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4.สื่อชิ้นงาน

บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการวิจัยนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย(2001-1004)สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 2)เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2001-1004)สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน จํานวน 30 คนซึ่ง
ไดมาจากวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. สื่อวีดิทัศน Presentation
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(2001-1004) โดยมีเนื้อหา คือ เปZนการแนะนําเนื้อหาในรายวิชา
ทั้งหมด ประกอบดวย ภาพ เสียง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 2)แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อจากผูเชี่ยวชาญ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล(คาเฉลี่ย)
ผลการวิจัยพบวา 1.คุณภาพสื่อวีดีทัศนมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก 2.นักเรียนมีความพึง
พอใจตัวสื่อ วีดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004) สําหรับชั้น
ปวช.2 (Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน มีคาเฉลี่ย 4.60 อยู
ในระดับมากที่สุด

บทนํา
ความสําคัญและความเป0นมาของป1ญหา
 สภาพป9ญหาที่เกิดขึ้น : พฤติ ก รรมการนํ า เขาสู บทเรี ย นพบวา ครู ส วนมากนํ า เขาสู
บทเรียนโดย การทบทวนบทเรียนที่ผานมา และการซักถามป9ญหาเกี่ยวกับการเรียน รายวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(2001-1004) สําหรับชั้น ปวช.2 ครูผูสอนก็เลือกใชวิธีการ
ดังกลาวเชนกัน
 ผลกระทบที่เกิดขึ้น
: ทําใหนักเรียนไมสนใจในเนื้อหา
 สาเหตุที่คาดวาทําใหเกิดป9ญหา :ครูผูสอนใชวิธีการนําเขาสูบทเรียนที่ไมหลากหลาย
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําสื่อวีดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (20011004) สําหรับชั้น ปวช.2 (Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ เพื่อแกป9ญหา/พัฒนา ใหนักเรียน
สนใจในเนื้อหาสําหรับรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004) สําหรับชั้น ปวช.2 (Quarter 2)
แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค2
วัตถุประสงค2
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน Presentation
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(20011004)
สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อวีดิ
ทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย(2001-1004)สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2)
แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ

เป3าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เป3าหมายเชิงปริมาณ
สื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (2001-1004) 1 เรื่อง
เป3าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อวีดิทัศน Presentation
อยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.00
2.นักเรียนมีความพึงพอใจตัวสื่อวีดิทัศน
Presentation
อยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.00

