สื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา
ดวยโปรแกรม BB Flash back และ Swish Max

นางสาวชลิดา
นายทรงสิทธิ์
นางสาวปรียารัตน
นางสาวพิมพใจ

พลหาญ
วงษเมฆพยัคฆ
แกววัน
สีใจ
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กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
ชื่อโครงการ สื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ดวยโปรแกรม BB Flash back และ Swish Max
หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวชลิดา
2. นายทรงสิทธิ์
3. นางสาวปรียารัตน
4. นางสาวพิมพใจ

สาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

พลหาญ
วงษเมฆพยัคฆ
แกววัน
สีใจ

อาจารยที่ปรึกษา นายพรพรต มาลาทอง
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เนื่องจากในปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางมากจึงทําใหผูคน
ในสั ง คมและวั ย รุ น ไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของตนตามสั ง คมและ
วัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีบทบาทสําคัญในสังคมไทยในปจจุบันอีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตางๆ ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนสื่อตางๆ เชน CD / VCD / DVD อาทิ
ภาพยนตรบ างเรื่ อ งอาจมีบางส ว นที่ทํา ให ผูช มเกิด ความรูสึก ทางเพศ เป น ตน หรือ เทคโนโลยี
INTERNET อาทิ เว็บไซตอนาจาร การลอลวงขายบริการทางเพศผานทางเว็บไซตและเว็บที่ขายสื่อ
ลามกตาง ๆ เปนตน ทําใหเกิดปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของสังคม คือ ปญหาทางเรื่องเพศ การ
ลอลวง การขมขืน การทําอนาจาร ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนและกอนวัยอันควร เปนตน
ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึงจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาและกลุม
โครงการอนามัยเจริญพันธ นําไปใชศึกษาและเผยแพร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาหาความรู การ
ปองกันปญหาทางดานเพศตางๆ

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเปนสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาใหกับผูสนใจศึกษา
2. เพื่อนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูในโครงการอนามัยเจริญพันธ
3. เพื่อใหเกิดประโยชนและดึงดูดความสนใจแกผูศึกษา
เปาหมายของโครงการ
- สื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาโดยใชโปรแกรม BB Flash back และ Swish Max จํานวน 15
ชุด
- ทําใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาการปองกันและผลกระทบตางๆ
ในเรื่องเพศศึกษา
วิธีดําเนินโครงการ
1. ศึกษาขอมูลชื่อและลักษณะของโครงการ
2. นําขอมูลปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
3. นําเสนอชื่อรูปแบบลักษณะตอคณะกรรมการ วิชาโครงการ
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการจัดทําโครงการ
5. คณะผูจัดทําลงมือปฏิบัติงาน
6. ทดสอบการทํางานและใชงานอยางถูกตอง
7. จัดทํารายงานโครงการ
8. นําเสนอโครงการ

งบประมาณ
งบประมาณชิน้ งาน
- แผนซีดี 30 แผน
- แผนโปรแกรมBB Flash back
- แผนโปรแกรม Swish Max
รวม
งบประมาณเอกสาร
- เขาเลมโครงการ
- หนังสือ BB Flash backและ Swish Max
- กระดาษ A4 3 ริม
- จัดพิมพเอกสาร
- ถายสําเนาเอกสาร
รวม
งบประมาณจัดทํานิทรรศการ
- ฟวเจอรบอรด
- กระดาษสี
- อุปกรณตกแตง
รวม
รวมทั้งสิน

150
100
100
350

บาท
บาท
บาท
บาท

500
250
300
700
500
2, 250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100
200
200
500
3,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเปนสื่อการเรียนรูเรือ่ งเพศศึกษาใหกับผูสนใจศึกษา
2. สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูในโครงการอนามัยเจริญพันธ
3. ใหเกิดประโยชนแกผูศึกษาและดึงดูดความสนใจใหแกผูศึกษา

การประเมินผลและติดตามผล
1. แบบทดสอบการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาโดยใชโปรแกรม BB Flash back และ Swish Max
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของโครงการ
1. การอานออกเสียงพยัญชนะ
2. เสียงควบกล้ําไมชัดเจน
3. มีเสียงเบา
4. คณะผูจัดทําจึงทําการแกไขโดยการอัดเสียงใหม
5. ปรับการอานออกเสียงที่ถูกตองตามพยัญชนะ และปรับเสียงใหมีความดังขึ้น

ลงชื่อ.........................................................................
(นายทรงสิทธิ์ วงษเมฆพยัคฆและคณะ)
ผูเสนอโครงการ

ลงชือ่ .........................................................................
(นายพรพรต มาลาทอง)
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ

กิตติกรรมประกาศ
สื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาโดยใชโปรแกรม BB Flash back และ Swish Max นี้สําเร็จลง
ดวยดี เนื่องจากไดคําแนะนําเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอาจารยพรพรต มาลาทอง อาจารย
ผูสอนแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
ที่ใหความกรุณาในขอคิด
ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา ตลอดจนชวยแกไขงานที่มคี วามผิดผลาด ปรังปรุงขอพกพรองของการ
ทําโครงการ เพื่อใหไดตามมาตรฐานเปนงานวิวิชาการที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้นทางคณะผูจดั ทําจึง
ขอกราบพระคุณทานเปนอยางดี
อนึ่งคณะผูจดั ทําขอขอบพระคุณคณาจารยทุกคนที่ใหคําปรึกษาเรื่องตางๆ และขอขอบคุณ
ทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงการนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายนี้ขอระลึกถึงคุณบิดา มารดา และอาจารยผูซึ่งใหคําแนะนําและชวยอบรมสั่งสอน
แกผูจัดทําและขอขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคน

ผูจัดทํา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของโครงการ
เนื่องจากปจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 ตองมีการทํา
โครงการ Project กอนการจบหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะตองมีการประมวลความรูที่ไดศึกษาเลาเรียน
มาในแตละสาขา กลุมของขาพเจาไดเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การประมวลความรูใน
สาขาที่กลุมของขาพเจาไดศึกษามา ทางกลุมของขาพเจาไดเกิดความคิดที่จัดทําสื่อ การเรียนรูเ รื่อ ง
เพศศึกษาขึ้น โดยการจัดทําโครงการในครั้งนี้จะตองศึกษาวิธีการและกระบวนการตางๆ
ในปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางมากจึงทําใหผูคนในสังคม
และวัยรุ น ไทย มีก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการดํ าเนิ น ชีวิตของตนตามสั งคมและวั ฒ นธรรม
ตะวันตกที่เขามามีบทบาทสําคัญในสังคมไทยในปจจุบันอีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ ที่เขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนสื่อตางๆ เชน CD / VCD / DVD อาทิ ภาพยนตรบางเรื่องอาจ
มีบางสวนที่ทําใหผูช มเกิดความรูสึก ทางเพศ เปนตน หรือเทคโนโลยี INTERNET อาทิ เว็บไซต
อนาจาร การลอลวงขายบริการทางเพศผานทางเว็บไซตและเว็บที่ขายสื่อลามกตาง ๆ เปนตน ทําให
เกิดปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของสังคม คือ ปญหาทางเรื่องเพศ การลอลวง การขมขืน การทํา
อนาจาร ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนและกอนวัยอันควร เปนตน
ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึงจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา เพื่อใหผูที่สนใจศึกษา
และกลุมโครงการอนามัยเจริญพันธ นําไปใชศึกษาและเผยแพร เพื่อ เปนแนวทางในการศึกษาหา
ความรู การปองกันปญหาทางดานเพศตางๆ
จุดมุงหมายของการทําโครงการ
- เพื่อเปนสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาใหกับผูสนใจศึกษา
- เพื่อนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูในโครงการอนามัยเจริญพันธ
- เพื่อใหเกิดประโยชนและดึงดูดความสนใจแกผูศึกษา

ความสําคัญของโครงการ
สื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาที่ไดจัดทําขึ้นมานี้ มีเนื้อหาที่จัดทําดวยโปรแกรม BB Flash
back ที่ใชในการจับภาพพรอมเสียงบรรยายและบันทึกเปนไฟลวิดีโอและใชโปรแกรม Swish Max
ทําเปนหนาหลักหรือหนาแรกที่ทําการเปดใชงานและทําการเชื่อมโยงกับไฟลวิดีโอที่บันทึกไว เพื่อ
ทําการเรียนรูในเรื่องเพศศึกษา โดยมีรูปภาพ ตกแตงสีสันเพื่อเพิ่มความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจ
ในการเรียนรู ใหนักศึกษารูสึกอยากศึกษาและเรียนรูดวยตนเองยิ่งขึ้น
สมมติฐานของการทําโครงการ
- สามารถเปนสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาใหกับผูสนใจศึกษา
- สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูในโครงการอนามัยเจริญพันธ
- ใหเกิดประโยชนแกผูศึกษาและดึงดูดความสนใจใหแกผูศึกษา

