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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ส าหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ล าพูน   มี
กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

พัฒนาสื่อในการน าเสนอ 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

 

ประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

 

ศึกษา รวบรวมเทคนิค 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

 

ออกแบบสื่อในการน าเสนอ 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

 

ประเมินผล และ สรุปผล 

 

น าสื่อไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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จากกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยข้างต้น มีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1.1 สื่อในการน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 
3.1.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อในการน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสื่อให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ (ศิริวรรณ  วาสุกรี, 2558) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีการแบ่งระดับคุณภาพ ดังนี้ 

5   หมายถึง  คุณภาพดีมาก  
4   หมายถึง  คุณภาพดี 
3   หมายถึง  คุณภาพปานกลาง  
2   หมายถึง  คุณภาพน้อย  
1   หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด  
การแปรผลจากการตอบแบบประเมิน สามารถแปรผลได้ ดังนี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
4.49 – 3.50  หมายถึง  คุณภาพดี  
2.49 – 2.50   หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  คุณภาพน้อย  
1.49 – 0.00  หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด 

3.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อในการน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ โดย
แบบประเมินความพึงพอใจ  เป็นแบบส ารวจระดับเรียงอันดับชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ        
(ศิริวรรณ  วาสุกรี, 2553) มีการแบ่งระดับความพึงพอใจ ทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 

5   หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
4   หมายถึง  พอใจมาก  
3   หมายถึง  พอใจปานกลาง  
2   หมายถึง  พอใจน้อย  
1   หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด  
การแปรผลจากการตอบแบบประเมิน สามารถแปรผลได้ ดังนี้  
5.00 – 4.50  หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
4.49 – 3.50  หมายถึง  พอใจมาก  
3.49 – 2.50  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
2.49 – 1.50  หมายถึง  พอใจน้อย 
1.49 – 0.00  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 

 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อในการน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่
ทิศแก่นักเรียนในพ้ืนที่โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ล าพูน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
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เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือก แบบเจาะจง คือ นักเรียนในพ้ืนที่โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ล าพูน 
จ านวน 341 คน  

 
3.3  รวบรวมข้อมูล  

ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ศึกษาถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ และวิธีการเทคนิคต่างๆ จากเอกสาร การพูดคุยสอบถาม การทดลอง และรวบรวมข้อมูล
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 

3.3.1 การเตรียมน้ าส าหรับฟอกฆ่าเชื้อ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 

1) บีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร 
2) บีกเกอร์ขนาด 8 ออนซ์ จ านวน 5 ใบ 
3) ไซริงค์ 
4) กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร  
5) กระบอกตวงขนาด 10 มิลลิลิตร 
6) แท่งแก้วคนสาร 
7) น้ ายาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ 
8) ขวดแก้วขนาด 8 ออนซ์ 

วิธีการท า 
1) น้ าประปาขนาด 1 ลิตร เติมไฮเตอร์ 0.5 มิลลิลิตร จากนั้นคนให้เข้ากัน 
2) ตวงน้ าใส่ขวดบีกเกอร์ขนาด 8 ออนซ์ ดังนี้ ขวดที่ 1 80 มิลลิลิตร, ขวด ที่ 2  

90 มิลลิลิตร และ ขวดที่ 3 – 5  100 มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกตวงวัดปริมาณ 
3.3.2 การเตรียมเนื้อเยื่อ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1) ถาดสแตนเลส 
2) แปรงสีฟัน 
3) น้ ายาล้างจาน 
4) กะลังมัง 

วิธีการท า 
1) ล้างหัวว่านสี่ทิศด้วยน้ าประปาให้สะอาด 
2) ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออก คือส่วนราก และส่วนล าต้นด้านบน 
3) ลอกเปลือกชั้นนอกออก 1 ชั้น 
4) น าหัวที่ได้ล้างน้ าที่ผสมน้ ายาล้างจาน โดยใช้แปรงสีฟันขัดบริเวณผิวเบาๆ 
5) ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 

3.3.3 การฟอกฆ่าเชื้อและตัดเนื้อเยื่อ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 

