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บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินวิจัย 
 

ในการศึกษาค้นคว้าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3  ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 2 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” มีรายละเอียด 
ดังนี้ 3.2.1  สื่อการสอนสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

1)  มะเร็งเต้านม   
2)  มะเร็งปากมดลูก  
3)  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
4)  มะเร็งลำไส้ใหญ่ 
5)  มะเร็งปอด 

 
3.2.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 

แบบประเมินคุณภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางคณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้คำแนะนำของอาจารย์  
ที่ปรึกษา โดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อมัลติมีเดีย ดังนี้
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1)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  
1.1)  ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นมะเร็ง 5 อันดับแรกในผู้หญิง จาก

เอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบประเมิน  
1.2)  กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินเพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ซึ่งจะต้องครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.3)  กำหนดหมวดหมู่และประเด็นของคำถามในแบบประเมินโดยได้แบ่งออกเป็น  

4 หมวดหมู่ ได้แก่ ส่วนของความถูกต้อง ส่วนของภาพ ส่วนของเนื้อหา และส่วนของแบบทดสอบ รวมทั้ง
กำหนดประเด็นของคำถามในแบบประเมิน 

1.4)  ทำการออกแบบและสร้างแบบประเมิน โดยสร้างแบบมาตราจัดอับดับประเมิน
ค่า (Rating Scale) แบบ 5 ตัวเลือก โดยวิธีของ Likert 

 
   5  คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพดีมาก 
   4  คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพด ี

   3  คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง 

   2  คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพน้อย 
   1  คะแนน หมายถึง เนื้อหามีคุณภาพน้อยที่สุด 

 
 2)  การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียโดยมีผู้เชี่ยวชาญ การจัดเตรียมข้อมูล
ของมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” การสร้างแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ มัลติมีเดีย
โดยผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็นด้านๆ ดังนี้ 

2.1)  ด้านกราฟิก โดยนำเสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการสืบค้นรูปภาพ 
จากอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสร้างภาพยนตร์ เพ่ือที่จะนำไปพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

2.2)  ด้านเสียง บันทึกบทพากย์เสียงในการบรรยายในแต่ละตอน 
2.3)  ด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” เป็นการนำ

ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดมาจัดทำรูปแบบการนำเสนอที่ได้ออกแบบไว้ในสตอรี่บอร์ดโดยสร้างคำสั่ง
สำหรับการควบคุมดูแล ได้แก่ ปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการดำเนินเรื่องแต่ละตอนโดยผู้วิจัยเลือกใช้
โปรแกรมประยุกตท์างด้านภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอมัลติมีเดีย 

2.4)  ทดสอบการทำงานของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง”  
ที่พัฒนาเสร็จ เป็นไปตามท่ีวางแผนและออกแบบไว้หรือไม่ 
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2.5)  นำสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” เสนอต่ออาจารย์  
ที่ปรึกษา สารนิพนธ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการรออกแบบหน้าจอทางด้านเนื้อหา  ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ปฏิสัมพันธ์และอ่ืน ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 

2.6)  ปรับปรุงแบบประเมินตามคำชี้แนะของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ประธานร่วมจึงได้เป็นแบบประเมินเพ่ือนำไปใช้ต่อ 

 
3.3  ขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

3.3.1  การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือนำเสนอ 
การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอเรื่องสื่อการเรียนรู้ เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้อง

ระวัง” สำหรับบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  การออกแบบเนื้อหาโดยใช้เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการวิเคราะห์ 

และออกแบบเนื้อหาในขั้นตอนการวางแผน โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น  หรือรวบรวม
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับประเด็นที่ต้องการนำเสนอโดยคณะผู้จัดทำได้ ดำเนินการระดมสมอง
โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านและตัวผู้จัดทำเองเป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหา และผู้จัดทำใช้  เส้นเชื่อมโยงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและหัวข้อย่อยต่าง ๆจากนั้นผู้จัดทำได้นำไปให้  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเพ่ิมเติม
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจจะเพ่ิมจากที่ผู้จัดทำ 
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5 มะเร็งร้ายที่
ผู้หญิงต้องระวัง 

