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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า โดยมีการน าเสนอในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซ่ึงเหมาะส าหรับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้เข้าใจง่าย เห็นภาพที่
ชัดเจน ดึงดูด และให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ไวรัสโรต้ามากขึ้น โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านสื่อมัลติมีเดีย จ านวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.2.1  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า 
3.2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1.1)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินภายใต้ 

ค าแนะน าของที่ปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1.1)  แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 
1.2)  แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย 
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โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert 
เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมิน แต่ละข้อ 
ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพดีมาก 
4 คะแนน   หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพดี  
3  คะแนน   หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง  
2  คะแนน   หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพน้อย  
1  คะแนน   หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพน้อยที่สุด 

 

           เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้าน
สื่อมัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการก าหนดความหมาย  

คะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ มีเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี  
คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย  
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

3.3  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

3.3.1  วางโครงหลัก 

1)  แนวเรื่อง 
ให้ความรู้เก่ียวกับ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

2)  ฉาก     
ฉากของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า ประกอบด้วยฉากแสดงหัวข้อเรื่อง ฉาก

สนามเด็กเล่น  ฉากภายในห้องนั่งเล่น  ฉากภายในห้องตรวจฉากจบ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงฉากประกอบ 
ฉาก รายละเอียด 

z              

           

ฉากสีฟ้า - ฉากเปิดเรื่อง  

               

            

ฉากสนามเด็กเล่น- เป็นฉากที่แตงโมเล่น

กับเพ่ือนที่สนามเด็กเล่น 

             

             

ฉากภายในห้องน่ังเล่น- เป็นฉากที่แตงโม

เล่นกับน้อง 

 

 

                    

ฉากภายในห้องตรวจ- เป็นฉากที่คุณหมอ

ท าการรักษาและอธิบายเก่ียวกับไวรัสโรต้า 
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3)  เนื้อเรื่องย่อ 
โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า พบมากในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5ปีและสถานที่พบ

มากคือ สถานสงเคราะห์เด็ก โรงพยาบาล นอกจากนี้อาจพบการติดเชื้อได้ในผู้ ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
และผู้ที่ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วย
อุจจาระร่วงตลอดปี 2560 จ านวน 985,544 ราย เสียชีวิต 4 รายในจ านวนนี้เป็นการป่วยในเด็กเล็ก
อายุต่ ากว่า5ปี 
จ านวน 226,909 รายคิดเป็นร้อยละ23ของผู้ป่วยทั้งหมดและเสียชีวิต3ราย 

ณ บ้านหลังหนึ่ง เด็กหญิงแตงโมหลังกลับจากโรงเรียน ก็เดินไปนั่งเล่นกับเด็กชาย
สมชายน้องชายที่ยังเป็นเด็กเล็กอายุ 9 เดือน ในห้องนั่งเล่น 

ด้วยความเป็นเด็กเล็กอยู่ เด็กชายสมชายก็หยิบของเล่นเอาเข้าปาก ทั้งสองคนเล่ น
ด้วยกันอย่างสนุกสนาน 

สองวันต่อมา คุณแม่สังเกตเด็กหญิงแตงโมมีอาการไข้สูงและท้องเสีย ส่วนเด็กชาย
สมชายก็มีอาการซึมและอาเจียน คุณแม่จึงพาเด็กทั้งสองคนไปโรงพยาบาล 

คุณหมอท าการตรวจร่างกายเด็กทั้งสองแล้วบอกว่าเป็นไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่
ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง/ท้องร่วง/ท้องเสียในเด็กเล็ก โดยเฉพาะฤดูหนาว 

ก่อนกลับคุณหมอแนะน าให้หม่ันสังเกตอาการ รับประทานอาหารที่ปรุง “สุก ร้อน 
สะอาด” และหม่ันล้างมือบ่อยๆ     

4)  Theme/แก่น 
     ได้ทราบถึงและเข้าใจความหมายเก่ียวกับไวรัสโรต้า อาการเริ่มต้น สาเหตุ วิธีการ

