามแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้คู่มือกระบวนการจดัการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียน
ระดับประถมศึกษาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  จ านวน 15 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
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โดยใช้เวลาสอนปกติตามตารางเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชุมนุม
ภาพยนตร์สัน้ โรงเรียนบ้านราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง จ านวน 42 คน              
ในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม ทุกวันอังคารคาบท่ี 6 ของทุกสัปดาห์ จ านวน 1 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ ในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 รวมจ านวน 30 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา ตรวจบันทึกผลการสงัเกตการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผน            
การจัดกิจกรรม  หาค่าเฉลี่ยเก็บไว้เป็นข้อมูลหาแนวโน้มประสิทธิภาพของคู่มือ
กระบวนการจดัการเรียนรู้การผลติภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
 ขัน้ท่ี 10 เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามเนือ้หาท่ีก าหนดไว้แล้ว ทดสอบ
หลงัเรียน ใช้แบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองการผลิตภาพยนตร์สัน้ จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ตรวจและบันทึกไว้เป็นคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน รวมทัง้ครูประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนหลงัการเรียน สรุปและ
บนัทกึผลคะแนนการประเมินเป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียนหลงัเรียน 
 ขัน้ท่ี 11 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้คู่มือ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษา 
 ขัน้ท่ี 12 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล           
จากการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ การประเมินผลคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล          

โดยการหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน และ หลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง               
โดยใช้สถิติทีแบบไมอ่ิสระ (t – Test dependent)    
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ผลการศึกษา 
 

1. ผลการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 ผลการออกแบบกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  พบว่ามีขัน้ตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 15 กิจกรรมและน าไปจดัท าเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 15 แผน           
โดยผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า คู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมในด้าน
โครงสร้าง กิจกรรม เนือ้หา ภาษา การจดัล าดบัขัน้ตอน เทคนิคท่ีใช้ รวมทัง้การวดัและ
ประเมินผลพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยในประเด็นตรวจสอบ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษา มีคา่เฉลี่ยโดยรวมเทา่กบั 0.98 
   โดยขัน้ตอนการจดักิจกรรมของครูท่ีปรึกษาด้านการผลิตภาพยนตร์สัน้
ของครูทัง้หมด 20 คนสามารถประมวลสรุปและสงัเคราะห์เป็นกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ส าหรับนักเรียนในระดบัประถมศึกษาได้ 3 ขัน้ตอนหลกั
คือ ขัน้ตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์สัน้ ขัน้ตอนระหว่างการผลิตภาพยนตร์สัน้  และ
ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ โดยน ามาออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ดงันี ้

1. ขัน้ตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์สัน้ 
  ขัน้ตอนก่อนการผลติภาพยนตร์สัน้ มีขัน้ตอนยอ่ยอยู ่7 ขัน้ตอนดงันี ้  

 1) การเขียนบทภาพยนตร์สัน้ 2) การคดัเลือกทีมงาน 3) การคดัเลือก
นกัแสดง 4) การจดัตารางการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ 5)การออกแบบและการสร้างฉาก
ภาพยนตร์สัน้ 6) การก าหนดและจัด เตรียมอุปกรณ์การท าภาพยนตร์สัน้  และ                 
7) การรวบรวมและสรุปงบประมาณการผลิตภาพยนตร์สัน้  ดังภาพ 1 ขัน้ตอนก่อน          
การผลิตภาพยนตร์สัน้ ดงันี ้

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 

 

100 

 
 

ภาพ 1 ขัน้ตอนก่อนการผลติภาพยนตร์สัน้   
 

ขัน้ตอนระหว่างการผลิตภาพยนตร์สัน้ 
ขัน้ตอนระหวา่งการผลิตภาพยนตร์สัน้ มีขัน้ตอนยอ่ยอยู ่5 ขัน้ตอนดงันี ้
1) การก ากบัการแสดง 2) การก าหนดมมุกล้องและขนาด 3) การจดัแสง

ภาพยนตร์สัน้ 4) การบันทึกเสียงและ 5) การถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ดังภาพ 2 ขัน้ตอน
ระหวา่งการผลิตภาพยนตร์สัน้ ดงันี ้

 
ภาพ 2 ขัน้ตอนระหวา่งการผลิตภาพยนตร์สัน้ 
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ขัน้ตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ 
ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ มีขัน้ตอนยอ่ยอยู ่3 ขัน้ตอนดงันี ้  
1) การตดัต่อภาพยนตร์สัน้ 2) การผสมเสียงภาพยนตร์สัน้ และ 3) การจดัฉาย

ภาพยนตร์สัน้ 

 

 
 

ภาพ 3 ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์สัน้ 
 

2. ผลการตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
ผลติภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   

ผลการตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา พบวา่ 

2.1 ประสิทธิภาพของคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ขัน้ทดลองรายบคุคล มีประสิทธิภาพ 
81.12/81.88 ขัน้ทดลองกลุ่มเล็ก 82.08/82.13 ขัน้ทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ  
83.02/83.23 แสดงว่าคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษามีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 80 /80  
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2.2 ความรู้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคู่มือกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความรู้
สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2.3 สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม นกัเรียน          
มีคะแนนสมรรถนะส าคญัสงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2.4 ความพึงพอใจของนกัเรียนชมุนมุภาพยนตร์สัน้ท่ีมีต่อการใช้คู่มือ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากผลการวิจยัคูมื่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ผลการออกแบบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีความเหมาะสมสอดคล้อง      
จากการตรวจสอบพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ เห็นว่ามีความสมบรูณ์และมีความเหมาะสม
ในด้านโครงสร้าง กิจกรรม เนือ้หา การจดัล าดบัขัน้ตอน เวลา เทคนิคการจดักิจกรรม  
สื่อ อุปกรณ์ รวมทัง้การวัดและประเมินผลพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   
โดยในประเด็นตรวจสอบ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.98 ผลปรากฏเช่นนี ้
เน่ืองมาจากการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้
ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วางแผนและออกแบบการจดักิจกรรม
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ มีการเรียงล าดับขัน้ตอนการใช้อย่างชัดเจน 
กิจกรรมน่าสนใจ แปลกใหม่อยู่ในความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ
ประนอม เนติพุทธาวรกุล (2553) ได้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               
ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่ : กรณีศึกษา โรงเรียนพณิชยการสโุขทยั กรุงเทพมหานคร 
ผลการประเมินความเหมาะสมทางด้านวิชาการของกระบวนการท่ีออกแบบใหม ่             
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โดยผู้ เช่ียวชาญ มีค่าความเหมาะสม 0.98ขึน้ไป รวมถึงงานวิจยัของธัญนพ เกสรสิทธ์ิ (2556) 
ได้ศึกษาการพัฒนาภาพยนตร์สัน้บนช่องทางสื่อใหม่เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม          
แก่นกัศึกษาครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาจ านวน 3 ทา่น ปรากฏวา่มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 
4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดบัดีมาก และด้านสื่อการน าเสนอ
จ านวน 3 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 
อยู่ในระดับดีสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสมถวิล  ส ุวรรณกูฏ (2551) ได้ศึกษา                
การปรับปรุงกระบวนการผลิตหนังสัน้ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่ กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการผลิตหนงัสัน้ 
ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระท าโดย
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 4 คน โดยประการแรก ตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้อง
ระหว่างตัวชีว้ัด กิจกรรมและขัน้ตอน พบว่า มีค่าความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
ประการท่ีสอง ตรวจสอบโดยการประชุมพิจารณาผงักระบวนการท่ีออกแบบใหม่และ
เห็นพ้องว่า มีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติด้วยมติเอกฉันท์และประการท่ีสาม
ตรวจสอบโดยการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือกระบวนการท่ีพฒันาขึน้และเห็น
พ้องวา่มีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบตัิด้วยมติเอกฉนัท์  
 2. ผลการตรวจสอบคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 2.1 จากผลการวิจยัพบว่าคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีทัง้หมดรวม 15 
กิจกรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ในขัน้ทดลองรายบุคคล 
ขัน้ทดลองกลุม่เล็ก แสดงว่าคู่มือกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษามีความเหมาะสม สามารถพฒันาทกัษะการผลิต
ภาพยนตร์สัน้ของนกัเรียนได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของชุตินนัท์ โชควิเศษชยัสิทธ์ิ (2555) 
ได้ศึกษาการสร้างชุดฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การผลิตภาพยนตร์สัน้ผลการพัฒนา
คณุภาพด้านเนือ้หาของชุดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.32 มีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี   
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 2.2 จากผลการวิจ ัยพบว่าความรู้ของนักเรียนหลงัเข้าร่วมกิจกรรม        
ด้วยคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียน 
ระดบัประถมศึกษามีความรู้สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั0.01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐาน เน่ืองจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนกัเรียนได้เรียนรู้และปฏิบตัิ
ด้วยตนเองสอดคล้องกับงานวิจยัของธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์ (2553) ได้ศึกษาหลกัสตูร
การพฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหารอู่กลางการประกนัภยั ผลการใช้หลกัสตูรการพฒันา
