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บทคัดยอ 

การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เรื่องการประกอบคอมพิวเตอรเบื้องตน โดย 

โปรแกรม Camtasia Studio Version 5 มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนใน

รูปแบบวีดีทัศน เรื่องการประกอบคอมพิวเตอรเบื้องตน ดวยโปรแกรม Camtasia Studio Version.5 

และศึกษาความพึงพอใจของผูประเมินที่มีตอสื่อการเรียนการสอนประกอบคอมพิวเตอรเบื้องตน โดย

โปรแกรม Camtasia Studio Version 5 ซึ่งผูประเมินเปนตัวแทนจาก นักเรียน นักศึกษา และ

ครูผูสอน จํานวน 80 คน โดยใชแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

และนําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( x ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division : SD) 

ซึ่งผลการประเมินแบบทดสอบสรุปคาเฉลี่โดยภาพรวม พบวาการผลิตสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ

อยูในระดับมาก ( x =4.29,SD=0.73)  

 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูประเมินมีความพึงพอใจตอสื่อประกอบการเรียนการสอนใน

รูปแบบวีดีทัศนในดานความถูกตองของเน้ือหา/สาระ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.49  และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.57 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานความเหมาะสมของวีดีโอ มีคาเฉลี่ย 

4.38 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก ความเหมาะของรูปแบบการจัด

วางเน้ือหา/สาระ มีคาเฉลี่ย  4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก 

ความเหมาะสมของจํานวนรูปภาพที่ใช มีคาเฉลี่ย  4.31 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เกณฑการ

ตัดสินอยูในระดับมาก ความชัดเจนของรูปภาพที่ใช มีคาเฉลี่ย 4.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก ความสะอาดเรียบรอยของช้ินงาน คาเฉลี่ย  4.28 มีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.66 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก สวนความสอดคลองของรูปภาพกับเน้ือหา/สาระ มี

คาเฉลี่ย  4.25 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก  
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 ขณะที่ความทันสมัย ในการใชโปรแกรม  มีคาเฉลี่ย 4.24 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของเสียงที่ใช มีคาเฉลี่ย 4.20 มีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.92 เกณฑการตัดสินอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของรูปที่ใชในการแสดง มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดเทากับ 4.16 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ตามลําดับ  

ดังน้ันในการจัดทําโครงการครั้งน้ีเพื่อจัดทําสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการสอน จึงเปน

แนวทางในการใชสื่อที่หลากหลายในการเรียนรูดานตางๆของผู เรียน  ทําใหผู เรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน เปนสื่อที่ผูเรียนสามารถนําไปใชศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง สงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
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Abstract 

The study about the media of instruction. of computer operating The 

Camtasia Studio Version 5 program. The aim was to held in the form of instructional 

video was playing. The accompanying introductory computer with Camtasia Studio 

Version.5 program and satisfaction of the assessor to the media of instruction 

includes basic computer program Camtasia Studio Version 5. The represents were 80 

students and teachers. The used of assessments rating scale  5 levels. The data 

obtained from the mean ( x ) and the standard deviation . The assessment test was 

the average, found that the media instruction quality was high (= 4.29, SD = 0.73).  

Considering that the evaluators were satisfied with the media instruction in 

the form of a video for their accuracy of content highest mean 4.49 and standard 

deviation 0.57 criteria with high level. Followed by the suitable of the video, with an 

average 4.38 with a standard deviation of 0.60 with high level.The clarity of the image 

with and average 4.33 standard deviation 0.67 with high level.The appropriateness of 

the image an average 4.31 with a standard deviation of 0.69 The placement of 

content with mean 4.30 and standard deviation 0.72 with high level. The 

appropriateness of the average standard deviation of 4.28 and 0.66 criteria with high 

level. The appropriate of sound, with an average of 4.25 with a standard deviation of 

0.85 criteria with high level. The consistency of the content averaged 4.24 with a 

standard deviation of 0.86 criteria with high level.  
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             A neat of work an average of 4.20 with a standard deviation of 0.92 criteria 

with high level. While the modern of program had least the figure shows averaged 

4.16 with a standard deviation of 0.75 respectively. 

             Thus, in the preparation of the project was to produce video instruction 

media. The approach wao to use a variety of media to learn the various aspects of 

the learner. The students were eager to learn more. and students can apply to study 

on their own. As a result, the students have better academic achievement. 

 

 

 

 

 

 


