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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินงานการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการสรางและประเมินคุณภาพสื่อมัลติมิเดีย

การตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอรมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้   

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญ

ดานสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 2 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร

มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.2.1  สื่อการเรียนรูสื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 3.2.2  การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

         1)  การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

                       การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินภายใต

คําแนะนําของที่ปรึกษาโดยแบงแบบประเมินคุณภาพออกเปน 2 ดาน ไดแก 

   1.1)  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

   1.2)  แบบประเมินคุณภาพดานสื่อมัลติมิเดีย 
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โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ Liker เปน

มาตราสวน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอ ดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพดีมาก 

  4 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพ 

  3 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพนอย 

  1 คะแนน  หมายถึง  เนื้อหามีคุณภาพนอยที่สุด 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี ่ย จากการประเมินคุณภาพดานเนื ้อหา และดานสื ่อ

มัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เปนมาตราสวน 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกใน

แบบประเมินแตละขอ มีเกณฑ ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  ดีมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  ดี 

  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  นอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  นอยที่สุด 

 

3.3   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  3.3.1  วางโครงเรื่อง 

      1)  แนวเรื่อง 

          10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

           2)  ฉากสื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

ฉากหองคอมพิวเตอร ฉากหนาจอคอมพิวเตอร ฉากที ่โตะเปาฝุ นคอมพิวเตอร ฉากรานซอม

คอมพิวเตอร 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากหองคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากหนาจอคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากโตะไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฉากรานซอมคอมพิวเตอร 
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 3)  เนื้อเรื่องยอ 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

        วิธีดูแลคอมพิวเตอรมีมากมายหลายวิธี แตมีวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอรอยางงายๆ

เบื้องตน มีทั้งหมด 10 วิธี    

    4)  Theme/แกน 

         ไดทราบวิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกวิธีและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    5)  ตัวละคร 

         การออกแบบตัวละคร ประกอบดวย คุณชางไอซี คุณชางซอมสมหมาย และนองไวรัส

คอมพิวเตอร 

 

ตารางที่ 3.2  แสดงตัวละคร 

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

 

 

 

 

 

คุณไอซี – ลักษณะตัวละครเปนชางที่อธิบาย

เกี่ยวกับวิธีรักษาคอมพิวเตอร 10 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณชางซอมสมหมาย – ลักษณะเปนชางที่รับ

ซอมคอมพิวเตอรตามรานซอมทั่วไป 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) แสดงตัวละคร 

ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

 

 

 

 

 

 

นองไวรัสคอมพิวเตอร – ลักษณะเปนไวรัส

คอมพิวเตอรประเภทหนึ่งที ่พยามเขาทําลาย

คอมพิวเตอร 

 

3.3.2  ลําดับเหตุการณ 

                คุณชางไอซีจะใหความรูอธิบายเกี่ยวกับ 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากวิธี  1 

ทําความสะอาดคอมพิวเตอร วิธีที่ 2 เปาฝุนหรือจํากัดฝุนที่อยูบนตัวเครื่อง วิธี ที่ 3  ตรวจเช็คความ

เรียบรอยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร วิธี ที่ 4  จัดวางคอมพิวเตอรใหถูกหลัก วิธี ที่ 5  เขาศูนยหรือ

รานซอมใกลบาน วิธี ที่ 6  จัดการไฟลที่ไมไดใชงานแลวหรือไมสําคัญ วิธี ที่ 7  จัดระเบียบโฟเดอร

ตางๆ วิธี ที่ 8  กําจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอรสมํ่าเสมอ วิธี ที่ 9  ลบโปรแกรมที่ไมไดใชงานทิ้ง

และวิธี ที่ 10  หมั่นหาวิธีหรือการใชงานที่ถูกตอง 

 

       3.3.3 การเตรียมบทบันทึกเสียง 

     การเตรียมบทบันทึกเสียงสื ่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื ่อง 10 วิธ ีดูแลรักษา

คอมพิวเตอรมีลายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

1 เสียงบรรยาย 10 วิธีดูแลรักษาคอม- 

พิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:06 1.mp3 

2 เสียงบรรยาย สวัสดีครับผมคือชาง

ไอซี และนี่คือคุณชาง

ซ อมสมหมาย และ

นองไวรัสคอมพิวเตอร  

วันนี ้ผมจะมาสอนวิธี

ดูแลรักษาคอมพิว 

เตอร 10 วิธีไดแก 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:10 2.mp3 

3 เสียงบรรยาย  วิธีที่ 1 ทําความ

สะอาดคอมพิวเตอร  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 3.mp3 

4 เสียงบรรยาย เพื่อปองกันอันตราย

จากไฟฟาเมื่อใชมือ

สัมผัสเครื่อง

คอมพิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:06 4.mp3 

5 เสียงบรรยาย  เริ่มจากการถอด

ปลั๊กไฟกอน 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:02 5.mp3 

6 เสียงบรรยาย และทําความสะอาด

โดยใชผาชุบนํ้าเปลา

หรือนํ้ายาทําความ

สะอาดเช็ดสวนตางๆ

ของคอมพิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:08 6.mp3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

7 เสียงบรรยาย  เริ่มตั้งแตหนา

จอคอมพิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:02 7.mp3 

8 เสียงบรรยาย คยีบอรด นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:01 8.mp3 

9 เสียงบรรยาย เมาส นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:01 9.mp3 

10 เสียงบรรยาย CPU นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:01 10.mp3 

11 เสียงบรรยาย วิธีที่ 2 เปาฝุนหรือ

กําจัดฝุนที่อยูบน

ตัวเครื่อง  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 11.wav 

12 เสียงบรรยาย อยางแรกใหทําการ

ถอดฝาคอมพิวเตอร

ออก 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 12.wav 

13 เสียงบรรยาย และใชเครื่องเปา เปา

ฝุนในตัวเครื่องออกให

หมด 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 13.wav 

14 เสียงบรรยาย วิธีที่ 3 ตรวจเช็คความ

เรียบรอยภายใน

ตัวเครื่อง  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 14.wav 

15 เสียงบรรยาย โดยดูบริเวณสายไฟวา

หลวมหรือไม 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 15.wav 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

16 เสียงบรรยาย หากมีสายไฟหลวมให

แกไขโดยการเสียบเขา

ไปใหม 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 16.wav 

17 เสียงบรรยาย และดูพัดลมระบาย

ความรอนวาหมุน

ทํางานปกติ หรือไม 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 17.wav 

18 เสียงบรรยาย หากพัดลมระบาย

ความรอนทํางาน

ผิดปกติ ใหดําเนินการ

แกไขโดยการเปลี่ยน

พัดลมระบายความ

รอนใหม  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:07 18.wav 

19 เสียงบรรยาย วิธีที่ 4 จัดวาง

คอมพิวเตอรใหถูก

หลัก  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:03 19.wav 

20 เสียงบรรยาย ควรวางหนาจอ

คอมพิวเตอรใหหาง

จากกําแพง หรือ

ชองวางดานหลัง 1 ไม

บรรทัด 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:06 20.wav 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

21 เสียงบรรยาย วิธีที่ 5 เขาศูนยหรือ

รานซอมใกลบาน  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 21.mp3 

22 เสียงบรรยาย วิธีนี้สําหรับคนที่ไม

สะดวกในการจัดการ

งานของชาง

คอมพิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:06 22.mp3 

23 เสียงบรรยาย วิธีที่ 6 จัดการไฟลที่

ไมไดใชแลวหรือไม

สําคัญ  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 23.mp3 

24 เสียงบรรยาย เพราะวาจะทําใหหนัก

เครื่องและมีพื้นที่

จัดเก็บนอย 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:03 24.mp3 

25 เสียงบรรยาย ควรลบไฟลทิ้ง จะได

พรอมทํางานและมีที่

วางรับขอมูลใหม 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 25.mp3 

26 เสียงบรรยาย วิธีที่ 7 จัดระเบียบ

โฟลเดอรตางๆ  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 26.mp3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

27 เสียงบรรยาย ถาไมจัดระเบียบ

โฟลเดอรตางๆจะทํา

ใหคอมพิวเตอรของ

เรารก และหาไฟลไม

เจอ 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:07 27.mp3 

28 เสียงบรรยาย หากเราจัดระเบียบ

ไฟลใหเปนระเบียบ

แลว เวลาที่หาไฟล

ตางๆ ก็จะสะดวกมาก

ขึ้น เครื่องก็จะทํางาน

ไมหนัก 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:07 28.mp3 

29 เสียงบรรยาย วิธีที่ 8 กําจัดแลว

สแกนไวรัสใน

คอมพิวเตอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 29.mp3 

30 เสียงบรรยาย รูปภาพ ไฟลเพลง 

งานตางๆ อาจมีไวรัส

แฝงตัวอยูในโฟลเดอร 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:09 30.mp3 

31 เสียงบรรยาย ไวรัสอาจมาจาก

หลากหลายที่ เชน 

แฟลชไดรฟ 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 31.mp3 

32 เสียงบรรยาย อีเมลแปลกปลอม นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:02 32.wav 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

31 
 

ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

33 เสียงบรรยาย ไฟลที่โหลดจาก 

อินเทอรเน็ต 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:02 33.mp3 

34 เสียงบรรยาย ควรกําจัดดวย

โปรแกรมสแกนไวรัส 

เพื่อใหการใชงาน

คอมพิวเตอรไมมี

ปญหา 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:05 34.mp3 

35 เสียงบรรยาย วิธีที่ 9 ลบโปรแกรมที่

ไมไดใชงานทิ้ง  

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:03 35.mp3 

36 เสียงบรรยาย หากเรารูวาโปรแกรม

ไหนที่เราไมไดใชงาน

แลว หรือเกมสตางๆ 

ที่เราลงไวใน

คอมพิวเตอรไมไดเลน 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:06 36.mp3 

37 เสียงบรรยาย เราควรลบออกเพราะ

จะทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรของเราไม

ตองทํางานหนัก 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 37.mp3 

38 เสียงบรรยาย วิธีที่ 10 หมั่นหาวิธี

หรือการใชงานที่

ถูกตอง   

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:04 38.mp3 
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ตารางที่ 3.3  บทบันทีกเสียง สื่อการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร (ตอ) 

บทบันทึกเสียง 

สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

 

ฉาก 

 

 

เสียง 

 

บทเสียง 

บทบาท/

บุคลิกภาพ

ของตัวละคร 

ที่มาของ

เสียง 

เวลา

h:m:se 

 

ไฟลเสียง 

39 เสียงบรรยาย คือการศึกษาวิธีการใช

งานที่ถูกตองอยูตลอด 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:03 39.mp3 

40 เสียงบรรยาย เพื่อนํามาปฏิบัติใช 

เมื่อเกิดปญหาการใช

งานขึ้น 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:03 40.mp3 

41 เสียงบรรยาย 10 วิธกีารดูแลรักษา

คอมพิวเตอร ชวย

ปองกันใชงานที่ไม

ถูกตอง ทุกคน

สามารถทําตามไดไม

ยาก อยาลืมทําตามนะ

ครับ 

นํ้าเสียงปกติ

ฟงสบาย 

บันทึกจาก

เสียงผูชาย 

00:00:09 41.mp3 

42 ไมมีคํา

บรรยาย 

- - - - - 

43 ไมมีคํา

บรรยาย 

- - - - - 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 08/03/2564 

ฉาก: 1/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 1.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : M1.mp3 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีขอความ 10 วิธีดูแลคอมพิวเตอร คอยๆมาทีละตัวบนบอรด และ มีควันออกมาจากแกวกาแฟ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 2 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.1 แสดงชื่อเรื่อง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 08/03/2564 

ฉาก: 2/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 2.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวการตูนแตละตัวคอยๆเลื่อนมาจากทางขวามือ ชางไอซีและคุณชางซอมสมหมายโบกมือทักทาย 

และนองไวรัสคอมพิวเตอรเรืองแสงสีแดงกระพริบ,ชางไอซีพูดแนะนําตัวละคร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 3 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.2 แนะนําตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/04/2564 

ฉาก: 3/43 

 สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 3.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 1 ทําความสะอาดคอมพิวเตอรที่กลางหนาจอ,แปรงทาสีปรากฏที่มุมขวา

บน ขยับซายขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 4 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.3 ปายแสดงวิธีที่ 1 ทําความสะอาดคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 10/04/2564 

ฉาก: 4/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 4.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

มีสายฟาออกมาจากปลั๊กไฟ,ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมซายบนของฉาก พูดอธิบาย,มือถือ