มะเร็งเต้านม 

มะเร็งปากมดลูก  

มะเร็งลำไส้ใหญ่
และทวารหนัก 

มะเร็งปอด 

มะเร็งเยื่อบุ
โพรงมดลูก 

อาการของโรค 

ปัจจัยเสี่ยง  

คำแนะนำเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

อาการของโรค 

อาการของโรค 

ปัจจัยเสี่ยง  

คำแนะนำเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

   ภาพที่ 3.1 แผนภูมิระดมสมอง (Brainstorming) สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

คำแนะนำเพ่ือ
ลดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  

อาการของโรค 

คำแนะนำเพ่ือ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง  

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง  

อาการของโรค 
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 2)  การสร้างผังงานการนำเสนอซึ่งการนำเสนอคณะผู้จัดทำได้สร้างผังงานการนำเสนอ
ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” การนำเสนอเนื้อหา สาระ 
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” แต่ละเนื้อหาผู้จัดทำได้พิจารณาหัวข้อการ
นำเสนอและ การใช้สื่ออย่างสอดคล้องกันแล้วจึงเขียนลงในตารางโดยเน้นการให้ความรู้ให้ผู้ที่มีความ
สนใจเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของสื่อที่ได้ตั้งไว้เมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้จัดทำได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตรวจสอบอีก ครั้งและปรับแก้ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำ ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 แผนผังการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม 

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
มะเร็งลำไส้ใหญ่ 

มะเร็งปอด 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการของโรค 

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการของโรค 

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการของโรค 

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการของโรค 

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

อาการของโรค 

คำแนะนำเพื่อ
ลดความเสี่ยง 
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 3)  การพัฒนากรอบเนื้อหา  
3.1)  เขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) ผู้จัดทำได้สร้างต้นแบบของ

การ นำเสนอก่อนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้จริงโดยในแต่ละเฟรมกำหนดเนื้อหาลงในกรอบเนื้อหาใน
แต่ละ หน้าและกำหนดทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมทั้งลำดับการนำเสนอและ
การ เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีทั้งหมดลงในกรอบแต่ละกรอบอย่างละเอียด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
5 หน่วย คือ มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งปอด  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

3.3.1  มะเร็งเต้านม ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค คำแนะนำเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

3.3.2  มะเร็งปากมดลูก ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค คำแนะนำเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

3.3.3  มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค คำแนะนำ
เพ่ือลดความเสี่ยง 

3.3.4  มะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค คำแนะนำเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

3.3.5  มะเร็งปอด ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค คำแนะนำเพ่ือลดความ
เสี่ยงมะเร็ง 

จากรายละเอียดเนื้อหาข้างต้นสามารถออกแบบปุ่มการทำงานของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
นำเสนอ เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 การออกแบบปุ่มควบคุมการทำงาน 
ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 

หน้าแรก -เข้าโปรแกรม 
-ผู้จัดทำ 
-ออกจากระบบ 

- 

5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง - มะเร็งเต้านม 
- มะเร็งปากมดลูก 
- มะเร็งลำไส้ใหญ่   
- มะเร็งปอด   
- มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
- ออกจากโปรแกรม 

- 

มะเร็งเต้านม - ปัจจัยเสี่ยง   
- อาการของโรค   
- คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 
-กลับสู่หน้าหลัก 

- 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
เต้านม 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเต้านม 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
เต้านม 

อาการของโรคมะเร็งเต้านม 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเต้านม 

อาการของโรคมะเร็งเต้านม 
 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งเต้านม 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเต้านม 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงการ
เป็นมะเร็งเต้านม 
 

มะเร็งปากมดลูก   - ปัจจัยเสี่ยง   
- อาการของโรค   
- คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 
-กลับสู่หน้าหลัก 

- 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ปากมดลูก   

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปากมดลูก   

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ปากมดลูก   
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ตาราง 3.1 การออกแบบปุ่มควบคุมการทำงาน (ต่อ) 
ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 

อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก   
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปากมดลูก   

อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก   
 
 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งปากมดลูก   
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปากมดลูก   

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงการ
เป็นมะเร็งปากมดลูก   
 

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก - ปัจจัยเสี่ยง   
- อาการของโรค   
- คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 
- กลับสู่หน้าหลัก 

- 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก 

อาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูก 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

อาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูก 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงการ
เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 

