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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
        การด าเนินวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประเมินคุณภาพสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ เรื่อง “ไขมันทรานส”์ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

        3.1  ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง 

        3.2  เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา 

        3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

        3.4  การเก็บข้อมูลรวบรวม 

        3.5  สถิติในการวิเคราะห ์

 

3.1  ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชาชนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา จ านวน 2 ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้าน

มัลติมีเดียจ านวน 2 คนโดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

       3.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามัลติมีเดีย เรื่อง ไขมันทรานส ์โดยมีเนื้อหา  6  เนื้อหาดังนี ้

       เรื่องที่ 1  ประโยชน์ของน้ ามันทรานส์ 

       เรื่องที่ 2  โทษอันตรายของน้ ามันทรานส ์

       เรื่องที่ 3  ไขมันทรานส์คืออะไร 

       เรื่องที่ 4  ไขมันทรานสม์ีอยู่ในอาหารอะไรบ้าง 

       เรื่องที่ 5  วิธีการหลีกเหลี่ยงไขมันทรานส ์

       เรื่องที่ 6  ไขมันทรานส์ก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง 

       3.2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชีย่วชาญ มีรายละเอียดดังนี ้  
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      1)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

      การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน ภายใต้

ค าแนะน าของที่ปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

                1.1)  แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 

                1.2)  แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

                โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert เป็น

มาตราส่วน 5 ระดับ โดยการก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมนิแต่ละข้อดังนี ้

  5  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
           4  คะแนน  หมายถึง  ดี 

          3  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
          2  คะแนน  หมายถึง  น้อย  
          1  คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 

                     เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย  จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
สื่อมัลติมีเดีย  ตามวิธีของ Likert  เป็นมาตราส่วน  5  ระดับ  โดยก าหนดความหมายคะแนนของคัวเลือก
ในแบบประเมินแต่ละข้อ  มีเกณฑ์ดังนี้ 
           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 ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

      3.3.1  วางโครงหลัก 

          1)  แนวเรื่อง 

                    ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “ไขมันทรานส์” 

               2)  ฉาก 
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                    ฉากของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” ประกอบด้วยฉากหัวข้อเรื่อง ฉากเรื่อง

ไขมันทรานส์ อาหาร ข้อดีและข้อเสีย แหล่งที่ก่อให้เกิดไขมันทรานส์ ท าให้เกิดโรคอะไรตามมา หลีกเลี่ยง

ไขมันทรานส์ฉากจบ ดังตารางที่ 3.1                     

ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 
 ฉากหัวข้อเรื่อง – ฉากเปิดเรื่อง เป็น

ฉากที่บอกหัวข้อเรื่องมัลติมีเดีย จะมี
ตั ว อั กษ ร วิ่ ง เ ข้ า ม า  เ ป็ น ชื่ อ เ รื่ อ ง
ไขมันทรานส์ ไขมันจอมว้ายร้าย พื้น
หลังสีท้องฟ้า 

 ฉากแนะน าเพื่อนๆ ประเภทแต่ละ
ไขมันให้รู้จัก แต่ละประเภทว่าดีหรือไม่
ดี  ตัวอักษรจะอยู่ด้านบน ด้านซ้าย
เหลืองด้านขวาส้ม 

 ฉากไขมันมันทรานส์  ที่ส่งผลต่อราย
กาย ไขมันทรานส์ เกาะติดกับผนัง
หลอดเลือด ท าให้คลอเรสเตอรอลที่ดี
ลดลง 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ (ต่อ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากโรคหัวใจ 

 

3)  เนื้อเรื่องย่อ 

               เจ้าไขมัน จอมว้ายร้าย  ไขมันทรานส์  ตอนไขมันทรานส์ ไขมันว้ายร้าย เจ้าไขมันแนะน า
ตัวเอง และแนะน าประเภทของไขมัน ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว  ไขมันอิ่มตัว เชิงซ้อน ไขมันอิ่มตัว ไข
มันทรานส์ แต่ละไขมันมีทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไป 
               ไขมันมาจากอาหารประเภท ขนมปัง เฟรนช์ฟรายส์ ป๊อปคอร์น ไก่ทอด ที่ส าคัญเด็กๆ และ