รักษาและแนวทางการป้องกันไวรัสโรต้า 
5)  การออกแบบตัวละคร ประกอบด้วย คุณแม่ คุณหมอ เด็กหญิงแตงโม เด็กชาย

สมชาย ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2  แสดงตัวละคร 
ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

 

คุณแม่ – ซ่ึงลักษณะตัวละครจะเป็นคนใจดี โอบอ้อม
อารี มีเมตตา 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวละคร  (ต่อ) 
ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

       

                 

     

คุณหมอ – ซ่ึงลักษณะตัวละคนจะเป็นคน  พูดจ า

ไพเราะ จิตใจดี 

   

          

แตงโม- เป็นเด็กนักเรียนผู้หญิง –ขี้เล่น ร่าเริงแจ่มใส 

แต่ไม่รอบคอบ 

            

           

 

สมชาย -เป็นเด็กผู้ชาย-ร่าเริง อารมณ์ดี ขี้อ้อน 

 

3.3.2  ล าดับเหตุการณ์ 

มีอยู่วันหนึ่งเด็กหญิงแตงโมหลังเลิกเรียนแล้วจึงไปเล่นที่สนามเด็กข้างโรงเรียนกับเพ่ือน
หลังจากนั้นก็กลับบ้านโดยที่ไม่ได้ล้างมือ พอมาถึงบ้านแล้วก็ไปเล่นกับน้องชายในห้องนั่งเล่น สองวัน
ต่อมาแตงโมและน้องชายไม่สบาย มีอาการไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย ซึมเศร้า คุณแม่จึงพาไปตรวจที่
โรงพยาบาล เม่ือถึงโรงพยาบาลขณะคุณหมอก าลังตรวจได้อธิบายเก่ียวกับ ไวรัสโรต้า  สาเหตุของ
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ไวรัสโรต้า อาการและวิธีป้องกันและรักษาไวรัสโรต้าให้คุณแม่เข้าใจเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อไวรัส

โรต้า   

3.3.3  การเตรียมบทบันทึกเสียง 

 การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า เวลา 00:05:35นาที 
ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

1 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : สื่อมัลติมีเดีย 
  เรื่อง ไวรัสโรต้า 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:0:05 
 

RT1 (.mp3) 

2 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : โรคอุจาระร่วง จากไวรัส
โรต้า พบมากในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า5ปี 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:08 RT2 (.mp3)  

3 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : สถานที่พบไวรัสโรต้ามาก
คือ สถานสงเคราะห์เด็ก และโรงพยาบาล  

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:07 RT3 (.mp3)  

4 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :ข้อมูลจากส านักระบาด
วิทยากรมควบคุมโรค  
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:05 RT4(.mp3) 

5 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :รายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วง
ตลอดปี 2560  จ าน วน 9 85 ,54 4 รา ย 
เสียชีวิต 4ร าย เป็นเด็กอายุต่ ากว่า5 ปี
จ านวน226 ,909 รายคิดเป็นร้อยละ23
ของผู้ป่วยทั้งหมดและเสียชีวิต3ราย 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:28 RT5 (.mp3)  

6 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ตัวอย่างเรื่อง ไวรัสโรต้า 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT6(.mp3)  
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”(ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า เวลา 00:05:35นาที 
ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

7 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ตัวละครมีทั้งหมด 4
ตัว มีคุณแม่ คุณหมอ แตงโม สมชาย 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:10 RT7 (.mp3)  

8 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :วันหนึ่งหลังเลิกเรียน
ก่อนกลับบ้านแต่งโมเล่น กับเ พ่ือน
อย่างสนุกสนาน 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:08 RT8 (.mp3)  

9 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :แตงโม:  คุณแม่แตงโม
กลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะหนูไปเล่น
กับน้องนะค่ะ 
 แม่:  จ้าลูกดูแลน้องดีดีน่ะ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:09 RT9 (.mp3)  

10 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  
แตงโม: สวัสดีจ๊ะสมชายน้องรักของพ่ี
มาเล่นกันเถอะเรียนทั้งวันคิดถึงน้อง
มากเลย  
สมชาย: แง้ๆๆๆ  
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:11 RT10(.mp3)  