มะเร็งลำไส้ใหญ่   - ปัจจัยเสี่ยง   
- อาการของโรค   
- คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 
-กลับสู่หน้าหลัก 

- 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่   

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งลำไส้ใหญ่   

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่   

อาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่   
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งลำไส้ใหญ่   

อาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่   
 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่   
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งลำไส้ใหญ่   

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงการ
เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่   
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ตาราง 3.1 การออกแบบปุ่มควบคุมการทำงาน (ต่อ) 
ปุ่มเมนูหลัก ปุ่มเมนูย่อย เนื้อหา 

มะเร็งปอด - ปัจจัยเสี่ยง   
- อาการของโรค   
- คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 
-กลับสู่หน้าหลัก 

- 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ปอด 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปอด 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง
ปอด 

อาการของโรคมะเร็งปอด 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปอด 

อาการของโรคมะเร็งปอด 
 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งปอด 
 

-ก่อนหน้านี้ 
-หน้าถัดไป 
-มะเร็งปอด 

คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงการ
เป็นมะเร็งปอด 
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3.2)  การเตรียมบทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
มี รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง ” 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

1-5 เสียงบรรยาย ในแต่ละปีมีคนไทย
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
มากกว่าหกหมื่นคนต่อ
ปี มีผู้หญิงเป็น
โรคมะเร็งมากกว่าสาม
หมื่นคนและเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 
หนึ่งหมื่นสามพันคนต่อ
ปี นับเป็นสัญญาน
เตือนว่า มะเร็งถือว่า
เป็นตัวอันตรายต่อคุณ
ผู้หญิงมากที่สุด 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 
 

00.30.75 1.mp3 

6-7 เสียงบรรยาย มะเร็งเป็นเนื้องอกชนิด
ร้ายแรง เกิดจากเซลล์
แบ่งตัวผิดปกติ และ
ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อ
ข้างเคียง เรียกชื่อตาม
บริเวณท่ีเป็น 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.10.05 2.mp3 

8 เสียงบรรยาย 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิง
ต้องระวัง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.02.54 3.mp3 

9 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
10 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
11 เสียงบรรยาย 1. เพศ 

- ซึ่งอัตราส่วนการเกิด
มะเร็งในเพศชายต่อ
เพศหญิง 1 ต่อ 100 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.68 4.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

12 เสียงบรรยาย 2. อายุ 
- ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด
อยู่ในช่วงอายุ 70ปีขึ้น
ไป และช่วงอายุ 65-74 
ปีคิดเป็นร้อยละ 57 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.11.69 5.mp3 

13 เสียงบรรยาย 3. ทางพันธุกรรมและ
ครอบครัว 
-โดยการถ่ายทอดการ
กลายพันธ์ทางสาร
พันธุกรรมเรียกว่า ยีน
จากพ่อและแม่สู่บุตร 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.09.48 6.mp3 

14 เสียงบรรยาย 4. การได้รับรังสี  
สามารถเพ่ิมความเสี่ยง
การเป็นมะเร็งเต้านม
ได ้  

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.70 7.mp3 

15 เสียงบรรยาย 1. มีก้อนหนาๆ ในเต้า
นมหรือใต้แขนบริเวณ
หัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลือง 
หรือมีแผล 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.60 8.mp3 

16 เสียงบรรยาย 2. เต้านมมีผื่น แดง 
ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.68 9.mp3 

17 เสียงบรรยาย 3. มีอาการปวดบริเวณ
เต้านม 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.55 10.mp3
- 

18 เสียงบรรยาย 1. ตรวจเต้านมของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.30 11.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

19 เสียงบรรยาย 2. ตรวจสุขภาพ
ประจำปี ปีละครั้ง 
ร่วมกับการตรวจ
เอกซเรย์เต้านมสำหรับ
ผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไป 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.09.18 12.mp3 

20 เสียงบรรยาย 3. กินอาหารให้ถูกต้อง
สมวัย ลดแป้ง ข้าว 
น้ำตาล และไขมัน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.40 13.mp3 

21 เสียงบรรยาย 4. รับประทานผักผลไม้ น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.26 14.mp3 

22 เสียงบรรยาย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

23 เสียงบรรยาย 1. การติดเชื้อ HPV 
ติดต่อได้จาก  
การมีเพศสัมพันธ์ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.64 15.mp3 

