คู่มอื การจัดทํา
วิธีวจิ ยั วิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
เสร็จสมบูรณ์ หลังการสอบนําเสนอ

ตามมติทปี่ ระชุมครั้ งที่ 4/2558 วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558

การจัดรูปแบบหน้ ากระดาษ

ข้ อกําหนดระยะการจัดหน้ ากระดาษของรู ปเล่ ม ( การพิมพ์ เนือ้ หาทั้งเล่ มให้ พมิ พ์ จากเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ )
บบ
1. หน้ าปกนอกใช้ตวั อักษรเข้มขนาด 20 นิ้ว โดยใช้ Angsana New
หน้ ากระดาษ
1) ขอบบน 1.5 นิ้ว ใส่ Logo มหาวิทยาลัย พิมพ์สีใช้ปกสันกาวสี ฟ้า (สําหรับ วิชา MULT3901)
2) ขอบบน 1.5 นิ้ว ไม่ใส่ Logo มหาวิทยาลัย พิมพ์สี ใช้ปกแข็งสี น้ าํ เงินเข้ม (สําหรับ วิชา MULT4902)
3) ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
4) เขียนชื่อหัวข้องานวิจยั ภาษาไทยและอังกฤษ
5) กึ่งกลางกระดาษ เขียน ชื่อ – สกุล ผูว้ ิจยั โดยไม่ตอ้ งใส่ คาํ นําหน้า
6) ด้านล่าง วัดระยะ 1 นิ้ว เขียนข้อความต่อไปนี้
สํ าหรับรายวิชาวิธีวจิ ัยวิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (MULT3901)
เค้าโครงงานวิจยั นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาวิธีวิจยั วิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
ตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.255... (ปี พ.ศ. ให้ใช้ พ.ศ.ที่นกั ศึกษาทําวิจยั เสร็ จหรื อส่ งงานวิจยั )
สํ าหรับรายวิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (MULT4902)
ปริ ญญานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
ตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.255... (ปี พ.ศ. ให้ใช้ พ.ศ.ที่นกั ศึกษาทําวิจยั เสร็ จหรื อส่ งงานวิจยั )
2. หน้ าปกใน (เหมือนหน้าปกนอก) แต่เวลาพิมพ์ใช้กระดาษขาวธรรมดา
3. หน้ าอนุมตั ิ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
หัวข้อ ทุกหน้าใช้ font รู ปแบบ Angsana New ขนาด 20 ตัวหนา
4. บทคัดย่ อ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว (ต้องมีคาํ สําคัญ)
5. กิตติกรรมประกาศ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
6. สารบัญ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
7. สารบัญตาราง ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
8. สารบัญภาพ ขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว
9. หน้ าบท บน 2 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว (เช่น บทนํา,บทที่ 1,บทที่ 2....)
10.หน้ าเนือ้ หา บน 1.5 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว (เนื้อหาถัดจากหน้าบท)

กําหนดเนือ้ หาของรู ปเล่ มงานวิจัย ในรายวิชา
1. วิธีวจิ ัยวิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย [MULT3901] บทที่ 1-3
2. การวิจัยทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย [MULT4902] บทที่ 1-5
เนือ้ หาที่นักศึกษาต้ องทําในรู ปเล่ ม
การเยือ้ งและระยะห่ าง (ช่ องไฟระยะบรรทัด) ทั้งเล่ ม
ตัวเลือกระหว่างบรรทัด 1.0 ระยะห่างก่อน 0 พ. ระยะห่างหลัง 0 พ.
บทที่ 1 บทนํา
ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับ MT1 แต่ตดั ข้อ 1 ออกให้เริ่ มจาก (หัวข้อ 1.1-..... เคาะ Tab 1 Tab)
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 หลักการ ทฤษฎี เหตุผล
1.4 ขั้นตอนการดําเนินการ
1.5 แผนการดําเนินงานและขอบเขตการศึกษา (ไม่เอา Grantt chart)
1.6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7 คํานิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ทฤษฏีหรื อเอกสารที่มีเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับชื่อ
งานวิจยั ที่นกั ศึกษาจะทําการวิจยั เช่น ชื่ องานวิจยั “การผลิตสื่ อการสอนมัลติมีเดียวิชาสังคม
ศึกษาสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3”
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะได้แก่
2.1 รายวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อด้านมัลติมีเดีย
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน
2.5 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
2.7 ทฤษฎีพฤติกรรม

