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หลกัการผลติส่ือมัลติมีเดยี 

นายชาญชยั  บุญคุม้ นกัวิชาการโสตทศันศึกษา ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

       ส่ือการเรียนการสอน ในยคุปัจจุบนัถูกสร้างและพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และทบทวนดว้ยตนเอง 

โดยเฉพาะส่ือมลัติมีเดีย ท่ีถูกรวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบ ใหต้อบสนองต่อการรับรู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ในรูปแบบ ของภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ท่ีจะช่วยอธิบายเน้ือหา ในบทเรียนไดดี้

ยิง่ข้ึน ส่งผลใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวบทั้งสามารถพฒันารูปแบบและรายวิชา

ท่ีเป็นองคค์วามรู้ทางดา้นทอ้งถ่ิน  กส็ามารถน ามาจดัสร้างเป็นส่ือการสอนในรูปแบบส่ือมลัติมีเดียได ้โดย

โปรแกรมท่ีสนบัสนุนในการสร้างส่ือมีรูปแบบท่ีเหมาะสมและหลกัการท างานท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถฝึก

ปฏิบติัไดจ้ริง ผูเ้ขียนจึงไดเ้ลือก โปรแกรม Macromedia Author ware มาใชใ้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ

การผลิตส่ือมลัติมีเดียประกอบการเรียนการสอน  

   รูปแบบของบทเรียน  
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    รูปแบบของโครงสร้างของบทเรียน เป็นส่วนท่ีจะตอ้งถูกวางแผนและออกแบบเพื่อท่ีจะไดใ้หง้านออกมา
ดี ขั้นตอนการวางแผน เราเรียกวา่ การเขียนสตอร่ีบอร์ด Storyboard  เป็นการออกแบบวางแผนและก าหนด
โครงสร้างในการสร้างส่ือมลัติมีเดีย เพื่อท าใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพโดยรวม รวมทั้งจะตอ้งเตรียมส่ือต่างๆเพื่อ
มาประกอบกบังานอีกดว้ย เราแยกการสร้างโครงสร้างของบทเรียนออกไดด้งัน้ี 

รูปแบบที ่1 แบบเส้นทางเดียว 

 

 
ประกอบดว้ยกรอบเน้ือหา กรอบค าถามต่อกนั  

รูปแบบที ่2 แบบแตกกิง่ 

 

 
ประกอบดว้ยกรอบเน้ือหา กรอบค าถาม แยกเป็นหลายสาขา ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสนใจต่ืนเตน้เป็นท่ีนิยม
ทัว่ไป 

รูปแบบแตกกิง่ 

มี 9 แบบ คือ 

2.1 แบบแตกก่ิงยอ้นกรอบ 

 
คลา้ยแบบเสน้ทางเดียว แต่มีกรอบค าถามแทรก แลว้มีกรอบตดัสินใจ 

2.2 แบบแตกก่ิงสอบก่อนขา้มบทเรียน 
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สอบเพื่อก าหนดใหผู้เ้รียนไปยงักรอบต่างๆ ตามความสามารถ ขา้มไปกรอบอ่ืนหรือยอ้นไปทบทวนกรอบ

เก่าของเน้ือหาบางตอน 

2.3 แบบแตกก่ิงสอบขา้มบทเรียนแลว้ยอ้นกลบัเสริม 

 
คลา้ยแบบเสน้ทางเดียว 

2.4 แบบแตกก่ิงหลายเสน้ทางใหเ้ลือก 

 
เป็นบทเรียนท่ีมีหลายทางเลือก มีความยากง่ายในแต่ละทางเลือกแตกต่างกนั ผูเ้รียนเลือกทางเดินเอง แต่

เน้ือหาเป็นเร่ืองเดียวกนั แต่รายละเอียดต่างกนั 

2.5 แบบแตกก่ิงกรอบซ่อมเสริมบทเรียนเด่ียว 

 
ผูเ้รียน เรียนจากกรอบเน้ือหา แลว้ตอบค าถาม ตอบถูกป้อนกลบัทางบวกแลว้ไปเน้ือหาต่อไป ตอบผดิสอน

ซ่อมเสริมก่อนไปเน้ือหาต่อไป 

2.6 แบบแตกก่ิงมีห่วงเสริมซ่อมบทเรียน 
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เร่ิมเรียนเน้ือหา แลว้ตอบค าถาม ถา้ตอบถูกมีการเสริมก าลงัใจ ตอบผดิสอนซ่อมเสริมเป็นชุดหลายกรอบ

ก่อนแลว้ไปเน้ือหาถดัไป 

2.7 แบบแตกก่ิงกรอบซ่อมเสิรมบทเรียนหลายก่ิง 

 
เม่ือเรียนเน้ือหาแลว้ตอบค าถาม ค าตอบของค าถามมีหลายขอ้ มีการซ่อมเสริมแต่ละขอ้ก่อนจะส่งผูเ้รียนไป

