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บัทคัดย่อ
การเรียนรูค้ วามเป็นพลเมืองเชิงสหวิทยาการโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านภาพยนตร์สนั้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษา
1)ผลการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระหว่างศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ทางการสื่อสารผ่าน
การออกแบบและสร้างภาพยนตร์สั้น 2)ศึกษาความรู้ ทักษะและเจตคติ ความพึงพอใจในการเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรูค้ รั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะและเจตคติของนักศึกษาสหวิทยาการ รวมทัง้ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนรู้ และแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและเจตคติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีทักษะและเจตคติในการเป็นพลเมืองดิจิทัล ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในระดับมากทั้งในระดับบุคคลและชุมชน เช่นเดียวกันนักศึกษามีความพึงพอใจในกระบวน
การจัดการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับมาก ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกประเด็นที่เรียนรู้ร่วมกัน
กระบวนการวางแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกัน กระบวนการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ถ่ายท�าภาพยนตร์สนั้ และกระบวนการเผยแพร่ผลงาน
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถถอดบทเรียนความพึงพอใจของตนเองออกมาโดยผ่านการคิดอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้เกิดทัศคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย เข้าใจการท�างาน
สร้างสรรค์และมองภาพเป็นรูปธรรม ใช้ แรงบันดาลใจจากสิง่ ทีต่ นสนใจและค้นคว้า จนสามารถแปลข้อมูลนัน้ ๆ
เพื่อสื่อสารได้ เกิดข้อค้นพบเป็น กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นฐาน Movie Based Learning
คำาสำาคัญ : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, สหวิทยาการ, การเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นฐาน
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Abstract
Project-based interdisciplinary citizenship learning through short movies. The goal of education
is to investigate students’ collaborative learning outcomes across education and communication
sciences through the creation of short films, as well as to investigate knowledge. Attitudes and skills
the satisfaction of students who have completed this learning utilizing the technology in terms of
digital citizenship is an informal interview form about knowledge. Student attitudes and skills from
a multidisciplinary perspective, which includes a satisfaction assessment form for students who
have completed their learning and knowledge assessment forms, as well as skills and attitudes of
students in the program. The findings revealed that students possess the necessary abilities and
attitudes for digital citizenship. at a high level, both at the individual and community levels, through a
project-based learning method similarly, students are pleased with the digital citizenship education
approach. Since the decision-making process for topics that are learnt collectively, a joint action
planning approach has been established. Filming short films on location, as well as the process of
spreading works. Through systematic reasoning in the form of a project-based learning process,
students can also extract lessons from their own gratification. As a result, peers from various institutions developed a good attitude toward reciprocal learning. accept other points of view visualize
concrete visuals and comprehend creative effort. Make use of their passions and research for ideas.
Until you’re able to interact with that information, The movie-based learning process was discovered.
Keywords: learning through project-based, multidisciplinary , movie-based learning
บทนำา
ย่คแห้่งการัสิื�อสิารัไรั้พรัมแดนสิ่งผิลัให้้พลัเมืองเข้าถีึงข้อมูลัข่าวิสิารัได้อย่างรัวิดเรั็วิ อิทำธิพลัของ
สิื�อสิารัสินเทำศแลัะดิจิทำัลั จึงเป็นปัจจัยสิำาคัญในการัขับเคลัื�อนกลัไกทำางสิังคมแลัะปรัากฏิการัณิ์ต่าง
ๆ ทำ้�เกิดขึ�นในโลักย่คศตวิรัรัษทำ้� 21 แลัะสิ่งผิลัต่อรัะดับการัเปลั้�ยนแปลังในรัะดับภูมิภาคแลัะทำ้องถีิ�น
การัปรัับตัวิแลัะรัู้เทำ่าทำันกับการัเปลั้�ยนแปลังตลัอดจนการัตั�งรัับด้วิยวิิธ้คิดเชุิงรัะบบ จึงเป็นสิิ�งจำาเป็น
สิำาห้รัับกรัะบวินการัเรั้ยนรัู้ทำ้�เกิดขึ�นในย่คน้� สิถีาบันสิื�อเด็กแลัะเยาวิชุน (2560) กลั่าวิถีึงพลัเมืองดิจิทำัลั
3 รัูปแบบ ไม่วิ่าจะเป็น พลัเมืองรัับผิิดชุอบ สิามารัถีเข้าถีึงสิื�อ แห้ลั่ง สิารัสินเทำศ แลัะดิจิทำัลัทำ้�ห้ลัากห้ลัาย
ม้ทำักษะวิิเครัาะห้์ ปรัะเมินค่ณิภาพ ค่ณิค่าสิื�อ ข่าวิสิารั เลัือกรัับแลัะใชุ้ให้้ เกิดปรัะโยชุน์ต่อตนเอง แลัะ
ครัอบครััวิ อย่างปลัอดภัย ม้ ควิามรัับผิิดชุอบ ปฏิิบตั ติ าม กฎีรัะเบ้ยบ ม้จรัิยธรัรัม แลัะ รั้องเรั้ยนให้้เกิดการัแก้ไข
ปัญห้าเมื�อได้รัับผิลักรัะทำบ โดยตรัง สิำาห้รัับพลัเมืองม้สิ่วินรั่วิม คือพลัเมืองทำ้�สิามารัถีใชุ้สิื�อ สิารัสินเทำศ