ผาเลื่อนมาจากขวามือไปยังหนาจอคอมพิวเตอร,ปรากฏเครื่องหมายกากะบาทขึ้น,มือถือผาเลื่อน

จากซายไปยังขวามือ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 5 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.4  แสดงอันตรายเมื่อไมไดถอดปลั๊กไฟกอนทําความสะอาด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 08/03/2564 

ฉาก: 5/43 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 5.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลาง

วา”ถอดปลกกอน”และหายไป,มือถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 6 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.5  หนาจอแสดงการถอดปลั๊กไฟคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/04/2564 

ฉาก: 6/43 

 สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 6.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมซายลางของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายบน

วา”ใชผาทําความสะอาด”และหายไป,ชวดนํ้าเปลาปรากฏขึ้นมาตามดวยขวดนํ้ายาทําความ

สะอาด,มือฉีดสเปรยลงบนผา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 7 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.6  หนาจอแสดงการทําความสะอาดโดยใชผา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 08/03/2564 

ฉาก: 7/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 7.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมซายลางของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายบน

วา”หนาจอคอมพิวเตอร”และหายไป,มือถือผาทําความสะอาดเช็ดหนาจอคอมพิวเตอรที่เปอนฝุน 

และฝุนก็คอยๆหายไปจากหนาจอคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 8 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.7  หนาจอแสดงการทําความสะอาดหนาจอคอมพิวเตอร 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 09/03/2564 

ฉาก: 8/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 8.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลาง

วา”คียบอรด”และหายไป,มือถือผาทําความสะอาดเช็ดคียบอรดที่เปอนฝุน และฝุนก็คอยๆหายไป

จากครียบอรด 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 9 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.8  หนาจอแสดงการทําความสะอาดแปนพิมพ 
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าช
ภฏั
ธน
บุรี
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 09/03/2564 

ฉาก: 9/43 

 สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 9.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมซายบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลาง

วา”เมาส”และหายไป,มือถือผาทําความสะอาดเช็ดหนาเมาสที่เปอนฝุน และฝุนก็คอยๆหายไปจาก

เมาส 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 10 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.9  หนาจอแสดงการทําความสะอาดเมาส 
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าช
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ธน
บุรี
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 09/03/2564 

ฉาก: 10/42 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 10.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 1 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลาง

วา”คอมพิวเตอร CPU”และหายไป,มือถือผาทําความสะอาดเช็ดหนาCPUที่เปอนฝุน และฝุนก็

คอยๆหายไปจากCPU 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 11 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.10  หนาจอแสดงการทําความสะอาดCPU 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/04/2564 

ฉาก: 11/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 11.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 2 เปาฝุนหรือกําจัดฝุนที่อยูบนตัวเครื่องที่กลางหนาจอ,เครื่องเปาฝุนกรากฏ

ขึ้นที่มุมขวาบน ขยับซายขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 12 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.11 ปายแสดงวิธีที่ 2 เปาฝุนหรือกําจัดฝุนที่อยูบนตัวเครื่อง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 09/03/2564 

ฉาก: 12/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 12.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 2 ปรากฏที่มุมซายบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลาง

วา”ถอดฝาคอมพิวเตอร”และหายไป,ฝาเคสคอมพิวเตอร เลื่อนออกจากตัวคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 13 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.12  หนาจอแสดงการถอดฝาเคสคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 09/03/2564 

ฉาก: 13/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย 13.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 2 ปรากฏที่มุมซายบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลาง

วา”เปาฝุ น”และหายไป,มือถือไดรเปาฝุ นออกจากคอมพิวเตอรและฝุ นคอยๆหายไปจาก

คอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 14 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.13  หนาจอแสดงเปาฝุนออกจากคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/04/2564 

ฉาก: 14/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 14.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 3 ตรวจเช็คความเรียบรอยภายในตัวเครื่อง,แวนขยายขยับซายขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 15 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.14 ปายแสดงวิธีที่ 3 ตรวจเช็คความเรียบรอยภายในตัวเครื่อง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 15/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 15.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 3 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,แวนขยายสองหาสายไฟที่หลวม

โดยเลื่อนจากบนลงลาง,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลางวา”เช็คสายไฟ”และหายไป 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 16 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.15  หนาจอแสดงการหาสายไฟที่หลวม 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 16/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 16.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซถีือปายวิธีที่ 3 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,มือเลื่อนมาจากซายมือนําสายไฟที่