2.7 สตอรี่ บอร์ด (Storyboard) กับการผลิตสื่ อ
2.8 โปรแกรมที่ใช้พฒั นาสื่ อแอนิเมชัน
2.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการ
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หรื อขั้นตอนการพัฒนาสื่ อ
3.4 การออกแบบสื่ อ
3.3.1 ความคิด แนวคิด (IDEA)
3.3.2 เนื้อเรื่ อง (STORY)
3.3.3 สตอรี่ บอร์ (STORY Board)
3.3.4 เสี ยง (AUDIO AND SOUND)
3.3.5 ภาพเคลื่อนไหว (ANIMATE)
3.3.6 แก้ไข (EDIT)
3.3.7 การผลิตขั้นสุ ดท้าย (FINAL OUTPUT)
3.5 บทดําเนินเรื่ อง
3.6 สตอรี่ บอร์ด (Storyboard)
หมายเหตุ การใส่ ข้อความอธิบายประกอบตารางและภาพ
ตาราง พิมพ์ชื่อตารางชิดซ้ายด้านบนตาราง โดยชื่อตารางจะเป็ นตัวเลขบท และมีจุด
คัน่ (.) เช่น ตารางที่ 1.1 หมายถึง ตารางที่ 1 ของบทที่ 1 ,ตารางที่ 2.1 หมายถึง ตารางที่ 1 ของ
บทที่ 2 ตัวอย่างเช่น ตารางที่ 1.1 ขนาดของรู ปภาพ (คําว่ าตารางที่ 1.1 ใช้ ตวั หนา)

ตัวอย่ างตาราง

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรี ยบเทียบความยาวสายสัญญานระยะเวลา 30 รอบ ตั้งแต่ ครั้งที่ 1 ถึง
ครั้งที่ 4 หน่วยเป็ นเซ็นติเมตร
ที่มา : (ชื่อหน่วยงาน/ผูแ้ ต่ง, เว็บไซต์หรื อหนังสื อ)
(เว้ น 1 บรรทัด)

ความยาวสาย (cm )

เวลา 30 รอบ ( s )
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

30.5

34

34

34

34.3

41.6

39

39

39

39.0

67.1

51

50

50

50.3

(เว้ น 1 บรรทัด)
ภาพ พิมพ์ชื่อภาพกึ่ งกลางใต้ภาพ โดยชื่ อภาพจะเป็ นตัวเลขบท และมีจุดคัน่ (.)
เช่น ภาพที่ 1.1 หมายถึง ภาพที่ 1 ของบทที่ 1 ,ภาพที่ 2.1 หมายถึง ภาพที่ 1 ของบทที่ 2
ตัวอย่างเช่น ภาพที่ 2.1 ภาพชนิด vactor (คําว่ าภาพที่ 2.1 ใช้ ตวั หนา)
การอ้ างอิงที่มา ของภาพ หรือข้ อมูล จากเว็บไซต์
ตัวอย่าง
(เว้ น 1 บรรทัด)

(เว้ น 1 บรรทัด)
ภาพที่ 2.1 ภาพชนิด vactor
ที่มา : (ชื่อหน่วยงาน/ผูแ้ ต่ง, เว็บไซต์หรื อหนังสื อ)
ที่มา : (ชื่อหน่วยงาน/ผูแ้ ต่ง,http://www.fightersgeneration.com/nx5/char
/flash-injustice-primecostume.jpg)
ตัวอย่ างขนาด 16 ตัวปกติ
(เว้ น 1 บรรทัด)
รู ปแบบ