1) ถาดสแตนเลส 



19 
 

2) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
3) ขวดใส่แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 95% 
4) มีดผ่าตัดเบอร์ 3 
5) ปากคีบ 25 เซนติเมตร 
6) ป๊อกกี้แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70% 
7) ไฟแช็ค 
8) หลอดหยดอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 
9) บีกเกอร์ที่มีอาหารส าหรับพืช 

วิธีการท า 
1) เติมไฮเตอร์ 20 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขวดที่ 1 จะได้สารละลายไฮเตอร์ความ

เข้มข้น 20% 
2) เติมไฮเตอร์ 10 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขวดที่ 2 จะได้สารละลายไฮเตอร์ความ

เข้มข้น 10% 
3) เติมน้ ายาล้างจานลงในบีกเกอร์ขวดที่ 1 และ 2 ขวดละ 2 หยอด 
4) ใส่หัวว่านสี่ทิศลงในบีกเกอร์ขวดที่ 1 เพ่ือฟอกฆ่าเชื้อเขย่าขวดเบาๆนาน 10 

นาท ี
5) ท าความสะอาดโต๊ะโดยการฉีดแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% พ่นที่โต๊ะ รวมทั้ง

มือของผู้ที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และรอให้มือแห้ง 
6) ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ โดยการน าอุปกรณ์จุ่มในขวดใส่แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 

95% ปาดน้ าออก และน าไปเผาไฟ (อุปกรณ์ดังกล่าว คือ ปากคีบ, มีดผ่าตัด, หลอดหยดอาหาร) 
7) ย้ายหัวว่านสี่ทิศโดยใช้ปากคีบที่ท าความสะอาดแล้ว ใส่ในบีกเกอร์ขวดที่ 2 เพ่ือ

ฟอกฆ่าเชื้อเขย่าขวดเบาๆนาน 20 นาท ี
8) ล้างหัวว่านสี่ทิศโดยใช้ปากคีบ ใส่ในบีกเกอร์ขวดที่ 3 เขย่าขวดเบาๆนาน 5 

นาท ีท าซ้ าเช่นนี้ กับบีกเกอร์ ขวดที่ 4 และ 5 
9) ฉีดแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ที่ถาดสแตนเลสเพื่อฆ่าเชื้อให้ชุ่มถาด 
10) คีบหัวว่านสี่ทิศจากบีกเกอร์ขวดที่ 5 ลงบนถาด 
11) ใช้มีดผ่าตัด ตัดเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศเอาเฉพาะส่วนล่างของหัว 
12) ตัดแบ่งหัวว่านสี่ทิศออกเป็นลักษณะขนมเค้ก 
13) ตัดเนื้อเยื่อว่านอีกครั้ง โดยให้กลีบติดกับส่วนเนื้อเยื่อล่างของหัวประมาณ 1 – 2 

กลีบ 
14) ใช้ปากคีบ คีบเนื้อเยื่อใส่ในบีกเกอร์ที่มีอาหารพืช โดยให้ส่วนของเนื้อเยื่อจุ่มไป

ในอาหาร 
15) ใช้หลอดหยดอาหาร ดูดน้ าจากบีกเกอร์ขวดที่ 5 จ านวน 1 หลอดใส่ในขวด

เพาะเลี้ยง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
3.3.4 การน าไปเลี้ยงบนชั้นวาง 
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เมื่อท าการตัดแต่งและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศแล้ว ต่อไปจึงน ามาเลี้ยง หรือบ่ม
เนื้อเยื่อ บนชั้นวางซึ่งจะมีการติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดย์ไลท์ และตัวควบคุมเวลาในการ
เปิดปิดไฟ โดยจะเปิดไฟวันละ 16 ชั่วโมง และดูการเจริญเติบโต 
 
3.4 กำรพัฒนำสื่อในกำรน ำเสนอเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่ำนสี่ทิศ 

การพัฒนาสื่อในการน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ซึ่งเป็นสื่อที่น าเสนอใน
รูปแบบสื่อประสมสองมิติ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน กับ คลิปวีดิโอสาธิตขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนของการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (อมีนา ฉายสุวรรณ และ ชุมพล จันทร์ฉลอง, 2559: 196) ดังนี้ 

3.4.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมงาน เป็นขั้นตอน
ส าหรับการเตรียมสร้างงานแอนิเมชัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.4.1.1 ล าดับเนื้อหา 
การล าดับเนื้อหา เป็นการออกแบบเนื้อเรื่องของการน าเสนอ โดยเริ่มจาก