11 
 

ดนตรีประกอบ :  
เสีย งบร รยาย :ด้วยความเป็น เด็ก
สมชายหยิบของเล่นเข้าปาก   
เช้าวันต่อมาแตงโมมีอาการท้องเสีย 
สมชายมีอาการอาเจียน 
 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:11 RT11(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า เวลา 00:05:35นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

12 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  
คุณแม่ :  แตง โมเป็ นอะไรลู กเข้ า 
ห้องน้ า หลายครั้งแล้ว  
แตงโม : ค่ะแม่หนูไม่สบาย ท้องเสีย  
อาเจียน 
คุณแม่ : น้องก็ไม่สบายเหมือนกัน
เด่ียวแม่พาไปหาหมอ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:14 RT12(.mp3)   

13 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : หลังจากนั้นคุณแม่
ขับรถพาลูกทั้งสองไปโรงพยาบาล 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:06 RT13(.mp3) 

14 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 
 คุณแม่: สวัสดีค่ะคุณหมอ 
แตงโม:  สวัสดีค่ะคุณหมอ 
คุณหมอ: ค่ะสวัสดี เป็นไงมาค่ะวันนี้ 
คุณแม่: ลูกสองคนไม่สบายค่ะ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:09 RT14(.mp3) 

15 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : คุณหมอ:มีอากา ร
ยังไงบ้างค่ะ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT15(.mp3) 

16 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : คุณแม่: มีอาการ 

1) ไข้สูง 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT16(.mp3) 

17 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 2)อาเจียน 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT17(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” (ต่อ) 

 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า เวลา 00:05:35นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

18 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 3)ท้องเสีย 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT18(.mp3) 

19 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 4):ซึมเศร้า  

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT19(.mp3) 

20 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 5)อ่อนเพลียไม่มี
แรง 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT20(.mp3) 

21 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : 6)ไม่สามารถ
ทานอาหารได้ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT21 (.mp3) 

22 
 

ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : คุณหมอ: จาก
การตรวจแล้ววินิจฉัยว่าลูกสอง
คนของ คุณติดเชื้อ ไ วรั ส โร ต้า 
หมอจะอธิบ าย เก่ี ยว กับ ไวรั ส
โรต้าให้ฟังนะคะ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:09 RT22(.mp3) 

23 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ไวรัสโรต้าพบ
มากในเด็กอายุต่ ากว่า5ขวบ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:04 RT23(.mp3) 

24 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  พบมากในฤดู
หนาว 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT24(.mp3) 

25 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  ติดต่อโดยรับ
เชื้อเข้าทางปาก 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT25(.mp3) 

26 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  ติดต่อในน้ าด่ืม 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT26(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”  (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้า เวลา 00:05:35นาที 
ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

27 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ติดต่อในน้ าใช้ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT27(.mp3) 

28 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : สัมผัสเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:04 RT28(.mp3) 

29 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : สัมผัสปากกา 
ดินสอ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT29(.mp3) 

30 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ใช้มือเปิด-ปิดพัด
ลม 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:04 RT30(.mp3) 

31 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  สัมผัสของเล่น
ต่างๆ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT31(.mp3) 

32 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบร รยาย :  รับประทา น
อาหารไม่สะอาดและไม่สุก 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT34(.mp3) 

33 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ไม่ล้างขวดนมให้
สะอาดก่อนใช้ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT35(.mp3) 

34 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :ในรายที่รุนแรง
มากอาจขาดน้ า 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT32(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”  (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 

ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้าเวลา 00:05:35นาที 
ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

35 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :  
หากรักษาไม่ทั นอาจช็ อกและ
เสียชีวิตได้ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 
 

RT33(.mp3) 

36 ดนตรีประกอบ :  
เสี ย ง บร รย า ย  :  คุณแ ม่ :  มี
แนวทางป้องกันไหมค่ะ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT36(.mp3) 

37 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : คุณหมอ: ไวรัส
โรต้าป้องกันได้โดย 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT37(.mp3) 

