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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สื่ อการเรี ยนการสอนนับเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญมากประการหนึ่ งในกระบวนการเรี ยนการ
สอนนอกเหนื อจากตัวผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่ อการเรี ยนการสอนคือ
เป็ นตัวกลาง พาหนะ เครื่ องมือ และช่องทางที่นาํ เรื่ องราวข้อมูล (Information) ความรู ้ หรื อสิ่ งบอก
กล่าวของผูส้ ่ งสาร หรื อผูส้ อนไปสู่ ผรู ้ ับ หรื อผูเ้ รี ยน เพื่อทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ หรื อจุ ดมุ่งหมายที่ ว างไว้ได้เป็ นอย่างดี สื่ อการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ โดยเริ่ มจากสื่ อพื้นฐานซึ่ ง
เป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียนจนถึ งปั จจุ บนั สื่ อมี หลายประเภทหลายรู ปแบบให้ผูส้ อนได้พิจารณา
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่ อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะ หรื อคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน สื่ อ
การเรี ยนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปั จจุบนั ก็คือ สื่ อประเภทซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งในการ
พัฒ นาจะเป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว ควบคู่ ไ ปกับ เทคโนโลยีท างด้า นคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ รี ย กว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรื อสื่ อประสมที่เรี ยกว่ามัลติมีเดีย
(Multimedia) เป็ นต้น เพราะในปั จจุบนั การเรี ยนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วจึงทําให้การ
เรี ยนการสอนทันสมัยและสามารถสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ความก้าวหน้าทางการศึกษา
ของผูเ้ รี ยน และผูส้ อนจึงต้องพัฒนาตามให้ทนั กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้นสื่ อการเรี ยนการสอนจึง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องนํามาใช้ เพราะการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคาํ แนะนําการใช้งานง่าย
(ศิริชยั นามบุรี, 2542)
การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีขอ้ ดีหรื อข้อได้เปรี ยบหลายประการ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ อการ
เรี ยนการสอนประเภทอื่น ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
1) บทเรี ยน CAI มีการโต้ตอบปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยนในขณะที่เรี ยนมากกว่า
สื่ อการเรี ยนการสอนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอบทเรี ยน
2) บทเรี ยน CAI สนับสนุนการเรี ยนแบบรายบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิผล ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ได้ดว้ ยตนเองเวลาใดก็ได้ตามต้องการ
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3) บทเรี ยน CAI ช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการเรี ยนการสอนได้ เพราะการเรี ยนด้วย CAI
ไม่ตอ้ งใช้ครู ผสู ้ อน เมื่อสร้างบทเรี ยนแล้ว การทําซํ้าเพื่อการเผยแพร่ ใช้ตน้ ทุนตํ่ามาก และสามารถใช้
กับผูเ้ รี ยนได้เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบการสอนโดยใช้ครู ผสู ้ อน
4) บทเรี ยน CAI มีแรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยนสนใจเรี ยนเพิ่มขึ้น เนื่ องจากบทเรี ยน CAI ใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ ในการนําเสนอบทเรี ยน เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ มีการปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยน
ตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนไม่เบื่อหน่าย ทําให้ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วย
5) บทเรี ยน CAI ให้ผลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ รี ยนได้อย่างรวดเร็ ว ผูเ้ รี ยนทราบ
ความก้าวหน้าของตนเองได้ทนั ที
6) บทเรี ยน CAI สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการเรี ยน โดยมีการออกแบบสร้าง
โปรแกรมให้ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล คะแนนหรื อ ผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนไว้ สามารถนํา มา
วิเคราะห์เพื่อประเมินผลได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องเมื่อเปรี ยบเทียบกับครู ผสู ้ อน
7) บทเรี ยน CAI มีเนื้ อหาที่คงสภาพแน่นอน เนื่องจากเนื้ อหาของบทเรี ยน CAI ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบให้มีเนื้ อหาที่ครอบคลุม จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้ อหาอย่างถูกต้อง มีความคงสภาพ
เหมือนเดิมทุกครั้งที่เรี ยน ทําให้เชื่อมัน่ ได้ว่าผูเ้ รี ยนเมื่อได้เรี ยนบทเรี ยน CAI ทุกครั้งจะได้เรี ยนเนื้ อหา
ที่คงสภาพเดิมไว้ทุก
ในด้านการศึกษาพบว่าเยาวชนในระดับการศึกษามัธยมตอนต้นได้มีการนําเทคโนโลยี สื่ อต่าง
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน และผูฝ้ ึ กสอนเพื่อให้ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษา หรื อนําไปศึกได้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น นอกเหนื อจากที่ผูใ้ ช้งานต้องนําสื่ อไปใช้งานแล้ว ต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบฮาร์ ดแวร์ ในการใช้
งานด้วยเพื่อความสัมพันธ์กนั หากไม่มีอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ แล้วก็ไม่สามารถใช้งานในส่ วนของสื่ อ
โปรแกรมอื่น ๆ ผูใ้ ช้งานจะต้องมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อจะได้เลือกใช้งาน หรื อ
แก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง โดยเน้นหลักไปที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และตัวผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ีคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้จดั ทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction:
CAI) เรื่ องความรู ้เบื้องต้นในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับระดับประถมตอนต้น เพื่อเผยแพร่ ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้การ์ตูนแอนิเมชันมาเป็ นสื่ อในการถ่ายทอด
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย และยังมีแบบทดสอบที่อยูใ่ นรู ปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ (2 Dimension: 2D) โดยมี
เสี ยงดนตรี เสี ยงบรรยาย ประกอบการดําเนินเรื่ อง อีกทั้งตัวละครยังมีสีสนั สดใสสวยงาม ทําให้ดึงดูดความ
สนใจในการเรี ยนรู ้ และสามารถเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้น