ผู้ใหญ่หลายคนชอบทาน สังเกตุง่ายๆใครที่มีหุ่นอวบๆ อ้วนๆ ไขมันทรานส์ อยู่ใน เค้ก คุกกี้ โดนัท และ

แฮมเบอร์เกอร์  

               กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพไขมันพืชให้กลายเป็นของแข็ง โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปใน

น้ ามันพืช จะกลายเป็นของแข็ง จะพบได้ในอุตสาหกรรมเนยเทียมหรือเนยขาว เนยเทียมยังมีราคาถูกกว่า

เนยแท้ อีกด้วย นี้แหละคือที่อยูข่องไขมันทรานส์ 

                ไขมันทรานส์ ไขมันชนิดอันตรายที่สุด ยังได้รับต าแหน่งไขมันที่อันตรายกับร่างกายที่สุดท า

ให้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดียังท าให้ระดับคอเรสเตอรอลชนิดดีในร่างกายลดลงด้วย เพิ่มระดับ

คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเหลวนี้จะน าคอเรสเตอรอลเข้าสู่ผนังหลอด เลือดแดง

เกาะติดกับผนังหลอดเลือดไว้ ท าให้หลอดเลือดจะแข็งและตีบตันส่งผลให้เกิดโรคได้  คอเลสเตอรอลใน

ร่างกายลดลงและส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกายลดลงอีกด้วยซึ่งส่งผลต่อโรคหัวใจ การ

ท างานของหัวใจ และระบบเลือดทั่วร่างกาย  
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                   โรคที่ตามมากับ“ไขมันทรานส์”ยังสามารถท าให้เกิดโรคหัวใจ คนที่ชื่นชอบการ

รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์นั้นมีความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจ  โรคอ้วนการรับประทานอาหารที่มี

ไขมันทรานส์สูงนั้นจะท าให้มีไขมันบริเวณรอบเอวเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด 

                   หลีกเลี่ยงไขมันทรานส์หรือกินไขมันทรานส์ให้น้อยลงที่สุด ไขมันทรานส์ คือไขมันว้ายร้าย

ตัวจริง 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงตัวละคร  

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

ไขมัน จะเป็นตัวน าเรื่องไขมันแต่ละไขมันมาให้
รู้จักกัน  

 

ไขมันทรานส์ เป็นไขมันทรานส์ว้ายร้าย – เป็นไขมันร้าย
กาจดุร้าย น่ากลัว น าโรคร้ายมาให้ 
 

 

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว เป็นไขมันที่ดี 
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ตารางที่ 3.2 แสดงตัวละคร (ต่อ) 

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เป็นไขมันที่ดี 

 

3.3.2  ล าดับเหตุการณ ์

         โดยมีล าดับเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

         เจ้าไขมัน จอมว้ายร้าย  ไขมันทรานส์  ตอนไขมันทรานส์ ไขมันว้ายร้าย เจ้าไขมันแนะน าตัวเอง 
และแนะน าประเภทของไขมัน ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว  ไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อน ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ แต่
ละไขมันมีทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไป 
ไขมันมาจากอาหารประเภท ขนมปัง เฟรนช์ฟรายส์ ป๊อปคอน์ ไก่ทอด ที่ส าคัญเด็กๆ และผู้ใหญ่หลายคน

ชอบทาน สังเกตุง่ายๆใครที่มีหุ่นอวบๆ อ้วนๆ ไขมันทรานส์ อยู่ใน เค้ก คุกกี้ โดนัท และแฮมเบอร์เกอร์  

         กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพไขมันพืชให้กลายเป็นของแข็ง โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ ามัน

พืช จะกลายเป็นของแข็ง จะพบได้ในอุตสาหกรรมเนยเทียมหรือเนยขาว เนยเทียมยังมีราคาถูกกว่าเนย

แท้อีกด้วย นี้แหละคือที่อยูข่องไขมันทรานส์ ไขมันทรานส์ไขมันชนิดอันตรายที่สุดยังได้รับต าแหน่งไขมันที่

