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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะห ออกแบบพัฒนาและประเมิน

คุณภาพสื่อมัลตมีิเดยีเพ่ือการนําเสนอ เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน”  มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการศกึษา 

3.3  ขั้นตอนการสรางสื่อมลัติมีเดยี 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหผล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ผูเชีย่วชาญดานเน้ือหา จํานวน 2 ทาน และผูเชีย่วชาญ

ดานสือ่มลัติมีเดยีจํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาสื่อมัลติมเีดยีเพ่ือการเรียนรูเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน 

กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน”   มีรายละเอียด ดังน้ี 

 3.2.1  สื่อมัลติมเีดยี  เร่ือง “อุบตัเิหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก 

ตีบ ตัน” 

 3.2.2.  การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชีย่วชาญ มีรายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ  

การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินภายใต  

คําแนะนําของที่ปรึกษาโดยแบงแบบประเมินออกเปน 2 ดาน  ไดแก 

1.1)  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
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1.2)  แบบประเมินคุณภาพดานสือ่มัลตมิิเดยี 

  โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะที่เปนแบบมาตรตราสวนประมาณคา 5 ระดับดังน้ี

กําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอดังน้ี 

  5 คะแนน        หมายถึง       เนื้อหามีคุณภาพดมีาก 

 4 คะแนน        หมายถึง       เนื้อหามีคุณภาพ 

 3 คะแนน        หมายถึง       เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง 

 2 คะแนน        หมายถึง       เนื้อหามีคุณภาพนอย 

 1 คะแนน        หมายถึง       เนื้อหามีคุณภาพนอยทีสุ่ด 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา

และดานสื่อมัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เปนมาตราสวน 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายของ

คะแนนตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอมีเกณฑดังนี้ 

 คะแนนเฉลีย่      4.50 – 5.00     หมายถึง  ดมีาก 

 คะแนนเฉลีย่      3.50 – 4.49     หมายถึง  ด ี

 คะแนนเฉลีย่      2.50 – 3.49     หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่      1.50 – 2.49     หมายถึง  นอย 

 คะแนนเฉลีย่      1.00 – 1.49     หมายถึง  นอยทีส่ดุ 

 

3.3   ขั้นตอนการสรางส่ือมัลติมีเดีย 

 3.3.1  วางโครงหลกั 

 1)  แนวเร่ือง 

   แนวทางอบุตัิเหตุเจ็บปวยฉกุเฉินกรณีศกึษาผูปวยหลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน 

 2)  ฉาก 

 ฉากของสื่อมัลตมิเีดยีเร่ือง อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินกรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน ประกอบดวยฉากหัวขอเร่ือง ผูปวยฉุกเฉินกรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมอง

แตก ตีบ ตัน ฉากบอกอาการของโรค ฉากบอกวิธีสังเกตการณ และวิธีการปองกันผูปวยหลอดเลอืดใน

สมองแตก ตีบ ตันและฉากจบ ดังตาราง 3.1 

 

 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

16 
 

ตารางที่ 3.1   แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 

      

 
 

ฉากทุงหญาทองฟา- ฉากพ่ีหมูพูดคยุ

ใหนองๆๆทําความเขาใจในเร่ืองราว

ผูปวยในสมอง แตก ตบี ตัน 

                

 
 

ฉากหองนอน - เปนฉากผูปวยเฝาดู

อาการบาดเจ็บ 

  

1) เน้ือเร่ืองยอ 

    หมูพยาบาลอธิบายเก่ียวกับอุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา ผูปวยหลอด

เลือดในสมองแตก ตีบ ตัน วิธีสังเกตอาการ วิธีการตรวจเช็คความดัน เบาหวาน และการออกกําลัง

กาย รวมทั้งกินอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย 

2)  ตัวละคร 

  การออกแบบตัวละครประกอบดวยคุณหมูพยาบาล และผูปวยหลอดเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน ดังตาราง 3.2 
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ตารางที่ 3.2    แสดงตัวละคร 

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

                                  

คุณหมพูยาบาล- ลักษณะจะเปน

พยาบาลที่ใหความรูอธิบายเกีย่วกับ 

“อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษา 

ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตบี ตัน” 

พูดจาไพเราะ 

 

                     

        

ผูปวย - ลักษณะจะเปนคนมีอาการปวด

ชา หนา ขา เขา หนาตาไมยิ้มแยมสดใส

เทาไหรนัก 

 

