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บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

          การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการสร้าง และประเมินคุณภาพ การพัฒนาส่ือ

มัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ ข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความช านาญในด้านส่ือมัลติมีเดียและ

ด้านเนื้อหา ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านส่ือมัลติมีเดีย จ านวน 4 ท่าน 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

          เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

      3.2.1  ส่ือการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” โดยมีเนื้อหา 

3 เรื่อง ดังนี้ 
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   เรื่องท่ี 1  ท าความรู้จักกับแมวไทย  
   เรื่องท่ี 2  แนะน าสายพันธุ์แมวไทย  
   เรื่องท่ี 3  ความเช่ือของการเล้ียงแมวไทย    
      3.2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย 
          แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญทางคณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา โดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านส่ือมัลติมีเดีย ดังนี้ 
          1)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
              1.1)  ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวไทย 5 สายพันธุ์ จากเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบประเมิน 
              1.2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
จะต้องครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
              1.3)  ก าหนดหมวดหมู่และประเด็นของค าถามในแบบประเมินโดยได้แบ่งออกเป็น 4 
หมวดหมู่ ได้แก่ ส่วนของความถูกต้อง ส่วนของภาพ ส่วนของเนื้ อหา และส่วนของแบบทดสอบ 
รวมท้ังก าหนดประเด็นของค าถามในแบบประเมิน 
              1.4)  ท าการออกแบบและสร้างแบบประเมิน โดยสร้างแบบมาตราจัดอับดับประเมินค่า 
(Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือก โดยวิธีของ Likert 

ดีมาก    มีคะแนนเป็น  5  คะแนน 
ดี   มีคะแนนเป็น  4  คะแนน 
ปานกลาง   มีคะแนนเป็น  3  คะแนน 
พอใจ    มีคะแนนเป็น  2  คะแนน 
ควรปรับปรุง  มีคะแนนเป็น  1  คะแนน 

              1.5)  น าแบบประเมินให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานร่วมพิจารณาความ
เหมาะสม และความถูกต้องของข้อค าถาม 
              1.6)  ปรับปรุงแบบประเมินตามค าช้ีแนะของประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
ร่วมจึงได้เป็นแบบประเมินเพื่อน าไปใช้ต่อไป 
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3.3  ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
      3.3.1  การสร้างส่ือมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ 
 การสร้างส่ือมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สาย
พันธุ์” ส าหรับบุคคลท่ัวไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1)  การออกแบบเนื้อหาโดยใช้เทคนิคระดมสมอง  (Brainstorming)  เป็นการวิเคราะห์และ
ออกแบบเนื้อหาในขั้นตอนการวางแผน  โดยการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นหรือรวบรวม
ข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับประเด็นท่ีต้องการน าเสนอ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการระดม
สมองโดยผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน และตัวผู้จัดท าเองเป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหาโดยเริ่มจากผู้จัดท าได้ระบุหัวข้อ
หลักคือ พัฒนาส่ือมัลติมีเดีย  เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์”  ส าหรับบุคคลท่ัวไป  ไว้ตรงกลาง
จากนั้นจึงเขียนหัวข้อย่อยท่ีต้องการจะน าเสนอท้ังหมด 3 หัวข้อ คือ ท าความรู้จักกับแมวไทย แนะน า
สายพันธุ์แมวไทย และความเช่ือของการเล้ียงแมวไทย ซึ่งผู้จัดท าใช้เส้นเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพันธ์
ของเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่าง ๆ จากนั้นผู้จัดท าได้น าไปให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านเพิ่มเติมเนื้อหาท่ีมี
ความเกี่ยวข้องท่ีอาจจะเพิ่มจากท่ีผู้จัดท าได้เขียนไว้จนได้เป็นแผนภูมิระดมสมองท่ีมีการวิเคราะห์
เนื้อหาให้เห็นเป็นภาพรวมดังภาพท่ี 3.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  แผนภูมิระดมสมอง (Brainstorming) ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์

สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง 

“แนะน าแมวไทย  

5 สายพันธุ์” 

ท าความรู้จักกับ
แมวไทย 

 

แนะน าสายพันธ์ุ 

แมวไทย  

ความเชื่อของการ

เลี้ยงแมวไทย 

ผู้จัดท า  

วิเชียรมาศ 

สีสวาด 

ศุภลักษณ์ 

โกญจา  

แซมเสวตร 
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          2)  การสร้างผังงานการน าเสนอ ซึ่งการน าเสนอคณะผู้จัดท าได้สร้างผังงานการน าเสนอ ซึ่งมี
โครงสร้าง ดังนี้ ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ การน าเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ประวัติของแมวไทย แนะน าสายพันธุ์แมวไทย และความเช่ือของการเล้ียงแมวไทย ผู้จัดท าได้พิจารณา
หัวข้อวิธีการน าเสนอและการใช้ส่ือมัลติมีเดียอย่างสอดคล้องกันแล้วจึงเขียนลงในตารางโดยเน้น
เนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้เมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้จัดท าได้ให้
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบอีกครั้ง และปรับแก้ตามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าดังภาพที่ 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2  ผังงานการน าเสนอ 
 
 
 

สื่อมัลติมีเดีย  

เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” 

ท าความรู้จักกับ 

แมวไทย 

แนะน าสายพันธ์ุ 

แมวไทย 

วิเชียรมาศ 

โกญจา 

ศุภลักษณ ์

ความเชื่อของ 

การเลี้ยงแมวไทย 

 

ผู้จัดท า 

สีสวาด 

 