แลัะดิจิทำัลั เป็นเครัื�องมือในการั สิื�อสิารัอัตลัักษณิ์ของตนเองแลัะรัวิมกลั่่มเพื�อแก้ไขปัญห้า พัฒนา
สิื�อ ข่าวิสิารั แห้ลั่ง สิารัสินเทำศให้้เกิด ปรัะโยชุน์ ต่อกลั่่มแลัะชุ่มชุน แลัะสิ่ดทำ้ายคือพลัเมืองม่่งเน้นควิาม
เป็นธรัรัม ม้ควิามรัู้แลัะเข้าใจเรัื�อง โครังสิรั้าง รัะบบสิื�อ สิารัสินเทำศ สิื�อดิจิทำัลั ใชุ้เพื�อสิรั้างการั เปลั้�ยนแปลัง
ให้้สิังคมด้ ขึ�น ม้บทำบาทำทำำาให้้เกิด การัแก้ไขปัญห้าแลัะพัฒนาในรัะดับ โครังสิรั้าง กฎีห้มาย วิัฒนธรัรัม
การัสิรั้างพื�นทำ้�การัเรั้ยนรัู้เก้�ยวิกับสิื�อในฐานะผิู้บรัิโภค ผิู้ผิลัิต แลัะผิู้ปรัะย่กต์ใชุ้สิื�อเพื�อ
สิรั้างการัเปลั้�ยนแปลังในสิังคมจึงเป็นสิิ�งจำาเป็น เมื�อมิติม่มมองของสิื�อสิารัสินเทำศแลัะดิจิทำัลั
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ม้ควิามห้ลัากห้ลัาย การัติดตั�งวิิธ้คิดแลัะโลักทำัศน์ให้้แก่เยาวิชุน นักศึกษา สิำาห้รัับการันำาไปใชุ้จรัิง
บนพื�นทำ้�ของการัแบ่งปันมวิลัปรัะสิบการัณิ์รัะห้วิ่างศาสิตรั์การัศึกษาแลัะศาสิตรั์ทำางการัสิื�อสิารัเป็น
ตัวิแสิดงให้้เห้็นการัเชุื�อมโยงแลัะมองกรัะบวินการัเรั้ยนรัู้นั�น ๆ ในเชุิงสิห้วิิทำยาการั การัสิะทำ้อน
ปรัะเด็นของสิื�อด้วิยม่มมองจากห้ลัากห้ลัายศาสิตรั์ก็จะทำำาให้้สิามารัถีมองสิื�อด้วิยควิามรัอบคอบมากขึ�น
จากเห้ต่ผิลัดังทำ้�กลั่าวิมาข้างต้น จึงนำาไปสิู่การัวิิจัยเรัื�อง การัเรั้ยนรัู้ควิามเป็นพลัเมืองเชุิง
สิห้วิิทำยาการัโดยใชุ้โครังงานเป็นฐานผิ่านภาพยนตรั์สิั�น เพื�อการัสิรั้างมโนทำัศน์รั่วิมจากศักยภาพของ
นักศึกษาทำ้�ม้ควิามห้ลัากห้ลัาย ให้้สิามารัถีอธิบายห้รัือสิื�อควิามห้มายของสิื�อเพื�อสิ่งผิ่านไปให้้ผิู้รัับสิารัทำ้�
เป็นกลั่่มเป้าห้มาย โดยม้แนวิทำางสิำาคัญคือการักรัะต่น้ เตือน เปลั้�ยนม่มมอง เจตคติ สิำารัวิจควิามพึงพอใจ
ต่อกรัะบวินการัเรั้ยนรัูโ้ ดยใชุ้โครังงานเป็นฐานผิ่านภาพยนตรั์สิน�ั รัวิมทำัง� เปิดพืน� ทำ้ก� ารัเรั้ยนรัูใ้ ห้ม่ ๆ ให้้กบั ผิูเ้ รั้ยนได้
พัฒนาทำักษะชุ้วิติ การัเป็นพลัเมืองทำ้รั� เู้ ทำ่าทำันสิือ� สิารัสินเทำศแลัะดิจทำิ ลัั สิูก่ ารัสิือ� สิารัปรัะเด็นทำางสิังคมเชุิงสิรั้างสิรัรัค์
ความีมีุ่งหมีายของการวิจัย
1) เพื�อศึกษาผิลัการัเรั้ยนรัู้รั่วิมกัน (Cooperative Learning) ของนักศึกษารัะห้วิ่างศาสิตรั์
ทำางการัศึกษาแลัะศาสิตรั์ทำางสิารัสินเทำศแลัะการัสิื�อสิารัผิ่านการัออกแบบแลัะสิรั้างภาพยนตรั์สิั�น
2) เพื�อศึกษาควิามรัู้ ทำักษะแลัะเจตคติ รัวิมทำั�งควิามพึงพอใจในการัเป็นพลัเมืองดิจิทำัลัของ
นักศึกษาทำ้�ผิ่านการัเรั้ยนรัู้โดยใชุ้โครังงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผิ่านภาพยนตรั์สิั�น
แนวคิด ทฤษฎีีแลัะงานวิจัยที�เกี�ยวข�อง
จากแนวิคิดควิามเป็นพลัเมืองแลัะพลัโลัก โดย อน่รัักษ์ ลัาวิิลัาศ(2554) ได้กลั่าวิถีึงลัักษณิะ
พลัเมืองทำ้�ด้ของปรัะเทำศชุาติแลัะสิังคมโลักทำ้�สิำาคัญอยู่ทำั�งห้มด 9 ลัักษณิะ โดยงานวิิจัยการัเรั้ยนรัู้
ควิามเป็นพลัเมืองเชุิงสิห้วิิทำยาการัโดยใชุ้โครังงานเป็นฐานผิ่านภาพยนตรั์สิั�น น้� ได้นำาเอาเนื�อห้า
1 ใน 9 ลัักษณิะควิามเป็นพลัเมืองทำ้�ด้มาใชุ้ในการัดำาเนินโครังการัวิิจัยได้แก่ ลัักษณิะการัเป็นผิู้ม้เห้ต่ผิลั
แลัะรัับฟ์ังควิามคิดเห้็นของผิู้อื�น ทำ่กคนย่อมม้อิสิรัภาพ เสิรั้ภาพในการัแลักเปลั้�ยนควิามคิดเห้็นรัะห้วิ่างกัน
ซึ่ึ�งการัรัู้จักการัใชุ้เห้ต่ผิลัในการัดำาเนินงาน จะทำำาให้้ชุ่วิยปรัะสิานควิามสิัมพันธ์ ทำำาให้้เกิดควิามเข้าใจอันด้
งามต่อกัน โดยเนื�อห้าสิ่วินน้�นำามาเป็นแนวิทำางในกรัะบวินการัรั่วิมคิดรั่วิมทำำาข้อมูลัเพื�อพัฒนาออกมา
เป็นบทำภาพยนตรั์สิั�นต่อไป นอกจากน้�ในการัทำำางานเป็นกลั่่มยังต้องอาศัยลัักษณิะสิำาคัญได้แก่ การัเคารัพ
ในสิิทำธิเสิรั้ภาพของผิูอ้ น�ื ควิรัรัูจ้ กั เคารัพในสิิทำธิเสิรั้ภาพของผิูอ้ น�ื เชุ่นบ่คคลัม้เสิรั้ภาพในการัแสิดงควิามคิดเห้็น
การัพูด แต่ตอ้ งไม่เป็นการัพูดแสิดงควิามคิดเห้็นทำ้ใ� สิ่รัา้ ยผิูอ้ น�ื ให้้เสิ้ยห้าย รัวิมทำัง� ม้ควิามรัับผิิดชุอบต่อตนเอง
สิังคม ชุ่มชุน ปรัะเทำศชุาติ ในการัอยู่รั่วิมกันในสิังคม ย่อมต้องม้การัทำำางานเป็นห้มู่คณิะ จึงต้องม้
การัแบ่งห้น้าทำ้�ควิามรัับผิิดชุอบในงานนั�นๆ ให้้สิมาชุิกแต่ลัะคนนำาไปปฏิิบัติตามทำ้�ได้รัับห้มอบห้มายไวิ้
อย่างเต็มทำ้� ซึ่ึง� เป็นพืน� ฐานสิำาคัญทำ้จ� ะทำำาให้้การัทำำางานกลั่ม่ เพือ� ผิลัิตห้นังสิัน� เป็นไปโดยเรั้ยบรั้อยแลัะเป็นรัะบบ
แนวิคิดการัเรั้ยนรัูโ้ ดยใชุ้โครังงานเป็นฐาน John Larmer (2013) กลั่าวิถีึงการัเรั้ยนรัูโ้ ดยใชุ้โครังงานเป็นฐาน
วิ่าเป็นวิิธก้ ารัสิอนเชุิงรัะบบทำ้ใ� ชุ้ควิามรั่วิมมือของผิูเ้ รั้ยนในการัเรั้ยนรัูอ้ งค์ควิามรัูทำ้ สิ�้ าำ คัญแลัะพัฒนาสิมรัรัถีนะ
ในศตวิรัรัษทำ้� 21 ผิ่านการัขยายควิามทำ้ผิ� เู้ รั้ยนม้อทำิ ธิพลัในกรัะบวินการัเรั้ยนรัูแ้ บบสิืบสิอบ ทำ่ามกลัางโครังสิรั้างทำ้ซึ่� บั ซึ่้อน
การัสิรั้างคำาถีามตามสิภาพจรัิงแลัะการัออกแบบผิลัผิลัิตรัวิมทำัง� กรัะบวินการัเรั้ยนรัู้ ซึ่ึง� การัเรั้ยนรัูใ้ นศตวิรัรัษทำ้�
21 โดยเฉพาะอย่างยิง� องค์ปรัะกอบ “4C”: Critical Thinking / Collaboration / Communication / Creativity
นับเป็นโอกาสิทำ้�จะพัฒนาควิามสิามารัถีของผิู้เรั้ยนผิ่านธรัรัมชุาติของการัเรั้ยนรัู้รัะห้วิ่างการัทำำาโครังงาน
ในการัทำำางานรั่วิมกัน การัคิดเชุิงวิิพากษ์ การัสิรั้างสิรัรัค์เพื�อแก้ปัญห้าแลัะการัแบ่งปันข้อค้นพบสิู่สิาธารัณิะ
