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บทที ่3 
 

วิธกีารด าเนนิการวิจยั 
 

       ในการศึกษาค้นคว้าสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” โดยมีวิธีการ

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน าสวนหลวง ร.9 เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว มี

ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

                3.1**ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

                3.2**เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

                3.3**ขั้นตอนการสร้างมัลติมีเดีย 

                3.4**การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                3.5**สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 

                3.6**วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1**ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 2 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน มัลติมีเดีย จ านวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

 

3.2**เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

        เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9 ”มี
รายละเอียด ดังนี้ 
        3.2.1**สื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9 ”  
                 เรื่องท่ี 1 ประวัติความเป็นมา 
                 เรื่องท่ี 2 หอรัชมงคล 
                 เรื่องท่ี 3 สวนพฤกษศาสตร์ 
                 เรื่องท่ี 4 ตระพังแก้วเก็บน้ า 
                 เรื่องท่ี 5 สนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ 
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                 เรื่องท่ี 6 การเดินทาง 
                 เรื่องท่ี 7 ผู้จัดท า 
        3.2.2   การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชียวชาญ 
                  แบบประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางคณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย ดังนี้ 
                  1)**การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
                        1.1)**ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากตาราเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการสร้างแบบประเมิน  
                        1.2)**ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินเพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ซึ่งจะต้องครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
                        1.3)**ก าหนดหมวดหมู่และประเด็นของค าถามในแบบประเมินโดยได้แบ่ง
ออกเป็น 4 หมวดหมู่ได้แก่ส่วนของความถูกต้องส่วนของภาพส่วนของเนื้ อหาและส่วนของ
แบบทดสอบรวมทั้งก าหนดประเด็นของค าถามในแบบประเมิน  
                        1.4)**ท าการออกแบบและสร้างแบบประเมินโดยสร้างแบบมาตราจัดอันดับ
ประเมินค่า (Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือกโดยตามวิธีของ Likert  
                        1.5)**น าแบบประเมินให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานร่วมพิจารณา
ความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อคาถาม  
                        1.6)**ปรับปรุงแบบประเมินตามค าชี้แนะของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ประธานร่วมจึงได้เป็นแบบประเมินเพ่ือนาไปใช้ต่อไป                       
 

3.3  ขัน้ตอนการสร้างมัลตมิีเดยี 

       3.3.1  การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ 

                การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอเรื่องสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว

“สวนหลวง ร.9” ส าหรับบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
       1)  การออกแบบเนื้อหาโดยใช้เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการวิเคราะห์

และออกแบบเนื้อหาในขั้นตอนการวางแผน โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหรือรวบรวม

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอโดยคณะผู้จัดท าได้ด า เนินการระดม

สมองโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน และตัวผู้จัดท าเองเป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหา และผู้จัดท าใช้เส้นเชื่อมโยงให้
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เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่าง ๆจากนั้นผู้จัดท าได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจจะเพ่ิมจากท่ีผู้จัดท า 
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ภาพที ่3.1  แผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom
 Chart) สื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 
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     2)  การสร้างผังงานการน าเสนอซึ่งการน าเสนอคณะผู้จัดท าได้สร้างผังงานการน าเสนอซึ่ง
มีโครงสร้าง ดังนี้ สื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” การน าเสนอเนื้อหา
สาระ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง สวนหลวง ร.9 ในแต่ละขั้นตอนนั้นผู้จัดท าได้พิจารณาหัวข้อวิธีการ
น าเสนอและการใช้สื่ออย่างสอดคล้องกันแล้วจึงเขียนลงในตารางโดยเน้นการให้ความรู้ให้ผู้ที่มีความ
สนใจเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของสื่อที่ได้ตั้งไว้เมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้จัดทาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตรวจสอบอีกครั้งและปรับแก้ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน า ดังภาพที ่3.2 
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ภาพที ่3.2 แผนผังการน าเสนอ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

40 
 

 

