1

หลักการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
นายชาญชัย บุญคุม้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการพิเศษ

สื่ อการเรี ยนการสอน ในยุคปัจจุบนั ถูกสร้างและพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และทบทวนด้วยตนเอง
โดยเฉพาะสื่ อมัลติมีเดีย ที่ถูกรวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบ ให้ตอบสนองต่อการรับรู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ในรู ปแบบ ของภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ที่จะช่วยอธิบายเนื้อหา ในบทเรี ยนได้ดี
ยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้เพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน รวบทั้งสามารถพัฒนารู ปแบบและรายวิชา
ที่เป็ นองค์ความรู ้ทางด้านท้องถิ่น ก็สามารถนามาจัดสร้างเป็ นสื่ อการสอนในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดียได้ โดย
โปรแกรมที่สนับสนุนในการสร้างสื่ อมีรูปแบบที่เหมาะสมและหลักการทางานที่ไม่ซบั ซ้อน สามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิได้จริ ง ผูเ้ ขียนจึงได้เลือก โปรแกรม Macromedia Author ware มาใช้ในการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การผลิตสื่ อมัลติมีเดียประกอบการเรี ยนการสอน
รูปแบบของบทเรียน
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รู ปแบบของโครงสร้างของบทเรี ยน เป็ นส่ วนที่จะต้องถูกวางแผนและออกแบบเพื่อที่จะได้ให้งานออกมา
ดี ขั้นตอนการวางแผน เราเรี ยกว่า การเขียนสตอรี่ บอร์ด Storyboard เป็ นการออกแบบวางแผนและกาหนด
โครงสร้างในการสร้างสื่ อมัลติมีเดีย เพื่อทาให้เข้าใจและเห็นภาพโดยรวม รวมทั้งจะต้องเตรี ยมสื่ อต่างๆเพื่อ
มาประกอบกับงานอีกด้วย เราแยกการสร้างโครงสร้างของบทเรี ยนออกได้ดงั นี้
รูปแบบที่ 1 แบบเส้ นทางเดียว

ประกอบด้วยกรอบเนื้อหา กรอบคาถามต่อกัน
รูปแบบที่ 2 แบบแตกกิง่

ประกอบด้วยกรอบเนื้อหา กรอบคาถาม แยกเป็ นหลายสาขา ทาให้ผใู ้ ช้เกิดความสนใจตื่นเต้นเป็ นที่นิยม
ทัว่ ไป
รูปแบบแตกกิง่
มี 9 แบบ คือ
2.1 แบบแตกกิ่งย้อนกรอบ

คล้ายแบบเส้นทางเดียว แต่มีกรอบคาถามแทรก แล้วมีกรอบตัดสิ นใจ
2.2 แบบแตกกิ่งสอบก่อนข้ามบทเรี ยน
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สอบเพื่อกาหนดให้ผเู ้ รี ยนไปยังกรอบต่างๆ ตามความสามารถ ข้ามไปกรอบอื่นหรื อย้อนไปทบทวนกรอบ
เก่าของเนื้อหาบางตอน
2.3 แบบแตกกิ่งสอบข้ามบทเรี ยนแล้วย้อนกลับเสริ ม

คล้ายแบบเส้นทางเดียว
2.4 แบบแตกกิ่งหลายเส้นทางให้เลือก

เป็ นบทเรี ยนที่มีหลายทางเลือก มีความยากง่ายในแต่ละทางเลือกแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนเลือกทางเดินเอง แต่
เนื้อหาเป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่รายละเอียดต่างกัน
2.5 แบบแตกกิ่งกรอบซ่อมเสริ มบทเรี ยนเดี่ยว

ผูเ้ รี ยน เรี ยนจากกรอบเนื้อหา แล้วตอบคาถาม ตอบถูกป้อนกลับทางบวกแล้วไปเนื้อหาต่อไป ตอบผิดสอน
ซ่อมเสริ มก่อนไปเนื้อหาต่อไป
2.6 แบบแตกกิ่งมีห่วงเสริ มซ่อมบทเรี ยน
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เริ่ มเรี ยนเนื้อหา แล้วตอบคาถาม ถ้าตอบถูกมีการเสริ มกาลังใจ ตอบผิดสอนซ่อมเสริ มเป็ นชุดหลายกรอบ
ก่อนแล้วไปเนื้อหาถัดไป
2.7 แบบแตกกิ่งกรอบซ่อมเสิ รมบทเรี ยนหลายกิ่ง