การรันหมายเลขในแต่ ละบท
ให้รันเลข ไม่เกิน 3 ช่วง แต่ละช่วงให้ลดหลัน่ ช่วงระยะห่างให้มีขนาดเท่ากัน
(1.1 - 1.1.1 - 1.1.1.1) หากเกินนี้ ให้รันโดยใช้หมายเลขแล้วตามด้วยวงเล็บ ตัวอย่างเช่น
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
2.1.1 ขั้นตอนการผลิตสื่ อ
2.1.1.1 ขั้นการวิเคราะห์
2.1.1.2 ขั้นออกแบบ
1) การออกแบบโฟลชาร์ต
1.1) วิธีสร้างโฟลชาร์ต
2) การออกแบบสตอรี่ บอร์ด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
2.3 รายวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3
2.4 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
2.5 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.6 สตอรี่ บอร์ด (Storyboard) กับการผลิตสื่ อ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่ างสั นปก
ขนาด 16 หนา
พ.ศ. 2560

ขนาด 16 หนา
การผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกอนุรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน

ท.ม.

สั นปก

หมายเหตุ สามารถปรับขนาดตัวอักษรเพือ่ ให้ เหมาะสมกับขนาดความหนาของเล่ ม

ตัวอย่ าง ปกนอก เข้ าปกสั นกาว สี ฟ้า

ระยะขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว
ระยะขอบกระดาษด้านขวา 1.0 นิ้ว

ขนาดสู ง 2.04”
กว้าง 1.76”

ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว

ขนาด 20 หนา

การผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกอนุรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน
Production of 3D Animation to World Conservation Awareness on
Juvenile
คําขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ยกเว้นคําเชื่อม

*ใช้ เป็ นปกนอก*

มงคล ชินพีระเสถียร
สุ ปรีชา นนธิจันทร์
สิ ทธิโชค สุ ขปราโมกข์

ขนาด 20 หนา
คัน่ ชื่อ-สกุล เว้นวรรค 2 ตัวอักษร

ขนาด 18 หนา

เค้ าโครงงานวิจยั นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาวิธีวจิ ยั วิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระบุปีที่สอบวิธีวิจยั ฯ
พ.ศ. 2560
ปี ที่ส่ง

ระยะขอบกระดาษด้านล่าง 1.0 นิ้ว

ตัวอย่ างใบรองปก

( กระดาษเปล่ารองปกใน 1 แผ่น )

*หน้ านี*้
โดยปกติแล้ วร้ านทีเ่ ข้ าเล่ ม
จะมีกระดาษรองปกให้ อยู่แล้ว
ผู้วจิ ยั ไม่ ต้องใส่ หน้ านี้

ระยะขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว

ตัวอย่ าง ปกใน กระดาษขาวธรรมดา

ระยะขอบกระดาษด้านขวา 1.0 นิ้ว

ขนาดสู ง 2.04”
กว้าง 1.76”

ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว

ขนาด 20 หนา

การผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกอนุรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน
Production of 3D Animation to World Conservation Awareness on
Juvenile
คําขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ยกเว้นคําเชื่อม

มงคล
สุ ปรีชา
สิ ทธิโชค

ขนาด 20 หนา
ชินพีระเสถียร
คัน่ ชื่อ-สกุล เว้นวรรค 2 ตัวอักษร
นนธิจันทร์
สุ ขปราโมกข์
ขนาด 18 หนา

เค้ าโครงงานวิจยั นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาวิธีวจิ ยั วิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระบุปีที่สอบวิธีวิจยั ฯ
พ.ศ. 2560
ปี ที่ส่ง

ระยะขอบกระดาษด้านล่าง 1.0 นิ้ว

จากขอบบน 1.5 นิ้ว
จากขอบซ้ าย
1.5 นิว้

ตัวอย่ าง ใบหน้ าอนุมัติ

ชื่อ

:

ชื่อเรื่ อง
สาขา
คณะ
ที่ปรึ กษา
พ.ศ.