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ดวยโปรแกรม BB Flash Back และ โปรแกรม
Swish Max ซึ่งเปนงานที่จําเปนจะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการของโปรแกรม BB Flash Back
และ Swish Max และการใชโปรแกรมตางๆ มาประกอบการศึกษาหาขอมูลเนื้อหาที่เกี่ยวของในการ
จัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ซึ่งมีทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีสื่อการเรียนรู
2. โปรแกรม BB Flash Back
3. โปรแกรม Swish Max
4. Microsoft Power Point 2007
2.1ทฤษฎีสื่อการเรียนรู 1
สื่อการสอน คือ ตัวกลางในการนําความรูความเขาใจไปสูผู เรียน และทําใหก ารเรียนการ
สอนมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องดวยสื่อการสอนไดชวยจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดใกลเ คียง
ความจริง ชวยเพิ่มพูนความเขาใจในสิ่งที่เรียนไปแลว เพราะสื่อคือตัวกลางที่นําสารจากผูสงไปยัง
ผูรับไดถูกตองและรวดเร็วที่สุด และจากผลการวิจัยของนักการศึก ษาหลายทานไดขอสรุปวา การ
สัมผัสทางจัก ษุประสาทใหผลทางการเรียนรูมากที่สุด และความรูนั้นจะคงทนไดนานที่สุด และ
รองลงมาคือโสตประสาท ใหผลทางการเรียนรู และอยูคงทนนาน (เปรื่อง กุมุท ; 2519 : 51) จะเห็น
ไดวาการใชสื่อการสอนเปนสิ่งที่จําเปนและมีผลตอความคงทนในการเรียนรูอีกดวย
สื่อประเภทคอมพิวเตอร ไดแกคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร
(Computer presentation) การใช Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail)
และการใช WWW (World Wide Web)
2.1.1 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามประสบการณ
1. ประสบการณ ตรงและมีค วามมุ งหมาย ประสบการณขั้น นี้ เปน รากฐานสํา คั ญ ของ
การศึกษาทั้งปวง เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรับมาจากความเปนจริงและดวยตัวเองโดยตรง ผูที่
รับประสบการณนี้จะไดเห็น ไดจับ ไดทํา ไดรูสึก และไดดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่
ใหประสบการณการเรียนรูในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเปนจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง
2. ประสบการณจําลอง เปนที่ยอมรับกันวาศาสตรตางๆ ในโลก มีมากเกินกวาที่จะเรียนรู
ได หมดสิ้น จากประสบการณ ตรงในชี วิต บางกรณีก็ อ ยู ในอดี ต หรือ ซับ ซ อ นเร น ลั บหรื อ เป น
1
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อันตราย ไมสะดวกตอการเรียนรูจากประสบการณจริง จึงไดมีการจําลองสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมาเพื่อ
การศึกษา ของจําลองบางอยางอาจจะเรียนไดงายกวาและสะดวกกวา
3. ประสบการณนาฏการ ประสบการณตาง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอยางที่เราไม
สามารถประสบไดดวยตนเอง เชน เหตุการณในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มี
ปญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เปนนามธรรม การแสดงละครจะชวยไปใหเ ราไดเขา
ไปใกล ค วามเป น จริ ง มากที่ สุ ด เช น ฉาก เครื่ อ งแต ง ตั ว เครื่ อ งมื อ หุ น ต า ง ๆ เป น ต น
4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงขอ เท็จจริงหรือแบงความคิด หรือกระบวนการ
ตางๆใหผูฟงแลเห็นไปดวย เชน ครูวิทยาศาสตรเตรียมกาซออกซิเจนใหนักเรียนดู ก็เ ปนการสาธิต
การสาธิตก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่ เราถือเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ซึ่งใน
การสาธิตนี้ อาจรวมเอาสิ่งของที่ใชประกอบหลายอยาง นับตั้งแตของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือ
คําพูดเขาไวดวย แตเราไมเพงเล็งถึงสิ่งเหลานี้ เราจะใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียน
จะตองเฝาสังเกตอยูโดยตลอด
5. การศึก ษานอกสถานที่ การพานั กเรี ยนไปศึก ษานอกสถานที่ เป นการสร างเสริ ม
ประสบการณชีวิตเพื่อใหนักเรียนไดเรียนจากแหลงขอมูล แหลงความรูที่มีอยูจริงภายนอกหองเรียน
ดัง นั้น การศึ กษานอกสถานที่ จึงเป นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่เ ปน สื่ อกลางใหนั ก เรี ย นไดเ รี ย นจากของจริง
6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กวางขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งตางๆ
เพื่ อ ใหค วามรูแ กผู ช ม ดั งนั้น นิทรรศการจึ ง เป นการรวมสื่อ ตา ง ๆ มากมายหลายชนิด การจั ด
นิทรรศการที่ใหผูเรียนมามีสวนรวมในการจัด จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดสรางสรรคมีสวน
รวม และไดรับขอมูลยอนกลับดวยตัวของเขาเอง
7. โทรทัศนและภาพยนตร โทรทัศนเปนสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปจจุบัน เพราะได
เห็นทั้งภาพและไดยิ นเสีย งในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร และถายทอดเหตุการณที่กําลัง
เกิดขึ้นไดดวย นอกจากนั้นโทรทัศนยังมีหลายรูปแบบ เชน โทรทัศนวงจรปด ซึ่งโรงเรียนสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศ นวงจรปด ที่เอื้อประโยชนตอ
การศึกษาอยางกวางขวาง ภาพยนตรเปนสื่อที่จําลองเหตุการณมาใหผูชมหรือผูเรียนไดดูแ ละไดฟง
อยางใกลเคียงกับความจริง แตไมสามารถถายทอดเหตุก ารณที่กําลังเกิดขึ้นได ถึงอยางไรก็ตาม
ภาพยนตร ก็ ยั ง นั บ ว า เป น สื่ อ ที่ มี บทบาทมากในการเรีย นการสอน เช น เดี ย วกัน กั บโทรทั ศ น
8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ไดแก ภาพถาย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสง
และโปรงแสง ภาพทึบแสงคือรูปถาย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพตาง ๆ สวนภาพนิ่งโปรงใส
หมายถึงสไลด ฟลมสตริป ภาพโปรงใสที่ใชกับเครื่องฉายวัสดุโปรงใส เปนตน ภาพนิ่งสามารถ
จําลองความเปน จริ งมาให เ ราศึ กษาบนจอได การบั น ทึก เสีย ง ไดแ ก แผน เสีย งและเครื่ อ งเล น
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แผนเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่เ กี่ยวกับเสีย ง
ซึ่งนอกจากจะสามารถนํามาใชอยางอิสระในการเรียนการสอนดวยแลว ยังใชกับรายการวิทยุและ
กิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ไดดวย สวนวิทยุนั้น ปจจุบันที่ยอมรับกันแลววา ชวยการศึกษาและการ
เรียนการสอนไดมาก ซึ่งไมจํากัดอยูแตเพียงวิทยุโรงเรียนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไปอีก
ดวย
9. ทัศนสัญลัก ษณ สื่อ การสอนประเภททัศนสัญญาลัก ษณนี้ มีมากมายหลายชนิด เช น
แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การตูน เปนตน สื่อเหลานี้เ ปนสื่อที่มีลักษณะเปน
สัญลักษณสําหรับถายทอดความหมายใหเขาใจไดรวดเร็วขึ้น
10. วจนสัญลักษณ สื่อ ขั้นนี้ เปนสื่ อที่จัดวา เปน ขั้นที่เ ปนนามธรรมมากที่สุดซึ่ งไดแ ก
ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณทางคําพูดที่เปนเสียงพูด ความเปนรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม
คงเหลื ออยู เลย อยา งไรก็ ดี ถึงแมสื่ อประเภทนี้จะมี ลักษณะที่เ ปนนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช
ประโยชนจากสื่อประเภทนี้มาก เพราะตองใชในการสื่อความหมายอยูตลอดเวลา.
2.1.2 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามคุณสมบัติ Wilbure Young
1. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เชน กระดานดํา กระดานผาสําลี) แผนภูมิ รูปภาพ ฟลม
สตริป สไลด ฯลฯ
2. โสตวัสดุ (Audio Materisls ) เชน เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ
หองปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ
3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เชน ภาพยนตร โทรทัศน ฯลฯ
4. เครื่องมือหรืออุปกรณ (Equipments) เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายฟลมสตริป
เครื่องฉายสไลด
5. กิจกรรมตาง ๆ (Activities )เชน นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯสื่อการเรียนการ
2.1.3 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามรูปแบบ(Form)Louis Shores
1. สิ่งตีพิมพ (Printed Materials) เชน หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ
2 วัสดุกกราฟก เชน แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ
3. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment) เชน ภาพยนตร สไลด
ฯลฯ
4. วัสดุถายทอดเสียง (Transmission) เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง
2.1.4 สื่อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช
1. เครื่องมือหรืออุปกรณ (Hardware)
2. วัสดุ (Software)
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3. เทคนิคหรือวิธีการ (Techinques or Methods)
2.1.5 คุณคา และประโยชนของสื่อการเรียนการสอน
1. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
1.1 เรียนรูไดดีขึ้นจากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตางๆ
1.2 เรียนรูไดอยางถูกตอง
1.3 เรียนรูไดงายและเขาใจไดชัดเจน
1.4 เรียนรูไดมากขึ้น
1.5 เรียนรูไดในเวลาที่จํากัด
2. ชวยใหสามารถเอาชนะขอจํากัดตาง ๆ ในการเรียนรู ไดแก
2.1 ทําสิ่งนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
2.2 ทําสิ่งซับซอนใหงายขึน้
2.3 ทําสิ่งเคลื่อนไหวชาใหเร็วขึ้น
2.4 ทําสิ่งเคลื่อนไหวเร็วใหชาลง
2.5 ทําสิ่งเล็กใหใหญขึ้น
2.6 ทําสิ่งใหญใหเล็กลง
2.7 นําสิ่งที่อยูไกลมาศึกษาได
2.8 นําสิ่งที่เกิดในอดีตมาศึกษาไดชวยกระตุนความสนใจของผู
2.9 ชวยใหจดจําไดนาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียน
2.10 ชวยใหผูเรียนไดคิดและแกปญหา
2.11 ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลคุณคาของสื่อการเรียนการ
สอนการเรียนการสอน
3.สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะขอจํากัดเรื่องความแตกตางกันของประสบการณ
ดั้งเดิมของผูเรียน คือเมือ่ ใชสื่อการเรียนการสอนแลวจะชวยใหเด็กซึ่งมีประสบการณเดิมตางกัน
เขาใจไดใกลเคียงกัน
4.ขจัดปญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณตรงบางอยาง หรือการเรียนรู
5.ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมและสังคม
6.สื่อการเรียนการสอนทําใหเด็กมีความคิดรวบยอดเปนอยางเดียวกัน
7.ทําใหเด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตองและสมบูรณ
8.ทําใหเด็กมีความสนใจและตองการเรียนในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น เชนการอาน ความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค ทัศนคติ การแกปญหา ฯลฯ
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9.เปนการสรางแรงจูงใจและเราความสนใจ
10.ชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณจากรูปธรรมสูนามธรรม
2