แซมเสวตร 
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          3)  การพัฒนากรอบเนื้อหา  
              3.1)  เขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) ผู้จัดท าได้สร้างต้นแบบของการ
น าเสนอก่อนการพัฒนาส่ือการเรียนรู้จริงโดยในแต่ละเฟรมก าหนดเนื้อหาลงในกรอบเนื้อหาในแต่ละ
หน้าและก าหนดท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง รวมท้ังล าดับการน าเสนอและการ
เช่ือมโยงเนื้อหาต่าง ๆ   ท่ีมีท้ังหมดลงในกรอบแต่ละกรอบอย่างละเอียด   โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น   
3 หน่วย คือ ท าความรู้จักกับแมวไทย แนะน าสายพันธุ์แมวไทย และความเช่ือของการเล้ียงแมวไทย 
ดังละเอียด ดังนี้  
    3.1.1)  ท าความรู้จักกับแมวไทย ได้แก่ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของ
แมวไทยในสมัยก่อน 
    3.1.2)  แนะน าสายพันธุ์แมวไทย ได้แก่ อธิบายคุณลักษณะของแมวไทย สายพันธุ์
วิเชียรมาศ สายพันธุ์โกญจา สายพันธุ์ศุภลักษณ์ สายพันธุ์สีสวาด และสายพันธุ์แซมเสตวร   
    3.1.3)  ความเช่ือของการเล้ียงแมวไทย  
          จากรายละเอียดเนื้อหาข้างต้นสามารถออกแบบปุ่มการท างานของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการ

น าเสนอ เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ ดังตารางท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1  การออกแบบปุ่มควบคุมการท างาน 
 

ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 
เข้าสู่ระบบ    ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 

5 สายพันธุ์ 
ท าความรู้จักกับแมวไทย  
 

- กลับสู่หน้าหลัก การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ
ของแมวไทยในสมัยก่อน 

แนะน าสายพันธุ์แมวไทย  
 

- ย้อนกลับ 
- กลับสู่หน้าหลัก 
 

สายพันธุ์วิเชียรมาศ 
สายพันธุ์โกญจา 
สายพันธุ์ศุภลักษณ์ 
สายพันธุ์สีสวาด 
สายพันธุ์แซมเสตวร   

ความเช่ือของการเล้ียงแมว
ไทย  
 

- ย้อนกลับ 
- กลับสู่หน้าหลัก 
 

เนื้อหาอธิบายความเช่ือของการเล้ียง
แมวไทย  
 

ผู้จัดท า  รูป ช่ือผู้จัดท า รหัสนักศึกษา 
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              3.2)  การเตรียมบทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” มี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” 

 

 

บทบันทึกเสียง 
เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์

 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
1 เสียงบรรยาย : ส่ือมัลติมี เ ดีย เรื่อง 

แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 

2 เสียงบรรยาย : เชิญเลือกเมนูท่ีท่าน
ต้องการรับชม ประวัติแมวไทย ท าความ
รู้จักกับแมวไทย ความเช่ือของการเล้ียง
แมวไทย ประวัติผู้จัดท า 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:05 

3 เสียงบรรยาย : แมวไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่
ในประเทศไทย 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:05 

4 เสียงบรรยาย : แมวไทยมีความฉลาด 
แมวไทยมีความคิดเป็นของ ตัว เอง     
แมวไทยรักบ้านรักเจ้าของ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:11 

5 เสียงบรรยาย : เมื่อปี พ.ศ.2427 รัชกาล
ท่ี 5 ได้พระราชทานแมววิเชียรมาศคู่
หนึ่งให้แก่กงสุลอังกฤษช่ือนายโอเวน 
กูลด์ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:12 

6 เสียงบรรยาย : แมววิเชียรมาศได้ถูก
น าเข้าประกวดในประเภทแมวขนส้ัน
สวยงาม และชนะเลิศการประกวดท่ีกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:10 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
7 เสียงบรรยาย : หลังการชนะเลิศจึงท า

ให้ชาวอังกฤษนิยมเล้ียงแมวไทยกัน
มากขึ้น  

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:06 

8 เสียงบรรยาย : และไม่นานแมวไทยก็
เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:06 

9 เ สีย งบรรยาย :  เ ดิมทีแมวไทยมี
ท้ังหมด  23  สายพันธุ์โดยแบ่งเป็น
แมวมงคล 17 สายพันธุ์  ดังต่อไปนี้   
1.  วิ เ ชี ย ร ม าศ    2.  ศุ ภ ลั ก ษ ณ์         
3. สีสวาด  4. โกญจา  5. นิลรันต์   
6. วิลาศ   7. เก้าแก้ว   8. รัตนก าพล  
9. นิลจักร 10. มุสิลา 11. กรอบแว่น 
12.  ปั ด เ ส ว ต ร   13.  ก ร ะ จ อ ก        
14. สิงหเสพย์ 15. การเวก 16. จตุบท 
17. แซมเสวตร   และมีแมวให้โทษ   
6  สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ 1. ทุพลเพศ  
2. พรรณพยัคฆ์ 3. ปีศาจ 4. หิณโทษ  
5. กอบเพลิง  6. เหน็บเสนียด 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:01:14 

10 เสียงบรรยาย : ซึ่งในปัจจุบันจากต ารา
สมุดข่อย แมวไทยคงเหลือเพียง 5 
สายพันธุ์ ก็คือ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ 
โกญจา สีสวาด และแซมเสวตร 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:12 

11 เสียงบรรยาย : ปัจจุบันคนไทยนิยม
เล้ียงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศมากขึ้น
เพียงเพราะเห็นว่ามีความสวยงามกว่า
แมวไทย 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
12 เสียงบรรยาย : ในทางกลับกันต่างชาติก็

เริ่มสนใจแมวไทยมากขึ้นและได้น าแมว
ไทยของเราไปผสมพันธุ์กับแมวต่างชาติ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 

13 เสียงบรรยาย : จากนั้นต่างชาติก็ได้จด
ทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์ในประเทศ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:05 

14 เสียงบรรยาย : ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้อง
ดูแลรักษาและอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทย
กัน 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:07 

15 เสียงบรรยาย : เชิญเลือกเมนูท่ีท่าน
ต้องการรับชม วิ เ ชียรมาศ โกญจา      
ศุภลักษณ์ สีสวาด แซมเสวตร 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:05 

16 เสียงบรรยาย : แมววิเชียรมาศ ฝรั่งให้
สมยานามว่า เพชรแห่งดวงจันทร์ หรือ 
Moon Diamond 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:09 

17 เสียงบรรยาย : ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
แมววิเชียรมาศจะสามารถเล้ียงได้เฉพาะ
คนในวังหรือขุนนางช้ันผู้ใหญ่เท่านั้น 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:07 

