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บทท่ี 4 

การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดยีเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉนิ กรณีศึกษา สนเลือดในสมองแตก ตีบ 

ตัน”  คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหออกแบบ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 

ดังนี้ 

4.1  ผลการพัฒนาสือ่มัลตมีิเดยี เร่ือง “อุบตัิเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา สนเลือดใน

สมองแตก ตบี ตัน” 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา สน

เลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” 

 

4.1  ผลการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา สนเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน” 

  ในการนําเสนอสื่อมัลตมีิเดยี เร่ือง“อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉนิ กรณีศึกษา สนเลือดในสมองแตก 

ตีบ ตัน” มีรายละเอียดดังน้ี 

 4.1.1  การนําเสนอการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา สน

เลือดในสมองแตก ตีบ ตัน”  

  เปนฉากหนาจอที่นําเสนอการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง“อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน 

กรณีศึกษา สนเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  แสดงชื่อเร่ือง 

 4.1.2  หนาจอแสดงคุณพยาบาลหมูพูดคุย 

 

ภาพที่ 4.2  คุณพยาบาลหมูพูดคยุ 
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 4.1.3  หนาจอแสดงผูปวยมีอาการออนแรง 

 

ภาพที่ 4.3  ผูปวยมีอาการออนแรง  

 4.1.4  หนาจอแสดงผูปวยมีลิ้นคับปากพูดไมชัด 

 

ภาพที่ 4.4  ผูปวยมีอาการออนแรง  
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 4.1.5  หนาจอแสดงผูปวยไมรูสึกตัว 

 

ภาพที่ 4.5  ผูปวยผูปวยไมรูสึกตัว 

 4.1.6  หนาจอแสดงผูปวยนอนนิ่งๆ 

 

ภาพที่ 4.6  ปวยผูปวยไมรูสึกตัว 
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 4.1.7  แสดงหนาจอวิธีการปองกัน  

 

ภาพที่ 4.7  วิธีการปองกัน 

 4.1.8  แสดงหนาจอระบบไหลเวยีนหวัใจ 

 

ภาพที่ 4.8  ระบบไหลเวยีนหวัใจ 
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 4.1.9  แสดงหนาจอตรวจวัดความดันโลหิต 

 

ภาพที่ 4.9  ระบบไหลเวยีนหวัใจ 

 4.1.10  แสดงหนาจอตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 

 

ภาพที่ 4.10  วัดระดับนํ้าตาลในเลือด 
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 4.1.11  แสดงหนาจอเม็ดยาและแก้วนาํ 

 

ภาพที่ 4.11  เม็ดยาและแกวนํ้า 

 4.1.12 แสดงหนาจอทาออกกําลังกาย 
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ภาพที่ 4.12  ทาออกกําลงักาย 

 4.1.13  แสดงหนาจอภาพอาหาร 5 หมู่   

 

ภาพที่ 4.13  ภาพอาหาร 5 หมู 

 4.1.14 แสดงหนาจอภาพผกัและผลไม ้
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ภาพที่ 4.14  ภาพผกัและผลไม ้

 4.1.15 แสดงหนาจอคุณหมูพยาบาล  

 

ภาพที่ 4.15  คุณหมูพยาบาล 

 4.1.16 ภาพแสดงหนาจอแสดงรายชืออาจารยที์ปรึกษา 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

48 
 

ภาพที่ 4.16  แสดงรายชืออาจารยที์ปรึกษา 

 4.1.17 ภาพแสดงหนาจอรายชื่อคณะผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 4.17  รายชื่อคณะผูจัดทํา 

ดังกลาวมาทั้งหมดน้ันคือ การออกแบบหนาจอ สําหรับการสรางสื่อมัลตมีิเดยีเร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน ” ซึ่งรูปแบบการนําเสนอเปน

ลักษณะบรรยายใหความรูเกีย่วกับเร่ือง อุบัติเหตเุจ็บปวยฉกุเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลอืดในสมอง

แตก ตีบ ตัน โดยคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราภัฏธนบุ รี

สมุทรปราการกาการ 

 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา

ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” 

 จากการนําเสนอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดใน

สมองแตก ตีบ ตัน” ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญในดานเน้ือหา และ
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ผูเชี่ยวชาญทีมี่ความชาํนาญในดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสือ่มัลตมีิเดยี จํานวน 5 ทาน ที่มีตอสือ่

มัลติมีเดยีเร่ือง “อุบัติเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ในดาน

ตางๆดังน้ี 

1. ดานเน้ือหา 

2. ดานการนําเสนอขอมูล 

3. ดานตัวอักษรและขอความ 

4. ดานภาพน่ิง 

5. ดานเสยีงและภาษา 

6. ดานภาพเคลื่อนไหว 

ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นดานเน้ือหา 

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานเน้ือหา 

1. เนื้อหามีความเขาใจ 4.80 0.44 ดีมาก 

2 เน้ือหามีความตอเนือ่ง 4.80 0.44 ดีมาก 

3. เนื้อหามีประโยชน 4.60 0.54 ดีมาก 

4. เนื้อหามีความนาสนใจ 4.80 0.44 ดีมาก 

5. เนื้อหาสอดคลองกับวตัถุประสงค 4.80 0.44 ดีมาก 

รวม 4.76 0.46 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 4.1  สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชียวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ดานเนื้อหามีประโยชน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.54 และดานเนื้อหามีความเขาใจ มีคาเฉลี่ย

เทากับคือ 4.80 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.44 และเน้ือหามีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.44 และเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ละสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.44 และเน้ือหามีความตอเน่ือง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 และสวน

เบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.46 อยูในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 4.2  เปรียบเทยีบคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเห็นดานการนําเสนอขอมูล 