24 เสียงบรรยาย 2. ผู้หญิงทุกคนที่ผ่าน
การมีเพศสัมพันธ์ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.55 16.mp3 

25 เสียงบรรยาย 3. การรับประทานยา
คุมกำเนิดเป็นเวลา
ยาวนาน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.60 17.mp3 

26 เสียงบรรยาย 4. การตั้งครรภ์หรือมี
บุตรหลายคน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.78 18.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

27 เสียงบรรยาย 5. อายุระหว่าง 40-50 
ปี 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.40 19.mp3 

28 เสียงบรรยาย 1.มีเลือดออกผิดปกติ
จากช่องคลอด เช่น 
หลังจากการมี
เพศสัมพันธ์ หลังหมด
ประจำเดือน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.08.22 20.mp3 

29 เสียงบรรยาย 2.ปัสสาวะหรือ
อุจจาระปนเลือด ซึ่ง
เกิดจากมะเร็งลุกลาม
ไปยังอวัยวะข้างเคียง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.65 21.mp3 

30 เสียงบรรยาย 1. หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยง เช่น การมีคู่นอน
หลายคน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.25 22.mp3 

31 เสียงบรรยาย 2. การมีเพศสัมพันธ์
ตั้งแต่อายุน้อย  

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.60 23.mp3 

32 เสียงบรรยาย 3. การมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ป้องกัน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.18 24.mp3 

33 เสียงบรรยาย 4. ตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติของปากมดลูก 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.50 25.mp3 

34 เสียงบรรยาย 5. การฉีดวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อ 
HPV 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.15 26.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

35 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
36 เสียงบรรยาย 1. ผู้หญิงที่มีบุตรน้อย

หรือไม่มีบุตร 
น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.10 27.mp3 

37 เสียงบรรยาย 2. มีประจำเดือน
ต่อเนื่องแม้จะถึงวัย
ควรหมดประจำเดือน
แล้ว 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.40 28.mp3 

38 เสียงบรรยาย 3. มีภาวะฮอร์โมนผัน
ผวน เช่น ประจำเดือน
มาไม่สม่ำเสมอ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.08 29.mp3 

39 เสียงบรรยาย 4. ผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน มี
น้ำหนักตัวมากเกินไป 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.60 30.mp3 

40 เสียงบรรยาย 1. ประจำเดือนมา
ผิดปกติ เช่น มาบ้างไม่
มาบ้าง มานานผิดปกติ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.05 31.mp3 

41 เสียงบรรยาย 2. มีเลือดออกจากช่อง
คลอดทั้งที่หมด
ประจำเดือน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.57 32.mp3 

42 เสียงบรรยาย พบว่าการรับประทาน
ยาเม็ดคุมกำเนิดช่วย
ป้องกันการเกิดมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูกได้ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.30 33.mp3 

43 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
44 เสียงบรรยาย 1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 

ปีขึ้นไป 
น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.32 34.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

45 เสียงบรรยาย 2. มีประวัติคนใน
ครอบครัวเคยเป็น
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มา
ก่อน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.36 35.mp3 

46 เสียงบรรยาย 3. เคยถูกตรวจพบว่ามี
ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มา
ก่อน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.36 36.mp3 

47 เสียงบรรยาย 4. มีประวัติเป็นโรค
ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.57 37.mp3 

48 เสียงบรรยาย 5. สูบบุหรี ่ น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.02.60 38.mp3 

49 เสียงบรรยาย 6. ดื่มแอลกอฮอล์ น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.02.92 39.mp3 

50 เสียงบรรยาย 7. ขาดการออกกำลัง
กาย 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.00 40.mp3 

51 เสียงบรรยาย 8. น้ำหนักตัวเกิน  น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.02.76 41.mp3 

52 เสียงบรรยาย 9. ชอบทานอาหาร
ไขมันสูงและไม่ค่อย
รับประทานผัก ผลไม้ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.98 42.mp3 

53 เสียงบรรยาย 1.ขับถ่ายผิดปกติ 
ท้องผูกสลับท้องเสีย มี
เลือดออกทางทวาร 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.08 43.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

54 เสียงบรรยาย 2. อุจจาระปนเลือด 
หรืออุจจาระมีลักษณะ
เปลี่ยนไปเป็นเส้นเล็ก
ลง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.17 44.mp3 