 

 

 

 

 

 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 
 

ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์

 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
18 เสียงบรรยาย : ช่วงท่ีเสียกรุงศรีอยุธยา

ครั้งท่ี 2 พม่าได้จับแมววิเชียรมาศไป
ด้วยเพราะเข้าใจว่าเป็นของมีค่าของชาว
วัง 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 

19 เสียงบรรยาย : หลังการล่มสลายของ
กรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 สมเด็จพุฒาจารย์ 
พุทธสโร ได้มาเท่ียวที่เมืองเกา่และได้พบ
กับสมุดข่อยโบราณท่ีบันทึกเกี่ยวกับแมว
สายพันธุ์ไทย 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:11 

20 เ สียงบรรยาย  :  สม เ ด็จพุฒาจารย์ 
พุทธสโร ได้เกณฑ์ชาวบ้านเพื่อตามจับ
แมววิเชียรมาศและแมวอื่นๆให้กลับมาสู่
ดินแดนสยามตามเดิม 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:09 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
21 เสียงบรรยาย : ลักษณะแมววิเชียรมาศ  

มีแต้มสีครั่งหรือสีน้ าตาลไหม้ท่ีบริเวณ
ใบหน้าและหูท้ังสองข้าง มีแต้มสีครั่ง
หรือสีน้ าตาลไหม้ท่ีบริเวณเท้าท้ังส่ีข้าง มี
แต้มสีครั่งหรือสีน้ าตาลไหม้ท่ีบริเวณหาง 
มีแต้มสีครั่งหรือสีน้ าตาลไหม้ท่ีอวัยวะ
เพศ ในช่วงท่ียังเป็นลูกแมว สีขนจะออก
สีครีมอ่อนๆ หรือสีขาวนวล พอโตขึ้นสี
จะค่อยๆ เข้มขึ้นตามล าดับจนเป็นสี
น้ าตาล รูปหัวไม่กลมหรือแหลมเกินไป 
หน้าผากใหญ่และแบน จมูกส้ัน หูใหญ่ 
นัยน์ต าสีฟ้า ปลายหางแหลมช้ีตรงโคน
หางใหญ่และค่อยๆเล็กเรียวกลมไปจน
สุด ขาเรียวยาวได้สัดส่วน 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:48 

22 เสียงบรรยาย : แมวโกญจา บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:03 
23 เสียงบรรยาย : แมวโกญจาเป็นแมวท่ีไม่

มีคนนิยมเล้ียงในสมัยนี้เพราะเห็นว่าเป็น
แมวด า 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:06 

24 เสียงบรรยาย : ถึงแม้แมวโกญจาจะเป็น
แมวด าแต่ก็มีเสน่หใ์นตัวของมันเอง 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:06 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
25 เสียงบรรยาย : คนในสมัยอยุธยานิยม

เล้ียงแมวโกญจาเป็นอย่างมาก มีความ
เช่ือว่าแมวโกญจาใครท่ีเ ล้ียงไว้จะมี
อ านาจบารมี และมีความร่ ารวย 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:09 

26 เสียงบรรยาย : แมวโกญจาเป็นแมวด า
สนิทท้ังตัว ลักษณะสง่างามเหมือนสิงโต 
มีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กละเอียดนุ่ม
และเรียบตรงท้ังล าตัว หัวกลมไม่โต 
ปากเรียวแหลม นัยน์ต าเป็นสีเหลืองอม
เขียว หรือทองอ่อน หูต้ัง 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:19 

27 เสียงบรรยาย : แมวศุภลักษณ์ บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:04 

28 เสียงบรรยาย : ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
แมวศุภลักษณ์มักเล้ียงกันในวังหรือบ้าน
ขุนนางช้ันผู้ใหญ่รวมถึงวัด 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:07 

29 เสียงบรรยาย : ช่วงท่ีเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งท่ี 2 พม่าได้จับแมวศุภลักษณ์ไปด้วย
เพราะเข้าใจว่าเป็นของมีค่าของชาววัง 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:09 

30 เ สียงบรรยาย  :  สม เ ด็จพุฒ าจารย์ 
พุทธสโร จึงได้เกณฑ์ชาวบา้นเพื่อตามหา
ตามจับแมวศุภลักษณ์และแมวอื่นๆให้
กลับมาสู่ดินแดนสยามตามเดิม 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:10 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
31 เสียงบรรยาย : แมวศุภลักษณ์มีรูปร่าง

ขนาดกลาง สง่า น้ าหนักตัวพอประมาณ 
สีขนออกสีน้ าตาลเข้มคล้ายสีสนิม มีสี
เข้มมากขึ้นท่ีบริเวณหูและใบหน้า หัว
ค่อนขา้งกว้างและกลม หนวดมีสีเหมือน
ลวดทองแดง ดวงตาออกเป็นลักษณะสี
เหลืองหรือออกสีอ าพัน หางยาว ปลาย
หางแหลมช้ีตรง ขายาวเรียวได้สัดส่วน
กับล าตัว 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:30 

32 เสียงบรรยาย : แมวโคราช หรืออีกช่ือ
คือแมวสีสวาด 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:06 

33 เสียงบรรยาย : แมวโคราช เป็นแมวท่ีถือ
ก า เ นิ ด ใ น อ า เ ภ อ พิ ม า ย จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 

34 เสียงบรรยาย : ช่ือของแมวโคราชนั้น 
เ ป็ น ช่ื อ ท่ี ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ชท า น จ า ก
พระบาทสมเ ด็จพระพุทธ เ ลิศห ล้ า
นภาลัย โดยใช้แหล่งก าเนิดของแมวเป็น
ช่ือเรียกพันธุ์แมว 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:10 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
35 เสียงบรรยาย : แมวโคราชมีขนส้ันสี

สวาดท้ังตัวเป็นสีสวาดต้ังแต่เล็กจนโต 
ส่วนหัวเป็นเหมือนรูปหัวใจ หน้าผาก
ใหญ่และแบน หูใหญ่ ปลายหูมน โคนหู
ใหญ่ ผิวหนังท่ีบริเวณจมูกและริมฝีปาก
มีสีเงิน หรือสีม่วงอ่อน ขณะท่ีเป็นลูก
แมวตาจะเป็นสีฟ้า เมื่อโตเต็มท่ีตาจะ
เปล่ียนเป็นสีเขียวใบไม้หรือสีเหลือง
อ าพัน ปลายหางแหลมช้ีตรง โคนหาง
ใหญ่ 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:31 