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน สื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(2001-1004)
สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของนักเรียน
นิยามศัพท2
ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปZนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดี
ตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปZนที่
พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความ
ผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคกรอีกดวย
สื่อ หมายถึง สิ่งที่ใชติดตอเชื่อมโยงถึงกัน หรือเปZนการถายทอดขอเท็จจริง ความรูสึก และทัศนคติ
หรือทักษะความรูของผูที่ตองการถายทอดไปยังผูรับขาวสาร โดยผานเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย สื่อจึง
เปZนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปZน ซึ่งตองมีความนาเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและความถูกตอง
การนําเขาสูบทเรียน หมายถึง การกระตุนและเราความสนใจของนักเรียนใหมีตอบทเรียน ทําให
นักเรียนมีความพรอมและ ความกระตือรือรนที่จะเรียน นักเรียนรูวาจะเรียนเรื่องอะไร โดยที่ครูไมตองบอก
โดยตรง และนักเรียนยังสามารถนําความรูเดิมมาสัมพันธกับบทเรียนใหมไดอยางถูกตอง
เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน หมายถึง กลวิธีตางๆ ที่ครูใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมตัวนักเรียนกอนเริ่มเรียน และกอนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชาซึ่งเปZนการเตรียมนักเรียนใหรูวากําลังเรียน
เรื่องอะไร สามารถนําเอาความรูและทักษะที่นักเรียนมีอยูเดิมมาสัมพันธกับบทเรียนที่ครูกําลังจะสอนได โดย
การหากิจกรรมที่เราความสนใจของนักเรียนแลวเชื่อมโยงไปสูบทเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการนําเขาสูบทเรียน
การนําเขาสูบทเรียนเปZนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ถากิจกรรมนี้ดําเนินไปไดดวยดี กิจกรรมการ
เรียนการสอนอื่นๆ ก็ไดรับผลดีไปดวย ซึ่งมีอยูหลายประการ ณรงค กาญจนะ (2553, หนา 10) กลาวไวดังนี้
1. เพื่อเราความสนใจของนักเรียนหรือดึงดูดความสนใจใหมาอยูที่การเรียนการสอนของครู
2. เปZนการเตรียมนักเรียนใหมีสมาธิในการฟ9งเรื่องที่ครูจะสอน
3. เพื่อใหนักเรียนรูวาตอไปจะเรียนเรื่องอะไร
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําเอาความรูและทักษะเดิมที่มีอยูมาสัมพันธกับบทเรียนใหม
5. เพื่อใหนักเรียนเห็นแนวทางในการเรียนรู
6. ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนใหมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคดังกลาวขางตนนี้ เปZนสวนทําใหนักเรียนเรียนอยางมีคุณภาพสนใจในการเรียน รวมไปถึง
เปZนแนวทางใหผูเรียนนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชกับวิชาที่เรียนอยูอยางเหมาะสม
ประโยชนของการนําเขาสูบทเรียน
ประโยชนของการนําเขาสูบทเรียนมีผูกลาวประโยชนวา (ณรงค กาญจนะ 2553, หนา 12: ทักษะการ
นําเขาสูบทเรียน 2551, ยอหนา 1) เปZนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน และใหนักเรียนเขาใจจุดมุงหมาย
ของบทเรียนที่จะเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปครูจะใชเวลาสั้นๆ เพียง 5-10 นาที กอนเริ่มการเรียนการสอน
เนื้อหา ดังนี้
1. ชวยใหนักเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรู
2. ชวยใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
3. เปZนสื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูและนักเรียนกอนการเรียนการสอนในขั้นตอไป
4. ชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่จะเรียนตอไปได
5. เปZนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใฝdรู และเรียนดวยความสนุกสนาน
สรุปไดวา การนําเขาสูบทเรียน หมายถึง การเตรียมตัวนักเรียนกอนเริ่มเรียน และกอนที่ครูจะสอน
เนื้อหาทุกวิชา เพื่อเปZนการเตรียมนักเรียนใหรูวากําลังเรียนเรื่องอะไร สามารถนําเอาความรูและทักษะที่
นักเรียนมีอยูเดิมมาสัมพันธกับบทเรียนที่ครูกําลังจะสอนได ซึ่งทําไดโดยการหากิจกรรมที่เราความสนใจของ
นักเรียนแลวเชื่อมโยงไปสูบทเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรัชดา สาจักร (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพรอมดานคณิตศาสตร
สําหรับเด็กดาวนซินโดรมระดับปฐมวัยผลการศึกษา พบวา ชุดสื่อการสอนคณิตศาสตร จํานวน 10 ชุด
สามารถพัฒนาทักษะความพรอมดานคณิตศาสตรของกรณีศึกษาเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ย กอนฝeกรอยละ 36 และ
หลังฝeกรอยละ 53 พฤติกรรมการเรียนของกรณีศึกษา มีพฤติกรรมอยูในขั้นดี คือ ระดับ 3 จากคาฐานนิยม
(Mode) สําหรับการสรุปบันทึกหลังการเรียนการสอนของผูศึกษาและ 8 กรณีศึกษาแสดงวา มีการพัฒนาและ
มีป9ญหาในขณะที่สอน แลวผูศึกษาสามารถนํา ไปแกไขปรับปรุง พัฒนาการสอนในครhงตอไปได
หริพล ธรรมนารักษ (2543) ไดทํา การวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา เขียน
แบบสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบวา บทเรียน คอมพิวเตอรชวย
สอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 95.52/93.02 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 90/90 และ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นโดยทุกคนมีความกาวหนาทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน
จํานวน 65 คน
กลุมตัวอยาง
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน
จํานวน 30 คน จากวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในทดลอง
1. สื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(2001-1004)
สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อวีดิทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย(2001-1004) สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
2. แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อจากผูเชี่ยวชาญ

การรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวม
ขอมูล
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของ - แบบประเมินสื่อ
สื่อวีดิทัศน Presentation จากผูเชี่ยวชาญ
รายวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย(20011004)
สําหรับชั้น ปวช.2(Quarter
2) แผนกธุรกิจคาปลีกราน
สะดวกซื้อ
วัตถุประสงค2การวิจัย

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอสื่อวีดิ
ทัศน Presentation
รายวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย(20011004)สําหรับชั้น ปวช.2
แผนกธุรกิจคาปลีกราน
สะดวกซื้อ

การวิเคราะห2ผล
เกณฑ2การประเมินผล
/สถิติที่ใชในการวิจัย
-วิเคราะหคาเฉลี่ยจาก 1.เกณฑการประเมินจาก
แบบประเมินสื่อ
ผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับดีโดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.00
คะแนนเฉลี่ย 1.00 อยูใน
ระดับ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2 อยูในระดับ
พอใช
คะแนนเฉลี่ย 3 อยูในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 4 อยูในระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ย 5 อยูในระดับ ดี
มาก
-แบบประเมินความ -วิเคราะหคาเฉลี่ยจาก 2.เกณฑการประเมินความพึง
พึงพอใจของ
แบบประเมิน
พอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อ
วีดิทัศน Presentation
นักเรียน
อยูในระดับดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 4.00
คะแนนเฉลี่ย 1.00 อยูใน
ระดับ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2 อยูในระดับ
พอใช
คะแนนเฉลี่ย 3 อยูในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 4 อยูในระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ย 5 อยูในระดับ ดี
มาก

สวนประกอบนวัตกรรม
นวัตกรรม ประกอบดวย
1.เนื้อหา
เปZนสื่อวีดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004) สําหรับชั้น ปวช.2
(Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ แนะนําเนื้อหาที่จะเรียนทั้งหมด มีภาพ และเสียงที่นาสนใจ
2.นวัตกรรมเปZนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004) ระดับชั้น ปวช.2 แผนกธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ
3.ตัวอยางสื่อวีดีทัศน Presentation

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ
วิธีการดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. ขั้นการวางแผน(Plan)
1.1 ผูวิจัยทําการศึกษาหลักสูตรรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(2001-1004) ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับนื้อหาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 วิเคราะหผูเรียน
1.3 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
- ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
- ศึกษาแนวทาง การพัฒนา รูปแบบของสื่อวีดิทัศน
- ออกแบบและสรางสื่อวิดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004)
ขั้นตอนการใชสื่อ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน(Do)
2.1 จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียน ระดับ ปวช.2 แผนก
ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ จํานวน 30 คน
2.2 นักเรียนประเมินความพึงพอใจ
ขั้นสรุป
3. ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผล ประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน2 (Check)
3.1 ประเมินคุณภาพสื่อวิดีทัศนจากผูเชี่ยวชาญ
3.2 ประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน
4. ขั้นการปรับปรุงแกไข ( Action)
4.1 วิเคราะหผลการดําเนินงาน มีการรายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู
สถิติที่ใชในการวิจัย
ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล(คาเฉลี่ย

x

)

ผลการวิเคราะห2ขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน
ผูเชี่ยวชาญคน
วิธีการ
การนําเสนอ
เทคนิคการ
เทคนิคการ
ที่/รายการ
นําเสนอ
การใชภาษา
เนื้อหาของสื่อ
ผลิต(ภาพ)
ผลิต(เสียง)
ประเมิน
บทเรียน
1
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
คาเฉลี่ยแตละ
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดาน( x )
โดยรวม
5.00
หมายเหตุ
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช
ต่ํากวา 3 หมายถึง ตองปรับปรุง
คําอธิบายตาราง
จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดานเนื้อหา 1 ทาน ดาน
สื่อมัลติมิเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 ทาน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินคุณภาพของสื่อวีดิ
ทัศน ซึ่งมี 4 ดานไดแก ดานวิธีการนําเสนอบทเรียน(3 รายการ) ดานนําเสนอเนื้อหาสื่อ(3 รายการ) ดานการ
ใชภาษา(3 รายการ)และดานเทคนิคการผลิต แบงเปZนภาพ (7 รายการ) เสียง (3 รายการ)รวมเปZน 19
รายการนั้น โดยรวมพบวา ดานวิธีการนําเสนอบทเรียนมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานนําเสนอ
เนื้อหาสื่อ มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานการใชภาษา มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ดาน
เทคนิคการผลิตภาพ มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก และดานเสียง มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก
สรุปโดยรวมการประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศนมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 แผนกธุรกิจคาปลีกราน
สะดวกซื้อ
จํานวน 30 คน
ลําดับ
เนื้อหา
ระดับความรูของนักเรียน
คาเฉลี่ย การแปลความหมาย
x

