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Abstract 

The purpose of the project was to develop Computer Assisted Instruction (CAI) Introduction 

to Computer Devices for Student in Primary School. This project was created using program Adobe 

Flash Professional CS6 to help character movements of the character. The Assessment for 

satisfaction were taken from students that had an understanding of the use of instructional media. 

After the students had taken the required lessons, all were tested again and the students were able to 

pass the exam.  This result was 70 percent higher from the only 5 people that were able to pass the 

exam prior to the lessons. If the lessons were repeated, Introduction to Computer Devices for 

Students in Primary School can pass the test at a rate of 100% more. 
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 บทท่ี 1 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ส่ือการเรียนการสอนนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการ

สอนนอกเหนือจากตวัผูส้อน ผูเ้รียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอนคือ

เป็นตวักลาง พาหนะ เคร่ืองมือ และช่องทางท่ีนาํเร่ืองราวขอ้มูล (Information) ความรู้หรือส่ิงบอก

กล่าวของผูส่้งสาร หรือผูส้อนไปสู่ผูรั้บ หรือผูเ้รียน เพื่อทาํให้การเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไวไ้ด้เป็นอย่างดี ส่ือการเรียนการสอนได้รับการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ โดยเร่ิมจากส่ือพื้นฐานซ่ึง

เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนจนถึงปัจจุบนัส่ือมีหลายประเภทหลายรูปแบบให้ผูส้อนได้พิจารณา

เลือกใชต้ามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมีคุณลกัษณะ หรือคุณสมบติัเฉพาะตวัของมนั ส่ือ

การเรียนการสอนท่ีถือว่าทนัสมยัมากในปัจจุบนัก็คือ ส่ือประเภทซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการ

พฒันาจะเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรือส่ือประสมท่ีเรียกว่ามลัติมีเดีย 

(Multimedia) เป็นตน้ เพราะในปัจจุบนัการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทาํให้การ

เรียนการสอนทนัสมยัและสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ความกา้วหน้าทางการศึกษา

ของผูเ้รียน และผูส้อนจึงตอ้งพฒันาตามให้ทนักบัเทคโนโลยีต่าง ๆ ดงันั้นส่ือการเรียนการสอนจึง

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งนาํมาใช ้เพราะการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคาํแนะนาํการใชง้านง่าย 

(ศิริชยั นามบุรี, 2542) 

 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขอ้ดีหรือขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการ เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือการ

เรียนการสอนประเภทอ่ืน  ๆ สรุปไดด้งัน้ี  

 1) บทเรียน CAI มีการโตต้อบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนในขณะท่ีเรียนมากกว่า

ส่ือการเรียนการสอนประเภทอ่ืน  ๆ เน่ืองจากใชค้อมพิวเตอร์ในการนาํเสนอบทเรียน 

 2) บทเรียน CAI สนบัสนุนการเรียนแบบรายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเองเวลาใดกไ็ดต้ามตอ้งการ
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 3) บทเรียน CAI ช่วยลดตน้ทุนในดา้นการจดัการเรียนการสอนได ้เพราะการเรียนดว้ย CAI 

ไม่ตอ้งใชค้รูผูส้อน เม่ือสร้างบทเรียนแลว้ การทาํซํ้ าเพื่อการเผยแพร่ใชต้น้ทุนตํ่ามาก และสามารถใช้

กบัผูเ้รียนไดเ้ป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบการสอนโดยใชค้รูผูส้อน 

 4) บทเรียน CAI มีแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจเรียนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบทเรียน CAI ใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนาํเสนอบทเรียน เป็นส่ิงแปลกใหม่ มีการปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน

ตลอดเวลา ผูเ้รียนไม่เบ่ือหน่าย ทาํใหช่้วยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดว้ย 

 5) บทเรียน CAI ให้ผลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูเ้รียนทราบ

ความกา้วหนา้ของตนเองไดท้นัที 

 6) บทเรียน CAI สะดวกต่อการติดตามประเมินผลการเรียน โดยมีการออกแบบสร้าง

โปรแกรมให้สามารถเก็บข้อมูลคะแนนหรือผลการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนไว ้สามารถนํามา

วิเคราะห์เพื่อประเมินผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบัครูผูส้อน 

 7) บทเรียน CAI มีเน้ือหาท่ีคงสภาพแน่นอน เน่ืองจากเน้ือหาของบทเรียน CAI ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม จดัลาํดบัความสัมพนัธ์ของเน้ือหาอย่างถูกตอ้ง มีความคงสภาพ

เหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีเรียน ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้่าผูเ้รียนเม่ือไดเ้รียนบทเรียน CAI ทุกคร้ังจะไดเ้รียนเน้ือหา

ท่ีคงสภาพเดิมไวทุ้ก 

 ในดา้นการศึกษาพบว่าเยาวชนในระดบัการศึกษามธัยมตอนตน้ไดมี้การนาํเทคโนโลย ีส่ือต่าง 

เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน และผูฝึ้กสอนเพื่อให้ผูท่ี้กาํลงัศึกษา หรือนาํไปศึกไดเ้ขา้ใจไดง่้าย

ข้ึน นอกเหนือจากท่ีผูใ้ชง้านตอ้งนาํส่ือไปใชง้านแลว้ ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบฮาร์ดแวร์ในการใช้

งานด้วยเพื่อความสัมพนัธ์กนั หากไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แลว้ก็ไม่สามารถใช้งานในส่วนของส่ือ 

โปรแกรมอ่ืน ๆ ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุปกรณ์เหล่าน้ี เพื่อจะไดเ้ลือกใชง้าน หรือ

แกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง โดยเนน้หลกัไปท่ีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และตวัผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 

 ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: 

CAI) เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ในอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ สาํหรับระดบัประถมตอนตน้ เพื่อเผยแพร่ความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ โดยการใชก้าร์ตูนแอนิเมชนัมาเป็นส่ือในการถ่ายทอด

เน้ือหาใหเ้ขา้ใจง่าย และยงัมีแบบทดสอบท่ีอยูใ่นรูปแบบแอนิเมชนั 2 มิติ (2 Dimension: 2D) โดยมี

เสียงดนตรี เสียงบรรยาย ประกอบการดาํเนินเร่ือง อีกทั้งตวัละครยงัมีสีสนัสดใสสวยงาม ทาํใหดึ้งดูดความ

สนใจในการเรียนรู้ และสามารถเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน
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วตัถุประสงค ์

 เพื่อออกแบบและพฒันานกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้มีความรู้ และความเขา้ใจในอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใหถู้กตอ้ง และทนัต่อเทคโนโลยท่ีีจะมาถึง 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1 ถึง 3 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. คุณสมบติัทัว่ไปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : 

CAI) สาํหรับเดก็มธัยมตอนตน้ เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ 

1.1 นาํเสนอเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.1.1 แรม (RAM) 

1.1.2 ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) 

1.1.3 การ์ดจอ (Graphic Card) 

1.1.4 เมนบอร์ด (Mainboard)  