3

วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีความรู ้ และความเข้าใจในอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง และทันต่อเทคโนโลยีที่จะมาถึง
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้นปี ที่ 1 ถึง 3
ขอบเขตของโครงงาน
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction :
CAI) สําหรับเด็กมัธยมตอนต้น เรื่ องความรู ้เบื้องต้นในการประกอบคอมพิวเตอร์
1.1 นําเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.1.1 แรม (RAM)
1.1.2 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
1.1.3 การ์ดจอ (Graphic Card)
1.1.4 เมนบอร์ด (Mainboard)
1.1.5 ซีพียู (CPU)
1.1.6 พาวเวอร์ซพั พลาย (Power Supply)
1.1.7 เคสคอมพิวเตอร์ (Case Computer)
1.1.8 หน้าจอ (Monitor)
1.2 แนะนําการประกอบคอมพิวเตอร์
1.3 แนะนําแบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นหลังเรี ยนรวมทั้งหมด 10 ข้อ มี
ระบบบันทึกคะแนน และเวลาที่ใช้ในการทําแบบทดสอบ
1.4 ใช้ตวั ละครหลักในการดําเนินเรื่ อง 1 ตัวโดยตัวละคร ชื่อ เอไอ
1.5 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบคอมพิวเตอร์ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน
1.5.1 อธิบายส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
1.5.2 อธิบายการประกอบชิ้นส่ วนฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์
1.5.3 แบบทดสอบหลังเรี ยน
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2. คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i5 2.5 GHz
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 8 GB.
2.1.4 Printer
2.1.5 Microphone
2.1.6 Speaker
2.1.7 Program Audacity
2.1.8 DVD Drive
2.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core2 Duo 2.4 GHz. หรื อสู งกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่มากกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 512 MB. หรื อมากกว่า
2.2.4 DVD Drive
2.2.5 Speaker
3. คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate 64- bit
3.1.2 Adobe Photoshop CS6
3.1.3 Adobe Flash Professional CS6
3.1.4 Adobe Illustrator CS6
3.1.5 Adobe Premiere CS6
3.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Windows XP Professional Pack 2 หรื อสู งกว่า
3.2.2 สื่ อการเรี ย นสําหรั บเด็กมัธยมต้น เรื่ องความรู ้ เ บื้ องต้นในการประกอบ
คอมพิวเตอร์
3.2.3 Adobe Flash Player V.11
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบคอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนใน
การดําเนินงานไว้ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อหรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. วางแผนโครงสร้างของอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์
3. วาดโครงเรื่ องโดย ออกแบบตัวละคร และออกแบบฉากพื้นหลัง โดยนําข้อมูลที่สาํ รวจ
มาวาดให้อยูใ่ นรู ปแบบ Storyboard เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ
4. นําตัวละคร และฉากที่มาออกแบบไว้ มาจัดทําให้อยูใ่ นรู ปแบบ Character Design เพื่อ
ง่ายต่อการนําไปพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. นํา Character Design ที่วาดไว้แล้วมาทําการวาดด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional
CS6
6. นําตัวละคร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาวางองค์ประกอบร่ วมกันในโปรแกรมไว้แล้วมาทําการ
เคลื่อนไหว เพื่อดําเนินเรื่ องตามที่ได้วางแผนไว้
7. นํารู ปแบบของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จดั เตรี ยมไว้มาแสดงการประกอบคอมพิวเตอร์ ทีละ
รายการตามที่ได้ดาํ เนินการตามแผนที่วางไว้
8. ทดสอบและปรับปรุ งตัวละคร เพื่อหาข้อผิดพลาดของตัวละคร นําไปแก้ไขและปรับปรุ ง
ให้สมจริ งมากขึ้น
9. นํา เสนอโครงการคณะผูจ้ ัด ทํา ต้อ งนํา โปรแกรมที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ไปนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่ออธิ บายขั้นตอนในการทํางานของสื่ อการเรี ยนการสอนที่ได้จดั ทําขึ้น
และนําข้อเสนอแนะนั้นมาแก้ไข
คณะผูจ้ ดั ทําต้องนําโปรแกรมที่ปรับปรุ ง และแก้ไขที่เสร็ จสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะมาแก้ไข เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ โดยการใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีความรู ้และความเข้าใจในอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
แอนิ เมชัน (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่ งหลาย ๆ ภาพ
ต่อเนื่ องกันด้วยความเร็ วสู งการใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ กในการคํานวณสร้ างภาพจะเรี ยกการสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน หากใช้เทคนิ คการถ่ายภาพหรื อวาดรู ป
หรื อรู ปถ่ายแต่ละขณะของหุ่ นจําลองที่ค่อย ๆ ขยับจะเรี ยกว่าภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด
หรื อ สตอปโมชัน (Stop motion) โดยหลักการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพหรื อเฟรมด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อนํา
ภาพดัง กล่ า วมาฉายต่ อกัน ด้ว ยความเร็ ว ตั้ง แต่ 16 เฟรมต่ อวิน าที ข้ ึ น ไป เราจะเห็ น เหมื อนว่าภาพ
ดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่ องกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการเห็นภาพติดตาในทางคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ
ภาพแบบแอนิ เมชันที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในอินเทอร์ เน็ต ได้แก่เก็บในรู ปแบบแฟ้มข้อมูลสกุล GIF
MNG SVG และ Flash (ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ : 2552 : 222 )
Animation คือการแสดงภาพอย่างเร็ ว ของชุดภาพนิ่ งแบบสองมิติ (2D) หรื อ เกิดจากการ
เปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุ ที่เราอยากให้เคลื่อนที่ โดยใช้หลักภาพลวงตา ให้ดูเหมือนว่าภาพนิ่งเหล่านั้น
มีการเคลื่อนไหว จากหลักการมองเห็ นภาพติดตาของคนเรานัน่ เองโดย Animation เกิ ดจากหลาย
องค์ประกอบรวมตัวกัน โดยหนึ่งในหัวใจของ Animation นั้นคือการ Animate การ Animate แปลกัน
อย่างตรงตัวก็คือการเคลื่อนไหวให้ชีวิตกับสิ่ งต่าง ๆ ที่ยงั ไม่มีการเคลื่อนไหว หรื อที่เรามักเรี ยกติดปาก
กันว่าภาพ Still / ภาพนิ่ ง ดังนั้น Animator ก็คือผูใ้ ห้ชีวิตนัน่ เอง Animation นั้น มีดว้ ยกันหลาย
ประเภทแต่ในที่น้ ีกล่าวถึง 3 ประเภทที่พบเห็นกันทัว่ ไปได้แก่
1. Traditional Animation / Hand Drawing Animation / 2D Animation: เป็ นงาน
แอนิเมชันสมัยแรกเริ่ ม มักจะใช้การวาดด้วยมืองานประเภทนี้พบเห็นได้ทว่ั ไปในการทํา
Animation ยุคแรก ๆ โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยมือทีละแผ่นแล้วใช้วิธี Flip เพื่อตรวจดูท่าทาง
ของตัวละครที่เราได้ทาํ การ Animate ไปแล้วหรื อที่เราเรี ยกกันว่า In Between (IB) โดยทัว่ ไป
แล้ว ในงาน Animation แบบนี้ ถ้าเป็ นงาน
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Animation จากฝั่งตะวันตก หรื อ เป็ นหนังโรง จะกําหนดให้ 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม แต่ถา้ เป็ นพวกซี รี่ ยก์ าร์ตูนญี่ปุ่น จะกําหนดไว้ที่ 1 วินาที ใช้รูป 12 เฟรม หรื อ อาจมากกว่านั้น
2. Stop-motion หรื อ Clay Animation: งานแอนิ เมชันประเภทนี้ animator จะต้องเข้าไปทําการ
เคลื่อนไหวโดยตรงกับโมเดล และทําการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรม การทํา Stop Motion ถือเป็ นเรื่ อง
ยากพอสมควรเพราะต้องแม่นในเรื่ องของ Timing และ Pose มาก แม้การทําจะไม่ตอ้ งอาศัยการวาดรู ป
เป็ นหลักแต่ก็ตอ้ งทํา IB เองทั้งหมดด้วยมือ การทํา IB ในงาน Animation ประเภทนี้ ต้องอาศัยความ
ชํานาญในการคํานวณล่วงหน้า เพราะ ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการ Flip แล้วก็ตาม ( เช่น
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการ Capture รู ป แล้ว Play ดูได้ทนั ที ) แต่การจัดแสงและการควบคุมความ
ต่อเนื่องระหว่างเฟรมต้องอาศัยความรอบคอบ และความอดทนสู งมาก
3. Computer Animation / 2D Animation on computer / 3D Animation : เป็ นงานแอนิเมชันที่
มักพบกันได้บ่อยในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากการเข้าถึงโปรแกรมเป็ นไปได้ง่ายและการนําหลักการแบบ
2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ทําให้เข้าใจได้ง่าย แถมยังสะดวกในการแก้ไข และแสดงผลจึง
เป็ นที่นิยมกันมาก Animator ในงานประเภทนี้ จึงมีเกิดขึ้นมาในยุคปั จจุบนั อย่างมากมายพร้อมด้วย
ความต้องการ ของวงการบันเทิงในยุคนี้ ที่เน้นการทํา CG Animation มากขึ้น ดูได้จากเมืองไทย ที่มี
สถาบันสอนการทํา Animation เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ Studio ที่ทาํ งาน Animation ในบ้านเราก็มี
มากขึ้น เราจะเห็นได้ว่างานต่าง ๆในวงการบันเทิงไทยไม่ว่าจะเป็ นภาพยนตร์ โฆษณา การ์ ตูนซี รี่ย ์
ต่าง ๆ ล้วนล้วนแต่มีงาน CG Animation แฝงอยูด่ ว้ ยแทบทั้งนั้น เรี ยกได้ว่า เมืองไทยตอนนี้ มีความ
ตื่นตัวในกระแส Animation เป็ นอย่างมากเลยทีเดียว
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทําได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับอุปกรณ์ และการประกอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดําเนินโครงงาน และสามารถใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการดําเนินโครงงานโดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 https://reeeyixing.wordpress.com
เป็ นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริ ม ไว้ให้ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
เข้ามาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถนําข้อมูลจากเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ในการคิดเนื้อเรื่ องการทํา
โครงการ
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ภาพที่ 2.2 https://sites.google.com/site/non537/home/swn-prakxb-khxng-khxmphiwtexr
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับส่ วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ รวมถึ ง
ลักษณะต่าง ๆ และองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สามารถความหมายและนําความรู ้ที่ได้จากเว็บไซต์น้ ี มา
ประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.3 http://computer.kapook.com/equpiment.php
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ อ ธิ บ ายอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มรู ป อย่ า งละเอี ย ด และอธิ บ ายอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์แต่ละภาพได้อย่างเข้าใจ ทําให้นาํ ข้อมูลไปประยุกต์ในการทําโครงการได้
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ภาพที่ 2.4 https://home.kku.ac.th/hslib/412141/412141_2548/c1s1intro.htm
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ และการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะและพกพา รวมถึงข้อมูลSoftwareที่สามารถนําความรู ้ที่
ได้มาใช้ในการนําเนินโครงการได้
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ภาพที่ 2.5
https://chittaveelearning.weebly.com/36263656362336093611361936323585362936103586362935
9135883629361736143636362336483605362936193660.html
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ท้ งั ภายในและภายนอก รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบวีดีทศั น์
ให้ได้รับชม และยังสามารถนํามาประยุกต์ในการจัดทําโครงงานอีกด้วย
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานสื่ อ การเรี ย นสํ า หรั บ เด็ ก มัธ ยมต้น เรื่ องความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การประกอบ
คอมพิวเตอร์ มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงงานให้สาํ เร็ จตาม
เป้าหมาย