อันตรายกับร่างกายที่สุดท าให้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดียังท าให้ระดับคอเรสเตอรอลชนิดดีใน

ร่างกายลดลงด้วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเหลวนี้จะน าคอเรสเตอรอลเข้า

สู่ผนังหลอดเลือดแดงเกาะติดกับผนังหลอดเลือดไว้ ท าให้หลอดเลือดจะแข็งและตีบตันส่งผลให้เกิดโรคได้ 

คอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงและส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกายลดลงอีกด้วย ซึ่งส่งผล

ต่อโรคหัวใจ การท างานของหัวใจ และระบบเลือดทั่วร่างกาย  

         โรคที่ตามมากับ“ไขมันทรานส์”ยังสามารถท าให้เกิดโรคหัวใจ คนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร

ที่มีไขมันทรานส์นั้นมีความเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจ  โรคอ้วนการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงนั้นจะ
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ท าให้มีไขมันบริเวณรอบเอวเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลีกเลี่ยงไขมันทรานส์หรือกินไขมันทรานส์ให้

น้อยลงที่สุด ไขมันทรานส์ คือไขมันวายร้ายตัวจริง 

 

3.3.3  การเตรียมบทบันทึกเสียง 

         การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส”์ มีลายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางที ่3.3 บทบันทึกเสียงเรื่อง “ไขมันทรานส”์ 

บทบันทึกเสียง 
เรื่อง  “ไขมันทรานส์”  เวลา  00.02.68  นาท ี

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

1 เสียงบรรยาย : เจ้าไขมัน จอมว้ายร้าย  ไขมันทรานส ์ บั น ทึ ก จ า ก เ สี ย ง
ผู้หญิง 

00.00.04 1.mp3 

2 เสียงบรรยาย : ตอน: ไขมันทรานส์  ไขมันว้ายร้าย บั น ทึ ก จ า ก เ สี ย ง
ผู้หญิง 

00.00.04 2.mp3 

3 เสียงบรรยาย : ไขมัน : สวัสดคีรับทุกคน ผมคือไขมัน บันทึกจากเสียงผู้ชาย  00.00.03 3.wav 
4 เสียงบรรยาย : ไขมัน : ประเภทของไขมันผมจะ

แนะน าเพื่อนๆของผมให้รู้จักแต่ละไขมันก่อนนะครับ 
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว  ไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อน ไขมัน
อิ่มตัว ไขมันทรานส์ แต่ละไขมันมีทั้ งดีและไม่ดี
แตกต่างกันไป 
 

บันทึกจากเสียงผู้ชาย 00.00.15 4.wav 

5-9 เสียงบรรยาย : ไขมัน : ผมอยู่ในอาหารประเภท ขนม
ปัง เฟรนช์ฟรายส์ ป็อปคอร์น ไก่ทอด ที่ส าคัญเด็กๆ 
และผู้ใหญ่หลายคนชอบทานผมมากๆ เลย 

บันทึกจากเสียงผู้ชาย 00.00.11 5-9.wav 

10 เสียงบรรยาย : ไขมัน : สังเกตง่ายๆ ใครที่มีหุ่นอวบๆ
อ้วนๆนั้นแหละเป็นแฟนคลับของผมเลย 

บันทึกจากเสียงผู้ชาย 00.00.06 10.wav 
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ตารางที่ 3.3 บทบันทึกเสียงเรื่อง “ไขมันทรานส”์ (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
เรื่อง  “ไขมนัทรานส์”  เวลา  00.02.68  นาท ี

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

11 เสียงบรรยาย : ไขมัน : วันนี้มคีนรู้จักเป็นพิเศษมแนะน า
ให้รู้จัก จะท าให้คุณ ตลึง อึ้ง ทึ่ง ไปเลยที่เดียว กับความ
ร้ายกาจของเค้า มาแนะน าใหรู้้จัก เค้าคือ ไขมันทรานส ์