1.1.5 ซีพีย ู(CPU) 

1.1.6 พาวเวอร์ซพัพลาย (Power Supply) 

1.1.7 เคสคอมพิวเตอร์ (Case Computer) 

1.1.8 หนา้จอ (Monitor) 

1.2 แนะนาํการประกอบคอมพิวเตอร์ 

1.3 แนะนาํแบบทดสอบเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้หลงัเรียนรวมทั้งหมด 10 ขอ้ มี

ระบบบนัทึกคะแนน และเวลาท่ีใชใ้นการทาํแบบทดสอบ 

1.4 ใชต้วัละครหลกัในการดาํเนินเร่ือง 1 ตวัโดยตวัละคร ช่ือ  เอไอ 

1.5 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน 

1.5.1 อธิบายส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ท่ีใชง้าน 

1.5.2 อธิบายการประกอบช้ินส่วนฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ 

1.5.3 แบบทดสอบหลงัเรียน
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2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

2.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

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 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 CPU Intel Core2 Duo 2.4 GHz. หรือสูงกวา่ 

2.2.2 Hard Disk มีเน้ือท่ีมากกวา่ 1 GB. 

2.2.3 RAM 512 MB. หรือมากกวา่ 

2.2.4 DVD  Drive 

2.2.5 Speaker 

3. คุณสมบติัซอฟตแ์วร์ 

3.1 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

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 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.2.1 Windows XP Professional Pack 2 หรือสูงกวา่ 

3.2.2 ส่ือการเรียนสําหรับเด็กมธัยมตน้ เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบ

คอมพิวเตอร์  

3.2.3 Adobe Flash Player V.11 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนใน

การดาํเนินงานไว ้ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือหรือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 

2. วางแผนโครงสร้างของอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์ 

3. วาดโครงเร่ืองโดย ออกแบบตวัละคร และออกแบบฉากพื้นหลงั โดยนาํขอ้มูลท่ีสาํรวจ

มาวาดใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Storyboard เพื่อใหง่้ายต่อการออกแบบ 

4. นาํตวัละคร และฉากท่ีมาออกแบบไว ้มาจดัทาํใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Character Design เพื่อ

ง่ายต่อการนาํไปพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

5. นาํ Character Design ท่ีวาดไวแ้ลว้มาทาํการวาดดว้ยโปรแกรม Adobe Flash Professional 

CS6 

6. นาํตวัละคร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาวางองคป์ระกอบร่วมกนัในโปรแกรมไวแ้ลว้มาทาํการ

เคล่ือนไหว เพื่อดาํเนินเร่ืองตามท่ีไดว้างแผนไว ้

7. นาํรูปแบบของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัเตรียมไวม้าแสดงการประกอบคอมพิวเตอร์ทีละ

รายการตามท่ีไดด้าํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้

8. ทดสอบและปรับปรุงตวัละคร เพื่อหาขอ้ผดิพลาดของตวัละคร นาํไปแกไ้ขและปรับปรุง

ใหส้มจริงมากข้ึน 

9. นําเสนอโครงการคณะผูจ้ ัดทาํต้องนําโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วไปนําเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่ออธิบายขั้นตอนในการทาํงานของส่ือการเรียนการสอนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน

และนาํขอ้เสนอแนะนั้นมาแกไ้ข 

คณะผูจ้ดัทาํตอ้งนาํโปรแกรมท่ีปรับปรุง และแกไ้ขท่ีเสร็จสมบูรณ์ และขอ้เสนอแนะมาแกไ้ข เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิคการนาํเสนอดว้ยภาพเคล่ือนไหว  

2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ มีความรู้และความเขา้ใจในอุปกรณ์ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด  

 แอนิเมชนั (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยการฉายภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพ

ต่อเน่ืองกันดว้ยความเร็วสูงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการคาํนวณสร้างภาพจะเรียกการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั หากใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพหรือวาดรูป 

หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองท่ีค่อย  ๆ ขยบัจะเรียกว่าภาพเคล่ือนไหวแบบการเคล่ือนท่ีหยุด

หรือ สตอปโมชนั (Stop motion) โดยหลกัการแลว้ไม่ว่าจะสร้างภาพหรือเฟรมดว้ยวิธีใดก็ตามเม่ือนาํ

ภาพดังกล่าวมาฉายต่อกันด้วยความเร็วตั้ งแต่ 16 เฟรมต่อวินาทีข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพ

ดงักล่าวเคล่ือนไหวไดต่้อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเห็นภาพติดตาในทางคอมพิวเตอร์ การจดัเก็บ

ภาพแบบแอนิเมชนัท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่เก็บในรูปแบบแฟ้มขอ้มูลสกุล GIF 

MNG SVG และ Flash (ทวีศกัด์ิ  กาญจนสุวรรณ : 2552 : 222 ) 

 Animation คือการแสดงภาพอย่างเร็ว ของชุดภาพน่ิงแบบสองมิติ (2D) หรือ เกิดจากการ

เปล่ียนตาํแหน่งของวตัถุ ท่ีเราอยากใหเ้คล่ือนท่ี โดยใชห้ลกัภาพลวงตา ใหดู้เหมือนว่าภาพน่ิงเหล่านั้น 

มีการเคล่ือนไหว จากหลกัการมองเห็นภาพติดตาของคนเรานั่นเองโดย Animation เกิดจากหลาย

องคป์ระกอบรวมตวักนั โดยหน่ึงในหวัใจของ Animation นั้นคือการ Animate การ Animate แปลกนั

อยา่งตรงตวักคื็อการเคล่ือนไหวใหชี้วิตกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ียงัไม่มีการเคล่ือนไหว หรือท่ีเรามกัเรียกติดปาก

กนัว่าภาพ Still / ภาพน่ิง ดงันั้น Animator ก็คือผูใ้ห้ชีวิตนัน่เอง Animation นั้น มีดว้ยกนัหลาย

ประเภทแต่ในท่ีน้ีกล่าวถึง 3 ประเภทท่ีพบเห็นกนัทัว่ไปไดแ้ก่ 

 1. Traditional Animation / Hand Drawing Animation / 2D Animation: เป็นงาน

แอนิเมชนัสมยัแรกเร่ิม มกัจะใชก้ารวาดดว้ยมืองานประเภทน้ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในการทาํ 

Animation ยคุแรก ๆ โดยใชเ้ทคนิคการวาดดว้ยมือทีละแผน่แลว้ใชว้ิธี Flip เพื่อตรวจดูท่าทาง

ของตวัละครท่ีเราไดท้าํการ Animate ไปแลว้หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ In Between (IB) โดยทัว่ไป

แลว้ ในงาน Animation แบบน้ี ถา้เป็นงาน
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Animation จากฝ่ังตะวนัตก หรือ เป็นหนงัโรง จะกาํหนดให ้1 วินาที ใชรู้ป 24 เฟรม แต่ถา้เป็นพวกซี-