เมื่อเรี ยนเนื้อหาแล้วตอบคาถาม คาตอบของคาถามมีหลายข้อ มีการซ่อมเสริ มแต่ละข้อก่อนจะส่ งผูเ้ รี ยนไป
กรอบเนิ้อหาเดิม
2.8 แบบแตกกิ่งบทเรี ยนคู่

ผูเ้ รี ยนเนื้อหาแล้วตอบคาถาม คาตอบมี 2 คาตอบ แต่ละคาตอบจะมีซ่อมเสริ มเป็ นส่ วนอธิบายให้ผเู ้ รี ยน
นาไปใช้
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2.9 แบบแตกกิ่งบทเรี ยนหลายกิ่งประกอบ

ผูเ้ รี ยนตอบคาถาม คาตอบจะแตกออกเป็ นหลายกิ่ง แต่ละกิ่งจะมีเนื้อหาให้เรี ยนแตกต่างกันไป ตามพื้นฐาน
ของผูเ้ รี ยน ใช้สาหรับวินิจฉัยข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนได้

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Author ware
1. ใส่ แผ่นโปรแกรมลงใน ซีดีไดร์ฟ
2. จากนั้น ทาการกดคลิก File ชื่อ Setup ตามภาพเพื่อทาการRun โปรแกรมจะทาการติดตั้งจนเสร็ จสิ้ น
ขบวนการทางาน ตามภาพ
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ภาพประกอบการRun File Setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม
3. จากนั้นทาการ Restart เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นการจัดระบบโปรแกรม
4. ทาการเปิ ดโปรแกรมโดยไปที่ Start > All Programs > Macromedia Author ware6 > Authorware6
ตามภาพ
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ภาพประกอบการเปิ ดโปรแกรม
5. จากนั้นโปรแกรมจะเปิ ดและพร้อมทางาน ตามภาพ
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ภาพประกอบหน้าต่างโปรแกรม Author ware

แนะนาหน้ าต่ างโปรแกรม
ก่อนจะทาการผลิตสื่ อมัลติมีเดียเราควรจะมาทาความรู ้จกั กับเครื่ องมือต่างๆในการสร้าง โดยโปรแกรมจะ
ซ่อนไว้ แต่เมื่อถูกเรี ยกใช้งานจะปรากฏออกมา ตามภาพ

ภาพประกอบแสดงเครื่ องมือต่างๆในโปรแกรม Author ware
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เมื่อเปิ ด Author ware แล้ว ก็จะปรากฏเครื่ องมือที่พร้อมสาหรับการออกแบบการทางานต่างๆ ดังนี้

ภาพประกอบระบุเครื่ องมือต่างๆในโปรแกรม Author ware
1. Title Bar ทาหน้าที่ บอกชื่อโครงสร้างงานมัลติมีเดียที่ถูกสร้าง

2. Menu Bar ทาหน้าที่ รวบรวมหมวดหมู่ของคาสัง่ ต่างๆไว้ให้เรี ยกใช้งาน

3. Icon Bar ทาหน้าที่รวบรวมปุ่ มไอคอนคาสัง่ ที่เรี ยกใช้งานประจา ทาให้ง่ายในการใช้งานไม่ตอ้ งเข้าไปที่
เมนูบาร์ เพื่อเรี ยกใช้คาสัง่

4. Tool Box ทาหน้าที่รวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างงานมัลติมีเดีย
Display Icon

ใช้แสดง Object ที่เป็ น Text และ Graphic

Motion Icon

ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว
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Erase Tool

ใช้ลบภาพหรื อข้อความออกจากภาพ

Wait Icon

ใช้หยุดการทางานจนกว่าจะกดเม้าส์หรื อคียบอร์ด

Navigate Icon

ใช้สร้างการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

Frame work Icon ใช้สาหรับรวบรวมงานที่แสดงเป็ นแผ่นภาพต่อ ๆ กันหรื อเอกสารต่อ ๆ
กัน แบบหนังสื อ โดยมีเครื่ องมือสาหรับเปิ ดเดินหน้า ถอยหลัง ค้นหา
ฯลฯ
Decision
ใช้ควบคุมรู ปแบบการทางาน
Interaction Icon

ใช้กาหนดรู ปแบบการติดต่อกับผูใ้ ช้งานมีท้ งั หมด 11 รู ปแบบ

Calculation Icon ใช้กาหนดค่าตัวแปร ควบคุมการทางาน
Map Icon
Digital Movie
Icon
Sound Icon

ใช้รวมไอคอนไว้เป็ นกลุ่มเพือ่ จัดแบ่งงานเป็ นโมดูล
ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ Digital Movie
ใช้แสดงเสี ยงจากไฟล์ Sound

