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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 

 ในการศึกษาค้นคว้าสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” โดยมีการดำเนินงาน
ดังนี ้
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.3  ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

 3.4  การรวบรวมข้อมูล 

 3.5  วิธีการวิเคราะห์ผล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญด้านเทนิคสื่อมัลติมีเดียและ
ด้านเนื้อหาทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชียวชาญด้านเทคนิคสื่อ
มัลติมีเดีย จำนวน 6 ท่าน 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือประเมินความคิดคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคที่มีความรู้ในการใช้สื่อ การ์ตูนแอนิเมชั่น 

“อาหารหลัก 5 หมู่” 

 3.2.1  สื่อการ์ตูนแอนเิมชนั เรื่อง“อาหารหลัก 5 หมู่” 

 3.2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีราย ละเอียดขั้นตอน ดังนี ้
  1)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน ภายใต้
คำแนะนำขอที่ปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
  1.1)  แบบประเมนิคุณภาพด้านเนื้อหา 

  1.2)  แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย 

  โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5ระดับตามวิธีของ Likert 
เป็นมาตราส่วน 5 ระดับโดยการกำหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ ดังนี ้
  
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
28 

 

 5   คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพมาก 

 4   คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพด ี

 3   คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง 

 2   คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพน้อย 

 1   คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและ
คุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ตามวิธี Linkert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกำหนดความหมายของ
คะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึงดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึงดี 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึงน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงน้อยที่สุด 
 

3.3  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 3.3.1 วางโครงหลัก 
 1) แนวเนื้อเรื่อง 

 การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอาหารที่อยู่ในแต่ละหมู่ ทั้ง 5 หมู่ โดยเป็นการดำเนิน
เรื่องเป็นแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 
 2) ฉาก 

 ฉากของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” ประกอบด้วยฉากแสดงหัวข้อ
เรื่อง ฉากในห้องนอน ฉากหน้าโรงเรียน ฉากสนามกีฬา ฉากหน้าบ้าน   ฉากหน้าโรงพยาบาล ฉากใน
ห้องพยาบาล ฉากในห้องครัว ตามตารางที่ 3.1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากหัวข้อเรื่อง – ฉากเปิดเรื่องของ
แอนิ เมชัน  โดยจะมีรูปภาพและ
ตัวหนังสือปรากฏขึ้น 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ(ต่อ) 

 
ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากหัวข้อเรื่อง –จะแสดงข้อความ
และรูปภาพของอาหารหมู่ที่ 1ถึงหมู่
ที่ 5   

 

ฉากหัวข้อเรื่อง – มีข้อความปรากฏ 
“อาหารหลัก 5 หมู่” 

 

ฉากในห้องพยาบาล – เป็นฉากที่พ่อ
กับแม่พาเตยมาพอหมอที่
โรงพยาบาล 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ(ต่อ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากในห้องครัว– เป็นฉากที่เตย พ่อ
และแม่นั่งรับประทานอาหารกันใน
ครัว 

 

ฉากหน้าบ้าน–เป็นฉากที่แสดงเมื่อ
ครอบครัวเตยอยู่ภายในบ้าน 

 

ฉากหน้าพยาบาล – เป็นฉากที่แสดง
เมื่อพ่อกับแม่พาเตยมาหาหมอที่
โรงพยาบาล 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ(ต่อ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากหน้าโรงเรียน – เป็นฉากที่แสดง
เมื่อเตย มาถึงโรงเรียน 

 

ฉากในห้องนอน – เป็นฉากที่เตยตื่น
นอนและเข้านอน 

 

ฉากในห้องน้ำ – เป็นฉากที่เตยกำลัง
เข้าห้องน้ำแปรงฟัน 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ(ต่อ) 

ฉาก รายละเอียด 

 

ฉากสนามเด็กเล่นในโรงเรียน – เป็น
ฉากที่เตยกับเพื่อน ๆ กำลังวิ่งเล่นใน
โรงเรียน 

 

ฉากสนามกีฬา – เป็นฉากที่เตยและ
เพื่อน ๆ วิ่งแข่งกัน 
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3) เนื้อเรื่องย่อ 