ร่ียก์าร์ตูนญ่ีปุ่น จะกาํหนดไวท่ี้ 1 วินาที ใชรู้ป 12 เฟรม หรือ อาจมากกวา่นั้น 

 2. Stop-motion หรือ Clay Animation: งานแอนิเมชนัประเภทน้ี animator จะตอ้งเขา้ไปทาํการ

เคล่ือนไหวโดยตรงกบัโมเดล และทาํการถ่ายภาพเอาไวที้ละเฟรม การทาํ Stop Motion ถือเป็นเร่ือง

ยากพอสมควรเพราะตอ้งแม่นในเร่ืองของ Timing และ Pose มาก แมก้ารทาํจะไม่ตอ้งอาศยัการวาดรูป

เป็นหลกัแต่ก็ตอ้งทาํ IB เองทั้งหมดดว้ยมือ การทาํ IB ในงาน Animation ประเภทน้ี ตอ้งอาศยัความ

ชาํนาญในการคาํนวณล่วงหน้า เพราะ ถึงแมจ้ะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการ Flip แลว้ก็ตาม ( เช่น 

โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีช่วยในการ Capture รูป แลว้ Play ดูไดท้นัที ) แต่การจดัแสงและการควบคุมความ

ต่อเน่ืองระหวา่งเฟรมตอ้งอาศยัความรอบคอบ และความอดทนสูงมาก 

 3. Computer Animation / 2D Animation on computer / 3D Animation : เป็นงานแอนิเมชนัท่ี

มกัพบกนัไดบ่้อยในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากการเขา้ถึงโปรแกรมเป็นไปไดง่้ายและการนาํหลกัการแบบ 

2D เขา้มาผสมผสานกบัตวัโปรแกรม ทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้าย แถมยงัสะดวกในการแกไ้ข และแสดงผลจึง

เป็นท่ีนิยมกนัมาก Animator ในงานประเภทน้ี จึงมีเกิดข้ึนมาในยคุปัจจุบนัอยา่งมากมายพร้อมดว้ย

ความตอ้งการ ของวงการบนัเทิงในยคุน้ีท่ีเนน้การทาํ CG Animation มากข้ึน ดูไดจ้ากเมืองไทย ท่ีมี

สถาบนัสอนการทาํ Animation เกิดข้ึนอยา่งมากมาย และ Studio ท่ีทาํงาน Animation ในบา้นเราก็มี

มากข้ึน เราจะเห็นไดว้่างานต่าง ๆในวงการบนัเทิงไทยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูนซีร่ีย ์

ต่าง ๆ ลว้นลว้นแต่มีงาน CG Animation แฝงอยูด่ว้ยแทบทั้งนั้น เรียกไดว้่า เมืองไทยตอนน้ี มีความ

ต่ืนตวัในกระแส Animation เป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 



8 

 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัทาํไดค้น้หาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์และการประกอบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงงาน และสามารถใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ มาเป็นส่วนหน่ึง

ของการดาํเนินโครงงานโดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

 

ภาพท่ี 2.1 https://reeeyixing.wordpress.com  

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม ไวใ้หผู้ท่ี้สนใจเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

เขา้มาศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ละสามารถนาํขอ้มูลจากเวบ็ไซตม์าประยกุตใ์ชใ้นการคิดเน้ือเร่ืองการทาํ

โครงการ 
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ภาพท่ี 2.2 https://sites.google.com/site/non537/home/swn-prakxb-khxng-khxmphiwtexr  

 เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับส่วนประกอบหลกัของคอมพิวเตอร์ รวมถึง

ลกัษณะต่าง ๆ และองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ สามารถความหมายและนาํความรู้ท่ีไดจ้ากเวบ็ไซตน้ี์มา

ประยกุตใ์ชไ้ดอี้กดว้ย  
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ภาพท่ี 2.3 http://computer.kapook.com/equpiment.php  

 เป็นเว็บไซต์ท่ีอธิบายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมรูปอย่างละเอียด และอธิบายอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แต่ละภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจ ทาํใหน้าํขอ้มูลไปประยกุตใ์นการทาํโครงการได ้
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ภาพท่ี 2.4 https://home.kku.ac.th/hslib/412141/412141_2548/c1s1intro.htm  

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ และการ

เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและพกพา รวมถึงขอ้มูลSoftwareท่ีสามารถนาํความรู้ท่ี

ไดม้าใชใ้นการนาํเนินโครงการได ้
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ภาพท่ี 2.5 

https://chittaveelearning.weebly.com/36263656362336093611361936323585362936103586362935

9135883629361736143636362336483605362936193660.html  

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีทศัน์

ใหไ้ดรั้บชม และยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์นการจดัทาํโครงงานอีกดว้ย 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงงานส่ือการเรียนสําหรับเด็กมัธยมต้น เ ร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกอบ

คอมพิวเตอร์ มีการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินโครงงานใหส้าํเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ส่ือการสอน เร่ือง การ์ตูนแอนิเมชนัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 กมลวรรณ เกตุแกว้ (2556) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  เร่ือง การ์ตูนแอนิเมชนัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน้ือหาจะกล่าวถึงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์โดยภายในเน้ือหาจะไม่มีเสียงบทพูด จะมีเพียงแต่

ขอ้ความและปุ่มให้เลือกคลิกอ่านเน้ือหาภายในเพียงอย่างเดียว โปรแกรมท่ีใช้ในการทาํใช้เพียง

โปรแกรม Adobe Plash Professional Cs6 เท่านั้น  
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ภาพท่ี 2.7 ส่ือการสอน เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 Natthakan Chaiyapum (2558) สาขาวิชาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เน้ือหาจะมีการบรรยายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์หลกั ๆ 

ภายใน มีเสียงประกอบการบรรยายสั้น ๆ ให้เขา้ใจง่ายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ มีตวัละครหลกั

คอยบรรยายจนจบ โปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํ Adobe Flash Professional Cs5 เพื่อสร้างตวัละครและ

ฉาก และโปรแกรม Adobe Audition Cs5 ในการบนัทึกและบรรยายเสียงในฉากเพื่อนาํไปใชใ้น 

Adobe Flash Professional Cs5   
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    ภาพท่ี 2.8 ส่ือการสอน เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

 ผกาวรรณ อิสสระ (2561) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 

เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เน้ือเร่ืองเป็นการดาํเนินการโดยมีคุณครูเป็นผูบ้รรยายให้ความรู้

เก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหก้บันกัเรียนสองคน โดยระหว่างการเรียนมีการใหต้อบคาํถามคัน่เวลา

ระหว่างบทเรียนแล้วเฉลยไปในตัวรวมถึงการสอดแทรกความคิดต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  เคร่ืองมือในการใชง้านมี Adobe Flash Professional Cs6 ในการสร้างเน้ือหา รวมถึงตวั

ละคร และใชโ้ปรแกรม Adobe Audition Cs6 ในการอดัเสียงเพื่อใชใ้นการบรรยายเน้ือหาภายใน

บทเรียน 
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ภาพท่ี 2.9 ส่ือการสอน เร่ือง CAI  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

Parin Chatkaewpaisarn (2561) สาขาวิชาดิจิทลัอาร์ต คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม

เร่ือง CAI อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับทเรียนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ต่าง ๆ และการเลือกซ้ืออุปกรณ์ เคร่ือมือท่ีใช้งานคือโปรแกรม Adobe 

illustrator Cs5 ในการออกแบบ Object ต่าง ๆ ใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนาํเสนอ

เน้ือหา และใช ้Adobe Premiere Pro Cs5 ในการตดัต่อเสียงและภาพ 
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ภาพท่ี 2.10 ส่ือการสอนเร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ส่ือการสอนน้ีใชส้าํหรับการเรียนการสอนเท่านั้น) 

 จนัทร์เพ็ญ เหงา้น้อย (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ส่ือการสอนน้ีใชส้าํหรับการเรียนการ

สอนเท่านั้น) เน้ือหาภายในเป็นการอธิบายเก่ียวกบัส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น CPU , Mouse , 

Keyboard และอ่ืน ๆ เป็นตน้ไป เนน้ไปท่ีความหมายของอุปกรณ์นั้น ๆ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํ

คือโปรแกรม Adobe Aftereffect Cs5 ในการทาํส่วนของลูกเล่น Animation ต่าง ๆ ในส่วนของเน้ือหา

ใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการใส่เน้ือหา เสียงใชโ้ปรแกรม Adobe Audition Cs5 สาํหรับ

บนัทึก และใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro Cs5 ในการตดัต่อเน้ือหาทั้งหมด 
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บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาส่ือการสอน 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้การประกอบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ โดยเลง็เห็นว่า

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ยงัไม่สามารถทราบถึงส่วนประกอบ และองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้เท่าท่ีควร คณะผูจ้ดัทาํจึงไดพ้ฒันาส่ือการเรียนสาํหรับเด็กประถมตอนตน้ เร่ือง

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ โดยมีการ

เสนอเน้ือหาคือ แนะนาํอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และมีแบบทดสอบให้ทดสอบความรู้ทั้งหลงั

เรียน โดยเน้ือเร่ืองจะมีเน้ือหาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย และเสียงบรรยายประกอบเป็นภาษาไทย ซ่ึงทาง

คณะผูจ้ดัทาํตอ้งการใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นตอนตน้ ไดรู้้จกัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากข้ึน และ

สามารถนาํไปเผยแพร่หรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา และทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียงเน้ือหาให้มีความสอดคลอ้งกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ โดยนาํมาเสนอเป็นตวัการ์ตูนผา่นส่ือการเรียนการสอน 

3. ศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับการทําส่ือการเรียนการสอน การสร้างฉาก และการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวของตวัการ์ตูน 

4.   ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลของการใส่เสียงใหก้บัส่ือการเรียนการสอน 
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ออกแบบและพฒันางานส่ือการสอน 

1. การออกแบบหนา้เร่ิมตน้ก่อนเขา้ใชง้าน 

 

 

ภาพท่ี 3.1 การออกแบบหนา้เร่ิมตน้ก่อนเขา้ใชง้าน 

 เป็นฉากเร่ิมตน้ก่อนการเขา้ใชง้านมีปุ่ม Start เพื่อเขา้ใชง้านมีการเคล่ือนไหวของพื้นหลงัมีสีสนั

ท่ีสดใสเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
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2. การออกแบบฉากลงช่ือเขา้ใชง้าน 

  

ภาพท่ี 3.2 ฉากลงช่ือก่อนการเขา้สู่บทเรียน 

 เป็นฉากลงช่ือเขา้ใชง้านของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองความรู้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

 

  

ภาพท่ี 3.3 ฉากเมนู 

 เป็นฉากก่อนเขา้สู่บทเรียน แบบทดสอบ และเก่ียวกบัเรา 
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ภาพท่ี 3.4 ฉากเลือกบทเรียน 

 เป็นฉากเลือกเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองความรู้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

  

ภาพท่ี 3.5 ฉากแสดงบทเรียนเก่ียวกบั RAM 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาเก่ียวกบั RAM รุ่นต่าง ๆ สามารถเลือกเขา้สู่เน้ือหาท่ีตอ้งการได ้
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ภาพท่ี 3.6 ฉากแสดงประวติั RAM รุ่นปู่ 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาและความเป็นมาของ RAM DDR I 

 

 

ภาพท่ี 3.7 ฉากแสดงประวติั RAM รุ่นพอ่ 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาและความเป็นมาของ RAM DDR II 
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ภาพท่ี 3.8 ฉากแสดงประวติั RAM รุ่นลูก 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาและความเป็นมาของ RAM DDR III 

 

ภาพท่ี 3.9 ฉากแสดงเก่ียวกบั CPU 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาเก่ียวกบั CPU ความแตกต่างระหวา่ง INTEL และ AMD 
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ภาพท่ี 3.10 ฉากแสดงรุ่นของ INTEL 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาและการเลือกใชง้าน CPU CORE I3 CORE I5 CORE I7 

  

ภาพท่ี 3.11 ฉากแสดงรุ่นของ AMD 

  เป็นฉากแสดงเน้ือหาและการเลือกใชง้าน CPU A4 A6 A8 
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ภาพท่ี 3.12 ฉากแสดงเก่ียวกบั VGA 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาเก่ียวกบั มารู้จกั VGA กนั 

  

ภาพท่ี 3.13 ฉากแสดงการเลือกใชง้าน VGA 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาเก่ียวกบั VGA การเลือกใชง้านขอ้ดี และขอ้เสียของแต่ละค่าย 
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ภาพท่ี 3.14 ฉากแสดงเก่ียวกบั MAINBOARD 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหา มารู้จกั MAINBOARD 

 

ภาพท่ี 3.15 ฉากแสดงการอธิบาย MAINBOARD 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหาส่วนต่าง ๆ ของ MAINBOARD 
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ภาพท่ี 3.16 ฉากแสดงเก่ียวกบั PSU 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหา มารู้จกั PSU กนั 

 

ภาพท่ี 3.17 ฉากแสดงการอธิบาย PSU 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหา PSU และมาตรฐาน 80 PLUS 
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ภาพท่ี 3.18 ฉากแสดงเก่ียวกบั CD ROM DVD ROM 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหา มารู้จกั OPTICAL DRIVE กนั  

 

ภาพท่ี 3.19 ฉากแสดงเก่ียวกบั HDD 

 เป็นฉากแสดงเน้ือหา มารู้จกั HARDDISK กนั 
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3. การพฒันาส่ือการสอน 

การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

 

ภาพท่ี 3.20 ออกแบบตวัละครตอ้นรับโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

  3.2 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.21 ออกแบบฉากหนา้จอหลกัดว้ยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 
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 3.3 การตดัต่อเสียงดว้ยโปรแกรม Audacity 

 

 

                                   

 

 

                                 ภาพท่ี 3.22 นาํไฟลเ์สียงท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์มาใช ้