เขียนเนื้อเรื่องย่อ ดังนี้ ต้นน้ าเป็นลูกชายของ ดร.กบ ซึ่ง ดร.กบ เป็นนักพันธุศาสตร์เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันหนึ่งต้นน้ าได้ไปเที่ยวชมงานนิทรรศการพันธุ์พืช ท าให้ต้นน้ าได้รู้จักกับพืช
ชนิดหนึ่ง คือ ว่านสี่ทิศ และท าให้ต้นน้ าอยากท าความรู้จักกับพืชชนิดนี้มากขึ้น ดร.กบ จึงท าหนังสือ
ว่านสี่ทิศมาให้ต้นน้ า พอต้นน้ าได้เปิดหนังสือดูท าให้ต้นน้ าได้เข้าไปสู่โลกจินตนาการ และไปเจอกับคุ
มะ ซึ่งเป็นสุนัขของ ดร.กบ และได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศเป็นอย่างดี คุมะจึงพาต้นน้ าไป
เรียนรู้การขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศ ซึ่งมี ดร.กบเป็นผู้อธิบายและสาธิตวิธีการทั้งหมด 

3.4.1.2 ออกแบบตัวละคร 
การออกแบบตัวละคร เป็นขั้นตอนของการออกแบบตัวละครส าหรับการ

ด าเนินเรื่องตอนเริ่มเรื่อง และสรุปเรื่อง โดยการออกแบบตัวละครแต่ละตัวจะวาดด้วยมือก่อน เพ่ือใช้
เป็นต้นแบบในการสร้างภาพสองมิติต่อไป ตัวละครหลักในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ตัวละคร ดังนี้ 

ตัวละคร ดร.กบ 
ชื่อ   =  ดร.กบ 
เพศ   =  ชาย 
อายุ   =  30 
นิสัย  =  มีความรู้รอบด้าน เก่ง ใจดีสุดๆ 
รายละเอียด = เป็นพ่อของต้นน้ าและเป็นคนสาธิตวิธีการ

ทดลองการตัดเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 
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ภำพที่ 3.2  ตัวละคร ดร.กบ 

 
ตัวละคร ต้นน้ า 
ชื่อ  =  ต้นน้ า 
เพศ  =  ชาย 
อายุ        = 8 ขวบ 
นิสัย  =  ฉลาดชอบการทดลองเป็นอย่างมาก เรียนรู้ได้เร็ว 
รายละเอียด =  เป็นตัวเรียนรู้ระหว่างการทดลองและสรุปการ

ทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 3.3  ตัวละครต้นน้ า 
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ตัวละคร คุมะ 
ชื่อ  =  คุมะ 
เพศ  =   ชาย 
อายุ  = 1 ขวบ 
นิสัย  =  ฉลาด ใจดีมากๆอัธยาศัยดี 
รายละเอียด =  เป็นตัวน าเรื่อง เชื่อมโยงตัวละครทั้งหมดในเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.4  ตัวละครคุมะ 
 
 

3.4.1.3 ออกแบบฉาก 
เมื่อได้ล าดับเนื้อเรื่อง รวมทั้งตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจึงท าการ

ออกแบบฉาก ซึ่งเป็นการวาดด้วยมือก่อน เพ่ือเป็นต้นแบบก่อนการใช้โปรแกรมในการพัฒนาสื่อต่อไป 
ซึ่งมีฉาก ดังนี้ 

ฉากที่ 1  : รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ฉากที่ 2   : ชื่อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชว่านสี่ทิศ 
ฉากที่ 3 : ต้นน้ าพูดแนะน าตัวเองและแนะน าพ่อกบ 
ฉากที่ 4  : ต้นน้ าและคุณพ่อกบชมงานนิทรรศการพันธุ์พืช 
ฉากที่ 5  : ต้นน้ าถามพ่อกบว่านี้ต้นอะไร 
ฉากที่ 6  : พ่อกบให้ความรู้เกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
ฉากที่ 7  : 2 วันต่อมา 
ฉากที่ 8  : พ่อกบน าหนังสือว่านสี่ทิศให้ต้นน้ า 
ฉากที่ 9  : ต้นน้ าเดินขึ้นไปบนห้อง 
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ฉากที่ 10 : ต้นน้ าเปิดหนังสือขึ้นมาอ่าน 
ฉากที่ 11 : ไปในโลกจินตนาการของต้นน้ า 
ฉากที่ 12 : คุมะเดินมา 
ฉากที่ 13 : คุมะพาต้นน้ าไปศึกษาเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
ฉากที่ 14 : พ่อกบทักทายพร้อมอธิบายเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
ฉากที่ 15 : วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 1 
ฉากที่ 16 : วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 2 
ฉากที่ 17 : วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 3 
ฉากที่ 18 : วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 4 
ฉากที่ 19 : พ่อกบยื่นว่านสี่ทิศให้เป็นของขวัญต้นน้ า 
ฉากที่ 20 : ขอบคุณ 
 