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รูปแบบการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ คือการบูรณาการวิธีการและใช้รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีมากกว่าหนึ่
งศาสตร์ เพื่อพิสูจน์กระทู้ ประเด็น ค�าถามหรือหัวเรื่อง การศึกษาเชิงสหวิทยาการ(Interdisciplinary
Education) สร้างกระบวนการใช้ระเบียบวิธี(Disciplinary Approaches) เพื่อน�าไปสู่การศึกษาหัวเรื่
องเพื่อสร้างความเข้าใจ จากความหลากหลาย( Variety) ของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้อง (Relevant Disciplines) การสังเคราะห์เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจและ การบูรณาการแนวคิดที่สร้างความสมบูรณ์และ
ความสัมพันธ์ รวมทั้งกรอบคิดในการวิเคราะห์ โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 ศา
สตร์ได้แก่ศาสตร์ทางด้านการศึกษา และศาสตร์ทางด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ใช้การก�าหนดบทบาทหน้
าที่ในงานผลิตภาพยนตร์มาพิจารณาตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนรู้
วิธ่ดำาเนิินิการวิจััย
1.พ่�นิท่�ศึกษาและกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยใช้พื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 82 คน ได้แก่
อาจารย์และนักศึกษาจาก รายวิชาการเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ และราย
วิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ�านวน 57 คน แบ่งเป็น อาจารย์จ�านวน 2 คน และนักศึกษา จ�านวน 55 คน รวมเป็น 57 คน
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา จากรายวิ ช าประชาธิ ป ไตยและพลเมื อ งที่ พึ ง ประสงค์
ของประชาสังคม และรายวิชาการบูรณาการแหล่งวิทยาการเรียนรู้ท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 25 คน แบ่งเป็น อาจารย์จ�านวน 2 คน นักศึกษาจ�านวน 23 คน
2.เคร่�องม่อ
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เครือ่ งมือส�าหรับการเก็บข้อมูลดังนี้ 1) การสนทนากลุม่ ย่อย(focus group) ในประเด็นเกีย่ วกับ
การเรียนรูร้ ว่ มกัน (Cooperative Learning) ของนักศึกษาเชิงสหวิทยาการ โดยก�าหนดประเด็นหลักในการสนทนา
กลุม่ ย่อยจาก โจทย์งานวิจยั และวัตถุประสงค์งานวิจยั แล้วน�าเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและ ขอข้อเสนอแนะต่าง
ๆ เพือ่ น�ามาปรับปรุงแก้ไข เมือ่ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว น�าเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญอีกครัง้ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ทัง้ นี้ ประเด็นหลักในการสนทนากลุ่มย่อยทีไ่ ด้รับการพัฒนาและปรับแก้แล้ว ประกอบด้วย 9 ประเด็นดังนี้
1) ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลเป็นอย่างไรในความคิดของท่าน
2) ท่านคิดว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิต
ภาพยนตร์สนั้
3) การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานในมุมมองของท่านคืออะไร
4) ท่านคิดว่าการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้น ท�าให้ท่านมีทัศนคติต่อการ
เป็นพลเมืองอย่างไร
5) ท่านคิดว่าท่านได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไร จากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่าน
การผลิตภาพยนตร์สั้น
6) จงสะท้อนคิดจากการลงพื้นที่เข้าไปท�างานการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิต
ภาพยนตร์สนั้ ในชุมชนที่ท่านได้ไปถ่ายท�า
7) ในมุมมองของท่านบทบาทการท�างานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นอย่างไร และท่านมีบทบาทอย่างไร
8) จากการท�างานท่านมีมุมมองของเครือข่ายทางสังคมเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร
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9) ท่านคิดว่าจิตส�านึกพลเมืองประเด็นใดที่มีความส�าคัญต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ ได้นา� มาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามประเด็น (Theme) เพือ่ ให้
ได้ข้อสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มในประเด็นเกีย่ วกับความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทั้งความ
พึงพอใจของนักศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) ผ่านการผลิตภาพยนตร์สนั้
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการสร้าง
รูปแบบการเขียนข้อค�าถาม และการออกแบบโดยใช้หลักของทฤษฎีมาสโลว์ ในเรื่องเกี่ยวกับความพอใจ
(จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ และคณะ. 2563 : 160 อ้างอิง Maslow.1970 :69 – 80) และ
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน
และครอบคลุมจากหนังสือ ต�ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) พวงรัตน์ ทวีรตั น์, (2543) โดยการหาค่า IOC ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.5 – 1.00 IOC
ระดับความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.85 โดยพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยประเด็นประเมิน
1.กระบวนการ การคัดเลือกประเด็นที่เลือกเรียนรู้ร่วมกัน
2.กระบวนการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน
3.กระบวนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายท�าสารคดี/ภาพยนตร์สนั้ ร่วมกัน
4.กระบวนการเผยแพร่ผลงาน สารคดี/ภาพยนตร์สั้นร่วมกัน
5.ภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ
6.ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม
ด้านวิทยากร ประกอบด้วยประเด็นประเมิน
1.ความรู้ความสามารถของวิทยากร
2.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