Video Icon

ใช้แสดงภาพวิดีโอ จากเครื่ องเล่นเทประบบอนาล็อก

Start Icon
Stop Icon

ใช้กาหนดจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ดการทดสอบโปรแกรม

Color Icon

ใช้กาหนดสี ของไอคอนเพื่อแยกกลุ่ม โมดูล
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5. Project Flow line ทาหน้าที่สร้างและกาหนดการวางปุ่ มไอคอนเพื่อกาหนดการทางานตามเส้นทาง

6. Presentation Window ทาหน้าที่แสดงผลการทางาน จาก Flow line ในกรณี ที่สงั่ ให้ทางานเป็ นการ
ทดสอบรู ปแบบการทางานของสื่ อมัลติมีเดียที่ถูกสร้างขึ้น

7. Design Tool ทาหน้าที่ พิมพ์ขอ้ ความ สร้างรู ปทรงเลขาคณิ ต และเลือกวัตถุต่างๆในการออกแบบ
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8. Color Tool ทาหน้าที่ กาหนดและเลือกสี ให้กบั เส้น รู ปทรงเลขาคณิ ต ตัวอักษร

9. Modes Tool ทาหน้าที่ กาหนดการแสดงแบบมีพ้นื หลัง และไม่มีพ้นื หลัง
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10. Lines Tool ทาหน้าที่ ปรับรู ปแบบของเส้น

11. Fills Tool ทาหน้าที่ ปรับการลงพื้นสี ตามรู ปแบบลวดลายที่เลือก
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การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้ นก่อนการสร้ างงาน
ขั้นตอนการกาหนดคุณสมบัติในการสร้างงานมัลติมีเดียช่วยสอน จะต้องทาการเซ็ตค่า ขนาดของงาน
ตาแหน่งการแสดงผล รวมไปทั้งรู ปแบบของปุ่ ม ตัวอักษรซึ่งมีข้นั ตอนและวิธีการทางานดังนี้
1. เริ่ มจากการสร้างโปรเจ็กต์งานก่อน โดยการไปที่ เมนู File เลือก New จากนั้น เลือก File ตามภาพ

2. เมื่อได้ โมดูลงานเรี ยบร้อยแล้ว เราจะทาการเรี ยกหน้าต่าง Properties ขึ้นมาเพื่อปรับค่าและขนาดในการ
แสดงผลของโปรแกรมที่จะสร้างขึ้น ตามภาพ
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3. เมื่อได้ หน้าต่าง Properties ขึ้นมาให้ทาการตั้งชื่อ งาน เช่น CAI_01 จะปรากฏและแสดงชื่อในขั้นตอน
การ Final งานที่เสร็ จสมบรณ์แล้ว จากนั้นทาการกาหนด Color Background เลือกสี ตามต้องการโดยการกด
ที่ปุ่มสี แล้วกดเลือกสี โดยมากจะกาหนดเป็ นสี พ้นื ดา กาหนด ค่า Size 800x600 (SVGA) เซ็คบล็อก Option
ดังนี้
- Center On Screen
- Title Bar
- Match Window Color
- Standard Appearance
- Windows 3.1 Metrics

4. หลังจากนั้นทาการเลือก Tab Interaction ในช่อง Wait Button สามารถกดเลือกรู ปแบบของปุ่ มได้ตาม
ต้องการ โดยกดปุ่ ม Browser จะเกิดหน้าต่าง Button ทาการเลือกรู ปแบบของปุ่ มได้ตามต้องการ ทาการ
ยืนยันการทางานโดยการกดปุ่ ม OK ตามภาพ
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5. จะได้หน้าต่างโปรแกรมที่พร้อมสาหรับการสร้างโครงสร้างงานมัลติมีเดีย ตามภาพ

การกาหนดสร้ างบทเรียนช่ วยสอนแบบต่ อเนื่อง
การสร้างแบบเรี ยนแบบต่อเนื่อง ถ้าเปรี ยบเทียบก็เหมือนกับการออกแบบสไลด์ในโปรแกรม Power Point
โดยจะทาการสร้างบทเรี ยนไปทีละเฟรมและแต่ละเฟรมสามารถ ใส่ ภาพประกอบ และ เสี ยงต่างๆ รวมตั้ง
ตัวอักษรที่จะสื่ อสารกับผูเ้ รี ยน การแสดงผลจะเป็ นการเดินทางแบบเส้นตรงตั้งแต่ตน้ จนจบเนื้อหา มีข้นั ตอน
การทางานดังนี้
1. เริ่ มที่ ไปที่เมนู File เลือก New จากนั้น เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Propertie File ตั้งชื่อ CAI1 เลือก
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Background เป็ นสี ดา Size 640X480 VGA กดเลือก Center On screen , Title Bar , Match Window Color ,
Standard Appearance , Windows 3.1 Metrics เลือกกดยืนยัน OK ตามภาพ