 เด็กผู้ชายคนหนึ่งช่ือว่า เตย อาศัยอยู่กับแม่และพ่อ เตยเป็นเด็กเตยเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่
ไม่มีประโยชน์และกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เช่น ไม่กินผัก ไม่กินนม ทำให้ร่างกายของเตยไม่ค่อย
แข็งแรง  และเจ็บป่วยบ่อย เวลาทางโรงเรียนมีกิจกรรมแข่งขันกีฬา เตยก็จะแพ้เพื่อน ๆ เสมอและ
เพื่อน ๆ ก็ชอบล้อว่าเตยตัวเล็กจนเตยเก็บไปคิดมากเตยชอบกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อยู่ทุก ๆ วัน 
จนวันหน่ึงเตยเกิดป่วยหนัก มีอาการปวดท้อง ร่างกายไม่มีพลังงานทำให้เพลีย เหนื่อย ไม่มีแรง จนแม่
ต้องพาไปหาหมอ หมอบอกว่าเตยเป็นโรคขาดสารอาหาร และหมอก็แนะนำให้เตยรักษาสุขภาพ กิน
แต่อาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ หลังจากได้รับคำแนะนำจากหมอ เตยก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง หัน
มารักษาสุขภาพ กินอาหารครบ 5 หมู่ในทุก ๆ วัน ทุกให้เตยกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น 

4) Theme/แก่น 
 ได้ทราบถึงการดูรักษาและดูแลสุขภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจเรื่องการรับประทาน
อาหารให้แต่ละวัน จนเมื่อเจ็บป่วยเขาจึงหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น 
5) ตัวละคร 
 ผู้ศึกษาได้ออกแบบตัวละครสำคัญที่ใช้ในการสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 
หมู่” ได้แก่  เตย,พ่อ,แม,่หมอ,คุณครูและเพื่อน ๆ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงตัวละคร 
รูปตัวละคร ลกัษณะตัวละคร 

 เตย เป็นเด็กไม่ดูแลสุขภาพตัวเองชอบกินอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ชอบกินผกัและดื่มนม 

 พ่อของเตย ชอบทำตัวอย่างให้เตยดูในเรื่องการ
กินผัก  

 

 

คุณแม่ของเตย มีลักษณะนิสยั ใจดี และคอย
สอยเตยในเรื่องการทานอาหารเป็นประจำ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงตัวละคร (ต่อ) 
รูปตัวละคร ลกัษณะตัวละคร 

 

คุณครู มีลักษณะนิสัยใจดี พดูเพราะ และคอย
สอนเด็ก ๆ ไม่ให้แกล้งคนอื่น 

 

 

คุณหมอ มีลักษณะนิสัยที่เรยีบร้อย พูดเพราะ 
เป็นคนให้ความรู้เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู ่

 เพื่อน ๆ ของเตย มีลักษณะนิสัยชอบแกล้งผู้อื่น 
และชอบแกล้งล้อว่าเตยตัวเล็กเสมอ 
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3.3.2  ลำดับเหตุการณ ์
 ทุก ๆ วันเตยตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้อาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียน แม่ก็ได้เรียกเตยไป
รับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไป โดยอาหารเช้าที่แม่ได้เตรียมไว้ประกอบด้วยอาหารที่มีประโยชน์
หลาย ๆ อย่างเช่น ผัก นม แต่เตยกลับไม่ชอบอาหารพวกนั้น เตยทำหน้าเบื่อและบอกแม่ว่าจะไม่กิน
ข้าว เตยเดินไปที่ตู้เย็นและหยิบขนมที่เขาซื้อไว้มากินแทน จนแม่ต้องบอกกับเตยว่าถ้าไม่กินข้าวเช้า
ร่างกายจะไม่แข็งแรงและจะเป็นโรคกระเพาะนะ พร้อมชี้นิ้วไปที่พ่อและบอกว่าถ้ากินอาหารเช้าและ
กินของที่มีประโยชน์ร่างกายก็จะแข็งแรงเหมือนพ่อ เตยไม่สนและบอกให้พ่อพาไปโรงเรียนทันที 
ต่อมาตอนพักเที่ยงเวลารับประทานอาหารเตยก็จะเขี่ยผักไว้ข้างๆ จานเป็นประจำ  
 วันหนึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้น โดยเป็นการวิ่งแข่งที่สนามกีฬาของโรงเรียน 
เตยวิ่งสู้เพื่อนๆ ไม่ไหว ทำให้เพื่อน ๆ ล้อเตยว่าเตยตัวเล็กวิ่งสู้พวกเราไม่ได้หรอกพร้อมกับหัวเราะกัน
เกรียวกราวจนเตยเก็บไปคิดและฝันว่าตัวเองตัวเล็กลงเรื่อย ๆ มีเพื่อนๆ ตัวใหญ่รุมล้อมและหัวเราะ
เยาะกันอย่างสนุกสนาน เตย 
 เช้าวันหนึ่งเตยตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงและไม่สบาย พ่อกับแม่ก็ได้พา
ไปหาหมอ หมอบอกว่าเตยเป็นโรคขาดสารอาหารเพราะเตยตัวเล็กและชอบกินที่ไม่มีประโยชน์กินไม่
ครบอาหาร 5 หมู่พร้อมอธิบายว่าอาหาร 5 หมู่ มีอะไรบ้างแต่ละหมู่มีประโยชน์อย่างไร เตยคิดว่า
ตัวเองต้องดูแลรักษาสุขภาพกินอาหาร 5 หมู่ตามที่หมอบอก  
 ตั้งแต่นั้นมาเตยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นจนมีขนาดตัวโตเท่าเพื่อน ๆ แล้วก็ไม่โดนเพื่อน ๆ แกล้งล้อว่า
ตัวเล็กอีกต่อไป 
3.3.3 การเตรียมบทบันทึกเสียง 
 การเตรียมบทเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชนั เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่”  มีรายละเอียด ดังตาราง 
ที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 