ภาพที่ 2.6 สื่ อการสอน เรื่ อง การ์ตูนแอนิเมชันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กมลวรรณ เกตุแก้ว

(2556)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่ อง การ์ ตูนแอนิ เมชันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื้ อหาจะกล่าวถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์โดยภายในเนื้ อหาจะไม่มีเสี ยงบทพูด จะมีเพียงแต่
ข้อความและปุ่ มให้เลื อกคลิ ก อ่านเนื้ อหาภายในเพียงอย่างเดี ย ว โปรแกรมที่ ใช้ในการทําใช้เพีย ง
โปรแกรม Adobe Plash Professional Cs6 เท่านั้น
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ภาพที่ 2.7 สื่ อการสอน เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Natthakan Chaiyapum (2558) สาขาวิชาการเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื้อหาจะมีการบรรยายถึงส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์หลัก ๆ
ภายใน มีเสี ยงประกอบการบรรยายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่ายถึงส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ มีตวั ละครหลัก
คอยบรรยายจนจบ โปรแกรมที่ใช้ในการทํา Adobe Flash Professional Cs5 เพื่อสร้างตัวละครและ
ฉาก และโปรแกรม Adobe Audition Cs5 ในการบันทึกและบรรยายเสี ยงในฉากเพื่อนําไปใช้ใน
Adobe Flash Professional Cs5
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ภาพที่ 2.8 สื่ อการสอน เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผกาวรรณ อิสสระ (2561) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เนื้ อเรื่ องเป็ นการดําเนิ นการโดยมีคุณครู เป็ นผูบ้ รรยายให้ความรู ้
เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กบั นักเรี ยนสองคน โดยระหว่างการเรี ยนมีการให้ตอบคําถามคัน่ เวลา
ระหว่ า งบทเรี ย นแล้ว เฉลยไปในตัว รวมถึ ง การสอดแทรกความคิ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ นํา ไปปรั บ ใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน เครื่ องมือในการใช้งานมี Adobe Flash Professional Cs6 ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงตัว
ละคร และใช้โปรแกรม Adobe Audition Cs6 ในการอัดเสี ยงเพื่อใช้ในการบรรยายเนื้ อหาภายใน
บทเรี ยน

