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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture analyzer) ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และเพื่อพัฒนาวิดีโอขั้นตอน
การใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture analyzer) รวมไปถึงศึกษาผลการ
พัฒนาการและศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของนักศึกษา โดยทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ
3 คน และบันทึกพฤติกรรมการใช้งานก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติตามกฎการ
ใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture analyzer) ได้ดีขึ้น ซึ่งในด้าน
พฤติกรรมและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 และผล
การพัฒนาวีดีโอวิธีการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านขั้นตอนก่อนการใช้
เครื่อง (Texture analyzer) ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการหาข้อมูล รวมไปถึงการเตรียม
ตั ว อย่ า งมี ค่ า เฉลี่ ย หลั ง การปฏิ บั ติ อ ยู่ ที่ ร้ อ ยละ 83.33 ถึ ง 100 และด้ า นขั้ น ตอนการใช้ เ ครื่ อ ง
(Texture analyzer) มีค่าเฉลี่ยหลังการปฏิบัติอยู่ที่ ร้อยละ 66.67 ถึง 100 โดยภาพรวมระดับความ
พึงพอใจในการใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการถ่ายทอดความรู้มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 เนื้อหา
การถ่ายทอดมีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ระยะเวลาขั้นตอนการใช้งานมีคะแนนเฉลี่ย 4.83 ความเชื่อมโยง
ของเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก และด้านความรู้ความเข้าใจ
หลังการทดลอง อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.17 เป็น 4.33
คะแนน จากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
คําสําคัญ : วิธีการจัดการห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture analyzer)
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งานวิ จัย ฉบั บนี้ สําเร็ จ ลุ ล่วงได้ด้วยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์ที่ ใ ห้ ความช่ วยเหลื อ
แนะนํ า ของ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ผ่ อ งลั ก ษม์ จิ ต ต์ ก ารุ ญ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ได้ให้คําแนะนํา แนวคิด มุมมองและข้อเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ที่กรุณาให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและนํามาอ้างอิงในงานวิจัย ในการจัดทําวิจัยของผู้เขียนครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้
ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอ
มอบความกตัญญูกตเวทีตาคุณแก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สําหรับข้อบกพร่องต่างๆ
ที่อาจขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และยินดีรับฟังคําแนะนําที่ทุกท่านได้เข้ามาศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการทําวิจัยครั้งต่อไป
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ความหมายของคุณลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ ในเชิงคุณภาพทางกายภาพ
จากการทํา Texture Profile Analysis (TPA) และในเชิงคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
พฤติกรรมและปัญหาการใช้หอ้ งปฏิบัติการ
17
แบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้
19
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture analyzer) ด้านเนื้อหา
แบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้ห้องปฏิบัติการ 20
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture analyzer) ด้านคุณภาพสื่อ
พฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนก่อนการใช้เครื่อง
21
(Texture Analyzer)
21
พฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนการใช้เครื่อง
(Texture Analyzer)
พฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ 22
ความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการและวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 23
(Texture Analyzer)
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2) หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 4) หลักสูตรสัตวศาสตร์ 5) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร เนื่องจาก
คณะฯเป็ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารใช้ ง านเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในการเรี ย นการสอน และการท าวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและบริ ก ารชุ ม ชน ซึ่ ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้ องปฏิบัติการ แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐาน
คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก และมีขั้นตอนการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่
ละเครื่อง มีราคาค่อนข้างสูง และอะไหล่ค่อนข้างแพง ทั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสาคัญในการศึกษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) เพราะมีความจาเป็นในการใช้งานในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้วัดเนื้อสัมผัสของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อบอกคุณภาพ
ของตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้ โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะอยู่ภายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่
สาหรับการวิจัย การทดลอง และบริการวิชาการ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีจานวนจากัด จึงต้อง
มีการขออนุญาตใช้เครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง รวมไปถึงมีขั้นตอนการใช้งานที่ค่อนข้างยากและมี
เทคนิคเฉพาะ จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้งานเครื่องมือดังกล่าวฯเสมอ ซึ่งเครื่องมือดังกล่ าว
มักจะถูกใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท รวมไปถึงการทาวิจัยทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษา
ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้น
คือนักศึกษาให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ และระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิท ยาศาสตร์ ค่ อ นข้ า งน้ อย จึ ง อาจเกิ ด อั น ตรายและความเสี ย หายต่ อ นัก ศึ ก ษาและต่ อ เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ได้ ในการนีผ้ ู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้ห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบัติการและพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
1.2 ปัญหำกำรวิจัย
นักศึกษาให้ความสนใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture
Analyzer) ค่อนข้างน้อย และไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดความเสียหายแก่เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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1.3 คำถำมในกำรวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer)
ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเป็นอย่างไร
2. นักศึกษามีปัญหาในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture
Analyzer) อย่างไร
3. ความพึงพอใจในการพัฒนาวีดีโอวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(Texture Analyzer) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่อง (Texture Analyzer) ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2. เพื่ อ พั ฒ นาวิ ดี โ อขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การวิ ธี ก ารใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer)