บทบันทึกเสียง 
 

เรื่อง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” เวลา......นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

1 ดนตรีประกอบ : เสียงดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : การพัฒนาสื่อการ์ตูน 
แอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 

แผ่นซีดี 
บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 

00.00.30 1.mp3 
 

2 เสียงประกอบ : เสียงดนตรีบรรเลง แผ่นซีดี 00.00.03 2.mp3 
3 ดนตรปีระกอบ : เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น 

เสียงบรรยาย : ทุก ๆ วันเตยจะตื่นเช้าและ
เตรียมตัวไปโรงเรียน 

แผ่นซีดี 
บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
 

00.00.30 
 
 

3.mp3 

4 เสียงบรรยาย : หลังจากแต่งตัวเสร็จ เตยก็
เตรียมตัวไปโรงเรียน 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
 

00.00.30 4.mp3 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่”  

บทบันทึกเสียง 
 

เรื่อง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” เวลา......นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

5 
เสียงพูดแม่ : เตยแม่ทำอาหารเสร็จแล้วมา
กินก่อนไปโรงเรียนนะลูก 

บันทึกเสียงจากผู้แม่ 
 

00.00.20 
 

5.mp3 

6 เสียงพูดเตย : ครับแม ่ บันทึกเสียงจากเตย 00.00.03 6.mp3 

7 เสียงบรรยาย : เตยเดินเข้ามาในครัว และ
เห็นอาหารที่แม่ทำไว้มีผักกับนม เตยก็ทำ
หน้าเบื่อหน่าย 
เสียงพูดเตย : ผมไม่ชอบกินผักและก็ไม่ชอบ
ดื่มนมครับแม่ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเตย 
 
 

00.01.00 
 
 
 
 

7.mp3 

8 เสียงบรรยาย : เตยลุกออกจากเก้าอี้พร้อม
กับเดินไปหยิบขนมในตู้เย็นมากิน 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 00.00.05 
 

8.mp3 

9 เสียงพูดแม่ : กินผักและดื่มนมเยอะ ๆ 
ร่างกายจะได้แข็งแรงและตัวจะได้โตไว ๆ 
นะลูก 
เสียงพูดพ่อ : ใช่ลูกถ้าเราไม่กินผักร่างกายก็
จะไม่แข็งแรงนะ 

บันทึกเสียงจากแม่และพ่อ 
 
 
 

00.00.50 9.mp3 

10 เสียงบรรยาย : พ่อกินผักและหยิบนมขึ้นมา
ดื่มเพ่ือให้เตยดูเป็นตัวอย่าง 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 00.00.20 10.mp3 