16

ภาพที่ 2.9 สื่ อการสอน เรื่ อง CAI อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Parin Chatkaewpaisarn (2561) สาขาวิชาดิจิทลั อาร์ ต คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
เรื่ อง CAI อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับบทเรี ยนอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ประโยชน์ ต่ า ง ๆ และการเลื อ กซื้ อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ มื อ ที่ ใ ช้ง านคื อ โปรแกรม Adobe
illustrator Cs5 ในการออกแบบ Object ต่าง ๆ ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนําเสนอ
เนื้อหา และใช้ Adobe Premiere Pro Cs5 ในการตัดต่อเสี ยงและภาพ
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ภาพที่ 2.10 สื่ อการสอนเรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สื่ อการสอนนี้ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนเท่านั้น)
จันทร์ เ พ็ญ เหง้าน้อย (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึ กษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่ อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สื่ อการสอนนี้ ใช้สาํ หรับการเรี ยนการ
สอนเท่านั้น) เนื้ อหาภายในเป็ นการอธิ บายเกี่ยวกับส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU , Mouse ,
Keyboard และอื่น ๆ เป็ นต้นไป เน้นไปที่ความหมายของอุปกรณ์น้ นั ๆ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการทํา
คือโปรแกรม Adobe Aftereffect Cs5 ในการทําส่ วนของลูกเล่น Animation ต่าง ๆ ในส่ วนของเนื้ อหา
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการใส่ เนื้ อหา เสี ยงใช้โปรแกรม Adobe Audition Cs5 สําหรับ
บันทึก และใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro Cs5 ในการตัดต่อเนื้อหาทั้งหมด
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บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอน
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเล็งเห็นว่า
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้นยังไม่สามารถทราบถึงส่ วนประกอบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเท่าที่ควร คณะผูจ้ ดั ทําจึงได้พฒั นาสื่ อการเรี ยนสําหรับเด็กประถมตอนต้น เรื่ อง
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีการ
เสนอเนื้ อหาคือ แนะนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และมีแบบทดสอบให้ทดสอบความรู ้ท้ งั หลัง
เรี ยน โดยเนื้ อเรื่ องจะมีเนื้ อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย และเสี ยงบรรยายประกอบเป็ นภาษาไทย ซึ่ งทาง
คณะผูจ้ ดั ทําต้องการให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาชั้นตอนต้น ได้รู้จกั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มากขึ้น และ
สามารถนําไปเผยแพร่ หรื อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษา และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้มีความสอดคล้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น โดยนํามาเสนอเป็ นตัวการ์ตูนผ่านสื่ อการเรี ยนการสอน
3. ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การทํา สื่ อ การเรี ยนการสอน การสร้ า งฉาก และการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน
4. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของการใส่ เสี ยงให้กบั สื่ อการเรี ยนการสอน
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ออกแบบและพัฒนางานสื่ อการสอน
1.

การออกแบบหน้าเริ่ มต้นก่อนเข้าใช้งาน

ภาพที่ 3.1 การออกแบบหน้าเริ่ มต้นก่อนเข้าใช้งาน
เป็ นฉากเริ่ มต้นก่อนการเข้าใช้งานมีปุ่ม Start เพื่อเข้าใช้งานมีการเคลื่อนไหวของพื้นหลังมีสีสนั
ที่สดใสเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
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2. การออกแบบฉากลงชื่อเข้าใช้งาน

ภาพที่ 3.2 ฉากลงชื่อก่อนการเข้าสู่ บทเรี ยน
เป็ นฉากลงชื่อเข้าใช้งานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องความรู ้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาพที่ 3.3 ฉากเมนู
เป็ นฉากก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน แบบทดสอบ และเกี่ยวกับเรา
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ภาพที่ 3.4 ฉากเลือกบทเรี ยน
เป็ นฉากเลือกเมนูของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องความรู ้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาพที่ 3.5 ฉากแสดงบทเรี ยนเกี่ยวกับ RAM
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ RAM รุ่ นต่าง ๆ สามารถเลือกเข้าสู่ เนื้อหาที่ตอ้ งการได้
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ภาพที่ 3.6 ฉากแสดงประวัติ RAM รุ่ นปู่
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาและความเป็ นมาของ RAM DDR I

ภาพที่ 3.7 ฉากแสดงประวัติ RAM รุ่ นพ่อ
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาและความเป็ นมาของ RAM DDR II
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ภาพที่ 3.8 ฉากแสดงประวัติ RAM รุ่ นลูก
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาและความเป็ นมาของ RAM DDR III

ภาพที่ 3.9 ฉากแสดงเกี่ยวกับ CPU
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ CPU ความแตกต่างระหว่าง INTEL และ AMD
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ภาพที่ 3.10 ฉากแสดงรุ่ นของ INTEL
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาและการเลือกใช้งาน CPU CORE I3 CORE I5 CORE I7

ภาพที่ 3.11 ฉากแสดงรุ่ นของ AMD
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาและการเลือกใช้งาน CPU A4 A6 A8
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ภาพที่ 3.12 ฉากแสดงเกี่ยวกับ VGA
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ มารู ้จกั VGA กัน

ภาพที่ 3.13 ฉากแสดงการเลือกใช้งาน VGA
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ VGA การเลือกใช้งานข้อดี และข้อเสี ยของแต่ละค่าย
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ภาพที่ 3.14 ฉากแสดงเกี่ยวกับ MAINBOARD
เป็ นฉากแสดงเนื้อหา มารู ้จกั MAINBOARD

ภาพที่ 3.15 ฉากแสดงการอธิบาย MAINBOARD
เป็ นฉากแสดงเนื้อหาส่ วนต่าง ๆ ของ MAINBOARD
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ภาพที่ 3.16 ฉากแสดงเกี่ยวกับ PSU
เป็ นฉากแสดงเนื้อหา มารู ้จกั PSU กัน