55 เสียงบรรยาย 3. ปวดท้อง โดย
ลักษณะการปวดขึ้นอยู่
กับขนาดของก้อนและ
ตำแหน่งที่พบ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.39 45.mp3 

56 เสียงบรรยาย 1. หลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารที่
ไหม้เกรียมซึ่งมีสารก่อ
มะเร็ง 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.15 46.mp3 

57 เสียงบรรยาย 2. รับประทานผัก เช่น 
แครอท ผักใบเขียว 
ฟักทอง ให้มากขึ้น 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.09 47.mp3 

58 เสียงบรรยาย 3. ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.68 48.mp3 

59 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
60 
 
 

เสียงบรรยาย 1. ผู้ที่สูบบุหรี่ น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.02.30 49.mp3 

61 เสียงบรรยาย 2. ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่
สัมผัสควันบุหรี่ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.60 50.mp3 

62 เสียงบรรยาย 3. ผู้ที่เคยรับสารพิษ
จากการสูดดม
ติดต่อกันเป็นเวลานาน 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.05 51.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

63 เสียงบรรยาย 1. ไอเรื้อรัง มีลักษณะ 
ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.06.00 52.mp3 

64 เสียงบรรยาย 2. มีปัญหาการหายใจ 
เช่น หายใจสั้น 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.05.80 53.mp3 

65 เสียงบรรยาย 3. หายใจมีเสียงหวีด 
 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.15.20 54.mp3 

66 เสียงบรรยาย 4. เจ็บบริเวณหน้าอก
ตลอดเวลา  

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.25 55.mp3 

67 เสียงบรรยาย 5. มีอาการไอปนเลือด น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.30 56.mp3 

68 เสียงบรรยาย 6. เสียงแหบแห้ง น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.10.25 57.mp3 

69 เสียงบรรยาย 7. ติดเชื้อในปอดบ่อย 
ๆ เช่น ปอดบวม  

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.52 58.mp3 

70 เสียงบรรยาย 8. เหนื่อยง่ายหรือรู้สึก
เหนื่อยตลอดเวลา 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.55 59.mp3 

71 เสียงบรรยาย 9. น้ำหนักลดโดยไม่
ทราบสาเหตุ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.03.68 60.mp3 
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ตารางท่ี 3.2  บทบันทึกเสียงสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง ” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ เรื่อง“5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง ” 

ลำดับ เสียง บทเสียง 
บทบาท/

บุคลิกภาพ 
ของตัวละคร 

ที่มาของ
เสียง 

เวลา 
h:m:se 

ไฟล์
เสียง 

72 เสียงบรรยาย 1. การไม่สูบบุหรี่ น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.01.35 61.mp3 

73 เสียงบรรยาย 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ควันบุหรี่ แร่ใยหิน 
และมลพิษต่าง ๆ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.07.10 62.mp3 

74 เสียงบรรยาย 3. รับประทานผักผลไม้
เป็นประจำ 

น้ำเสียงปกติ  
ฟังสบาย 

บันทึก
จากเสียง
ผู้หญิง 

00.04.20 63.mp3 

75 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
76 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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3.3)  การจัดทำลำดับเนื้อหา (Storyboard Development) คณะผู้วิจัยได้นำ
เนื้อหา ที่ได้มาจัดเรียงลำดับการนำเสนอตามท่ีได้ทำการวางแผนนำเสนอและออกแบบไว้ 
ดังภาพ 3.3 - 3.78 

ภาพที่ 3.3 หน้าเปิดโปรแกรม 

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 1/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : สีฟ้า ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
เสียงดนตรีประกอบดังขึ้น วงกลมสีขาวขยายใหญ่ขึ้น เด็กผู้หญิงปรากฏตรงกลาง  และมีเสียงผู้หญิง
บรรยาย “ ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต” 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 2 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.4 หน้าจอแสดงฉากจำนวนผู้เสียชีวิต 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 2/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : สีแดงขาว ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
แผนที่ประเทศไทยลอยขึ้นมาจากด้านล่างซ้าย มีเสียงผู้หญิงบรรยาย “ด้วยโรคมะเร็งมากกว่าหกหมื่น
คนต่อปี” และมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นว่า “เสียชีวิตด้วยมะเร็งมากกว่า 60,000 คน” 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 3 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.5 หน้าจอแสดงจำนวนผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิต 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 3/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : สีเขียวอ่อน ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