11 เสียงพูดพ่อ : อร่อยมากเตย นี่ลูกจะไม่กิน
จริง ๆ หรอ 

บันทึกเสียงจากพ่อ 00.00.10 11.mp3 

12 เสียงบรรยาย : เตยทำหน้าเศร้าเหมือนกับ
จะร้องไห ้
เสียงพูดเตย : ผมไม่อยากกินผักและก็ไม่
อยากดื่มนมด้วย  

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเตย 

00.00.20 12.mp3 

13 เสียงบรรยาย : เตยกินขนมเสร็จ ก็เดิน
ออกไปรอรถโรงเรียนที่หน้าบ้าน 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 00.00.05 13.mp3 

14 เสียงบรรยาย : รถเดินทางไปโรงเรียน 
ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
แผ่นซีดี 

00.00.29 14.mp3 

15 เสียงบรรยาย : เตยเดินไปเข้าแถวกับเพื่อน 
ๆ เพ่ือเคารพธงชาติ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 00.00.07 15.mp3 

16 เสียงพูดคุณครู: อ่าว! เด็ก ๆ เข้าแถวตรงนี้ บันทึกเสียงจากคุณครู 00.00.06 16.mp3 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
บทบันทึกเสียง 

 
เรื่อง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” เวลา......นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

17 เสียงบรรยาย : เตยต้องอยู่หน้าสุดเพราะ
ตัวเองตัวเล็กกว่าเพื่อน ๆ 
เสียงประกอบ : เตยคิดในใจ “ทำไมเราตัว
เล็กจัง แต่ดูเพ่ือน ๆ สิตัวโตขึ้นมาก” 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเตย 

00.00.50 17.mp3 

18 เสียงบรรยาย : พอมีการจัดแข่งกีฬา คุณครู
ได้ให้ทุกคนวิ่งแข่งกัน เตยวิ่งแพ้เพื่อน ๆ ทุก
ที 
เสียงพูดเตย : ทำไมเพื่อน ๆ วิ่งกันเร็วจังเลย
นะ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
 

00.00.30 18.mp3 

19 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เวลาผ่านไปหลายวันเตยก็
ยังคงไม่กินผักและไม่ดื่มนม เมื่อถึงเวลาทาน
อาหาร เตยก็เขี่ยผักไว้ข้างจารเสมอ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
แผ่นซีดี 

00.00.30 19.mp3 

20 เสียงบรรยาย : เวลาเตยไปเล่นกับเพื่อน ๆ ก็
โดนเพื่อนล้อเสมอว่า เตยตัวเล็ก ๆพร้อม
หัวเราะเกรียวกราว 
เสียงพูดเพื่อน ๆ : เตยตัวเล็ก ๆ เตยตัวเตี้ย  

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเพ่ือน 

00.00.30 20.mp3 

21 เสียงบรรยาย : เตยทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ 
แล้วคุณครูก็เดินมา 
เสียงพูดคุณครู : อย่าล้อเพื่อนสิมันไม่ดีนะ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากคุณครู 

00.00.40 21.mp3 

22 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เตยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่
เพื่อน ๆ เอาแต่ล้อว่าตัวเองตัวเล็ก แล้วคืน
นั้นเตยฝันว่าตัวเองตัวเล็กลงเรื่อย ๆ แล้วก็
เห็นเพื่อน ๆ ต่างมุงดูและหัวเราะเยาะเตย 
เสียงพูดเพื่อน ๆ : ว้ายเตยตัวเล็ก ๆ เตย
ผอมโซ เตยไม่โต 

แผ่นซีดี 
บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
 

00.00.22 22.mp3 

23 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เตยตื่นมารู้สึกไม่ค่อยสบาย 
และไปโรงเรียนไม่ไหว 

แผ่นซีดี 
บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 

00.00.10 23.mp3 

24 เสียงบรรยาย : พ่อกับแม่ก็ได้พาเตยไปหา
หมอ 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 00.00.06 24.mp3 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
บทบันทึกเสียง 

 
เรื่อง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” เวลา......นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง 
เวลา 

h m:se 
ไฟล์เสียง 

25 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง แผ่นซีดี 00.00.03 25.mp3 

26 เสียงบรรยาย : หมอตรวจร่างกายและบอก
กับทุกคน 
เสียงพูดหมอ : เธอตัวเล็กจัง หมอว่าเธอควร
จะเป็นโรงขาดสารอาหารนะ กลับบ้านไป
ต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และกินอาหาร
ที่มีประโยชน์นะร่างกายจะได้โตขึ้น และจะ
ไม่เจ็บป่วยด้วย 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
แผ่นซีดี 