ภาพที่ 3.17 ฉากแสดงการอธิบาย PSU
เป็ นฉากแสดงเนื้อหา PSU และมาตรฐาน 80 PLUS
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ภาพที่ 3.18 ฉากแสดงเกี่ยวกับ CD ROM DVD ROM
เป็ นฉากแสดงเนื้อหา มารู ้จกั OPTICAL DRIVE กัน

ภาพที่ 3.19 ฉากแสดงเกี่ยวกับ HDD
เป็ นฉากแสดงเนื้อหา มารู ้จกั HARDDISK กัน
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3. การพัฒนาสื่ อการสอน
การออกแบบฉาก โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

ภาพที่ 3.20 ออกแบบตัวละครต้อนรับโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
3.2 การออกแบบฉาก โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

ภาพที่ 3.21 ออกแบบฉากหน้าจอหลักด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
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3.3 การตัดต่อเสี ยงด้วยโปรแกรม Audacity

ภาพที่ 3.22 นําไฟล์เสี ยงที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์มาใช้
3.4 นําเสี ยงที่ได้มานําเข้าในโปรแกรมตัดต่อเสี ยงโปรแกรมตัดต่อเสี ยงคือ Audacity

ภาพที่ 3.23 นําไฟล์เสี ยงที่อยูใ่ นคอมพิวเตอร์นาํ เข้าในโปรแกรมตัดต่อเสี ยง
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3.5 นําเสี ยงที่ได้ทาํ การตัดต่อตามที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 3.24 เสี ยงที่ได้มาทําการปรับแต่งเสี ยงเพื่อให้ได้เสี ยงตามที่ตอ้ งการ
3.6 เมื่อได้เสี ยงที่ตอ้ งการก็ส่งออกเสี ยงเพื่อนําไปใช้งาน

ภาพที่ 3.25 เสี ยงที่ส่งออกเพือ่ ใช้งานให้คงนามสกุล .WAV
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ภาพที่ 3.26 ใส่ เสี ยงบทเรี ยนส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
3.8 การออกแบบตัวละคร

ภาพที่ 3.27 การออกแบบตัวละคร
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ตัวละครทุกตัวในเนื้อหาถูกออกแบบอ้างอิงจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จริ ง ๆ โดยใช้ภาพ
ต้นแบบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเป็ นแบบโดย วางภาพบนโปรแกรม แล้วก็ใช้การวาดทับเส้นเพื่อร่ าง
แล้วใส่ บุคลิกตัวละครให้เหมาะสมตามความต้องการ
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บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและทดสอบโปรแกรม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้นั ตอนการ
ทํางานดังต่อไปนี้

1
2
3

ภาพที่ 4.1 หน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่ บทเรี ยน
เมื่อผูใ้ ช้เปิ ดบทเรี ยนแล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอหลักของบทเรี ยน และเสี ยงบรรยายประกอบการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มเข้าสู่ บทเรี ยนเพื่อเข้าสู่ หน้าบทเรี ยน
2. คลิกปุ่ มแบบทดสอบเพื่อเข้าสู่ หน้าแบบทดสอบ
3. คลิกที่ปุ่มเกี่ยวกับเพื่อเข้าสู่ หน้าผูจ้ ดั ทํา
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ภาพที่ 4.2 หน้าจอเลือกบทเรี ยน
หน้าจอเลือกบทเรี ยน และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกที่ภาพ RAM เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ RAM
คลิกที่ภาพ CPU เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ CPU
คลิกที่ภาพ VGA เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ VGA
คลิกที่ภาพ MAINBOARD เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ MAINBOARD
คลิกปุ่ ม NEXT เพื่อเลื่อนหน้าจอไปหน้าถัดไป
คลิกที่ภาพ HOME เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
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ภาพที่ 4.3 หน้าจอเลือกบทเรี ยน (ต่อ)
หน้าจอเลือกบทเรี ยน และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลิกที่ภาพ HARDDISK เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ HARDDISK
คลิกที่ภาพ PSU เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ PSU
คลิกที่ภาพ MONITER เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ MONITER
คลิกที่ภาพ CD ROM เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ CD ROM
คลิกปุ่ ม NEXT เพื่อเลื่อนหน้าจอไปหน้าถัดไป
คลิกปุ่ ม BACK เพื่อเลื่อนย้อนกลับเพื่อกลับไปก่อนหน้า
คลิกที่ภาพ HOME เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
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ภาพที่ 4.4 หน้าจอเลือกบทเรี ยน (ต่อ)
หน้าจอเลือกบทเรี ยน และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ภาพ KEYBOARD เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ภายนอก
2. คลิกที่ภาพ CASE เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ CASE COM
3. คลิกปุ่ ม BACK เพื่อเลื่อนย้อนกลับเพื่อกลับไปก่อนหน้า
4. คลิกที่ภาพ HOME เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก
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ภาพที่ 4.5 หน้าจอเนื้อหา RAM
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ RAM แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ RAM และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่มรุ่ นปู่ DDR I เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR I
2. คลิกที่ปุ่มรุ่ นพ่อ DDR II เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR II
3. คลิกที่ปุ่มรุ่ นลูก DDR III เพือ่ เข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR III
4. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอเนื้อหา RAM DDR I
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม RAM รุ่ นปู่ DDR I จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR I และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า RAM
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.7 หน้าจอเนื้อหา RAM DDR II

เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม RAM รุ่ นพ่อ DDR II จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR II และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า RAM
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน

41

ภาพที่ 4.8 หน้าจอเนื้อหา RAM DDR III
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม RAM รุ่ นลูก DDR III จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ RAM DDR III และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า RAM
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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1

2

ภาพที่ 4.9 หน้าจอเนื้อหา CPU
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ CPU แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ CPU และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม INTEL เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ INTEL
2. คลิกที่ปุ่ม AMD เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ AMD
3. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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1
ภาพที่ 4.10 หน้าจอเนื้อหา CPU INTEL

เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม CPU INTEL จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ CPU INTEL และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า CPU
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
3. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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ภาพที่ 4.11 หน้าจอเนื้อหา CPU AMD
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม CPU AMD จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ CPU AMD และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า CPU
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
3. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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1