38 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ล้างมือให้สะอาด 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT38(.mp3) 

39 ดนตรีประกอบ : 
เสี ยงบร รยาย  :  รั บประทา น
อาหารปรุงสุขและสะอาด 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT39(.mp3) 

40 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT40(.mp3) 

41 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ก าจัดเศษอาหาร 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT41(.mp3) 

42 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :ท าความสะอาด
ของเล่นเด็ก 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT42(.mp3) 

43 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : หลีกเลี่ยงพาเด็ก
ไปในสถานที่แออัด 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT43(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”  (ต่อ)  

 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้าเวลา 00:05:35นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

44 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : การรักษาอาการ
ไวรัสโรต้า เม่ือเป็นไข้ให้ 
  -เช็ดตัว 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:07 RT44(.mp3) 

45 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : -ให้ยาลดไข้ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:01 RT45(.mp3) 

46 
 

ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : -ให้เกลือแร่หรือ

ด่ืมน้ า 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:02 RT46(.mp3) 

47 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : -เม่ือหยุดอาเจียน
ให้รับประทานข้าวต้ม 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:03 RT47(.mp3) 

48 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :-การกินนมชนิด
ไม่มีน้ าตาลแลคโตสผสมอยู่ จะ
ช่วยลดอาการท้องเสียลงได้ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:07 RT48(.mp3) 

49 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : วัคซีนไวรัสโรต้า
เป็ น วั ค ซีนชนิ ดหยอด ซ่ึ ง ใน
ประเทศไทยวัคซีนไวรัสโรต้ามี
อยู่ 2 ชนิด  
 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:09 RT49(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”  (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้าเวลา 00:05:35นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

50 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย :ชนิ ดแรก  มีชื่ อ
การค้าว่า RotarixTM เป็นวัคซีน
จาก เชื้ อสา ยพันธุ์ เ ดีย ว หยอด
ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือเด็ก
อายุ 2 เดือน ครั้งสุดท้ายควรให้
เสร็จก่อนอายุ 6 เดือน 
 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:15 RT50(.mp3) 

51 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : ชนิดที่สอง มีชื่อ
กา ร ค้ า ว่ า  RotaTeqTM เ ป็ น
วัคซีนที่ได้จากเชื้อ 5 สายพันธุ์ 
หยอดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือ
เด็กอายุ 2 เดือน ครั้งสุดท้ายควร
ให้เสร็จก่อนอายุ 8 เดือน 
 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:16 RT51(.mp3) 

52 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย : คุณหมอ: อย่าลืม
ท าตามที่หมอแนะน านะค่ะ 
คุณแม่:  ค่ะคุณหมอ จะท าตามที่
หมอแนะน าค่ะอ้าวแตงโมลาคุณ
หมอกลับบ้านกัน 
แตงโม:  สวัสดีค่ะคุณหมอ 
คุณหมอ : โชคดีจ๊ะ 
 
 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:15 RT52(.mp3) 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า”  (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 
ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้าเวลา 00:05:35นาที 
ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

53 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย: อาจารย์ที่ปรึกษา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด 
อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ 
 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:10 RT53(.mp3) 

54 ดนตรีประกอบ :  
เสียงบรรยาย: คณะผู้จัดท า 
นางเพ็ญแข  เดชพลมาตย์ 
รหัสนักศึกษา5754277117 
นางสาวสมหญิง  ทองอินทร์ 
รหัสนักศึกษา5754277157 
คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สป.57กลุ่ม16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        
สมุทรปราการ 

แผ่นซีดี 
บันทึกจากเสียงผู้หญิง 

00:00:32 RT54(.mp3) 
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3.3.4  การจัดล าดับเนื้อหา 

 การจัดล าดับเนื้อหา (Storyboard Development) คณะผู้วิจัยได้ท าเนื้อหาที่ได้มาจัด

เรียงล าดับการน าเสนอตามที่ได้ท าการวางแผนการน าเสนอและออกแบบไว้ดังภาพภาพที่  3.1-3.54 