หลวมเขาไปเสียบใหแนน 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 17 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.16  หนาจอแสดงการเสียบสายไฟ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 17/43 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 17.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 3 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลาง

วา”เช็คพัดลม”และหายไป,แวนขยายสองหาสายพัดลมที่กําลังทํางานผิดปกต ิ

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 18 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.17  หนาจอแสดงพัดลมที่กําลังทํางานผิดปกติ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 18/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 18.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 3 ปรากฏที่มุมขวาบนของฉาก พูดอธิบาย, มือถือพัดลมระบายความรอนตัว

ใหมเลื่อนจากลางขึ้นบน และนําพัดลมตัวใหมไปใสแทนตัวเกา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 19 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.18  หนาจอแสดงการเปลี่ยนพัดลมระบายความรอนตัวใหม 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 19/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 19.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 4 จัดวางคอมพิวเตอรใหถูกหลัก,หนาจอคอมพิวเตอรปรากฏที่มุมขวาบน 

ขยับซายขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 20 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.19 ปายแสดงวิธีที่ 4 จัดวางคอมพิวเตอรใหถูกหลัก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 20/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 20.mp3  

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 4 ปรากฏที่มุมซายบนของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลาง

วา”การจัดหนาจอ”และหายไป,หนาจอคอมพิวเตอรเลื่อนจากซายไปขวา,ไมบรรทัดเลื่อนมาจาก

ขวาแลวหยุดที่หลังหนาจอคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 21 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.20  หนาจอแสดงการวางหนาจอคอมพิวเตอรใหถูกหลัก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 21/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 21.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 5 เขาศูนยหรือรานซอมใกลบาน,รถลอหมุน และพนควันออกมา  

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 22 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.21 ปายแสดงวิธีที่ 5 เขาศูนยหรือรานซอมใกลบาน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 22/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเขียว,สีฟา ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 22.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีและชางซอมสมหมายปรากฏตัวที่ฉากโดยเริ่มจากลางขึ้นบน,ชางไอซีพูดอธิบาย,ชางไอซี

นํากลองคอมพิวเตอรที่เสียไปใหชางซอมสมหมาย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 23 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.22  หนาจอแสดงการนําคอมพิวเตอรไปซอมที่ราน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 23/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 23.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 6 จัดการไฟลที่ไมไดใชแลวหรือไมสําคัญ,ปรากฏถังขยะขึ้น ขยับซายและ

ขยับขวา  

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 24 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.23 ปายแสดงวิธีที่ 6 จัดการไฟลที่ไมไดใชแลวหรือไมสําคัญ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 24/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 24.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 6 ปรากฏที่มุมซายลางของฉาก พูดอธิบาย,แสดงเปอรเซ็นพื้นที่การเก็บของ 

Harddiskที่เหลือนอย 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 25 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.24 หนาจอแสดงพ้ืนที่การเก็บของHarddiskที่เหลือนอย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 25/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 25.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 6 ปรากฏที่มุมซายลางของฉาก พูดอธิบาย,ลบไฟลออกทีละไฟลจนหมด,แสดง

เปอรเซ็นพ้ืนที่การเก็บของ Harddisk คอยๆลดตามไฟลที่ลบ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 26 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.25  หนาจอแสดงพื้นที่การเก็บของHarddiskที่มากข้ึนจากการลบไฟล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 26/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 26.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 7 จัดระเบียบโฟเดอรตางๆ , ปรากฏกระดานกระดาษขยับซายขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 27 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.26 ปายแสดงวิธีที่ 7 จัดระเบียบโฟเดอรตางๆ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 27/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 27.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 7 ปรากฏที่กลางจอของฉาก พูดอธิบาย,แสดงงานเอกสารเกาและการบาน

เกาท่ีวางอยูบริเวณหนาจออยางไมเปนระเบียบ,แวนขยายพยายามหาไฟลที่ตองการ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 28 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.27  หนาจอแสดงไฟลทีเก็บอยางไมเปนระเบียบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/03/2564 

ฉาก: 28/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 28.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 7 ปรากฏที่กลางจอของฉาก พูดอธิบาย,เอกสาร งานเกา1 งานเกา2 งานเกา