3.4.1.4 ออกแบบสตอรี่บอร์ด 

เมื่อท าการก าหนดฉากทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปจึงท าการออกแบบ
สตอรี่บอร์ด เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อด้วยโปรแกรมต่อไป และในการออกแบบสตอรี่บอร์ด
นี้จะท าให้เห็นเค้าโครงของการน าเสนอเนื้อเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยขออธิบายการออกแบบ            
สตอรี่บอร์ด แบบคร่าวๆ ดังนี้ 
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                     ภาพที่ 3.5 รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฉากที่ (Scenes) :: 1. รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
พ้ืนหลัง (Background) :: สีด า 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ข้อความ (text)::  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

บทพูด (dialog):: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี + ตราสัญลักษณ์มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ค่อยๆขึ้นมา  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

สัญลักษณ์
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
เชียงใหม ่
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    ภาพที่ 3.6 ชื่อเรื่องตะลุยดินแดนว่านสี่ทิศ 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 2. ชื่อเรื่องตะลุยดินแดนว่านสี่ทิศ 
พ้ืนหลัง (Background) ::  
ตัวละคร :: ดร.กบ ต้นน้ า และ คุมะ 
รูปภาพ :: ดร.กบ ต้นน้ า และ คุมะ 
ข้อความ (text)::  ตะลุยดินแดนว่านสี่ทิศ 
บทพูด (dialog):: ตะลุยดินแดนว่านสี่ทิศ 
เสียงประกอบ(Sound):: - 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ตัวหนังสือ ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมา 
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ภาพที่ 3.7 ต้นน้ าพูดแนะน าตัวเองและแนะน าพ่อกบ 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 3. ต้นน้ าพูดแนะน าตัวเองและแนะน าพ่อกบ 
พ้ืนหลัง (Background) :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่  ต้นไม้   
ตัวละคร ::   ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า: สวัสดีครับผมชื่อต้นน้ าอายุ 8 ขวบครับ วันนี้ผมดีใจ
มากที่ได้มางานนิทรรศการพืชพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เกษตรเชียงใหม่กับคุณพ่อ พ่อของผมชื่อว่า ดร.กบ แน่นอน
แหละครับที่พ่อท างานที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: เพลงที่เปิดในงานนิทรรศการพืช  
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี + ต้นน้ าและดร.กบ 
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        ภาพที่ 3.8 ต้นน้ าและคุณพ่อกบชมงานนิทรรศการพันธุ์พืช 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 4. ต้นน้ าและคุณพ่อกบชมงานนิทรรศการพันธุ์พืช 
พ้ืนหลัง (Background) :: ทางเดินงานนิทรรศการพันธุ์พืช 
ตัวละคร :: ดร.กบ + ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : พ่อครับ พันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลย 
ดร.กบ : แล้วลูกรู้สุกสนใจพืชพันธุ์ไหนเป็นพิเศษแล้วบ้าง 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: เพลงที่เปิดในงานนิทรรศการ 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ าและดร.กบเดินชมงานนิทรรศการ