2.2 ทฤษฎี โปรแกรม BB FlashBack
BB Flash Back เปนโปรแกรมสําหรับบันทึกหนาจอเพื่อสราง Tutorial ตางๆเพื่อสอนการ
ใชงานฝกฝนหรือ อธิบายขั้นตอนตางๆบนหนาจอ และ ภาพยนตรสามารถสงออกไปเปน Flash
หรื อ AVI เพื่ อ ใช บน CD เผยแพร บ นเครือ ข า ยหรื อ Internet ตัวอย างเชน ผู ใช ส ามารถสร า ง
ภาพยนตรดวยโปรแกรมนี้ในไมกี่นาทีเทานั้น โปรแกรมนี้เคายังใหคุณสามารถควบคุมการเลนซ้ํา
ของภาพยนตรตามที่คุณตองการและใสมันลงในไฟล Html ผาน Template ที่คุณสามารถแกไขได

รูปที่ 2.1 หนาตาโปรแกรม BB FlashBack

2

http://technology.impaqmsn.com/article.asp?id=1128 วันที่8 ธันวาคม 2552
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2.2.1 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
1. นําแผนโปรแกรมใสลงใน CD – ROM
2. แลวไปที่ตัวโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิก โปรแกรมจะทําการติดตั้ง

รูปที่ 2.2 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
3. จะขึ้นหนาตา BB Flash Back Install Aware Wizard ใหกดปุม Next เพื่อทําการติดตั้ง

รูปที่ 2.3 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
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4. ใหเลือก I have read, Underst and, and accept the license agreement displayed เพื่อ
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรม แลวทําการกดปุม Next ทําติดตั้ง

รูปที่ 2.4 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
5. แลวทําการกดปุม Next อีกทีหลังจากนั้นจะใหเลือกไดวเพื่อทําการติดตั้ง แลวกดปุม
Next
6. ตรงชองของ Create icons for: ใหเลือก All Users แลวกดปุม Next

รูปที่ 2.5 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
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7. แลวจะมีใหกดปุม Next แลวโปรแกรมจะทําการติดตั้ง

รูปที่ 2.6 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back
8. การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back ก็จะเปนการเสร็จสมบูรณ แลวจะปรากฏรูป
โปรแกรมขึ้นบนหนาจอ

รูปที่ 2.7 การติดตั้งโปรแกรม BB Flash Back

2-9

2.2.3 การเขาไปเพื่อใชงานโปรแกรม BB Flash Back
1. ดับเบิลคลิกที่ชื่อโปรแกรม BB Flash back
2. จะขึ้นหนาตาโปรแกรม Trial Period Check ใหกดที่ Continue the trial-Run
BB Flash Back

รูปที่ 2.8 การเขาไปใชงานโปรแกรม BB Flash Back
3. แลวเลือกกดที่ Record a new movie

รูปที่ 2.9 การเขาไปใชงานโปรแกรม BB Flash Back
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4. จะมีใหเราเลือกการใชงานแบบเติมจอ (Whole Screen) หรือกําหนดเอง (Region or
Window) แลวไปที่ Sound… เลือกการใชงาน Microphone แลวกด OK
5. ถาเราเลือกการใชงานแบบ Whole Screen ใหกด Record แตถาเราเลือกการใชงานแบบ
Region or Window ใหกด Continue แลวกด OK

รูปที่ 2.10 การเขาไปใชงานโปรแกรม BB Flash Back
8. ถาเราเลือกเปน Region or Window หนาตาของการใชงานจะขึ้นมาในภาพนี้

รูปที่ 2.11 การเขาไปใชงานโปรแกรม BB Flash Back
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9. แตถาเราเลือกการใชงานแบบ Whole Screen จะปรากฏหนาตาการใชงานดังภาพนี้

รูปที่ 2.12 การเขาไปใชงานโปรแกรม BB Flash Back
10. สวนในภาพนี้จะเปนหนาตาโปรแกรมของ BB Flash Back โดยโปรแกรมนี้จะใชใน
การจับภาพหรือจัดทําสื่อการสอนตามที่คุณตองการที่จะใชงาน

รูปที่ 2.13 หนาตาโปรแกรมของ BB Flash Back
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ในโปรแกรมนี้จะใชสําหรับจับภาพตามทีค่ ุณตองการในการจับภาพนั้นจะมีแถบ
ใหเราเลือกหยุดหรือปดการใชงานโดยจะมีการบันทึกโดยอัตโนมัติ
2.3 ทฤษฎี โปรแกรม Swish Max 3
1. หนาตาของโปรแกรม Swish Max

นี่

รูปที่ 2.14 หนาตาของโปรแกรม Swish Max

3

http:// www.lks.ac.th/kuanjit/menulink_web.htm8 วันที่ 9 ธันวาคม 2552
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รูปที่ 2.15 เครื่องมือตางๆของโปรแกรม Swish Max

รูปที่ 2.16 เอฟเฟคตางๆ
แถบยาว ๆ ที่วงไวนี่เรียกวา Timeline แปลเปนภาษาไทยตรงๆ ก็คือ “เสนเวลา” นั่นเองตัวนี้
สําคัญมากในการสรางงานเคลื่อนไหว เพราะมันจะเปนตัวกําหนดวาที่วินาทีที่เทานี้นะ เจารูปภาพนี้
ตองวิ่งเขา เวลาเทานี้ขอความนั้นวิ่งออก แบบนี้เปนตน ซึ่งในการคุม Timeline เปนเรื่องที่สนุกที่สุด
ในการใชโปแกรมนี้
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รูปที่ 2.17 การกําหนดระยะเวลาการแสดงเอฟเฟค