3.การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซึ่ักถาม
4.ประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยากร โดยสามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ได้
ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยประเด็นประเมิน
1.การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
2.ความสัมพันธ์ในการร่วมคิด ร่วมท�า
3.มีการสร้างเครือข่ายในการท�ากิจกรรมร่วมกัน
และจัดท�าเครื่องมือแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทั้งความพึงพอใจในการเป็น
พลเมืองดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้
1.1 ระดับบุคคล ประเมินความรู้และเข้าใจในบทบาท (ก่อน-หลัง) ความรู้และทักษะในการผลิต(ก่อนหลัง) ความรูแ้ ละความเข้าใจในการเรียนการสอนรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
(ก่อน-หลัง) ทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้การเป็นพลเมือง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในการเป็น
พลเมืองระดับใด
1.2 ระดับชุมชน ประเมิน ระดับการเปิดพืน้ ที่ใหม่เพือ่ การสือ่ สารในชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ระดับการมี
ส่วนร่วมของผูเ้ รียนทัง้ ด้านการศึกษาและการสือ่ สาร ระดับความสัมพันธ์ ในกระบวนการวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิต และหลังการผลิต และระดับการสร้างจิตส�านึกพลเมือง
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แล้วท�าการสร้างแบบประเมิน ตั้งข้อค�าถามให้ครอบคลุมและตรงวัตถุประสงค์ตามหลักกา
รที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดครบถ้วน และครอบคลุมตามหลักการที่จะวัด ซึ่ึ่ง
แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม ตอนที่ 2
ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ และระดับความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทั้งความพึงพอใจในการเป็น
พลเมืองดิจทิ ลั ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่ึง่ แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นข้อแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating) และก�าหนดค่าเป็น 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคริรท์ (Likerts) มีเกณฑิ์การให้นา�้ หนักคะแนน
เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว น�าเสนอให้ผู้เชี่ยซึ่ชาญเพื่อตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อจะได้น�าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก้ไข น�าแบบประเมิน ความพึงพอใจที่แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน�าประเมินกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
3.การเก็บัข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ทีมวิจัยได้ด�าเนินการวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ต�าราและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสือ่ สาร การผลิตสือ่ ภาพยนตร์สนั้
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มิติพลเมืองและมิติท้องถิน่ ภิวัฒน์
2) จัดการประชุมเพื่อระดมสมองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการของอาจารย์ระหว่าง
ศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ทางสารสนเทศและการสือ่ สาร
3) ร่วมกันสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านภาพยนตร์สนั้
4) น�าแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านภาพยนตร์สนั้
ไปใช้กับนักศึกษา กระบวนวิชา 071412 ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พึงประสงค์ของประชาสังคม
กระบวนวิชา 071417 การบูรณาการแหล่งวิทยาการเรียนรู้ท้องถิ่น และกระบวนวิชา สด 317 การเขียน
บทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ สด 315 วิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ ประกอบด้วย
4.1) สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของนักศึกษาในการเป็นพลเมืองดิจิทัล
4.2) Pre-production การวางแผน การจัดท�าเนื้อหา การเขียนบท /คัดเลือกบทจาก 6 กลุ่ม
ให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม โดยคณะอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก
4.3) Production การลงพืน้ ทีถ่ า่ ยท�า การใช้อปุ กรณ์ในการถ่ายท�า ถ่ายท�าตามตาราง แผนการท�างาน
4.4) Post-production การตัดต่อล�าดับภาพ การลงเสียง และการเพิ่มกราฟัิก
5) นักศึกษาจ�านวน 4 กลุ่ม ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจ�านวน 4 ชิน้ งาน ซึ่ึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์มิติพลเมือง
และมิติท้องถิ่นภิวัฒน์
6) น�าสื่อภาพยนตร์สั้นจ�านวน 4 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจาก 6 เรื่อง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จ�านวน 2 ท่านและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคการถ่ายท�า จ�านวน 2 ท่าน พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7) ปฏิบัติการ Social Lab เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจและเคยผ่านการผลิตหนังสั้นในชั้นเรียนมาแล้ว
มาฝ่ึกปฏิบัติการท�าหนังสั้นร่วมกับอาจารย์และทีมงานมืออาชีพ
8) จัดฉายภาพยนตร์สั้น ของนักศึกษาจ�านวน 4 เรื่อง และภาพยนตร์สั้นที่ท�าร่วมกับอาจารย์
จ�านวน 1 เรือ่ ง
9) ก�าหนดประเด็นหลักในการสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning)
ของนักศึกษาเชิงสหวิทยาการ