     3)  การพัฒนากรอบเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย (Development) 
       **3.1)  รายละเอียดเนื้อหา (Scrip Development) 
                เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” ซึ่งได้แก่ 
                3.1.1)  ประวัติความเป็นมา 
                         สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ในแขวงหนองบอน เขตประเวศ ทางตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร จัดสร้างเพ่ือสร้างเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในศุภมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2530 
                3.1.2)  หอรัชมงคล 
                         หอรัชมงคล อาคารที่เด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกล ลักษณะอาคารเป็นรูป

เก้าเหลี่ยมด้านเท่า หลังคาโครงสูง ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทอง  เป็นศิลปกรรม

ประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในมีห้อง 9 ห้อง ฝาโดยรอบเป็นกระจกให้ประชาชนชมได้จาก

ภายนอก บริเวณภายในอาคารเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่จัดกิจกรรม จุคนได้ประมาณ 500 

คน ภายในห้องจะมีการจัดแสดงดังนี้ 

       ****3.1)           1. พระราชกรณียกิจ 

       ****3.1)         2. ของใช้ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน อาทิ เรือใบซูเปอร์มด แซกโซโฟน แผนที่เก่า เป็นต้น 
       ****3.1)           3. รวมภาพหอรัชมงคล 
       ****3.1)  3.1.3)  สวนพฤกษศาสตร์ 

                            เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดสร้างสวนหลวง ร.9 แห่งนี้ เนื้อท่ีรวม 

150 ไร่ มีการจัดพันธุ์ไม้หลักอนุกรมวิธานและนิเวศน์วิทยา และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของ

ไทย รวมทั้งไม้ที่หายากแบ่งออกเป็นสวนต่างๆได้แก่ 

       ****3.1)           1. สวนสมุนไพรต่างๆ  

                             2. สวนนานาชาติ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ เปิดให้เข้า

ชมเฉพาะวันจันทร์-เสาร์ 

                             3. อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย  และภายนอกอาคารเป็นที่รวมพันธุ์ไม้
ทะเลทราย และไม้อวบน้ าต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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                            4. อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม 
                            5. รวมภาพสวนพฤกษศาสตร์ 
       ****3.1)  3.1.4)  ตระพังแก้วเก็บน้ า 

                             เนื้อที่ 40 ไร่ เป็นที่พักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณเมือง
ชั้นใน ใช้ประโยชน์เพื่อการกีฬาทางน้ า ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์น้ า 
       ****3.1)           1. แนะน าตระพังแก้วเก็บน้ า 
       ****3.1)           2. รวมภาพตระพังแก้วเก็บน้ า 
       ****3.1)  3.1.5)  สนามราษฎร์ และ ลานอเนกประสงค์ 

       ****3.1)            มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ลานสนามกว้าง และเวที

กลางแจ้ง เป็นสถานที่จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีและประกวดผลิตผลทางการเกษตร 

       ****3.1)           1. สนามราษฎร์ และ ลานอเนกประสงค์ 
       ****3.1)           2. รวมภาพสนามราษฎร์ และ ลานอเนกประสงค์ 
       ****3.1)  3.1.6)  การเดินทาง 
       ****3.1)           ส าหรับการเดินทาง สามารถท าได้ดังนี้ 
       ****3.1)           1. โดยรถโดยสารประจ าทาง จุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ที่สี่แยกเทพารักษ์ 

ให้รอขึ้นรถทางฝั่งเดียวกันกับป้อมต ารวจที่ป้ายรถเมล์ รอรถเมล์สาย 145 เมื่อขึ้นรถแล้ว รถจะผ่าน

แยกเชื่อมระหว่างถนนบางนากับถนนศรีนครินทร์และผ่านแยกเชื่อมระหว่างถนนอุดมสุขกับถนนศรี

นครินทร์ให้ไปลงที่พาราไดซ์ และเดินข้ามถนนไปฝั่งเดียวกันกับพาราไดซ์และขึ้นวินมอไซต์  ให้บอก

เขาว่าไปสวนหลวง ร.9 

       ****3.1)           2. โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ที่สี่แยกบางนา ให้ตรง

ไปโดยมุ่งหน้าไปทางถนนศรีนครินทร์ เมื่อถึงสี่แยกจุดเชื่อมระหว่างถนนบางนาและถนนศรีนครินทร์