2. จากนั้นทาการจัดวางไอคอน ต่างๆ ตามภาพ แล้วทาการ Save as และตั้งชื่อโครงสร้าง CAI1 กด Save

3. จากนั้นกดปุ่ ม Run จะปรากฏ Presentation Window ไปที่เมนู View เลือก Grid เพื่อโชว์เส้นให้สะดวกใน
การทางานจัดวางตาแหน่งตัวอักษรและพื้นหลัง ตามภาพ
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4. กดเมนู View เลือก Image จะปรากฏหน้าต่าง Properties Image เลือก Import เลือกพื้นหลัง ชื่อ C1.jpeg
กดเลือก Import กดปุ่ ม OK จะได้ภาพพื้นหลังที่จะใช้ในการออกแบบงาน ตามภาพ

5. จากนั้นทาการพิมพ์ขอ้ ความลงไปโดยการกดเลือก A ในกล่องเครื่ องมือ Design Tool จากนั้นทาการปรับ
ลดขนาด ให้เข้ากับขนาดที่ได้จดั ออกแบบเอาไว้ และสามารถกาหนด สี และ การแสดงพื้นหลัง โดยการ กด
Ctrl+ K , Ctrl+M แล้วทาการเลือกสี โดยการ กดเลือกตามปุ่ มสี ที่ตอ้ งการ ทั้งตัวอักษรและ พื้นหลัง ตามภาพ
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6. ทาการกาหนดโดยการลบปุ่ ม ในค่าของ Wait Icon ดังนี้
- เปิ ด Properties Wait Icon โดยการดับเบิลคลิกที่ Wait Icon ใน Flow line
- จากนั้นกดเลือก Event เลือก Mouse Click , Key Press กด OK

7. ทาการใส่ ภาพประกอบการเรี ยนการสอนดังนี้
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- กดดับเบิลคลิกที่ Display Icon ชื่อว่า Picture เลือก ลูกศรในกล่องเครื่ องมือ
- เลือกเมนู Insert เลือก Image เพื่อเลือกภาพประกอบต่อไป ตามภาพ

- เลือกลบข้อมูลโดยการกดคลิกที่ ข้อความ และรู ปภาพ จะหายไป จากนั้นทาการเลือกรู ปแบบในการหายไป
โดยกดเลือกรู ปแบบใน Erase Transition กดปุ่ ม OK
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8. ทาการปรับขนาดและจัดวางตาแหน่ง เมื่อเรี ยบร้อยก็จะได้เนื้อหาของสไลด์ที่ 1 หรื อเนื้อหาหน้าที่ 1
ต่อไปก็ทาการสร้างสไลด์ตามขั้นตอนทั้งหมด ตามเนื้อหา จนได้สไลด์ ครบทุกหน้าก็จะเป็ นการสร้าง
แบบเรี ยนแบบต่อเนื่อง ที่แสดงผลตามเนื้อหาที่เราได้สร้างขึ้น ตามโครงสร้างดังนี้

การกาหนดสร้ างบทเรียนช่ วยสอนแบบไปกลับ
การสร้างบทเรี ยนแบบไปกลับ ในโปรแกรม Authorware แตกต่างกันที่โครงสร้างโมดูล คือ มีการนา
Calculation Icon

มาใช้ในการกาหนดการไปกลับ โดยมีการใช้ค่าตัวแปรดังนี้

GoTo(IconID@"IconTitle") ลงใน Calculation Icon และกาหนด ใส่ ชื่อ Icon ลง ไปใน "IconTitle" เช่น
GoTo(IconID@"BG1") ตามภาพ
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การสร้ างการเชื่ อมโยงของโมดูล ในบทเรียน
การเชื่อมโยงของแต่ละโมดูล ในโปรแกรม Authorware นั้นมีวิธีการเชื่อมโยงอยูห่ ลายรู ปแบบ และ
รู ปแบบที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน โดยการใช้ค่าของ

ฟังก์ชนั่ ตัวแปร ดังนี้

การสร้ าง Menu
การสร้างเมนูในบทเรี ยนช่วยสอน ก็เป็ นการเชื่อมโยงโมดูลต่างๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงและใช้สื่ออย่างเป็ น
ระบบ โดยในแต่ละเมนูกจ็ ะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปตามโครงสร้างของสื่ อ เช่น อาจกาหนดให้ เริ่ มต้นจาก
เนื้อหา จนมาสิ้ นสุ ดที่แบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นต้น มีรูปแบบการสร้างโครงสร้างดังนี้
1. ทาการสร้างเนื้อหาในที่น้ ีเราจะทดสอบและสร้าง Display Icon 5 Icon และกาหนดให้มีขอ้ ความ ดังนี้
Page 1 -5 แทนเนื้อหาทั้ง 5 หน้า ตามภาพ
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2. จากนั้น ทาการใช้ Interaction Icon