36 เสียงบรรยาย : แมวแซมเสวตร บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:03 
37 เสียงบรรยาย : แมวแซมเสวตรจาก

บันทึกในสมัยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ท่ี2 นั้น พบว่าแมวสายพันธุ์นี้ได้สูญพันธุ์
ไปแล้ว แต่เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
ท่ีวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้
ค้นพบแมวท่ีมีสายพันธุ์คล้ายแซมเสวตร 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:20 

38 เสียงบรรยาย : นายนิสิต ต้ังตระการ
พงษ์ อดีตปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ท า
การตรวจสอบ และผลปรากฎว่าแมวด า
ท่ีพบนั้นคือแมวแซมเสวตรแมวไทย
โบราณนั่นเอง  

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:13 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
39 เสียงบรรยาย : ในปัจจุบันประเทศไทย

ค้นพบแมวแซมเสวตรอยู่ 3 ตัว และ
อาจจะมีมากกว่านี้ ในตอนนี้ จึงอยาก
อนุรักษ์เอาไว้ ให้ ลูกหลานเราได้เห็น
ต่อไปในอนาคต 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:11 

40 เสียงบรรยาย : แมวแซมเสวตรมีขนสีด า
แซมด้วยสีขาวไปท้ังตัว แต่ขนบางและ
ค่อนข้างส้ัน ส่วนหัวไม่กลมหรือแหลม
เกินไป หู ต้ังใหญ่ นัยน์ตาสีเขียวอม
เหลืองเหมือนแสงหิ่ งห้อย หางยาว 
ปลายหางแหลมช้ีตรง ขาเรียวยาวได้
สัดส่วนกับล าตัว 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:22 

41 เสียงบรรยาย : ความเช่ือของการเล้ียง
แมวไทยในสมัยก่อน 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:04 

42 เสียงบรรยาย : ความเช่ือของการเล้ียง 
แมววิเชียรมาศ และแมวโกญจา เช่ือว่า
เล้ียงไว้แล้วดี จะร่ ารวย 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:10 

43 เสียงบรรยาย : ความเช่ือของการเล้ียง 
แมว ศุภ ลักษณ์ เ ช่ือว่ ามี คว าม สุข ดี 
สุขภาพดี การงานรุ่งเรือง 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:10 

44 เสียงบรรยาย : ความเช่ือของการเล้ียง 
แมวโคราช เช่ือว่าให้โชคลาภ และเช่ือ
ว่าเมื่อท าพิธีแห่นางแมวแล้วจะท าให้ฝน
ตก 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:08 
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ตารางที่ 3.2  บทบันทึกเสียงส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” (ต่อ) 
บทบันทึกเสียง 

เร่ือง ส่ือมัลติมีเดีย เรื่องแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ ์
 
 

ฉาก 
 
 

บทสนทนา 
 

ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
45 เสียงบรรยาย : ความเช่ือของการเล้ียง 

แมวแซมเสวตร เช่ือว่าคนท่ีเล้ียงเป็นคน
ดวงดีหรือมีบุญ เพราะแมวแซมเสวตร
เป็นแมวท่ีหายากในสมัยนั้น 

บันทึกเสียงจากผู้ชาย 00:00:11 

 

3.3)  การจัดท าล าดับเนื้อหา  (Storyboard Development)  คณะผู้วิจัยได้น าเนื้อหาท่ี

ได้มาจัดเรียงล าดับการน าเสนอตามท่ีได้ท าการวางแผนการน าเสนอและออกแบบไว้ ดังภาพที่ 3.3 – 

3.48 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 1/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีครีมและพื้นล่างสีแดง ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS1.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : แมวไทยท้ัง 5 ตัวเดินถือป้ายออกมาจากซ้ายมือของฉาก และเดินไปถึงสุดฉาก
ด้านขวามือแล้วหันหน้าตรงพร้อมกับข้อความท่ีป้ายโดยมีประโยคว่า ส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง 
แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.3  แสดงฉากการน าเสนอส่ือมัลติมีเดียเรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก:  2/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีเขียวอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS2.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : หน้าแรกของแอนิเมช่ันแนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ มีตัวละครผู้หญิงพร้อมแมว
ไทยเดินมาจากทางซ้ายมือและหยุดหันหน้าตรง ตัวละคร ผู้ชายพร้อมแมวไทยเดินมาจากทาง
ขวามือและหยุดหันหน้าตรง มีแมวไทยถือป้ายประวัติผู้จัดท าอยู่ตรงกลาง และปุ่มรูปแมวไทยแต่
ละสายพันธุ์เมื่อน าเมาส์ไปวางจะเปล่ียนเป็นรูปแมวยิ้มและชูป้ายข้อความข้ึน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 3, 15, 41 และฉากท่ี 46 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.4  แสดงฉากเมนูหลักส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 3/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: พื้นสีฟ้าอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS3.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : แสดงแผนท่ีประเทศไทยประกอบด้วยตัวอักษรบ่งบอกถึงประเทศไทย แมวแต่งชุด
ไทยยืนด้านซ้ายถือธงชาติไทยท่ีขยับไปมา และแมวแต่งชุดไทยอีกตัวยืนด้านขวาของฉากพร้อมยก
มือไหว้ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.5  แสดงฉากแมวไทยมีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศไทย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 4/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS4.mp3 
เสียงประกอบ : เสียงเอฟเฟคS4.mp3 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีน าเสนอแมวเป็นนักวิทยาศาสตร์ก าลังท าการทดลองบ่งบอกถึงแมวมีความ
ฉลาด  ฉากต่อมาน าเสนอแมวเดินทางด้วยเรือไปยังเกาะด้วยตนเองบ่งบอกถึงแมวมีความเป็นตัว
ของตัวเอง และฉากต่อมาน าเสนอแมวกระโดดกอดเจ้าของบ่งบอกถึงความรักเจ้าของ โดยให้ฉาก
ค่อยๆแสดงทีละฉาก 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.6  แสดงฉากแมวไทยมีความฉลาด มีความคิดเป็นของตัวเอง รักเจ้าของ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 5/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS5.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากข้อความเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประกอบด้วยชายฝรั่งเดินมาจาก
ทางซ้ายมีข้อความแสดงอยู่ข้างบนช่ือโอเวน กูลด์ และชายคนไทยท่ีเดินมาจากฝ่ังขวาแสดง
ข้อความอยู่ข้างบนว่าข้าราชการในพระราชส านักพร้อมกับแมวสองตัว โดยฉากข้างหลังเป็นวัด 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.7  แสดงฉากเมื่อปีพ.ศ.2427 ได้พระราชทานแมววิเชียรมาศให้แก่กงสุลอังกฤษ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 6/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีแดงและพื้นล่างสีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS6.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากข้อความงานประกวดแมวขนส้ันสวยงาม ประกอบไปด้วยแมว 2 ตัวท่ีชนะเลิศ 
และแมวอีก 2 ตัวที่ก าลังเสียใจท่ีไม่ชนะการประกวด มีผู้หญิง 2 คนเดินมาใส่มงกุฎให้กับแมวท้ัง 2 
ตัว พิธีกรประกาศถึงการชนะเลิศ และเจ้าของแมวก าลังแสดงความยินดีกับท่ีแมวของตนชนะการ
ประกวดพร้อมกับผู้ชายอีกคนท่ีปรบมือยินดีกับเจ้าของแมว 
 การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.8  แสดงฉากแมววิเชียรมาศได้เข้าประกวดในประเภทแมวขนส้ันสวยงาม 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 7/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นสีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS7.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีผู้ชายจูงแมวออกมาจากทางซ้ายมือและก าลังเดินไปตรงกลาง ผู้หญิงเดินจูง
แมวจากทางขวามือและก าลังเดินไปทางซ้าย ผู้ชายก าลังอุ้มแมวในลักษณะยกขึ้นลง มีธงชาติบ่ง
บอกช่ือของประเทศอังกฤษ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 