 3.3.2  ลําดับเหตุการณ 

    คุณพยาบาลจะอธิบายเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเ ร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน 

กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” มีรายละเอียดดังน้ี  สื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ผูปวยในสมองแตกตีบตัน อาการ

ที่พบมีอาการออนแรง ชาบริเวณใบหนา แขนขาออนแรง ลิ้นคับปากพูดไมชัด โทรเรียก 1669 โดย

ดวนถาระดับความรูสึกตัวลดลงหรือไมรูสึกตัวใหนอนหงายหรือนอนตะแคง เพ่ือปองกันการสําลัก

อาหารหรือน้ําลาย 

   สําหรับวิธีการปองกันเน่ืองจากมีปจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทําใหเกิดเสนเลือดใน

สมองแตก การปองกันอาการเหลานี้จึงเกี่ยวเน่ืองไปกับการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตและการทํางาน

ของหัวใจใหเปนไปตามปกติ เชน ตรวจวัดความดันโลหิต และควบคุมความดันใหอยูในระดับเมาะสม

หมั่นตรวจควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  

   หากผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดควรรับเขาการรักษาและรับประทานยาตอเน่ือง 

ควบคุมนํ้าหนักและรูปรางใหอยูในเกณฑเมาะสม เชนออกกําลังกาย รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

และเนนอาหารจําพวกผักและผลไมนะคะ 
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 3.3.3  การเตรียมบทบันทึกเสยีง 

  การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา

ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” มีรายละเอียดดังตาราง 3.3 

 

ตารางที่ 3.3  บทบันทึกเสียง สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอด  

เลือดในสมองแตก ตบี ตัน”  

บทบนัทกึเสียง 

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน” 

เวลา   2:27   นาท ี

ฉาก บทเสยีง ที่มาของเสยีง เวลา ไฟลเสยีง 

1 ดนตรีประกอบ : Most Happy.mp3 

เสยีงบรรยาย :สื่อมัลตมีิเดยี อุบตัเิหตเุจ็บปวย

ฉุกเฉิน กรณีศึกษา ผูปวยหลอดเลือดในสมอง 

แตก ตีบ ตัน 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:09   AT1.mp3 

2 ดนตรีประกอบ :  

เสยีงบรรยาย :มาทําความเขาใจกับพ่ีหมูกันนะ

คะ 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:03 AT2.mp3 

3 ดนตรีประกอบ :  

เสยีงบรรยาย : ผูปวยในสมองแตกตีบตัน อาการ

ที่พบจะมีอาการออนแรง ชาบริเวณใบหนา และ

แขนขาออนแรงคะ 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:10 AT3.mp3 

4 ดนตรีประกอบ :  

เสยีงบรรยาย :หากมีอาการลิ้นคบัปาก พูดไมชดั 

ใหโทรเรียก 1669 โดยดวนคะ 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:06 AT4.mp3 

5 ดนตรีประกอบ :  

เสยีงบรรยาย :ถาระดับความรูสึกตัวลดลงหรือไม

รูสึกตัว ใหนอนหงายหรือนอนตะแคง 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:07 AT5.mp3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทึกเสยีง สื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบัตเิหตเุจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอด     

เลือดในสมองแตก ตบี ตัน” (ตอ)  

 บทบนัทกึเสียง  

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน” 

เวลา   2:27   นาท ี

ฉาก บทเสยีง ที่มาของเสยีง เวลา ไฟลเสยีง 

6 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :เพ่ือปองกันการสําลักอาหารหรือ

นํ้าลาย 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:03 AT6.mp3 

7 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :สําหรับวิธีการปองกัน เน่ืองจากมี

ปจจัยเสีย่งหลายประการที่ทําใหเกิดเสนเลือดใน

สมองแตก  

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:07 AT7.mp3 

8 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :การปองกันอาการเหลาน้ีจึง

เก่ียวเน่ืองไปกับการดแูลระบบไหลเวียนโลหติ

และการทํางานของหัวใจ ใหเปนไปตามปกต ิ

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:10 AT8.mp3 

9 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :เชน ตรวจวัดความดันโลหติ และ

ควบคุมความดันใหอยูในระดับเมาะสม 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:06 AT9.mp3 

10 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :หม่ันตรวจควบคุมระดบัน้ําตาลใน

เลือด  

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:03 AT10.mp3 

11 ดนตรีประกอบ : Dun Dun Evenglow.mp3 

เสียงบรรยาย : หากผูปวยโรคหัวใจและหลอด

เลือด ควรเขารับการรักษาและรับประทานยา

ตอเน่ือง 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:07 AT11.mp3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทึกเสยีง สื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบัตเิหตเุจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอด 