กรอบเน้ิอหาเดิม 

2.8 แบบแตกก่ิงบทเรียนคู่ 

 
ผูเ้รียนเน้ือหาแลว้ตอบค าถาม ค าตอบมี 2 ค าตอบ แต่ละค าตอบจะมีซ่อมเสริมเป็นส่วนอธิบายใหผู้เ้รียน

น าไปใช ้
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2.9 แบบแตกก่ิงบทเรียนหลายก่ิงประกอบ 

 
ผูเ้รียนตอบค าถาม ค าตอบจะแตกออกเป็นหลายก่ิง แต่ละก่ิงจะมีเน้ือหาใหเ้รียนแตกต่างกนัไป ตามพื้นฐาน

ของผูเ้รียน ใชส้ าหรับวินิจฉยัขอ้บกพร่องของผูเ้รียนได ้

 

 

 

    ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Author ware 

1. ใส่แผน่โปรแกรมลงใน ซีดีไดร์ฟ  

2. จากนั้น ท าการกดคลิก File ช่ือ Setup ตามภาพเพื่อท าการRun โปรแกรมจะท าการติดตั้งจนเสร็จส้ิน

ขบวนการท างาน  ตามภาพ 
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ภาพประกอบการRun File  Setup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

3. จากนั้นท าการ Restart เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการจดัระบบโปรแกรม  

4. ท าการเปิดโปรแกรมโดยไปท่ี Start > All Programs > Macromedia Author ware6 > Authorware6 

ตามภาพ 
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ภาพประกอบการเปิดโปรแกรม 

5. จากนั้นโปรแกรมจะเปิดและพร้อมท างาน ตามภาพ 
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ภาพประกอบหนา้ต่างโปรแกรม Author ware 

 

     แนะน าหน้าต่างโปรแกรม 
   ก่อนจะท าการผลิตส่ือมลัติมีเดียเราควรจะมาท าความรู้จกักบัเคร่ืองมือต่างๆในการสร้าง โดยโปรแกรมจะ
ซ่อนไว ้แต่เม่ือถูกเรียกใชง้านจะปรากฏออกมา ตามภาพ 
 

 
ภาพประกอบแสดงเคร่ืองมือต่างๆในโปรแกรม Author ware 
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เม่ือเปิด Author ware  แลว้ กจ็ะปรากฏเคร่ืองมือท่ีพร้อมส าหรับการออกแบบการท างานต่างๆ ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบระบุเคร่ืองมือต่างๆในโปรแกรม Author ware 

1. Title Bar ท าหนา้ท่ี บอกช่ือโครงสร้างงานมลัติมีเดียท่ีถูกสร้าง 

 

2. Menu Bar ท าหนา้ท่ี รวบรวมหมวดหมู่ของค าสัง่ต่างๆไวใ้หเ้รียกใชง้าน 

 

3. Icon Bar ท าหนา้ท่ีรวบรวมปุ่มไอคอนค าสัง่ท่ีเรียกใชง้านประจ า ท าใหง่้ายในการใชง้านไม่ตอ้งเขา้ไปท่ี

เมนูบาร์ เพื่อเรียกใชค้  าสัง่ 

 

4. Tool Box ท าหนา้ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างโครงสร้างงานมลัติมีเดีย 

 
 

Display Icon ใชแ้สดง Object ท่ีเป็น Text และ Graphic 

 Motion Icon 
 

ใชส้ร้างภาพเคล่ือนไหว 
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Erase Tool 

 
ใชล้บภาพหรือขอ้ความออกจากภาพ 

 
 

Wait Icon ใชห้ยดุการท างานจนกวา่จะกดเมา้ส์หรือคียบอร์ด 

 
 

Navigate Icon ใชส้ร้างการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 

 
 

Frame work Icon ใชส้ าหรับรวบรวมงานท่ีแสดงเป็นแผน่ภาพต่อ ๆ กนัหรือเอกสารต่อ ๆ 
กนั แบบหนงัสือ โดยมีเคร่ืองมือส าหรับเปิดเดินหนา้ ถอยหลงั คน้หา 
ฯลฯ 

 
 

Decision ใชค้วบคุมรูปแบบการท างาน 

 
 

Interaction Icon ใชก้ าหนดรูปแบบการติดต่อกบัผูใ้ชง้านมีทั้งหมด 11 รูปแบบ 

 
 

Calculation Icon ใชก้ าหนดค่าตวัแปร ควบคุมการท างาน 

 
 

Map Icon ใชร้วมไอคอนไวเ้ป็นกลุ่มเพือ่จดัแบ่งงานเป็นโมดูล 

 
 

   Digital Movie       
   Icon 

ใชแ้สดงภาพเคล่ือนไหวจากไฟล ์Digital Movie  

 
 