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 
วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 1/54 
 

 
                                 
 

 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT1. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
มีข้อความเรื่อง ไวรัสโรต้า ลอยมาจากด้านล่างของฉากแล้วหยุดตรงกลาง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 2 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.1 แสดงชื่อเรื่อง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
 ฉาก : 2/54 
 

 
                  

                  
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT2. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวไวรัสโรต้าลอยมาจากด้านซ้ายแล้วหยุด  , ตัวไวรัสโรต้าเด้งขึ้น-ลง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 3 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.2 แสดงตัวไวรัสโรต้าลอยไปลอยมา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

  
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 3/54 
 

 
 

                          
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT3. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวหนังสือลอยมาจากด้านบนและด้านล่าง ,ตัวการ์ตูนค่อยๆปรากฏขึ้นทีละตัว 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 4 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 ภาพท่ี 3.3 แสดงกลุ่มเด็กที่พบไวรัสโรต้ามากที่สุด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 4/54 
 

 
 

                     
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT4. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวหนังสือลอยมาจากทางด้านซ้าย , จุดต าแหน่งค่อยๆใหญ่ขึ้น รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นทีละภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 5 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
ภาพท่ี 3.4 แสดงสถานที่พบไวรัสโรต้ามากที่สุด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 5/54 
 

 
 

                       
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีม่วง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT5. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวหนังสือลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 6 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 6/54 
 

 

                     
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีม่วง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT6. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวอักษรลอยมาจากด้านซ้ายและด้านบน,รูปภาพก็จะปรากฏขึ้น,ตัวเลขกระพริบเปลี่ยนเป็นสีแดง
,กราฟเลื่อนขึ้นมาด้านบน,ตัวเลขขยับขึ้นลง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 7 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.6 แสดงจ านวนที่พบผู้ป่วยไวรัสโรต้าในปี 2560 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 
วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 7/54 
 

 
 

                
 

ส่ือท่ีใช้  :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง :   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง    :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT7. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวการ์ตูนกระพริบ,ปากขยับ,ลูกศรเปลี่ยนสี  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 8 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.7 แสดงฉากตัวอย่างเรื่อง 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 8/54 
 

 
 

                
 
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง   :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT8. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ปรากฏฉากแนะน าตัวละคร คุณแม่ ,คุณหมอ, แตงโมและสมชาย เดินมาจากด้านซ้ายแล้วหยุดหัน
หน้าตรงมีข้อความแนะน าตัวละครลอยลงมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 

 
ภาพท่ี 3.8 แสดงฉากแนะน าตัวละคร 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 9/54 
 

 
 

              
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง   :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT9. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
แตงโมเล่นกับเพ่ือนที่สนามเด็กเล่นหลังเลิกเรียน,ดอกไม้โยกไปมา,เด็กเล่นสไลเดอร์เลื่อนลงมาอยู่
ด้านล่าง  ธงปลิวชาติปลิว 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 10 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.9 แสดงฉากเริ่มเรื่อง 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 10/54 
 

 

        
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT10. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
แตงโมมาจากด้านซ้าย,คุณแม่เดินมาจากด้านขวา กระพริบตา ปากขยับ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 11 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.10 แสดงฉากแตงโมคุยกับคุณแม่ 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 11/54 
 

 
 

               
 
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT11. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ปากสมชายขยับ,ตากระพริบ,ปากแตงโมขยับ,ตากระพริบ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 12 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.11 แสดงแตงโมเล่นกับสมชายภายในบ้าน 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 12/54 
 

 
 

                
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT12. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
สมชายเอามือหยิบองเล่นเข้าปาก,ตาสมชายกระพริบ,แตงโมอ้าปาก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 13 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.12 แสดงสมชายเอาของเล่นเข้าปาก 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 13/54 
 

 
 

        
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเทา ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT13. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
หัวแตงโมขยับก้มลง,ปากขยับ,คุณแม่ปากขยับ,ตากระพริบ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 14 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.13 แสดงคุณแม่ถามอาการแตงโมในห้องน้ า 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 14/54 
 