3.4 นาํเสียงท่ีไดม้านาํเขา้ในโปรแกรมตดัต่อเสียงโปรแกรมตดัต่อเสียงคือ Audacity 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 3.23 นาํไฟลเ์สียงท่ีอยูใ่นคอมพวิเตอร์นาํเขา้ในโปรแกรมตดัต่อเสียง 
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 3.5 นาํเสียงท่ีไดท้าํการตดัต่อตามท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3.24 เสียงท่ีไดม้าทาํการปรับแต่งเสียงเพื่อใหไ้ดเ้สียงตามท่ีตอ้งการ 

3.6      เม่ือไดเ้สียงท่ีตอ้งการกส่็งออกเสียงเพื่อนาํไปใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.25 เสียงท่ีส่งออกเพือ่ใชง้านใหค้งนามสกลุ .WAV 
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ภาพท่ี 3.26 ใส่เสียงบทเรียนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

3.8  การออกแบบตวัละคร 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพท่ี 3.27 การออกแบบตวัละคร 
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ตวัละครทุกตวัในเน้ือหาถูกออกแบบอา้งอิงจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จริง  ๆ โดยใชภ้าพ

ตน้แบบจากเวบ็ไซตต่์าง  ๆ มาเป็นแบบโดย วางภาพบนโปรแกรม แลว้กใ็ชก้ารวาดทบัเสน้เพื่อร่าง 

แลว้ใส่บุคลิกตวัละครใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการ

ทาํงานดงัต่อไปน้ี 
 

 

ภาพท่ี  4.1 หนา้จอหลกัเพื่อเขา้สู่บทเรียน 

 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดบทเรียนแลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอหลกัของบทเรียน และเสียงบรรยายประกอบการ

เรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มเขา้สู่บทเรียนเพื่อเขา้สู่หนา้บทเรียน 

2. คลิกปุ่มแบบทดสอบเพื่อเขา้สู่หนา้แบบทดสอบ 

3. คลิกท่ีปุ่มเก่ียวกบัเพื่อเขา้สู่หนา้ผูจ้ดัทาํ 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี  4.2 หนา้จอเลือกบทเรียน 

 หนา้จอเลือกบทเรียน และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีภาพ RAM เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั RAM 

2. คลิกท่ีภาพ CPU เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั CPU 

3. คลิกท่ีภาพ VGA เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั VGA 

4. คลิกท่ีภาพ MAINBOARD เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั MAINBOARD 

5. คลิกปุ่ม NEXT เพื่อเล่ือนหนา้จอไปหนา้ถดัไป 

6. คลิกท่ีภาพ HOME เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอหลกั 

1 2 

3 4 

5 
6 
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ภาพท่ี  4.3 หนา้จอเลือกบทเรียน (ต่อ) 

 หนา้จอเลือกบทเรียน และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีภาพ HARDDISK เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั HARDDISK 

2. คลิกท่ีภาพ PSU เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั PSU 

3. คลิกท่ีภาพ MONITER เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั MONITER 

4. คลิกท่ีภาพ CD ROM เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั CD ROM 

5. คลิกปุ่ม NEXT เพื่อเล่ือนหนา้จอไปหนา้ถดัไป 

6. คลิกปุ่ม BACK เพื่อเล่ือนยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปก่อนหนา้ 

7. คลิกท่ีภาพ HOME เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอหลกั 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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ภาพท่ี  4.4 หนา้จอเลือกบทเรียน (ต่อ) 

 หนา้จอเลือกบทเรียน และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีภาพ KEYBOARD เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั อุปกรณ์ภายนอก 

2. คลิกท่ีภาพ CASE เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั CASE COM 

3. คลิกปุ่ม BACK เพื่อเล่ือนยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปก่อนหนา้ 

4. คลิกท่ีภาพ HOME เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอหลกั 

1 2 

3 
4 
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ภาพท่ี  4.5 หนา้จอเน้ือหา RAM 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ RAM แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั RAM และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่มรุ่นปู่ DDR I เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR I 

2. คลิกท่ีปุ่มรุ่นพอ่ DDR II เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR II 

3. คลิกท่ีปุ่มรุ่นลูก DDR III เพือ่เขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR III 

4. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน

2 

3 

4 
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ภาพท่ี  4.6 หนา้จอเน้ือหา RAM DDR I 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม RAM รุ่นปู่ DDR I จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR I และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ RAM 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 
2 
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ภาพท่ี  4.7 หนา้จอเน้ือหา RAM DDR II 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม RAM รุ่นพอ่ DDR II จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR II และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ RAM 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน

2 

1 
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ภาพท่ี  4.8 หนา้จอเน้ือหา RAM DDR III 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม RAM รุ่นลูก DDR III จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ RAM DDR III และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ RAM 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 
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ภาพท่ี  4.9 หนา้จอเน้ือหา CPU 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ CPU แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั CPU และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม INTEL เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ INTEL 

2. คลิกท่ีปุ่ม AMD เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ AMD 

3. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

2 

3 

1 
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ภาพท่ี  4.10 หนา้จอเน้ือหา CPU INTEL 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม CPU INTEL จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ CPU INTEL และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ CPU 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

3. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

1 
2 

3 
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ภาพท่ี  4.11 หนา้จอเน้ือหา CPU AMD 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม CPU AMD จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ CPU AMD และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ CPU 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

3. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

2 

3 

1 
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ภาพท่ี  4.12 หนา้จอเน้ือหา VGA 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ VGA แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั VGA และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม VGA เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ VGA 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 

2 



46 

 

 

ภาพท่ี  4.13 หนา้จอเน้ือหา VGA (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม VGA จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ VGA และเสียงบรรยายประกอบการ

เรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ VGA 

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

 

2 

1 
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ภาพท่ี  4.14 หนา้จอเน้ือหา MAINBOARD 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ MAINBOARD แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั 

MAINBOARD และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม MAINBOARD เพือ่เขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ MAINBOARD 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 

2 
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ภาพท่ี  4.15 หนา้จอเน้ือหา MAINBOARD (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม MAINBOARD จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ MAINBOARD และเสียง

บรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ MAINBOARD 

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 
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ภาพท่ี  4.16 หนา้จอเน้ือหา HARDDISK 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ HARDDISK แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั HARDDISK 

และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม HARDDISK เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ HARDDISK 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 
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ภาพท่ี  4.17 หนา้จอเน้ือหา HARDDISK (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม HARDDISK จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ HARDDISK และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ HARDDISK 

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

1 

2 



51 

 

 

ภาพท่ี  4.18 หนา้จอเน้ือหา PSU 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ PSU แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั PSU และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม PSU เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ PSU 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 

2 
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ภาพท่ี  4.19 หนา้จอเน้ือหา PSU (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม PSU จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ PSU และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ 

ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ PSU 

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

2 

1 
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ภาพท่ี  4.20 หนา้จอเน้ือหา MONITOR 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ MONITOR แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั MONITOR 

และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม MONITOR เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ MONITOR 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 