Sound Icon ใชแ้สดงเสียงจากไฟล ์Sound 

 
 

Video Icon ใชแ้สดงภาพวดีิโอ จากเคร่ืองเล่นเทประบบอนาลอ็ก 

 
 

Start Icon 
Stop Icon 

ใชก้ าหนดจุดเร่ิมตน้ และจุดส้ินสุดการทดสอบโปรแกรม 

 

Color Icon ใชก้ าหนดสีของไอคอนเพื่อแยกกลุ่ม โมดูล 
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5. Project Flow line ท าหนา้ท่ีสร้างและก าหนดการวางปุ่มไอคอนเพื่อก าหนดการท างานตามเส้นทาง 

 

6. Presentation Window ท าหนา้ท่ีแสดงผลการท างาน จาก Flow line ในกรณีท่ีสัง่ใหท้  างานเป็นการ

ทดสอบรูปแบบการท างานของส่ือมลัติมีเดียท่ีถูกสร้างข้ึน  

 

7. Design Tool ท าหนา้ท่ี พิมพข์อ้ความ สร้างรูปทรงเลขาคณิต และเลือกวตัถุต่างๆในการออกแบบ 



12 
 

 

8. Color Tool ท าหนา้ท่ี ก าหนดและเลือกสีใหก้บั เสน้ รูปทรงเลขาคณิต  ตวัอกัษร 

 

9. Modes Tool ท าหนา้ท่ี ก าหนดการแสดงแบบมีพื้นหลงั และไม่มีพื้นหลงั 
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10. Lines Tool ท าหนา้ท่ี ปรับรูปแบบของเสน้ 

 

 

 

11. Fills Tool ท าหนา้ท่ี ปรับการลงพื้นสีตามรูปแบบลวดลายท่ีเลือก 
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     การก าหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้นก่อนการสร้างงาน 

   ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบติัในการสร้างงานมลัติมีเดียช่วยสอน  จะตอ้งท าการเซ็ตค่า ขนาดของงาน 

ต าแหน่งการแสดงผล รวมไปทั้งรูปแบบของปุ่ม ตวัอกัษรซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการท างานดงัน้ี 

1. เร่ิมจากการสร้างโปรเจก็ตง์านก่อน โดยการไปท่ี เมนู File เลือก New จากนั้น เลือก File ตามภาพ 

 

2. เม่ือได ้โมดูลงานเรียบร้อยแลว้ เราจะท าการเรียกหนา้ต่าง Properties ข้ึนมาเพื่อปรับค่าและขนาดในการ

แสดงผลของโปรแกรมท่ีจะสร้างข้ึน ตามภาพ 
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3. เม่ือได ้หนา้ต่าง Properties ข้ึนมาใหท้ าการตั้งช่ือ งาน เช่น CAI_01 จะปรากฏและแสดงช่ือในขั้นตอน

การ Final งานท่ีเสร็จสมบรณ์แลว้  จากนั้นท าการก าหนด Color Background เลือกสีตามตอ้งการโดยการกด

ท่ีปุ่มสีแลว้กดเลือกสี โดยมากจะก าหนดเป็นสีพื้นด า ก าหนด ค่า Size 800x600 (SVGA) เซ็คบลอ็ก Option 

ดงัน้ี 

- Center On Screen 

- Title Bar 

- Match Window Color 

- Standard Appearance 

- Windows 3.1 Metrics 

 

4. หลงัจากนั้นท าการเลือก Tab Interaction ในช่อง Wait Button  สามารถกดเลือกรูปแบบของปุ่มไดต้าม

ตอ้งการ โดยกดปุ่ม Browser จะเกิดหนา้ต่าง Button ท าการเลือกรูปแบบของปุ่มไดต้ามตอ้งการ ท าการ

ยนืยนัการท างานโดยการกดปุ่ม OK  ตามภาพ 
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5. จะไดห้นา้ต่างโปรแกรมท่ีพร้อมส าหรับการสร้างโครงสร้างงานมลัติมีเดีย  ตามภาพ 

 

 

     การก าหนดสร้างบทเรียนช่วยสอนแบบต่อเน่ือง 

   การสร้างแบบเรียนแบบต่อเน่ือง ถา้เปรียบเทียบกเ็หมือนกบัการออกแบบสไลดใ์นโปรแกรม Power Point 

โดยจะท าการสร้างบทเรียนไปทีละเฟรมและแต่ละเฟรมสามารถ ใส่ ภาพประกอบ และ เสียงต่างๆ รวมตั้ง

ตวัอกัษรท่ีจะส่ือสารกบัผูเ้รียน การแสดงผลจะเป็นการเดินทางแบบเสน้ตรงตั้งแต่ตน้จนจบเน้ือหา มีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. เร่ิมท่ี ไปท่ีเมนู File เลือก New จากนั้น เลือก Modify จะปรากฏหนา้ต่าง Propertie File ตั้งช่ือ CAI1 เลือก 
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Background เป็นสีด า Size 640X480 VGA กดเลือก Center On screen , Title Bar , Match Window Color , 