ภาพที่ 4.12 หน้าจอเนื้อหา VGA
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ VGA แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ VGA และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม VGA เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ VGA
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.13 หน้าจอเนื้อหา VGA (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม VGA จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ VGA และเสี ยงบรรยายประกอบการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า VGA
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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ภาพที่ 4.14 หน้าจอเนื้อหา MAINBOARD
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ MAINBOARD แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ
MAINBOARD และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม MAINBOARD เพือ่ เข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ MAINBOARD
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.15 หน้าจอเนื้อหา MAINBOARD (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม MAINBOARD จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ MAINBOARD และเสี ยง
บรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า MAINBOARD
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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ภาพที่ 4.16 หน้าจอเนื้อหา HARDDISK
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ HARDDISK แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ HARDDISK
และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม HARDDISK เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ HARDDISK
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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1
ภาพที่ 4.17 หน้าจอเนื้อหา HARDDISK (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม HARDDISK จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ HARDDISK และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า HARDDISK
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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1

ภาพที่ 4.18 หน้าจอเนื้อหา PSU
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ PSU แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ PSU และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม PSU เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ PSU
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.19 หน้าจอเนื้อหา PSU (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม PSU จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ PSU และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้
ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า PSU
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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1

ภาพที่ 4.20 หน้าจอเนื้อหา MONITOR
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ MONITOR แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ MONITOR
และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม MONITOR เพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ MONITOR
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.21 หน้าจอเนื้อหา MONITOR (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม MONITOR จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ MONITOR และเสี ยงบรรยาย
ประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า MONITOR
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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1

ภาพที่ 4.22 หน้าจอเนื้อหา CD ROM DVD ROM
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ CD ROM DVD ROM แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอเนื้อหาเกี่ยวกับ CD
ROM DVD ROM และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม CD ROM DVD ROM เพื่อเข้าสู่หน้าจอเนื้อหาของ CD ROM DVD ROM
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.23 หน้าจอเนื้อหา CD ROM DVD ROM (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ปุ่ม CD ROM DVD ROM จะพบกับหน้าจอเนื้อหาของ CD ROM DVD ROM
และเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกปุ่ มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า CD ROM DVD ROM
2. คลิกปุ่ มปิ ดหรื อเปิ ดเสี ยงบรรยาย
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2

1

ภาพที่ 4.24 หน้าจอเนื้อหา อุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ อุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอ
เนื้อหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริ มและเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้นั ตอนใน
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม อุปกรณ์เสริ มต่างๆเพื่อเข้าสู่ หน้าจอเนื้อหาของ อุปกรณ์เสริ ม
2. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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5

ภาพที่ 4.25 หน้าจอเนื้อหา อุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ (ต่อ)
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ภาพ อุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แล้วผูใ้ ช้จะพบกับหน้าจอ
เนื้อหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์เสริ มและเสี ยงบรรยายประกอบการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คลิกที่ภาพ ลําโพง เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ ลําโพง
2. คลิกที่ภาพ หูฟัง เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ หูฟัง
3. คลิกที่ภาพ เมาส์ เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ เมาส์
4. คลิกที่ภาพ CD ROM เพื่อเริ่ มเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ CD ROM
5. คลิกปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรี ยน
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ภาพที่ 4.26 หน้าจอเข้าสู่ แบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
เมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มแบบทดสอบแล้วผูใ้ ช้จะพบกับแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนของบทเรี ยน ซึ่งมีข้นั ตอน
ในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เลือกคําตอบที่ถูกต้อง
คลิกถัดไปเพื่อตอบคําถามข้อต่อไป
แบบฝึ กหัดหลังเรี ยนจะมีท้ งั หมด 5 ข้อ โดยมีตวั เลือกคําตอบให้ 5 ข้อ แต่ผใู ้ ช้สามารถ
เลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น
เมื่อผูใ้ ช้ทาํ แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนครบทั้ง 5 ข้อ จะพบกับหน้าจอสรุ ปผลคะแนน

บทที่ 5
สรุ ปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
สื่ อการเรี ยนการสอนนี้ เริ่ มจากคณะผูจ้ ดั ทําได้ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการศึกษาของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นทําให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาชั้น
ปี ที่ 3 พร้อมทั้งนําข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งช่วยแก้ไขปั ญหา
ด้า นการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาตอนต้น ยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ พี ย งพอให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้นขึ้นมา และช่วยให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาและรวบรวมปั ญหาที่พบ จึงได้เริ่ มวางแผนพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 มาช่วยในเรื่ องของภาพและการเคลื่อนไหว
ของตัวละครที่ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน และพัฒนาหน้าจอที่จะนํามาใช้งาน ซึ่งแต่ละหน้าจอนั้นจะ
ใช้งานง่ายไม่ยงุ่ ยาก และเป็ นขั้นตอนการออกแบบการใช้งานแต่ละหน้าจอที่สร้างขึ้นจะถูกออกแบบ
ให้ใช้งานได้ครอบคลุมถึงเนื้ อหาทั้งหมด ซึ่ งเริ่ มต้นออกแบบจากหน้าจอเนื้ อหาหลักที่สาํ คัญไปถึง
หน้าจอเนื้ อหาย่อยเมื่อทําการสร้างหน้าจอและรายละเอียดจนครบ คณะผูจ้ ดั ทําจะดําเนิ นการจัดทํา
คู่มือการใช้งาน เพื่อช่วยในการเรี ยนรู ้ และใช้งานสื่ อการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น จากนั้นจะทําการ
สื่ อการเรี ยนการสอนติดตั้งลงแผ่นโปรแกรม เพื่อทดสอบการใช้งานของสื่ อการเรี ยนการสอน
โดยสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นชั้นประถมศึ กษาตอนต้นปี ที่ 1-3 ที่ถูก
พัฒนาขึ้นมานั้น จะสามารถทําการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
ด้วยตนเองและสามารถทําแบบทดสอบทั้งก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนเพื่อประเมินตนเองได้จากสื่ อการ
เรี ยนการสอนนี้ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนต้นปี ที่ 1-3 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
1. การประมวลผลคอมพิวเตอร์ เกิดความล่าช้าในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เนื่ องจาก
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2. โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 มีปัญหาในเรื่ องของ Action Script 3.0
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การแก้ปัญหา
1.

2.