ผู้หญิงปรากฏขึ้น 5 คน มีเสียงผู้หญิงบรรยาย “มีผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าสามหมื่นคนและ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า หนึ่งหมื่นสามพันคนต่อปี ” พร้อมกับมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นว่า 
“เพ่ิมขึ้นมากกว่า 30,000 คน/ปี เสียชีวิตมากกว่า 13,000 คน/ปี” ต่อด้วยเสียงผู้หญิงบรรยาย 
“นับเป็นสัญญานเตือนว่า” 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่4 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.6 หน้าจอแสดงฉากรูปนาฬิกา 
 

 

  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 4/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : สีเทา ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไมมี่ 
เสียงดนตรี: มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
นาฬิกาดังขึ้น กริ๊งๆๆๆ โยกซ้ายขวา  
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 5 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.7 หน้าจอแสดงกราฟการเพ่ิมขึ้นของผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็ง 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 5/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : สีเหลืองอ่อน ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

เสียงผู้หญิงบรรยาย “มะเร็งถือว่าเป็นตัวอันตรายต่อคุณผู้หญิงมากที่สุด” มีกราฟปรากฏขึ้นทีละ
กราฟจากน้อยไปหามาก พร้อมกับมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นว่า “มะเร็งเป็นตัวอันตรายต่อคุณผู้หญิงมาก
ที่สุด” 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่6 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.8 หน้าจอแสดงเกิดมะเร็งโดยการแบ่งเซลล์ผิดปกติ 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 6/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

เสียงผู้หญิงบรรยาย “มะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง เกิดจากเซลล์แบ่งตัวผิดปกติ” และปรากฏรูป
เซลล์ เนื้อเยื่อ ขึ้นมาตามลำดับ 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่7 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.9 หน้าจอแสดงการรุกรามของมะเร็งที่รุกรามไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 7/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

เสียงผู้หญิงบรรยาย “และลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง เรียกชื่อตามบริเวณที่เป็น”และปรากฏรูป
เซลล์ เนื้อเยื่อ ขึ้นมาตามลำดับ  
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่8 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.10 หน้าจอแสดงเมนูหลัก 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 8/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

เสียงผู้หญิงบรรยาย “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” พร้อมกับมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นว่า “5 มะเร็ง
ร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่9 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.11 หน้าจอแสดงเมนูหลัก 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 9/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่10 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.12 หน้าจอแสดงเมนูย่อย โรคมะเร็งเต้านม 

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 10/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 

เสียงผู้หญิงบรรยาย “มะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง เกิดจากเซลล์แบ่งตัวผิดปกติ” มีกราฟปรากฏ
ขึ้นทีละกราฟจากน้อยไปหามาก พร้อมกับมีตัวหนังสือปรากฏขึ้นว่า “มะเร็งเป็นตัวอันตรายต่อคุณ
ผู้หญิงมากที่สุด” 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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ภาพที่ 3.13 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 

 

  

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 11/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 12  
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.14 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายท่ีผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 12/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: :  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่11,13  
ผู้ออกแบบ:  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

55 
 

ภาพที่ 3.15 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 13/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่12,14 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.16 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 14/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 10,13 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.17 หน้าอาการของโรคมะเร็งเต้านม 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 15/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 16 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.18 หน้าอาการของโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 16/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่15,17 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.19 หน้าอาการของโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 17/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉาก 16,18 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.20 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 18/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 19 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.21 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 19/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่18,20 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.22 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 20/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่19,21 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.23 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม 
 

 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 21/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉาก 10,20 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.24 หน้าเมนูโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 22/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้ทีป่ัจจัยเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ที่อาการโรค 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ที่คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ที่กลับสู่หน้าหลัก 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.25 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 23/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉาก 24 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.26 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 24/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 23,25 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.27 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 25/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่24,26 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.28 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 26/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่25,28 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.29 หน้าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 27/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉาก 26,22 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.30 หน้าอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 28/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่29 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.31 หน้าอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 29/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 22,28 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.32 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 30/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่31 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.33 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 31/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 30,32  
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.34 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 32/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่31,33 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.35 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 33/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่32,34 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.36 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 34/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 22,33 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.37 หน้าเมนูโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 35/76 
 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้ปัจจัยเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้อาการของโรค 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9,36,37,38,39,40,41,42 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.38 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 36/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 37 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.39 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 37/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 36,38 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.40 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 38/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 37,39 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.41 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 39/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35,38 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.42 หน้าอาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 40/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 41 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.43 หน้าอาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 41/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35,40 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.44 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 42/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35  
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.45 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 43/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้ปัจจัยเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้อาการของโรค 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.46 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 44/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 45 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

