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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และประเมิน

คุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอ “สอนประกอบคอมพิวเตอร” โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2561) 

 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3.3  ข้ันตอนการสรางสื่อมัลติมีเดีย 

 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญ

ดานสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.2.1 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

 3.2.2 การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดข้ันตอน ดังนี้ 

  1.) การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดประเมิน ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษา โดยแบงแบบประเมินคุณภาพออกเปน 2 ดาน ไดแก 

   1.1) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

   1.2) แบบประเมินคุณภาพดานสื่อมัลติมีเดีย 
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 โดยการใชแบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert 

เปนมาตราสวน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอ 

ดังนี้ 

   5 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพดีมาก 

   4 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพดี 

   3 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง 

   2 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพนอย 

   1 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพนอยท่ีสุด 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดาน     

สื่อมัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เปนมาตราสวน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายคะแนนของ

ตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอ มีเกณฑ 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  นอย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

3.3 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

 3.3.1 วางโครงหลัก 

  1.) แนวเรื่อง 

   แนวทางวิธีการประกอบคอมพิวเตอร 

  2.) ฉาก 

   ฉากของสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” ประกอบดวยฉากหัวขอเรื่อง 

ฉากแนะนําตัวละคร ฉากหนาบริษัท ฉากภายในแผนกกราฟกขณะบอสคุยกับพนักงานฉากบริเวณโตะ

ทํางานของพนักงาน ฉากหนารานขายอุปกรณคอมพิวเตอร ฉากภายในรานคอมพิวเตอรขณะอธิบาย 

ฉากการอธิบายเปรียบเทียบอุปกรณแตละชิ้น ฉากรับเครื่องคอมพิวเตอรฉากจบ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 

 ฉากหัวขอเรื่อง - ฉากเปดเรื่อง เปน

ฉากท่ีบอกหัวขอเรื่องมัลติมีเดีย จะมี

เครื่องคอมพิวเตอรวิ่งเขามาและจะมี

ตัวอักษรปรากฏทีละคํา เปนชื่อ สื่อ

มั ล ติ มี เ ดี ย  “ส อ น ป ร ะ ก อ บ

คอมพิวเตอร” 

 

ฉากแนะนําตัวละคร - เปนฉากท่ีมีตัว

ละครปรากฏข้ึนในฉากทีละตัวดาน

ซายมือและจะมีชื่อและลักษณะของ

ตัวละครข้ึนอยูดานขวามือ 

 ฉากหนาบริษัท - เปนฉากแรกของ

เนื้อเรื่องโดยจะมีรถวิ่งอยูดานหนา

บริษัท 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงฉากประกอบ (ตอ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากภายในหองทํางานบอส - เปน

ฉากท่ีบอสนั่ ง คุยกับเจี๊ ยบถึงการ

แกปญหางานท่ีลูกคาสั่งมาเพ่ิมมาก

ข้ึนจนกลัววาจะแกปญหาไมทันเวลา

กําหนดสงงาน 

 ฉากบริเวณโตะทํางาน - เปนฉากท่ี

เจี๊ยบกลับมานั่งคิดหาทางประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร 

 

ฉ า ก ห น า ร า น ข า ย อุ ป ก ร ณ

คอมพิว เตอร  - เปนฉาก ท่ี เจี๊ ยบ

เดิ นท า ง ไปปรึ กษ า เ อ เ รื่ อ ง ก า ร

ประกอบคอมพิวเตอร 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงฉากประกอบ (ตอ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากภายในรานคอมพิวเตอร - เปน

ฉากท่ีเอพูดคุยกับเจี๊ยบถึงวิธีการเริ่ม

จั ด ห า อุ ปกร ณ ใ นก า รป ร ะ กอ บ

คอมพิวเตอร 

 

ฉากการอธิบายเปรียบเทียบอุปกรณ

แตละชิ้นสวน - เปนฉากท่ีเอ อธิบาย

เปรี ยบ เ ทียบว าแต ละชิ้ นส ว น มี

ความหมายอยางไร 

 

ฉากการบรรยายข้ันตอนการประกอบ 

- เปนฉากแสดงวิธีสาธิตการประกอบ

คอมพิวเตอรในรูปแบบวิดีโอ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงฉากประกอบ (ตอ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากสงมอบคอมพิวเตอร - เปนฉากท่ี

เอไดนําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสร็จ

สมบูรณสงมอบใหกับเจี๊ยบ 

 

ฉากจบ - เปนฉากรับคอมพิวเตอร

จากเอและกลาวขอบคุณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

38 
 

  3.)  เนื้อเรื่องยอ 

   บริษัท Kidding Media จํากัด เปดตัวข้ึนในธุรกิจสื่อโฆษณา ไดรับการตอบรับ

มากมายจนทําใหมีงานเขามาอยางไมขาดสาย บอสซ่ึงเปนผูบริหารจึงเรียกเจี๊ยบผูเปนหัวหนาฝายมา

ปรึกษาเก่ียวกับปญหาในการทํางาน เนื่องจากเกรงวางานจะเสร็จไมทันกําหนดเวลา 

   เจี๊ยบไดแจงกับบอสวาเครื่องคอมท่ีใชในการทํางานอาจจะไมเพียงพอเพราะตั้งแต

เปดกิจการมามีเครื่องโนตบุคเพียงเครื่องเดียว  

   บอสจึงคิดวาควรจะซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมและไดคิดวาควรจะซ้ือคอมพิวเตอร

แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับกิจการและงานท่ีลูกคาติดตอเขามา 

   เจี๊ยบจึงมีความเห็นวาควรประกอบคอมพิวเตอรพีซีเพราะในปจจุบันกําลังเปนท่ีนิยม

และราคาไมสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอรอ่ืน 

   บอสจึงมอบหมายใหเจี๊ยบดําเนินการจัดหาประกอบเครื่องคอมพิวเตอรพีซี เจี๊ยบเอง

ไมมีความรูเรื่องการประกอบคอมพิวเตอรพีซีมากอนจึงนึกถึงเอ เพ่ือนเกาเนื่องจากเอนั้นเปดราน

อุปกรณคอมพิวเตอร 

   วันตอมาเจี๊ยบจึงไปหาเอท่ีรานอุปกรณคอมพิวเตอร เอจึงแนะนํารายละเอียด

อุปกรณทุกชิ้นอยางละเอียด รวมถึงอธิบายข้ันตอนในการประกอบคอมพิวเตอรและไดประกอบ

คอมพิวเตอรพีซีเครื่องใหมใหกับเจี๊ยบ 

  4.) Theme/แกน 

   ไดทราบถึงรายละเอียดของชิ้นสวนอุปกรณในการประกอบคอมพิวเตอร ความหมาย 

ข้ันตอน วิธีการในการประกอบคอมพิวเตอร เนื่องจากการประกอบคอมพิวเตอรนั้นมีรายละเอียดมาก

และข้ันตอนท่ีซับซอน 

  5.) ออกแบบตัวละคร 

   การออกแบบตัวละครของสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” ไดแก บอส

เปนผูบริหาร เจี๊ยบเปนหัวหนาฝายและเอเปนผูเชี่ยวชาญดานอุปกรณคอมพิวเตอร ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงตัวละคร 

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

บอส 

 

บอส เปนผูบริหารบริษัท - ซ่ึงลักษณะตัวละครจะ

เปนนักธุรกิจไฟแรงมีบุคลิกท่ีเครงขรึม มุงม่ันและ

จริงจังกับการทํางาน 

เจี๊ยบ 

 

เจี๊ยบ เปนหัวหนาฝาย - ซ่ึงลักษณะตัวละครจะ

เปนคนราเริ ง  ติดตามขาวสาร ถนัดการทํา

โปรแกรมงาน คอยดูแลงานตามคําสั่งบอส มี

มนุษยสัมพันธดี มีเพ่ือนเยอะ 

เอ 

 

เอ ผูชํานาญดานอุปกรณคอมพิวเตอร - ซ่ึง

ลักษณะตัวละครจะเปนวัยรุนไอที รอบรู เรื่อง

เก่ียวกับคอมพิวเตอรทุกชนิด มีนิสัยข้ีเลน มีน้ําใจ

ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
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 3.3.2 ลําดับเหตุการณ 

  บริษัท Kidding Media จํากัด เปดตัวข้ึนในธุรกิจสื่อโฆษณา ไดรับการตอบรับมากมาย

จนทําใหมีงานเขามาอยางไมขาดสาย บอสจึงเรียกเจี๊ยบผูเปนหัวหนาฝายมาปรึกษาเก่ียวกับปญหา  

ในการทํางาน เนื่องจากเกรงวางานจะเสร็จไมทันกําหนดเวลา 

  เจี๊ยบและบอสจึงหาวิธีการแกปญหาดวยการเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับงาน แต

บอสเองไมรูวาควรเลือกคอมพิวเตอรชนิดไหนเจี๊ยบจึงเสนอใหเลือกวิธีการประกอบคอมพิวเตอรพีซี 

ซ่ึงกําลังนิยมและราคาไมสูงมากบอสจึงไดมอบหมายใหเจี๊ยบไปดําเนินการ 

  เจี๊ยบไมเคยประกอบคอมพิวเตอรเองจึงไมรูวาจะตองทําอะไรบางทําใหนึกถึงเอซ่ึงเปน

เพ่ือนเกาในสมัยเรียนมีความรูเรื่องอุปกรณคอมพิวเตอรเปนอยางดีและไดเปดรานขายอุปกรณ

คอมพิวเตอร 

  เอไดใหคําแนะนําถึงรายละเอียดอุปกรณตางๆและยังเปรียบเทียบความหมายของ

อุปกรณแตละชิ้นรวมถึงข้ันตอนการประกอบอยางละเอียดและไดทําการประกอบคอมพิวเตอรพีซี

เครื่องใหมใหเจี๊ยบ 

 3.3.3 การเตรียมบทบันทึกเสียง 

  การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” มีรายละเอียด   

ดังตารางท่ี 3.3 นี้ 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

1 เสียงประกอบ : เสียงตึด 1 ครั้ง อินเตอรเน็ต 00:00:01 

 

E1.mp3 

2 เสียงประกอบ : เสียงตึด 1 ครั้ง อินเตอรเน็ต 00:00:01 

 

E2.mp3 

3 เสียงประกอบ : เสียงตึด 1 ครั้ง อินเตอรเน็ต 00:00:01 

 

E3.mp3 

4 เสียงประกอบ : เสียงตึด 1 ครั้ง อินเตอรเน็ต 00:00:01 

 

E4.mp3 

5 เสียงประกอบ : เสียงตึด 1 ครั้ง อินเตอรเน็ต 00:00:01 

 

E5.mp3 

6 เสียงประกอบ : เสียงเครื่อง

พิมพดีด 

เสียงบรรยาย : สื่อมัลติมีเดีย 

“สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

อินเตอรเน็ต 

 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 

00:00:02 

 

00:00:04 

E6.mp3 

 

T6.mp3 

7 เสียงบรรยาย : แนะนําตัวละคร 

 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:02 T7.mp3 

8 เสียงบรรยาย : บอส เปน

ผูบริหารบริษัท - ซ่ึงลักษณะตัว

ละครจะเปนนักธุรกิจไฟแรงมี

บุคลิก ท่ี เคร งขรึม มุ ง ม่ันและ

จริงจังกับการทํางาน 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:13 T8.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

9 เสียงบรรยาย : เจี๊ยบ เปนหัวหนา

ฝาย - ซ่ึงลักษณะตัวละครจะเปน

คนราเริง ติดตามขาวสาร ถนัด

การทําโปรแกรมงาน คอยดูแล

งานตาม คําสั่ งบอส  มีมนุษย

สัมพันธดี มีเพ่ือนเยอะ 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 

 

00:00:17 T9.mp3 

 

10 เสียงบรรยาย : เอ ผูชํานาญดาน

อุปกรณคอมพิวเตอร - ซ่ึง

ลักษณะตัวละครจะเปนวัยรุนไอที 

รอบรูเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ทุกชนิด มีนิสัยข้ีเลน มีน้ําใจชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืน 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 

 

00:00:17 T10.mp3 

11 เสียงประกอบ : รถวิ่งบนถนน 

เสียงบรรยาย : บริษัท Kidding 

Media จํากัด เปดตัวข้ึนในธุรกิจ

สื่อโฆษณา ไดรับการตอบรับ

มากมายจนทําให มีงานเขามา

อยางไมขาดสาย 

อินเตอรเน็ต 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 

00:00:05 

00:00:12 

E11.mp3 

T11.mp3 

 

12 เสียงบรรยาย : บอสซ่ึงเปน

ผู บ ริห ารจึ ง เ รี ยก เจี๊ ยบผู เ ป น

หัวหนาฝายมาปรึกษาเก่ียวกับ

ปญหาในการทํางาน เนื่องจาก

เ ก ร ง ว า ง า น จ ะ เ ส ร็ จ ไ ม ทั น

กําหนดเวลา 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:14 T12.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

13 เสียงบรรยาย : บริษัทเราก็เปดมา

ไดระยะหนึ่งแลวนะ ตอนนี้ลูกคา

เราเริ่มมีเขามามากข้ึน ผมกลัววา

งานจะเสร็จไมทันเวลา ตอนนี้เรา

ทํางานและสงงานกันทางไหนบาง

คุณเจี๊ยบ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:11 T13.mp3 

14 เสียงบรรยาย : งานท่ีเขามา

บางครั้งเราเปดงานผานสมารท

โฟนหรือไมก็ใชแท็ปเล็ตในการ

ปรับไฟลงานคะแตมันก็ไมไดทุก

งานนะคะเพราะบางไฟลงานตอง

ใชคอมพิว เตอร เปด ซ่ึง เราก็ มี

โนตบุคแคเครื่องเดียว 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:16 T14.mp3 

15 เสียงบรรยาย : ผมคิดวาเราควร

จะซ้ือคอมพิวเตอรใหมเพ่ิมเพ่ือ

รองรับกับงานของเรา แตถาเรา

จะซ้ือโนตบุคเพ่ิม ผมวามันก็จะ

ไมสะดวกกับการทํางานเทาไหร

หรือเราจะลงทุนซ้ือ เครื่อง Mac 

apple เลยดีหละ แตตนทุนเรา

จ ะ สู ง ข้ึ น ม า ก เ ล ย น ะ  คุ ณ มี

ความคิดวาอยางไรบางคุณเจี๊ยบ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:21 T15.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

16 เสียงบรรยาย : เจี๊ยบวาเราเริ่ม

ลงทุนจากซ้ือเครื่อง PC กอนไหม

คะ สมัยนี้ เครื่อง PC แบบ

ประกอบกําลัง เปนท่ีนิยมและ

ราคาไมสูงเ ม่ือเทียบกับเครื่อง 

MAC 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:15 T16.mp3 

17 เสียงบรรยาย : ความคิดดีเลยคุณ

เจี๊ยบ แลวเราจะไปหาอุปกรณ

ประกอบเครื่อง PC จากท่ีไหนกัน

ดีหละ ง้ันผมมอบหนาท่ีใหคุณไป

จัดการหาเครื่อง PC ดีๆมาสัก

เครื่องแลวกันนะ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:11 T17.mp3 

18 เสียงบรรยาย : เจี๊ยบกลับมาท่ี

โตะทํางานพรอมดวยความกังวล 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:05 T18.mp3 

19 เสียงบรรยาย : แยแลวเราจะไป

หาซ้ืออุปกรณท่ีไหนแลวในการ

ประกอบคอมพิวเตอรมันตองใช

อะไรบ าง เราจะทํายั ง ไดหล ะ 

เ ค รี ย ด จั ง  จ ริ ง สิ เ อ เ ก ง เ รื่ อ ง

อุปกรณคอมพิวเตอรนี่ไปปรึกษา

เอท่ีเปดรานอุปกรณคอมพิวเตอร

ดีกวา 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:21 T19.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

20 เสียงบรรยาย : เจี๊ยบมาปรึกษาเอ

เพ่ือนสนิทท่ีเปดรานขายอุปกรณ

คอมพิวเตอร 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:07 T20.mp3 

21 เสียงบรรยาย : เอฉันจะทํายังไงดี 

เจานายใหประกอบคอมพิวเตอร 

ฉันไมมีความรูเรื่องพวกนี้เลยทํา

เปนแตโปรแกรมสําเร็จรูป 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:11 T21.mp3 

22 เสียงบรรยาย : เรื่องแคนี้เองไม

ยากเลยเจี๊ยบ กอนอ่ืนเราคงตอง

ไปหาอุปกรณตางๆมากอนนะ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:06 T22.mp3 

23 เสียงบรรยาย : อืมแลวมันตองมี

อะไรบางหละเอ 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:03 T23.mp3 

24 เสี ยงบรรยาย : ก็ มี CPU,  

Mainboard,RAM,Hardisk, 

PowerSupply,VGAcard,Case,

DVD Rom 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:09 T24.mp3 

25 เสียงประกอบ : เสียงมึนงง 

เสียงบรรยาย : เจี๊ยบเกิดความ

สงสัยวาอุปกรณท่ีเอพูดมานั้นมัน

คืออะไร 

อินเตอรเน็ต 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 

00:00:03 

00:00:06 

T25.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

26 เสียงบรรยาย : โห...มีหลายชิ้น

ม า ก เ ล ย นะ เ อ  ว า แต มั น คื อ

อะไรบางเนี่ย แนะนําฉันหนอยสิ  

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:09 T26.mp3 

27 เสียงบรรยาย : ไดสิเราจะอธิบาย

ใหฟงท่ีละชิ้นเลยนะ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T27.mp3 

28 เสียงบรรยาย :ชิ้นแรกเลยเคา

เรียกวา CPU นะ  CPU เนี่ยก็

เปรียบเสมือน สมองของคนเราท่ี

เอาไวคิดไวสั่งการ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:08 T28.mp3 

29 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเคา

เรียกวา Mainboard มันก็  

เปรี ยบ เสมือนร า งกาย ท่ีคอย

ประสานใหสมองสั่งงานกับสวน

ตางๆได 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:10 T29.mp3 

30 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเคา

เรียกวา RAM สวน ram เนี่ยก็จะ

เปรียบเสมือนความจําชั่วคราว

ของคนเราเหมือนเวลาเราเรียน

หนังสือหมดชั่วโมงก็ลืมแลวอะ  

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:10 T30.mp3 

31 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเคา

เ รี ย ก ว า Hardisk มั น ก็

เป รี ยบ เ ส มื อนสมอง ในส ว น

คว ามจํ า ขอ งคน เ ร า ท่ี จ ดจํ า

เรื่องราวตางๆท้ังเกาใหมท่ีผานมา 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:09 T31.mp3 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

32 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเรียกวา 

Power supply มันก็เปรียบ

เหมือน กระเพาะอาหารท่ีรับ 

อาหารแลวกระจายเปนพลังงาน 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:12 T32.mp3 

33 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเคา

เรียกวา VGA card มันก็จะ 

เปรียบเสมือนระบบประสาทตา

ของคนเราท่ีใชประสาทตาในการ

มอง 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:09 T33.mp3 

34 เสียงบรรยาย : ชิ้นตอมาเคา

เรียกวา Case อุปกรณชิ้นนี้มันก็

จะ เปรียบเสมือน เสื้อผาของเรา 

 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:07 T34.mp3 

35 เสียงบรรยาย : ตอมาก็ชิ้นสุดทาย

ละ เรียกวา DVD Rom มันก็จะ

เปรียบเสมือนหนังสือท่ีเราหยิบ

ม า อ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก ท่ี เ ร า มี

ความจําอยู 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:09 T35.mp3 

36 เสียงบรรยาย : ท้ังหมดนี้เม่ือ

นํามาประกอบรวมกันอยางถูกวิธี

กอจะทําใหเราไดคอมพิวเตอร

ข้ึนมาตามท่ีเราตองการ 

แลวหละ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:07 T36.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

37 เสียงบรรยาย : ออ แบบนี้นี่เอง

เราเขาใจแลวหละเอวาแตละชิ้น

มันคืออะไร แลว ข้ันตอนการ

ป ร ะกอบ หล ะ เ อ เ ร า ต อ ง ทํ า

อยางไรบาง 

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:11 T37.mp3 

38 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนการ

ประกอบคอมพิวเตอรก็ตามนี้เลย 

ไปดูกันไดเลยครับ 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T38.mp3 

39 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 1 นํา 

CPU และพัดลมระบายความรอน

ประกอบเขา Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:05 T39.mp3 

40 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 2 นํา 

RAM ประกอบเขา Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T40.mp3 

41 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 3 นํา 

Mainboard ประกอบเขา Case 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T41.mp3 

42 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 4 นํา Power 

Supply ประกอบเขา Case 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:003 T42.mp3 

43 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 5 เชื่อมตอ

สายไฟจาก Power Supply เขาสู 

Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:04 T43.mp3 
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ตารางท่ี 3.3  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร”(ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

ส่ือมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” เวลา 00:23:17 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟลเสียง 

44 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 6 เชื่อมตอ 

Hard Disk เขาสู Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 

 

T44.mp3 

45 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 7 เชื่อมตอ 

DVD – ROM เขาสู Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T45.mp3 

46 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 8 เชื่อมตอ 

VGA Card เขาสู Mainboard 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T46.mp3 

47 เสียงบรรยาย : ข้ันตอนท่ี 9 ปดฝา 

Case Computer ใหเรียบรอย 

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:03 T47.mp3 

48 เสียงบรรยาย : เรียบรอยแลว หละ

เจี๊ยบ นี่ไงคอมพิวเตอรเครื่องใหมของ

เธอ  

บันทึกจากเสียงผูชาย 00:00:04 T48.mp3 

49 เสียงบรรยาย : ขอบคุณมากนะเอ 

เราไดความรูใหมในการประกอบ

คอมพิวเตอรพีซี จากเอเยอะมาก 

แถมเรายังไดคอมพิวเตอร พี ซี

เครื่องใหม ท่ีประหยัดคาใชจาย

ไดอีก ขอบคุณเอมากจริงๆนะ  

บันทึกจากเสียงผูหญิง 00:00:15 T49.mp3 

50 เสียงประกอบ : เสียงดนตรี อินเตอรเน็ต 00:00:48 S50.mp3 

  

 

3.3.4 การจัดลําดับเนื้อหา 

 การจัดทําลําดับเนื้อหา (Storyboard Development) คณะผูวิจัยไดนําเนื้อหาท่ีไดมา        

จัดเรียงลําดับการนําเสนอตามท่ีไดวางแผนการนําเสนอ และออกแบบไว ดังภาพท่ี 3.1 - 3.50 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 1/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: E1.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏตัวเลข 5 ตรงกลางจอ โดยปรากฏเลขตัวเล็กแลวขยายมาใหญพรอมเสียงประกอบตื๊ด 1 

ครั้ง 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 2 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.1  แสดงหนาจอ นับถอยหลัง 5 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 2/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: E2.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏตัวเลข 4 ตรงกลางจอ โดยปรากฏเลขตัวเล็กแลวขยายมาใหญพรอมเสียงประกอบตื๊ด 1 

ครั้ง 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 3 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.2  แสดงหนาจอ นับถอยหลัง 4 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 3/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: E3.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี  

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏตัวเลข 3 ตรงกลางจอ โดยปรากฏเลขตัวเล็กแลวขยายมาใหญพรอมเสียงประกอบตื๊ด 1 

ครั้ง 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 4 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.3  แสดงหนาจอ นับถอยหลัง 3 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 4/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: E4.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏตัวเลข 2 ตรงกลางจอ โดยปรากฏเลขตัวเล็กแลวขยายมาใหญพรอมเสียงประกอบตื๊ด 1 

ครั้ง 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 5 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.4  แสดงหนาจอ นับถอยหลัง 2 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 5/50 

 ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: E5.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏตัวเลข 1 ตรงกลางจอ โดยปรากฏเลขตัวเล็กแลวขยายมาใหญพรอมเสียงประกอบตื๊ด 1 

ครั้ง 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 6 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.5  แสดงหนาจอ นับถอยหลัง 1 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 6/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T6.mp3 

เสียงประกอบ: E6.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

คอมพิวเตอรปรากฏข้ึนบนหนาจอจากขนาดเล็กขยายข้ึนเปนขนาดใหญ แลวเลื่อนข้ึนไปอยูดานบน 

จากนั้นจะมีตัวอักษรปรากฏทีละคํา เปนชื่อ สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 7 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.6  แสดงหนาจอชื่อเรื่อง สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 7/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T7.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ปรากฏฉากและจะมีขอความแนะนําตัวละครปรากฏตรงกลางจากขนาดใหญยอลงมาอยูก่ึงกลาง

จอ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 8 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.7  แสดงหนาจอ แนะนําตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 8/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T8.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีตัวละครบอสเลื่อนลงมาจากดานบนและมีขอความรายละเอียดของตัวละครเลื่อนมาจากทาง

ดานขวาพรอมเสียงบรรยาย 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 9 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.8 แสดงหนาจอ ลักษณะตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 9/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T9.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีตัวละครเจี๊ยบเลื่อนลงมาจากดานบนและมีขอความรายละเอียดของตัวละครเลื่อนมาจากทาง

ดานขวาพรอมเสียงบรรยาย 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 10 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.9  แสดงหนาจอ ลักษณะตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 10/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T10.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีตัวละครเอเลื่อนลงมาจากดานบนและมีขอความรายละเอียดของตัวละครเลื่อนมาจากทาง

ดานขวาพรอมเสียงบรรยาย 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 11 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.10  แสดงหนาจอ ลักษณะตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 11/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T11.mp3 

เสียงประกอบ: E11.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากบริษัทปรากฏข้ึน มีรถยนตวิ่งสวนทางซายขวามีกอนเมฆลอยจากดานขวาไปดานซาย เสียง

บรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 12 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.11  แสดงหนาจอ บริเวณหนาบริษัท 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 12/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T12.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากบริเวณหองทํางานบอส ปรากฏตัวละครบอสและเจี๊ยบ เข็มนาฬิกาคอยๆหมุน เสียงบรรยาย

เหตุการณเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 13 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.12  แสดงหนาจอ หองทํางานของบอส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 13/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T13.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสภาพท่ีบอส ปากบอสขยับพรอมกับเสียงบรรยาย  

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 14 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.13  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 14/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T14.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับพรอมกับเสียงบรรยายจากนั้นมีภาพสมารทโฟนปรากฏทางขวาและ

เปลี่ยนสลับเปนแท็ปแล็ตจากนั้นเปลี่ยนเปนภาพคอมพิวเตอรแลวสลับภาพโนตบุคข้ึนมาแทนท่ี 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 15 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.14  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 15/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T15.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีบอส ปากบอสขยับพรอมกับเสียงบรรยายจากนั้นมีภาพคอมพิวเตอรปรากฏทางขวา 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 16 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.15  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 16/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T16.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : S2.mp3ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับพรอมกับเสียงบรรยายจากนั้นมีภาพคอมพิวเตอรปรากฏทางขวา 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 17 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.16  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 17/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีเทา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T17.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีบอส ปากบอสขยับพรอมกับเสียงบรรยาย 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 18 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.17 แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 18/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T18.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากหองทํางานเจี๊ยบปรากฏข้ึน เข็มนาฬิกาคอยๆหมุนเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 19 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.18  แสดงหนาจอ หองทํางานเจี๊ยบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 19/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T19.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากหองทํางานเจี๊ยบปรากฏข้ึน เข็มนาฬิกาคอยๆหมุนเสียงบรรยายเริ่มข้ึนภาพเอปรากฏข้ึนใน

ความคิดจากดานขวา 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 20 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.19  แสดงหนาจอ หองทํางานเจี๊ยบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 20/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T20.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากบริเวณหนารานคอมพิวเตอรของเอ เสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 21 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.20  แสดงหนาจอ หนารานคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 21/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T21.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึนภาพคอมพิวเตอรปรากฏท่ีดานขวา 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 22 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.21  แสดงหนาจอ การสนทนา 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

71 
 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 22/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T22.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 23 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.22  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 23/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T23.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 24 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.23  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 24/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T24.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 25 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.24  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 25/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T25.mp3 

เสียงประกอบ: S25.mp3 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ รูปดาวหมุนลอมรอบศีรษะเจี๊ยบเครื่องหมายคําถามปรากฏข้ึนบนศีรษะเจี๊ยบพรอม

กับเสียงวิ้งๆ เสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 26 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.25  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 26/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T26.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 27 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.26  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 27/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีฟา ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T27.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 28 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.27  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 28/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T28.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ CPU ปรากฏข้ึน

โดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 29 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.28  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 29/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T29.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ Mainboard 

ปรากฏข้ึนโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 30 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.29  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 30/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T30.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ RAM ปรากฏข้ึน

โดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 31 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.30  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

80 
 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 31/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T31.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ Hard Disk 

ปรากฏข้ึนโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 32 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.31  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 32/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T32.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ Power Supply 

ปรากฏข้ึนโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 33 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.32  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 33/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T33.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ VGA Card 

ปรากฏข้ึนโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 34 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.33  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 34/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T34.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ Case ปรากฏข้ึน

โดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 35 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.34  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 35/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T35.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ DVD - ROM 

ปรากฏข้ึนโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญเต็มกรอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 36 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.35  แสดงหนาจอ ภาพประกอบบรรยาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 36/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T36.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน มีแถบสี่เหลี่ยมปรากฏข้ึนทางซายภาพ รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอรปรากฏข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 37 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.36  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 37/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T37.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับเสียงบรรยายเริ่มข้ึน 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 38 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.37  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 38/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T38.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายหลังจากนั้นเริ่มข้ึนปรากฏสี่เหลี่ยมข้ึนตรงกลางจอแลวคอยๆ

ขยายมาใหญเต็มจอ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 39 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.38  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 39/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T39.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 1 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 40 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.39  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 40/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T40.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 2 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 41 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.40  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 41/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T41.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 3 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 42 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.41  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 42/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T42.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 4 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 43 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.42  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 43/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T43.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 5 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 44 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.43  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 44/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T44.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 6 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 45 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.44  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 45/50 

 
ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T45.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 7 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 46 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.45  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 46/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T46.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 8 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 47 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.46  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 47/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T47.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือแสดงข้ันตอนท่ี 9 ปรากฏโดยเริ่มจากเล็กแลวขยายใหญ จากนั้นตัดเขาวิดีโอประกอบ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 48 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.47  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือกอนเขาสูวีดีโอ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 48/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T48.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเอ ปากเอขยับเสียงบรรยายหลังจากนั้นเริ่มข้ึนปรากฏเครื่องคอมพิวเตอรข้ึนทางดาน

ขวามือแลวเคลื่อนท่ีไปทางซายมือ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 49 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.48  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/50 

ฉาก: 49/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : T49.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

โฟกัสท่ีเจี๊ยบ ปากเจี๊ยบขยับเสียงบรรยายหลังจากนั้นเริ่มข้ึนปรากฏเครื่องคอมพิวเตอรข้ึนทางดาน

ขวามือแลวเคลื่อนท่ีไปทางซายมือ 

การเช่ือมโยง: ไปฉากท่ี 50 

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.49  แสดงหนาจอ การสนทนา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค : สื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 

วันท่ีออกแบบ: 16/9/61 

ฉาก: 50/50 

 

ส่ือท่ีใช 

พ้ืนหลัง: สีขาว ภาพ: ไมมี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไมมี 

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

 

วิดีโอ: ไมมี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงฉากจบ ตัวหนังสือสีดําเลื่อนลงมาจากดานบนมาหยุดตรงกลางจอเปนคําวา The End 

การเช่ือมโยง:  

ผูออกแบบ: นางสาวพรธิดา ลูกอินทร และ นายกมณโลจน ศิริคุณทรัพย 

 

ภาพท่ี 3.50  แสดงหนาจอ ตัวหนังสือจบ 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามเก่ียวกับการใชงานมีสื่อมัลติมีเดียใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” 
 

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของผู เชี่ยวชาญท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบ

คอมพิวเตอร” โดยใชวิธีของ Likert เปนมาตรฐานสวน 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 คะแนน  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 คะแนน  หมายถึง  มาก 
   3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
   2 คะแนน  หมายถึง  นอย 
   1 คะแนน  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 เกณฑการประเมินระดับคุณภาพสื่อ 
   4.51 - 5.00  หมายถึง  ประเมินคุณภาพดีมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพดี 
   2.51 - 3.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพนอย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพนอยมาก 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย “สอนประกอบคอมพิวเตอร” ไดแก 

คํานวณหาคาเฉลี่ย (�̅�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

 

 