ในการสร้าง เมนูเพื่อรวม โมดุล บทเรี ยน โดยการนามาวางไว้ที่

เส้น Flow Line ต่อไปนา Map Icon

มาวางต่อเรี ยงไปทางซ้ายของ Interaction Icon กาหนด ปุ่ มแบบ

Button ตามภาพ

3. นา Display Icon ชื่อ P1 ใส่ ลงไปใน Map Icon ชื่อ หน้า 1 ตามภาพ และทาเช่นนี้ทุก Display Icon และนา
Wait Icon มาวางต่อท้ายเพือ่ เป็ นการชะลอการทางานของโปรแกรมที่สร้างขึ้น ตามภาพ
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4. จากนั้น กดปุ่ ม

Run ทดสอบโปรแกรม ทาการออกแบบหน้าจอเมนู และจัดวางเรี ยงปุ่ มใหม่ตาม

ภาพ โดยการกด Ctrl + P แล้วเลือกคลิกปุ่ มในโปรแกรมปรับขนาดและตาแหน่ง ตามภาพ

5. ทาการทดสอบโปรแกรมการสร้างเมนู โดยการกดปุ่ ม

Run ทดสอบโปรแกรม และลองกดปุ่ ม

หน้าที่ 1-5 สังเกตดูการทางานของโปรแกรม มีการเชื่อมโยงกันถูกต้องจะต้องกลับมาที่เมนูหลัก เสมอ
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การสร้ างแบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบ หรื อ ข้อสอบ เป็ นการวัดความรู ้และความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้โปรแกรมช่วย
สอน ซึ่ง สามารถวัดได้ท้ งั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยมีประเภทของข้อสอบดังนี้ คือ
1.ข้อสอบแบบปรนัย ก ข ค ง Multiple choice
2.ข้อสอบแบบถูกผิด True/False
3.ข้อสอบแบบเติมคาในช่องว่าง Fill-in-the-blank
4.ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ Short answer
5.ข้อสอบแบบจับคู่ Matching
6.ข้อสอบแบบกาหนดบริ เวณ Hot sport
7.ข้อสอบแบบเรี ยงลาดับ Sequence
8.ข้อสอบแบบสารวจเพื่อตรวจสอบความนิยม Rating Scale
ต่อไปเป็ นขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยน 10 ข้อ พร้อมประเมินผลคะแนน มีข้นั ตอนดังนี้

กรุณาพิมพ์ ชื่อของท่ านในช่ องสี่ เหลีย่ ม
นายชาญชัย บุญคุ้ม
พิมพ์เสร็ จแล้วกด Enter เพื่อทางานต่อไป

แบบทดสอบก่อนเรียนชุ ดที่ 1

โปรแกรม Microsoft Word
1. ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรม
Microsoft Word ได้ชดั เจนที่สุด

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบหน้าจอของ
โปรแกรม Microsoft word
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ก. ใช้พิมพ์เอกสาร
ข. ใช้พิมพ์และจัดเอกสาร
ค. ใช้พิมพ์และแก้ไขเอกสาร
ง. ใช้พิมพ์และตกแต่งเอกสาร
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับความหายของ
โปรแกรม Microsoft Word
ก. สร้างจดหมายเวียนได้

ข. ใส่ เครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์ ได้
ค. จัดวางฐานข้อมูลได้
ง. ทาหนังสื อ ตารา รายงานได้
3. . ข้อใดคือขั้นตอนการเปิ ดโปรแกรม
Microsoft Word
ก. Start>Programs>Microsoft excel
ข. Start>Programs>Microsoft access
ค. Start>Programs>Microsoft word
ง. Start>Programs>Microsoft

Powerpoint
7. เมนู File ใช้ในการจัดการเรื่ องอะไรใน
โปรแกรมMicrosoft word
ก. แก้ไขชิ้นงาน
ข. จัดการเรื่ องไฟล์
ค. จัดการหน้าต่างโปรแกรม
ง. จัดการมุมมองของรู ปภาพ
8. การจัดข้อความชิดซ้ายควรใช้ปุ่มใด
ก.
ข.
ค.
ง.