Standard Appearance , Windows 3.1 Metrics เลือกกดยนืยนั OK  ตามภาพ 

 

2. จากนั้นท าการจดัวางไอคอน ต่างๆ ตามภาพ แลว้ท าการ Save as และตั้งช่ือโครงสร้าง CAI1 กด Save 

 

3. จากนั้นกดปุ่ม Run จะปรากฏ Presentation Window ไปท่ีเมนู View เลือก Grid เพื่อโชวเ์ส้นใหส้ะดวกใน

การท างานจดัวางต าแหน่งตวัอกัษรและพื้นหลงั ตามภาพ 
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4. กดเมนู View เลือก Image จะปรากฏหนา้ต่าง Properties Image เลือก Import เลือกพื้นหลงั ช่ือ C1.jpeg 

กดเลือก Import กดปุ่ ม OK จะไดภ้าพพื้นหลงัท่ีจะใชใ้นการออกแบบงาน ตามภาพ 

 

5. จากนั้นท าการพิมพข์อ้ความลงไปโดยการกดเลือก A ในกล่องเคร่ืองมือ Design Tool จากนั้นท าการปรับ

ลดขนาด ใหเ้ขา้กบัขนาดท่ีไดจ้ดัออกแบบเอาไว ้และสามารถก าหนด สี และ การแสดงพื้นหลงั โดยการ กด 

Ctrl+ K , Ctrl+M แลว้ท าการเลือกสีโดยการ กดเลือกตามปุ่มสีท่ีตอ้งการ ทั้งตวัอกัษรและ พื้นหลงั ตามภาพ 
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6. ท าการก าหนดโดยการลบปุ่ม ในค่าของ Wait Icon ดงัน้ี 

     - เปิด Properties Wait Icon โดยการดบัเบิลคลิกท่ี Wait Icon ใน  Flow line 

      - จากนั้นกดเลือก Event เลือก  Mouse Click , Key Press กด OK  

7. ท าการใส่ภาพประกอบการเรียนการสอนดงัน้ี  
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  - กดดบัเบิลคลิกท่ี Display Icon ช่ือวา่ Picture เลือก ลูกศรในกล่องเคร่ืองมือ  

  - เลือกเมนู Insert เลือก Image เพื่อเลือกภาพประกอบต่อไป ตามภาพ   

 

- เลือกลบขอ้มูลโดยการกดคลิกท่ี ขอ้ความ และรูปภาพ จะหายไป จากนั้นท าการเลือกรูปแบบในการหายไป

โดยกดเลือกรูปแบบใน Erase Transition กดปุ่ม OK    
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8. ท าการปรับขนาดและจดัวางต าแหน่ง เม่ือเรียบร้อยกจ็ะไดเ้น้ือหาของสไลดท่ี์ 1 หรือเน้ือหาหนา้ท่ี 1  

ต่อไปกท็ าการสร้างสไลดต์ามขั้นตอนทั้งหมด ตามเน้ือหา จนไดส้ไลด ์ครบทุกหนา้กจ็ะเป็นการสร้าง

แบบเรียนแบบต่อเน่ือง ท่ีแสดงผลตามเน้ือหาท่ีเราไดส้ร้างข้ึน ตามโครงสร้างดงัน้ี 

     

 

  การก าหนดสร้างบทเรียนช่วยสอนแบบไปกลบั 

   การสร้างบทเรียนแบบไปกลบั ในโปรแกรม Authorware แตกต่างกนัท่ีโครงสร้างโมดูล คือ มีการน า 

Calculation Icon     มาใชใ้นการก าหนดการไปกลบั  โดยมีการใชค่้าตวัแปรดงัน้ี 

GoTo(IconID@"IconTitle") ลงใน Calculation Icon และก าหนด ใส่ช่ือ Icon ลง ไปใน "IconTitle" เช่น 

GoTo(IconID@"BG1") ตามภาพ 
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การสร้างการเช่ือมโยงของโมดูล ในบทเรียน 

   การเช่ือมโยงของแต่ละโมดูล ในโปรแกรม Authorware นั้นมีวิธีการเช่ือมโยงอยูห่ลายรูปแบบ และ

รูปแบบท่ีง่ายและสะดวกในการใชง้าน โดยการใชค่้าของ       ฟังกช์ัน่ ตวัแปร ดงัน้ี 

 

 

   การสร้าง Menu  

   การสร้างเมนูในบทเรียนช่วยสอน กเ็ป็นการเช่ือมโยงโมดูลต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงและใชส่ื้ออยา่งเป็น