1
2
3
4
5
6
7
8

อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
4.60
มากที่สุด
สะดวก งายตอการใชงาน
4.60
มากที่สุด
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย จดจําไดนาน
4.70
มากที่สุด
สื่อเสริมสรางความเขาใจในบทเรียน
4.60
มากที่สุด
สื่อกระตุนการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4.60
มากที่สุด
มีความทันสมัย แปลกใหมแตกตางไปจากการเรียนปกติ
4.60
มากที่สุด
เนื้อหาความรูจากสื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา
4.60
มากที่สุด
นักเรียนมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเปZนอยางไร
4.60
มากที่สุด
โดยรวม
4.60
มากที่สุด
หมายเหตุ
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุด
คําอธิบายตาราง
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 (Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน จํานวน 30 คน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินความ
พึงพอใจ สรุปโดยรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตัวสื่อวิดีทัศน Presentation มีคาเฉลี่ย 4.60 อยูใน
ระดับมากที่สุด

สรุปอภิปรายขอเสนอแนะ
สรุป
การพัฒนาสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อวิดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (2001-1004) ผลปรากฏวา สื่อวิดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (2001-1004) จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดาน
เนื้อหา 1 ทาน ดานสื่อมัลติมิเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 ทาน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมิน
คุณภาพของสื่อวีดิทัศน ซึ่งมี 4 ดานไดแก ดานวิธีการนําเสนอบทเรียน(3 รายการ) ดานนําเสนอเนื้อหาสื่อ(3
รายการ) ดานการใชภาษา(3 รายการ)และดานเทคนิคการผลิต แบงเปZนภาพ (7 รายการ) เสียง (3 รายการ)
รวมเปZน 19 รายการนั้น โดยรวมพบวา ดานวิธีการนําเสนอบทเรียนมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก
ดานนําเสนอเนื้อหาสื่อ มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ดานการใชภาษา มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดี
มาก ดานเทคนิคการผลิตภาพ มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก และดานเสียง มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก สรุปโดยรวมการประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศนมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก จากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 (Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน จํานวน 30 คน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ สรุป
โดยรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตัวสื่อวิดีทัศน Presentation มีคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
กอนเริ่มเรียนแตละครั้งควรมีการเตรียมความพรอมกอนเริ่มเรียน เพื่อใหเด็กเกิดความกระตือรือรนอยากเรียน
กิจกรรมการนําเขาสูบทเรียนก็เชนเดียวกัน เปZนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดเตรียมความพรอม ปlองกันไมให
นักเรียนเกิดความไมเขาใจในเนื้อหา สับสนกังวลใจ เบื่อหนายการเรียน หรือเรียนอยางไมมีความสุข การ
นําเขาสูบทเรียนโดยใชสื่อวิดีทัศน Presentation รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-1004)
เปZนอีกหนึ่งวิธีที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ดึงดูดความสนใจใหมาอยูที่การเรียนการสอนของครู ชวยให
นักเรียนเกิดความพรอมในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับคํากลาวขางตนดังนี้ การประเมิน
คุณภาพสื่อวีดีทัศน จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดานเนื้อหา 1 ทาน ดานสื่อมัล
ติมิเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 ทานโดยรวมมีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก จากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/11 (Quarter 2) แผนกธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน จํานวน 30 คน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตัวสื่อวิดีทัศน
Presentation มีคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ใชเปZนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปวช.1 และ
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ปวช.3 และทดลองใชกับประชากรวิทยาลัย
เทคโนโลยีป9ญญาภิวัฒน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เนื่องจากกลุมตัวอยาง มาเรียนนอย ไมสามารถเก็บขอมูลพรอมกันได แตจะใชวิธีการทยอยเก็บขอมูล
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