เลือดในสมองแตก ตบี ตัน” (ตอ)  

 บทบนัทกึเสียง  

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน” 

เวลา   2:27   นาท ี

ฉาก บทเสยีง ที่มาของเสยีง เวลา ไฟลเสยีง 

12 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :ควบคุมนํ้าหนกัและรูปรางใหอยู

ในเกณฑเมาะสม เชนออกกําลังกาย 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:06 AT12.mp3 

13 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:03 AT13.mp3 

14 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย :และเนนอาหารจําพวกผักและ

ผลไมนะคะ 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:04 AT14.mp3 

15 ดนตรีประกอบ :  Most Happy.mp3 

เสียงบรรยาย : พ่ีหมพูยาบาลก็มเีร่ืองราวดีๆๆ 

มาบอกผูปวยในสมองแตก ตีบ ตีน เพียงเทาน้ี 

ขอใหดูแลสขุภาพดีๆๆกันทกุคนนะคะ 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:10 AT15.mp3 

16 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย : อาจารยที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยแอนนา พายพัุด 

อาจารยสดุารัตน ปสันธนาทร 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:08 AT16.mp3 

17 ดนตรีประกอบ :  

เสียงบรรยาย : คณะผูจัดทํา 

นางกัณฐิกา รัตนบุรี 

รหัสนักศึกษา 5854277009  

คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

รุน สป.58  กลุม 12 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

บันทึกจาก

เสยีงผูหญิง 

00:00:23 AT17.mp3 
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3.3.4  การจัดลําดับเน้ือหา 

 การจัดลําดับเน้ือหา (Storyboard Development) คณะผูวิจัยไดทําเน้ือหาที่ไดมาจัด

เรียงลําดับการนําเสนอตามที่ไดทําการวางแผนการนําเสนอปละออกแบบไวดังภาพ 3.1-3.17 

 

บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: / /  

ฉาก: 1/17 

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ไม่มี ภาพ : ไม่มี 

เสียง :  ไมมี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT1.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ : Most Happy.mp3 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีขอความเร่ือง อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตันลอยมา

จากดานลางแลวหยุดตรงกลาง 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 2 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.1 แสดงชื่อเร่ือง 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 2/17 

                                              

                      

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ทุ่งหญา้ทอ้งฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT2.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

คุณพยาบาลหมู พูดคุย ใหคนปวยทําความเขาใจ  ปากขยับ  

 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 3 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.2  คุณพยาบาลหมูพูดคยุ 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: / /  

ฉาก: 3/17 

                  

                          
 

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ฉากห้องนอน ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT3.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีผูปวยน่ังอยูในหอง  มีการขยาย ตรงจุดนั่งเจ็บที่เตียง อาการออนแรง ชาบริเวณไหล และขา  มี

เสนขีด กระพริบที่ไหลและขา สลับไปมา ตาคิ้วขยิบเจ็บปวด 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 4 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.3  ผูปวยมีอาการออนแรง 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 4/17 

                                

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ฉากห้องนอน ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT4.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีผูปวยน่ังอยูในหอง อาการออนแรง มีอาการลิ้นคับปากพูดไมชัดเจน มีปากขยายใหญขึ้น และตา

เปดกวางขึ้น รูปกอนเมฆโทรเรียก1669 ขยายใหญขึ้น เพ่ือใหเรียก 1669 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 5 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.4  ผูปวยมีลิ้นคับปากพูดไมชดั 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 5/17 

                                    

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ฉากห้องนอน ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT5.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ฉากในหอง ขยายตรงเตียงผูปวยหมดความรูสึก นอนตะแครงตัว   

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 6 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.5  ผูปวยไมรูสกึตัว 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 6/17 

                            

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ฉากห้องนอน ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT6.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

คนปวยหมดความรูสึก นอนตะแครงตัว  ภาพหมุนนอนตะแครง และหยุดน่ิง 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 7 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.6  ผูป่้วยนอนนิง  ๆ
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 7/17 

                                 

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีเขียว ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT7.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวหนังสือ วีการปองกันขึ้นมาในกอนเมฆ จากเล็ก ใหญขึ้นมาจากทางดานลางขวา ขี้นมาตรงจุด

กลางและหยุด 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 8 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.7 วิธีการปองกัน 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 8/17 