 
 

               
 
 
ส่ือท่ีใช้ :   ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีส้ม ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT14. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
รถวิ่งมาจากด้านซ้าย แล้วจอดหน้าโรงพยาบาล ล้อหมุน,ควันลอย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 15 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.14 แสดงคุณแม่ขับรถพาแตงโมไปโรงพยาบาล 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 15/54 
 
 
 

                   

ส่ือท่ีใช้ : ไม่มี  
พ้ืนหลัง: สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT15. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ ปากขยับ คุณแม่ตากระพริบ ปากขยับ,สมชายอ้าปากร้อง 
นาฬิกาหมุน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 16 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.15 แสดงคุณหมอถามอาการจากคุณแม่ 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 16/54 
 

 
 

                                                                
 
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT16. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ ,รูปภาพลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 17 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.16 แสดงฉากแม่บอกอาการเป็นไข้สูง 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 17/54 
 

 
 

                                              
                                                                               
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT17. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ  ปากขยับ, รูปภาพอาเจียนลอยมาจากด้านบนของฉาก ,อ้วกพุ่งออกมาจากปาก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 18 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิงทองอินทร์ 

 
 

ภาพท่ี 3.17 แสดงคุณแม่บอกอาการอาเจียน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 18/54 
 

 
 

                               
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT18. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ,รูปภาพลอย มาจากด้านบนของฉาก ,มีเหง่ือไหล ,ปากขยับ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 19 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.18 แสดงแม่บอกอาการท้องเสีย  

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 19/54 
 
 

                           
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT19. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ , พ้ืนวงกลมกระพริบและเปลี่ยนสี 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 20 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.19 แสดงคุณแม่บอกอาการซึมเศร้า 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 20/54 
 

 

                             
 
 
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT20. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ,คนค่อยๆนอนลง 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 21 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.20 แสดงคุณแม่บอกอาการไม่มีแรง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 21/54 
 

 
 

                           
 
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT21. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ / เด็กหญิงปากเบี้ยว ควันออกจมูก 
 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 22 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.21 แสดงคุณแม่บอกอาการเบื่ออาหาร  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 22/54 
 

 
 

                    
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีฟ้าเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT22. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,ไวรัสโรต้าลอยมาจากด้านซ้ายและด้านบนของฉาก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 23 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.22 แสดงคุณหมออธิบายเก่ียวกับไวรัสโรต้า  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 23/54 
 

 
 

                                                                                                         
                                                                                                                                                        

ส่ือท่ีใช้ :   ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT23. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,เด็กปากขยับ 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 24 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์  และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.23 แสดงคุณหมออธิบายเด็กอายุต่ ากว่า 5 ขวบ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 24/54 
 

 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง : ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT24. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,  หิมะตก 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 25 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์  และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.24 แสดงคุณหมออธิบายฤดูหนาว 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 25/54 
 

 
 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT25. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ ,เครื่องหมายตกใจกระพริบ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 26 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.25  แสดงคุณหมออธิบายเอาของเล่นเข้าปาก 
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 26/54 
 

 
                                                                                     

                                                                                                                       

ส่ือท่ีใช้ :    ไม่มี 
พ้ืนหลัง:    สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT26. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ, / ขวดโยก , น้ าหาย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 27 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

  ภาพท่ี 3.26 แสดงคุณหมออธิบายน้ าด่ืม  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 
วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 27/54 
   
 

                                                                               
        
                                                                                     

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี 
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT27. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,รูปภาพลอยมาจากด้านบน 
น้ าไหลออกจากฝักบัว 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 28 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
 

   ภาพท่ี 3.27 แสดงคุณหมออธิบายน้ าใช้  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 28/54 
 

 

                
                                                                             
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT28 .mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ   
โทรศัพท์ลอยมาจากด้านบน และเปลี่ยนสี 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 29 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

    ภาพท่ี 3.28 แสดงคุณหมออธิบายการสัมผัสโทรศัพท์มือถือ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 29/54 
 

 
 

                         
 