รูปที่ 2.18 แถบเครื่องมือสําหลับกําหนดคาตางๆ
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2.3.1 แนะนําโปรแกรม SWISH MAX
Swish Max เป น โปรแกรมที่ ช วยให ผู ใช ส ามารถสร า งสรรค ผ ลงานในรูปแบบ Flash
Animation,Flash Presentation, Web Multimedia โดยสามารถสร า ง Web ในรู ปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) พรอมเสียงประกอบเพื่อเพิ่มความนาสนใจ นอกจากนี้ SWISH MAX
สามารถสราง Effect แปลกใหมใหกับ ตัวอักษร ภาพ กราฟก มากกวา 230 แบบ รวมไปถึงเทคนิก
การสรางปุมหรือ Menu อยางงาย รวมไปถึงการเขียนสคริปเพื่อควบคุมการทํางานไดเ ชนเดียวกับ
โปรแกรม Macro media Flash แตดวยลัก ษณะการใชงานของโปรแกรม SWISH MAX จะมีค วาม
ง า ยกว า มากผู ใ ช ไ ม จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู ใ นการสร า งเว็ บ มากนั ก เป น ผู มี พื้ น ฐานในการใช
คอมพิ วเตอร ทั่วไปก็ ส ามารถใชงานได ด วยความสะดวก เข า ถึง ความต อ งการของผูใช ทํ าให
โปรแกรม SWISH MAX ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในปจจุบัน
1.ทําความรูจักกับโปรแกรม SWISH MAX
SWISH MAX เป น โปรแกรมที่ ใช ส ร า งงาน Flash Animation ของบริ ษั ท SWISH
zone.com Ptyltd(www.swishzone.com) เวอร ชั่ น ล า สุ ด คือ SWISH MAX 2005.11.16 ซึ่ ง มี
ความสามารถในการผลิตผลงานไดหลากหลายรูปแบบ เชน Banner Logo Graphic B+ackground
Brtton Drawing Animationรวมไปถึงการสราง Interactive โตตอบกับผูใชไดในทันที ทั้งยังสามารถ
ผลิตงานในรูปแบบสื่อประสม (ภาพ ตัวอักษร เสียง) เพื่อเราความสนใจใหกับผูชม ทําใหผูรับสาร
เกิด Attentionใสใจที่จะรับสารที่เราสงไปไดเปนอยางดี รวมไปถึงการสรางงาน Web Multimedia
งาน Presentationที่นาสนใจ งานสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งในรูปแบบ Online และ
Offline โดยสามารถ Export File เปน .SWF .AVI .HTML .EXE
2. มีรูปแบบใหมในโปรแกรม Swish Max
1. User Interface .2. Effects 3. Drawing 4. Scripting 5. Import & Export

- User Interface

รูปที่ 2.19 ลูกเลนภายในโปรแกรม Swish Max
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• มีลักษณะจอภาพที่ใชงานสะดวกขึ้น สามารถสราง Flash Animation ไดในเวลาไมกี่นาที
• Objects, frames and effects สามารถเพิ่มหรือลบไดโดยการ Click ขวาบน timeline ไดทันที
• การจัด การ movies, scenes and sprites จั ดการได งา ยขึ้ น นอกจากนี้ ในส วนของ Content
Management ผูใชบริหารจัดการไดงายขึ้น มองเห็น Object ที่มีอยูใน Movie ทั้งหมด
• สามารถแกไขภาพโดย Click เลือก ObjectProperties
• หากตองการลบ Object ที่ไมตองการใชเพื่อลดพื้นที่ การทํางาน เลือก Object › Delete
• หรือเพิ่ม Object ใหเลือก Import
- Effects

รูปที่ 2.20 Effectใหมๆใหเลือกใชงาน

• SwishMax มี Effect ใหมๆใหเลือกใชมากกวา 230 รูปแบบ
• ผูใชสามารถสราง Effect ไดดวยตนเอง
• สามารถใช Effect เพิ่มไดอยางตอเนื่องมากกวา 1 ครั้ง

2 - 17

- Drawing
ในสวนของเครื่องมือที่ใชสําหรับวาดรูป (Tools Box) ไดเพิ่ม เครื่องมือAutoShape ในรูปทรงตางๆ
ดังภาพ และเพิ่มรูปทรง 3 มิติ
 สามารถเขียน Script ขั้นสูง โดยเลือก Script Guide Expert
 Copy และ Paste Scripts ขาม Objects และ Sprites
 มี 'Debug' Panel ที่งายตอการคนหา fixing errors ของ scripts

- Import & Export
Import SWF Movies Import Graphic, Text, Advance Export Control Sounds, Animation gif

 Import SWF movies จากทุกไฟล Flash
 Import ไฟล Sounds(.wav .mp3), Graphics(.gif .jpg .wmf .bmp .png) and Text
(.doc .txt)
 Export โดยการบีบอัดไฟลขั้นสูง เพื่อใหไฟล SWF มีขนาดเล็ก
ลักษณะจอภาพของโปรแกรม Swish Max
เมื่อเขาสูโปรแกรมโดยเลือก Start > All Programs > Swish --Max จะปรากฏหนาจอดังภาพ

รูปที่ 2.21 หนาตาเมื่อเขาสูโปรแกรม
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สวนประกอบของหนาตาโปรแกรม Swish Max มีดังนี้

รูปที่ 2.22 สวนประกอบของโปรแกรม Swish Max
1. Main Menu เปนคําสั่งพื้นฐานที่ทุกโปรแกรมตองมีใชงาน
2. Toolbar แถบเครื่องมือรวบรวมคําสั่งเปนภาพไอคอน เพื่อใหผูใชเขาถึงคําสั่งไดทันที
• Standard Toolbar เปน Toolbar ที่รวบรวมเครื่องมือตางๆที่ใชจัดการกับไฟล
• Insert Toolbar เปน toolbar ที่ใชสําหรับ Insert Object เชน Insert Scene, Insert
Text, Insert Image, Insert Content, Insert button, Insert Sprite
• Control Toolbar เครื่องมือสําหรับควบคุมการแสดงผลของ Movie
ไอคอน ชื่อปุม การใชงาน
Stop หยุดการแสดง Movie
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Play Movie แสดงผลทั้ง Movie ทุก Scene ที่สรางขึ้น
Play Scene แสดงผลเฉพาะ Scene ที่เลือกทํางาน
Play Effect แสดงผล Effect ที่เลือกใช
3. Panel เปนสวนที่ใชสําหรับการกําหนด Effect และ Script ใหกับ Object

รูปที่ 2.23 ใชสําหรับการกําหนด EffectและScriptใหกับObject
4. Outline Panel เปนสวนแสดงจํานวน Scene และ Object ที่บรรจุอยูภายใน สามารถจัดการ
เพิ่มหรือลบ Scene และ Object ได แสดง Movie ใหเห็นเปน Layer โดยมองเห็นภาพจากบนลงลาง