ระบบ โดยในแต่ละเมนูกจ็ะเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัไปตามโครงสร้างของส่ือ เช่น อาจก าหนดให ้เร่ิมตน้จาก

เน้ือหา จนมาส้ินสุดท่ีแบบทดสอบหลงัเรียน เป็นตน้ มีรูปแบบการสร้างโครงสร้างดงัน้ี 

1. ท าการสร้างเน้ือหาในท่ีน้ีเราจะทดสอบและสร้าง Display Icon  5 Icon และก าหนดใหมี้ขอ้ความ ดงัน้ี  

Page 1 -5 แทนเน้ือหาทั้ง 5 หนา้ ตามภาพ 
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2. จากนั้น ท าการใช ้Interaction Icon  ในการสร้าง เมนูเพื่อรวม โมดุล บทเรียน โดยการน ามาวางไวท่ี้

เส้น Flow Line ต่อไปน า Map Icon    มาวางต่อเรียงไปทางซา้ยของ  Interaction Icon ก าหนด ปุ่มแบบ 

Button ตามภาพ 

 

3. น า Display Icon ช่ือ  P1 ใส่ลงไปใน Map Icon ช่ือ หนา้ 1 ตามภาพ และท าเช่นน้ีทุก Display Icon และน า 

Wait Icon มาวางต่อทา้ยเพือ่เป็นการชะลอการท างานของโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน ตามภาพ 
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4. จากนั้น กดปุ่ม      Run ทดสอบโปรแกรม  ท าการออกแบบหนา้จอเมนู และจดัวางเรียงปุ่มใหม่ตาม

ภาพ โดยการกด Ctrl + P  แลว้เลือกคลิกปุ่มในโปรแกรมปรับขนาดและต าแหน่ง ตามภาพ 

 

5. ท าการทดสอบโปรแกรมการสร้างเมนู โดยการกดปุ่ม      Run ทดสอบโปรแกรม  และลองกดปุ่ม 

หนา้ท่ี 1-5 สงัเกตดูการท างานของโปรแกรม มีการเช่ือมโยงกนัถูกตอ้งจะตอ้งกลบัมาท่ีเมนูหลกั เสมอ 
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    การสร้างแบบทดสอบ 

   การสร้างแบบทดสอบ หรือ ขอ้สอบ เป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียนหรือผูใ้ชโ้ปรแกรมช่วย

สอน ซ่ึง สามารถวดัไดท้ั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีประเภทของขอ้สอบดงัน้ี คือ 

1.ขอ้สอบแบบปรนยั  ก ข ค ง  Multiple choice 

2.ขอ้สอบแบบถูกผดิ True/False 

3.ขอ้สอบแบบเติมค าในช่องวา่ง Fill-in-the-blank 

4.ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ Short answer 

5.ขอ้สอบแบบจบัคู่ Matching 

6.ขอ้สอบแบบก าหนดบริเวณ Hot sport 

7.ขอ้สอบแบบเรียงล าดบั Sequence 

8.ขอ้สอบแบบส ารวจเพื่อตรวจสอบความนิยม Rating Scale 

  ต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ขอ้ พร้อมประเมินผลคะแนน มีขั้นตอนดงัน้ี 

กรุณาพมิพ์ช่ือของท่านในช่องส่ีเหลีย่ม 

 

นายชาญชัย  บุญคุ้ม 

 

พิมพเ์สร็จแลว้กด  Enter เพื่อท างานต่อไป 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที ่1 

โปรแกรม  Microsoft Word 

1.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของโปรแกรม 
Microsoft  Word ไดช้ดัเจนท่ีสุด 

4.   ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบหนา้จอของ
โปรแกรม  Microsoft word 



26 
 

ก.  ใชพ้ิมพเ์อกสาร 
ข. ใชพ้ิมพแ์ละจดัเอกสาร 
ค. ใชพิ้มพแ์ละแกไ้ขเอกสาร 
ง. ใชพิ้มพแ์ละตกแต่งเอกสาร 

2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ตรงกบัความหายของ 
     โปรแกรม Microsoft Word 

ก. สร้างจดหมายเวียนได ้
ข. ใส่เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ได ้
ค. จดัวางฐานขอ้มูลได ้
ง. ท าหนงัสือ  ต ารา รายงานได ้

3.  .  ขอ้ใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรม 
Microsoft  Word  

            ก.  Start>Programs>Microsoft excel 
            ข.  Start>Programs>Microsoft  access 

            ค.  Start>Programs>Microsoft word 

            ง.  Start>Programs>Microsoft  
Powerpoint   
 

          ก.  ไตเติลบาร์ 
          ข.  เน้ือท่ีการพิมพ ์         
          ค.  แฟ้ม 
          ง.  เมนู  
5.  การปิดหนา้ต่างโปรแกรม  Microsoft 
word  ควรใช ้
      ปุ่มใด 
         ก.    