ให้เลี้ยวซ้ายไปตรงโดยผ่านถนนอุดมสุขไปพาราไดซ์ ก่อนถึงพาราไดซ์จะมีซอยศรีนคริทร์ 57 ให้เลี้ยว

เขา้ไปในซอยซึ่งซอยจะอยู่ด้านขวามือ และเลี้ยวซ้ายที่ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 18 ขับตรงไปก็จะเจอสวน

หลวง ร.9 ซึ่งจะอยู่ขวามือ 

*****จากรายละเอียดเนื้อหาข้างต้นสามารถออกแบบปุ่มการท างานของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ 
น าเสนอเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” ได ้ดังตารางที ่3.1  
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ตารางที ่3.1 การออกแบบปุ่มควบคุมการท างาน 

ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 

ประวัติความเป็นมา - หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

ประวัติความเป็นมา 

หอรัชมงคล - แนะน าหอรัชมงคล 

- รวมภาพหอรัชมงคล 

- หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

แนะน าหอรัชมงคล 

- ห้องพระราชกรณียกิจ 

- ห้องกีฬาชื่นบาน 

- ห้องงานดนตรี 

- ห้องฝีพระหัตถ์ฝากประชา 

- ห้องเครื่องใช้ส่วนพระองค์ 

- ห้องพิพิธกุศลทาน 

- ห้องถ่ินฐานพิทักษ์ 

- ห้องบริรักษ์ชาวนาไร่ 

สวนพฤกษศาสตร์ - แนะน าสวนพฤกษศาสตร์ 

- รวมภาพสวนพฤกษศาสตร์ 

- หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

แนะน าสวนพฤกษศสตร์ 

- สวนสมันไพร 

- อาคารพันธ์ไม้ทะเลทราย 

- อาคารพันธ์ไม้ในร่ม 

- สวนนานาชาติ 
 

ตระพังแก้วเก็บน้ า - แนะน าตระพังแก้วเก็บน้ า 

- รวมภาพตระพังแก้วเก็บน้ า 

- หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

แนะน าตระพังแก้วเก็บน้ า 

- บริเวณกักเก็บน้ า 

- ค่าเช่าเรือ 

- บรรยากาศการพายเรือ 

- เรือพาย 

- เรือปั่น 
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ตารางที ่3.1 การออกแบบปุ่มควบคุมการท างาน (ต่อ) 

ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 

สนามราษฎร์ แล ะล าน
นอเนกประสงค ์

- แนะน าสนามราษฎร์และ
ลานนอเนกประสงค์ 

- รวมภาพสนามราษฎร์และ
ลานนอเนกประสง 

- หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

แนะน าสนามราษฎร์และลานนอเนก
ประสงค ์

- ลานออกก าลังกาย 

- สนามเด็กเล่น 

- เวทีออกก าลังกาย 

การเดินทาง - หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

- การเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง 

- การเดินทางโดยรถส่ วน
บุคคล 

ผู้จัดท า - หน้าหลัก 

- ย้อนกลับ 

ชื่อผู้จัดท า 
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       **3.2)  การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมี เดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว                    

“สวนหลวง ร.9”  

ตารางที ่3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

1 ดนตรีประกอบ 
-77-SOUND EFFECTS 9 

Freesound.com 00:52 

2 ประวัติ ,การเดินทาง ,ผู้จัดท า ,สวนพฤกษศาสตร์ ,หอรัช
มงคล  ,ตระพังแก้ ว เก็บน้ า  ,สนามราษฎร์และลาน
อเนกประสงค์ 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