บันทึกจากเสียง
ผู้ชาย 

00.00.12 11.wav 

12 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ไขมันทรานส์  หลายคน
อาจไม่รู้จักฉันแต่ฉันจะบอกคุณว่า 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.06 12.wav 

13-17 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์  : ไขมันทรานส์ อยู่ใน เค้ก 
คุกกี้ โดนัท และแฮมเบอร์เกอร์ นั้นแน่ เริ่มรูจ้ักฉันกัน
มากขึ้นแล้วใชไ้หมละ 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.10 13-17.wav 

18-20 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ไขมันทรานส์ เจ้าไขมัน
ว้ายร้าย ฉันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพไขมันพืช
ให้กลายเป็นของแข็ง โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปใน
น้ ามันพืช จะกลายเป็นของแข็ง จะพบได้ในอุตสาหกรรม
เนยเทียมหรือเนยขาว 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.18 18-20.wav 

21 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส ์: อีกทั้ง บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.01 21.wav 

22 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์  : เนยเทียมยังมีราคาถูก
กว่าเนยแท้ อีกด้วย นี้แหละคือที่อยู ่

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.06 22.wav 

23 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์  : ของไขมันทรานส์ อย่าง
ฉันนี้ 555 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.04 23. wav 

24 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ไขมันทรานส์ ไขมันชนิด
อันตรายที่สุด ฉันยังได้รับต าแหน่งไขมันที่อันตรายกับ
ร่างกายที่สุดท าให้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดียัง
ท าให้ระดับคอเรสเตอรอลชนิดดีในร่างกายลดลงด้วย 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.18 24. wav 
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ตารางที่ 3.3 บทบนัทึกเสียงเรื่อง “ไขมันทรานส”์ (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
เรื่อง  “ไขมันทรานส์”  เวลา  00.02.68  นาท ี

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

25 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : เพิ่มระดับคอเลสเตอรอล
ชนิดไม่ดีซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเหลวนี้จะน าคเรสเตอรอล
เข้าสู่ผนังหลอดเลือดแดงเกาะติดกับผนังหลอดเลือดไว้ 
ท าให้หลอดเลอืดจะแข็งและตีบตันส่งผลให้เกิดโรคได ้

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.16 25. wav 

26 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : คอเลสเตอรอลในร่างกาย
ลดลงและส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกาย
ลดลงอีกด้วย 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.08 26. wav 

27 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ซึ่งส่งผลต่อโรคหัวใจ การ
ท างานของหัวใจ และระบบเลือดทั่วร่างกาย ร้ายกาจใช่
ไหมละ 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.08 27. wav 

28 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : โรคที่ตามมากับ“ไข
มันทรานส์”ฉันยังสามารถท าให้เกิดโรคหัวใจ โรคอ้วน 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 2 

00.00.07 28. wav 

29 เสียงบรรยาย:ไขมันทรานส์ : โรคหัวใจ คนที่ชื่นชอบการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์นั้นมีความเสี่ยงที่เป็น
โรคหัวใจ 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.09 29. wav 

30 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : โรคอ้วนการรับประทาน
อาหารที่มีไขมันทรานส์สูงนั้นจะท าให้มีไขมันบริเวณรอบ
เอวเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 2 

00.00.09 30. wav 

31 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ฉันร้ายกาจใช่ไหมละ 555 บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.03 31.wav 

32 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส ์: ระวังฉันให้ดีๆ  นะพยายาม
หลีกเลี่ยงฉันหรือกินฉันให้น้อยลงที่สุดฉันเตอืนคุณแล้ว
นะว่า อย่ากิน  

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.08 32.wav 
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ตารางที่ 3.3 บทบันทึกเสียงเรื่อง “ไขมันทรานส”์ (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
เรื่อง  “ไขมันทรานส์”  เวลา  00.02.68  นาท ี

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

ไฟล์เสียง 

33 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์  : ไขมันทรานส์ อย่างฉัน
คือไขมันว้ายร้ายตัวจริงอย่างแน่นอน 555 

บันทกึจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.07 33.wav 

34 เสียงบรรยาย : ไขมันทรานส์ : ไขมันทรานส ์“เจ้าไขมัน
ว้ายร้าย” 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง  