3. เพื่ อ ศึ กษาความพึ งพอใจการพั ฒ นาวิ ดี โ อการใช้ บ ริก ารห้อ งปฏิบั ติ การและเครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั ญ หาในการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ
วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ ง (Texture
Analyzer) ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และพัฒนาวีดีโอ
วิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) มีขอบเขตงานวิจัย
ดังนี้
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหารนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.5.2 สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1.6 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
ปั ญ หาและความต้ อ งการ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ให้ความสนใจในการใช้
บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ค่อนข้างน้อย และไม่สามารถ
ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงจัดทาวีดีโอเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วย
ตัวเอง
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วี ดี โ อ หมายถึ ง วี ดี โ อวิ ธี ก ารใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ (Texture
Analyzer) ตั้งแต่ขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องและตลอดจนขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์
เครื่อง (Texture Analyzer) ที่ผู้วิจัยได้ผลิตขึ้น
วิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนและระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการและขั้นตอนวิธีการใช้งานเครื่อง (Texture Analyzer) สาหรับใช้ในการทดสอบ
ตั ว อย่ า งหรื อ การเรี ย นการสอน และงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ความพึงพอใจในการพัฒนาวีดีโอ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่มีต่อวีดีโอ
วิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ (Texture Analyzer) ภายหลังจากการได้เรียนรู้จากวีดีโอทั้งใน
ด้านเนื้อหาและการถ่ายทอดความรู้
ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Texture Analyzer
มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.7.1 ทราบพฤติ ก รรมและปั ญ หาในการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ ง (Texture
Analyzer) ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.7.2 ได้วีดีโอเกี่ยวกับการวิธีการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(Texture Analyzer)
1.7.3 ทราบผลการพัฒนาและความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
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2.1 หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี
การพั ฒ นาวิ ดี โ อขั้ น ตอนการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรสาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางสาหรับการศึกษา ดังนี้
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ควำมหมำยของวีดิทัศน์
ในปัจจุบันวีดีทัศน์เป็นสื่อที่สาคัญและได้รับความนิยมทั้งจากวงการบันเทิงและการศึกษาเป็น
อย่างมาก เพราะสามารถนาไปใช้ในงานได้สะดวกในทุกแห่งที่มีเครื่องเล่นวีดิทัศน์ สาหรับความหมาย
ของวีดิทัศน์ได้มีผู้คานิยามไว้ดังนี้
เวบว์เตอร์ (Webster, 1980) กล่าวว่า วีดีทั ศน์ หมายถึง แถบแม่เหล็กที่ใช้กับอุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ น าเสนอภาพ และเสี ย ง เป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ บั น ทึ ก โปรแกรมโทรทั ศ น์ ส าหรั บ น า
ออกอากาศภายหลัง
กิดานันท์ มลิทอง (2536) กล่าวว่า วีดิทัศน์ แบ่งเป็นวัสดุ คือแถบวีดิทัศน์และอุปกรณ์คือ
เครื่องเล่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์เป็นวัสดุที่สามารถลบแล้วบันทึกลงใหม่ได้เช่นเดียวกับเทปบันทึกเสียง
แถบวีดิทัศน์ทาด้วยสารโพลีเอสเตอร์ มีขนาดความกว้างของเทปหลายขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว ¾ นิ้ว 1
นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดและระบบของเครื่องเล่นวีดิทัศน์นั้นๆ
สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534) ได้ให้คาจากัดความของเทปวีดิทัศน์ (Video Tape) ไว้ในอีก
ทั ศ นะหนึ่ ง ว่ า เทปวี ดิ ทั ศ น์ ส ามารถบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหวลงในเส้ น เทปบั น ทึ ก ภาพในรู ป ของ
สนามแม่เหล็กโดยใช้ถ่ายภาพทางโทรทัศน์ เปลี่ยนภาพเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาบันทึกไว้ในรูปของ
สนามแม่เหล็กบนเส้นเทปโดยใช้เครื่องบันทึกภาพ (Video Tape Recorder) เมื่อต้องการจะดูภาพ
เครื่องบันทึกภาพจะสามารถนาเอาภาพที่เก็บไว้ในรูปของสนามแม่เหล็กบนเส้นเทปเปลี่ยนกลับมา
เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ส่งต่อไปยังเครื่องรับโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์จะเกิดภาพเคลื่อนไหวปรากฎบน
จอเครื่องรับได้ภาพเคลื่อนไหวมีสีสวยงามเหมือนธรรมชาติ
วาสนา พรหมสุรินทร์ (2540) ได้กล่าวว่า วีดทิ ัศน์สามารถบันทึกได้ทงั้ ภาพและเสียงพร้อมกัน
หลังการบันทึ กสั ญ ญาณแล้ วสามารถฉายดูได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างเหมือนฟิล์ม
ภาพยนต์ และยังสามารถลบสัญญาณเดิมและบันทึกสัญญาณได้หลายครั้ง
วีดิทัศน์ (Video) คือ ภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องประกอบเสียงและมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับภาพ สามารถสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คล้ายคลึงกับโทรทัศน์แต่
วีดิทัศน์จะสื่อสารในระยะทางใกล้
สรุปความสาคัญของวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนเป็นสื่อที่สามารถนาเสนอไก้ทั้ งภาพ เสียง
แสง สี ไปพร้อมๆกัน กระตุ้นและดึงดูดความสนใจต่อผู้เรียน ที่สาคัญสามารถรวมเอาสื่อหลากหลาย
ชนิดไว้ในวีดิทัศน์เพียงชิ้นเดียว ทาให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและยังใช้สอนผู้เรียนได้ทั้งรายบุคคล
กลุ่มผู้เรียนขนาดเล็กและกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ อีกทั้งสามารถเปิดชมได้ทุกเวลาตามต้องการและ
สามารถบังคับการเลื่อนลาดับภาพเดินหน้า ถอยหลัง หรือหยุดดูภาพก็ได้
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คุณค่ำของวีดิทัศน์
ในยุคปัจจุบันนี้สื่อวีดิทัศน์นับเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงมาก ดังนั้นคุณค่าและความสาคัญ
ของวีดิทัศน์สรุปได้ดังนี้
ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2538) กล่าวว่า โทรทัศน์และวีดิทัศน์นั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนหลายประการ คือ
1. ขยายภาพให้เห็นได้ชัดเจน โดนสามารถขยายต้นฉบับให้ใหญ่ หรือชัดเจน ตามที่
ต้องการจะใช้งานได้
2. ผู้เรียนจานวนมากได้รับการสอนจากภาพแหล่งเดียวกัน และในเวลาเดียวกัน
ทาใหได้ประสบการณ์เดียวกัน
3. เครื่องรับโทรทัศน์จะอยู่ห่างจากกล้องโทรทัศน์เท่าไหร่ก็ได้ ทาให้สามารถส่ง
บทเรียนไปได้ทุกหนแห่ง
4. ในการแสดงภาพนั้น สามารถรวมภาพต่างๆ จากแหล่งต่างๆเข้าด้วยกันได้ เช่น
จับภาพ 2 ภาพเข้าด้วยกัน จากฉากที่ต่างๆกัน หรือซ้อนข้อความบรรยายภาพได้
5. สามารถเก็บข่าวสารโดยการบันทึกวีดิโอ สามารถเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้
6. รายการถ่ายทอดสดต่างๆ ทาให้เห็นทุกเหตุการณ์ได้ ทันเหตุการณ์
7. โทรทัศน์สามารถสื่อความหมายในการเรียนการสอนได้หลากหลายประการ เช่น
สามารถเสนอเนื้อหาได้เป็นกลุ่ม เป็นหมวด หรือสรุปให้เข้าใจง่าย
8. รายการวีดิทัศน์ช่วยทาให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น ใช้สอนนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย หรือใช้ดูบทเรียนจากรายการวีดิทัศน์สาหรับนักเรียนยกลุ่ม
หนึ่ง ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดูแลให้คาแนะนาปรึกษา สาหรับนักเรียนที่กาลั งอภิปรายหรือ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย หรือการเรียนเป็นรายบุคคลสาหรับนักเรียนคนอื่นๆได้