ก. ไตเติลบาร์
ข. เนื้อที่การพิมพ์
ค. แฟ้ม
ง. เมนู
5. การปิ ดหน้าต่างโปรแกรม Microsoft
word ควรใช้
ปุ่ มใด
ก.
ข.
ค.
ง.

6.วิธีการเรี ยกโปรแกรม Microsoft
Word วิธีใดที่นิยมมากที่สุด
ก. คลิกปุ่ ม Start
ข. ใช้คาสัง่ Run
ค. ใช้ผา่ น My Computer
ง. คลิก Menu
9. การทาให้ตวั อักษรหนาขึ้นควรใช้ปุ่มใด
ก.
ข.
ค.
ง.
10. การเปิ ดชื่อแฟ้มงานที่สะดวกรวดเร็ วควรกด
ปุ่ มใด
ก.
ข.
ค.
ง.
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เฉลย ชุดที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ข
ค
ค
ง
ก
ค
ค
ก
ข

ผลการทาแบบทดสอบก่ อนเรียน
นายชาญชัย บุญคุ้ม
ได้ คะแนน ….. จาก 10 ข้อ

ขั้นตอนการสร้ างแบบทดสอบแบบปรนัย มีข้นั ตอนดังนี้
1. กาหนดชื่อผูเ้ ข้าใช้งานโปรแกรม โดยไปที่Tool Icon นา Interaction Icon

วางลงบนFlow line

จากนั้นทาการตั้งชื่อว่า Text Entry เลือกพื้นหลังที่ใช้ในการออกแบบ โดยไปที่ เมนู Insert เลือก Image
จากนั้นกด Import เลือกภาพพื้นหลังที่ออกแบบไว้ ชื่อ Bg2.jpeg ทาการปรับขนาดตามต้องการ
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2. นา Interaction Icon มาวางแล้วกาหนด เป็ นรู ปแบบเป็ น Text entry ตั้งชื่อ * จากนั้นนา Map Icon มาวาง
ลงในเส้น Flow Line กาหนดทิศทางการเดินทางตามภาพ ต่อไปเปิ ด Map Icon นา Calculation Icon วางใส่
ค่าตัวแปร name:=Entrytext ตามภาพ

3. นา Start Icon มาวางไว้ บน Interaction Icon จากนั้นกด Ctrl + R เพื่อทดสอบ ตัวแปรที่ใส่ ทาการจัดวาง
ตาแหน่งพร้อมทาการปรับขนาด ของกรอบ พิมพ์ตวั อักษร ตามภาพ
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4. ขั้นตอนต่อไปจัดทาสไลด์รับข้อมูลตัวแปร โดยมีข้นั ตอนดังนี้ คือ นา Display Icon , Wait Icon , Erase
Tool มาวางต่อท้ายตามลาดับ จากนั้น กด Ctrl+R รันโปรแกรม พิมพ์ ชื่อ กด Enter ทาการเลือก Import
กราฟิ กที่ออกแบบ ชื่อว่า bg3.jpg วางลงทาการปรับขนาดให้อยูใ่ นกรอบงาน

5. ทาการพิมพ์ ตัวแปรลงไปใน กรอบว่า {name} เพื่อรอรับค่าตัวอักษรที่พิมพ์ในกรอบป้อนข้อมูล ตาม
ภาพ
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6. ทาการเลือก Event โดยการเช็คบล็อก Mouse Click , Key Press , Show Button ใน Wait Icon จากนั้น
Erase Icon ใน Trasition เลือก รู ปแบบในการลบ ตามต้องการ

7. ทาการทดสอบโปรแกรม จะได้ลาดับการทางานตามภาพ

ขั้นตอนต่ อไปเป็ นการสร้ างข้ อสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ เพื่ออธิบายวัตุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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1. โครงสร้างการสร้างแบบข้อสอบแบบปรนัย

2. นา Interaction Icon มาวางลงใน Flow line แล้ว กดดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อเข้าไปจัดการสร้างและทาการพิมพ์
ตัวอักษร เมนู ต่างๆ ตามภาพ
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3. จากนั้นนา Map Icon มาวางต่อท้ายไปทางขวา ทาการใส่ ค่าตัวแปรในการเซตคะแนนเริ่ มต้น Score:=0
โดยการกดเลือก Map Icon ให้เกิด Popup Menu ขึ้นทาการเลือก คาสัง่ Calculation Icon เมื่อใส่ ค่าตัวแปร
เสร็ จให้กด Enter กลับไปที่ โหมดการสร้างบทเรี ยนขั้นต่อไป

