ชื องานวิจัย :

่
ผลการจัดคายคอมพิ
วเตอร์ หลักสู ตรฝึ กอบรม
เรื อง การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
ผ้ วู จิ ัย : นางสาวกาญจนา ตุ่นคําแดง

่
การวิจยั ครั8 งนี8 มีวตั ถุประสงค์หลักเพือศึกษาผลการจัดคายคอมพิ
วเตอร์ หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง
่ งนี8
การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold โดยมีวตั ถุประสงค์ยอยดั
ิ
1. เพือศึกษาข้อมูลพื8นฐานในการจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนและการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง
การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
2. เพือสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
3. เพือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม
ProShow Gold
่
4. เพือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีมีต่อการจัดคายคอมพิ
วเตอร์
วิธีดาํ เนินการวิจยั
่
ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพื8นฐานในการจัดคายคอมพิ
วเตอร์ หลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง การสร้าง
VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold มีรายละเอียดดังนี8
่
1. ประชากรและกลุ่มตัวอยาง
ในการศึกษาข้อมูลพื8นฐานในครั8 งนี8 เป็ นข้อมูลทีรวบรวมได้จากการสังเกตพฤติกรรมในชั8 นเรี ยน
ั กเรี ยนทีให้ความสนใจในการเรี ยนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รวมทั8งศึกษาความ
และสัมภาษณ์พดู คุยกบนั
ิ
่
ต้องการ ความจําเป็ นพื8นฐานของโรงเรี ยนในการจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนในปี การศึกษาทีผานมาจาก
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาสื อและนวัตกรรมในโรงเรี ยน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู ผสู ้ อนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และครู ผรู ้ ับผิดชอบสอนใน
กลุ่มสาระอืน ๆ
็
2. วิธีการเกบรวบรวมข้
อมูล
็
ในการเกบรวบรวมข้
อมูลในครั8 งนี8 ใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์นกั เรี ยนทีให้ความ
สนใจในการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังจากประชุมเพือระดมความคิดเห็นทีมีต่อ การฝึ กอบรม
่ ๆ ที
นักเรี ยนในการสร้างสรรค์ผลงานทางสื อคอมพิวเตอร์ ในขั8 นตอนนี8 จะได้ขอ้ มูลพื8นฐานในประเด็นตาง
่
จะนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม ตามหัวข้อดังตอไปนี
8
2.1 วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
2.2 เนื8 อหาทีจะบรรจุไว้ในหลักสู ตรฝึ กอบรม
1

ิ
2.3 กจกรรมของหลั
กสู ตรฝึ กอบรม
2.4 สื อและอุปกรณ์ทีจะใช้ในหลักสู ตรฝึ กอบรม
2.5 วิธีการวัดและประเมินผล
ขันตอนที 2 การสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม เรื อง การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold
่ เป็ น 2 ขั8นตอนยอย
่ ๆ ได้ดงั นี8
ขั8 นตอนของการสร้างหลักสู ตร สามารถแบงได้
่
1. การเขียนโครงรางหลั
กสู ตร
ํ
่
เป็ นขั8 นตอนที ผูว้ ิจยั นํา เอาผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื8 นฐานมากาหนดเป็
นโครงรางหลั
ก สู ตร ซึ ง
ประกอบด้วย หลัก การและความสํา คัญ วัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตร เนื8 อหาที จะบรรจุ ไ ว้ใ นหลัก สู ตร
ิ
กจกรรมของหลั
กสู ตรฝึ กอบรม สื อและอุปกรณ์ทีใช้ รวมทั8 งวิธีการวัดและประเมินผล
่
2. การประเมินโครงรางหลั
กสู ตร
่
่ พฒั นาขึ8 นไปประเมินโดย
หลังจากการเขียนโครงรางหลั
กสู ตรเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องนําโครงรางที
หัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานพัฒนาสื อและนวัตกรรมในโรงเรี ยน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู ผสู ้ อนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และครู ผรู ้ ับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระอืน ๆ