กำรผลิตวิดีโอ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผนเป็นการกาหนดเรื่องราวที่จะถ่ายทาว่าต้องการถ่ายทาสิ่งใด และกาหนดความ
ยาวของเรื่องเพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
2. การถ่ายทาเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหรือเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่ผู้ผลิต
ต้องการจะถ่ายทาเพื่อจะได้นาข้อมูลนั้นเก็บไว้
3. แคปเชอร์ (Capture)เป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นภาพอย่างเดียว หรือทั้งภาพและเสียงที
ได้จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบันทึกลงใน Harddisk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทาการจัดเก็บเป็นไฟล์
.AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และสามารถนาไฟล์ .AVI นี้ไปใช้ในการตัดต่อภาพ
ได้
4. การตัดต่อเป็นการนาไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกัน
โดยทาการเลือกภาพและเสียงที่ต้องการ จากนั้นจึงทาการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ
เช่น สีสัน ความสวยงาม ข้อความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลด
เหลี่ยมของภาพ หรือจะทาการปรับเปลี่ยนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe
Premiere ปัจจุบันการตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจาก
สามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพให้สวยงามได้ จึงได้รับความนิยม แต่ผู้ที่ต้องการตัดต่ ออย่าง
มืออาชีพต้องไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตัดต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาการตัดต่อเพื่อ
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แนวทำงกำรประเมินประสิทธิภำพสื่อกำรเรียนกำรสอน
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ได้จาแนกวิธีการประเมินสื่อการเรียนการสอนเป็น 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน โดยใช้แบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน
พิจารณาทั้งทางคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดทาสื่อการเรียนการสอนนั้น แบบประเมินมี
ลักษณะเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) หรือเป็นแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วย สรุปผลความถี่อาจ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ด้วยไคร์สแควร์
วิธีที่ 2 ประเมินโดยผู้เรียน มีลักษณะเช่นเดียวกับการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน
แต่เน้นการรับรู้คุณค่าของผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิธีที่ 3 ประเมินโดยการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นการประเมินประสิทธิภาพสื่อ
การเรียนการสอนที่มีความเที่ยงตรงพิสูจน์ถึงคุณภาพและคุณค่า โดยวัดจากผลที่เกิดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก โดยวัดตามวัตถุประสงค์ของการสอน อาจจาแนกได้เป็น 2 วิธี คือ
วิธีที่ 3.1 กาหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า โดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า เกณฑ์
80/80 หรือ 90/90
วิธีที่ 3.2 ไม่ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า แต่พิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ หรือเปรียบเทียบว่าผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนด้วยสื่อการสอนนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับสื่อหรือเทคนิคการสอนอย่างอื่นหรือไม่โดยใช้สถิติทดสอบ
T-Test
เบสท์ จอห์น (1978) ได้กล่าวไว้ว่า ในการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อในรูปแบบของการ
ใช้มาตรส่วนประมาณ (Rating scale) ควรกาหนดความหมายของคะแนนให้กับตัวเลือกใน
แบบสอบถามแต่ละข้อดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดี
3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข
1 คะแนน หมายถึง ใช้ไม่ได้
โดยการกาหนดการแปลผลค่าเฉลี่ยและเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี
2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข
1.00 – 1.50 หมายถึง ใช้ไม่ได้
6
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ห้องปฏิบัติการ (อังกฤษ : laboratory) เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (อังกฤษ : lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่
ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สาหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทาง
เทคนิค
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากการทางานในห้องปฏิบัติการที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีนับเป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดการระเบิดของสารเคมี
การเกิดเพลิ งไหม้ อันตรายจากสารเคมีหกหล่ น รวมทั้งการได้รับอั นตรายที่มีผลต่ อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานจากอุบัติเหตุ และพิษเรื้อรังในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี
มีผลเนื่องจากลักษณะของห้องปฏิบัติการและการจัดระบบการทางานที่ไม่เหมาะสม อันตรายจาก
สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งการขาดความรู้ ทักษะและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
สาเหตุของการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ขาดความรู้และไม่ได้รับฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย ขาดจิตสานึกด้านความปลอดภัยจึงขาดการเตรียมในการป้องกัน ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ ความสะเพร่า เลินเล่อในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ (บุษยาและอมรรัตน์, 2555 ) ห้องปฏิบัติการอาจ
เป็นสถานที่ที่อาจมีอันตรายและเป็นแหล่งแพร่สิ่งก่ออันตราย (Hazards) หลายชนิด เช่น สารเคมี
สารก่อมะเร็ง สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตลอดจนสารที่ทา ให้เกิดการกลายพันธุ์
เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่ต้องสัมผัสสิ่งก่ออันตรายดังกล่าว มี
งานวิจัยหลายเรื่อง ระบุว่าห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งแพร่สิ่งก่ออันตรายและเชื้อโรคหลายชนิดสู่
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงาน
อื่น ๆปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจานวนมากในหลายประเภท
ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ
อันตรายในห้องปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย
บางครั้งเป็นความเสียหายร้ายแรงถึงเสียชีวิต อาคารบ้านเรือนพังทลาย สูญเสียเครื่องจักร อุปกรณ์
และสิ่งแวดล้อมถูกทาลาย นอกจากนี้แล้ว ยังมีความเสียหายที่มองไม่เห็นในทัน ที ได้แก่ การสูญเสีย
เวลาในการทางาน เนื่องจากไม่สามารถทา งานได้ ต้องเสียเวลาฝึกหัดผู้อื่นให้ทา หน้าที่แทน เสียเวลา
ในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและเครื่องมือ อุปกรณ์ สูญเสียลูกค้า
เสียภาพพจน์และชื่อเสียง และอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้น ความเสียหายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจึงเป็นมูลค่า
มหาศาลและควรหาทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกการทา งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ณ สถานที่ใด ๆ ย่อม
อาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยทีบังคับใช้อย่างจริงจัง อันตรายจะมี
โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและจะไม่ร้ายแรง แต่การเกิดอันตรายมั กเกิดขึ้นเมื่อการเลือกและตัดสินใจทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไป หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในงานที่ทาหรือละเลยเรื่องความปลอดภัย
ดังนั้นก่อนจะทาการใด ๆ จึงจา เป็นต้องศึกษาหาข้อมูลของงานที่จะทา ทั้งหมด เพื่อเตรียมความ
พร้อมและการป้องกันอันตรายและต้องทา งานด้วยความระมัดระวัง
ลั ก ษณะของห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ ดี มี ดั ง นี้ ห้ องปฏิบั ติ ก ารเป็น ปั จ จัย หนึ่ง ที่ มี ผ ลต่ อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน รวมทั้งคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและไม่ก่อมลพิ ษให้กับ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นลักษณะโดยทั่วไปของอาคารที่ใช้สาหรับปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย วัสดุที่ใช้สร้าง
อาคารควรเป็นวัสดุทนไฟ เพื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีการเกิดเพลิงไหม้ พื้นที่ห้องปฏิบัติการควร
แยกออกจากห้องพักหรือสานักงานอย่างชัดเจน มีระบบการตัดไฟฟ้าและแก๊สอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ
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ฉุกเฉิ น มี ระบบการปล่ อยและกาจั ดน้าเสีย หรือ ของเสีย จากห้องปฏิบั ติการอย่ างถู กต้อ ง มี พื้น ที่
เพียงพอ และเหมาะสาหรับการจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ มีแสงสว่างที่เพียงพอ
และมี อ ากาศถ่ า ยเทสะดวก ไม่ เ กิ ด การสะสมของปริ ม าณสารเคมี ใ นอากาศที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วัสดุที่ใช้ทาพื้นที่ผิวในห้องปฏิบัติการควรมีคุณสมบัติที่ง่าย
ต่อการทาความสะอาดและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนั้นๆ เช่น ไม่ควรใช้โต๊ะไม้
ที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบผิว เพราะจะไม่ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมี และอาจถูกเผาไหม้ได้ง่าย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Scientific Instrument) มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์
หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่างๆ หรือเทคโนโลยี ด้ วยวิธีการวัด การเก็บข้อมูล การบันทึก
การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซ้า การตรวจสอบยืนยันข้อมูล โดยปกติแล้วผลการวิเคราะห์จะ
ออกมาในรูปของตัวเลข ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของตัวอย่างที่ไม่ทราบค่า (unknown) ใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ แรง ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ แตกต่างจาก
อุปกรณ์พื้นฐาน คือมีความซับซ้อน มีความพิเศษเฉพาะ ความละเอียดมาก ในปัจจุบันเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานง่าย เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับเงื่อนไข
สภาวะ ปรั บ พารามิ เ ตอร์ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ปรั บ ความละเอี ย ดในการวั ด ฯลฯ เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าถึงฐานข้อมูลการวิเคราะห์
(databases) เช่น ฐานข้อมูลสเปกตรัม (spectra libraries) เป็นต้น
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyser) (ธิราพร จุลยุเสน, 2559) หมายถึง การวัดเนื้อ
สัมผัส (texture measurment) และการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ เป็นค่าสมบัติทางเนื้อสัมผัส
(Texture properties) ด้านต่างๆ การทดสอบเนื้อสัมผัส อาจใช้การทดสอบเชิงวัตถุวิสัย (objective
method) โดยใช้เครื่องมือวัด และการประเมินด้วยประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) ซึ่งใช้คน
หรือ เรียกว่าผู้ชิม เป็นผู้ประเมิน
วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัสทางวัตถุวิสัย
1. การทดสอบแรงกด (Compression test)
2. การทดสอบแรงดึง (Tensile test หรือ tension test)
3. การทดสอบแรงกดทะลุ (Penetration test หรือ puncture test)
4. การทดสอบแรงโก่งตัว (Bending test หรือ fracture test)
5. การทดสอบแรงตัด (Cutting test หรือ shearing test)
6. การทดสอบแรงผลักกัน ( Extrusion test)
การวัดค่าเนื้อสัมผัสด้วยวิธี Texture Profile Analysis (ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, 2550) โดยใช้
เครื่องมือนั้นคล้ายกับการทา Texture Profile ด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส คือการบรรยาย
คาศัพท์เกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของอาหาร โดย Texture Profile Analysis จะเป็นการวัดค่าพารามิเตอร์
ของเนื้อสัมผัสของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแรงมากระทา หลักการพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดมีการออกแบบการเคี้ยวภายในปาก ซึ่งลักษณะ Texture Profile ที่ได้จากการใช้เครื่องมือวัดค่า
เนื้อสัมผัสจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทากับตัวอย่างต่อเวลา ผ่านการกดวัด 2 ครั้ง โดย
ความสู ง ของกราฟคื อ แรงกดที่ ก ระท าครั้ ง แรกซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การแตกหั ก และเสี ย รู ป ของชิ้ น งาน
(Fracturability) ขอบเขตของวัสดุที่สามารถเสียรูปก่อนที่จะเกิดการแตกหัก (Cohesiveness) อัตรา
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การคืนรูปของวัสดุหลังการถูกกด (Springiness) แรงที่ต้องใช้ในการแยกตัวอย่างที่เป็นกึ่งแข็งจนกระ
ทั้งเสียรูป (Gumminess) แรงที่ใช้ในการบดตัวอย่างจนกระทั่งเสียรูป (Chewiness) และงานที่ใช้ใน
การเอาชนะแรงระหว่างพื้นผิวของวัสดุ (Adhesiveness)