รายการ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานการนําเสนอขอมูล 

1. สวนนํา(Title)มีความนาสนใจ 4.00 0.00 ด ี

2. ความเมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 3.80 0.44 ด ี

3. ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.26 0.14 ดี 

 

  จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน”  ในดานความนาสนใจในการ

ดําเนินเร่ือง มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 สวนนํา(Title)มีความ

นาสนใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00 ความเมาะสมของเวลาใน

การนําเสนอมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44  ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.26และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.14  อยูในระดับดี  

 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเห็นดานตัวอักษรขอความ 

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานตัวอกัษร ขอความ 

1. ความเมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.20 0.83 ด ี

2. ความเมาะสมในการจัดวางขอความ 4.60 0.89 ดีมาก 

3. ความเมาะสมในการจัดแถวขอความ 4.60 0.89 ดีมาก 

4. ความเมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.54 ดีมาก 

5. ความเมาะสมของสตีัวอักษร 4.60 0.54 ดีมาก 

6. ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนน

ความสําคญั 

4.60 0.54 ดีมาก 

รวม 4.53 0.70 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ในดานความเมาะสมของรูปแบบ

ตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ความเมาะสมในการจัดวาง

ขอความ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 ความเมาะสมในการจัด

แถวขอความ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 ความเมาะสมของ

ขนาดตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  ความเมาะสมของสี

ตัวอักษร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ความเดนชัดของหัวขอ

หรือสวนที่เนนความสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.54  ใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.70 อยูในระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเห็นดานภาพน่ิง 

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานภาพนิ่ง 

1. ขนาดของภาพที่ใชมีความเมาะสม 4.40 0.89 ดีมาก 

2. ภาพมคีวามชดัเจน 4.40 0.89 ดีมาก 

3. ความสอดคลองของภาพกับเน้ือหา 4.40 0.54 ดีมาก 

4. ความเมาะสมในการจัดตําแหนง

ภาพ 

4.20 0.83 ดีมาก 

5. ความเมาะสมของจํานวนภาพ 4.00 1.00 ด ี

รวม 4.28 0.83 ดี 

 

 จากตารางที่ 4.4  สามารถสรุปความคดิเหน็ของผูเชยีวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง  “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉนิ กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน”  ในดานขนาดของภาพทีใ่ชมคีวาม

เมาะสม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 ภาพมีความชัดเจน   มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89  ดานความสอดคลองของภาพกับ

เนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ดานความเมาะสมในการจัด

ตําแหนงภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ดานความเมาะสมของ
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จํานวนภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.00 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.28 และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.83 อยูในระดับดี 

   

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานดานเสยีงและภาษา 

รายการ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานเสียงและภาษา 

1. ควรสอดคลองของเสยีงกับเน้ือหา 4.60 0.54 ดีมาก 

2. ความเมาะสมของเสียงประกอบ 4.60 0.54 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของเสยีงผูบรรยาย 4.80 0.44 ดีมาก 

4. ระดับความดังของเสยีงที่ใชในการ

อภิบายเนื้อหา 

4.60 0.54 ดีมาก 

รวม 4.65 0.51 ดีมาก 

 จากตารางที่  4.5 สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชียวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษาผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ในดาน ความสดคลองของเสียง

กับเน้ือหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.54 ความเมาะสมของเสียง

ประกอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  ความชัดเจนของเสียง

ผูบรรยาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ระดับความดังของเสียงที่

ใชในการอภิบายเน้ือหา  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ในภาพรวม

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65  และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.51 อยูในระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทยีบคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเห็นดานการเคลื่อนไหว 

รายการ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานภาพเคล่ือนไหว  

1. ความสอดคลองของภาพเคลือ่นไหวกับ

เนื้อหา 

4.80 0.44 ดีมาก 

2. ขนาดของภาพเคลือ่นไหว 4.60 0.54 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของภาพเคลื่อนไหว 4.60 0.54 ดีมาก 

4. ความเมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.20 0.83 ด ี

รวม 4.55 0.58 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 4.6 สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชียวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง  “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุก เฉิน กรณีศึกษา สนเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน”  ในดานความสอดคลองของ

ภาพเคลื่อนไหวกับเน้ือหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44  ในดาน

ขนาดของภาพเคลื่อนไหว   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ความ

ชัดเจนของภาพเคลื่อนไหว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ในดาน

ความเมาะสมของเวลาในการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.83 ในภาพรวมมีคาเฉลีย่เทากับ 4.55  และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.58 อยูในระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 4.7  ผลสรุปเปรียบเทยีบคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานดานเน้ือหา ดานการนําเสนอ

ขอมูล ดานตัวอักษรและขอความ ดานภาพน่ิง ดานเสียงและภาษา  และดานภาพเคลื่อนไหว 

รายการ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับ 

1. ดานเน้ือหา 4.76 0.46 ดีมาก 

2. ดานการนําเสนอขอมูล 4.26 0.14 ด ี

3. ดานตัวอักษรและขอความ 4.53 0.70 ดีมาก 

4. ดานภาพน่ิง 4.28 0.83 ด ี

5. ดานเสยีงและภาษา   4.65 0.51 ดีมาก 

6. ดานภาพเคลื่อนไหว 4.55 0.58 ดีมาก 

รวม 4.50 0.19 ดีมาก 

 

 จากตารางที ่4.7 สามารถสรุปความคิดเห็นของผูเชียวชาญที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเร่ือง  “อุบัติเหตุ

เจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีศึกษา สนเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน” ในดานเน้ือหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46   ดานการนําเสนอขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 ดานตัวอักษรและขอความ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.70  ดานภาพน่ิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา กับ 0.83 

ดานเสียงและภาษา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ดาน

ภาพเคลื่อนไหว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ในภาพรวมมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50  และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานเทากับ  0.19 อยูในระดับดีมาก 