ภาพที่ 3.9  แสดงฉากหลังการชนะเลิศจึงท าให้ชาวอังกฤษนิยมเล้ียงแมวไทยกันมากขึ้น 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 8/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS8.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีแมวก าลังเดินบนลูกโลกโดยแมวฝ่ังซ้ายเดินจากด้านล่างลูกโลกขึ้นไปข้างบน 
และแมวทางขวาเดินจากด้านล่างลูกโลกแล้วขึ้นไปด้านบน มีข้อความบ่งบอกช่ือของโลก 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.10  แสดงฉากและไม่นานแมวไทยก็เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 9/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS9.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ในฉากจะประกอบด้วยแมวหนึ่งตัวที่ยืนอยู่ด้านซ้ายขยับปากพูดบรรยาย เดิมทีแมว
ไทยมี ท้ังหมด 23 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็นแมวมงคล 17 สายพันธุ์  ดัง ต่อไปนี้  1.วิ เชียรมาศ             
2.ศุภลักษณ์ 3.สีสวาด 4.โกญจา 5.นิลรันต์ 6.วิลาศ 7.เก้าแก้ว 8.รัตนก าพล 9.นิลจักร 10.มุสิลา 
11.กรอบแว่น 12.ปัดเสวตร 13.กระจอก 14.สิงหเสพย์ 15.การเวก 16.จตุบท 17.แซมเสวตร และ
แมวท่ีบรรยายจะไปยืนด้านขวาขยับปากพูดบรรยายแมวให้โทษ 6 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้ 1.ทุพลเพศ 
2.พรรณพยัคฆ์ 3.ปีศาจ 4.หิณโทษ 5.กอบเพลิง 6.เหน็บเสนียด 
ผู้บรรยายจะไปยืนด้านขวาของฉาก และมีแมว  การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.11  แสดงฉากแมวไทยแบ่งเป็นแมวมงคล 17 สายพันธุ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 10/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีน้ าตาลอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS10.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีบ่งบอกว่าเหลือแมวไทยเพียง 5 สายพันธุ์ โดยจะปรากฎรูปสายพันธุ์แมวไทย
ทีละสายพันธุ์โดยเริ่มจาก วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ โกญจา สีสวาด แซมเสวตร และจบด้วยแสดงรูป
สายพันธุ์ทั้ง 5 สายพันธุ์ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.12  แสดงฉากปัจจุบันจากต าราสมุดข่อย แมวไทยคงเหลือเพียง 5 สายพันธุ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 11/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีเหลือง ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS11.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีประกอบด้วยผู้หญิงนั่งบนโซฟา และมีแมวสายพันธุ์ต่างประเทศเดินเข้ามาหา
ผู้หญิงเจ้าของ และผู้หญิงก็ลูบหัวแมว ส่วนแมวอีกตัวก าลังทานอาหารในถาดใส่อาหารแมว 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.13  แสดงฉากปัจจุบันคนไทยนิยมเล้ียงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศมากขึ้น 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 12/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีเขียวอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS12.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีคนไทยอุ้มแมว และคนต่างชาติอุ้มแมว หันหน้าเข้าหากัน มีรูปหัวใจแสดง
ขึ้นมาและค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงความรักจากการได้น าแมวไทยของเราไปผสมพันธุ์
กับแมวต่างชาติ 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.14  แสดงฉากคนต่างชาติได้น าแมวไทยของเราไปผสมพันธุ์กับแมวต่างชาติ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 13/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีแดง ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS13.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีประกอบด้วยชายฝรั่งเดินมายื่นเอกสารให้กับผู้ชายฝ่ังขวา และมีแมวเดิน
ตามผู้ชาย มีข้อความบ่งบอกถึงใบจดทะเบียนแมว 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.15  แสดงฉากคนต่างชาติก็ได้จดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์ในประเทศ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 14/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าและพื้นข้างล่างสีเขียวเข้ม ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS14.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีประกอบไปด้วยพื้นหญ้า ต้นไม้ คน และแมว โดยท่ีคนก าลังอุ้มแมวได้อุ้มใน
ลักษณะขึ้นลง และแมวสองตัวก าลังเดินเข้ามาหา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.16  แสดงฉากถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องดูแลรักษาอนุรักษ์สายพันธุ์แมวไทยกัน 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 15/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าและพื้นล่างสีฟ้าอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS15.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีประกอบไปด้วยปุ่มรูปเท้าแมวไทยแต่ละสายพันธุ์  ซึ่งเป็นล้ิงค์เช่ือมโยงไปยัง
แมวไทยท้ัง 5 สายพันธุ์ และมีแมวใส่ชุดไทยยืนยกมือขึ้นสวัสดีทักทาย เมื่อน าเมาส์ไปวางจะมีรูป
แมวปรากฎอยู่ด้านล่างของแต่ละปุ่ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2, 16, 22, 27, 32 และฉากท่ี 36 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.17  แสดงฉากหน้าเมนูแนะน าสายพันธุ์แมวไทย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 16/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีชมพูอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS16.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ดราฟจากรูปจริงของแมววิเชียรมาศ ไม่มีการขยับของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.18  แสดงฉากแมววิเชียรมาศ ฝรั่งให้สมยานามว่า เพชรแห่งดวงจันทร์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 17/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีน้ าตาล ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS17.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : เป็นการน าเสนอแมววิเชียรมาศจะเล้ียงได้เฉพาะขุนนางช้ันผู้ใหญ่เท่านั้น โดยในฉาก
จะมีผู้ชายในสมัยก่อนนั่งลูบหัวแมววิเชียรมาศ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.19  แสดงฉากในสมัยก่อนแมววิเชียรมาศสามารถเล้ียงได้เฉพาะคนในวัง  
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 18/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีน้ าตาลและพื้นล่างสีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS18.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้น าเสนอครั้งเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 โดยจะมีผู้ชายใส่ชุดทหารใน
สมัยก่อนอุ้มแมววิเชียรมาศเดินจากด้านซ้ายไปด้านขวาของฉาก บ่งบอกถึงชาวพม่าจับแมววิเชียร
มาศเพราะเข้าใจว่าเป็นของมีค่าของวัง 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.20  แสดงฉากพม่าจับแมววิเชียรมาศเพราะเข้าใจว่าเป็นของมีค่าของชาววัง 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 19/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS19.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ในฉากนี้จะเป็นการน าเสนอพระในสมัยก่อนเดินจากด้านซ้ายไปด้านขวาและก้มลง
หยิบบันทึกสมุดข่อยต าราแมวไทยโบราณ และอีกฉากจะน าเสนอการเปิดสมุดข่อยโดยจะมีมือท่ี
ก าลังเปิดอ่านบันทึกสมุดข่อยทีละหน้า 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.21  แสดงฉากสมเด็จพุฒาจารย์ พุทธสโร ได้พบกับสมุดข่อยแมวสายพันธุ์ไทย 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