็
โดยใช้วธิ ี การเกบรวบรวมข้
อมูลจากการประชุมระดมสมอง
ิ
ขันตอนที 3 การจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรฝึ กอบรมทีสร้างไว้ โดยนําไปทดลองใช้กบั
่
กลุ่มตัวอยาง
่
1. ประชากรและกลุ่มตัวอยาง
่ ทยาคม อําเภอ
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั8 งนี8 ได้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนแมปะวิ
่
ั านักงานเขตพื8นทีการศึกษาตาก เขต 2
แมสอด
จังหวัดตาก สังกดสํ
่ ใช้วธิ ี การเลือกแบบเจาะจง โดยนักเรี ยนหรื อผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้อง
การเลือกกลุ่มตัวอยาง
่ ทยาคม และสมัครใจทีจะเข้ารวมกจกรรมคายคอมพิ
่ ิ
่
เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนแมปะวิ
วเตอร์ จํานวน 24 คน
็
2. เครื องมือทีใช้ในการเกบรวบรวมข้
อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินคุณภาพของงานนําเสนอประเภท VCD ทีผเู้ ข้ารับการอบรมสร้างจาก
โปรแกรม ProShow Gold โดยครู ผสู ้ อนหรื อวิทยาการผูใ้ ห้การอบรม ซึ งในการวิจยั ครั8 งนี8 ได้แนวทางมา
่ ม
จากแบบประเมินการประกวดสื อ ICT ประเภทสื อประเภทวีดิโอเพือการเรี ยนการสอน ของสถาบันสงเสริ
่
การสอนวิทยาศาสาตร์ และเทคโนโลยี ซึ งนํามาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ โดยเป็ นแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา่ 3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
2.2 แบบประเมินโครงการเป็ นแบบประเมินความรู ้สึกทีมีต่อการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรการสร้าง
สื อ VCD ทีผเู ้ ข้ารับการอบรมจะต้องทําการประเมินตนเองภายหลังจากฝึ กอบรม
ิ
่
ขันตอนที 4 การประเมินผลการจัดกจกรรมคายคอมพิ
วเตอร์
2

1. วิธีดาํ เนินการ
่
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการประเมินผลการจัดคายคอมพิ
วเตอร์ โดยเป็ นการประเมินผลจากความ
ิ
คิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมหรื อผูเ้ รี ยนในภาพรวมของการจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนในครั8 งนี8
็
2. เครื องมือทีใช้ในการเกบรวบรวมข้
อมูล ประกอบด้วย
่
2.1 แบบประเมินผลการจัดคายคอมพิ
วเตอร์ หลักสู ตรฝึ กอบรม การสร้าง VCD ด้วย
่
่ 5 ระดับ จํานวน 18 ข้อ
โปรแกรม ProShow Gold เป็ นแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
สรปผลการวิ
จัย
ุ
ิ
ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพื8นฐาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลทีจะนํามาออกแบบการจัดกจกรรม
ั
ิ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกบความต้
องการของผูเ้ รี ยน ซึ งในการจัดกจกรรมในครั
8 งนี8 วัตถุประสงค์หลัก
ิ
ของการจัดกจกรรม
ควรเน้นให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง สามารถสร้างงานนําเสนอในรู ปแบบของ
VCD เพือนําเสนอผลงานโรงเรี ยนให้ครบทั8 ง 8 กลุ่มสาระได้
ขันตอนที 2 การสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม การสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow Gold เป็ น
ํ
่
ขั8นตอนทีผวู ้ จิ ยั นําเอาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื8นฐานมากาหนดเป็
นโครงรางหลั
กสู ตร ซึ งประกอบด้วย
ิ
หลักการและความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เนื8 อหาทีจะบรรจุไว้ในหลักสู ตร กจกรรมของ
หลักสู ตรฝึ กอบรม สื อและอุปกรณ์ทีใช้ รวมทั8 งวิธีการวัดและประเมินผล ผลการประเมินหลักสู ตรพบวา่
ั
โดยภาพรวมของหลักสู ตรอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมกบสภาพความพร้
อมของบุคลากร สื อวัสดุ – อุปกรณ์ทีมี
่
อยู่ สําหรับชวงระยะเวลาในการดํ