พันธุ์พืช 
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  ภาพที่ 3.9 ต้นน้ าถามพ่อกบว่านี้ต้นอะไร 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 5. ต้นน้ าถามพ่อกบว่านี้ต้นอะไร 
พ้ืนหลัง (Background) :: ว่านสี่ทิศ 
ตัวละคร :: ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : พ่อครับๆนี่ต้นอะไรหรอครับสีสันสวยและดูแปลกจัง
เลยครับพ่อ 
ดร.กบ : อ๋อนี่คือว่านสี่ทิศไงลูก เป็นไม้ประดับชั้นดีเลยหล่ะลูก 
ต้นน้ า : ว้าววว แล้วว่านสี่ทิศเป็นพืชชนิดอะไรเหรอครับพ่อ  
 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: เพลงที่เปิดในงานนิทรรศการ 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ าและดร.กบดูว่านสี่ทิศ 
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  ภาพที่ 3.10 พ่อกบให้ความรู้เกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 6. พ่อกบให้ความรู้เกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
พ้ืนหลัง (Background) :: ว่านสี่ทิศ 
ตัวละคร :: ดร.กบ  ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ดร.กบ : ว่านสี่ทิศเป็นพืชชนิดล้มลุกมีถิ่นก าเนิดมาจากทวีป
อเมริกาใต้และแอฟริกา เลยเชียวนะ 
ต้นน้ า : โห พ่อมีหนังสือเก่ียวกับว่านสี่ทิศรึเปล่าครับ? 
พ่อ    : แน่นอนพ่อมีอยู่แล้วแหละลูกแต่หนังสือเล่มที่พ่อมีอยู่
คงไม่เข้ากับลูกหรอกมั้ง เดี๋ยวพ่อท าให้ใหม่ละกันนะ 
ต้นน้ า : ครับผม (ยิ้ม) 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: เพลงที่เปิดในงานนิทรรศการ 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ าและดร.กบดูให้ความรู้เกี่ยวกับว่านสี่

ทิศ 
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      ภาพที่ 3.11 2 วันต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 7. 2 วันต่อมา 
พ้ืนหลัง (Background) :: พ้ืนหลังสีฟ้า นก  พระอาทิตย์ 
ตัวละคร ::  
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  2 Day Later 

บทพูด (dialog):: - 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี 
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  ภาพที่ 3.12 พ่อกบน าหนังสือว่านสี่ทิศให้ต้นน้ า 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 8. พ่อกบน าหนังสือว่านสี่ทิศให้ต้นน้ า 
พ้ืนหลัง (Background) :: กรอบรูป ห้องนั่งเล่น นาฬิกา  
ตัวละคร :: ดร.กบ ต้นน้ า คุมะ 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ดร.กบ : อะนี่หนังสื่อเกี่ยวกับว่านสี่ทิศฉบับการ์ตูนที่พ่อเขียน
ขึ้นมาเอง 
ต้นน้ า : ว้าว ขอบคุณมากเลยครับพ่อมีรูปคุมะอยู่บนปกหนัง
สื่อด้วย  

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ า คุมะและดร.กบยื่นหนังสื่อว่านสี่ทิศ

ให้ต้นน้ า 
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      ภาพที่ 3.13 ต้นน้ าเดินขึ้นไปบนห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 9. ต้นน้ าเดินขึ้นไปบทห้อง 
พ้ืนหลัง (Background) :: กรอบรูป ภายในบ้าน ประตู 
ตัวละคร :: ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : รู้สึกตื่นเต้นจังเลย 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ าเดินขึ้นไปบนห้อง 
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           ภาพที่ 3.14 ต้นน้ าเปิดหนังสือข้ึนมาอ่าน 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 10. ต้นน้ าเปิดหนังสือขึ้นมาอ่าน 
พ้ืนหลัง (Background) :: หน้าต่าง ผ้าม่าน โต๊ะเขียนหนังสือ  เตียง หมอน 
ตัวละคร :: ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : ภาพสวยจัง โอ้วว!! แสงอะไรนะ แสบตาไปหมดแล้ว 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ าเปิดหนังสือขึ้นมาอ่าน เสียงลมแผ่ว

เบาพัดมาจากหน้าต่าง 
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        ภาพที่ 3.15 ไปในโลกจินตนาการของต้นน้ า 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 11. ไปในโลกจินตนาการของต้นน้ า 
พ้ืนหลัง (Background) :: พ้ืนหลังสีเหลืองทอง 
ตัวละคร :: ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : ฉันเวียนหัวไปหมดแล้วอะไรกันเนี้ย นั้นเสียงใครกัน 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ต้นน้ า 
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                            ภาพที่ 3.16 คุมะเดินมา 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 12. คุมะเดินมา 
พ้ืนหลัง (Background) :: ต้นไม้ ภูเขา ต้นหญ้า ก้อนหิน 
ตัวละคร :: คุมะ 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ต้นน้ า : นั้นใครหน่ะ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+คุมะ เสียงนกร้อง 
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 ภาพที่ 3.17 คุมะพาต้นน้ าไปศึกษาเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 