00.00.30 26.mp3 

27 เสียงบรรยาย : หมอแนะนำอาหาร 5 หมู่ ใน
เตยพ่อและแม่ฟัง 
เสียงพูดหมอ : หมู่ที่ 1 โปรตีน ประกอบด้วย 
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ และถั่วต่าง 
ๆ อาหารประเภทนี้จะช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต 

บันทึกเสียงบรรยายผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากหมอ 

00.00.20 27.mp3 

28 เสียงพูดหมอ : หมู่ที่ 2 แป้ง ประกอบด้วย 
ข้าว น้ำตาล แป้ง มันและเผือก อาหาร
ประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทนี้จะให้
พลังงานแก่ร่างกาย 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 28.mp3 

29 เสียงพูดหมอ : หมู่ที่ 3 เกลือแร่  
ประกอบด้วย ผักใบเขียวและผักทุกชนิด 
อาหารประเภทนี้จะให้วิตามินและเกลือแร่
แก่ร่างกาย 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 29.mp3 

30 เสียงพูดหมอ : หมู่ที่ 4 วิตามินและผลไม้  
ประกอบด้วย ผลไม้ทุกชนิด อาหารประเภท
นี้จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกาย ซึ่ง
เป็นสารที่ทำให้ร่างกายของคนเราแข็งแรง 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 30.mp3 

31 เสียงพูดหมอ : หมู่ที่ 5 ไขมัน  ประกอบด้วย 
นมถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม อาหาร
ประเภทนี้จะให้ไขมันแก่ร่างกาย และสะสม
ไขมันไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 31.mp3 
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ตารางท่ี 3.3 บทบันทึกเสียง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
บทบันทึกเสียง 

 
เรื่อง สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” เวลา......นาที 

ฉาก บทเสียง ที่มาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
ไฟล์เสียง 

32 เสียงพูดหมอ : การกินอาหาร 5 หมู่อย่าง
สม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เกิด
การสะสมของอาหารบางประเภทมากเกินไป 
ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้นเธอต้องพยายามกินอาหารให้
ครบ 5 หมู่นะ 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 32.mp3 

33 เสียงพูดเตย : ครับหมอต่อไปนี้ผมจะพยายาม
กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ครับ 

บันทึกเสียงจากหมอ 00.00.30 33.mp3 

34 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ตั้งแต่นั้นมาเตยก็เริ่มกินผักดื่ม
นมและกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามที่หมอ
บอก 
เสียงพูดเตย : อ่ำ ๆ ผักก็อหร่อยเหมือนกัน
แหะ 

แผ่นซีดี 
บันทึกเสียงบรรยาย
ผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเตย 
 

00.00.30 34.mp3 

35 เสียงบรรยาย : การที่เตยกินอาหารครบ 5 
หมู่เป็นประจำทำให้เตยแข็งแรงและตัวโตข้ึน
มาก 
เสียงพูดเตย : เย้ในที่สุดเราก็ตัวโตเท่ากับ
เพื่อน ๆ แล้ว 

บันทึกเสียงบรรยาย
ผู้ชาย 
บันทึกเสียงจากเตย 

00.00.40 35.mp3 

36 เสียงบรรยาย :การกินอาหาร 5 หมู่อย่าง
สม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เกิด
การสะสมของอาหารบางประเภทมากเกินไป 
ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ 

บันทึกเสียงบรรยาย
ผู้ชาย 
 

00.00.30 36. mp3 
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3.3.4 การจัดทำลำดับเนื้อหา คณะผู้จัดได้นำเนื้อที่ได้มาจัดเรียงลำดับการนำเสนอตามที่ได้ทำการวางแผนการ
นำเสนออกแบบไว้ ดังภาพที่ 3.1-3.25 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 1/36 

 
สื่อที่ใช้:  
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ:  

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงภาพอาหาร และมีข้อความการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง อาหารหลัก5 หมู่ ปรากฏขึ้นมา  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 2 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงหน้าจอเข้าสู่เนื้อเรื่อง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 2/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : - 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงภาพบ้านหลังหนึ่ง  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 3 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงหน้าจอบ้านของครอบครัวหนี่ง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 3/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
เสียงนาฬิกาปลุกดังและสั่นขึ้นในตอนเช้า 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่4 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงหน้าจอนาฬิกามีเสียงดังและสั่นอยู่บนโต๊ะ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 4/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
เตยตื่นเช้าเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่5 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าจอตัวละครเตยกำลังต่ืนนอน 