าเนิ นการนั8 นให้ยดื หยุน่ ตามความเหมาะสม และเพือให้การดําเนินการจัด
ั
่ กเรี ยนเป็ นกลุ่มยอย
่ ๆ
อบรมครั8 งนี8 ได้ผลเป็ นทีน่าพอใจและสอดคล้องกบความ
ต้องการพื8นฐาน ควรจะแบงนั
ตามความสมัครใจของนักเรี ยน โดยให้จดั ทํางานนําเสนอโรงเรี ยนตามหัวข้อทั8 งหมด 13 หัวข้อ
ิ
ขันตอนที 3 การจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรฝึ กอบรมทีสร้างไว้ โดยนําไปทดลองใช้
ั ่มตัวอยาง
่ ซึ งได้มาจากความสมัครใจในการเข้ารวมกจกรรมคายคอมพิ
่ ิ
่
กบกลุ
วเตอร์ จํานวน 24 คน ผล
การประเมินคุณภาพของงานนําเสนอประเภท VCD ทีผเู ้ ข้ารับการอบรมสร้างจากโปรแกรม ProShow
Gold โดยครู ผสู ้ อนหรื อวิทยาการผูใ้ ห้การอบรม พบวา่ โดยภาพรวมคุณภาพของงานนําเสนอทีผเู ้ ข้ารับการ
่
่
อบรมได้จดั ทําขึ8นนั8 น อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.30 ) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบวา่ สวนใหญผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับดี โดยข้อทีมีคะแนนเฉลียมากทีสุด ได้แก่ เนื8 อหาทีนาํ เสนอตรงและครอบคลุม
่
วัตถุประสงค์ในการจัดทํา ( X = 5.00 ) รองลงมา ได้แก่ การนําเข้าสู่ เรื องนาสนใจ
บอกรายละเอียดชัดเจน
( X = 4.58 ) และข้อทีคะแนนเฉลียน้อยทีสุด ได้แก่ ภาพและเสี ยงมีความสอดคล้องกนั ( X = 3.83 ) ซึ ง
่ 8 หากจะพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่ ปั ญหาทีพบระหวางการทํ
่
ในสวนนี
างาน ได้แก่ การขาดทักษะใน
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่ จะนํามาสร้างเป็ นงานนําเสนอ และการปรับแตงงานนํ
่
่ มี
การเตรี ยมข้อมูลกอนที
าเสนอให้ดูน่าสนใจ ยังไมได้
การพัฒนาหรื อนําเสนอในเทคนิคทีแปลกใหม่
่
สวนผลการประเมิ
นความรู ้สึกทีมีต่อการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรการสร้างสื อ VCD ที
ิ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องทําการประเมินตนเองภายหลังจากฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกดความภาคภู
มิใจ
ในการสร้างผลงานของตนเอง และสรุ ปผลการทํางานอยูใ่ นระดับดี
ิ
่
ขันตอนที 4 การประเมินผลการจัดกจกรรมคายคอมพิ
วเตอร์ ซึ งเป็ นการประเมินผลจากความ
ิ
คิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมหรื อผูเ้ รี ยนในภาพรวมของการจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนในครั8 งนี8 เมือพิจารณา
ิ
่
ในภาพรวม พบวา่ การจัดกจกรรมคายคอมพิ
วเตอร์ หลักสู ตรการสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow
Gold รวมทั8 ง 3 ด้าน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ ดี ( X = 4.08 )
ประโยชน์ ทไี ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้งานนําเสนอในรู ปแบบของ VCD ทีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2. จากการทําวิจยั ในครั8 งนี8 ทําให้ได้หลักสู ตรฝึ กอบรมการสร้าง VCD ด้วยโปรแกรม ProShow
่
Gold เพือนําไปประยุกต์ใช้เป็ นหลักสู ตรต้นแบบในเรื องอืน ๆ ตอไป
3. จากการวิจยั ในครั8 งนี8 ทําให้ผเู ้ รี ยนทีเข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถนํา
่
ความรู ้ทีได้ไปสร้างงานนําเสนอในรู ปแบบอืน ๆ ตอไป
ข้ อเสนอแนะ
ิ
1. ในการดําเนินงานจัดกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนนั8 น พื8นฐานทีสาํ คัญอยูท่ ีความต้องการของผูเ้ รี ยน
ั าหมายทีตอ้ งการ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือกศึกษา
ดังนั8 นเพือให้การดําเนิ นการสําเร็ จและตรงกบเป้
่ มที
ตามความถนัดและความต้องการของตนเองอยางเต็
่
2. นักเรี ยนทีได้รับการอบรมควรนําความรู ้ทีได้รับจากการฝึ กอบรมขยายผลและสร้างเครื อขาย
ภายในโรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนใกล้เคียง
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