00:52 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียงบรรยาย: ประวัติสวนหลวง ร.9  มูลนิธิสวนหลวง ร.9 
และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสร้างสวน
หลวงร.9 เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในศุภมงคลสมัยเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530   โดยสร้างบนที่ดินของ
กรุงเทพมหานครบริเวณหนองบอน ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
แต่มีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่รับน้ าก่อนระบายสู่แหล่ง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตาม
พระราชด าริ โครงการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ตามความ
มุ่งหวังร่วมกันที่จะสร้างสวนสาธารณะระดับนครให้เป็น
หน้าตาของประเทศ และสร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ประชาชน
ได้มาเที่ยวพักผ่อน ด้วยที่ดินผืนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันเป็นผืน
เดียว แต่มีหลายสิบโฉนด และหลายแปลงปะปนในที่ดิน
เอกชน จึงต้องแลกที่ดินกับเอกชน และได้รับบริจาคเพ่ิม ท า
ให้มีพ้ืนที่รวมถึง 500 ไร่ เหมาะสมกับการเป็นสวนระดับ
นคร และการแปรสภาพจากพ้ืนที่ลุ่ม รกร้าง เต็มไปด้วย
หลุมบ่อ และทุ่งนา ดงหญ้าสูงท่วม กลายเป็นสวนสาธารณะ
สมบูรณ์แบบที่งามสง่าจับตาดังเนรมิต แสดงถึงพลังศรัทธา 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

01:59 
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ตารางที่ 3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” (ต่อ) 

บทบันปแทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

 ความสมานสามัคคี และความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุข
ของชาติ และเป็นอนุสรณ์แห่งสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง
พระมหากษัตริย์ และราษฎรชาวไทย ผลงานยิ่งใหญ่นี้จะ
สืบทอดเป็นมรดกล้ าค่าสู่ชนรุ่นต่อไป 

  

4 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

5 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

00:52 

6 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

7 
 

ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

8 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

9 เสียงบรรยาย: หอรัชมงคล อาคารที่เด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่
ไกล ลักษณะอาคารเป็นรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า หลังคาโครง
สูง ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทอง  เป็น
ศิลปกรรมประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในมีห้อง 9 
ห้อง ฝาโดยรอบเป็นกระจกให้ประชาชนชมได้จากภายนอก 
บริเวณภายในอาคารเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่จัด 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

06:16 
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ตารางที่ 3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

 กิจกรรม จุคนได้ประมาณ 500 คน ภายในห้องจะมีการ
จัดแสดงดังนี้ 
-  พระราชกรณียกิจ 
-  ของใช้ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน อาทิ เรือใบซูเปอร์มด แซก
โซโฟน แผนที่เก่า เป็นต้น 

  

10 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

11 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:46 
 

12 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

13 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

14 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

15 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

16 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

17 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
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ตารางที่ 3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

18 เสียงบรรยายวีดีโอ: สวนพฤกษศาสตร์เป็นวัตถุประสงค์

ส าคัญในการจัดสร้างสวนหลวง ร.9 แห่งนี้ เนื้อที่รวม 

150 ไ ร่  มี ก า ร จั ด พั น ธุ์ ไ ม้ ห ลั ก อนุ ก รมวิ ธ านและ

นิเวศน์วิทยา และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทย 

รวมทั้งไม้ที่หายากแบ่งออกเป็นสวนต่างๆได้แก่ 

-  สวนสมุนไพรต่างๆ  
-  สวนนานาชาติ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี  และอังกฤษ 
เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์-เสาร์ 
-  อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย  และภายนอกอาคารเป็นที่
รวมพันธุ์ ไม้ทะเลทราย และไม้อวบน้ าต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
-  อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

06:08 
 

19 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

20 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

21 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

22 เสียงบรรยาย:  ตระพังแก้วเก็บน้ า มีเนื้อที่ 40 ไร่ เป็นที่

พักเก็บน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณเมืองชั้นใน ใช้

ประโยชน์เพ่ือการกีฬาทางน้ า ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์น้ า

และยังมีบริการเรือพาย และจักรยานน้ าให้ได้ใช้บริการ 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

01:53 
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ตารางที่ 3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง เวลา 
h:m:se 

23 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

24 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

25 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

26 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 

27 เสียงบรรยาย:  สนามราษฎร์ และ ลานอเนกประสงค์ 
มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ลานสนาม
กว้าง และเวทีกลางแจ้ง เป็นสถานที่จัดการแสดงทาง
วัฒนธรรม ประเพณีและประกวดผลิตผลทางการเกษตร 
-  ลานออกก าลังกาย 
-  สนามเด็กเล่น 
-  เวทีออกก าลังกาย 