4. ขั้นตอนต่อไปทาการเข้าไปเปิ ดหน้าต่าง Map Icon จะได้หน้าต่างเพือ่ ทาการสร้างตั้งชื่อว่า 1 นาเอา Erase
Tool มาวาง กด Run โปรแกรม เมื่อมาถึงการลบจะเกิด Properties:Erase Icon ทาการกดเลือกที่ภาพกราฟิ กที่
ออกแบบ จากนั้นทาการเลือกรู ปแบบในการลบ ข้อมูล โดยการไปที่ช่อง Transition เลือกรู ปแบบ Fade Out
กดปุ่ ม OK เพือ่ ยืนยันคาสัง่
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5. จากนั้นทาการนา Sound Icon เพื่อเป็ นการกาหนดเสี ยงเมื่อผูเ้ รี ยนกดปุ่ ม โดยการกดดับเบิ้ลคลิก ที่ Sound
Icon จะได้หน้าต่าง Properties:Sound Icon เข้าไปกด Import แล้วเลือก File เสี ยง ชื่อว่า Clicks153.wav กด
OK ผลที่ได้คือจะเกิดเสี ยงปุ่ มดังขึ้นหลังจากการกด

6. ทาการนา Map Icon วางแล้ว เปลี่ยนชื่อว่า Goal (วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้) นา Display Icon ,Sound Icon,
Display Icon , Wait Icon, Erase Tool , Sound Icon, ตาม Flow Line ใน Goal ตามภาพ ทาการ Import
ภาพกราฟิ กที่ออกแบบไว้ ชื่อว่า bg5.jpg

7. ทาการใส่ เสี ยงบรรยายจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ใน Sound Icon
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8. จากนั้นพิมพ์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ใน Display Icon ดังนี้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายความสาคัญของโปรแกรม Microsoft Word ได้
2. นักเรี ยนสามารถบอกส่ วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Microsoft Word ได้
3. นักเรี ยนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้
9. ทาการหยุดการทางานของโปรแกรม โดยการใช้ Wait Icon โดยกาหนด Option ให้ผา่ นการทางานโดย
การกดปุ่ ม Show Button โดยให้กดเช็คบล็อก เครื่ องหมายถูก หน้าคาสัง่ Show Button
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10. ทาการลบกราฟิ กที่สร้างและออกแบบรวมถึงข้อมูลตัวอักษร โดยการใช้ Erase Tool โดยทาการลบ Icon
2 ตัว ดังนี้ goal1 และ T1 ตามภาพ จากนั้นกด OK เพื่อยืนยันคาสัง่

ขั้นตอนต่ อไปเป็ นการสร้ างข้ อสอบก่อนเรียนแบบปรนัย 10 ข้ อ(Pretest) จากข้อมูลข้อสอบ(ตัวอย่าง)ด้านบน
1. นา Map Icon มาวาง แล้วเปลี่ยนชื่อว่า PretestC1 ใส่ ค่าตัวแปรควบคุมการทางาน Calculation Icon โดย
พิมพ์ค่าตัวแปรดังนี้ Score := 0 จากนั้นเปิ ดหน้าต่าง Flow Line ขึ้นมา นา Sound Icon มาวาง แล้ว
Import เสี ยง เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด มาไว้อธิบายก่อนการทาข้อสอบ
2. นา Icon Calculation Icon มาวางไว้ ต่อจาก Sound Icon ลงมาด้านล่าง แล้วทาการเปิ ด จากนั้นใส่ตวั แปร
ควบคุมการทางานโดยพิมพ์ ดังนี้ Scroe:= CorrectChoice เพื่อเป็ นการนับคะแนนข้อที่ตอบถูกต้องเท่านั้น
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3. นา Interaction Icon เพื่อใช้กาหนดรู ปแบบในการทาข้อสอบแบบปรนัย จากนั้นทาการเปลี่ยนชื่อว่า
Pretest C1 ทาการนา Map Icon มาวางลงต่อทางด้านขวาของ Flow Line จะปรากฏหน้าต่าง Response Type
ทาการเลือก โหมด Button เพื่อสร้างปุ่ มกด ก. ข. ค. ง. ทาการสร้างทั้งหมด 4 ปุ่ ม

4. จากนั้นทาการเปิ ด Map Icon ข้อที่ถูก นา Calculation Icon วางลงใน Flow Line ตามภาพ โดยทาการ
กาหนด Map Icon ที่ถูกต้องให้มีสีแดงไว้ เพื่อจะได้ใส่ ค่าคัวแปรเพื่อควบคุมการทางานได้

5. ทาการสร้างจนครบทั้ง 10 ข้อ
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ขั้นตอนต่ อไปเป็ นการสร้ างรายงานผลคะแนนการทาข้ อสอบ
1.ตัวอย่างโครงสร้างในการสร้าง ใน Flow Line ตามภาพ