ฉากที่ (Scenes) :: 13. คุมะพาต้นน้ าไปศึกษาเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
พ้ืนหลัง (Background) :: ต้นไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา ต้นหญ้า ก้อนหิน บ้าน 
ตัวละคร :: คุมะ ต้นน้ า 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: คุมะ : ต้นน้ า นายพอจะรู้ไหมว่าว่านสี่ทิศเป็นพืชประเภทอะไร 
ต้นน้ า : รู้สิ ว่านสี่ทิศเป็นพืชประเภทล้มลุกไง 
คุมะ : ถูกต้องแล้วหละต้นน้ า ว่านสี่ทิศเป็นพืชชนิดล้มลุก ที่มีต้น
ก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา ว่านสี่ทิศมีหัวเป็นล า
ต้นอยู่ใต้ดิน หรือที่เรียกกันว่า ฐานหัวยังไงล่ะ 
ต้นน้ า : เอ๊ะ คุมะ แล้วล าต้นยาวๆ ข้างบนนี่หละ เป็นล าต้นหรือ
เปล่า 
คุมะ : เข้าใจผิดแล้วหละต้นน้ า มันเป็นแค่กาบที่เรียงซ้อนกันเป็น
ชั้นๆ จนมีลักษณะคล้ายกับหัวหอมใหญ่ จนเป็นส่วนหนึ่งของล า
ต้นเท่านั้นเอง แต่ก็ใช่ว่ากาบนี้ มันจะไร้ประโยชน์นะ หน้าที่ของ
ในค่อนข้างที่จะส าคัญเลยทีเดียวละ กาบพวกนี้ท าหน้าที่เก็บ
สะสมอาหาร และกาบชั้นนอกสุดมันจะแห้งยาก เพราะอะไรต้น
น้ ารู้หรือเปล่า 
ต้นน้ า : เอ่ิม คิดไม่ออกอ่ะ 
คุมะ : สาเหตุที่กาบชั้นนอกแห้งที่สุดก็เพราะว่า ต้องป้องกันการ
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ระเหยของน้ า ของเนื้อเยื่อภายในจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ยังไงล่ะ ส่วนบริเวณโคนกาบซึ่งเป็นจุดก าเนิดตา ตาแต่ละข้างที่
เจริญจะพัฒนาเป็นหัวใหม่ได้ยังไงล่ะ 
ต้นน้ า : ว้าวววว แล้วระบบรากล่ะคุมะ ฉันอยากรู้จังเลย 
คุมะ : ระบบของรากใช่ไหม ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรากฝอย
จ านวนมาก จะเจริญออกจากทางหัวใหญ่ยังไงล่ะ ลักษณะของ
รากจะมีลักษณะกลมเรียวเล็กใกล้เคียงกันทุกเส้นเลย แต่บริเวณ
ปลายรากจะแต่งกิ่งออกเป็นย่อยๆ เป็นแขนง รากที่อายุน้อยก็จะ
เป็นสีขาว และจะเป็นสีน้ าตาลอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้น  
ต้นน้ า : ว้าว นายเก่งจังเลยนะคุมะ  
คุมะ : แน่นอนสิ เพราะฉันดูจากการทดลองจากพ่อของนาย
ตลอดเวลาเลย เอาละได้เวลาแล้วส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ว่านสี่ทิศแล้ว 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+คุมะและต้นน้ าเสียงพูด 
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 ภาพที่ 3.18 พ่อกบทักทายพร้อมอธิบายเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 14. พ่อกบทักทายพร้อมอธิบายเกี่ยวกับว่านสี่ทิศ 
พ้ืนหลัง (Background) :: ห้องทดลอง ว่านสี่ทิศ  
ตัวละคร :: ดร.กบ ต้นน้ า คุมะ 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ดร.กบ : อ้าวว่าไงเด็กๆไปไหนมากันเนี่ย  
คุมะ : ผมพาต้นน้ าไปรู้จักกับว่านสี่ทิศมาครับ ตอนนี้ผมก็เลย
พาต้นน้ ามาหา ดร.กบเพ่ือเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่
ทิศครับ 
ดร.กบ : อ้าวเหรอ พอดีเลยพ่อก าลังเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่
ทิศอยู่พอดีเลย ดีๆ งั้นเรามาเริ่มกันเลย 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ดร.กบ ต้นน้ า คุมะ เสียงคุย 
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 ภาพที่ 3.19 วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 15. วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 1 
พ้ืนหลัง (Background) :: - 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมน้ ายาฟอกฆ่าเชื้อ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: สาธิตเป็นวีดีโอ 
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ภาพที่ 3.20 วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 16. วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 2 
พ้ืนหลัง (Background) :: - 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเนื้อเยื่อ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: สาธิตเป็นวีดีโอ 
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ภาพที่ 3.21 วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 17. วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 3 
พ้ืนหลัง (Background) :: - 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: สาธิตเป็นวีดีโอ 
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ภาพที่ 3.22 วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 4 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 18. วีดีโอสาธิต ขั้นตอนที่ 4 
พ้ืนหลัง (Background) :: - 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการบ่มเนื้อเยื่อ 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: สาธิตเป็นวีดีโอ 
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ภาพที่ 3.23  พ่อกบยื่นว่านสี่ทิศให้เป็นของขวัญต้นน้ า 