ส่ือท่ีใช้ :    ไม่มี 
พ้ืนหลัง:    สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :       ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT29 .mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ  
ปากกาและดินสอลอยมาจากด้านบน และโยกไปโยกมา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 30 
ออกแบบโดย :     เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

     ภาพท่ี 3.29 แสดงคุณหมออธิบายการสัมผัสปากกา, ดินสอ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 30/54 
 

 
 

                      
 

ส่ือท่ีใช้ :   ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT30. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ 
พัดลมหมุน , กระดาษปลิว 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 31 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

    ภาพท่ี 3.30 แสดงคุณหมออธิบายการสัมผัสพัดลม  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 31/54 
 

 
 

                      
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT31. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,มือจับของเล่นโยกไปมา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 32 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมา ตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

      ภาพท่ี 3.31 แสดงคุณหมออธิบายการสัมผัสของเล่นต่างๆ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 32/54 
 

 
 
 
 

                                            

  

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT34. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ 
 อาหารโยกไปมา  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 33 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

 ภาพท่ี 3.32 แสดงคุณหมออธิบายอาหารไม่สุกและไม่สะอาด  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 33/54 
 

 
 
 

                           

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT35. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ 
น้ าไหลออกจากก๊อก  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 34 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

     ภาพท่ี 3.33 แสดงคุณหมออธิบายล้างขวดนมไม่สะอาด  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 34/54 
 

 
 
 

                             

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT32. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
 คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,เหง่ือตก  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

       ภาพท่ี 3.34 แสดงคุณหมออธิบายการขาดน้ า 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 35/54 
 

 
 
 

                           

ส่ือท่ีใช้ :   ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT33. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,มีเครื่องหมายสีเหลืองกระพริบ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 36 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

     ภาพท่ี 3.35 แสดงคุณหมออธิบายการช็อกและเสียชีวิต 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 36/54 
 

 
 

                         
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีม่วง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT36. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณแม่ตากระพริบ,ปากขยับ,เครื่องหมายค าถามโผล่ขึ้นทีละอัน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 37 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

        ภาพท่ี 3.36 แสดงคุณแม่ถามเก่ียวกับการป้องกันไวรัสโรต้า 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 37/54 
 

 
 

                    
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :    ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT37. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ ปากขยับ  
ตัวไวรัสลอยมาจากด้านซ้ายและขวาเครื่องหมายกากบาทปิดทับตัวไวรัส 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 38 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

         ภาพท่ี 3.37 แสดงคุณหมออธิบายเก่ียวกับวิธีการป้องกับไวรัสโรต้า 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 38/54 
 

 
 

            
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT38. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ, ปากขยับ  
น้ าไหลออกจากก๊อก 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 39 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.38 แสดงคุณหมออธิบายการล้างมือ 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 39/54 
 

 
 

                     
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT39. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ ปากขยับ, ควันลอย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 40 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
 
 

ภาพท่ี 3.39 แสดงคุณหมออธิบายรับประทานอาหารที่ปรุงสุก 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 40/54 
 

 
 

                 
 

ส่ือท่ีใช้ :   ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT40. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ ,ปากขยับ  
รูปภาพลอยมาจากด้านบน  ค่อยๆจางลง ,ถังขยะโผล่ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 41 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

   ภาพท่ี 3.40 แสดงคุณหมออธิบายการก าจัดขยะมูลฝอย  
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 41/54 
 

 
 

                    
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT41. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ, ขยะขยับขึ้นลง 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 42 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

        ภาพท่ี 3.41 แสดงคุณหมออธิบายการก าจัดเศษอาหาร 
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 42/54 
 

 
 

           
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT42. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ 
ของเล่นโยกไปมา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 43 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

    ภาพท่ี 3.42 แสดงคุณหมออธิบายการท าความสะอาดของเล่นเด็ก 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 43/54 
 

 
 

                      
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT43. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,เครื่องหมายกากบาทขยายใหญ่ 
รูปคน3คนใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนสี  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 44 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง ทองอินทร์ 

        ภาพท่ี 3.43 แสดงคุณหมออธิบายหลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่แออัด 
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ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 44/54 
 