รูปที่ 2.24 แสดงจํานวนSceneและObject
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5. Layout Panel ประกอบดวย
 Toolbox ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือสําหรับการ Drawing
 Tool Option สําหรับปรับแตง Scale, Rotate, Resize, Distort
 Workspace พื้นที่สําหรับการวางชิ้นงาน แสดง Object ตางๆ และใชสําหรับ
แสดงผลMovie เมื่อ Play Movie อีกดวย
6. Movie Panel หรือ Object Panel
เปนสวนที่ใชกําหนดคุณสมบัติของ Movie, Scene และ Object ตางๆ ไดแก Button Object
Panel, Group Object Panel, Scene Object Panel, Shape Object Panel, Sprite Object Panel, Text
Object Panel และ Sound Object Pane
2.3.2การใชงาน Swish Max เบื้องตน
จากที่ กล า วมาไดแ นะนํ าความสามารถของโปรแกรม SWiSHMax องค ประกอบและ
เครื่องมือ ในโปรแกรมมาแลวกลาวถึงวิธีการสรางและปรับแตง Movie, การทํางานภายในScene
และจะทํ าความรู จัก กับ Object มากขึ้ นสํ าหรับการสรางงานของโปรแกรม SWiSHMax นั้ น
เปรียบเสมือนกับการสรางภาพยนตร 1เรื่อง ซึ่งประกอบไปดวยฉากตางๆ มารอยเรียงเปนเรื่อ งราว
ตอ เนื่องกัน แตล ะฉากก็มีองคประกอบดังนี้ตัวแสดงหลัก ตัวประกอบ ฉาก โตะ เกาอี้ ขอความ
ประกอบ เสีย ง เป นตน ในการทํา งานกับโปรแกรมนั้ น เราจะเรี ย กไฟล ที่สร า งขึ้ นว า Movie
ประกอบดวย Scene ตั้งแต 1 Scene ขึ้นไป ภายในScene จะมี Object ตัวอักษร รูปวาด ภาพกราฟก
ปุม ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมไปถึงใส Effectใหกับ Object ตางๆ ดวย
1. การสรางและปรับแตง Movie
เมื่อเปดโปรแกรม Swish Max ขึ้นมา สังเกตดูที่ Movie Panel หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา
Object Panel ทางขวามือ ของโปรแกรม โดยปกติข นาดของ Movie อยูที่ 300 x 400 pixels และมี
อัตราความเร็วในการแสดงผล 12 เฟรมตอวินาที ใหทําการปรับแตงขนาด Movie ตามวัตถุประสงค
ของผูใช
 สราง Banner กําหนดขนาด 780 x 90 pixels
 สรางเว็บไซด กําหนดขนาด 780 x 600 pixels
 สรางงาน Presentation กําหนดขนาด 800 x 600 pixels
ปรับแตงสี Background Color โดย Click เลือกที่ถาดสี ทํา การเลือกสีที่ตอ งการ อาจ
ปรับแตง Frame Rate ไดมากกวา 12 frames/sec ถาเพิ่มตัวเลขสูงขึ้น เชน 20 frames/sec ก็จะทําให
การแสดงผลของMovieเร็ว ขึ้น ถัดไปใหทานเลือกClick ที่กลองสี่เหลี่ยมของ Stop playing at end
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of movie เพื่อใหการแสดง Movie นั้นเลนเพียงครั้งเดียวและหยุดหากไมเ ลือกไวก็จะทําให Movie
นั้นเลนแบบวนรอบ (Loop)
2. การทํางานภายใน Scene
Scene หรือฉาก เปนสวนที่ใชในการบรรจุ Object ประเภทตางๆ ไดแก Button, Text,
Sprite,Image, Shape เปนตน สามารถมีมากกวา 1 Scene เพื่อประกอบกันเปน Movieจากภาพ
Outline Panel แสดงใหเห็นถึงสวนประกอบภายใน Sceneซึ่งมี Object ของ Button, Sprite, Text
และ Shape สามารถทําการเพิ่ม Scene และ Object ได เพิ่ม Scene เลือก Insert > Sceneหรือเพิ่ม
Object เลือกInsert > Imageเปนตน

รูปที่ 2.25 การกําหนดภายใน Scene
ในกรณีที่มี Object หลายชิ้น ควรเปลี่ยนชื่อโดยการClick ที่ตัวหนังสือขางทาย 1 ครั้งและ
พิมพชื่อใหมลงไปในสวนของการปรับแตง Scene ให Click เลือกที่กลองสี่เหลี่ยมของ Stop playing
at end of scene เพื่อให Sceneนั้นแสดงผล 1 ครั้งและหยุด ใหผูใชงานควบคุมการศึกษาเรื่องราว
ตางๆนั้นดวยตนเอง โดยทําปุมไวสําหรับโตตอบใหผูใช Click ปุม Next เพื่อไปยัง Scene ถัดไป
หรือ Click ปุม Back เพื่อยอนกลับไปยัง Scene ที่ตองการอีกครั้งการจัดลําดับ Scene โดยอาจสลับ
Scene ขึ้นหรือลงดวยเครื่องมือ
หรืออาจ Click Scene แลวลากเมาสไปวางบนหรือลาง
Scene อื่น
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รูปที่ 2.26 การกําหนดคา

3.รูจักกับ Object

รูปที่ 2.27 หนาตาง Object
Object ในโปรแกรม Swish Max มีหลายประเภทแบงได ดังนี้
1. Text Object เปน Objectประเภทขอความ ตัวอักษร
2. Button Object เปน Objectประเภทปุม ใชในการ Click เพื่อแสดงผลหรือเชื่อมโยงไปยัง
หนาเว็บตามที่กําหนดไวใน Script
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3. Shape Object เปน Objectประเภทรูปวาดที่สรางจาก Tool box
4. Image Object เปน Objectประเภทภาพกราฟก
5. Sprite Object เปน Objectประเภทที่นําObjectอื่นเขามา และกําหนดคาการทํางานภายใน
ใหกับObjectทั้งหมดดวยการใส Effect หรือ Action
6. Soundtrack Object เปน Object ประเภทไฟลเสียง
7. Content Object เปน Object ที่นําไฟลตางๆ เชน text, Image, Sound จากภายนอกมาเก็บ
ไวพรอมที่จะนําไปใชงานไดทันที
8. Instance Object เปน Object ที่คัดลอกมาจาก Object Sprite และนํามากําหนดคาภายหลัง
2.7 การสรางและตกแตงขอความ (Text)
จะกลาวถึงการใชงานโปรแกรม SWiSH Max เบื้องตน ทําใหสามารถกําหนดคาของไฟล
Movie ที่สรางขึ้น ไดตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน เขาใจถึงการทํางานภายใน Sceneและ
รูจักประเภทของ Object สวนบทเรียนหนวยที่ 3 เปนจุดเริ่มตนของการสรางชิ้นงาน ซึ่งจะอธิบายถึง
วิธีการสรางและตกแตงขอความ (Text) ชนิดของขอความ ซึ่งนับเปน Object ชิ้นแรกที่กําลังจะถูก
สรางขึ้น
1. การสรางขอความ
ในการสรางขอความนั้นสามารถสรางไดหลายวิธี สรางโดยผูใชพิมพตัวอักษรขึ้นใหม หรือ
เปดไฟลที่มีนามสกุล .txt .doc .ppt .pdf ขึ้นมา ใชเมาสลากแถบดําขอวามที่ตองการ Click ขวาเลือก
Copy จากนั้นเปดโปรแกรม SWiSHMax ขึ้นนํามา Paste ภายใน Text Object ดังภาพตามลําดับ
1. เปดไฟล Microsoft Word > เลือกแถบดําขอความ > Click ขวา > Copy

รูปที่ 2.28 การสรางขอความ
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2. เปดโปรแกรม SWiSHMax > Click เลือก
Panel > Click 1 ครั้งบน Workspace

นํา Text ที่ Copy มา Paste ที่ Object

รูปที่ 2.29 ภาพการสรางขอความโดยนํา Text จากภายนอกเขามาใชงาน
สําหรับการสรางขอความดวยตนเองก็ใชวิธีการเดียวกับที่กลาวมาแตดัดแปลงเล็กนอย ดังนี้
>Click เลือก จากToolbox >พิมพขอความ Text ที่ Object Panel >Click 1 ครั้งบน
Workspace
* ขอแนะนําสําหรับการใช Font ภาษาไทย ควรเลือกใช Font UPC เชน AngsanaUPC
CordiaUPC เปนตน
2. การตกแตงขอความ
เมื่อเราสรางขอความเรียบรอ ยแลวใหทําการเปลี่ยน Font Style, Font Size, Font Color
ดังลําดับภาพตอไป
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รูปที่ 2.30 ภาพแสดงการตกแตง Font Style
วิธีการตกแตงขอความ มีดังนี้
1. Click เลือก Text Object ใหปรากฏกลองสี่เหลี่ยมลอมรอบ
2. เลือก
โดย Click ลูกศรเพื่อเปลี่ยน Font Style
3. เมื่อลากเมาสผานตัวอักษรตางๆ ก็จะปรากฏตัวอยางของ Font Style นั้นสําหรับการเปลี่ยน
Font Size > Click ลูกศรหากเลือกตัวเลขมาก Font จะมีขนาดใหญ

รูปที่ 2.31 การกําหนดและเลือกสี
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การเปลี่ยน Font Color › Click › เลือกสีตามตองการจากแผงสี หรืออาจกําหนดโคดสี
ดวยตนเองในชอง Hex เชน CC3399 และอาจปรับสีใหโปรงใสมากขึ้นดวยการใสคาที่ Alpha %
ปกติจะมีคา 100 ใหลดลงเปน 50 หรือ 30 สีที่ไดก็จะโปรงใสสามารถนําไปซอนทับกับ Object อื่น
ได จะมองเห็นวัตถุที่อยูใน Layer ดานลาง