  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
45 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 5/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยอาบน้ำ,แปลงฟันเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่6 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.5 แสดงหนา้จอตัวละครกำลังแปรงฟัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 6/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยกำลังแต่งตัวเพื่อไปโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่7 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.6 แสดงหนา้จอตัวละครกำลังแต่งตัว 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 7/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครแม่ปากขยับร้องเรียกเตยให้มากินข้าวก่อนไปโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่8 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.7 แสดงหนา้จอตัวละครแม่กำลังรอ้งเรียกตัวละครเตย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 8/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยเดินเข้ามาตรงโต๊ะอาหาร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่9 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.8 แสดงหนา้จอตัวละครเตยกำลังเดิน 

  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
49 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 9/36 

 

สื่อที่ใช้ 

พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยนั่งบนเก้าอี้ปากขยับพูดกับตัวละครแม่ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่10 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.9 แสดงหนา้จอตัวละครเตยพูด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 10/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: - ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยเดินไปหยิบขนมในตู้เย็น 

การเชื่อมโยง: ฉาก 11 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.10 แสดงหนา้จอตัวละครกำลังหยบิขนมจากตู้เย็น 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 11/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครแม่กับพ่อปากขยับ พูดกับตัวละครเตย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่12 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.11 แสดงหนา้จอตัวละครกำลังพูดสนทนากัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 12/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ :มี 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
มีเสียงบรรยาย และตัวละครพ่อตักข้าวขึ้นและปากขยับและพูด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่13 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.12 แสดงหนา้จอตัวละครพ่อตักข้าวเข้าปากและพูด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 01/09/2561 
ฉาก: 13/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ:  
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
มีเสียงบรรยายขึ้น พร้อมกับตัวละครเตยปากขยับพูด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่14 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าจอตัวละครเตยปากขยับพูด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 14/36 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยเดินไปหน้าบ้าน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่15 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าจอตัวละครกำลังเดินไปหน้าบ้าน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 15/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
รถโรงเรียนกำลังเคลื่อนที่ไปยังโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่16 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.15 แสดงหน้าจอรถโรงเรียนกำลังเคลื่อนที ่
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 16/36 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
เตยเดินทางถึงโรงเรียนแสดงภาพหน้าโรงเรียน 

การเชื่อมโยง: ฉาก 17 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.16 แสดงหน้าจอหน้าโรงเรียน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 17/36 

 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยเดินไปเข้าแถวเคารพธงชาติตัวละครคุณครูปากขยับพูด 