บันทึกจากเสียง
ผู้ชาย 

01:43 
 

27 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

28 ดนตรีประกอบ 
-NYGUIT2.WAV 

Freesound.com 00:52 
 

29 
 
 
 

โดยรถโดยสารประจ าทาง จุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ที่สี่แยก
เทพารักษ์ ให้รอขึ้นรถทางฝั่งเดียวกันกับป้อมต ารวจที่
ป้ายรถเมล์รอรถเมล์สาย 145 เมื่อขึ้นรถแล้ว รถจะผ่าน
แยกเชื่อมระหว่างถนนบางนากับถนนศรีนครินทร์และ
ผ่านแยกเชื่อมระหว่างถนนบางนากับถนนศรีนครินทร์ 
 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

00.42 
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ตารางที่ 3.2 บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” (ต่อ) 
 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” เวลา 00:48:14  นาที 

 และผ่านแยกเชื่อมระหว่างถนนอุดมสุขกับถนนศรี
นครินทร์ให้ไปลงที่พาราไดซ์ และเดินข้ามถนนไปฝั่ง
เดียวกันกับพาราไดซ์และ 
ขึ้นวินมอไซต์ ให้บอกคนขับว่าไปสวนหลวง ร.9 
 

  

30 โดยรถยนต์ส่วนบุคคล จุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่ที่สี่แยกบาง
นา ให้ตรงไปโดยมุ่งหน้าไปทางถนนศรีนครินทร์ เมื่อถึงสี่
แยกจุดเชื่อมระหว่างถนนบางนาและถนนศรีนครินทร์ให้
เลี้ยวซ้ายไปตรงโดยผ่านถนนอุดมสุขไปพาราไดซ์ ก่อนถึง
พาราไดซ์จะมีซอยศรีนคริทร์ 57 ให้เลี้ยวเข้าไปในซอยซึ่ง
ซอยจะอยู่ด้านขวามือ และเลี้ยวซ้ายที่ซอยพรีเมียร์ 1 
แยก 18 ขับตรงไปก็จะเจอสวนหลวง ร.9 ซึ่งจะอยู่ขวามือ 
 

บันทึกจากเสียง
ผู้หญิง 

00.42 

31 ดนตรีประกอบ 
-77-SOUND EFFECTS 9 

Freesound.com 00:52 
 

 

       **3.3)**การจัดท าล าดับเนื้อหา 

*****การจัดท าล าดับเนื้อหา (Storyboard Development) คณะผู้วิจัยได้น าเนื้อหาที่ได้มาจัด
เรียงล าดับการน าเสนอตามท่ีได้ท าการวางแผนการน าเสนอและออกแบบไว้ ดังภาพที ่3.3 –3.36 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 1/34 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: หอรัชมงคล ภาพ: ไม่มี 

เสียง: แอนิเมชัน: ค าว่าสวนหลวง ร.9 เด้งขึ้นลง 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีข้อความสวนหลวง ร.9 ขึ้นมา และมีปุ่มเมนู ปุ่มปิดขึ้นมา 
 
 

การเชื่อมโยง: เมนูไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.3 แสดงหน้าจอสวนหลวง ร.9 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 2/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: แผนผังในสวนหลวง ร.9 ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: เมื่อเอาเม้าส์ไปชี้ที่ภาพจะปรากฏ

เป็นภาพใหญ่ 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมแีผนที่ให้เลือกว่าต้องการชมสถานที่ใด 
 
การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 1,ประวัติความเป็นมาไปฉากที่3,หอรัชมงคลไปฉากที่4,สวน

พฤกษศาสตร์ไปฉากที่10,ตระพังแก้วเก็บน้ าไปฉากที่19,สนามราษฎร์และลาน
อเนกประสงค์ไปฉากที่23,การเดินทางไปฉากท่ี28และผู้จัดท าไปฉากที่31 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.4 แสดงหน้าจอเมนูหลัก 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 3/34 
  

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้าอ่อน ภาพ: ไม่มี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ประวัติความเป็นมา.flv 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมVีDO ประวัติความเป็นมาของสวนหลวง ร.9  
 