ในการปรับแตง Text ยังมีเครื่องไมเครื่องมือใหเลือกใชอีกหลายตัวดังนี้
+ Font Type
เลือก Vector
+ Bold ตัวหนา
+ Italic ตัวเอียง
+
สําหรับจัดวาง text ใหชิดซาย กึ่งกลาง ชิดขวา ฯลฯ
+
ตัวกําหนดทิศทางไหลของตัวอักษร
ดังภาพแสดงตัวอยางดานลาง
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาด Text โดยใชเครื่องมือ Options บน Toolbox ไดแก
Scale , Resize
ดังกลาวกับ Text

, Rotate

วิธีการใช เครื่องมือ Scale > Click
ลากเมาสเพื่อขยายหรือลดขนาด Text

วิธีการใชเครือ่ งมือ Rotate > Click

, Distort

ดูภาพตัวอยางการใชเครื่องมือ

> Click Text > นําเมาสไปวางบนกลองสี่เหลี่ยม >
> Click Text >นําเมาสไปวางบนวงกลมเล็กๆ >

ลากเมาสเพื่อปรับหมุน Text

รูปที่ 2.32แสดงการใชเครื่องมือ Rotate
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ชนิดของขอความ
ชนิดของขอความใน Object Text แบงได 3 ชนิด ดังนี้
1.
สราง Object Text ขอความปกติ
2.
สราง Object Text เปนเหมือน Input Form เพื่อรับคาขอมูลจากผูใชงาน
3.
สราง Object Text ขอความที่แสดงผลจากขอมูลที่ผูใชกรอกใน Input
Text
ใหตั้งคาไวที่ Static Text เสมอ สวน Text ชนิดอื่นทานอาจเรียนรูในโอกาสตอไปในขั้น
สูงขึ้น

รูปที่ 2.33 ภาพการตั้งคาText
2.8 การสรางภาพกราฟก (Image)
กลาวถึงการสรางภาพกราฟกในลักษณะตางๆ เรื่องของการวาดภาพ
การนําภาพกราฟกเขามาใชงาน การปรับแตงภาพ การทํางานกับสีของโปรแกรม Swish
Max โดยสรางภาพจากชุดเครื่องมือ ไดแก Toolbox, Tool Options และ View Options
ใหเปน Object Shape, Object Image
 ชุดเครื่องมือ Toolbox แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชสําหรับวาดภาพ ไดแก
Ellipse/Circle,

Line,

Rectangle/Square,

2. เครื่องมือสําหรับเลือก Objects ไดแก

Pencil,
Auto Shapes

Select Objects

3. เครื่องมือสําหรับปรับแตละจุดของรูปวาด ไดแก Reshape
4. เครื่องมือสําหรับปรับมุมมองรูปวาด ไดแก Pan, Zoom

Bezier,
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 ชุดเครื่องมือ Tool Options
เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับแตงรูปวาด หลังจากที่ใชเครื่องมือวาดภาพแลว ไดแก
Scale,
Resize, Rotate,
Distort
 ชุดเครื่องมือ View Options
เปนเครื่องมือปรับแตงมุมมองจอภาพ สามารถปรับยอ ขยายได ขอแนะนําสําหรับการทํางาน
ควรตั้งคาที่ Fit Scene in Window ซึ่งทําใหเห็น Objects ตาง ๆ ที่มีอยูทั้งหมด แสดงผลกลางจอ
ภาพเสมอ
การวาดภาพกราฟก

รูปที2่ .34เครื่องมือการวาดภาพ
1.การวาดภาพดวยเครื่องมือ AutoShape > เลือก Tools > AutoShape > เลือก
รูปรางที่ตองการ แลวลากลงบน Stage >สามารถเปลี่ยนรูปรางไดโดย Click ที่จุดสีเขียวและ
ลากไวในทิศทางตาง ๆ จะทําใหรูปทรงเปลี่ยนไปดังภาพ
2) การวาดเสนและรูปทรงอื่นๆ

รูปที2่ .35การวาดเสนและรูปทรง
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2.1 การวาดเสน
1. เลือก Tools > Line
2. ลากเสนลงบนStage สามารถทําใหเสนมีความตรงโดยกด Shift พรอมกับการลากเสน
จะลากเสนไดโดยมีมุมฉากที่ 45 องศา
3. ปรับแตงเสนที่วาดขึ้นดวยShape Panelทางดานขวามือโดยปรับแตงลักษณะเสนขนาด
และสีของเสน
2.2 การวาดรูปทรง
1.เลือก Tools >Ellipse
2. ลากวงกลมลงบน Stage สามารถทําใหวงกลมมีสัดสวนที่กลมอยางถูกตองใหกด Shift ที
คียบอรดพรอมกับการลากเสนวงกลม จะไดวงกลมที่สมบูรณ ในกรณีเดียวกันหากสรางรูปทรง
สี่เหลี่ยม Rectangle ก็สามารถกด Shift พรอมกับการลากเสนสี่เหลี่ยม จะไดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3.ปรับแตงสีไดที่ Shape Panel > Fill
2.3การวาดรูปดวย Pencil และ Bezier

รูปที2่ .36การวาดรูปดวยPencilและBezier
 การวาดรูปดวย

Pencil

 เลือก Tools Pencil
 วาดภาพลงบน Stage
 ปรับแตงลักษณะเสน ขนาดและสีเสนไดทSี่ hape Panel > Line
• การวาดรูปดวย Bezier
การวาดรูปดวย Bezier จะเปนลักษณะการเชื่อมจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งและเมื่อถึง
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จุดสุดทายที่ตรงกับจุดเริ่มตนก็จะปรากฏสีบนพื้นที่ๆไดลากเสนกําหนดพื้นที่ไวแลว ดังภาพ B

รูปที2่ .37การวาดรูปดวยBezier
1. เลือก Tools > Bezier
2. ลากเสนเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใหเปนภาพที่ตองการบน Stage โดยลากจุด
สุดทายให ตรงกับจุดเริ่มตน
3. ปรับแตงสีไดที่ Shape Panel > Fillหากตองการลากเสนใหมีความโคงให Click จุดปลาย
คางไวแลวลากเมาสขึ้นหรือลงดังภาพ C

รูปที2่ .38 การปรับแตงสี
การปรับแตงภาพกราฟก
เราสามารถทําการปรับแตงภาพที่เราไดสรางขึ้นใหตรงกับความตองการมากที่สุดโดยใช
เครื่องมือ Reshape หรือเครื่องมือที่อยูใน Option ไดแก เครื่องมือ Resize, scale, Rotate,
Distort
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ภาพ A ไดทําการปรับแตงดวยเครื่องมือ ReShape โดย
รูปที2่ .39ปรับแตงภาพดวยเครื่องมือReshape
1. เลือก Tools > Reshape
2. จะเกิดจุดเล็กๆ สีฟาบน Object ใหทําการลากจุดเพื่อปรับแตงใหเกิด Shape ที่ตองการ

ภาพ B

ภาพ B ไดทําการปรับแตงดวยเครื่องมือ Distort
รูปที2่ .40 ปรับแตงภาพดวยเครื่องมือReshape
1. เลือก Tools > Distort
2. จะเกิดจุดเล็กๆ สีฟาบน Object ใหทําการลากจุดเพื่อปรับแตงใหเกิด Shape ที่ตองการ
การทํางานกับ Fill
 การนําภาพกราฟกจากภายนอกเขามาใชในโปรแกรม Swish Max
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รูปที2่ .41 การนําภาพจากภายนอกเขามาในโปรแกรม

1.
2.
3.
4.

5.