ปั ญหาจากการเข้าถึง Sources Code Action Script 3.0 จึงได้ทาํ การแก้ไขโดยพยายาม
หลีกเลี่ยงการเขียน Code ที่ซบั ซ้อนและมีการเก็บค่าตัวแปรไว้ การจากศึกษาจากหลาย ๆ
แหล่งข้อมูลที่ให้ความรู ้ทางด้านนี้ ต้องใช้ความชํานาญเป็ นอย่างมาก จึงทําให้สร้างงานที่
ซับซ้อนมากกว่านี้ไม่ได้
ถ้าหากกลับไปใช้ Action Script 2 จะทําให้สร้างผลงานที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ในการเก็บพื้นที่
ข้อมูล และเขียนโปรแกรมที่มากขึ้น เลยหลีกเลี่ยงมาใช้ Action Script 3.0 แทน และ
จํากัดการเขียนโปรแกรมที่ไม่ซบั ซ้อน ในการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานแบบชัว่ คราว

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้ า งบทเรี ยนที่ เ พิ่ ม การตอบสนองของการเรี ยนที่ ม ากขึ้ น โดยให้ มี เ กมหรื อ
แบบทดสอบที่หลากหลาย จะส่ งผลให้การทําสื่ อการเรี ยนการสอนครั้งต่อไปน่าสนใจ
2. ควรจัดทําเนื้ อหาบทเรี ยนให้มีการดําเนิ นเรื่ องที่เป็ นเรื่ องราว มีความต่อเนื่ อง มีบทบาท
ของตัวละครอื่น ๆ เพิ่มเติมและมีการเชื่อมโยงกับเนื้ อหาเช่นมีตวั ละครที่คอยตั้งคําถาม
ระหว่างเรี ยน
3. ควรเพิ่มความละเอียดในการเคลื่อนไหวให้เหมือนจริ งมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
การออกแบบและพัฒนางานสื่ อการสอน
Storyboard
1. ปุ่ ม start เข้าใช้งานโปรแกรม
2. SFX เสี ยงพิมพ์ เสี ยงคลิก
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่

1. กรอกลงชื่อเข้าใช้งาน
2. SFX เสี ยงพิมพ์ เสี ยงคลิก
3. เสี ยงเพลงประกอบแอนิเมชัน่

1. แสดงชื่อที่ลงชื่อเรี ยบร้อยแล้ว
2. SFX เสี ยงพูด , เสี ยงคลิก
3. เสี ยงเพลงประกอบแอนิเมชัน่

ภาพที่ ก.1 Storyboard 1

65

1. ปุ่ ม บทเรี ยน เข้าใช้งานโปรแกรม
2. ปุ่ ม แบบทดสอบ เข้าใช้งานโปรแกรม
3. ปุ่ ม เกี่ยวกับ เข้าใช้งานโปรแกรม
4. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
5. SFX เสี ยงพิมพ์ เสี ยงคลิก

1. หน้าบทเรี ยน RAM
2. หน้าบทเรี ยน CPU
3. หน้าบทเรี ยน VGA
4. หน้าบทเรี ยน MAINBOARD
5. ปุ่ ม BACK
6. ปุ่ ม HOME
7. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
1. หน้าบทเรี ยน HARDDISK
2. หน้าบทเรี ยน POWER SUPPLY
3. หน้าบทเรี ยน MONITOR
4. หน้าบทเรี ยน CD – DVD
5. ปุ่ ม BACK
6. ปุ่ ม HOME
7. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
ภาพที่ ก.2 Storyboard 2
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1.หน้าบทเรี ยน ACCESSORIES
2.หน้าบทเรี ยน CASE
3.ปุ่ ม BACK
4.ปุ่ ม HOME
5.Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่

1. หน้าบทเรี ยน DDR I
2. หน้าบทเรี ยน DDR II
3. หน้าบทเรี ยน DDR II
4. ปุ่ มback และ กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา:มีเสี ยงบรรยายเมื่อนําเม้าส์ไปวางไว้
บนตัวอุปกรณ์แรมของแต่ละตัว
1. หน้าบทเรี ยน DDR I
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. ปุ่ มback และ กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรมDDR I
ความสามารถของตัวRAM I

ภาพที่ ก.3 Storyboard 3
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1. หน้าบทเรี ยน DDR II
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. ปุ่ มback และ กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรมDDR I I
ความสามารถของตัวRAM II
1. หน้าบทเรี ยน DDR III
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. ปุ่ มbackและ กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรมDDR III
ความสามารถของตัวRAM III
1. หน้าบทเรี ยน CPU
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ CPU ทั้งสอง
ค่าย INTEL และ AMD
ภาพที่ ก.4 Storyboard 4
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1. หน้าบทเรี ยน INTEL
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน และปุ่ ม back
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรม CPU
INTEL CORE I3 , I5 , I7
1. หน้าบทเรี ยน AMD
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน และปุ่ ม back
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรม CPU
AMD A4 , A6 , A8
1. หน้าบทเรี ยน VGA
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับแรม VGA

ภาพที่ ก.5 Storyboard 5
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1. หน้าบทเรี ยน VGA
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน VGA
NVIDIA และ READON
1. หน้าบทเรี ยน MAINBOARD
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา เข้าสู่ บทเรี ยน MAINBOARD

1. หน้าบทเรี ยน MAINBOARD (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
MAINBOARD INTEL และ AMD แรม
VGA
ภาพที่ ก.6 Storyboard 6
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1. หน้าบทเรี ยน PSU
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน POWER SUPPLY

1. หน้าบทเรี ยน PSU (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ POWER
SUPPLY มาตรฐาน ต่างๆ
1. หน้าบทเรี ยน HARDDISK
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน OPTICAL DRIVE

ภาพที่ ก.7 Storyboard 7
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1. หน้าบทเรี ยน OPTICAL DRIVE
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายข้อมูลเกี่ยว OPTICAL
DRIVE
1. หน้าบทเรี ยน HARDDISK
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน HARDDISK

1. หน้าบทเรี ยน HARDDISK (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์
HARDDISK

ภาพที่ ก.8 Storyboard 8
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1. หน้าบทเรี ยน MONITOR
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน MONTOR

1. หน้าบทเรี ยน MONITOR (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ MONTOR

1. หน้าบทเรี ยน ACCESSORIES
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน ACCESSORIES

ภาพที่ ก.9 Storyboard 9
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1. หน้าบทเรี ยน ACCESSORIES (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์
ACCESSORIES
1. หน้าบทเรี ยน CASE
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา หน้าบทเรี ยน CASE