:
:
:
:
:

ห่ างจาก
ขอบขวา 1 นิว้

ใส่ คาํ นําหน้ าชื่อด้ วย
นายมงคล ชินพีระเถสี ยร
นายสุ ปรี ชา นนธิจนั ทร์
นายสิ ทธิโชค สุ ขปราโมกข์
การผลิตสื่ อแอนิเมชัน่ 3 มิติเพื่อสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์โลกสําหรับเยาวชน
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ขนาด 16 หนา
*****กล่าวถึงความเป็ นมา เหตุจูงใจที่ตอ้ งทํางานวิจยั นี้
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ขนาด 16 ปกติ
*** 1.2.1 ……………………………………………………………
1.2.2 ……………………………………………………….....
1.2.3 ………………………………………………………….
ห่ างจากขอบ 1.2.4 ………………………………………………………….
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
เสมอตัวอักษรแรกของบรรทัดบน
1.3 หลักการ ทฤษฎี เหตุผล
****…………………………………………………………………………………………
1.4 ขั้นตอนการดําเนินการ
1.4.1 ……………………
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ปกติ
1.4.1.1 …………..…..……..
1.4.1.2 …………….……….
1.4.1.3 ………………………
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
1.5 แผนการดําเนินงาน ขอบเขตการศึกษา
****เขียนเป็ นลําดับขั้นตอนในการปฏิบตั ิดาํ เนินงาน ตั้งแต่เริ่ มต้นหาหัวเรื่ องที่สนใจ จนกระทัง่ การ
จัดทําคู่มือปริ ญญานิพนธ์
1.5.1 แผนการดําเนินงาน
1.5.1.1 ....................................
1.5.2 ขอบเขตการศึกษา
1.5.2.1 ....................................
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

1.5.4 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1.5.4.1 ....................................
1.5.3 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1.5.3.1 ....................................
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
****โดยเขียนเป็ นข้อ ๆ
1.7 คํานิยามศัพท์ เฉพาะ

หน้าเนื้อหาให้ต้ งั ค่าหน้ากระดาษ
บน 1.5 นิ้ว
ซ้าย 1.5 นิ้ว
ขวาและล่าง 1 นิ้ว

ขนาด 20 หนา

หน้าแรกของบทไม่แสดงเลขหน้า หน้าต่อไปแสดงเลขหน้า
ขนาด 16

3

บทที่ 2
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

ขนาด 20 หนา

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
*******กล่าวนําวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั

วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึ ง ทฤษฏี หรื อเอกสารที่ มีเนื้ อหาสาระที่ เกี่ ยวข้องกับ
งานวิจยั ที่นกั ศึกษาจะทําการวิจยั เช่น ชื่ องานวิจยั “การผลิตสื่ อการสอนมัลติมีเดียวิชาสังคม
ศึกษาสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3”
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะได้แก่
2.1 รายวิชาสังคมศึกษาชั้นปี ที่ 3
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อด้านมัลติมีเดีย
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน
2.5 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
2.7 ทฤษฎีพฤติกรรม
2.7 สตอรี่ บอร์ด (Storyboard) กับการผลิตสื่ อ
2.8 โปรแกรมที่ใช้พฒั นาสื่ อแอนิเมชัน
2.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ขนาด 20 หนา

หน้าแรกของบทไม่แสดงเลขหน้า หน้าต่อไปแสดงเลขหน้า
ขนาด 16
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