 

 

 

 

 

 

ฉากที่ (Scenes) :: 19. พ่อกบยื่นว่านสี่ทิศให้เป็นของขวัญต้นน้ า 
พ้ืนหลัง (Background) :: ห้องนั่งเล่นที่บ้าน ชั้นหนังสือ กรอบรูป นาฬิกา 
ตัวละคร :: ดร.กบ ต้นน้ า คุมะ 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  - 

บทพูด (dialog):: ดร.กบ : นี้จะ ลูกพ่อเอาของขวัญให้ส าหรับคนเก่งของพ่อ 
ต้นน้ า : ว้าว ว่านสี่ทิศขอบคุณครับพ่อ ผมจะเพาะปลูกและ
ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับพ่อ 

เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ดร.กบ ต้นน้ าคุมะ 
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ภาพที่ 3.24 ขอบคุณ 

 
ฉากที่ (Scenes) :: 20. ขอบคุณ 
พ้ืนหลัง (Background) :: สีด า 
ตัวละคร :: - 
รูปภาพ :: - 
ข้อความ (text)::  จัดท าโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
โครงการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ในการน าเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

ขอขอบคุณ 
ทีมพากย์เสียง 

นายสหนันท์ สกุลสิริวิทย์ (ดร.กบ) 
นางสาวเมลาณี บังคมเนตร (ต้นน้ า) 

นางสาวน๊อต ค าทอน (คุมะ) 
นางสาวฐิติมา จิ๋วทา (อ่ืนๆ) 
ผู้ด าเนินรายการส่วนวิดีโอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 
บทพูด (dialog):: - 
เสียงประกอบ(Sound):: เสียงดนตรี 
เพลงประกอบ (Music):: - 
เทคนิค (Animation):: ปรากฏเสียงดนตรี+ตัวหนังสือค่อยๆเลื่อนขึ้นไปจนสุด 

จัดท าโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

โครงการวจิัย การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ในการน าเสนอการเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพชื  

กรณ ีเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือว่านสี่ทิศ 
ขอขอบคุณ 

ทีมพากย์เสียง 
นายสหนันท์ สกุลสิริวทิย์ (ดร.กบ) 

นางสาวเมลาณี บังคมเนตร (ต้นน้ า) 
นางสาวนอ๊ต ค าทอน (คุมะ) 
นางสาวฐิติมา จิ๋วทา (อื่นๆ) 
ผู้ด าเนนิรายการส่วนวิดีโอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตติศกัดิ์ โชตกิเดชาณรงค ์
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3.4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการพัฒนาสื่อตามสตอรี่บอร์ดที่ออกแบบ
ไว้ โดยการน าตัวละครมาเคลื่อนไหว มักจะเริ่มจากการก าหนดต าแหน่งหลัก แล้วจึงค่อยๆ ท าใน
ส่วนย่อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อท าการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง 

