บทคัดยอ
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ุณธรรม
นําสูมืออาชีพ ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาองคประกอบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคูคุณธรรมนําสู
มืออาชีพ ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาสังเคราะหเปนองคประกอบการ
บริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ุณธรรมนําสูมืออาชีพ 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคูคุณธรรมนําสูมืออาชีพ สราง
รูปแบบและประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดลองใชคูมือโดยการสรางหนังสั้นจํานวน 3 เรื่อง ไดแก เด็กชายจอบ
ดวยรัก และถั่วเขียวสีชมพู และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานในการผลิต
ภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ณ
ุ ธรรมนําสูมืออาชีพ ประเมินคุณภาพของรูปแบบจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน โดยใชการสนทนากลุม (Focus Group) และประเมินความพึงพอใจของ
ภาพยนตรสั้นที่จากรูปแบบจากผูชม จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
1. การศึกษาองคประกอบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคู
คุณธรรมนําสูมืออาชีพ โดยกระบวนการบริหารงาน ตองมีการวางแผนการจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน การอํานวยการ การจัดสรรทรัพยากร การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมงาน
การประเมินผล รวมทั้งการกระตุนหรือจูงใจ ถาจะพิจารณากระบวนการบริหารดังกลาวขางตน
ออกเปนสวน ๆ จะเห็นวาสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การเตรียมการ ไดแก การ
ตัดสินใจ การวางแผน และการจัดองคการ สวนที่ 2 การปฏิบัติการ ไดแก การจัดคนเขาทํางาน การ
อํานวยการ การจัดสรรทรัพยากรการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การกระตุนจูงใจ และสวนที่ 3
การควบคุมประเมินผล ไดแก การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน นอกจากนั้น การผลิต
ภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ณ
ุ ธรรมนําสูมืออาชีพ ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมการ การ
ถายทํา และหลังการถายทํา
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคูคุณธรรม
นําสูมืออาชีพ โดยคูมือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรู
คูคุณธรรมนําสูมืออาชีพ ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นยังไดทดลอง
ผลิตภาพยนตรสั้น จํานวน 3 เรื่องไดแก เด็กชายจอบ ดวยรัก และถั่วเขียวสีชมพู
3. การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริม
ความรูคูคุณธรรมนําสูมืออาชีพ พบวา คุณภาพของภาพยนตรสั้นที่ผลิตตามคูมือการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ณ
ุ ธรรมนําสูมืออาชีพ มีคุณภาพสูง
และการประเมินความพึงพอใจของผูรับชมภาพยนตรสั้นที่ผลิตตามคูมือการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมความรูคคู ุณธรรมนําสูมืออาชีพ พบวา ในภาพรวม
ใหความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

Abstract
Development of management style in short film production to promote
knowledge and virtue leading to professionals Use research and development
processes Research and Development. Objectives:
1) To study the components of management in the production of short films
2) to develop a management model in short film production and
3) to assess the effectiveness of the management model in the production of short
films. The quality of the model was assessed by nine experts using a focus group,
and the satisfaction of the short film based on the model from 100 audience
members was assessed using a questionnaire as a data collection tool. The statistics
used in the study were mean and standard deviation. The results found that;
1. A study of administrative components in short film production It can be
divided into 3 steps: Step I: Preparation: Decision Making, Planning, and
Organization;
Step 2: Operations: Staffing, Administration, Resource Allocation,
Communication, Coordination, Motivation.
Step 3. The evaluation control is job control and performance evaluation. In
addition, the production of short films to leading to professionals consists of
preparatory, filming and post-production stages.
2. Development of management style in short film production to promote
knowledge and morality leading to professionals The manual for the development
of management style in the production of short films to promote knowledge and
morality leading to professionals, afterall, the appropriateness was at the highest
level. In addition, we have also produced 3 short films, namely, The Boy with a
Spade, Ruak Rak, and Pink Mung Bean.
3. The evaluation of the effectiveness of the development of short film
production model to promote comprehension with ethic leading to professionalism
according to the manual for developing a management model in short film
production. A pair of virtues lead to a professional with high quality and the
satisfaction assessment of short film audiences produced according to the
Handbook of Management Model Development in Short Film Production Leading to
Professionals found, overall, that's the ability to see, hear, or become aware of at
the highest level of short film.