00.00.03 34.wav 
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3.3.4 การจัดท าล าดับเนื้อหา 

        การจัดท าล าดับเนื้อหา (Storyboard Development)  คณะผู้วิจัยได้น าเนื้อหาที่ ได้มาจัด

เรียงล าดับการน าเสนอตามที่ได้วางแผนการน าเสนอและออกแบบไว้ดังภาพ 3.1-3.4 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง:  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ: 1/9/2561 
ฉาก: 1/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 1.mp3 
เสียงประกอบ : 15-ROUND3(ยิงปืนกล).WAV 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : มีข้อความ เจ้าไขมันจอมว้ายร้าย พร้อมกับมีตัวละครไขมันโชว์อยู่ตรงกลาง
บน ปรากฏข้อความตัวอักษรสีด าว่า เจ้าไขมัน วายร้าย ไขมันทรานส์ 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 2 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงหน้าจอเข้าสู่เนื้อเรื่อง          
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 2/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 2.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : มีข้อความ ตอน.ไขมันทรานส์ ไขมันว้ายร้าย พร้อมกับมีตัวละครไขมันท
รานสโ์ชว์อยู่ตรงกลางข้างบนของตัวละคร 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 3 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงหน้าจอเข้าสู่ตอน..ไขมันทรานส์          
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 3/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 3.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : มีข้อความอักษรแนะน าตัว สวัสดีครับทุกคน ผมคือไขมัน ตัวละครไขมันจะ
โชว์อยู่ตรงกลาง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 4 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงหน้าจอเข้าสู่แนะน าตัวละครไขมัน  
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 4/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สเีหลือง-ส้ม ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 4.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันจะบอกประเภทไขมันแต่ละประเภท ไขมันดีจะอยู่ด้านซ้าย
และไขมันไม่ดจีะอยู่ด้านขวา จะมีตัวอักษรอยู่ด้านบนของแต่ละประเภทไขมัน 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 5 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าจอเข้าสู่แนะน าตัวละครไขมัน ประเภทไขมันทั้งดีและไม่ด ี
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 5/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 5-9.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันอยู่ตรงกลาง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 6 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าจอตัวละครไขมัน  
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 6/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 5-9.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันจะบอกว่าอยู่ในอาหารประเภท ขนมปัง รูปขนมปังจะอยู่
ด้านบนซ้ายพร้อมตัวอักษรค าว่าขนมปัง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 7 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.6 แสดงหน้าจอไขมัน อยู่ในอาหารประเภท ขนมปัง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 7/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 5-9.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันจะบอกว่าอยู่ในอาหารประเภท เฟรนช์ซ์ฟรายส์ รูปเฟรนช์ฟ
รายส์จะอยู่ด้านบนขวาพร้อมตัวอักษรค าว่าเฟรนช์ฟรายด์ 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 8 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าจอไขมัน อยู่ในอาหารประเภท เฟรนช์ซ์ฟรายส ์
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 8/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 5-9.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันอยู่ตรงกลางแล้วพูดว่าอยู่ในอาหารประเภท ป็อปคอร์น รูปป็
อปคอร์นจะอยู่ด้านล่างซ้ายพร้อมตัวอักษรค าว่าป็อปคอร์น 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 9 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.8 แสดงหน้าจอไขมัน อยู่ในอาหารประเภท ป็อปคอร์น 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 9/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 5-9.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันอยู่ตรงกลางแล้วพูดว่าอยู่ในอาหารประเภท ไก่ทอด รูปไก่
ทอดจะอยู่ด้านล่างซ้ายพร้อมตัวอักษรค าว่าไก่ทอด 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 10 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าจอไขมัน อยู่ในอาหารประเภท ไก่ทอด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 10/34 

 

สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 10.wav 
เสียงประกอบ : 16-WOW0 (ว้าว).WAV 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : รูป 2 คนยืนอยู่ หุ่นอวบๆอ้วนคือคนที่กินไขมันทรานส์ เข้าไปจะมีลักษณะ
แบบ 2คนนี้ จะขยับพุงและจับพุงไปมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 11 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.10 แสดงคนอ้วน 2 คน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 11/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 11.wav 
เสียงประกอบ : 01-2HIT3(ตะลึงตึงโป้ะ).WAV 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมัน จะมาแนะน าเพื่อนให้รู้จัก ตัวละครไขมันจะอยู่ตรงกลาง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 12 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.11 แสดงตัวละครไขมัน 
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บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 12/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 12.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานจะแนะน าตัวเอง จะขยับแขนไปมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 13 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.12 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานจะแนะน าตัวเอง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 13/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 13-17.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนไปมาจะบอกว่าอยู่ในอาหาร
ประเภทไหนบ้าง 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 14 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.13 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานจะบอกว่าอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้าง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 14/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 13-17.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาจะบอกว่า
อยู่ในอาหารประเภทเค้ก รูปเค้กจะอยู่ด้านบนซ้ายพร้อมมีตัวอักษรขึ้นมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 15 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.14 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานอยู่ในอาหารประเภทเค้ก  
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 15/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 13-17.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาจะบอกว่า
อยู่ในอาหารประเภทคุกกี้ รูปคุกกี้จะอยู่ด้านบนขวาพร้อมมีตัวอักษรขึ้นมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 16 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.15 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานอยู่ในอาหารประเภทคุกกี้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

51 
 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรือ่ง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 16/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 13-17.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาจะบอกว่า
อยู่ในอาหารประเภทโดนัท รูปโดนัทจะอยู่ด้านล่างซ้ายพร้อมมีตัวอักษรขึ้นมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 17 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.16 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานอยู่ในอาหารประเภทโดนัท 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 17/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนเิมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 13-17.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาจะบอกว่า
อยู่ในอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์ รูปแฮมเบอร์เกอร์จะอยู่ด้านล่างขวาพร้อมมีตวัอักษรขึ้นมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 18 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.17 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ไขมันทรานอยู่ในอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร ์
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 18/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 18-20.wav 
เสียงประกอบ : 07-CARTSHAK (สั้นของ).WAV 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่
ด้านขวาล่าง ปฎิกริยาทางเคมี2อย่างผสมกันแล้วกลายเป็นของแข็งด้านซ้าย พร้อมมีตัวอักษรขึ้นมา
ด้านบน 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 19 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.18 แสดงภาพน้ ามันพืชผสมกับไฮโดรเจนแล้วกลายเป็นของแข็ง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 19/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 18-20.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่
ด้านขวาล่าง จะพบในเนยเทียม จะมีรูปเนยเทียมปรากฏอยู่ด้านซ้าย พร้อมมีตัวอักษรขึ้นมาด้านล่างสี
เหลือง 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 20 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.19 แสดงตัวละครไขมันทรานสแ์ละรูปเนยเทียม 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 20/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 18-20.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่
ด้านขวาล่าง จะพบในเนยขาว จะมีรูปเนยขาวปรากฏอยู่ด้านบนขวา พร้อมมีตัวอักษรขึ้นมาด้านบนสี
เหลือง 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 21 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.20 แสดงตัวละครไขมันทรานสแ์ละรูปเนยขาว 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 21/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 21.wav 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 22 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.21 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 22/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 22.wav 
เสียงประกอบ : 16-WOW0 (ว้าว).WAV copy 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : รูปเนยเทียมอยู่ด้านซ้าย ราคาถูกกว่าเนยขาวอยู่ด้านขวา พร้อมมีตัวอักษร
ปรากฏอยู่ด้านล่างรูปเนย 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 23 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.22 แสดงเนยเทียมราคาถูกกว่าเนยขาว 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 23/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 23.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง พร้อมหัวเราะ555 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 24 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.23 แสดงตัวละครไขมันทรานสห์ัวเราะ555 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 24/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่ม ี
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 24.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง จะมีข้อความตัวอักษรปรากฏอยู่ด้านบน ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดของไขมันทรานส์มี
ความอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด 
การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 25 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.24 แสดงไขมันทรานส์ที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 25/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 25.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรปีระกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์เกาะติดในเส้นเลือด พร้อมขยับร่างกายไปมา มีไขมัน
ดีและไม่ดีปะปนกันไปในร่างกาย 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 26 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.25 แสดงไขมันทรานสเ์กาะติดในเส้นเลือด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 26/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 26.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์เกาะติดในเส้นเลือดมากขึ้น พร้อมขยับร่างกายไปมา 
มีไขมันดีลดลงและไขมันไม่ดีมากขึ้นในร่างกาย 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 27 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.26 แสดงไขมันทรานสเ์กาะติดในเส้นเลือดมากขึน้ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 27/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 27.wav 
เสียงประกอบ : 15-ROUND3(ยิงปืนกล).WAV 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : รูปร่างกาย ไขมันทรานส์จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นเลือด ต่าง ๆ ภายในร่างกาย
ส่งผลต่อโรคหัวใจ หัวใจจะกระพริบเป็นจังหวะ 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 28 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.27 แสดงไขมันทรานสจ์ะเคลื่อนทีไ่ปตามเส้นเลือด ส่งผลต่อโรคหัวใจ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 28/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 28.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : รูปไขมันทรานส์จะขยับร่างกายไปมา และมีตัวอักษรสีด าปรากฏอยู่ด้านบน 
พร้อมบอกโรคที่จะตามมา ส่งผลท าให้ร่างกายเกิดโรคหัวใจ โรคอ้วน ตามมา 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที ่29 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.28 แสดงโรคที่จะตามมากับรับประทานไขมันทรานส ์
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 29/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 29.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : โรคหัวใจสีแดง พร้อมมีตัวอักษรโรคหัวใจขึ้นมาสีด าด้านบน พร้อมอธิบาย
โรคหัวใจที่เกิดจากไขมันทรานส ์