3.4.2.1 สร้างพ้ืนหลังแอนิเมชัน 
น าภาพโครงร่างฉากงานนิทรรศการ ห้องทดลอง บ้าน และอ่ืนๆ มาวาดโดย

ใช้โปรแกรมส าหรับวาดภาพ 
3.4.2.2 สร้างเสียงของตัวละครแอนิเมชัน 

บันทึกเสียงตัวละคร ดร.กบ โดยนายสหนันท์ สกุลสิริวิทย์ , ตัวละครต้นน้ า 
โดย นางสาวเมลาณี บังคมเนตร , ตัวละครคุมะ โดยนางสาวน๊อต ค าทอน และ ตัวละครอ่ืนๆ โดย
นางสาวฐิติมา จิ๋วทา 

3.4.2.3 ออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 
น าภาพโครงร่างตัวละครซึ่งประกอบด้วย ดร.กบ , ต้นน้ า และ คุมะ มาวาด

โดยใช้โปรแกรมส าหรับวาดภาพ และท าให้ตัวละครเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมส าหรับสร้างแอนิเมชัน  
3.4.2.4 ออกแบบวิดีโอสาธิต 

บันทึกวิดีโอสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ และท าการตัดต่อคลิปวิดีโอ
ให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน  

 
3.4.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากสร้างตัวละคร ภาพเคลื่อนไหว และ

ตัดต่อคลิปวิดีโอสาธิต เสร็จแล้ว จึงน ามาตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเรียงล าดับเรื่องตาม
สตอรี่บอร์ด ใส่เสียงประกอบ ข้อความต่างๆ ใส่ส่วนน า และค าขอบคุณ เพ่ือท าการแปลงไฟล์งานให้
อยู่ในรูปแบบไฟล์วีดีโอ 

 
3.5 แบบประเมินคุณภาพสื่อน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

เมื่อพัฒนาสื่อน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศเป็นที่เรียบร้อย และเพ่ือให้สื่อที่
ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงน าสื่อชันดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านการ
พัฒนาสื่อ เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพของสื่อด้วย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อ 
ดังนี้ 

 
แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาส่ือ 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

 
แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อ เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของสื่อ

ในด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ส าหรับโรงเรียนใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ล าพูน  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนตามความเป็นจริง 
ระดับความพอใจ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก  4 หมายถึง คุณภาพดี   

3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 2 หมายถึง คุณภาพน้อย  
1 หมายถึง คุณภาพน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 3.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อด้านการพัฒนา 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การน าเสนอตัวการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสม      
2. การน าเสนอวีดีโอมีความเหมาะสม      
3. การแสดงผลของตัวอักษรมีความเหมะสม      
4. การแสดงผลของเสียงมีความเหมาะสม      
5. การล าดับขั้นตอนของเนื้อหามีความเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 

 
3.6 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อน าเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 

หลังจากท าการประเมินคุณภาพของของสื่อเป็นที่เรียบร้อย จึงน าของสื่อไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ของสื่อ ดังนี้ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ 
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ เป็นแบบ

ประเมินที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจจากการรับชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ ส าหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ล าพูน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้ 
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ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนตามความเป็นจริง 
ระดับความพอใจ 5 หมายถึง มากท่ีสุด  4 หมายถึง มาก  3 หมายถึง ปานกลาง
  

2 หมายถึง น้อย  1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5  4  3  2  1  
1. การน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ      
2. ล าดับขั้นตอนของเนื้อหา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง      
3. น้ าเสียงในการบรรยายมีความชัดเจน      
4. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม      
5. ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายมีความชัดเจน      
6. การน าเสนอในส่วนการ์ตูนมีความเหมาะสม      
7. การน าเสนอในส่วนวีดีโอมีความชัดเจน      
8. เนื้อหาในการน าเสนอมีความสมบูรณ์      
9. การน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย       
10. ระยะเวลาในการน าเสนอเหมาะสม      
11. ได้ประโยชน์จากการรับชมสื่อ      
12. การน าเสนอเร้าความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ ในเรื่องราวที่

จะศึกษา 
     

13. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจ าได้
ง่าย 

     

14. เป็นสื่อที่มีการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม      
15. ความเหมาะสม โดยภาพรายรวมของสื่อ      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 

 