2 
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ภาพท่ี  4.21 หนา้จอเน้ือหา MONITOR (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม MONITOR จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ MONITOR และเสียงบรรยาย

ประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ MONITOR 

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

1 

2 
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ภาพท่ี  4.22 หนา้จอเน้ือหา CD ROM DVD ROM 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ CD ROM DVD ROM แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอเน้ือหาเก่ียวกบั CD 

ROM DVD ROM และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม CD ROM DVD ROM เพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ CD ROM DVD ROM 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

2 

1 
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ภาพท่ี  4.23 หนา้จอเน้ือหา CD ROM DVD ROM (ต่อ) 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม CD ROM DVD ROM จะพบกบัหนา้จอเน้ือหาของ CD ROM DVD ROM 

และเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่มยอ้นกลบัเพื่อกลบัไปท่ีหนา้ CD ROM DVD ROM  

2. คลิกปุ่มปิดหรือเปิดเสียงบรรยาย 

1 

2 
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ภาพท่ี  4.24 หนา้จอเน้ือหา อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอ

เน้ือหาเก่ียวกบั อุปกรณ์เสริมและเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีขั้นตอนใน

การปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีปุ่ม อุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อเขา้สู่หนา้จอเน้ือหาของ อุปกรณ์เสริม 

2. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

2 

1 
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ภาพท่ี  4.25 หนา้จอเน้ือหา อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (ต่อ) 

  เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีภาพ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้จอ

เน้ือหาเก่ียวกบั อุปกรณ์เสริมและเสียงบรรยายประกอบการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีภาพ ลาํโพง เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั ลาํโพง 

2. คลิกท่ีภาพ หูฟัง เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั หูฟัง 

3. คลิกท่ีภาพ เมาส์ เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั เมาส์ 

4. คลิกท่ีภาพ CD ROM เพื่อเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบั CD ROM 

5. คลิกปุ่มกลบัสู่บทเรียน เพื่อออกสู่ เลือกบทเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 
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 ภาพท่ี  4.26 หนา้จอเขา้สู่แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มแบบทดสอบแลว้ผูใ้ชจ้ะพบกบัแบบฝึกหดัหลงัเรียนของบทเรียน ซ่ึงมีขั้นตอน

ในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

2. คลิกถดัไปเพื่อตอบคาํถามขอ้ต่อไป 

3. แบบฝึกหดัหลงัเรียนจะมีทั้งหมด 5 ขอ้ โดยมีตวัเลือกคาํตอบให ้5 ขอ้ แต่ผูใ้ชส้ามารถ

เลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านั้น 

4. เม่ือผูใ้ชท้าํแบบฝึกหดัก่อนเรียนครบทั้ง 5 ขอ้ จะพบกบัหนา้จอสรุปผลคะแนน 

1 

2 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 ส่ือการเรียนการสอนน้ีเร่ิมจากคณะผูจ้ดัทาํได ้เก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นการศึกษาของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ทาํให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น

ปีท่ี 3 พร้อมทั้งนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มาใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงช่วยแกไ้ขปัญหา 

ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาตอนต้นยงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอให้เกิดการ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ข้ึนมา และช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาและรวบรวมปัญหาท่ีพบ จึงไดเ้ร่ิมวางแผนพฒันาส่ือการเรียน

การสอน โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 มาช่วยในเร่ืองของภาพและการเคล่ือนไหว

ของตวัละครท่ีใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน และพฒันาหนา้จอท่ีจะนาํมาใชง้าน ซ่ึงแต่ละหนา้จอนั้นจะ

ใชง้านง่ายไม่ยุง่ยาก  และเป็นขั้นตอนการออกแบบการใชง้านแต่ละหนา้จอท่ีสร้างข้ึนจะถูกออกแบบ

ให้ใชง้านไดค้รอบคลุมถึงเน้ือหาทั้งหมด  ซ่ึงเร่ิมตน้ออกแบบจากหน้าจอเน้ือหาหลกัท่ีสาํคญัไปถึง

หน้าจอเน้ือหาย่อยเม่ือทาํการสร้างหน้าจอและรายละเอียดจนครบ คณะผูจ้ดัทาํจะดาํเนินการจดัทาํ

คู่มือการใชง้าน  เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และใชง้านส่ือการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นจะทาํการ

ส่ือการเรียนการสอนติดตั้งลงแผน่โปรแกรม  เพื่อทดสอบการใชง้านของส่ือการเรียนการสอน 

 โดยส่ือการเรียนการสอนเร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1-3 ท่ีถูก

พฒันาข้ึนมานั้น จะสามารถทาํการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนเร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได้

ดว้ยตนเองและสามารถทาํแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลงัเรียนเพื่อประเมินตนเองไดจ้ากส่ือการ

เรียนการสอนน้ี เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1-3 ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การประมวลผลคอมพิวเตอร์เกิดความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ เน่ืองจาก

คุณสมบติัคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

 2. โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 มีปัญหาในเร่ืองของ Action Script 3.0 
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การแกปั้ญหา 

1. ปัญหาจากการเขา้ถึง Sources Code Action Script 3.0 จึงไดท้าํการแกไ้ขโดยพยายาม

หลีกเล่ียงการเขียน Code ท่ีซบัซอ้นและมีการเกบ็ค่าตวัแปรไว ้การจากศึกษาจากหลาย ๆ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใหค้วามรู้ทางดา้นน้ี ตอ้งใชค้วามชาํนาญเป็นอยา่งมาก จึงทาํใหส้ร้างงานท่ี

ซบัซอ้นมากกวา่น้ีไม่ได ้

2. ถา้หากกลบัไปใช ้Action Script 2 จะทาํให้สร้างผลงานท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเก็บพื้นท่ี

ขอ้มูล และเขียนโปรแกรมท่ีมากข้ึน เลยหลีกเล่ียงมาใช ้Action Script 3.0 แทน และ

จาํกดัการเขียนโปรแกรมท่ีไม่ซบัซอ้น ในการเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชง้านแบบชัว่คราว 

  

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรสร้างบทเรียนท่ีเพิ่มการตอบสนองของการเรียนท่ีมากข้ึนโดยให้มีเกมหรือ

แบบทดสอบท่ีหลากหลาย จะส่งผลใหก้ารทาํส่ือการเรียนการสอนคร้ังต่อไปน่าสนใจ 

 2. ควรจดัทาํเน้ือหาบทเรียนให้มีการดาํเนินเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองราว มีความต่อเน่ือง มีบทบาท

ของตวัละครอ่ืน ๆ เพิ่มเติมและมีการเช่ือมโยงกบัเน้ือหาเช่นมีตวัละครท่ีคอยตั้งคาํถาม

ระหวา่งเรียน 

 3. ควรเพิ่มความละเอียดในการเคล่ือนไหวใหเ้หมือนจริงมากข้ึน 



62 

บรรณานุกรม 

กิดานนัท์ มลิทอง. (2535). บทบาทคุณค่าและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน. 
เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/demmie458/khunkha-khxng-cai 