2.ทาการใส่ เสี ยงดนตรี เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยการนา Sound Icon มาวาง จากนั้น
Import เสี ยง End.mp3 ทาการกาหนดค่าการควบคุมการทางาน ใน Timing ตามภาพ

3.ทาการสร้างกราฟิ กประกอบการรายงานผลคะแนนในการทาข้อสอบ ตามภาพ โดยให้มีการพิมพ์ค่าตัว
แปรในการสรุ ปคะแนนลงใน บรรทัดของข้อความ ดังนี้
- คุณ {name} แสดงถึง การนาเอาชื่อของผูเ้ รี ยนมาแสดงในบรรทัดที่เรากาหนด
- ตอบถูกต้ อง {Score}ข้ อจาก 10 ข้ อ แสดงถึง การนาเอาค่าคะแนนของผูเ้ รี ยนที่ตอบถูกต้องมาแสดง
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4.ทาการใส่ ค่าตัวแปรกาหนดการทางาน ของ Wait Icon โดยกาหนดให้ โชว์ปุ่ม โดยการกดเลือก Show
Button จากนั้นกาหนดรู ปแบบการลบกราฟิ ก ใน Erase Tool ต่อไปทาการลบค่าคะแนนโดยใช้ Calculation
Icon โดยกาหนดค่าตัวแปรในการล้างคะแนนเพื่อป้องกันโปรแกรมคิดคะแนนผิดพลาด โดยการพิมพ์
ฟังก์ชนั่ ค่าตัวแปร ดังนี้ Score:=0

ภาพโครงสร้าง Folw Line ในการทาแบบทดสอบ

5.การสร้างปุ่ มในการออกจากโปรแกรม ทาการวาง Map Icon จากนั้นเปิ ด และนา Sound Icon และ
Calculation Icon มาวางลงใน Flow Line จากนั้นเปลี่ยนชื่อ เป็ น Exit ทาการเปิ ด Calculation Icon และทา
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การใส่ ตวั แปรในการควบคุมโดย กาหนดค่าตัวแปร ดังนี้ Quit ( ) จากนั้นกด Enter เป็ นการยืนยันให้
โปรแกรมรับคาสัง่ เมื่อมีการกดปุ่ มออกจากโปรแกรม ตามภาพ

การนาออกไปใช้ งาน
เมื่อทาการทดสอบการทางานของโปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็ นที่เรี ยบร้อย ต่อไปเป็ นขั้นตอนในการจัดทาเป็ นสื่ อ
สาเร็ จรู ป เพื่อนาไปเผยแพร่ ผา่ นระบบเครื อข่าย หรื ออยูใ่ นรู ปแบบของสื่ อ Off line ลงในแผ่น CD_R ,
DVD_R เป็ นต้น
1. ไปที่เมนู File เลือก Publish เลือก Package จะได้หน้าต่าง Package File ทาการเลือก ตามภาพ จากนั้น กด
Save File(s) & Package
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2. โปรแกรมจะทาการให้เลือกที่จดั เก็บข้อมูลมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น โดยให้ทาการสร้าง Folder ชื่อว่า Package
ตั้งชื่อ Media File name ว่า Final01.EXE กด Open เพื่อจัดเก็บ จากนั้นกด OK ยืนยัน

3. โปรแกรมจะทาการ Packaging file จนเสร็ จ ทาการรอสักครู่

4. ทาการเปิ ดดูขอ้ มูลใน Folder Package ทาการรันทดสอบโปรแกรม ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดให้กลับไปแก้ไข แล้ว
ทาการ Package ใหม่ ครั้ง จนสมบูรณ์ แล้วนาไปเขียนลงแผ่น CD_R หรื อ DVD_R ต่อไป
ขั้นตอนการทาแผ่ น Autorun
1.คลิกปุ่ ม Start>Programs>Accessories>Note Pad แล้วเขียนคาสัง่ ดังนี้
[autorun]
Open = Index.exe

Index.exe คือชื่ อโปรแกรมบทเรี ยนที่สร้ าง เช่ น Final1.exe

2. ใช้คาสัง่ Save as ใช้ชื่อว่า Autorun.inf เลือก Save as type เป็ น All File(*.*)
3.คลิกปุ่ ม Save จากนั้นนาข้อมูลที่ได้เขียนลงแผ่น CD นาไปทดสอบและเผยแพร่ ต่อไป

41

อ้างอิง
ชาญชัย บุญคุม้ (2555). “เอกสารประกอบการอบรมโครงการผลิตสื่ อมัลติเมียเดียประกอบการเรี ยนการ
สอน”