การเชื่อมโยง: ฉาก 18 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

  
ภาพที่ 3.17 แสดงหน้าจอตัวละครเดินไปเข้าแถวและตัวละครคุณครูปากขยับพูด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 18/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย :มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครยืนอยู่ในสนามกีฬาเตรียมตัววิ่ง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่19 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.18 แสดงหน้าจอตัวละครยืนอยู่ในสนามกีฬา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 19/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครกำลังวิ่งโยที่ ตัวละครเตยวิ่งอยู่หลังสุด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่20 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.19 แสดงหน้าจอตัวละครกำลังวิ่ง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 20/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยกำลังตักผักไว้ข้างจาน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่21 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.20 แสดงหน้าจอตัวละครกำลังตักผักไว้ข้างจาน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 21/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยโดนเพื่อน ๆ แกล้งและหัวเราะเยาะเพราะว่าเขาตัวเล็ก 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่22 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.21 แสดงหน้าจอตัวละครกำลังแกล้งและหัวเราะเยาะ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 22/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยทำหน้าเศร้าและตัวละครคุณครูปากขยับดุเด็กนักเรียน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่23 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 
ภาพที่ 3.22 แสดงหน้าจอตัวละครเตยทำหน้าเศร้าและตัวละครคุณครูปากขยับสัง่สอนเด็กนักเรียน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 23/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: - 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยกำลังนอนหลับและมีเสียงบรรยายขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่24 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.23 แสดงหน้าจอตัวละครเตยกำลังนอนหลับ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
64 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 24/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยฝันว่าตัวเองตัวเล็กลงๆและเพ่ือน ๆ มีขนาดตัวโตขึ้นพร้อมกับรุมหัวเราะพร้อมปากขยับพูด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่25 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.24 แสดงหน้าจอตัวละครตัวเล็กลงและเพื่อน ๆ ตัวโตขึ้นพร้อมปากขยับ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่ 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 25/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครเตยตื่นขึ้นมาพร้อมอาการป่วย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 26  
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.25 แสดงหน้าจอตัวละครนอนป่วย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 26/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ปรากฏภาพและมีข้อความแสดงหน้าโรงพยาบาล 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่27 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.26 แสดงหน้าจอโรงพยาบาล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 27/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ :- 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครหมอปากขยับพูด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่28 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.27 แสดงหน้าจอตัวละครทั้งหมดสนทากัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 28/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
ตัวละครหมอปากขยับ และมีรูปภาพกับข้อความ “อาหาร 5 หมู่” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 29 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.28 แสดงหน้าจอตัวละครหมอปากขยับเพ่ือสอน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่ 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 29/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงรูปภาพพร้อมกับมีข้อความ “อาหารหมู่ที่ 1โปรตีน” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 30 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.29 แสดงหน้าจอรูปภาพและข้อความอาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่ 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 30/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงรูปภาพพร้อมกับมีข้อความ “อาหารหมู่ที่ 2 คาร์โบรไฮเดรต” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 31 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.30 แสดงหน้าจอรูปภาพและข้อความอาหารหมู่ที่ 2 คาร์โบรไฮเดรต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 31/36 

 

 
สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงรูปภาพพร้อมกับมีข้อความ “อาหารหมู่ที่ 3 ผักต่าง ๆ” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 32 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.31 แสดงหน้าจอรูปภาพและข้อความอาหารหมู่ที่ 3 ผัก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 32/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงรูปภาพพร้อมกับมีข้อความ “อาหารหมู่ที่ 4 ผักต่าง ๆ” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 33 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.32 แสดงหน้าจอรูปภาพและข้อความอาหารหมู่ที่ 4 ผลไม ้
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 33/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : ไม่มี 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรีประกอบ : - 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
แสดงรูปภาพพร้อมกับมีข้อความ “อาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน” ปรากฏขึ้น 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 34 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.33 แสดงหน้าจอรูปภาพและข้อความอาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 34/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: - 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
มีเสียงดนตรีตัวละครเตยกินข้าว และปากขยับพูด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.34 แสดงหน้าจอตัวตัวละครกำลังทานอาหาร และปากขยับ 
  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
75 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่ 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 35/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: - 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
มีเสียงดนตรีตัวละครเตยมีขนาดตัวโตเท่าเพื่อน ๆ  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 36 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.35 แสดงหน้าจอตัวละครมีขนาดตัวเท่ากัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค: การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่ 
วันที่ออกแบบ: 02/09/2561 
ฉาก: 36/36 

 
 

สื่อที่ใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: - 
เสียง: แอนิเมชัน: มี 
เสียงบรรยาย : มี 
เสียงประกอบ: - 
เสียงดนตรีประกอบ : มี 
 

วิดีโอ: - 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
มีข้อความ “: การกินอาหาร 5 หมู่อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เกิดการสะสมของอาหารบางประเภทมากเกินไป ลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ” 
 

การเชื่อมโยง: ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: นายทวีศักดิ์ สะละหมัด และนายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 

 

ภาพที่ 3.36 แสดงหน้าจอสอนประโยชนก์ารกินอาหาร 5 หมู ่
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชงานมีสื่อแอนิเมชันให 
ผเูชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” 
  
3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล  
  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 
5 หมู”่  โดยใชวิธีของ Likert เปนมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้  
  5  คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด  
  4  คะแนน  หมายถึง  มาก  
 3  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  
  2  คะแนน  หมายถึง  นอย  
  1  คะแนน  หมายถึง  นอยที่สุด  
  
  เกณฑการประเมินระดับคุณภาพสื่อ  
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ประเมินคุณภาพดีมากที่สุด  
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพดีมาก  
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพปานกลาง  
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพนอย  
  1.00 – 1.50  หมายถึง  ประเมินคุณภาพนอยมาก  
  
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู”่  
ไดแก คํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 