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10) ด�าเนินการจัดท�าสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group)
11) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based
Learning) ผ่านภาพยนตร์สั้น
12) ประเมินความความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทัง้ ความพึงพอใจในการเป็นพลเมืองดิจิทัล
13) ประมวลผลการศึกษา และด�าเนินการเขียนรายงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาผลการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) ของนักศึกษาเชิงสหวิทยาการ
โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า การหาค่าเฉลี่ย ใช้สูตรเฟัอร์กูสัน (Ferguson,1987)
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรเฟัอร์กูสัน (Ferguson,1987 ) ค่าร้อยละ
(Percentage) (จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ และคณะ, 2563)
2. การวิเคราะห์ระดับคะแนนของแบบทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านภาพยนตร์สั้น และแบบประเมินความความรู้
ทักษะและเจตคติ รวมทัง้ ความพึงพอใจในการเป็นพลเมืองดิจทิ ลั โดยใช้การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าการหาค่าเฉลีย่ ใช้สตู รเฟัอร์กสู นั (Ferguson, 1987) การหาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยใช้สตู รเฟัอร์กสู นั (Ferguson,1987 ) ค่าร้อยละ (Percentage) (จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ และคณะ, 2563)
ผลการวิจััย
หลังจากได้ศึกษากระบวนพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการของอาจารย์
ระหว่างศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ทางสารสนเทศและการสือ่ สาร ในแง่ของการออกแบบประเด็น เนือ้ หา
พืน้ ทีเ่ ทคนิคการถ่ายท�า และสุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์ เมือ่ พิจารณาขัน้ ตอน 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนก่อนการถ่ายท�า
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต พบว่านักศึกษาสามารถร่วมกันก�าหนดประเด็นและเนื้อหาได้ว่า
จะเล่าประเด็นใด ใครเป็นคนเล่า มีการน�าข้อมูลเนื้อหาที่ค้นคว้ามาร่วมกันก�าหนดประเด็นในมุมมองที่
แตกต่างกัน แล้วน�าข้อมูลนั้นมาจัดเป็นหมวดหมูแ่ ละเลือกหมวดหมู่ที่ส�าคัญมีความแตกต่างจากประเด็นที่
สือ่ อืน่ ๆ เคยน�าเสนอ มีความแปลกใหม่ เลือกเอาประเด็นทีม่ คี วามชัดเจนเพียงประเด็นเดียวมาน�าเสนอ เพือ่ ผูร้ บั
สารจะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และตรงประเด็นตามทีเ่ ราอยากจะสือ่ โดยผูผ้ ลิตจะต้องมีกระบวนการเล่าเรือ่ ง
เพือ่ สือ่ ความหมายไปยังผูช้ มด้วยภาพและเสียง ผ่านโครงเรือ่ ง (Plot) แก่นเรือ่ ง (Theme) ความขัดแย้ง (Conflict)
ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) สัญลักษณ์พเิ ศษ (Symbol) และมุมมองในการเล่าเรือ่ ง (Point of View)
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน : การน� า กรณี ตั ว อย่ า ง เช่ น การน� า นั ก วิ ช าการที่ มี
ประสบการณ์ ใ นการลงพื้ น ที่ แ ละศึ ก ษาวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน มาเล่ า ประสบการณ์ ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในห้องเรียนก่อนให้นกั ศึกษาลงพืน้ ทีค่ น้ หาข้อมูลในชุมชนเพือ่ มาเขียนเป็นบทเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการเรียนรู้ ท�าให้นักศึกษาเห็นภาพและตั้งค�าถามว่าหากตนเองลงพื้นที่แล้วพบเจอปัญหาจะ
ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะได้ข้อมูลเหล่านั้นมา ซึ่ึ่งนักศึกษาก็ได้รับค�าแนะน�าเป็นอย่างดีจากวิทยากร
จากเรือ่ งเล่าเป็นบท: ขัน้ ตอนนีน้ กั ศึกษาอาจจะต้องมีตวั ละครในใจสักหนึง่ คน ท�าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
(Research) เป็นการหารายละเอียดของตัวละคร จุดประสงค์คือเก็บเกี่ยวข้อมูลของตัวละครให้ได้มาก
ที่สุด สร้างเป็นประวัติของตัวละคร วิธีการที่ตัวละครปฏิบัติให้ได้มาซึ่ึ่งเป้าหมายนั้นก็ต่างกันไป
ยิ่งตัวละครไกลจากเราเท่าไหร่ย่ิงจ�าเป็นต้องท�าการศึกษาค้นคว้า เช่น วิธีแก้ปัญหาของเด็ก การยอมรับ
ความสูญเสียคนรักของพยาบาล ซึ่ึ่งจากผลการศึกษาภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง เลือกที่จะเล่าผ่านตัวละครที่
เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่ึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมของตนเองหรือคนใกล้ชิด และมีแก่นเรื่อง (Theme) ที่บ่งบอกถึง
คุณค่าของเรือ่ งทีเ่ ล่า เช่น แก่นเรือ่ ง (Theme) คุณค่าของความเป็นเพศทางเลือกคุณค่าของผ้าพืน้ เมืองร่วมสมัย เป็นต้น
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ส�าหรับขั้นตอนการถ่ายท�า และหลังการถ่ายท�า จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้นและ
มองว่าการท�าหนังสั้นไม่ได้เป็นเรื่องยาก หากเรามีแก่นเรื่อง (Theme) ประเด็น (Concept) และแนวคิด
หลัก (Main message) ทีจ่ ะสือ่ สารไปอย่างชัดเจน นอกจากนีน้ กั ศึกษายังมีทกั ษะทางด้านเทคนิคการถ่ายท�า
เพิม่ ขึน้ หลังจากเข้าร่วมกระบวนการ Social lab ซึ่ึง่ นักศึกษาได้ถา่ ยท�าร่วมกับอาจารย์และมืออาชีพภายนอก
ท�าให้เห็นวิธกี ารท�างานอย่างเป็นระบบตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละฝ่่ายซึ่ึง่ ไม่มกี ารก้าวก่ายกัน เทคนิคต่างๆ
ที่มืออาชีพใช้ ที่ส�าคัญคือได้ลงมือปฏิบัติโดยมีมืออาชีพท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสร้างความอุ่นใจและมั่นใจ
ในการใช้อุปกรณ์แก่นักศึกษา และนักศึกษาจึงได้น�าความรู้ที่ได้เหล่านั้นมาใช้ในภาพยนตร์สั้นของตนเอง
ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าในขั้นตอนหลังการถ่ายท�าคือ การตัดต่อ หากนักศึกษามีเวลาในการปรับแก้
ผลงานหลายๆ รอบจะท�าให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ ทคนิควิธกี าร การใช้เครือ่ งมือในการตัดต่อได้เต็มประสิทธิภาพ
มากกว่านี้ เนือ่ งจากเทคนิคการตัดต่อ นับเป็นสิง่ ส�าคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�าให้ภาพยนตร์เรือ่ งหนึง่ สมบูรณ์แบบได้
ส�าหรับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้แบ่งการน�าเสนอผลการศึกษาไว้ 2 ส่วน ดังนี้
ผลการศึกษาส่วนิท่� 1 ผลการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) ของนักศึกษาระหว่าง
ศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ทางสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการออกแบบและสร้างภาพยนตร์
สั้น ด้วยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยศึกษาจากตัวแทนจากนักศึกษา 2 สถาบัน
ใน 4 กระบวนวิชา โดยการตั้งค�าถาม 9 ค�าถาม พบว่า ความเป็นพลเมืองนั้นมีบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
เพราะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและทันสมัยมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา พลเมืองดิจิทัลควรที่จะ
ต้องรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน และเข้าใจถึงสิทธิบนโลกออนไลน์ ความรับผิดชอบออนไลน์ซึ่ึ่งเห็นเป็น
พื้นฐานส�าคัญพอๆ กับความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมโดยไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ใช้เพื่อสร้างการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมในเชิงบวก พลเมืองดิจทิ ลั ต้องมีความฉลาดอันเกิดจากจิตส�านึก กลุม่ ตัวอย่างเกิด ทักษะการคิด
วางแผนข้อมูลอย่างเป็นระบบ การล�าดับความคิดเรือ่ งราว การเล่าเรือ่ ง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ น จนสามารถเล่าเรือ่ งจากตัวหนังสือเป็นภาพยนตร์สนั้ ได้เป็นทักษะทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการเรียน
รูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิตภาพยนตร์สนั้ มากทีส่ ดุ นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบว่ากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วางแผนการท�างาน การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ นร่วมงานต่างสถาบัน
นักศึกษามีความเข้าใจที่ตรงกับแนวคิด Project Base Learning เป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีความคิดเห็น
ทีห่ ลากหลายแต่ครอบคลุมตามแนวคิดนี้ อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนรูใ้ นรูปแบบนี้ เป็นการเรียนโดยใช้การกระท�า
แรงผลักดัน (Passion) ในสิ่งที่ตนสนใจและค้นคว้า จนสามารถแปลข้อมูลนั้นๆ เพื่อจะสื่อสารได้ เพราะ
การเรียนรูท้ อี่ งค์ความรูส้ รุปจบแค่ตวั เอง โดยไม่ได้สง่ ทอดถึงผูอ้ นื่ ก็เป็นการเรียนรูท้ ดี่ ี แต่ไม่ได้สร้างประโยชน์
ให้แก่สงั คมวงกว้าง ดังนัน้ การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานคือการสร้างผลสะท้อน (Impact) ผ่านการกระท�า
(Passion) ของตนเอง ประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นคือกลุม่ เป้าหมายมีทศั คติทดี่ ตี อ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงาน
เป็นฐานผ่านการผลิตภาพยนตร์สนั้ มีการเปิดรับกับการเรียนรูร้ ว่ มกันกับเพือ่ นต่างสถาบัน ยอมรับในความเห็น
ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย เข้าใจการท�างานสร้างสรรค์ และมองภาพเป็นรูปธรรม ด้วยการลงมือปฏิบตั จิ นจับต้องได้
เช่น การผลิตสือ่ ทีส่ ร้างสรรค์แม้จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ แต่กส็ ง่ ผลต่อความคิด พฤติกรรมของคนในสังคมได้
กลุ่มตัวอย่างค้นพบว่าตนเองได้ก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเอง เพราะเป็นเรื่องที่ยากมากในการ
ท�าให้เกิดส�านึกในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านสื่อ โดยสิ่งที่นักศึกษาได้รับคือท�าอย่างไรก็ได้ให้สิ่งถูก
ปลุกขึ้นมา และเชื่อมโยงไปยังอัตลักษณ์อื่นๆ ด้วย จึงเกิดการคิดที่พยายามหลุดกรอบเดิมๆ ด้วย
การน�าเอาวัฒนธรรมที่บอบบางมาสอดแทรกไว้ในภาพยนตร์ และยังท�าให้รู้ว่าในประเทศไทยยังมี
พลเมืองดีอยูม่ าก เห็นได้จากการให้ความร่วมมือในการท�างาน การช่วยเหลือกัน การให้ขอ้ มูลตามความจริง
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การดูแลกัน ท�าให้รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของไทย หรือบุคคลที่เข้ามาเพื่อท�างาน สร้างอาชีพ
ต่างก็กลายเป็นพลเมืองของประเทศแล้ว เพราะทุกคนที่มาท�างานในประเทศต่างก็กลายเป็นฟัันเฟัือง
ของกลไกขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทย การที่ไปดูถูก ไม่ให้เกียรติ ไม่ให้การดูแลความเป็นอยู่ของเขา
ก็เหมือนกับการปล่อยให้ฟัันเฟัืองชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นค่อยๆ ขึ้นสนิมและรอวันผุพังไปตามกาลเวลา
ข้อค้นพบที่น่าสนใจในเชิงของสหวิทยาการ เนื่องจากมีการน�าเอาศาสตร์หลายแขนงเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกัน ดังนัน้ ศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์เมือ่ ได้เรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงสามารถเพิ่มพูนซึ่ึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี เพราะครูก็จ�าเป็นที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร
และต้องเรียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ อ้ งน�าไปสอนอยูต่ ลอดเวลา กระบวนการนีจ้ งึ สามารถดึงเอาศักยภาพของทุกคนออก
มาได้อย่างเต็มที่ นักศึกษามีมมุ มองทีเ่ ปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ ดังทีน่ กั ศึกษาคนหนึง่ ได้ให้ความเห็นในประเด็นนีว้ า่
การทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือท�าอะไรสักอย่างหนึง่ เพือ่ ให้สงั คมตืน่ รู้ เราไม่สามารถท�าได้ลา� พังตัวคนเดียวเสมอไป
ในหลายๆ ครัง้ ยังมีผทู้ สี่ นใจในเรือ่ งเดียวกับเรา เมือ่ รวมพลังกันจะสามารถท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ได้
ข้อค้นพบสุดท้าย จากการศึกษาในประเด็นจิตส�านึกพลเมืองของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสภาวการ
ณ์ในปัจจุบัน พบว่า ถ้าทุกคนเข้าใจความแตกต่างกัน การสร้างวาทกรรมเพื่อกดขี่ย่อมจะไม่เกิดขึ้น
เราจะเข้าใจผู้อื่น อย่างเคารพและรับผิดชอบ เหนือสิง่ อืน่ ใดคือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ที่มีส�านึกดีต่อส่วนรวม
ผลการศึกษาส่วนิท่� 2 ศึกษาความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทั้งความพึงพอใจในการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักศึกษาสหวิทยาการ ที่ผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based
Learning) ผ่านภาพยนตร์สั้น พบว่า นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเป็น
พลเมืองดิจิทัล ผ่านกระบวนการ PBL ในระดับมาก ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน เช่นเดียวกับความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกประเด็นที่เลือก
เรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน กระบวนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายท�า ภาพยนตร์สั้น
และกระบวนการเผยแพร่ผลงานในระดับมาก นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อภาพรวม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีว่าความน่าสนใจ มีความพึงพอใจต่อระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะ
สม ส�าหรับความพึงพอใจด้านวิทยากร และความพึงพอใจด้านการมีสว่ นร่วม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทัง้ นีใ้ นการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการใช้โครงการเป็นฐาน ท�าให้นกั ศึกษามองภาพรวมออก
และสามารถถอดบทเรียนความพึงพอใจของตนเองออกมาได้ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
กระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้โครงการเป็นฐาน โดยนักศึกษาได้ฝ่กึ เขียนโครงการ และปฏิบตั กิ ารด้วยกระบวนการ 3 P
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านภาพยนตร์สั้นและสารคดี
เชิงสหวิทยาการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
การศึกษาส่วนิท่� 1 สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) ของนักศึกษาระหว่าง
ศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ทางสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการออกแบบและสร้าง
ภาพยนตร์สั้นด้วยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยศึกษาจากตัวแทนจาก
นักศึกษา 2 สถาบัน ใน 4 กระบวนวิชา โดยการตั้งค�าถาม 9 ค�าถาม พบว่า ความเป็นพลเมืองนั้นมี
บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพราะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและทันสมัยมากขึ้นอยู่
ตลอดเวลา พลเมืองดิจิทัลควรที่จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน และเข้าใจถึงสิทธิบนโลกออนไลน์
ความรับผิดชอบออนไลน์ซึ่ึ่งเห็นเป็นพื้นฐานส�าคัญพอๆ กับความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมโดยไม่
ท�าให้ผู้อนื่ เดือดร้อน ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก พลเมืองดิจิทัลต้องมีความฉลาดอัน
เกิดจากจิตส�านึก กลุม่ ตัวอย่างเกิด ทักษะการคิด วางแผนข้อมูลอย่างเป็นระบบ การล�าดับความคิดเรือ่ งราว การเล่าเรือ่ ง
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การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนสามารถเล่าเรื่องจากตัวหนังสือเป็น
ภาพยนตร์สนั้ ได้เป็นทักษะทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิตภาพยนตร์สนั้ มากทีส่ ดุ
นอกจากนี้ยังค้นพบกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนการท�างาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต่างสถาบัน เป็นอีกประเด็นส�าคัญที่ค้นพบจากการ
ศึกษาในครั้งนี้ สัมพันธ์กับแนวคิดของ Jane Krauss & Suzie Boos (2013:5-6) ได้ให้ข้อเสนอว่า
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนจะเข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะที่ส�าคัญและแนวโน้มที่จะ
ท�าหรือจัดการด้วยการสืบสอบ การใช้ค�าถามปลายเปิดไปสู่การสร้างความหมายและส่งผ่านไปถึง
เป้าหมาย การให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนต้องลดบทบาท
โดยตรงของตนแต่ตอ้ งออกแบบ เตรียมกระบวนการเรียนรูท้ จี่ ะแนะน�าผูเ้ รียนคูข่ นานไปกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
นอกจากนีพ้ บว่า นักศึกษามีความเข้าใจทีต่ รงกับแนวคิด Project Base Learning เป็นส่วนใหญ่ แม้จะมี
ความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ก็ยังครอบคลุมตามแนวคิดนี้ อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนี้
เป็นการเรียนโดยใช้การกระท�า แรงผลักดัน (Passion) ในสิง่ ทีต่ นสนใจและค้นคว้า จนสามารถแปลข้อมูลนัน้ ๆ
เพือ่ จะสือ่ สารได้ เพราะการเรียนรูท้ อี่ งค์ความรูส้ รุปจบแค่ตวั เอง โดยไม่ได้สง่ ทอดถึงผูอ้ นื่ ก็เป็นการเรียนรูท้ ดี่ ี แต่
ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ สั ง คมวงกว้ า ง ดั ง นั้ น การเรี ย นโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานคื อ
การสร้างผลสะท้อน (Impact) ผ่านการกระท�า (Passion) ของตนเอง ซึ่ึ่งสอดคล้องกับการแสวงหาความรู้
(John Larmer, 2013) ที่ ผู ้ เ รี ย นต้ อ งการแสวงหาความรู ้ การเข้ า ใจมโนทั ศ น์ แ ละ
การประยุกต์ใช้ทักษะที่ส�าคัญ การตอบจากกระบวนการใช้ค�าถามและการสร้างสรรค์ผลผลิตที่เกิดจาก
โครงงาน การเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่กิจกรรมหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่น่าสนใจและความสนใจที่จะเรียนรู้
ที่น่าสนใจคือกลุ่มเป้าหมายมีทัศคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านการผลิต
ภาพยนตร์สั้น มีการเปิดรับกับการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง
หลากหลาย เข้าใจการท�างานสร้างสรรค์ และมองภาพเป็นรูปธรรม ด้วยการลงมือปฏิบัติจนจับต้องได้
เช่น การผลิตสือ่ ทีส่ ร้างสรรค์แม้จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ แต่กส็ ง่ ผลต่อความคิด พฤติกรรมของคนในสังคมได้
จากการศึ ก ษาในประเด็ น จิ ต ส� า นึ ก พลเมื อ งของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต ่ อ สภาวการณ์ ใ น
ปัจจุบันนั้น พบว่า ถ้าทุกคนเข้าใจความแตกต่างกัน การสร้างวาทกรรมเพื่อกดขี่ย่อมจะไม่เกิดขึ้น
เราจะเข้าใจผู้อนื่ อย่างเคารพและรับผิดชอบ เหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ที่มีส�านึกดีต่อส่วนรวม
ซึ่ึ่งตรงกับความหมายของ พลเมืองดิจิทัล (สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน, 2560) ที่กล่าวถึงพลเมืองมีส่วนร่วม
สามารถใช้สื่อสารสนเทศ และดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอัตลักษณ์ของตนเองและรวมกลุ่ม
เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาสื่อ ข่าวสาร แหล่งสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชนได้อย่างแท้จริง
การศึกษาส่วนิท่� 2 สรุปแบบส�ารวจผลความพึงพอใจในการเป็นพลเมืองดิจทิ ลั ของนักศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านภาพยนตร์สนั้ พบว่า นักศึกษามีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเป็นพลเมืองดิจทิ ลั ผ่านกระบวนการ PBL ในระดับมาก ทัง้ ในระดับบุคคลและชุมชน
เช่นเดียวกับ ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือก
ประเด็นที่เลือกเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน กระบวนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายท�า
ภาพยนตร์สนั้ และกระบวนการเผยแพร่ผลงาน ในระดับมาก นอกจากนี้ นักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีว่าความน่าสนใจ มีความพึงพอใจต่อระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสม ความพึงพอใจด้านวิทยากร และความพึงพอใจด้านการมีสว่ นร่วม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมากเช่นเดียวกัน ทัง้ นีใ้ นการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการใช้โครงการเป็นฐาน ท�าให้นกั ศึกษามองภาพรวมออก

70
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

และสามารถถอดบทเรียนความพึงพอใจของตนเองออกมาได้ผ่านการคิดอยากเป็นระบบทั้งในรูปแบบของ
กระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้โครงการเป็นฐาน โดยนักศึกษาได้ฝ่กึ เขียนโครงการ และกระบวนการ 3 P ดังที่ John
Larmer (2013) น�าเสนอว่า การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ผูเ้ รียนสร้างกระบวนการท�างานร่วมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
การเคารพซึ่ึง่ กันและกันจากความหลากหลายในกลุม่ ทีร่ ว่ มกันแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ ตัง้ เป้า
หมายทีร่ ว่ มกันรับผิดชอบเพือ่ สร้างงานทีส่ มบูรณ์ทเี่ กิดจากความส�าเร็จของทีมอันเกิดจากผูเ้ รียนดีกว่าการท�างาน
ด้วยปัจเจกบุคคล รวมทัง้ ประสิทธิภาพของการสือ่ สารของผูเ้ รียนทัง้ การเผชิญหน้าและการใช้สอื่ ผสมส�าหรับ
เป้าหมายทีห่ ลากหลาย ซึ่ึง่ สามารถจัดการผ่านข้อมูลและข้อค้นพบ รวมทัง้ ส่งประสิทธิผลนัน้ ผ่านสือ่ นานาชนิด
การสื่อสารนีห้ มายรวมถึงการสนทนาและการเขียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ได้ถูกเลือกสรรและ
ใช้อย่างเป็นกลาง
ข้อเสนิอแนิะ
จากผลการวิจยั ได้มขี อ้ เสนอแนะเชิงพัฒนาและการน�าไปใช้ในประเด็นหลัก คือ เมือ่ เกิดกระบวนการท�าซึ่�า้ แล้ว
ควรมีการต่อยอดในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นพลเมืองและท้องถิน่ ศึกษา เช่น ประเด็นเท่าทันสื่อ
ความรับผิดชอบสื่อ ความรุนแรงทางโลกออนไลน์ เป็นต้น ควรมีการน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาในหลักสูตร
เป็นรายวิชาใหม่ที่มีความเป็นสหวิทยาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ผลงานให้เป็นรูปแบบ Platform ทาง Digital
ส�าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาซึ่�้า เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย และปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับระยะเวลา ในการเรียนของแต่ละสถาบัน
การศึกษา นอกจากนีค้ วรมีการเพิม่ ผลงานหนังสัน้ มากขึน้ เพือ่ จะได้น�าเอาบทเรียนที่ผิดพลาดจากเรือ่ งแรก
มาปรับใช้ในเรือ่ งต่อไป รวมทัง้ มีการสนับสนุนทุนในการลงพืน้ ทีแ่ ละผลิตผลงานจะท�าให้งานมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
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