ภาพที่ 1 กราฟที่ได้จากการวัด Texture Profile Analysis
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จากคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น สามารถคานวณหาค่าเค้าโครงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ ได้ ดังนี้
Cohesiveness = Area 2 / Area 1
Springiness = Distance 2 / Distance 1
Gumminess = Hardness1xCohesiveness
Chewiness = Gumminess x springiness

การประเมินค่าคุณลักษณะเนื้อสัมผัสทางกายภาพในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
1. การวัดค่าแรงกด (Uniaxial compression) เป็นวิธีการวัดค่าพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
ซึ่งจะให้ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับค่าทางกล เช่น เจลแป้งที่มีลักษณะแข็งขึ้นแสดงถึงการเกิดการคืนตัว
ของแป้งหรือการเกิดรีโทรเกรเดชันของแป้ง วิธีการวัดค่าแรงกดเป็นวิธีที่ใช้วัดเนื้อสัมผัสของขนมปัง
และขนมมัฟฟิน นอกจากนี้ยังใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นและค่าความเครียด ซึ่งสามารถ
อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์นี้โดยใช้แบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ การวัดค่าแรงกดสามารถแสดงถึง
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดจากการกดหลายๆครั้งได้ ตัวอย่างเช่นค่าแรงกดในผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มี
ลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายโฟมหรือฟองน้าจะมี่ลักษณะความสัมพันธ์แบบ Sigmoid curve และ
ลักษณะเช่นนี้จะหายไปเมื่อมีการกดในครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป นอกจากนี้การวัดค่าแรงกดยังเหมาะ
กับการศึกษาการเกิดรีโทรเกรเดชันของขนมปังในระหว่างการเก็บรักษา
2. การวัดค่าระดับความสามารถในการคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม (Degree of elasticity) ซึ่ง
Elasticity หมายถึง ความสามรถในการคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม หลังจากที่ตัวอย่างถูกกดหรือทาให้ผิด
รูปร่าง (Deformation) ระดับความสามารถในการคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม (Degree of elasticity) หา
ได้จากอัตราส่วนระหว่างการคืนตัวและปริมาณกรเสียรูปทั้งหมดที่เกิดจากการกด หรืออยู่ในรูปของ
เปอร์เซ็นดังสมการ
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3. การวัดค่าโดยใช้แรงดึง (Tensile test) การวัดค่าแรงดึงไม่นิยมนามาใช้วัดค่าเนื้อสัมผัส
อาหาร เนื่องจากกระบวนการการเคี้ยวประกอบด้วยแรงกดระหว่างฟัน สาหรับการวัดโดยใช้แรงดึง
นั้นจะสมมุติว่าตัวอย่างการเกิดรอยแยกทันที โดยตัวอย่างจะถูกดึงในแนวตั้ง อาหารบางประเภทอาจ
ไม่ขาด หรือแตกหักทันที่ที่ถูกดึง แต่การขาดหรือการแตกหักจะเริ่มจากรอยแตกเล็กๆ หลังจากนั้น
รอยแตกจะขยายขึ้นอย่างช้าๆ โดยรอยแตกที่เกิดขึ้น นั้นอาจจะตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากกับแรงดึงก็ได้
ปัญหาหนึ่งที่พบในการวัดค่าแรงดึงคือค่ายึดตัวอย่าง อาหารหลายชนิดมักจะไม่อยู่ติดกับตัวหนี บหรือ
ที่ยึดขาตัวอย่าง ปัญหานี้จึงถูกแก้ไขโดยการตัดตัวอย่างให้เป็นรูปดัมเบล และยึดส่วนที่กว้างเอาไว้
ตัวอย่างจึงมีแนวโน้มที่จะแตกหักหรือขาดตรงส่วนที่แคบตรงกลางตัวอย่าง
ความหมายของคุณลักษณะเนื้อสัมผัสในเชิงคุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
ที่ได้จากการทา Texture Profile Analysis (TPA) แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหมายของคุณลักษณะเนื้อสัมผัสต่างๆ ในเชิงคุณภาพทางกายภาพจากการ
ทา Texture Profile Analysis (TPA) และในเชิงคุณภาพทางประสาทสัมผัส
คุณลักษณะ
คุณภำพทำงกำยภำพ
คุณภำพทำงประสำทสัมผัส
Hardness (ความแข็ง)
แรงที่ใช้ทาให้ตัวอย่างเสียรูป
แรงที่ใช้ในการกดตัวอย่างระหว่าง
ฟั น กรามเพื่ อ เปลี่ ย นรู ป ร่ า งของ
ตัวอย่าง
Cohesiveness
ขอบเขตของวัสดุที่สามารถเสียรูป ความแข็งแกร่งของพันธะภายในที่
(ความสามารถเกาะรวมตัวกัน) ก่อนเกิดการแตกหัก
เกิ ด ขึ้ น ในชิ้ น ตั ว อย่ า งแล้ ว ท าให้
ตั ว อย่ า งทนต่ อ แรงที่ ม ากระท า
ก่ อ นที่ ตั ว อย่ า งจะขาดหรื อ แยก
จากกัน
Springiness
อัตราการของการคืนรูปของวัสดุ ระดั บ ความสามรถในการคื น ตั ว
(ความยืดหยุ่น)
หลังจากการถูกกด
กลับมาเหมือนเดิมเมื่อมีการถอน
แรงออกไปจากตัวอย่าง
Adhesiveness
งานที่ ใ ช้ ใ นการเอาชนะแรง แรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายตัวอย่าง
(ความสามารถในการเกาะติด ระหว่ า งพื้ น ผิ ว ของตั ว อย่ า งกั บ ที่ติดอยู่ที่ปาก (โดยปกติคือเพดาน
ผิววัสดุ)
พื้ น ผิ ว ของวั ส ดุ อื่ น ที่ ตั ว อย่ า ง ปาก) ในระหว่ า งกระบวนการ
สัมผัสอยู่
เคี้ยว
Fracturability
แรงที่ทาให้ตัวอย่างแตกหักโดยที่ แรงกดทันทีทันใดในแนวดิ่งที่ทา
(การแตกหัก)
เป็นตัวอย่างที่มี Hardness สูง ให้ ตั ว อย่ า งเกิ ด การแตกหั ก เป็ น
และมี Cohesiveness ต่า
ชิ้นๆและระจายออกในแนวราบ
Chewiness
แรงที่ ใ ช้ ใ นการเคี้ ย วหรื อ บด ระยะเวลานานที่ใช้ในการเคี้ยวบด
(การทนต่อการเคี้ยว)
ตัวอย่างจนกระทั่งเสียรูปโดยเป็น ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ของแข็ ง ในอั ต รา
ตัวอย่างที่มีลักษณะของ
การเคี้ยวที่คงที่จนกระทั่งสามารถ
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คุณภำพทำงกำยภำพ
Hardness Cohesiveness และ
Springiness
Gumminess
แรงที่ต้องใช้ในการแยกตัวอย่างที่
(ความเหนียวเป็นยางหรือกาว) เป็นกึ่งของแข็งจนกระทั่งเสียรูป
โดยเป็ น ตั ว อย่ า งที่ มี Hardness
ต่า และมี Cohesiveness สูง