60 
 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 20/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียวอมฟ้าและพื้นล่างสีเขียวอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS20.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : น าเสนอผู้ชายในสมัยก่อน 2 คนก าลังอุ้มแมววิเชียรมาศ 2 ตัว เดินเข้ามาหาพระ 
โดยเดินจากด้านขวามายังด้านซ้าย 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.22  แสดงฉากสมเด็จพุฒาจารย์ พุทธสโร เกณฑ์ชาวบ้านจับแมววิเชียรมาศ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 21/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS21.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงลักษณะของแมววิเชียรมาศโดยมีแมวยืนพูดรายละเอียดอยู่ด้านซ้าย
ของฉาก และใช้มือท าท่ากดปุ่มรีโมทไปท่ีจอโทรทัศน์ โดยจอโทรทัศน์จะแสดงภาพอธิบายลักษณะ
ของแมววิเชียรมาศไปทีละส่วนๆ ช้ีตามจุดต่างๆของแมวไปทีละจุด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.23  แสดงฉากลักษณะของแมววิเชียรมาศ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 22/46   

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS22.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ดราฟจากรูปจริงของแมวโกญจา ไม่มีการขยับของภาพ 
 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.24  แสดงฉากแมวโกญจา 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 23/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS23.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : น าเสนอแมวโกญจาเดินจากด้านขวาไปด้านซ้ายของฉากหลังจากนั้นนอนลงกับพื้น 
และมีผู้ชาย 2 คน กับผู้หญิง 1 คน ยืนกับแมวแต่ละสายพันธุ์ บ่งบอกถึงว่าแมวโกญจาเป็นแมวท่ี
ไม่มีคนนิยมเล้ียงเพราะว่าลักษณะเป็นแมวด า 
 