กมลวรรณ เกตุแกว้. (2556). การ์ ตูนแอนิเมชันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ . นครปฐม:  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 

จนัทร์เพญ็ เหงา้นอ้ย. (2559). อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ . บุรีรัมย:์ คณะครุศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

ทวศีกัดิ์  กาญจนสุวรรณ. (2552). เทคโนโลยมีลัติมเีดีย. กรุงเทพฯ. KTP Com&Consult 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm 

นิตยา  เพชรจัน่. (2559).โปรแกรม Flash CS6 เบื้องตน้. เขา้ถึงไดจ้าก

  https://sites.google.com/site/krunittayacnp/kickrrm-nakreiyn-naksuksa 
นยันา เอกบูรณวัฒน.์ (2539).  “CAI สือ่การสอนใหม่ในยคุไฮเทค”. วารสาร WATTACHAK 
 COMPUTER, 4(174), 28-29. 
บุญมา. (2552). บทน าและความหมายของคอมพิวเตอร ์ช่วยสอน. 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://bunmamint9.blogspot.com 
บูรณะ สมชยั. (2538).  การสร ้างบทเรยีนคอมพิวเตอร ์ช่วยสอน(CAI). 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/ppmam106/cai 
ผกาวรรณ อิสสระ. (2561). อุปกรณค์อมพิวเตอร ์เบื้องตน้.ปทุมธานี: คณะดิจิทลัอาร์ต, 
 มหาวทิยาลยัรังสิต. 
พนูศกัดิ ธนพันธ์พานิช. (2551).  คู่มือการใชง้าน Adobe Flash CS6.  กรงุเทพฯ : 

 เอส.พี.บุค๊ส์. 
วไิลรัตน ์ บุญสอน.  CAI ความร้เูบื้องตน้เก่ียวกับคอมพิวเตอร ์. 
 เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/muay571031469/fern-muay 
ศิริชยั นามบุรี. (2542). บทนําและความหมายของคอมพิวเตอร ์ช่วยสอน. 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/245227 



63 

สุวมิล  เขี้ยวแกว้. (2542).  การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอร ์ช่วยสอนหนว่ยทักษะการใชค้ําถาม. 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://mediathailand.blogspot.com/2012/04/ blog-post.html Natthakan 
Chaiyapum. (2558). อุปกรณ ์คอมพิวเตอร ์. กรงุเทพฯ: คณะครศุาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 
Parin Chatkaewpaisarn. (2561). CAI  อุปกรณค์อมพิวเตอร ์เบื้องตน้คอมพิวเตอร ์เบื้องตน้.

ปทุมธานี: คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวทิยาลยัศรปีทุม.



 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบและพฒันางานส่ือการสอน 

Storyboard 

 

 

1. ปุ่ม  start เขา้ใชง้านโปรแกรม 

2. SFX เสียงพิมพ ์เสียงคลิก 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

 

 

 

1. กรอกลงช่ือเขา้ใชง้าน 

2. SFX เสียงพิมพ ์เสียงคลิก 

3. เสียงเพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

 

1. แสดงช่ือท่ีลงช่ือเรียบร้อยแลว้ 

2. SFX เสียงพดู , เสียงคลิก 

3. เสียงเพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

ภาพท่ี ก.1 Storyboard 1 
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1. ปุ่ม บทเรียน เขา้ใชง้านโปรแกรม 

2. ปุ่ม แบบทดสอบ เขา้ใชง้านโปรแกรม 

3. ปุ่ม  เก่ียวกบั เขา้ใชง้านโปรแกรม 

4. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

5. SFX เสียงพิมพ ์เสียงคลิก  

 

1. หนา้บทเรียน RAM 

2. หนา้บทเรียน CPU 

3. หนา้บทเรียน VGA 

4. หนา้บทเรียน MAINBOARD 

5. ปุ่ม BACK  

6. ปุ่ม HOME 

7. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

 

1. หนา้บทเรียน HARDDISK 

2. หนา้บทเรียน POWER SUPPLY 

3. หนา้บทเรียน MONITOR 

4. หนา้บทเรียน CD – DVD 

5. ปุ่ม BACK  

6. ปุ่ม HOME 

7. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

ภาพท่ี ก.2 Storyboard 2 
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1.หนา้บทเรียน ACCESSORIES 

2.หนา้บทเรียน CASE 

       3.ปุ่ม BACK  

       4.ปุ่ม HOME 

5.Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

 

 

1. หนา้บทเรียน DDR I 

2. หนา้บทเรียน DDR II 

3. หนา้บทเรียน DDR II 

4. ปุ่มback และ  กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา:มีเสียงบรรยายเม่ือนาํเมา้ส์ไปวางไว้

บนตวัอุปกรณ์แรมของแต่ละตวั 

 

1. หนา้บทเรียน DDR I 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. ปุ่มback และ  กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรมDDR I 

ความสามารถของตวัRAM  I 

 

ภาพท่ี ก.3 Storyboard 3 
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1. หนา้บทเรียน DDR II 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. ปุ่มback และ  กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรมDDR I I

ความสามารถของตวัRAM II 

 

1. หนา้บทเรียน DDR III 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. ปุ่มbackและ  กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรมDDR III 

ความสามารถของตวัRAM III 

 

1. หนา้บทเรียน CPU 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบั CPU ทั้งสอง

ค่าย INTEL และ AMD  

ภาพท่ี ก.4 Storyboard 4 
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       1. หนา้บทเรียน INTEL 

       2. เสียงประกอบบทเรียน 

       3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

       4. กลบัสู่หนา้บทเรียน และปุ่ม back 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรม CPU 

INTEL CORE I3 , I5 , I7 

 

1. หนา้บทเรียน AMD 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน และปุ่ม back 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรม CPU 

AMD A4 , A6 , A8 

 

1. หนา้บทเรียน VGA 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัแรม  VGA 

ภาพท่ี ก.5 Storyboard 5 
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1. หนา้บทเรียน VGA 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน  VGA  

NVIDIA และ READON 

 

1. หนา้บทเรียน MAINBOARD 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา เขา้สู่บทเรียน MAINBOARD 

 

 

1. หนา้บทเรียน MAINBOARD (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบั 

MAINBOARD INTEL และ AMD แรม  

VGA 

ภาพท่ี ก.6 Storyboard 6 
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1. หนา้บทเรียน PSU  

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน POWER SUPPLY 

 

1. หนา้บทเรียน PSU (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียวกบั POWER 

SUPPLY  มาตรฐาน ต่างๆ 

 

1. หนา้บทเรียน HARDDISK 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน  OPTICAL DRIVE   

ภาพท่ี ก.7 Storyboard 7 
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1. หนา้บทเรียน OPTICAL DRIVE 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน 

เน้ือหา บรรยายขอ้มูลเก่ียว   OPTICAL 

DRIVE 

 

1. หนา้บทเรียน HARDDISK  

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน HARDDISK 

 

 

1. หนา้บทเรียน HARDDISK (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายเก่ียวกบัอุปกรณ์ 