คุณภำพทำงประสำทสัมผัส
ที่จะกลืนได้
พลังงานที่ใช้ในการเคี้ยวตัวอย่างที่
เป็นกึ่งแข็งในอัตรการเคี้ยวที่คงที่
จนกระทั่งสามารถที่จะกลืนได้
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สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2561) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทาง
ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม เป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการ
รับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดย
ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ องค์ประกอบของพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
- การรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความ
- การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมา
จาก ประสบการณ์หรือ การฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความ
บังเอิญ
- การคิด เป็นกระบวนการของสมองในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏใน
สมอง เพื่อ เป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเอง ได้แนวทางในการปรับตน พัฒนาตน ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นและ
เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมแก่ตนเอง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็ม
ใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง
ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน
เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึ กหรือทัศนคติต่อ สิ่ง
เหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก
ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คาว่า
“พึง” เป็นคากริยาอื่น หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคาว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ
ชอบใจ
กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่ง
ที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือ
น้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่ง
นั้น สามารถตอบสนองความต้องการ หรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็น
ความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทาให้เกิดความรู้สึก
ทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
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Apple white (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลใน
การ ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวม
ไป ถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การมีความสุขที่ทางานร่วมกับคนอื่นที่เข้า
กัน ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย
Good (1973) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่
เป็นผลมา จากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน
จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิด
หรือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น
กำรวัดควำมพึงพอใจ
ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบกับระดับ
ความรู้ สึ ก ของนั ก เรี ย นดั ง นั้ น ในการวั ด ความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู้ ก ระท าได้ ห ลายวิ ธี ต่ อ ไปนี้
(สาโรจน์ ไสยสมบัต,ิ 2534 : 39)
1. การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง
2. การสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัย เทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ตอบคาถามตามข้อเท็จจริง
3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้ง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรม
และ หลังการปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้สามารถที่จะวัดได้หลายวิธี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวัดด้วยจึงจะ
ส่งผลให้การวัดนั้น มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ
จากการศึกษา ผู้วิจัย สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียน จะมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ทาให้ผู้เรียนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิ ดความสมบูรณ์
ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั่นคือสิ่ง ที่ครูผู้สอนจะคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆในการเสริมสร้างความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

งำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปวีณา เครือนิล และคณะ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษานาร่องสถานภาพด้านความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยการสารวจข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้า
อบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (พศ.วศ.) ผลการ
สารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สอบเทียบ วิจัย หรือการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ยังไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ลักษณะการปฏิบัติงานของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เช่ น การปฏิ บั ติ ง านตามล าพั ง ใน
ห้องปฏิบัติการ การไม่ศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ Safety Data Sheet ให้เข้าใจก่อน
การปฏิบัติงาน การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงานนอกจากนี้ ร้อยละ 87.1 ของ
กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
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อันตรายหรืออุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการได้แก่ ความไม่ตระหนักของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการขาด
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
ชนกานต์ สกุลแถว และคณะ (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 19-20 ปี มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีความรู้
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี พ ฤติ ก รรมปฏิ บั ติ ง านใน
ห้องปฏิบัติการเคมีอยู่ในระดับดี มีความตระหนักในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เคมีอยู่ในระดับสูง และมีการรับรู้ต่ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการเคมีอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านความ
ตระหนัก และปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบั ติการ
เคมีของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เบญญาภา แสนสุทธิ์ และคณะ (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสารวจความพึงพอใจในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี ผลวิจัยพบว่าความพึง
พอใจของแต่ละด้านของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สรุปได้ว่า ความพึงพอใจโดยรวมในสภาพทั่วไป
ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.83 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้าน
เครื่องคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ในระดับดีมาก และด้าน
การให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ในระดับดีมาก ตามลาดับ
ขวัญ สมยินดี (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่องโครงการการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ศึ กษาพฤติ ก รรมการใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา พบว่า การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ด้านความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ 4.92 ด้านปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ 4.87 ด้านคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ์
อยู่ในระดับ 4.23 ความพึงพอใจด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับ 3.60 และ
พฤติกรรมหลังการใช้งานอยู่ในระดับ 3.03
พรปภัสสร ปริญชาญกล (2560) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน
บรอดคาซท์ จากัด พบว่า งานวิจยั นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการและรูปแบบสื่อวิดี
โออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมเรื่องกระบวนการผลิตรายการ โทรทัศน์ประเภท
บันเทิง พัฒนาและหาคุณภาพของสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกรวมไปถึงเพื่อเพื่อประเมินผลการรับรู้ของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการรับรู้สูงกว่าก่อนการรับรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึง
พอใจต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมพบว่าคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านเนื้อหา พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.24 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ด้านรูปแบบของตัวอักษรและคาอธิบายพบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.31 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.53 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านเสียงพบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่า
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เท่ากับ 4.22 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านกราฟิก พบว่า
คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.24 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
และในด้านการมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.19 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.50 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สรุปว่าสื่อวิดีโอ อินโฟกราฟิกที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนาสื่อไปใช้ได้จริง
ณัฐนิช ทองดี, พัชริดา ภีระคัม และสุภรัตน์ ไชยจา (2558) ได้วิจัยเรื่องการผลิตแอปพลิเคชัน
แบบสื่อวีดิทัศน์อินโฟกราฟิกแบบชี้นาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ดั ง นั้ น สามารถน าสื่ อ วิ ดี โ อโฟกราฟิ ก แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด ไปเป็นสื่อให้กับ
นักศึกษาที่สนใจการผลิตโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เรียนวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์ต่อไป
จิ ต ราภรณ์ ชั่ ง กริ ส (2559) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาสื่ อ วี ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
Flipped Classroom เรื่องการตรวจร่างกาย รายวิชาการการประเมินภาวะสุขภาพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เรื่องการตรวจร่างกาย
รายวิชาการการประเมินภาวะสุขภาพ และเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อ
วีดีทัศน์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ ดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped
Classroom ผลการวิจัยพบว่า วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom ในรูปแบบ
ดิจิทัล มีคุณภาระดับดีมาก ทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ขั้นตอนกำรทำวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture
Analyzer) รวมไปถึงการพัฒนา
วีดีโอการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใช้ แ บบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมและปั ญ หาของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ที่ได้จากการสังเกต
2) วิดีโอสอนวิธีการใช้ งานห้องปฏิบัติการและการใช้ งานเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
(Texture Analyzer)
3) แบบประเมินวิดีโอสอนวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
(Texture Analyzer) จากผู้เชี่ยวชาญ
4) แบบประเมินผล เพื่อใช้ประเมินผลการใช้วีดีโอสอนการใช้งานห้องปฏิบัติการและ
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) โดยดูจากพฤติกรรมของเด็กโดยการ check list
การปฏิบัตติ ามขั้นตอน
5) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของนักศึกษาชั้นปีที่4 ระดับปริญญา
ตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3.4 วิธีกำรศึกษำวิจัย
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งผู้วิจั ยสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ใช้แบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมและปัญหาของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ที่ได้จากการสังเกต โดยการ check list ตาม
ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง
ตอนที่ 2 สร้ า งวิ ดี โอวิธี ก ารใช้ ห้ องปฏิบั ติก ารและการใช้เ ครื่ อ งมื อ วิท ยาศาสตร์
(Texture Analyzer) จากนั้นนามาทาการทดลอง โดยให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร เพื่อใช้ศึกษาขั้นตอนการใช้งานเครื่อง โดยทาการทดลองโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
3 คน
ตอนที่ 3 ท าการประเมินผลวิดีโอวิ ธีการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เ ครื่องมื อ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ตอนที่ 4 ท าการประเมิ น ผลการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) โดยดูจากพฤติกรรมของเด็กโดยการ check list การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง จากนั้นทาการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องมือ วิทยาศาสตร์
(Texture Analyzer)
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและการ
สังเกต การใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean)
ร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS For windows ดังนี้
1. การแปลผลของความคิดเห็นการประเมินความพึงพอใจ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย
โดยใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิน การพัฒ นาวี ดีโ อการใช้ ห้ องปฏิบั ติก ารและการใช้ เครื่ องมือ วิท ยาศาสตร์
(Texture Analyzer) จากนั้นได้นาผลการพัฒนามาประเมินคุณภาพการใช้เครื่องมือของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกระบวนการพัฒนานี้มผี ลการทดลองดังนี้
4.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer)
4.1.2 ตัวอย่างวีดีโอการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture
Analyzer)
4.1.3 ผลความพึ ง พอใจการพั ฒ นาวิ ดี โ อการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer)
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4.1.1
ผลกำรศึกษำพฤติกรรมและปัญหำในกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์เครื่อง (Texture Analyzer)
จากการทดลองนี้ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้บริการห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนักศึกษาชั้นปีที่4 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ซึ่งได้ทาการใช้แ บบบันทึกข้อมูลจากการสังเกตเพื่อดู พฤติกรรมและปัญหาในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) โดยทาการทดลองโดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 88.33 เป็น เพศชายร้อยละ
16.67 พบว่า นักศึกษามีปัญหาดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 พฤติกรรมและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการ
หัวข้อในกำรประเมิน