3 งานเกา 4 เลื่อนหาไฟลงานเกาทั้งหมดตามลําดับ,เอกสาร การบาน1 การบาน2 การบาน3 

เลื่อนหาไฟลการบานทั้งหมดตามลําดับ,แวนขยายเลื่อนไปหาโฟเดอรการบานทั้งหมด,ปรากฏโฟ

เดอรที่อยูขางในอยางเปนระเบียบ,เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น 
การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 29 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.28  หนาจอแสดงไฟลที่เก็บอยางเปนระเบียบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 29/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 29.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 8 กําจัดไวรัสและสแกนไวรัส,หมัดตอยไวรัสกระเด็นออกไป 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 30 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.29 ปายแสดงวิธีที่ 9 กําจัดไวรัสและสแกนไวรัส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 30/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 30.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 8 ปรากฏที่กลางจอของฉาก พูดอธิบาย,ปรากฏรูปภาพที่แฝงไวรัสอยูขางในขึ้น

ที่หนาจอ,ปรากฏไฟลเพลงที่แฝงไวรัสอยูขางในขึ้นที่หนาจอ,ปรากฏไฟลงานที่แฝงไวรัสอยูขางในขึ้น

ที่หนาจอ,จากนั้นปรากฏหนาจอคอมพิวเตอรขึ้นไวรัสแฝงอยูในโฟเดอรตางๆ 

 การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 31 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.30 แสดงรูปภาพและเอกสารที่แฝงดวยไวรัส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 12/03/2564 

ฉาก: 31/43 

  
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 31.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 8 ปรากฏที่มุมขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลางวา”

แฟลชไดรฟ”และหายไป,แฟลชไดรฟเสียบเขาคอมพิวเตอร จากนั้นนองไวรัสคอมพิวเตอรก็เขาสู

ไฟลตางๆบริเวณหนาจอคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 32 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.31  หนาจอแสดงการเสียบแฟลชไดรแลวติดไวรัสคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 12/03/2564 

ฉาก: 32/43 

  

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 32.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 8 ปรากฏดานมุมขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลาง

วา”อีเมลแปลกปลอม”และหายไป,มีเมลสงมาจากผูไมประสงคดี คลิกลิงคแปลกปลอมหนาจอ

กระพริบสีแดงสลับขาว จากนั้นนองไวรัสคอมพิวเตอรก็เขาสูไฟลตางๆบริเวณหนาจอคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 33 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.32  หนาจอแสดงการติดไวรัสการกดลิงคในเมล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 12/03/2564 

ฉาก: 33/43 

  

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 33.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 8 ปรากฏที่มุมซายจอของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมขวาลางวา 

“โหลดไฟลจากอินเทอรเน็ต”และหายไป,ดาวโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ต เมื่อดาวโหลดเสร็จแลว 

จากนั้นนองไวรัสคอมพิวเตอรก็เขาสูไฟลตางๆบริเวณหนาจอคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 34 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.33  หนาจอแสดงติดไวรัสจากการดาวโหลดไฟลบนอินเทอรเน็ต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 12/03/2564 

ฉาก: 34/43 

  

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 34.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 8 ปรากฏที่มุมขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,ขอความปรากฏขึ้นที่มุมซายลางวา 

”จํากัดไวรัส”และหายไป,สแกนไวรัส เมื่อสแกนเสร็จจะมีจรวดวิ่งเขาใสไวรัสเพื่อทําลายออกจาก

คอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 35 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.34  หนาจอสแกนไวรัสแลวจํากัดไวรัส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 35/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 35.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 9 ลบโปรแกรมที่ไมไดใชงานทิ้ง,ปุม deldel ขยับซายขยับขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 36 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.35 ปายแสดงวิธีที่ 9 ลบโปรแกรมที่ไมไดใชงานทิ้ง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 36/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 36.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ช างไอซีถ ือปายวิธ ีท ี ่  9 ปรากฏที ่กลางจอของฉาก พูดอธิบาย,มีข อความเตือนขึ ้นมาว า 

“คอมพิวเตอรคุณกําลังทํางานชา โปรดลบไฟลที่ไมไดใชงาน” จากนั้นลากลูกศรไปท่ีรูปคําวาตกลง 

 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 37 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.36  หนาจอแสดงการลบไฟลออกจากคอมพิวเตอร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 37/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 37.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 9 ปรากฏที่ขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,ลบไฟลเกมสออกทีละไฟลจนหมด,มี