ภาวะผู้ น าของผู้ บริหารอู่กลางประกันภัยโดยการน าหลักสูตรฝึกอบรมนีไ้ปปรับปรุง  
แล้วไปทดลองกบัผู้บริหารอู่กลางประกนัภยัจ านวน 50 คน รูปแบบการทดลองเป็นแบบ 
pretest-posttest control group design โดยฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มทดลอง 25 คน            
ผลการทดลองปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการพัฒนาระดับภาวะผู้น า                
สงูกว่ากลุ่มควบคุมและมีการพฒันาระดบัภาวะผู้น าสงูขึน้หลงัการฝึกอบรม แสดงว่า
หลกัสตูรฝึกอบรมช่วยท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการพฒันาภาวะผู้น าได้ดีขึน้ 
 2.3 จากผลการวิจยัพบว่าหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมนกัเรียนมีคะแนน
สมรรถนะส าคญัของนกัเรียนสงูก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกบังานวิจยัของไพโรจน์ น่วมนุ่ม (2554) 
ได้ศกึษาเร่ืองการออกแบบการจดัการเรียนการสอนเร่ือง ฟังก์ชนั เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ท่ีคงทน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับ           
กับการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผลปรากฏว่าประสิทธิผลของนักเรียนภายหลังการเรียน           
มีความเข้าใจคงทนในการเรียนฟังค์ชัน่เพิ่มมากขึน้รวมถึงงานวิจยัของภทันะ จนัทร์เจริญสขุ 
(2553) ได้ศึกษาการใช้ภาพยนตร์แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูล          
โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและน าเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
ผลการศึกษาพบว่า  หลงัจากชมภาพยนตร์แบบปฏิสมัพันธ์ทัง้ 4 เร่ือง นักเรียนมีระดับ           
จิตสาธารณะท่ีสูงขึน้และจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล                
รายกลุ่มและจากการสะท้อนคิด  นกัเรียนแสดงถึงความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเองและสงัคมท่ีมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม 
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 2.4 จากผลการวิจยั พบว่าหลงัการเข้าร่วมด้วยคู่มือกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สัน้ส าหรับนักเรียน             
ระดบัประถมศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรม มีการจดั
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้นกัเรียนรู้สกึ อิสระผ่อนคลาย อบอุ่นและเป็นกนัเอง 
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงออก ได้ลงมือปฏิบตัิจริง ท าให้เกิดความรู้สึกสนกุสนาน 
ไม่เบ่ือ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆในกลุ่ม มีการสื่อสารในกลุ่มเพ่ือนมากขึน้   
สอดคล้องกบังานวิจยัของพิพิษณ์ สทิธิศกัด์ิ (2554) ได้ศกึษาการใช้เวบ็บลอ็กเพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนรู้วิชาภาพยนตร์และวีดีทัศน์เบือ้งต้น  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ นกัศกึษามีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บบลอ็กเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้วิชา
ภาพยนตร์และวีดิทศัน์เบือ้งต้นด้านการออกแบบ การเช่ือมโยง และเนือ้หา มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัมากรวมถงึงานวิจยัของปรีชา สาคร (2555) ได้ท าวิจยัเร่ืองกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์สัน้โดยการจดักิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม โดยงานวิจยันีไ้ด้จดัเป็นโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการและประกวดภาพยนตร์สัน้  ผลปรากฏว่าผู้ เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการมีสว่นร่วมและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ระดับส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนมีความรู้สูงขึน้     
ครูและผู้ ท่ี เก่ียวข้องสามารถน าคู่ มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ระดบัส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไปประยกุต์ใช้กบันกัเรียนระดบั
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม    
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า  คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิต
ภาพยนตร์สัน้ระดบัส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท าให้นักเรียนมีความสามารถ
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ในการผลิตภาพยนตร์สัน้ ครูท่ีสอนสาระวิชา และครูท่ีปรึกษาสามารถน าคู่มือไปใช้เป็น
สว่นหนึง่ของการจดัการเรียนรู้และในคาบกิจกรรมชมุนมุท่ีรับผิดชอบได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 
1. ค วรน าคู่ มื อก ระบ วนการจัด การเรียน รู้ก ารผลิ ตภ าพยนต ร์สั น้            

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาไปปรับใช้เพ่ือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพ
ต่างกัน เช่น กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มนักเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย          
กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ เป็นต้น เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะความสามารถในการผลิต
ภาพยนตร์สัน้ให้แก่นกัเรียนกลุม่ท่ีหลากหลายตอ่ไป 
 2. ควรศึกษาวิจยัเพ่ือออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์
สัน้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิควิธีการและรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
โปรแกรมการฝึกอบรม  การจดักิจกรรมเข้าค่าย เพ่ือจะได้ทราบว่ารูปแบบใดเหมาะกบั
นกัเรียน หรือมีประสิทธิผลเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันานักเรียนได้ตรงตาม
ศกัยภาพ 
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