การนําภาพกราฟกจากภายนอกเขามายังโปรแกรมทําไดโดย
เลือก File > Import
จะเปดภาพขึ้นมาหากเครื่องของทานไมไดแสดงเปนภาพให Click ที่ View เลือก
Thumbnail ก็จะปรากฏภาพขึ้น เลือกภาพที่ตองการ
ภาพจะปรากฏบน Stage
สามารถปรับแตงภาพไดจาก Object Panel โดยเลือกที่Shape Panel หรือ Click ที่ภาพที่
ปรากฎบน Stage เห็นไดวาที่ Fill ปรากฏเปน ClippedImage เปนการนําภาพเขามาใชงาน
เพียงภาพเดียว ใหทําการ Click ที่ Properties
Image Properties แสดงในสวนของ Image Transform สามารถปรับแกความกวาง สูง ของ
ภาพ และในสวนของ Export Options สามารถลดขนาดไฟลของภาพไดโดยลด bit ลงใหดู
ขนาด bytes วา Exported size ลดลงจาก Original size หรือไม นอกจากนี้สามารถปรับแตง
ภาพดวย Adjust Appearance โดยลากแถบสไลดในสวนที่ตอ งการปรั บเชน Contrast,
Brightness, Saturation ฯลฯ
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รูปที่ 2.42 ภาพการปรับและตั่งคาภาพตางๆ
ในสวนของการปรับ Transparency เพื่อทําพื้นหลังใหโปรงใส วิธีการให Click ใน
และเลือกสีที่ตรงกับพื้นหลัง เชน พื้นหลังสีขาวใหเลือก
สีขาวดวย
จากภาพตัวอยางดานลางพืน้ หลังเปนสีฟาและไดทําการแกใหพื้นหลังกลายเปนโปรงใส
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2.4 Microsoft Power Point 2007 4
2.4.1ทฤษฎี โปรแกรม PowerPoint 2007
ใน Office PowerPoint 2007 นี้ ใหมจะแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหนาตางงานสวน
ใหญจาก PowerPoint รุนกอ นหนา โดยมีกลไกเดียวซึ่งงายและคนพบไดไมยาก สวนติดตอผูใช
แบบใหมออกแบบขึ้นเพื่อชวยใหคุณทํางานไดดีขึ้นใน PowerPoint คนหาคุณลักษณะที่เหมาะสม
สําหรับงานที่หลากหลายไดงายขึ้น คนพบหนาที่การใชใหม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งหลักๆ ที่มาแทนเมนูและแถบเครื่องมือใน Office PowerPoint 2007 คือ Ribbon ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของ Ribbon นี้ออกแบบมาเพื่อใหเรียกดูไดโดยงาย โดยประกอบดวยแท็บตางๆ ที่จัดเรียง
ไวรอบสถานการณสมมติหรือวั ตถุที่ระบุ ตัวควบคุมบนแตล ะแท็บจะถูกจัดเป นกลุมหลายกลุ ม
Ribbon สามารถมีเนื้อหาไดมากกวาเมนูแ ละแถบเครื่อ งมือ รวมถึงปุม แกลเลอรี และเนื้อหาใน
กลองโตตอบดวยเชนกัน
2. 4.2 หนาตาและการใชงานโปรแกรม PowerPoint 2007

2

2

รูปที่ 2.43หนาตาของโปรแกรมPowerPoint 2007
1. แท็บ ไดรับการออกแบบมาโดยมุงเนนไปที่งานเปนหลัก
2. กลุม ภายในแตละแท็บจะแบงงานเปนงานยอย
3. ปุม คําสั่ง ในแตละกลุมจะปฏิบัติตามคําสั่งหรือ แสดงเมนูของคําสั่ง แท็บที่ปรากฏขึ้น
เมื่อคุณตองการเทานั้น
นอกจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Ribbon ทุก ครั้งที่เริ่ม Office PowerPoint 2007 จะ
มีแท็บอีกสองชนิด ซึ่งปรากฏในสวนติดตอเฉพาะเมื่อแท็บนั้นเปนประโยชนสําหรับชนิดของงานที่
คุณกําลังทําอยูในขณะนั้นเทานั้น
4

http:// office.microsoft.com/th-th/FX100647101054.aspx?pid=CL100569831054 วันที่ 9 ธันวามคม 2552
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เครื่องมือตามบริบท เครื่องมือตามบริบทใหคุณสามารถทํางานกับวัตถุที่คุณเลือ กบนหนา
นั้นได เชน ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกวัตถุ ชุดแท็บตามบริบทที่เกี่ยวของจะปรากฏขึ้น
3เปนสีเขมขางแท็บมาตรฐาน

รูปที่ 2.44 ภาพแสดงเครื่องมือ
1. เลือกวัตถุในงานนําเสนอของคุณ
2. ชื่อของเครื่องมือตามบริบทที่สามารถใชไดจะปรากฏขึ้นเปนสีเขม และแท็บตามบริบท
จะปรากฏขึ้นขางชุดแท็บมาตรฐาน
3. แท็บตามบริบทจะมีตัวควบคุมสําหรับการทํางานกับรายการที่เลือก
4. แท็บมาตรฐานบน Ribbon
แท็บโปรแกรม แท็บโปรแกรมมาแทนที่ชุดแท็บมาตรฐานเมื่อ คุณสลับไปยังโหมดการ
เขียนแกหรือมุมมองบางอยาง รวมถึงตนแบบภาพนิ่ง ตนแบบเอกสารประกอบคําบรรยาย ตนแบบ
บันทึกยอ และแสดงตัวอยางกอนพิมพ ดังในตัวอยางนี้
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รูปที่ 2.45 แท็บโปรแกรม
นอกจากแท็บ กลุม และคําสั่งแลว Office PowerPoint 2007 ยังใชองคประกอบอื่นๆ ที่ให
เสนทางสําหรับการทําใหงานของคุณสําเร็จ องคประกอบตอไปนี้เหมือ นเมนูแ ละแถบเครื่อ งมือที่
คุณคุนเคยมาแลวจาก PowerPoint รุนกอนหนา ตารางทายบทความนี้จะนําคุณไปยังองคประกอบ
เหลานี้ในคอลัมน เสนทาง
ปุม Microsoft Office
ที่แสดงอยูในที่นี้

ปุมนี้ตั้งอยูที่มุมบนซายของหนาตาง PowerPoint และเปดเมนู

รูปที่ 2.46 รูปภายในหนาตาง PowerPoint 2007
แถบเครื่องมือดวน แถบเครื่องมือดวนตั้งอยูที่ดานบนของหนาตาง PowerPoint 2007 ตาม
คาเริ่มตน และชวยใหคุณเขาถึงเครื่องมือที่ใชบอยไดรวดเร็ว คุณสามารถกําหนดแถบเครื่องมือดวน
เองไดดวยการเพิ่มคําสั่งลงในแถบเครื่องมือ
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รูปที่ 2.47 แถบเครื่องมือดวน
ตัวเปดใชกลองโตตอบ ตัวเปดใชกลองโตตอบ เปนไอคอนเล็กๆ ที่ปรากฏในบางกลุม เมื่อ
คลิก ตัวเปดใชกลองโตตอบ จะเปนการเปดกลองโตตอบหรือบานหนาตางงานที่เกี่ยวของ ทําใหมี
ตัวเลือกที่เกี่ยวของกับกลุมนั้นเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2.48 ตัวเปดใชกลองโตตอบ
เพิ่มคําสั่งลงในแถบเครื่องมือดวน
ตามที่ระบุไวในตารางทายบทความนี้บางคําสั่งของ PowerPoint 2007 จะพรอ มใชงานใน
Office PowerPoint 2007 เฉพาะที่ มาจากรายการคํ าสั่ งทั้ ง หมดในกลอ งโต ตอบ ตัวเลือ กของ
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PowerPoint เทานั้น เมื่อตอ งการใชคําสั่งเหลานี้ใน Office PowerPoint 2007 คุณตองเพิ่มคําสั่งลง
ในแถบเครื่องมือดวนเสียกอน ดังตอไปนี้
1. คลิก ปุม Microsoft Office แลวคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint
2. ในรายการทางซายมือใหคลิก กําหนดเอง
3. ในกลองรายการแบบหลนลงใหคลิก เลือกคําสั่งจาก คลิกคําสั่งทั้งหมด

รูปที่ 2.49 ตัวเลือกของPowerPoint 2007
4. ในกลอง กําหนดแถวเครื่องมือดวนเอง ใหเลือก สําหรับเอกสารทั้งหมด (คาเริ่มตน)หรือ
เอกสารที่ระบุ
5. คลิกคําสั่งทีคุณตองการเพิ่มแลวคลิก เพิ่ม
6. ทําซ้ําสําหรับแตละคําสั่งที่คุณตองการเพิ่ม
7. คลิกปุมลูกศรยายขึ้น และยายลง เพื่อจัดเรียงคําสั่งตามลําดับที่คุณตองการใหปรากฏบน
แถวเครื่องมือดวน
8. คลิกตกลง

