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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทํา

ภาพยนตรเบ้ืองตนที่จัดการ การเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนฐาน และเพ่ือศึกษาความสามารถของ

นักศึกษาในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบ้ืองตน 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชงานในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา AFX252 การถายทํา

ภาพยนตรเบ้ืองตน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 80 คน เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยไดแก  

1) แบบทดสอบกอนเรียน 2) แบบทดสอบปลายภาค 3) ผลงานของนักศึกษา 4) รายงานสรุปผลงาน การ

วิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน สวนที ่1 คือผลการเรียนรูของนักศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปน

ฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย ( ) และ t-test dependent สวนที่ 2 คือ นักศึกษามี

ความสามารถในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดในระดับใด สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาเฉลี่ย ( ) รอยละ และ ประสิทธิภาพการสอน 

ผลการวิจัยครัง้น้ีหลังจากที่นักศึกษาไดรับการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนฐาน สามารถสรุปได 2 

สวนคือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักศึกษาซึ่งวัดจากแบบทดสอบกอนเรียน และ แบบทดสอบ

ปลายภาค พบวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และสวนที่ 2 ผลวิเคราะหผลงานของนกัศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ย ( ) ของคะแนนที่ได

อยูที่  35.39 คิดเปนรอยละ 70.77 และรายงานสรุปผลงานของนกัศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ย ( ) 
อยูที่  40.21 คิดเปนรอยละ 80.42   และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพการสอนพบวา ประสิทธิภาพการ

สอนไมตํ่ากวา 70/80 หรือ KW # 1 ≥ 70/80 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได ดังน้ันแสดงวานักศึกษา

ในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบ้ืองตน สามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานได 
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ABSTRACT 
This research aims to Study the learning outcomes of students in the AFX 252. A 

filmmaking project based course test the ability of students to apply the theory to their 

work in the AFX 252 course. 

The test group sample participated in the research were 80 students who registered 

in AFX252 course. The criteria used in this research were: 1) pre-test 2) final test 3) student's 

performance 4) summary report. The data analysis of summary report is divided into 2 parts. 

Part 1 is The learning outcomes of students using project based learning. The statistics used 

for data analysis were mean () and t-test dependent. Part 2 is the student's ability to apply 

the theory to their work. The statistics used in the data analysis were percentage (%) and 

teaching efficiency. 

The results of this research after the students have been taught by using project 

based learning. Can be summarized into 2 parts. Part 1 is Learning achievement of students, 

measured by pre-test and final test. The result show that the mean score of final test was 

higher than that of the pre-test at the .01 level of statistic significant. Part 2 is the analysis of 

students film project which has the full score of 50 points. The average score was 35.39 or 

70.77 percent, and the student’s summary report which has the full score of 50 points. The 

average score was 40.21 or 80.42 percent. After testing the teaching performance, the result 

show that the teaching effective is no less that 70/80 or KW #1 >= 70/80 which is 

considered to be acceptable. All the result from this research show that the students in the 

course AFX 252 can apply the theory to produce the project. 

 

Keywords :  Project Based Instruction, Learning Outcomes, Cinematography 

 

 


	1ส่วนปกและสารบัญ_รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
	2ส่วนเนื้อหา_รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน