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.5 แสดงหน้าจอประวัติความเป็นมา 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 4/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: หอรัชมงคล ภาพ: ไม่มี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมปีุ่มให้เลือกระหว่างแนะน าหอรัชมงคลกับรวมภาพหอรัชมงคล  
 
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 2, ,แนะน าหอรัชมงคลไปฉากที่9,รวมภาพหอรัชมงคลไปฉาก

ที่5-8 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.6 แสดงหน้าจอหอรัชมงคล 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 5/34 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีม่วงอ่อน ภาพ: พระราชกรณียกิจ.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพห้องพระราชกรณียกิจ  
 
การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที4่ , ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่6 , หน้าหลักไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

 
 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.7 แสดงหน้าจอภาพห้องพระราชกรณียกิจ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 6/34 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีม่วงอ่อน ภาพ: กีฬาชื่นบาน.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะแสดงหน้าจอภาพห้องกีฬาชื่นบาน 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ไปทางซ้ายไปฉากที่5,ลูกศรชี้ไปทางขวาไปฉากที่7,ปิดไปฉากที่4, หน้า
หลักไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.8 แสดงหน้าจอภาพห้องกีฬาชื่นบาน  
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 7/34 
 
 
 
 

 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีม่วงอ่อน ภาพ: ห้องดนตร.ีJPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพห้องดนตรี 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่ 6,ลูกศรชี้ทางขวาไปฉากที่ 8,ปิดไปฉากที่4, หน้าหลัก
ไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.9 แสดงหน้าจอภาพห้องดนตรี 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 8/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีม่วงอ่อน ภาพ: ฝีพระหัตถ.์JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพห้องฝีพระหัตถ์ฝากประชา 
 
 
 การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่ 7, สัญลักษณ์การกะบาดไปฉากที่4, หน้าหลักไปฉากที่

1, เมนูไปฉากที่2 
 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 

ภาพที ่3.10 แสดงหน้าจอภาพห้องฝีพระหัตถ์ฝากประชา 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 9/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีม่วงอ่อน ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: หอรัชมงคล.flv 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะแสดง VDO หอรัชมงคล 
 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่4 ,  หน้าหลักไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.11 แสดงหน้าจอ VDO หอรัชมงคล 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 10/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สวนพฤกษศาสตร์ ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมปีุ่มให้เลือกระหว่างแนะน าสวนพฤกษศาสตร์กับรวมภาพสวนพฤกษศาสตร์ 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่2, แนะน าสวนพฤกษศาสตร์ไปฉากที่18, รวมภาพสวน
พฤกษศาสตร์ไปฉากที่11,หน้าหลักไปฉากท่ี1 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.12 แสดงหน้าจอสวนพฤกษศาสตร์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 11/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: สวนสมุนไพร.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมภีาพสวนสมุนไพร 
 
 
 
การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 10, ลูกศรชี้ไปทางขวาไปฉากที่ 12, หน้าหลักไปฉากที่1, เมนู

ไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.13 แสดงหน้าจอจะปรากฏภาพสวนสมุนไพร 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 12/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ไม้ทะเลทราย.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพพันธุ์ไม้ทะเลทราย 
 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางขวาไปฉากที่11 , ลูกศรชี้ทางขวาไปฉากที่13,ปิดไปฉากที่10, หน้า
หลักไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.14 แสดงหน้าจอภาพอาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 13/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ไม้ในร่ม.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมีภาพพันธุ์ไม้ในร่ม 
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่12 , ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่ 14,ปิดไปฉากที่10, หน้าหลัก

ไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.15 แสดงหน้าจอภาพอาคารพันธุ์ไม้ในร่ม 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

63 
 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 14/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: สวนอิตาลี.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพภาพสวนอิตาลี 
 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่13 , ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่ 15,ปิดไปฉากที่10, หน้าหลัก
ไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.16 แสดงหน้าจอภาพสวนอิตาลี 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 
วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 15/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: สวนอังกฤษ.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมีภาพสวนอังกฤษ 
 
 
 การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่14 , ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่ 16,ปิดไปฉากที่10, หน้าหลัก

ไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.17  แสดงหน้าจอภาพสวนอังกฤษ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 16/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: สวนสเปน.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพสวนสเปน 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่15 , ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่ 17,ปิดไปฉากที่10, หน้าหลัก
ไปฉากที่1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.18  แสดงหน้าจอภาพสวนสเปน 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

66 
 

 
 

 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 17/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: สวนฝรั่งเศษ.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพสวนฝรั่งเศษ 

การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่16 , สัญลักษณ์กากะบาดไปฉากที่10, หน้าหลักไปฉากที่
1, เมนูไปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.19  แสดงหน้าจอภาพสวนฝรั่งเศษ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 18/34 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ไม่มี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: สวนพฤกษศาสตร์.flv 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมี VDO สวนพฤกษศาสตร์ 
 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่10 , หน้าหลักไปฉากที่1 , เมนไูปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 
 
ภาพที ่3.20 แสดงหน้าจอ VDO สวนพฤกษศาสตร์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 19/34 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: ตระพังแก้วเก็บน้ า ภาพ: ไม่มี 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมปีุ่มให้เลือกระหว่างแนะน าตระพังแก้วเก็บน้ ากับรวมภาพตระพังแก้วเก็บน้ า  
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่2,แนะน าตระพังแก้วเก็บน้ าไปฉากที่25 ,รวมภาพตระพังแก้ว

เก็บน้ าไปฉากที่20, หน้าหลักไปฉากที่1 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.21 แสดงหน้าจอภาพตระพังแก้วเก็บน้ า 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 
ฉาก: 20/34 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: ตระพังแก้ว.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :  NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะภาพตระแก้วเก็บน้ า  
 
 
การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากท่ี19, ลูกศรชี้ขวาไปฉากท่ี21 , หน้าหลักไปฉากท่ี1, เมนูไปฉากที่

2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.22 แสดงหน้าจอภาพตระพังแก้วเก็บน้ า 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 21/34 
  

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: ค่าเช่าเรือ.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมภีาพค่าเช่าเรือ  
 
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ซ้ายไปฉากที่20,ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่22,ปิดไปฉากที่19,หน้าหลักไปฉากที่

1 , เมนูไปฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.23 แสดงหน้าจอค่าเช่าเรือ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 22/34 
  

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: บรรยากาศการพายเรือ.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมภีาพบรรยาการการพายเรือ  
 
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ซ้ายไปฉากที่21,ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่23,ปิดไปฉากที่19,หน้าหลักไปฉากที่

1 , เมนูไปฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.24 แสดงหน้าจอบรรยากาศการพายเรือ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 23/34 
  

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: เรือพาย.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมภีาพเรือพาย  
 
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ซ้ายไปฉากที่22,ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่24,ปิดไปฉากที่19,หน้าหลักไปฉากที่

1 , เมนูไปฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

ภาพที ่3.25 แสดงหน้าจอเรือพาย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 24/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: เรือปั่น.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพเรือปั่น 
 
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ซ้ายไปฉากท่ี23 ,กากะบาดไปฉากที่19,หน้าหลักไปฉากที่1 , เมนูไปฉาก

ที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3. 26 แสดงหน้าจอภาพเรือปั่น 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 25/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเขียว-เหลือง ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ตระพังแก้วเก็บน้ า.flv 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมี VDO ตระพังแก้วเก็บน้ า 
 
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปแกที่19 , หน้าหลักไปฉากที่1 ,เมนทูี่ฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3. 27 แสดง VDO ตระพังแก้วเก็บน้ า 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 26/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สนามราษฎร์ ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีปุ่มให้เลือกระหว่างแนะน าสนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์กับรวมภาพสนาม
ราษฎร์และลานอเนกประสงค์  
 
 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่2,แนะน าสนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ฉากที่30,รวม
ภาพสนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ไปฉากที่27,หน้าหลักไปฉากท่ี1 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.28 แสดงหน้าจอภาพสนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 27/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: เด็กเล่น.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพสนามเด็กเล่น 
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที2่6,ลูกศรชี้ขวาไปฉากที่28 , หน้าหลักไปฉากที่1 ,เมนูไปฉากที่ 