บทที่3
วิธีดําเนินงาน
ในการจัดทําโครงการ เรื่องสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ตองมีการจัดทําทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวจึงมีวิธีการดําเนินงานดังนี้
สัปดาหที่ 1
รวบรวมสมาชิ ก ในกลุ ม รวมความคิ ด กั น ภายในกลุ ม ร ว มกั น เสนอความคิ ด เกี่ ยวกั บ
โครงการที่จะจัดทํา ผลสรุปที่ไดสมาชิกในกลุมมีความเห็นตรงกันวาจะจัดทําสื่อ การเรียนรูเ รื่อ ง
เพศศึกษา และไดหาลืออาจารยที่ปรึกษา
สัปดาหที่ 2
เขียนหัวขอโครงการเพื่อนําเสนอตอผูควบคุมโครงการ
สัปดาหที่ 3
เสนอหัวขอตอผูควบคุมโครงการผลสรุปวาไมอนุมัติโครงการ
สัปดาหที่ 4
เสนอหัวขอตอผูควบคุมโครงการอีกครั้งผลสรุปวาอนุมัติใหทําโครงการ
คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทํา และวางแผนขั้นตอนการดําเนินการทํางาน
สัปดาหที่ 5
จัดเตรียมวัส ดุอุปกรณ และหาซื้ อโปรแกรมที่ เกี่ย วขอ งกั บการทําโครงการและทําความ
เขาใจกับโปรแกรมและจัดทําบทที่1
สัปดาหที่ 6
คนควาหาขอมูลโปรแกรมทุกตัวที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการเพื่อนํามาจัดทําบทที่ 2
และไดเริ่มทําบทที่ 2
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สัปดาหที่ 7
เริ่มดําเนินการจั ดทํา ชิ้นงานโดยการพิ มพข อ มูล ลงใน Microsoft PowerPoint 2007 นํ า
โปรแกรม BB Flashback มาจับภาพและแทรกเสียงสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา

รูปที3่ .1การพิมพขอมูลลงใน Microsoft PowerPoint 2007เพื่อนํามาแทรกภาพและเสียง
สัปดาหที่ 8
ทําการตัดตอและแกไขการแทรกเสียงและทําการลิงคโดยใชโปรแกรม Swish
max

รูปที่ 3.2 ทําการตัดตอแกไขการแทรกเสียงและทําการลิงค
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สัปดาหที่ 9
ทดสอบการทํางานของชิ้นงานและแกไขขอผิดพลาดของชิ้นงาน
สัปดาหที่ 10
จัดทําการใชโปรแกรม BB Flashback และ Swish Max
สัปดาหที่ 11
จัดทําคูมือการใชงานสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา
สัปดาหที่ 12
เรียบเรียงขอมูลจัดทําบทที่ 4 และบทที่ 5 และจัดทําใบประเมิน
สัปดาหที่ 13
ตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดของโครงการทําการเก็บรายละเอียดและทําการทดสอบ
เปนครั้งสุดทาย

รูปที่ 3.3 ปกแผน CD –ROM
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สัปดาหที่ 14
สอบโครงการ
สัปดาหที่ 15
สอบโครงการ
สัปดาหที่ 16
นําเสนอโครงการในวันวิชาการ

บทที่4
ผลการดําเนินงาน
จากที่คณะผูจัดทําโครงการไดจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา มาแลวเปนเวลาหนึ่งภาค
เรียนหรือ 16 สัปดาห ผลการทําออกมาเปนที่นาพึงพอใจของคณะผูจัดทําคือ สื่อ การเรียนรูเ รื่อ ง
เพศศึกษานั้นสามารถนําไปเผยแพรเปนการเรียนรูใ นชั้นเรียนหรือผูที่สนใจได เพราะสื่อการเรียนรู
เรื่องเพศศึกษา นั้นจะมีลักษณะเปนแผน CD เมื่อเปดขึ้นมาโปรแกรมจะรันเขาหนาหลักและจะเขาสู
การเรียนรูโดยจะมีภาพและเสียงอธิบายแตละหัวขอเรื่องเพศศึกษา เปนตน
ผลการประเมินความรูสื่อการเรีย นรูเ รื่อ งเพศศึ กษา ดวยโปรแกรม BB Flashback และ
โปรแกรม Swish Max
จากการที่ไดดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่อ งเพศศึก ษา ดวยโปรแกรม BB Flashback
และโปรแกรม Swish Max ซึ่งไดทดลองการใชงานโดยการทําเปนแบบประเมินในแตล ะระดับชั้น
จํานวน 20 คน ผลที่ไดจากการประเมินความรูสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา อยูในเกณฑ ดีมาก
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สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน

5

ความพึงพอใจ
4 3 2

1

7

10

1

2

-

82

4.1

ดีมาก

2

11

6

1

-

74

3.7

ดีมาก

5
8
5
8
4

9
10
9
10
9

6
1
5
1
7

1
1
1
-

-

79
85
78
85
77

3.95
4.25
3.9
4.25
3.85

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4

10

3

2

1

74

3.7

ดีมาก

รวม เฉลี่ย

อยูในเกณฑที่

1. สื่อการเรียนรูงายและ
เขาใจตอการใชงาน
2. ความรูความเขาใจที่ไดจากสื่อ
การเรียนรู
3. สามารถนําความรูที่ไดไปใช
4. ความสวยงามของชิ้นงาน
5. คุณภาพของเสียง
6. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
7. ความนาสนใจของชิ้นงาน
8. ความประทับใจในการศึกษา
สื่อการเรียนรู
9. ความละเอียดของชิ้นงาน
10. ความเหมาะสมของชิ้นงาน

3

10

6

1

-

75

3.75

4

11

4

-

1

77

3.85

ดีมาก
ดีมาก

รวม

50

99

40

9

2

786 3.93

ดีมาก

สรุปผลการประเมินเปน 3.93 อยูในเกณฑ ดีมาก
หมายเหตุ
คาเฉลี่ยคะแนน 0.00-1.49 อยูในระดับ 1= เกณฑ นอยที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 อยูในระดับ 2= เกณฑ นอย
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 อยูในระดับ 3= เกณฑ ปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 อยูในระดับ 4= เกณฑ มาก
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 อยูในระดับ 5= เกณฑ มากที่สุด
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ลงชื่อ...................................
(.................................................)
อาจารยผูควบคุมการประเมิน
วิธีการใชงานสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา
1. เปดสื่อวีดีทัศน (CD) สื่อการเรียนรูเพศศึกษาโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการ
เปดสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาขึ้นมา
2. จะมีหัวขอ ความหมายของเพศศึกษา การมี เพศสัมพันธและการวางแผนครอบครัว
3. หากตองการเขาไปศึกษาหัวขอที่สนใจใหคลิกเขาไปในหัวขอนั้น
4. จะมีเนื้อหาพรอมภาพและเสียงประกอบ

บทที่5
สรุปผลการดําเนินงาน

อภิปรายผล
จากการที่คณะผูจัดทําโครงการสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ดวยโปรแกรม BB Flash back
และ Swish Max ก็ปรากฏวาคณะผูจัดทําไดประมวลความรูมาใชในการทําโครงการนี้ขึ้นมา ได
เรียนรูจากการทํางานเปนกลุมตองมีความสามัคคีภ ายในกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ของสมาชิก
ภายในกลุม จนสามารถทําโครงการนี้ออกมาไดสมบูรณ โครงการสื่อการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ดวย
โปรแกรม BB Flash back และ Swish Max นี้สามารถนํามาใชเพื่อเปนสื่อการเรียนรูในชั้นเรียนและ
ผูที่สนใจ
ปญหาและอุปสรรค
1. การอานออกเสียงพยัญชนะ
2. เสียงควบกล้ําไมชัดเจน
3. มีเสียงเบา
4. คณะผูจัดทําจึงทําการแกไขโดยการอัดเสียงใหม
5. ปรับการอานออกเสียงที่ถูกตองตามพยัญชนะ และปรับเสียงใหมีความดังขึ้น
ขอเสนอแนะจากผูจัดทํา
คณะผูจัดทําควรจะมีระยะเวลาในการทํางานที่มากกวานี้เพื่อที่จะมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู
เรื่องเพศศึกษา ดวยใชโปรแกรม BB Flash back และ Swish Maxใหมีรายละเอียดที่มากกวาและ
ชัดเจนยิ่งขึ้ นทางคณะผูจัดทําหวั งวาคงจะมีผูที่สนใจในสื่อการเรียนรูนี้หรื อมีก ารนํา มาประยุก ต
ดัดแปลงใหมีประโยชนมากกวานี้
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ภาคผนวก ก

รูปภาพการทํางาน

ภาคผนวก ค

งบประมาณ
งบประมาณชิ้นงาน
- แผนซีดี 30 แผน
- แผนโปรแกรมBB Flash back
- แผนโปรแกรม Swish Max
รวม
งบประมาณเอกสาร
- เขาเลมโครงการ
- หนังสือ BB Flash backและ Swish Max
- กระดาษ A4 3 ริม
- จัดพิมพเอกสาร
- ถายสําเนาเอกสาร
รวม
งบประมาณจัดทํานิทรรศการ
- ฟวเจอรบอรด
- กระดาษสี
- อุปกรณตกแตง
รวม
รวมทั้งสิน

150
100
100
350

บาท
บาท
บาท
บาท

500
250
300
700
500
2, 250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100
200
200
500
3,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