1.1 ไม่นาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายใน
ห้องปฏิบัติการ
1.2 ทราบระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ขั้นสูง
1.3 มีการขออนุญาตการใช้เครื่องมือและมีการเบิกกุญแจ
ก่อนการใช้งาน
1.4 มีการลงบันทึกการใช้งานเครื่อง
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ก่อนกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
66.67

หลังกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
100.00

66.67

100.00

33.33

100.00

33.33

100.00

ก่อนกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
50.00
16.67

หัวข้อในกำรประเมิน
1.5 ปิดแอร์หลังการใช้งาน
1.6 ปิดไฟหลังการใช้งาน

หลังกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
100.00
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากการทดลองโดยการสังเกต พบว่า พฤติกรรมและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการ หลังการ
ทดลองมีพฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการร้อยละการปฏิบัติมากขึ้นก่อนการทดลอง ซึ่งร้อยละการ
ปฏิบัติอยู่ที่ร้อยละ 100 ทุกการประเมิน จะเห็นว่า พฤติกรรมการไม่นาอาหารและเครื่องดื่มเขามา
รับประทานภายในห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับ การทราบระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ขั้นสูง จากร้อยละการปฏิบัติ 66.67 เป็นร้อยละการปฏิบัติร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเรื่อง
การขออนุญาตการใช้เครื่องมือและการเบิกกุญแจก่อนการใช้งาน รวมไปถึงมีการลงบันทึกการใช้งาน
เครื่อง พบว่า มีร้อยละการปฏิบัติเพิ่ม มากขึ้นจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อยละ 100.00 นอกจากนี้ยัง
พบว่า การปิดแอร์และการปิดไฟหลังการใช้งานนั้น มีร้อยละการปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง คือ
จากร้อยละ 50.00 และ 16.67 เป็นร้อยละ 100.00 ตามลาดับ
4.1.2 วีดีโอกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตัวอย่างวีดีโอ

ภำพที่ 2 ภาพระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภำพที่ 3 ภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Texture Analyzer
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภำพที่ 4 ภาพการวัดตัวอย่างของเครื่อง Texture Analyzer

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1) ผลกำรประเมินกำรผลิตวีดีกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture
Analyzer) จำกผู้เชี่ยวชำญในกำรใช้เครื่อง
ผลการทดลองนี้เป็นการประเมินวีดีโอการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
(Texture Analyzer) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องเป็นผู้ประเมินและให้คาแนะนา
ตารางที่ 3 แบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ด้านเนื้อหา
หัวข้อในกำรประเมิน

ระดับควำมเห็น

ควำมหมำย

ด้ำนเนื้อหำ
1. เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์
2. ความถูกต้องของเนื้อหา
3. ความเหมาะสมในการจัดเรียงลาดับเนื้อหา
4. ความทันสมัยของเนื้อหา
5. การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา
6. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา
7. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
8. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
9. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
10. ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรง
กับเนื้อหา

4.50±0.71
4.00±0.00
4.00±0.00
4.00±0.00
3.50±0.71
4.00±0.00
4.00±0.00
4.00±0.00
4.00±0.00
4.00±0.00

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ูลส
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จากตารางที่ 3 แสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ด้านเนื้อหา จากผลพบว่าความเห็นขอผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นดังนี้ เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์มีคะแนนอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50
คะแนน และด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการจัดเรียงลาดับเนื้อหา ความทันสมัย
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เนื้อหาเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา มีคะแนน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน และการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 คะแนน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 4 แบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ด้านคุณภาพสื่อ
หัวข้อในกำรประเมิน
ระดับควำมเห็น
ควำมหมำย
ด้ำนคุณภำพสือ่
1. ความเหมาะสมของการใช้พื้นหลัง
4.00±0.00
มาก
2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
4.50±0.71
มาก
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4.50±0.71
มาก
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
4.00±0.00
มาก
5. ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ
4.50±0.71
มาก
6. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
3.50±0.71
ปานกลาง
7. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
4.50±0.71
มาก
8. ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4.50±0.71
มาก
9. ภาพในวีดีโอมีความคมชัด
4.50±0.71
มาก
10. เสียงในวีดีโอ มีความชัดเจน
4.50±0.71
มาก
11. การเชื่อมโยงกันของส่วนต่างๆมีความสะดวก
4.00±0.00
มาก
12. วีดีโอมีความเหมาะสมในการนาไปเผยแพร่
4.00±0.00
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) ด้านคุณภาพสื่อ จากผลพบว่าความเห็นขอผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็ น ดั ง นี้ ความเหมาะสมของรู ป แบบตั ว อั ก ษร ความเหมาะสมของขนาดตั ว อั ก ษร ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ภาพประกอบสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ภาพในวีดีโอมีความคมชัด เสียงในวีดีโอ มีความชัดเจน มีคะแนนอยู่ในระดับมาก
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 คะแนน และความเหมาะสมของการใช้พื้นหลัง ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษร การเชื่อมโยงกันของส่วนต่างๆมีความสะดวก วีดีโอมีความเหมาะสมในการนาไปเผยแพร่ มี
คะแนนอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คะแนน และความเหมาะสมของเสียงประกอบมี
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 คะแนน
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2) ผลกำรพัฒนำ วีดีโอวิธีกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture
Analyzer)
การทดลองนี้ได้สร้างวิดีโอนาเสนอวิธีการใช้งานเครื่อง (Texture Analyzer) โดยนามา
ทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 3 คน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลการทดลองที่แสดงร้อยละการปฏิบัติ
ดังตารางที่ 5, 6 และ 7

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 5 พฤติ ก รรมการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นขั้ น ตอนก่ อ นการใช้ เ ครื่ อ ง (Texture
Analyzer)
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง
หัวข้อในกำรประเมิน
(ร้อยละกำร
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
ปฏิบัติ)
1. มีการเตรียมเอกสารและค้นคว้าเรื่องที่จะศึกษา
33.33
100.00
2. มีการค้นคว้าหาข้อมูลในการทดสอบค่า
0.00
100.00
3. มีการเตรียมตัวอย่างมาก่อนการทดสอบ
50.00
100.00
4. มีการเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
16.67
83.33
5. มีการเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองมาเองในการใช้ในการทดลอง
0.00
83.33

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 5 แสดงพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนก่อนการใช้เครื่อง
(Texture Analyzer) จากการวิเคราะห์ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการใช้งาน
เครื่องเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ โดยมีการเตรียมเอกสารและค้นคว้าเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ
33.33 เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 และมี ก ารค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ในการทดสอบค่ า และมี ก ารเตรี ย มวั ส ดุ
สิ้นเปลืองมาเองในการใช้ในการทดลองจากเดิมร้อยละ 0.00 เพิ่มเป็นร้อยละ 100.00 และมีการ
เตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบเพิ่มมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 50.00 เป็นร้อยละ 100.00 เช่นกันกับมี
การเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยจากเดิมร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ
83.33

ตารางที่ 6 พฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนการใช้เครื่อง (Texture Analyzer)
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง
หัวข้อในกำรประเมิน
(ร้อยละกำร
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
ปฏิบัติ)
1. มีการเปิดวอร์มเครื่องก่อนการใช้งาน
0.00
100.00
2. มีการเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานได้
0.00
100.00
3. มีการ Calibration ก่อนการใช้งาน
33.33
100.00
4. Calibration เครื่องได้ครบทุกขั้นตอน
0.00
100.00
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หัวข้อในกำรประเมิน

หลังกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
66.67
100.00
100.00
66.67
100.00
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5. มีการเลือกใช้หัว probe ได้ถูกต้องตามต้องการ
6. มีการสร้างโฟล์เดอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล
7. สามารถเริม่ ทาการทดลองได้ถูกต้อง
8. ปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน
9. สามารถวิเคราะห์ผลได้
10. มีการบันทึกผลการทดลองได้

ก่อนกำรทดลอง
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
0.00
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 6 แสดงพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนการใช้เครื่อง
(Texture Analyzer) จากการวิเคราะห์ พบว่านักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติด้าน
ขั้นตอนการใช้เครื่อง (Texture Analyzer) เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ โดยนักศึกษามีการเปิดวอร์มเครื่องก่อน
การใช้งาน เข้าสู่โปรแกรมการใช้งานได้ มีการ calibration ก่อนการใช้งาน สามารเริ่มทาการทดลอง
ได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ผลได้และมีการบันทึกผลการทดลองได้ โดยมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจาก
ร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 100.00 และจากตาราง พบว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง
การเลือกใช้หัว probe ได้ถูกต้องตามต้องการและปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน เพิ่มขึ้นจากเดิม
คือ ร้อ ยละ 0.00 เป็น ร้ อยละ 66.67 นอกจากนี้ ยัง มี การเพิ่ ม ขึ้น ของการปฏิ บั ติใ นเรื่ อ งของการ
Calibration เครื่องก่อนการใช้งานและการสร้างโฟล์เดอร์เพื่อการจัดเก็บ จาก ร้อยละ 33.33 เป็น
ร้อยละ 100.00

ตารางที่ 7 พฤติกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านขั้นตอนการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง
หัวข้อในกำรประเมิน
(ร้อยละกำร
(ร้อยละกำร
ปฏิบัติ)
ปฏิบัติ)
1. ปิดเครื่องมืออุปกรณ์หลังใช้งาน
0.00
100.00
2. เก็บล้างอุปกรณ์หลังการใช้งาน
50.00
100.00
3. มีการทาความสะอาดเครื่องมือและโต๊ะปฏิบัติการหลัง
50.00
100.00
การใช้งาน
4. มีการนาขยะหรือตัวอย่างที่ทาการทดลองแล้วเก็บทิ้ง
0.00
100.00
จากตารางที่ 7 แสดงถึงพฤติกรรมการใช้เครื่องมือด้านขั้นตอนการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์หลัง
การใช้งาน พบว่านักศึกษามีการเก็บและทาความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานเพิ่มมากเป็นร้อยละ
ตั ว อย่ า งที่ ท าการทดลองแล้ ว เก็ บ ทิ้ ง จากเดิ ม มี ก ารปฏิ บั ติ จ ากร้ อ ยละ 0.00 เป็ น ร้ อ ยละ 100
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นอกจากนี้ยังเห็นว่านักศึกษามีการเก็บล้างอุปกรณ์หลังการใช้งานและมีการทาความสะอาดเครื่องมือ
และโต๊ะปฏิบัติการหลังการใช้งาน โดยจากเดิมมีการปฏิบัติเพียงร้อยละ 50.00 เป็นร้อยละ 100.00
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4.1.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้ บริกำรห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์
เครื่อง (Texture Analyzer)
การทดลองนี้เป็นการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) หลังจากได้ทาการทดลองโดยใช้วิดีโอเพื่อนาเสนอวิธีการใช้
เครื่องมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดังตาราง 8
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการและวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture
Analyzer)
หัวข้อในกำรประเมิน
คะแนนควำมพึงพอใจ
ควำมหมำย
1. การถ่ายทอดความรู้วิธกี ารใช้งานเครื่อง Texture
มาก
4.67±0.52
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Analyzer มีความชัดเจน
2. เนื้อหาในการถ่ายทอดมีความเข้าใจง่าย
3. ระยะเวลาขัน้ ตอนการใช้งานมีความเหมาะสม
4. ความสะดวกในการใช้งาน
5. มีความเชือ่ มโยงเนื้อหาในการถ่ายทอด
6. ความรู้ความเข้าใจที่มีก่อนการทดลอง
7. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังการทดลอง
8. ความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการ

4.50±0.55
4.83±0.41
4.83±0.41
4.67±0.52
3.17±0.41
4.33±0.52
4.83±0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการและ
วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) โดยที่คะแนนการถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งาน
เครื่อง Texture Analyzer มีความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงของเนื้อหาในการถ่ายทอดอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่อยู่ที่ 4.67 คะแนน และคะแนนเนื้อหาในการถ่ายทอดมีความเข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 คะแนน ซึ่งคะแนนระยะเวลาขั้นตอนในการใช้งานมีความ
เหมาะสม ความสะดวกในการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการอยู่ในระดับ เดียวกัน
คือมาก ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 คะแนน และจากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าคะแนน
ความรู้ความเข้าใจที่มีหลังการทดลองมีคะแนนมากกว่ าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับก่อนการทดลอง ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และ 3.17 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ามีระดับความพึงพอใจในด้านความรู้
ความเข้าใจที่มีหลังการทดลองมากขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมากอีกด้วย
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สรุปผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาวี ดี โ อขั้ น ตอนการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์
(Texture Analyzer) โดยมีการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้บริการห้องปฏิบัติการและการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) รวมไปถึงการพัฒนาวีดีโอการใช้ห้องปฏิบัติการและการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer)
ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยใช้เครื่องมือในการทาวิจัยคือแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
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5.1 สรุปผลกำรวิจยั
5.1.1 จากผลการด าเนิ น งานวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมและปั ญ หาในการใช้
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) ดังนี้ คือ มีการนาอาหารและ
เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องปฏิบัติการ ไม่ทราบระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง รวม
ไปถึงไม่มีการขออนุญาตการใช้เครื่องมือ ไม่ลงบันทึกการใช้งานเครื่อง และส่วนมากไม่ทราบขั้นตอน
ในการใช้งานเครื่อง (Texture Analyzer) ตลอดจนไม่ค่อยมีการทาความสะอาดเครื่องมือและเก็บล้าง
อุปกรณ์ที่ใช้งาน
5.2.2 จากผลการดาเนินงานวิจัย พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการใช้
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง (Texture Analyzer) โดยมีการปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ได้ดีขึ้น และมีคะแนนความความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก โดยความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ปัญหาในการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้น คือส่วนมาก
คือ ขั้นตอนในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความซับซ้อนค่อนข้างเข้าใจยาก จึงส่งผลให้เด็ก
นักศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอนในการใช้งานเครื่อง ส่งผลให้เด็กไม่กล้าที่จะใช้งานเองซึ่งได้จากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้ของนักศึกษาดังกล่าว นักวิจัยจึงได้ทาการพัฒนาวิดีโอวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer) เพื่อเป็นการสอนวิธีการใช้เครื่องให้เด็กมีความเข้าใจง่าย
และสามารถดูซ้าไปมาด้วยตนเองได้ ตามต้องการ ซึ่ งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและยั งทาให้เพิ่ม
ศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลและเนื้อหา และเพิ่มการจดจาและทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการสร้างความกล้าให้เด็กสามารถใช้งานเครื่องอย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านความรู้ความรู้ความเข้า ใจที่ได้จากการทดลอง ที่มีก่อนและ
หลังการทดลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 3.17 เป็น 4.33 คะแนน แต่เนื่องจากการใช้
เครื่องมือ Texture Analyzer นั้น มีการใช้ตัวอย่างในการวัดที่หลากหลาย จึงทาให้วิธีการวัดนั้น
ต่างกัน จากข้อเสนอแนะของนักศึกษายังคงมีความต้องการคาแนะนาในการเลือกใช้วิธีการวัดของแต่
24
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ละตัวอย่างจากผู้วิจัยเพื่อเพิ่มความเข้าใจในส่วนที่ยังเกิดความสงสัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา
ภรณ์ ชั่งกริส ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เรื่อง
การตรวจร่างกาย รายวิชาการการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยสื่อ วีดีทัศน์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Flipped Classroom ผลการวิจัยพบว่า วีดีทัศน์เพื่อการเรี ยนรู้ตามแนวคิด Flipped
Classroom ในรูปแบบดิจิทัล มีคุณภาระดับดีมาก ทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 และความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
Flipped Classroom อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. อาจมีการนางานวิดีโอที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนหรืองานวิจัยของชั้นปี
ต่างๆ ที่มีการใช้งานเครื่องดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรมีการพัฒนาวิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาสาสตร์เครื่องอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และมองภาพการทดลองและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