87 
 

ภาพที่ 3.47 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 45/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 44,46 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.48 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 46/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 45,47 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.49 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 47/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 46,48 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.50 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 48/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 47,49 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.51 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 49/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 48,50 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.52 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 50/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 49,51 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.53 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 51/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 50,52 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.54 หน้าปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 52/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 43,52 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.55 หน้าอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 53/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 54 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.56 หน้าอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 54/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 53,55 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.57 หน้าอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 55/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 43,54 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.58 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 56/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 57 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.59 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 57/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 56,58 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

100 
 

ภาพที่ 3.60 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 58/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 43,57 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.61 หน้าเมนูมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 59/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้ปัจจัยเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้อาการของโรค 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้คำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยง 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่9,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.62 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจกต์ : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 60/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 61 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

103 
 

ภาพที่ 3.63 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งปอด 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 61/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 59,62 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.64 หน้าปัจจัยที่ทำให้เป็นมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 62/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 59,61 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.65 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 63/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 64 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.66 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 64/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 63,65 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.67 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 65/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที ่64,66 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.68 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 66/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 65,67 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.69 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 
 
 

บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 67/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 66,68 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.70 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 68/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 67,69 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.71 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 69/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 68,70 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.72 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 70/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 69,71 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.73 หน้าอาการของโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 71/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ: 
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 59,70 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.74 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 72/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 73 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.75 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 73/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้หน้าถัดไป 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 72,74 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.76 หน้าคำแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 74/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: เสียงผู้หญิง 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ก่อนหน้านี้ 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 59,73 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.77 หน้ายืนยันการออกจากโปรแกรม 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 75/76 
 

สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
เมาส์ชี้ปุ่มใช่ 1 ครั้งเปลี่ยนสี 
เมาส์ชี้ปุ่มไม่ใช่ 1 ครั้งเปลี่ยนสี 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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ภาพที่ 3.78 หน้าจอแสดงคณะผู้จัดทำ 
 
  

 บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจค : เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง” 
วันที ่: 7/03/2564 
ฉาก : 76/76 

 
สื่อที่ใช ้: 
พื้นหลัง : ไม่มี ภาพ : ภาพวาดจากโปรแกรม 

Flash 
เสียง :  แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย: ไม่มี 
เสียงประกอบ: ไม่มี 
เสียงดนตรี: ไม่มี 

 ไม่มี 

รายละเอียดการนำเสนอ:  
เมาส์ชี้กากบาท 1 ครั้งขยาย 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9 
ผู้ออกแบบ: นางสาวพราวแพร บุญหล้า และ นางสาวรัตติกาล ป้อมสอาด 
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บุรี
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานส ื่ อมีมัลติมีเดียให้ 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง”  

 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็ง
ร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง”  โดยใช้วิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ดังน ี้  

  5 คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด  
  4  คะแนน   หมายถึง  มาก  
  3  คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง  
  2  คะแนน  หมายถึง  น้อย  
  1 คะแนน   หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและดานสื่อ 
มัลติมีเดียตามวิธีของ Likert เป็นมาตราสวน 5 ระดับโดยการกำหนดความหมายคะแนนของตัวเลือก
ใน แบบประเมินแต่ละขอมีเกณฑดังนี้   

  4.51  –  5.00  หมายถึง  คุณภาพดีมากที่สุด  
  3.51  –  4.50   หมายถึง  คุณภาพดีมาก  
  2.51  –  3.50   หมายถึง  คุณภาพปานกลาง  
  1.51  –  2.50   หมายถึง  คุณภาพน้อย  
  1.00  –  1.50   หมายถึง  คุณภาพน้อยมาก 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “5 มะเร็งร้ายที่

ผู้หญิงต้องระวัง” ได้แก่คำนวณหาค่าเฉลี่ย (X) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 