         ข.    

         ค.    

         ง.    

6.วิธีการเรียกโปรแกรม  Microsoft 
Word  วิธีใดท่ีนิยมมากท่ีสุด 
           ก.  คลิกปุ่ม Start 
           ข.  ใชค้  าสัง่ Run 
           ค.  ใชผ้า่น My  Computer 
           ง.  คลิก  Menu 
 

7.  เมนู File ใชใ้นการจดัการเร่ืองอะไรใน

โปรแกรมMicrosoft word 
           ก.  แกไ้ขช้ินงาน 
           ข.  จดัการเร่ืองไฟล ์
           ค.  จดัการหนา้ต่างโปรแกรม 
           ง.  จดัการมุมมองของรูปภาพ 
8.  การจดัขอ้ความชิดซา้ยควรใชปุ่้มใด 
                    ก.    
                    ข.    
                    ค.    
                    ง.    

9.  การท าใหต้วัอกัษรหนาข้ึนควรใชปุ่้มใด 
           ก.   
           ข.   

           ค.   

           ง.   
10.  การเปิดช่ือแฟ้มงานท่ีสะดวกรวดเร็วควรกด
ปุ่มใด 

         ก.    
         ข.    
         ค.    
         ง.    
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เฉลย  ชุดท่ี  1 

1. ข 
2. ข 
3. ค 
4. ค 
5. ง 
6. ก 
7. ค 
8. ค 
9. ก 
10. ข 

 

ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

นายชาญชัย  บุญคุ้ม 

 

ได ้คะแนน ….. จาก 10  ขอ้ 

 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดช่ือผูเ้ขา้ใชง้านโปรแกรม โดยไปท่ีTool Icon น า Interaction Icon    วางลงบนFlow line 

จากนั้นท าการตั้งช่ือวา่ Text Entry เลือกพื้นหลงัท่ีใชใ้นการออกแบบ โดยไปท่ี เมนู Insert เลือก Image 

จากนั้นกด Import เลือกภาพพื้นหลงัท่ีออกแบบไว ้ช่ือ Bg2.jpeg ท าการปรับขนาดตามตอ้งการ 
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2. น า Interaction Icon มาวางแลว้ก าหนด เป็นรูปแบบเป็น Text entry ตั้งช่ือ *  จากนั้นน า Map Icon มาวาง

ลงในเส้น Flow Line ก าหนดทิศทางการเดินทางตามภาพ  ต่อไปเปิด Map Icon น า Calculation Icon วางใส่

ค่าตวัแปร  name:=Entrytext ตามภาพ 

 

 

3. น า Start Icon มาวางไว ้บน Interaction Icon จากนั้นกด Ctrl + R เพื่อทดสอบ ตวัแปรท่ีใส่ ท าการจดัวาง

ต าแหน่งพร้อมท าการปรับขนาด ของกรอบ พิมพต์วัอกัษร ตามภาพ 
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4. ขั้นตอนต่อไปจดัท าสไลดรั์บขอ้มูลตวัแปร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ น า Display Icon , Wait Icon , Erase 

Tool มาวางต่อทา้ยตามล าดบั จากนั้น กด Ctrl+R รันโปรแกรม พิมพ ์ช่ือ กด Enter ท าการเลือก Import 

กราฟิกท่ีออกแบบ ช่ือวา่ bg3.jpg วางลงท าการปรับขนาดใหอ้ยูใ่นกรอบงาน 

 

5. ท าการพิมพ ์ตวัแปรลงไปใน กรอบวา่ {name} เพื่อรอรับค่าตวัอกัษรท่ีพิมพใ์นกรอบป้อนขอ้มูล ตาม
ภาพ  
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6. ท าการเลือก Event โดยการเช็คบลอ็ก Mouse Click , Key Press , Show Button  ใน Wait Icon จากนั้น 

Erase Icon ใน Trasition เลือก รูปแบบในการลบ ตามตอ้งการ 

             

7. ท าการทดสอบโปรแกรม จะไดล้ าดบัการท างานตามภาพ  

    

 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างข้อสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่ออธิบายวตุัประสงคใ์นการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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1. โครงสร้างการสร้างแบบขอ้สอบแบบปรนยั  

 

2. น า Interaction Icon มาวางลงใน Flow line แลว้ กดดบัเบ้ิลคล๊ิกเพื่อเขา้ไปจดัการสร้างและท าการพิมพ ์

ตวัอกัษร เมนู ต่างๆ ตามภาพ 
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3. จากนั้นน า Map Icon มาวางต่อทา้ยไปทางขวา ท าการใส่ค่าตวัแปรในการเซตคะแนนเร่ิมตน้ Score:=0 

โดยการกดเลือก Map Icon ใหเ้กิด Popup Menu ข้ึนท าการเลือก ค าสัง่ Calculation Icon เม่ือใส่ค่าตวัแปร