5

บทที่ 3
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

ขนาด 20 หนา

วิธีการดําเนินงาน

(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
****กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบงานที่เกี่ยวข้อง******
ขนาด 16 หนา
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 35 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 35 คน จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง
32 คนโดยอ้างอิงขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน บอกขนาดตัวอย่าง เมื่อ
ทราบขนาดประชากร โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมัน่ 95%
(ตัวอย่างนักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีอื่นได้)
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.2.1.1 สื่ อแอนิเมชัน่ 3 มิติ เพื่อสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์โลกสําหรับเยาวชน
3.2.1.2 แบบประเมินประสิ ทธิภาพสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) จํานวน 2 ข้อ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ อาชีพ ตําแหน่งและสถานที่ทาํ งาน
ส่ ว นที่ 2 คํา ถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของ สื่ อ แอนิ เ มชั่น 3 มิ ติ เพื่ อ สร้ า ง
จิตสํานึกอนุรักษ์โลกสําหรับเยาวชน จํานวน 3 ด้าน แบ่งออกเป็ นด้านเนื้อหาของสื่ อ จํานวน 6 ข้อ
ด้านความเหมาะสมและความงามของภาพ จํานวน 6 ข้อ และด้านประสิ ทธิภาพสื่ อ จํานวน 6 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating –
Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึง 5 ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
ระดับความเห็น 5 คะนน หมายถึง ดีมาก
ระดับความเห็น 4 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับความเห็น 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง

ระดับความเห็น 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับความเห็น 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นหลังจากชมสื่ อแอนนิ เมชั่น มี ลกั ษณะ
คําถามระดับความพอใจสื่ อแอนิ เมชัน่ 3 มิ ติ เพื่อสร้ างจิ ตสํานึ กอนุ รักษ์โลกสําหรั บเยาวชน
แบ่งเป็ นระดับพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ควรแก้ไขปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ หลังจากชมสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน
3.2.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูใ้ ช้สื่อ
เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) จํานวน 2 ข้อ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา
ส่ ว นที่ 2 คํา ถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของ สื่ อ แอนิ เ มชั่น 3 มิ ติ เพื่ อ สร้ า ง
จิ ตสํานึ กอนุ รักษ์โลกสําหรับเยาวชน จํานวน 2 ด้าน แบ่งออกเป็ นด้านคุณภาพ จํานวน 14 ข้อ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จํานวน 4 ข้อ
ลักษณะของแบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating –
Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึง 5 ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
ระดับความเห็น 5 คะนน หมายถึง ดีมาก
ระดับความเห็น 4 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับความเห็น 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
ระดับความเห็น 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับความเห็น 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นหลังจากชมสื่ อแอนนิ เมชั่น มี ลกั ษณะ
คําถามระดับความพอใจสื่ อแอนิ เมชัน่ 3 มิ ติ เพื่อสร้ างจิ ตสํานึ กอนุ รักษ์โลกสําหรั บเยาวชน
แบ่งเป็ นระดับพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ควรแก้ไขปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ หลังจากชมสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน
ในการสร้ างแบบสอบถามครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั สร้ างโดยอาศัยข้อมูลที่ ได้จากเอกสารที่ เกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี บทความ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับงานวิจยั นี้
3.2.2 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
3.3 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ หรือขั้นตอนการพัฒนาสื่อ
ขนาด 16 ปกติ
****……………………………………………………………………………………………
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

3.4 การออกแบบสื่ อ
****……………………………………………………………………………………………
3.5 บทดําเนินเรื่อง
****……………………………………………………………………………………………
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
3.6 สตอรี่บอร์ ด (Storyboard)
****……………………………………………………………………………………………
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )

ให้ ดูตวั อย่ างรู ปแบบการจัดทําสตอรี่บอร์ ด

เรี ยงลําดับชื่อตาม
ตัวอักษร ก-ฮ
และ A-Z
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ขนาด 18 หนา

