บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื องและรวดเร็ ว โปรแกรมช่วยสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จึงได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพมากขึ/นด้วยเช่นกัน ทั/งในด้านความสะดวกใน
การใช้ และความสามารถในการรวมสื อหลายรู ปแบบ หรื อมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน ขณะนี/ สามารถกล่าว
ได้ว่ามัลติมีเดียได้กลายมาเป็ นองค์ประกอบหลักของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนแล้ว นอกจากนี/
การนําคอมพิวเตอร์ มาเชือมโยงเป็ นเครื อข่าย ทําให้เกิดการเรี ยนการสอน ในรู ปแบบใหม่ๆ ทีน่าสนใจ
เช่น การเรี ยนการสอนวิชาการเขียน โดยผูเ้ รี ยนสามารถทีจะเขียนงานรวมกันบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และเกิ ดการให้คาํ แนะนําแก่กนั และกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน หรื อผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนผ่านทางเครื อข่าย
เป็ นต้น นอกจากนี/ ยงั มีเทคโนโลยีสือหลายมิติ (Hypermedia) หรื อการเชื อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)
ซึ งเป็ นเทคโนโลยีเกี ยวกับ การจัดระเบี ย บเชื อมโยงข้อมู ล ในลัก ษณะการเชื อมโยง โดยที ผูเ้ รี ย น
สามารถเรี ยกใช้ หรื อเข้าถึงข้อมูลทีเชือมโยงกันอยูต่ ามแหล่งต่างๆ นี/ได้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหมายถึง
สื อการเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ งทีนิ ยมบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM ซึ งสามารถ
นําเสนอสื อประสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ ง กราฟิ กแผนภูมิทีใกล้เคียงกับการสอนจริ งมากทีสุ ดโดย
การนําเสนอเนื/ อหาที ละจอภาพ ซึ งรู ปแบบจะแตกต่า งกันขึ/ นอยู่กบั ธรรมชาติ และโครงสร้ างของ
เนื/อหา โดยมีเป้ าหมายสําคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการทีจะ
เรี ยนรู ้ CAI (Computer Assisted Instruction) จึงเป็ นสื อการศึกษาใหม่ทีมีประสิ ทธิ ภาพมากและยังมี
ข้อได้เปรี ยบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนซึ งผูเ้ รี ยนจะมี
ปฏิ สัมพันธ์ หรื อการตอบโต้ พร้ อมทั/งได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) อย่างต่อเนื องกับเนื/ อหาและ
กิจกรรมต่าง ๆ จึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลาขณะเดียวกัน
ผูเ้ รี ยนสามารถนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไปใช้เรี ยนด้วยตนเองโดยปราศจากข้อจํากัดด้านเวลา
และสถานทีในการดําเนิ นการศึกษาค้นคว้าจึงเป็ นสื อสําคัญทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในลักษณะทีเน้น
นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางได้เป็ นอย่างดี
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จากการที คณะผูจ้ ดั ทํา ได้รวบรวมปั ญหาในการเรี ย นการสอนวิช าศิ ล ปะทัวไป ซึ งเป็ นการ
นําเสนอแบบอาศัยภาพประกอบ มีคาํ อธิ บายแต่ไม่ช่วยผูเ้ รี ยนให้เกิดความเข้าใจ ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้
ใช้การจําลองสถานการณ์ ในการเรี ยนการสอน เป็ นแนววิธีการเลี ยนแบบหรื อสร้ างสถานการณ์ เพือ
ทดแทนสภาพจริ ง ในชี วิตประจํา วัน สํา หรั บการเรี ย นรู ้ ใ นชั/นเรี ย นเพื อสร้ า งแรงจู ง ใจให้นัก เรี ย น
อย่างไรก็ตามในตัวอย่างเหตุการณ์จาํ ลองย่อมลดความยุง่ ยากซับซ้อนให้น้อยกว่าเหตุการณ์จริ ง และ
ในสถานการณ์จาํ ลองนี/นกั เรี ยนต้องแก้ไขปั ญหาโดยการเรี ยนรู ้ข/ นั ตอนกระบวนการด้วยตนเองจนเกิด
ความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ ในทีสุ ดการนําคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนจะทํา
ให้ครู ผูส้ อนสามารถวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพือออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรงกับวัตถุ ประสงค์และความต้องการของผูเ้ รี ยน คอมพิวเตอร์ ยงั จะช่ วยเพิมแรงจูงใจในการเรี ยน
ให้แก่ ผูเ้ รี ยน เนื องจากการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ น/ ันเป็ นประสบการณ์ ทีแปลกใหม่ น่ าเรี ยนรู ้ และ
น่ าสนใจสําหรับเด็กๆ รุ่ นใหม่เป็ นอย่างมาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื อการศึ กษาอเนก
ทัศน์สามารถนําเสนอได้ทุกรู ปแบบทั/งข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลื อนไหว และเสี ยงเพือให้เข้าใจและ
มองเห็ นตัวอย่างในวิชาศิลปะเพิมมากขึ/น เพราะฉะนั/นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจึงมีบทบาทสําคัญกับ
การเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ด้วยสาเหตุน/ ี คณะผูจ้ ดั ทําจึงเห็ นความสําคัญในการนําสื อการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนแบบมัลติ มีเดี ยวิชาศิ ลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั/นประถมศึกษาปี ที 6 เพือให้นกั เรี ยนสามารถ
สร้ างความเข้า ใจเพื อให้เกิ ดความเคยชิ นในการคิ ดพัฒนาทัก ษะและได้หัดทําแบบฝึ กหัดทบทวน
บทเรี ยนซึ งแตกต่า งจากการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม นอกจากนี/ ย งั ส่ ง เสริ ม ให้เด็ก มี พ ฒ
ั นาการด้า น
สติปัญญาทั/งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล มีทกั ษะในด้านค้นคว้าหาความรู ้ เพิมเติมเมือเกิดความสงสัยใน
บทเรี ยน
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วัตถุประสงค์
1.
2.

เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทัศนศิลป์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ/น
เพือศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื องทัศนศิลป์

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั/นประถมศึกษาปี ที 6
ขอบเขตของโครงงาน
1.

2.

คุ ณ สมบัติ ข องบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมัล ติ มี เ ดี ย วิ ช าศิ ล ปะ เรื องทัศ นศิ ล ป์
ระดับชั/นประถมศึกษาปี ที 6
1.1 เป็ นสื อประเภท CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ งสอนเกียวกับ เรื องทัศนศิลป์
โดยสร้างข้อสอบจากโปรแกรม Photoshop CS5
1.2 นําเรื องทัศนศิลป์ มาเพิมความน่าสนใจโดยการนําเรื องด้วยตัวการ์ ตูนทีสร้างจาก Adobe
Flash Professional CS5
1.3 เรื องทัศนศิลป์ ประกอบไปด้วย 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ได้แก่ หน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 สวยงาม
ด้วยความสมดุล และหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 สี ตรงข้ามก็งามได้
คุณสมบัติของฮาร์ ดแวร์
2.1 ฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core2Duo 2.66 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 VGA Asus GT440
2.1.5 DVD-RW Drive
2.2 ฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core2Duo 2.66 GHz.
2.2.2 Hard Disk มีเนื/อทีเหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 512 MB. หรื อมากกว่า
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3.

2.2.4 CD-ROM Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์ สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
3.1.2 Adobe Photoshop CS5
3.1.3 Adobe Flash Professional CS5
3.1.4 S Voice ( Mobile )
3.2 ซอฟต์แวร์ สาํ หรับผูใ้ ช้งานระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรื อสู งกว่า
3.2.2 Gom Player v. 2.2.57 หรื อสู งกว่า
3.2.3 Adobe Flash Player
3.2.4 โปรแกรม Multimedia Visual Art

ขั/นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั/น
ประถมศึกษาปี ที 6 คณะผูจ้ ดั ทําได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานไว้ดงั นี/
1.

วางแผนแนวทางงานทั/งหมด (Story Planning)
1.1 วางแผนตารางเวลา เพื อให้ รู้ ว่ า ต้อ งทํา อะไรบ้า งในแต่ ล ะวัน และทราบถึ ง
กําหนดการทีจะส่ งงานเมือใด
1.2 วางแผนเนื/ อเรื อง และสรุ ปชื อเรื องทีได้ คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั/นประถมศึกษาปี ที 6 และสรุ ป
ออกมาเป็ นเนื/อเรื องทีได้ โดยลักษณะเนื/อหาทีได้จากการวางแผนเนื/อเรื อง คือ
1.2.1 ให้ความบันเทิง
1.2.2 เข้าใจได้ง่าย
2. ออกแบบตัวละคร (Character Design) ซึ งมีตวั ละครทั/งหมด 2 ตัวละครหลัก โดยมีตวั
ละครดังต่อไปนี/
2.1 ครู น/ าํ หวาน ครู ใจดี ใส่ แว่น ลักษณะนิ สัยเป็ นตัวละครทีนําสู่ บทเรี ยน สร้ างเสริ ม
การเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้กบั นักเรี ยน
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2.2 น้องหนูนา เด็กสาววัยชั/นประถมศึกษาปี ที 6 ลักษณะนิสัยร่ าเริ ง รักการเรี ยนรู ้
3. สร้างกระดานภาพนิ ง (Storyboard) ในการกําหนดแนวทาง การดําเนิ นเรื องโดยกําหนด
ลําดับเนื/อเรื อง
4. บันทึกเสี ยง (Vocal Track) ให้กบั ตัวละครทีสร้างขึ/น
5. ทําภาพเคลือนไหว (Animating) ตามทีกําหนดไว้ใน Storyboard
6. Render งานแอนิเมชัน ทีทําภาพเคลือนไหวเสร็ จแล้วออกเป็ นไฟล์ชนิด FLA
7. สร้ างฉากพื/นหลังและตัวละครจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 บันทึกเป็ นไฟล์
ชนิด AI (Adobe Illustrator)
8. นําฉากพื/นหลังและตัวละครมารวมกันในโปรแกรม จาก Adobe Flash Professional
CS5
9. นําไฟล์ทีได้มาตัดต่อและใส่ เสี ยง Effect ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5
แล้ว Render เป็ นไฟล์ชนิด FLA
10. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพือตรวจสอบโปรแกรมว่าอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทีจะใช้งาน
หรื อไม่
11. นําเสนอโครงงาน
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1.

2.
3.

ช่วยให้ครู ผสู ้ อนไม่ตอ้ งเสี ยเวลากับการบริ หารเวลาทีใช้ในการสอนเพือครู ผสู ้ อนจะได้
มี เวลาไปปรั บ ปรุ งบทเรี ยนให้ทนั สมัยและมี เวลาให้กบั นักเรี ยนมากขึ/ น เช่ น การจัด
เลื อกข้อสอบ การตรวจและให้คะแนนและวิเคราะห์ ขอ้ สอบ การเก็บประวัตินกั เรี ยน
เฉพาะวิชาที สอนเพือดูพฒั นาการด้านการเรี ยนและการให้คาํ ปรึ กษา และช่ วยในการ
จัดทําเอกสารเกียวกับการเรี ยนการสอนของวิชาทีสอน
ลักษณะของโปรแกรมบทเรี ยนทีให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนที
เรี ยนช้า สามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตน
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยไม่จาํ กัดเวลา

