บทที 5
สรุ ปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
การจัดทําโครงงาน เรื องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์
ระดับชั(นประถมศึกษาปี ที 6 มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นสื อการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนนําคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้วิชาศิลปะ มีภาพเคลือนไหวและเสี ยงประกอบเพิมความน่าสนใจและ
น่าเรี ยนยิงขึ(น และทีสําคัญเพือให้คณะผูจ้ ดั ทําสามารถนําความรู ้เรื องโปรแกรมการสร้างสื อการสอน
ที เรี ยนมา นํามาสร้ างสื อการเรี ยนการสอนต่างๆ เพือเป็ นการพัฒนาทักษะตนเองยิงขึ( น ตลอดจน
สามารถติดต่อสื อสารกันได้ระหว่างครู เพือน และผูส้ นใจทัวไป ซึ งมีผลการดําเนินงานโครงงาน ดังนี(
การทําสื อการเรี ยนการสอน CAI (Computer Assisted Instruction) เรื องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั(นประถมศึกษาปี ที 6 คณะผูจ้ ดั ทําได้เริ มดําเนิ นงาน
ตามขั(นตอนการดําเนิ นงานทีเสนอในบทที 3 แล้ว ได้ทาํ การการศึกษาโครงสร้ างและไอคอนเสริ ม
ต่างๆของโปรแกรม Flash เป็ นพิเศษ เพือให้ก ารสร้ า งสื อการเรี ย นการสอนออกมาในรู ปแบบที
น่าสนใจไม่เหมือนรู ปแบบเดิมๆ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั(นประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้
พัฒนาตามคุณลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดีย คือ เป็ นบทเรี ยนทีรวบรวมเอาเนื( อหา
ข้อความ ภาพนิ ง ภาพเคลื อนไหวและเสี ยงเข้าด้วยกัน มีการเชื อมโยงแบบปฏิ สัมพันธ์ ทําให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ ได้ท( งั ทางตาและทางหู จึงช่ วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้
โดยให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง สามารถเรี ยนไปตามขีดความสามารถของตนเอง
คอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียมีคุณลักษณะเด่นทีสามารถรวบรวมสื อข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลือนไหว
เสี ยง และการจําลองสื อสถานการณ์ ทาํ ให้สือความหมายได้อย่างชัดเจน โดยผูเ้ รี ยนสามารถรับข้อมูล
ผ่านช่ องทางการรับรู ้ ดว้ ยการมอง และการฟั งเสี ยง การฝึ กปฏิบตั ิ การโต้ตอบได้ ซึ งเป็ นการเพิมพูน
ช่ องทางการรั บรู ้ ทีทําให้เข้าใจเนื( อหาหรื อพัฒนาเป็ นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที มี เนื( อหาการนําเสนอ
เนื(อหาเป็ นขั(นตอนกระชับชัดเจน รวมทั(งมีรูปแบบทีเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยออกแบบ
ให้ง่ายต่อการควบคุ มบทเรี ยน ซึ งผูส้ อนสามารถพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ น( ี กบั เนื( อหา และวิชา
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
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ปั ญหาและอุปสรรค
1. การสร้ า งภาพเคลื อนไหวในช่ ว งแรก ทํา ได้ย าก เพราะขาดความเข้า ใจในการใช้
โปรแกรม
2. การสร้างภาพให้มีมิติ ยังทําได้ไม่สมจริ ง ยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ
3. การสร้างฉากแต่ละฉากในตัวโปรแกรมใช้เวลาในการสร้างนาน
4. การเพิมเสี ยง เมือทําการ Run โปรแกรม ทําให้โปรแกรมเกิดการทํางานทีผิดพลาด เช่ น
รันข้ามฉาก ทําให้ฉากไม่ประติดประต่อกัน เป็ นต้น
5. เนื(อหารายละเอียดเกียวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื อง
ทัศ นศิ ล ป์ ระดับ ชั(นประถมศึ ก ษาปี ที 6 จะต้อ งเป็ นเนื( อหาข้อมู ล ที ถู ก ต้อ งและได้
มาตรฐานมากทีสุ ด
ข้อเสนอแนะ
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนแบบมัล ติ มี เ ดี ย วิ ช าศิ ล ปะ เรื องทัศ นศิ ล ป์ ระดับ ชั(น
ประถมศึกษาปี ที 6 สามารถเพิมเติมเนื(อหารายละเอียดเกียวกับบทเรี ยนวิชาศิลปะได้ เช่น
การสร้างดอกไม้ประดิษฐ์เพือความสวยงามเป็ นต้น
2. สามารถพัฒนาเนื(อหารายละเอียดเกียวกับ รู ปภาพและพื(นทีว่าง ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียได้