 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.25  แสดงฉากแมวโกญจาเป็นแมวที่ไม่มีคนนิยมเล้ียงในสมัยนี้เพราะว่าเป็นแมวด า 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 24/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีชมพูอ่อนและพื้นล่างสีเทาเข้ม ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS24.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : น าเสนอลักษณะของแมวโกญจาเดินจากด้านขวาไปนั่งตรงโต๊ะเครื่องแป้งหน้า
กระจก และหยิบครีมบ ารุงผิวขึ้นมาทา พร้อมท้ังแสดงภาพแมวตอนทาครีมในกระจกด้วย บ่งบอก
ถึงการเป็นแมวด าแต่มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง 
 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.26  แสดงฉากถึงแม้แมวโกญจาจะเป็นแมวด าแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 25/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS25.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ด้านซ้ายน าเสนอผู้ชายกับผู้หญิงในสมัยก่อนท่ีแต่งตัวดีดูมีฐานะร่ ารวยยืนคู่กัน 
และแมวโกญจา 2 ตัวที่เดินจากคนเล้ียงด้านซ้ายเดินไปหาพระท่ียืนหน้าวัดอยู่ด้านขวา ซึ่งพระจะ
ยืนท าท่าลูบหัวแมวทั้ง 2 ตัว 
 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.27  แสดงฉากมีความเช่ือว่าใครที่เล้ียงแมวโกญจาจะมีบารมีและความร่ ารวย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 26/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS26.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงลักษณะของแมวโกญจาโดยมีแมวยืนพูดรายละเอียดอยู่ด้านซ้าย
ของฉาก และใช้มือท าท่ากดปุ่มรีโมทไปท่ีจอโทรทัศน์ โดยจอโทรทัศน์จะแสดงภาพอธิบาย
ลักษณะของแมวโกญจาไปทีละส่วนๆ ช้ีตามจุดต่างๆของแมวไปทีละจุด 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.28  แสดงฉากลักษณะของแมวโกญจา 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 27/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS27.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ดราฟจากภาพจริงของแมวศุภลักษณ์ ไม่มีการขยับของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.29  แสดงฉากแมวศุภลักษณ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 28/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีน้ าตาล ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS28.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงแมวศุภลักษณ์ท่ีเดินจากด้านซ้ายไปหาพระท่ีนั่งอยู่ตรงกลาง ซึ่ง
พระจะเอามือลูบหัวแมวไปมา บ่งบอกถึงแมวศุภลักษณ์จะนิยมเล้ียงกันในวัดหรือบ้านขุนนาง 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.30  แสดงฉากแมวศุภลักษณ์มักเล้ียงกันในวัง บ้านขุนนาง และวัด 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 29/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีม่วงอ่อนและพื้นสีเขียวอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS29.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ ฉากนี้จะอธิบายครั้งเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 มีทหารสมัยก่อนเดินมาหาแมวท่ี
ยืนอยู่ตรงก าแพงจากด้านซ้ายไปด้านขวา พร้อมท้ังอุ้มแมวขึ้นและเดินไปด้านซ้ายของฉาก ข้างบน
ด้านซ้ายมีก้อนเมฆเคล่ือนไหวลอยไปมา 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.31  แสดงฉากพม่าจับแมวศุภลักษณ์เพราะเข้าใจว่าเป็นของมีค่าของชาววัง 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 30/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS30.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้จะอธิบายถึงแมวศุภลักษณ์ตัวที่ 1 ยืนอยู่ด้านซ้าย และแมวศุภลักษณ์ตัวท่ี 2 
เดินมาจากด้านขวา เดินเข้ามากอดกับแมวศุภลักษณ์ท่ีอยู่ด้านซ้าย 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.32  แสดงฉากสมเด็จพุฒาจารย์ พุทธสโร ได้เกณฑ์ชาวบ้านจับแมวศุภลักษณ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 31/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS31.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงลักษณะของแมวศุภลักษณ์โดยมีแมวยืนพูดรายละเอียดอยู่
ด้านซ้ายของฉาก และใช้มือท าท่ากดปุ่มรีโมทไปท่ีจอโทรทัศน์ โดยจอโทรทัศน์จะแสดงภาพ
อธิบายลักษณะของแมวศุภลักษณ์ไปทีละส่วนๆ ช้ีตามจุดต่างๆของแมวไปทีละจุด 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.33  แสดงฉากลักษณะของแมวศุภลักษณ์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 32/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียวเข้ม ภาพ: ภ าพ ว า ดจ าก โ ป ร แ ก ร ม 

Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS32.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ดราฟจากภาพจริงของแมวสีสวาด ไม่มีการขยับของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.34  แสดงฉากแมวโคราช หรืออีกช่ือคือแมวสีสวาด 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 33/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS33.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีมีการอธิบายถึงแผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) โดยแสดงช่ืออ าเภอต่างๆ 
ซึ่งจุดอ าเภอพิมายตัวอักษรจะกระพริบไปมา 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.35  แสดงฉากแมวโคราชเป็นแมวท่ีถือก าเนิดในอ าเภอพิมาย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 34/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าและสีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS34.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีน าเสนอท่ีว่าการอ าเภอพิมาย แมวยืนอยู่ตรงกลางก าลังถ่ายรูปแมวสีสวาด 
พร้อมปรากฎภาพแมวสีสวาดในหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยหัวแมวขยับไปมา 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.36  แสดงฉากช่ือของแมวโคราชใช้แหล่งก าเนิดของแมวเป็นช่ือเรียกพันธุ์แมว 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 35/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS35.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงลักษณะของแมวสีสวาดโดยมีแมวยืนพูดรายละเอียดอยู่ด้านซ้าย
ของฉาก และใช้มือท าท่ากดปุ่มรีโมทไปท่ีจอโทรทัศน์ โดยจอโทรทัศน์จะแสดงภาพอธิบาย
ลักษณะของแมวสีสวาดไปทีละส่วนๆ ช้ีตามจุดต่างๆของแมวไปทีละจุด 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.37  แสดงฉากลักษณะของแมวโคราช 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 36/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีครีม ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS43.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ดราฟจากภาพจริงของแมวแซมเสวตร ไม่มีการขยับของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.38  แสดงฉากแมวแซมเสวตร 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 37/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าและพื้นล่างสีน้ าตาลอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS44.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีมีการอธิบายถึงแมวสายพันธุ์แซมเสวตร เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 ท่ี
วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ค้นพบแมวท่ีมีสายพันธุ์คล้ายกับแมวแซมเสวตร  มีผู้ชาย
สมัยก่อนยืนอยู่ปรากฏข้อความว่าอดีตสัตวแพทย์ นิสิต ต้ังตระการพงษ์ ยืนลูบหัวแมวแซมเสวตร 
อยู่ท่ีบริเวณหน้าวัด 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.39  แสดงฉากได้ค้นพบแมวคล้ายแซมเสวตรท่ีวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 38/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS45.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีมีนายสัตวแพทย์ นิสิต ต้ังตระการพงษ์ ได้ท าการศึกษาแมวมงคล 9 ชนิดของ
ไทย และผลปรากฏว่าแมวด าท่ีพบนั้นคือแมวแซมเสวตรแมวไทยโบราญนั้นเอง มีข้อความบ่งช้ีของ
การดูต าราแมวโบราณ มีผู้ชายสมัยก่อนยืนอยู่ตรงกลางพยักหน้าไปมา และแมวแซมเสวตรนอนอยู่
ใกล้ๆกระพริบตาไปมา 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.40  แสดงฉากอดีตปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้ตรวจสอบแมวแซมเสวตร 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 39/46 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเทาและพื้นล่างสีส้ม ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS46.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีมีการอธิบายถึงแมวสายพันธุ์แซมเสวตรยืนอยู่บนเวทีตรงกลางกระพริบตาไป
มาพร้อมกับยกมือขึ้นลง โดยผู้ชายยืนอยู่ตรงกลางเอามือของตนเองจับมือแมวแซมเสวตรขึ้นลงไป
มา มีรูปหัวคนซึ่งเป็นผู้ชมอยู่ด้านล่าง 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.41  แสดงฉากประเทศไทยค้นพบแมวแซมเสวตซึ่งต้องอนุรักษ์เอาไว้ต่อไปในอนาคต 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 40/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อนและพื้นล่างสีส้มอ่อน ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS47.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงลักษณะของแมวแซมเสวตรโดยมีแมวยืนพูดรายละเอียดอยู่ด้านซ้าย
ของฉาก และใช้มือท าท่ากดปุ่มรีโมทไปท่ีจอโทรทัศน์ โดยจอโทรทัศน์จะแสดงภาพอธิบายลักษณะ
ของแมวเสวตรไปทีละส่วนๆ ช้ีตามจุดต่างๆของแมวไปทีละจุด 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 
 