เสร็จใหก้ด Enter กลบัไปท่ี โหมดการสร้างบทเรียนขั้นต่อไป 

 

4. ขั้นตอนต่อไปท าการเขา้ไปเปิดหนา้ต่าง Map Icon จะไดห้นา้ต่างเพือ่ท าการสร้างตั้งช่ือวา่ 1 น าเอา Erase 

Tool มาวาง กด Run โปรแกรม เม่ือมาถึงการลบจะเกิด Properties:Erase Icon ท าการกดเลือกท่ีภาพกราฟิกท่ี

ออกแบบ จากนั้นท าการเลือกรูปแบบในการลบ ขอ้มูล โดยการไปท่ีช่อง Transition เลือกรูปแบบ Fade Out 

กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัค าสัง่ 
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5. จากนั้นท าการน า Sound Icon เพื่อเป็นการก าหนดเสียงเม่ือผูเ้รียนกดปุ่ม โดยการกดดบัเบ้ิลคลิก ท่ี Sound 

Icon จะไดห้นา้ต่าง Properties:Sound Icon เขา้ไปกด Import แลว้เลือก File เสียง ช่ือวา่ Clicks153.wav กด 

OK ผลท่ีไดคื้อจะเกิดเสียงปุ่มดงัข้ึนหลงัจากการกด  

 

6. ท าการน า Map Icon วางแลว้ เปล่ียนช่ือวา่ Goal (วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้) น า Display Icon ,Sound Icon, 

Display Icon , Wait Icon, Erase Tool , Sound Icon, ตาม Flow Line ใน Goal ตามภาพ  ท าการ Import 

ภาพกราฟิกท่ีออกแบบไว ้ช่ือวา่ bg5.jpg   

 

7. ท าการใส่เสียงบรรยายจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใน Sound Icon  
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8. จากนั้นพิมพจุ์ดประสงคก์ารเรียนรู้ ใน Display Icon ดงัน้ี 

 

       จุดประสงค์การเรียนรู้  

       1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายความส าคญัของโปรแกรม Microsoft Word ได ้

       2. นกัเรียนสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Microsoft Word ได ้

       3. นกัเรียนสามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Word ได ้

9. ท าการหยดุการท างานของโปรแกรม โดยการใช ้ Wait Icon โดยก าหนด Option ใหผ้า่นการท างานโดย

การกดปุ่ม Show Button  โดยใหก้ดเช็คบลอ็ก เคร่ืองหมายถูก หนา้ค าสัง่ Show Button   
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10. ท าการลบกราฟิกท่ีสร้างและออกแบบรวมถึงขอ้มูลตวัอกัษร โดยการใช ้Erase Tool โดยท าการลบ Icon 

2 ตวั ดงัน้ี goal1 และ T1 ตามภาพ จากนั้นกด OK เพื่อยนืยนัค าสัง่ 

 

 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างข้อสอบก่อนเรียนแบบปรนัย 10 ข้อ(Pretest) จากขอ้มูลขอ้สอบ(ตวัอยา่ง)ดา้นบน 

1. น า Map Icon มาวาง แลว้เปล่ียนช่ือวา่ PretestC1 ใส่ค่าตวัแปรควบคุมการท างาน Calculation Icon  โดย

พิมพค่์าตวัแปรดงัน้ี  Score := 0      จากนั้นเปิดหนา้ต่าง Flow Line ข้ึนมา น า Sound Icon  มาวาง แลว้ 

Import เสียง เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด มาไวอ้ธิบายก่อนการท าขอ้สอบ 

2. น า Icon Calculation Icon มาวางไว ้ต่อจาก Sound Icon ลงมาดา้นล่าง แลว้ท าการเปิด จากนั้นใส่ตวัแปร 

ควบคุมการท างานโดยพิมพ ์ดงัน้ี  Scroe:= CorrectChoice เพื่อเป็นการนบัคะแนนขอ้ท่ีตอบถูกตอ้งเท่านั้น  
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3. น า Interaction Icon เพื่อใชก้ าหนดรูปแบบในการท าขอ้สอบแบบปรนยั จากนั้นท าการเปล่ียนช่ือวา่ 

Pretest C1 ท าการน า Map Icon มาวางลงต่อทางดา้นขวาของ Flow Line จะปรากฏหนา้ต่าง Response Type 

ท าการเลือก โหมด Button เพื่อสร้างปุ่มกด  ก. ข. ค. ง.  ท าการสร้างทั้งหมด 4 ปุ่ม 

 

4. จากนั้นท าการเปิด Map Icon ขอ้ท่ีถูก น า Calculation Icon วางลงใน Flow Line ตามภาพ โดยท าการ

ก าหนด Map Icon ท่ีถูกตอ้งใหมี้สีแดงไว ้เพื่อจะไดใ้ส่ค่าควัแปรเพื่อควบคุมการท างานได ้ 

 

5. ท าการสร้างจนครบทั้ง 10 ขอ้ 
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ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างรายงานผลคะแนนการท าข้อสอบ 

1.ตวัอยา่งโครงสร้างในการสร้าง ใน Flow Line  ตามภาพ 

 

2.ท าการใส่เสียงดนตรี เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนโดยการน า Sound Icon มาวาง จากนั้น 

Import เสียง End.mp3  ท าการก าหนดค่าการควบคุมการท างาน ใน Timing  ตามภาพ 

 

3.ท าการสร้างกราฟิกประกอบการรายงานผลคะแนนในการท าขอ้สอบ ตามภาพ โดยใหมี้การพิมพค่์าตวั

แปรในการสรุปคะแนนลงใน บรรทดัของขอ้ความ ดงัน้ี 

   - คุณ {name}  แสดงถึง การน าเอาช่ือของผูเ้รียนมาแสดงในบรรทดัท่ีเราก าหนด 

   - ตอบถูกต้อง {Score}ข้อจาก 10 ข้อ  แสดงถึง การน าเอาค่าคะแนนของผูเ้รียนท่ีตอบถูกตอ้งมาแสดง 



38 
 

      

4.ท าการใส่ค่าตวัแปรก าหนดการท างาน ของ Wait Icon โดยก าหนดให ้โชวปุ่์ม โดยการกดเลือก Show 

Button  จากนั้นก าหนดรูปแบบการลบกราฟิก ใน Erase Tool ต่อไปท าการลบค่าคะแนนโดยใช ้Calculation 

Icon โดยก าหนดค่าตวัแปรในการลา้งคะแนนเพื่อป้องกนัโปรแกรมคิดคะแนนผดิพลาด โดยการพมิพ์

ฟังกช์ัน่ค่าตวัแปร ดงัน้ี Score:=0  

          

ภาพโครงสร้าง Folw Line  ในการท าแบบทดสอบ 

 
5.การสร้างปุ่มในการออกจากโปรแกรม ท าการวาง Map Icon จากนั้นเปิด และน า Sound Icon และ 

Calculation Icon มาวางลงใน Flow Line จากนั้นเปล่ียนช่ือ เป็น Exit  ท าการเปิด  Calculation Icon และท า
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การใส่ตวัแปรในการควบคุมโดย ก าหนดค่าตวัแปร ดงัน้ี Quit ( ) จากนั้นกด Enter เป็นการยนืยนัให้

โปรแกรมรับค าสัง่เม่ือมีการกดปุ่มออกจากโปรแกรม ตามภาพ 

 

การน าออกไปใช้งาน 

เม่ือท าการทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเป็นท่ีเรียบร้อย ต่อไปเป็นขั้นตอนในการจดัท าเป็นส่ือ

ส าเร็จรูป เพื่อน าไปเผยแพร่ผา่นระบบเครือข่าย หรืออยูใ่นรูปแบบของส่ือ Off line ลงในแผน่ CD_R , 

DVD_R เป็นตน้  

1. ไปท่ีเมนู File เลือก Publish เลือก Package จะไดห้นา้ต่าง Package File ท าการเลือก ตามภาพ จากนั้น กด 

Save File(s) & Package 

         



40 
 

2. โปรแกรมจะท าการใหเ้ลือกท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลมลัติมีเดียท่ีสร้างข้ึน โดยใหท้ าการสร้าง Folder ช่ือวา่ Package 

ตั้งช่ือ Media File name วา่ Final01.EXE กด Open เพื่อจดัเกบ็ จากนั้นกด OK ยนืยนั 

 
 

3. โปรแกรมจะท าการ Packaging file  จนเสร็จ ท าการรอสกัครู่ 

 

4. ท าการเปิดดูขอ้มูลใน Folder Package ท าการรันทดสอบโปรแกรม ถา้มีขอ้ผดิพลาดใหก้ลบัไปแกไ้ข แลว้

ท าการ  Package ใหม่ คร้ัง จนสมบูรณ์ แลว้น าไปเขียนลงแผน่ CD_R หรือ DVD_R ต่อไป 

ขั้นตอนการท าแผ่น Autorun 

1.คลิกปุ่ม Start>Programs>Accessories>Note Pad แลว้เขียนค าสัง่ดงัน้ี 

[autorun] 

Open = Index.exe          Index.exe คือช่ือโปรแกรมบทเรียนท่ีสร้าง เช่น Final1.exe 

2. ใชค้  าสัง่ Save as ใชช่ื้อวา่ Autorun.inf เลือก Save as type เป็น All File(*.*) 

3.คลิกปุ่ม Save  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขียนลงแผน่ CD น าไปทดสอบและเผยแพร่ต่อไป 
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