ขอความเตือนขึ้นมาวา “คอมพิวเตอรของคุณดีเยี่ยม”,จากลากลูกศรไปท่ีรูปคําวาตกลง 
การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 38 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.37  หนาจอแสดงการลบไฟลเกมสออก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 11/05/2564 

ฉาก: 38/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 38.mp3 

เสียงประกอบ: ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

แสดงอักษรคําวา วิธีที่ 10 หมั่นหาวิธีหรือการใชงานที่ถูกตอง,โลโก IE ขยับซายขยับขวา 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 39 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.38 ปายแสดงวิธีที่ 10 หมั่นหาวิธีหรือการใชงานที่ถูกตอง   
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 39/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย :39.mp3 

เสียงประกอบ:  ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 10 ปรากฏที่ขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,จากนั้นใสขอความทีละตัวบนแถบสี

เทาวา “คียบอรดกดไมติดทําอยางไร”จากนั้นเลื่อนลูกศรไปคําวาตกลง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 40 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.39  หนาจอแสดงหาวิธีการแกไขคียบอรดเมื่อกดไมไดบนเว็ปไซต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 40/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 40.mp3 

เสียงประกอบ:  ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซีถือปายวิธีที่ 10 ปรากฏที่ขวาจอของฉาก พูดอธิบาย,เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่กลางจอ

ซายและกระพริบ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 41 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.40  หนาจอแสดงวิธีการแกไขของคียบอรดบนเว็ปไซต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 41/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : 41.MP3 

เสียงประกอบ:  ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ :  

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ชางไอซียืนพูดอธิบาย,มีเกาะปองกันคอมพิวเตอรเปนแสงกระพริบ,นองไวรัสคอมพิวเตอรพยายาม

เขาโจมตีคอมพิวเตอร และกระเด็นออกเมื่อโดนเกาะปองกันของคอมพิวเตอร 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 42 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.41  หนาจอแสดงชางไอทีสรุปอธิบาย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 42/43 

 
สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ:  ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวอักษรเลื่อนจากดานลางขึ้นบน และหายไป 

การเชื่อมโยง: ไปฉากท่ี 43 

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.42  หนาจอแสดงอาจารยที่ปรึกษา 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

วันที่ออกแบบ: 13/03/2564 

ฉาก: 43/43 

 

สื่อท่ีใช  :  ไมม ี

พื้นหลัง: สีเหลือง ภาพ: ไมม ี

เสียง  :   แอนิเมชัน: ไมม ี

เสียงบรรยาย : ไมมี 

เสียงประกอบ:  ไมมี 

เสียงดนตรีประกอบ : ไมมี 

วิดีโอ: ไมม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 

ตัวอักษรเลื่อนจากดานลางขึ้นบน และหายไป 

การเชื่อมโยง:  

ผูออกแบบ: ผกามาส เล็กกลิ่น และ ปณณวิชญ เรือนศรีลา           

 

ภาพที่ 3.43  หนาจอแสดงผูจัดทํา 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู   

      การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชงานสื่อมัลติมีเดียใหผูเชี่ยวชาญ 

ประเมินคุณภาพ ของการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

  

3.5 วิธกีารวิเคราะหขอมูล   

      วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ สื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 

วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร โดยใชวิธีของ Likert เปนมาตราสวน 5 ระดับ ดังนี้   

   5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด   

   4 คะแนน หมายถึง มาก   

   3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง   

   2 คะแนน หมายถึง นอย   

   1 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด   

       เกณฑการประเมินระดับคุณภาพสื่อ  

   4.51 – 5.00 หมายถึง ประเมินคุณภาพดีมากที่สุด   

   3.51 – 4.50 หมายถึง ประเมินคุณภาพดีมาก   

   2.51 – 3.50 หมายถึง ประเมินคุณภาพปานกลาง   

   1.51 – 2.50 หมายถึง ประเมินคุณภาพนอย   

   1.00 – 1.50 หมายถึง ประเมินคุณภาพนอยท่ีมาก   

       สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของสื่อมัลติมิเดียการตูนแอนิเมชัน เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษา

คอมพิวเตอร ไดแกคํานวณหาคาเฉลี่ย �̅ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 