ภาพที่ 3.42  แสดงฉากลักษณะของแมวแซมเสวตร 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 41/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS48.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้มีการแสดงข้อความความเช่ือของการเล้ียงแมวไทยในสมัยก่อน มีกรอบท่ีใส่
ข้อความกระพริบไปมา และมีการเปิดผ้าม่านออกจากตรงกลางไปด้านซ้ายและด้านขวาของฉาก 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.43  แสดงฉากความเช่ือของการเล้ียงแมวไทยในสมัยก่อน 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 42/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีน้ าตาล ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงความเช่ือของการเล้ียงแมววิเชียรมาศและแมวโกญจา มีผู้ชายใน
สมัยก่อนยืนอยู่พร้อมท้ังลูบหัวแมววิเชียรมาศ ซึ่งแมววิเชียรมาศจะเดินจากด้านซ้ายไปหาผู้ชาย
และนั่งลงขยับหางไปมา โดยมีแมวโกญจานั่งอยู่ข้างๆผู้ชายขยับแขนและหางไปมา 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.44  แสดงฉากแมววิเชียรมาศ และแมวโกญจา เช่ือว่าเล้ียงไว้แล้วดี จะร่ ารวย 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

83 
 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 43/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีน้ าตาล ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงความเช่ือของการเล้ียงแมวศุภลักษณ์ มีผู้ชาย 2 คนในสมัยก่อน
ก าลังแบกข้าวเดินมาจากด้านขวามาวางท่ีรถบรรทุกข้าว และรถบรรทุกก็เคล่ือนท่ีออกจากไป
ด้านซ้าย มีผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ด้านขวาพร้อมกับแมวศุภลักษณ์ท่ีนั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งแมวศุภลักษณ์
ท าท่าโบกมือและยกหางไปมา 
การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.45  แสดงฉากแมวศุภลักษณ์ เช่ือว่ามีความสุขดี สุขภาพดี การงานรุ่งเรือง 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 44/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียวและพื้นล่างสีน้ าตาล ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากนี้อธิบายถึงความเช่ือของการเล้ียงแมวโคราช มีผู้ชายในสมัยก่อน 4 คน ก าลัง
แบกแมวโคราชท่ีโบกมือไปมาเดินจากด้านขวามาตรงกลาง มีการเคล่ือนไหวของฝนท่ีตกลงมา 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.46  แสดงฉากแมวโคราชเช่ือว่าให้โชคลาภ ใช้ในพิธีแห่นางแมวท าให้ฝนตก 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 45/46  

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีชมพูอ่อนและพื้นล่างสีเทา ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS48.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : อธิบายถึงความเช่ือของการเล้ียงแมวแซมเสวตร ประกอบด้วยแมวแซมเสวตรก าลัง
นั่งอยู่บนเก้าอี้ท าท่าโบกมือไปมา โดยมีผู้ชายเดินมาจากด้านขวา เดินมาจับมือแมวแซมเสวตร และ
มีผู้ชายอีก 1 คน ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของฉากข้างๆแมวแซมเสวตร ท าท่าโบกมือไปมา 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 และฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.47  แสดงฉากแมวแซมเสวตรเช่ือว่าคนท่ีเล้ียงเป็นคนดวงดีหรือมีบุญ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

86 
 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์ 
วันที่ออกแบบ: 07/07/2561 
ฉาก: 46/46 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียวอมฟ้า ภาพ: ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : SoundS48.mp3 
เสียงประกอบ : ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
การน าเสนอ : ฉากท่ีแสดงรูป รายช่ือผู้จัดท า รหัสนักศึกษา  

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นางสาว รวีนุช  โยมแก้ว และ นาย มงคล อ ารุณ 

 
ภาพที่ 3.48  แสดงฉากประวัติผู้จัดท า 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานส่ือมัลติมีเดียให้เช่ียวชาญ

ประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สายพันธุ์” 

3.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล 

 วิเคราะห์ผลการประเมินหาคุณภาพของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมว

ไทย 5 สายพันธุ์” โดยใช้วิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้ 

  5     คะแนน     หมายถึง     ดีมาก 

4     คะแนน     หมายถึง    ดี 

3     คะแนน     หมายถึง    ปานกลาง 

2     คะแนน     หมายถึง     พอใจ 

1     คะแนน     หมายถึง    ควรปรับปรุง 

 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพส่ือ 

  4.51 – 5.00   หมายถึง    ประเมินคุณภาพ ดีมาก 

  3.51 – 4.50   หมายถึง    ประเมินคุณภาพ ดี 

2.51 – 3.50   หมายถึง    ประเมินคุณภาพ ปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถึง    ประเมินคุณภาพ พอใจ 

1.00 – 1.50   หมายถึง   ประเมินคุณภาพ ควรปรับปรุง 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง “แนะน าแมวไทย 5 สาย

พันธุ์” ได้แก่ ค านวณหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 