บรรณานุกรม

(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
ชัชฎา ชวรางกูร. 2551. การพัฒนาวีดิทัศน์ แอนิเมชั่ นสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สํ าหรั บนักเรี ยนช่ วงชั้ นที่ 3. กรุ งเทพมหานคร: สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ขนาด 16 หนา
พระนครเหนือ.
ธนัญชัย เดชพลกรัง. 2551. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียที่สร้ างขึ้นตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่. กรุ งเทพมหานคร:
ขนาด 16 ปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.
ภาวิตรี ศรี บุญ. 2551. โครงการออกแบบแอนิ เมชั่ นเกี่ยวกับปั ญหาป่ าไม้ เพื่อใช้ เป็ นสื่ อรณรงค์
สํ าหรั บกรมป่ าไม้ . กรุ งเทพ: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
วรพรรณ บุ ด ดี ด้ว ง. 2551. การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวติ ประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. กรุ งเทพ: คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
สุ ดารัตน์ วงศ์คาํ พา, สานิ ตย์ กายาผาด และวิทยา อารี ราษฎร์ . 2554. พัฒนาสื่ อการ์ ตูนแอนิเมชั่ น 2
มิติ เพื่อรณรงค์ แก้ ปัญหาเด็ก. มหาสารคาม: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อําเภอกันทรวิชยั .
สุ ชีพ วงษ์ตาแสง. 2553. 3DS MAX ANIMATION BASIC. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั เน็ต
ดีไซน์ พับลิชชิ่ง จํากัด.
อนุศาสน์ สุ วรรณพรหม และพีรพล อริ ยรัตนา. Vray 2.30 fudamentals & 3ds Max 2013 New
Features. พิมพ์ครั้งที่1. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทราย.
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บรรณานุกรม (ต่ อ)
(เว้น1 บรรทัดขนาด 16 )
ศุจินนั ท์ ชิณเทศ และคณะ. ทรัพยากรนํา้ คืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://tummachatsingwadlom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=267463.
[13 กุมภาพันธ์ 2557].
สุ ทศั น์ สัตย์ประเสริ ฐ. การเขียนสตอรี่บอร์ ด (Story board). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
https://sites.google.com/site/pathumwilairoom1/contact. [6 มีนาคม 2557].
สุ วฒั น์ ธรรมสุ นทร. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อประเภทมัลติมีเดีย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://teacher80std.blogspot.com/2012/06/97.html. [17 กุมภาพันธ์ 2557].

หน้าแรกของภาคผนวกไม่แสดงเลขหน้า หน้าต่อไปแสดงเลข
หน้าขนาด 16 ห่ างขอบบน 0.5 นิ้ว และ ขอบขวา 1 นิ้ว

ขนาด 20 หนา กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก

ขนาด 18 หนา กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน

ขนาด 16 หนา ห่ างขอบบน 1 นิ้ว

50

ขั้นตอนการผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน
(เว้น 1 บรรทัดขนาด 16 )
ขนาด 16 ปกติ
รายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ
- ตาราง ลําดับตารางตั้งแต่ ก.1 เช่น ตารางที่ ก.1 ,ตารางที่ ก.2 เป็ นต้น
- ภาพ ลําดับภาพตั้งแต่ ก.1 เช่น ภาพที่ ก.1 ,ภาพที่ ก.2 เป็ นต้น
หมายเหตุ : ภาคผนวกอื่น เช่น ภาคผนวก ข , ค , ... ก็ปฏิบตั ิในลักษณะเดียวกัน

ภาคผนวก ข
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการผลิตสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน

55
ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ ในการผลิตสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพือ่ สร้ างจิตสํ านึกรักษ์ โลกสํ าหรับเยาวชน
ขนาด 16 หนา
รายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ
- ตาราง ลําดับตารางตั้งแต่ ข.1 เช่น ตารางที่ ข.1 ,ตารางที่ ข.2 เป็ นต้น
- ภาพ ลําดับภาพตั้งแต่ ข.1 เช่น ภาพที่ ข.1 ,ภาพที่ ข.2 เป็ นต้น