HARDDISK  

 

ภาพท่ี ก.8 Storyboard 8 
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1. หนา้บทเรียน MONITOR 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน MONTOR 

 

 

1. หนา้บทเรียน MONITOR (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายเก่ียวกบัอุปกรณ์ MONTOR 

 

 

1. หนา้บทเรียน ACCESSORIES 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน ACCESSORIES  

ภาพท่ี ก.9 Storyboard 9 
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1. หนา้บทเรียน ACCESSORIES (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายเก่ียวกบัอุปกรณ์ 

ACCESSORIES  

 

1. หนา้บทเรียน CASE 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา หนา้บทเรียน  CASE  

 

1. หนา้บทเรียน CASE (ต่อ) 

2. เสียงประกอบบทเรียน 

3. Effect: เพลงประกอบแอนิเมชัน่ 

4. กลบัสู่หนา้บทเรียน  

เน้ือหา บรรยายเก่ียวกบัอุปกรณ์  CASE 

ภาพท่ี ก.10 Storyboard 10 
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หนา้จบการรายงาน 

ภาพท่ี ก.11 Storyboard 11 



 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

เร่ิมการติดตั้งระบบ 

  

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอเร่ิมตน้การติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 เลือก ไฟล ์Adobe Flash CS6 
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอการ set - up 

 กด Double Click set- up 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Flash Player 

 เลือก Ignore แลว้รอการโหลด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.4 เลือก install  

 กด install เพื่อใส่ Key หรือ กด Try เพื่อลดลองใช ้30 วนั 
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ภาพท่ี ข.5 เลือกโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เลือกโปรแกรมท่ีจะติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ข.6 เลือก Close หลงัติดตั้งเสร็จ 

 รอดาวน์โหลดจนเสร็จ กด Close แลว้สามารถเขา้ใชไ้ดเ้ลย 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอแสดงไฟลโ์ปรแกรมเขา้ใชง้าน 

 เม่ือผูใ้ชง้านคลิก hardware cai.exe จะทาํการเร่ิมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 

ภาพท่ี ข.8 หนา้จอแสดงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพร้อมใชง้าน 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการ Open ไฟล ์hardware cai .exe เรียบร้อยแลว้จะพบหนา้จอเขา้ใชง้าน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเร่ิมดว้ยการกด Start เพื่อลงช่ือการเขา้ใชง้าน 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอแสดงการลงช่ือเพื่อเขา้ใชง้าน 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํกด Start เรียบร้อยแลว้จะพบหนา้จอแสดงการลงช่ือเพื่อเขา้ใชง้าน โดยการ

พิมพช่ื์อลงในกล่องสีขาว แลว้กดยนืยนัท่ีดา้นล่างท่ีมีลูกศรสีแดงช้ี 

 

 

ภาพท่ี ข.10 หนา้จอแสดงการยนืยนัเพื่อเขา้ใชง้านหนา้เมนูหลกั 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํใส่ช่ือเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่หนา้ยืนยนัการใชง้านอีกคร้ัง หลงัจากนั้นให้กด

ยนืยนัเขา้ใชง้านหนา้เมนูหลกัท่ีดา้นขวาหลกัของกล่องแสดงช่ือเพื่อเขา้เมนู 
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ภาพท่ี ข.11 หนา้จอแสดงเมนูหลกัเพื่อเขา้ใชง้าน 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํยนืยนัช่ือเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่หนา้เมนูหลกัต่าง ๆ เช่น บทเรียน แบบทดสอบ 

และเก่ียวกบัเรา 

 

 

ภาพท่ี ข.12 หนา้จอแสดงบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกหนา้บทเรียน จะเขา้สู่บทเรียนแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 

และปุ่ม Next คือการแสดงหนา้ถดัไป รูปบา้นแสดงถึงการเขา้สู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอแสดงบทเรียนแรม 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกบทเรียนแรม (RAM) จะเขา้สู่หนา้บทเรียนของแรมเพื่อเขา้สู่เน้ือหา

ของแรมวา่มีอะไรบา้ง และสามารถเขา้สู่เน้ือหาท่ีมีเสียงพากษ ์บรรยาย หลงัจากการกดคลิกเขา้ท่ีรูป 

 

 

ภาพท่ี ข.14 หนา้จอแสดงเน้ือหาบทเรียนแรม (RAM) 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกเน้ือหาแรมจากรูป จะเขา้สู่เน้ือหาหลกัของอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อบรรยาย

ถึงคุณสมบติัการทาํงาน และอ่ืน ๆ ของอุปกรณ์นั้น ๆ หากรบฟังเรียบร้อย เพียงกดปุ่มกลบัสู่บทเรียน

เพื่อเขา้เน้ือหาบทเรียน หรือกด Back เพื่อกลบัสู่เน้ือหาแรมท่ีเหลือ 
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอแสดงบททดสอบเน้ือหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกบททดสอบจากเมนูหลกั จะทาํการเขา้สู่แบบทดสอบเพื่อวดัการศึกษา

ในเน้ือหา โดยการคลิกท่ีตวัเลือกท่ีกาํหนดไว ้แลว้กด ถดัไป เพื่อเลือกขอ้ถดัไป 

 

 

ภาพท่ี ข.16 หนา้จอแสดงสรุปคะแนนบททดสอบ 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกแบบทดสอบทั้งหมดแลว้ จะสรุปแสดงบทการทดสอบเป็นขอ้ท่ีตอบ

ถูกและขอ้ท่ีผิดเป็นตวัเลข พร้อมแสดงช่ือและแบบทดสอบท่ีทาํไดท้ั้งหมด หากตอ้งการทดสอบใหม่

ใหก้ดท่ี เล่นใหม่ หากพอใจแลว้หรือตอ้งการศึกษาเพิ่มใหเ้ลือก กลบัไปสู่บทเรียน 
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัทาํ 

 เม่ือผูใ้ชง้านทาํการเลือกเก่ียวกบัเรา จะแสดงถึงขอ้มูลต่าง ๆ  เก่ียวกบัผูจ้ดัทาํทั้งหมด เป็น

ขอ้มูลแสดงถึงการทาํโครงงานน้ีข้ึนมา และสามารถกดกลบัไปเมนูหลกัโดยการคลิก Back ท่ีปุ่มเพื่อ

กลบั 

 

 



 

ภาคผนวก ค 

แบบสาํรวจความพึงพอใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ค.1 ดา้นส่ือการสอนบทเรียน 
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ภาพท่ี ค.2 ดา้นเจตคติต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

ภาพท่ี ค.3 ดา้นพฒันาการเรียนของนกัเรียน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพท่ี ค.4 คะแนนดา้นส่ือการสอนบทเรียนขอ้ท่ี1-2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ค.5 คะแนนดา้นส่ือการสอนบทเรียนขอ้ท่ี3-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี ค.6 คะแนนดา้นส่ือการสอนบทเรียนขอ้ท่ี5-6 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ค.7 คะแนนดา้นส่ือการสอนบทเรียนขอ้ท่ี7 
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