2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.29 แสดงหน้าจอภาพสนามเด็กเล่น 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 28/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: ออกก าลังกาย.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพลานออกก าลังกาย 
 
 
 การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ซ้ายไปฉากที่27 , ลูกศรชี้ไปขวาไปฉากที่29,ปิดไปฉากท่ี26 ,หน้าหลักไป

ฉากที่1,เมนูไปฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3. 30 แสดงจอภาพลานออกก าลังกาย 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 29/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: ลานเต้นแอโรบิค.JPG 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมภีาพเต้นแอโรบิค  
 
 
การเชื่อมโยง: ลูกศรชี้ทางซ้ายไปฉากที่28 , กากะบาดไปฉากที่ 26,หน้าหลักไปฉากที่1,เมนูไป

ฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.31 แสดงจอภาพเต้นแอบิค 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 30/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: สนามราษฎร์.flv 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมี VDO สนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปที่ฉากที่26 , หน้าหลักไปฉากที่1 , เมนไูปฉากที่2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.32 แสดงจอภาพ VDO สนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 31/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีเหลืองส้ม ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 

เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมตีัวเลือกการข้ึนรถว่าจะเลือกไปแบบใด 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 2,รถเมล์ไปฉากที่23 ,รถส่วนตัวไปฉากที่32 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3. 33 แสดงจอแผนที่ 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 32/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: แผนที่จากสี่แยกเทพารักษ์ ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: รถเคลื่ อนที่  ค าว่ าสวนหลวง

กระดิก 

เสียงบรรยาย : รถประจ าทาง.mp3 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพแผ่นที่การโดยสารโดยรถเมล์145จากสี่แยกเทพารักษ์ไปยังสวนหลวง ร.9 เมื่อ
กดปุ่มเสียงจะหยุดเสียงพร้อมรถและเป็นรูปปิด เมื่อกดเปิดเสียง เสียงและรถจะเล่นต่อจากเดิม 
  
 
 

การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 31,เมนูหลักไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.34  ภาพการเดินทางโดยรถประจ าทาง 

 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

82 
 

 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 33/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: แผนที่จากสี่แยกบางนา ภาพ: ไม่มี 
เสียง: แอนิเมชัน: รถเคลื่ อนที่  ค าว่ าสวนหลวง

กระดิก 

เสียงบรรยาย : รถส่วนตัว.mp3 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 

ปรากฏฉากจะมีภาพแผนที่การโดยสารโดยรถส่วนตัวจากสี่แยกบางนา ไปยังสวนหลวง ร.9 เมื่อกด
ปุ่มเสียงจะหยุดเสียงพร้อมรถและเป็นรูปปิด เมื่อกดเปิดเสียง เสียงและรถจะเล่นต่อจากเดิม 
 
 
การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 31,เมนูหลักไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.35  ภาพการเดินทางโดยรถส่วนตัว 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 

วันที่ออกแบบ: 29/08/2561 

ฉาก: 34/34 
 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีชมพู ภาพ: แบงค์.JPG , นุ๊ก.JPG 

เสียง: แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : NYGUIT2.WAV 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการน าเสนอ: 
ปรากฏฉากจะมภีาพและชื่อของผู้จัดท า 
 
 การเชื่อมโยง: ย้อนกลับไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบ: นายกฤษฎา บุญเพชร์ และนางสาวพิจิตรา สุขแสวง 

 
ภาพที ่3.36  ภาพการเดินทางโดยรถส่วนตัว 
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3.4**การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อมัลติมีเดียให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว “สวนหลวง ร.9” 
 

3.5**วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล  
         วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้วิธีของ Lilkert เป็น
มาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้  
                                   5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
                                   4 คะแนน หมายถึง มาก  
                                   3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
                                   2 คะแนน หมายถึง น้อย  
                                   1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
         เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ
มัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตรส่วน 5 ระดับ โดยการก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกใน
แบบประเมินแต่ละข้อ มีเกณฑ์ ดังนี้ 
                                   คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
                                   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.49 หมายถึง คุณภาพดี 
                                   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.49 หมายถึง คุณภาพปานกลาง  
                                   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.49 หมายถึง คุณภาพน้อย 
         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่คานวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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