ขนาด 16 ปกติ

ภาคผนวก ค
การติดตั้งโปรแกรม

58
การติดตั้งโปรแกรม
ขนาด 18 หนา
รายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ
- ตาราง ลําดับตารางตั้งแต่ ค.1 เช่น ตารางที่ ค.1 ,ตารางที่ ค.2 เป็ นต้น
- ภาพ ลําดับภาพตั้งแต่ ค.1 เช่น ภาพที่ ค.1 ,ภาพที่ ค.2 เป็ นต้น
ขนาด 16 ปกติ

ภาคผนวก ง
แบบประเมินความพึงพอใจต่ อสื่ อแอนิเมชั่น 3 มิติ

59

แบบประเมินความพึงพอใจต่ อสื่ อแอนเมชั่น 3 มิติ
ใส่ แบบประเมิน (แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจสื่ อ)
ขนาด 16 หนา

ภาคผนวก จ
แบบประเมินประสิ ทธิภาพของสื่ อแอนิเมชัน 3 มิติ สํ าหรับผู้เชี่ยวชาญ

65

แบบประเมินประสิ ทธิภาพของสื่ อแอนิเมชัน 3 มิติ สํ าหรับผู้เชี่ยวชาญ
ใส่ แบบประเมิน (แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจสื่ อ)

ขนาด 16 หนา

แสดงเลขหน้าขนาด 16
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ประวัตผิ ู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
หมู่เรี ยน
สาขาวิชา

วันเดือนปี เกิด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี ที่เข้ารับการศึกษา
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
อีเมล์

นายมงคล ชินพีระเสถียร
5411502478
วท.บ. 541(4)/21
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20 เมษายน 2536

ขนาด 18 หนา

โรงเรี ยนอนุบาลเมืองอุทยั ธานี
โรงเรี ยนอุทยั วิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
พ.ศ. 2554
25 ถนนศรี น้ าํ ซึม ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
drumshero@hotmail.com
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ประวัตผิ ู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
หมู่เรี ยน
สาขาวิชา

วันเดือนปี เกิด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี ที่เข้ารับการศึกษา
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
อีเมล

นายสุ ปรี ชา นนธิจนั ทร์
5411506446
วท.บ. 541(4)/21
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1 พฤศจิกายน 2535
โรงเรี ยนวัดเสมียนนารี
โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี
โรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.
พ.ศ. 2554
149/1 ซ.วิภาวดี-รังสิ ต 20 ถ.วิภาวดี-รังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
ragnarokza02@hotmail.com

ประวัตผิ ู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา
หมู่เรี ยน
สาขาวิชา

นายสิ ทธิโชค สุ ขปราโมกข์
5411508350
วท.บ. 541(4)/21
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
27 กรกฎาคม 2533

วันเดือนปี เกิด
ประวัติการศึกษษ
ประถมศึกษา
โรงเรี ยนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรี ยนไทยบริ หารธุรกิจและพาณิ ชยการ
กรุ งเทพฯ
ปี ที่เข้ารับการศึกษา
พ.ศ. 2554
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
205 ม.1 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
อีเมล์
dominoball@hotmail.com

เล่ มฉบับสมบูรณ์ ทนี่ ักศึกษาจะต้ องส่ งสาขาวิชา
รหัสวิชา MULT3901 ชื่อวิชา วิธีวจิ ัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1.1 เล่มวิธีวิจยั วิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ปกสันกาวสี ฟ้า จํานวน 1 เล่ม
1.2 ไฟล์ขอ้ มูลที่อยูใ่ นเล่มปริ ญญานิพนธ์ท้ งั หมด ไฟล์ .DOCX และ .PDF (แยกส่ วนเนื้อหาแต่ละบท และส่วนประกอบ
อื่นๆ ให้เรี ยบร้อย) ไฟล์งาน
นําเสนอ(PowerPoint) ส่ งเป็ น CD หรื อ DVD พร้อมทั้งออกแบบหน้าปกกล่อง จํานวน 1 ชุด