                                         
                                                  

                                          

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีเหลืองอมส้ม ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT8.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ลักษณะเสนเลือดในหัวใจหดตัวเล็ก และใหญ  กระพริบไปสักพักแลวหยุด 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 9 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.8 ระบบไหลเวียนหวัใจ 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 9/17 

                                            

                                                  

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีเขียวอมเหลืองชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT9.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตรวจจัดความดันโลหิต ถุงวัดความดันขยายใหญขึ้น แขนอยูนิ่งๆ 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 10 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.9 ตรวจวัดความดันโลหติ 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 10/17 

                              

                                                   

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT10.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

น้ิวคอยๆยื่นมาแตะกับเคร่ืองตรวจวัดระดับน้ําตาล   

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 11 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.10  ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 11/17 

                               

                                               

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีเหลืองอมส้ม ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT11.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

เม็ดยาลอยขึ้นมาจากเล็กมาใหญ และหยุด จากน้ันมีแกวน้ําขึ้นมา  

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 12 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.11 เม็ดยาและแก้วนาํ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 12/17 

                               

                                                   

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีฟ้าอมเขียว ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT12.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  Dun Dun Everglow.mp3 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ทาออกกําลังกาย มือขวาจับเอว มือซายแขนยกขึ้น สลับยกแขนลง สลับไปมา และหยุด 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 13 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.12 ท่าออกกาํลงักาย 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 13/17 

                               

                                           

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT13.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงถงึภาพอาหาร 5 หมู  มี 1. โปรตีน, 2. คารโบไฮเดรต, 3. เกลือแรหรือแรธาตุ, 4. วิตามิน, 5. 

ไขมัน 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 14 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.13 ภาพอาหาร 5 หมู่   



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 14/17 

                               

                                                                  

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT14.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

รูปภาพผักลอยขึ้นมาจากภาพเล็กมาเปนภาพใหญ  และผลไมลอยขึ้นมาจากภาพเล็กมาเปนภาพ

ใหญ  ทีละชุด 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 15 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.14  ภาพผกัและผลไม ้
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าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 15/17 

 
 

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : ทุ่งหญา้ทอ้งฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT15.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  Most Happy.mp3 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

พ่ีหมูพยาบาลพูดดวยหนาตายิ้มแยม ปากกระพริบ 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 16 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.15  ภาพคุณหมูพยาบาล 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 16/17 

                               

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีฟ้า ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT16.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีตัวหนังสือ ลอยมาจากดานลางขึ้นบน 

การเชือมโยง : ไปฉากที่ 17 

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.16  แสดงรายชืออาจารย์ทีปรึกษา 
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บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชือโปรเจค : การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวย

หลอดเลอืดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

วันทีออกแบบ: 19/08/2561 

ฉาก: 17/17 

 

สือทีใช้ : ไม่มี 

พืนหลัง : สีเหลืองอมชมพู ภาพ : ไม่มี 

เสียง :   ไม่มี แอนิเมชัน : ไม่มี 

เสียงบรรยาย :  AT17.mp3 

เสียงประกอบ : ไม่มี 

เสียงดนตรีประกอบ :  ไม่มี 

 

วิดีโอ : ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีตัวหนังสือ ลอยมาจากดานลางขึ้นบน ไหลผาน   และมีตัวหนังสือ   Thank You  ลอยมาจาก

ดานลาง และหยุดตรงกลาง 

การเชือมโยง :  

ผู้ออกแบบโดย : นางกัณฐิกา รัตนบุรี  

 

ภาพที 3.17  แสดงรายชือ่คณะผูจัดทํา 
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3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามเก่ียวกับการใชงานสื่อมัลติมีเดียใหผูเชี่ยวชาญ

ประเมินหาคุณภาพของสือ่มัลตมีิเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน” 

 

3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 

 วิเคราะหผลการประเมินหาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” โดยใชวิธีของ Likert เปนมาตรา

สวน 5 ระดับ ดังน้ี 

   5 คะแนน หมายถึง มากที่สดุ 

   4 คะแนน หมายถึง มาก 

   3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

   2 คะแนน หมายถึง นอย 

   1 คะแนน หมายถึง นอยที่สดุ 

 

 เกณฑการประเมินระดับคุณภาพสื่อ 

   4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดมีากทีส่ดุ 

   3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดมีาก 

   2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 

   1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพนอย 

   1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพนอยมาก 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา

ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” คํานวณหาคาเฉลี่ย  ( 푋 )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 