1. หน้าบทเรี ยน CASE (ต่อ)
2. เสี ยงประกอบบทเรี ยน
3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่
4. กลับสู่ หน้าบทเรี ยน
เนื้อหา บรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ CASE

ภาพที่ ก.10 Storyboard 10
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หน้าจบการรายงาน

ภาพที่ ก.11 Storyboard 11

ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Install Program
เริ่ มการติดตั้งระบบ

ภาพที่ ข.1 หน้าจอเริ่ มต้นการติดตั้งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เลือก ไฟล์ Adobe Flash CS6
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ภาพที่ ข.2 หน้าจอการ set - up
กด Double Click set- up
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ภาพที่ ข.3 หน้าจอการติดตั้งโปรแกรม Flash Player
เลือก Ignore แล้วรอการโหลด

ภาพที่ ข.4 เลือก install
กด install เพื่อใส่ Key หรื อ กด Try เพื่อลดลองใช้ 30 วัน

78

ภาพที่ ข.5 เลือกโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง

ภาพที่ ข.6 เลือก Close หลังติดตั้งเสร็ จ
รอดาวน์โหลดจนเสร็ จ กด Close แล้วสามารถเข้าใช้ได้เลย
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ภาพที่ ข.7 หน้าจอแสดงไฟล์โปรแกรมเข้าใช้งาน
เมื่อผูใ้ ช้งานคลิก hardware cai.exe จะทําการเริ่ มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ ข.8 หน้าจอแสดงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พร้อมใช้งาน
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการ Open ไฟล์ hardware cai .exe เรี ยบร้อยแล้วจะพบหน้าจอเข้าใช้งาน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเริ่ มด้วยการกด Start เพื่อลงชื่อการเข้าใช้งาน
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ภาพที่ ข.9 หน้าจอแสดงการลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
เมื่อผูใ้ ช้งานทํากด Start เรี ยบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงการลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน โดยการ
พิมพ์ชื่อลงในกล่องสี ขาว แล้วกดยืนยันที่ดา้ นล่างที่มีลูกศรสี แดงชี้

ภาพที่ ข.10 หน้าจอแสดงการยืนยันเพื่อเข้าใช้งานหน้าเมนูหลัก
เมื่อผูใ้ ช้งานทําใส่ ชื่อเรี ยบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ หน้ายืนยันการใช้งานอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กด
ยืนยันเข้าใช้งานหน้าเมนูหลักที่ดา้ นขวาหลักของกล่องแสดงชื่อเพื่อเข้าเมนู
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ภาพที่ ข.11 หน้าจอแสดงเมนูหลักเพื่อเข้าใช้งาน
เมื่อผูใ้ ช้งานทํายืนยันชื่อเรี ยบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ หน้าเมนูหลักต่าง ๆ เช่น บทเรี ยน แบบทดสอบ
และเกี่ยวกับเรา

ภาพที่ ข.12 หน้าจอแสดงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกหน้าบทเรี ยน จะเข้าสู่ บทเรี ยนแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
และปุ่ ม Next คือการแสดงหน้าถัดไป รู ปบ้านแสดงถึงการเข้าสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ ข.13 หน้าจอแสดงบทเรี ยนแรม
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกบทเรี ยนแรม (RAM) จะเข้าสู่ หน้าบทเรี ยนของแรมเพื่อเข้าสู่ เนื้ อหา
ของแรมว่ามีอะไรบ้าง และสามารถเข้าสู่ เนื้อหาที่มีเสี ยงพากษ์ บรรยาย หลังจากการกดคลิกเข้าที่รูป

ภาพที่ ข.14 หน้าจอแสดงเนื้อหาบทเรี ยนแรม (RAM)
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกเนื้อหาแรมจากรู ป จะเข้าสู่ เนื้อหาหลักของอุปกรณ์น้ นั ๆ เพื่อบรรยาย
ถึงคุณสมบัติการทํางาน และอื่น ๆ ของอุปกรณ์น้ นั ๆ หากรบฟั งเรี ยบร้อย เพียงกดปุ่ มกลับสู่ บทเรี ยน
เพื่อเข้าเนื้อหาบทเรี ยน หรื อกด Back เพื่อกลับสู่ เนื้อหาแรมที่เหลือ

83

ภาพที่ ข.15 หน้าจอแสดงบททดสอบเนื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกบททดสอบจากเมนูหลัก จะทําการเข้าสู่ แบบทดสอบเพื่อวัดการศึกษา
ในเนื้อหา โดยการคลิกที่ตวั เลือกที่กาํ หนดไว้ แล้วกด ถัดไป เพื่อเลือกข้อถัดไป

ภาพที่ ข.16 หน้าจอแสดงสรุ ปคะแนนบททดสอบ
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกแบบทดสอบทั้งหมดแล้ว จะสรุ ปแสดงบทการทดสอบเป็ นข้อที่ตอบ
ถูกและข้อที่ผิดเป็ นตัวเลข พร้อมแสดงชื่อและแบบทดสอบที่ทาํ ได้ท้ งั หมด หากต้องการทดสอบใหม่
ให้กดที่ เล่นใหม่ หากพอใจแล้วหรื อต้องการศึกษาเพิ่มให้เลือก กลับไปสู่ บทเรี ยน
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ภาพที่ ข.17 หน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั ทํา
เมื่อผูใ้ ช้งานทําการเลือกเกี่ ยวกับเรา จะแสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับผูจ้ ดั ทําทั้งหมด เป็ น
ข้อมูลแสดงถึงการทําโครงงานนี้ ข้ ึนมา และสามารถกดกลับไปเมนูหลักโดยการคลิก Back ที่ปุ่มเพื่อ
กลับ

ภาคผนวก ค
แบบสํารวจความพึงพอใจ

ภาพที่ ค.1 ด้านสื่ อการสอนบทเรี ยน
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ภาพที่ ค.2 ด้านเจตคติต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ ค.3 ด้านพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยน

ภาพที่ ค.4 คะแนนด้านสื่ อการสอนบทเรี ยนข้อที่1-2

ภาพที่ ค.5 คะแนนด้านสื่ อการสอนบทเรี ยนข้อที่3-4

ภาพที่ ค.6 คะแนนด้านสื่ อการสอนบทเรี ยนข้อที่5-6

ภาพที่ ค.7 คะแนนด้านสื่ อการสอนบทเรี ยนข้อที่7

13
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