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 30 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.29 แสดงโรคหัวใจ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 30/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 30.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : รูปคนอ้วน 2 คน พร้อมขยับร่างกายไปมา พร้อมอธิบายโรคอ้วนที่เกิดจาก
ไขมันทรานส ์

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 31 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.30 แสดงโรคอ้วน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 31/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 31.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง พร้อมหัวเราะ555 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 32 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.31 แสดงตัวละครไขมันทรานส์ หวัเราะ555 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 32/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 32.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 32 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.32 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 33/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 33.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมันทรานส์ ไขมันทราน จะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรง
กลาง พร้อมหัวเราะ555 

การเชื่อมโยง : ไปฉากที่ 34 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.33 แสดงตัวละครไขมันทรานส ์หวัเราะ555 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ชื่อเรื่อง :  สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
วันที่ออกแบบ : 1/9/2561 
ฉาก : 34/34 

 
สื่อที่ใช้ : 
พื้นหลัง : สที้องฟ้า ภาพ : ไม่มี 
เสียง : แอนิเมชัน : ไม่มี 
เสียงบรรยาย : 34.wav 
เสียงประกอบ : ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี

วีดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ : ตัวละครไขมัน ไขมันจะขยับแขนและร่างกายไปมาอยู่ตรงกลาง  ตัวอกษรสี
ขาวพิมพ์ว่าไขมันทรานส์ปรากฏขึ้นด้านบนตัวละครไขมันทรานส ์

การเชื่อมโยง : จบ 
ออกแบบโดย : นางสาว สุพีชา  ศรีหารักษา  และ  นางสาว ศิริพร  ใจกล้า 

 

ภาพที่ 3.34  แสดงหน้าจอการจบเนื้อเรื่อง 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อมัลติมีเดียให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” 
   

3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
       วิเคราะห์ผลการประเมินหาคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ไขมันทรานส์” โดย
ใช้วธิีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับดังนี ้
           5  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
           4  คะแนน  หมายถึง  ดี 

          3  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
          2  คะแนน  หมายถึง  น้อย  
          1  คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและสื่อ

มัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบ
ประเมินแต่ละข้อ มีเกณฑ์ดังนี ้
           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 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหค์ุณภาพของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดยี เรื่อง “ไขมนัทรานส”์ ไดแ้ก่ 

ค านวนค่าเฉลี่ย ( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 