เพศ
ชาย
ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามขั้นตอน
รำยกำรประเมิน

หญิง

ปฏิบัติ
(ร้อยละ)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. พฤติกรรมกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
1.1 ไม่นาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายใน
ห้องปฏิบัติการ
1.2 ทราบระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ขั้นสูง
1.3 มีการขออนุญาตการใช้เครื่องมือและมีการเบิกกุญแจ
ก่อนการใช้งาน
1.4 มีการลงบันทึกการใช้งานเครื่อง
1.5 ปิดแอร์หลังการใช้งาน
1.6 ปิดไฟหลังการใช้งาน
2. พฤติกรรมกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)
2.1 ขั้นตอนก่อนกำรใช้เครื่อง (Texture Analyzer)
2.1.1 มีการเตรียมเอกสารและค้นคว้าเรือ่ งที่จะศึกษา
2.1.2 มีการค้นคว้าหาข้อมูลในการทดสอบค่า
2.1.3 มีการเตรียมตัวอย่างมาก่อนการทดสอบ
2.1.4 มีการเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
2.1.5 มีการเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองมาเองในการใช้ในการ
ทดลอง
2.2 ขั้นตอนกำรใช้เครื่อง (Texture Analyzer)
2.2.1 มีการเปิดวอร์มเครื่องก่อนการใช้งาน
2.2.2 มีการเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานได้
2.2.3 มีการ calibration ก่อนการใช้งาน
2.2.4 calibration เครื่องได้ครบทุกขั้นตอน
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2.2.5 มีการเลือกใช้หัว probe ได้ถูกต้องตามต้องการ
2.2.6 มีการสร้างโฟล์เดอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล
2.2.7 สามารถเริ่มทาการทดลองได้ถูกต้อง
2.2.8 ปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน
2.2.9 สามารถวิเคราะห์ผลได้
2.2.10 มีการบันทึกผลการทดลองได้
2.3 ขั้นตอนกำรเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
2.3.1 ปิดเครื่องมืออุปกรณ์หลังใช้งาน
2.3.2 เก็บล้างอุปกรณ์หลังการใช้งาน
2.3.3 มีการทาความสะอาดเครื่องมือและโต๊ะปฏิบัติการ
หลังการใช้งาน
2.3.4 มีการนาขยะหรือตัวอย่างที่ทาการทดลองแล้วเก็บ
ทิ้ง
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

เพศ
ชาย
ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามขั้นตอน
รำยกำรประเมิน

หญิง

ปฏิบัติ
(ร้อยละ)

มห
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ช

1. พฤติกรรมกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
1.1 ไม่นาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายใน
ห้องปฏิบัติการ
1.2 ทราบระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ขั้นสูง
1.3 มีการขออนุญาตการใช้เครื่องมือและมีการเบิกกุญแจ
ก่อนการใช้งาน
1.4 มีการลงบันทึกการใช้งานเครื่อง
1.5 ปิดแอร์หลังการใช้งาน
1.6 ปิดไฟหลังการใช้งาน
2. พฤติกรรมกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)
2.1 ขั้นตอนก่อนกำรใช้เครื่อง (Texture Analyzer)
2.1.1 มีการเตรียมเอกสารและค้นคว้าเรือ่ งที่จะศึกษา
2.1.2 มีการค้นคว้าหาข้อมูลในการทดสอบค่า
2.1.3 มีการเตรียมตัวอย่างมาก่อนการทดสอบ
2.1.4 มีการเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
2.1.5 มีการเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองมาเองในการใช้ในการ
ทดลอง
2.2 ขั้นตอนกำรใช้เครื่อง (Texture Analyzer)
2.2.1 มีการเปิดวอร์มเครื่องก่อนการใช้งาน
2.2.2 มีการเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานได้
2.2.3 มีการ calibration ก่อนการใช้งาน
2.2.4 calibration เครื่องได้ครบทุกขั้นตอน
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2.2.5 มีการเลือกใช้หัว probe ได้ถูกต้องตามต้องการ
2.2.6 มีการสร้างโฟล์เดอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล
2.2.7 สามารถเริ่มทาการทดลองได้ถูกต้อง
2.2.8 ปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุกขั้นตอน
2.2.9 สามารถวิเคราะห์ผลได้
2.2.10 มีการบันทึกผลการทดลองได้
2.3 ขั้นตอนกำรเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
2.3.1 ปิดเครื่องมืออุปกรณ์หลังใช้งาน
2.3.2 เก็บล้างอุปกรณ์หลังการใช้งาน
2.3.3 มีการทาความสะอาดเครื่องมือและโต๊ะปฏิบัติการ
หลังการใช้งาน
2.3.4 มีการนาขยะหรือตัวอย่างที่ทาการทดลองแล้วเก็บ
ทิ้ง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

33

แบบสอบถำมควำมเห็นของผู้เชีย่ วชำญ
แบบประเมินนี้ เป็นแบบสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีดีโอการสอนใช้
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Texture Analyzer)

รายการประเมิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คำชี้แจง
แบบประเมินผลนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านคุณภาพสื่อ กรุณาทาเครื่อง
ความหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับความเห็นของท่าน ถ้ามีข้อแก้ไขกรุณาเติมข้อความ
ลงในข้อเสนอแนะอื่นๆ ในที่นี้ให้ความหมายการให้คะแนน ดังนี้
5= มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
มากที่สุด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ด้ำนเนื้อหำ
1. เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์
2. ความถูกต้องเของเนื้อหา
3. ความเหมาะสมในการจัดเรียงลาดับ
เนื้อหา
4. ความทันสมัยของเนื้อหา
5. การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา
6. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา
7. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
8. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
9. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
10. ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้
ตรงกับเนื้อหา
ด้ำนคุณภำพสือ่
1. ความเหมาะสมของการใช้พื้นหลัง
2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
5. ความเหมาะสมขององค์ประกอบใน
หน้าจอ
6. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
7. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
8. ภาพประกอบสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
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ระดับความเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

9. ภาพในวีดีโอมีความคมชัด
10. เสียงในวีดีโอ มีความชัดเจน
11. การเชื่อมโยงกันของส่วนต่างๆมี
ความสะดวก
12. วีดีโอมีความเหมาะสมในการนาไป
เผยแพร่

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภำคผนวก ข

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตัวอย่ำงวีดีโอวิธีกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรและ
กำรใช้งำนเครือ่ งมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)

36

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตัวอย่ำงวีดีโอวิธีกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรและกำรใช้งำนเครื่องมือวิทยำศำสตร์
(Texture Analyzer)

37

38

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภำคผนวก ค
รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพวีดีโอ
เรื่องใช้ห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ (Texture Analyzer)
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบคุณภำพวีดีโอ
ผู้เชีย่ วชำญด้ำนเนื้อหำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยววรณ ฉัตรธง
ประธานหลักสูตรประจาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ผู้เชีย่ วชำญด้ำนสื่อเทคโนโลยีกำรศึกษำ
นายพรพนม นันทะเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประวัติผู้วิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวหน้ำโครงกำร
ชื่อ-นำมสกุล
:
นางปรารถนา อินบุญรอด
ตำแหน่ง
:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด คณะ/สำนัก/กอง/ศูนย์
:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระดับกำรศึกษำ
:
ปริญญาโท (พ.ศ.2557) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี (พ.ศ.2557) วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน/กำรวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผลงำนวิจัยทีพ่ ิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ำมี)
ปรารถนา ขะมานาม อุทัยวรรณ ฉัตรธง และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. (2556).
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของกล้วยตากตกเกรด กล้วยอบเนย และข้าวพองในการผลิตอาหารขบ
เคี้ยวชนิดแท่ง. รายงานผลงานวิจัย (Proceedings) ที่นาเสนอสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี” ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี.
สถำนทีต่ ิดต่อ

:
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล
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