 
 

            
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT44. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ, ผ้าลอยลงมาติดหน้าผาก 
หน้าเด็กเปลี่ยนสี , เหง่ือตก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 45 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์  

  ภาพท่ี 3.43 แสดงคุณหมออธิบายเม่ือเป็นไข้ให้เช็ดตัว 
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 45/54 
 

 
 

            
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT45. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ, เม็ดยาเด้งขึ้นทีละเม็ด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 45 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

       ภาพท่ี 3.45 แสดงคุณหมออธิบายการรับประทานยาลดไข้  
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ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 46/54 
 

 
 

               
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT46. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,แก้วน้ าเปลี่ยนสี  , น้ าเปล่า ,เกลือแร่เปลี่ยนสี 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 47 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.46 แสดงคุณหมออธิบายการด่ืมเกลือแร่และน้ าด่ืม  
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ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 47/54 
 

 
 

              
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT47. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,รูปภาพลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 48 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

ภาพท่ี 3.47 แสดงคุณหมออธิบายเม่ือหยุดอาเจียนให้รับประทานข้ามต้ม 
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 48/54 
 

 

             
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง: สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง : ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT48. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,กล่องนมลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 49 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

      ภาพท่ี 3.48 แสดงคุณหมออธิบายด่ืมนมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลแลคโตส 
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ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 49/54 
 

   

              
 
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:  สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT49. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,เด็กอ้าปาก,วัคซีนหยดลงมาใส่ปากเด็ก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 50 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

     ภาพท่ี 3.49 แสดงคุณหมออธิบายเก่ียวกับการหยอดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 
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ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 50/54 
 

 
 

              
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT50. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,วัคซีนเพ่ิมเป็นสองเข็ม  ตัวอักษรลอยจากด้านขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 51 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

     ภาพท่ี 3.50 แสดงคุณหมออธิบายเก่ียวกับการหยอดวัคซีนชนิดที่ 1 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 51/54 
 

 
 

               
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีเหลือง ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT51. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ,ปากขยับ,วัคซีนเพ่ิมเป็น3เข็ม ,ตัวอักษรลอยมาจากด้านขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 52 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

       ภาพท่ี 3.51 แสดงคุณหมออธิบายเก่ียวกับการหยอดวัคซีนชนิดที่ 2 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 
 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 52/54 
 

 
 

                            
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT52. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
คุณหมอตากระพริบ ปากขยับ , คุณแม่ตากระพริบ ปากขยับ , แตงโมตากระพริบ ปากขยับ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 53 
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
     ภาพท่ี 3.52 แสดงคุณแม่และแตงโมขอบคุณคุณหมอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 53/54 
 

 
 
 

                           

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :      ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT53. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวอักษรลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง:  
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
 
 

       ภาพท่ี 3.53 แสดงชื่ออาจารยท์ี่ปรึกษา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง ไวรัสโรต้า 

วันท่ีออกแบบ : 25/12/2560 
ฉาก : 54/54 
 

 

                       
                         
 

ส่ือท่ีใช้ :  ไม่มี  
พ้ืนหลัง:   สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :     ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : RT54. mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรี :ไม่มี 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : 
ตัวอักษรลอยมาจากด้านบน 

การเชื่อมโยง:  
ออกแบบโดย :  เพ็ญแข  เดชพลมาตย์ และ สมหญิง  ทองอินทร์ 

 
 

 

        ภาพท่ี 3.54 แสดงรายชื่อคณะผู้จัดท า 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

     การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้งานสื่อมัลติมีเดียให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ประเมินหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” 

 

   3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

      วิเคราะห์ผลการประเมินหาคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไวรัสโรต้า” โดย
ใช้วิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด 
  4 คะแนน  หมายถึง  มาก 
  3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
  2 คะแนน  หมายถึง  น้อย 
  1 คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพสื่อ 

            4.51 – 5.00  หมายถึง  คุณภาพดีมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  คุณภาพน้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง  คุณภาพน้อยมาก 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ไวรัสโรต้าได้แก่ ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) 

และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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