
 

 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฎีต่างๆ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ ในประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. บริบทวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
2. แนวคิดเก่ียวกับระบบมัลติมีเดีย 
3. แนวคิดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการผสิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย Adobe Flash  
5. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. บริบทวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง (ส านักอุทยานแห่งชาติ. 2557 : ออนไลน์) 
 1.1 ที่ตั้งและแผนที่ 
  วนอุทยานเขากระโดงอยู่ในท้องที่ต าบลเสม็ด ต าบลอิสานและต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ เนื้อท่ีส่วนใหญ่ของป่าเป็นที่สาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
  ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา-สุรินทร์)  

 ทิศใต้ จดที่สาธารณะประโยชน์ตามนสล.4130/2515 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 และ 
นสล.ฉบับที่ 46001/2543 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543  
  ทิศตะวันออก จดบ้านโคกเขา  
  ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บุรีรัมย์-ประโคนชัย)  
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  วนอุทยานเขากระโดงมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเนินเขา สภาพป่าเป็นป่าแดง 
หรือป่าเต็งรัง มีเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกัน สูงจากพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 60 เมตร เนินทาง ทิศใต้
เรียกว่า เขาใหญ่ ส่วนเนินทางทิศเหนือเรียกว่า เขากระโดง ซึ่งเนินเขาทั้งสองนี้เกิดจากการทับถมของ
เศษหินภูเขาไฟที่พ่นปะทุออกมาทางทิศตะวันออก และตะวันตก มีลักษณะเกือบเป็นที่ราบไม่เห็น
ร่องรอยชัดเจน รอบ ๆ เนินเขาเป็นเนินธารลาวา ซึ่งเป็นพืดหิน จากการส ารวจความหนาของชั้นลาวา
จากการระเบิดของเหมืองหิน พบว่า มีความหนามากกว่า 20 เมตร และแผ่กระจายไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของยอดเขามากกว่าทางทิศทางอ่ืน  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของป่าบริเวณเขากระโดงแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ  
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  
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 1.4 พืชพรรณและสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้  
  ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติจะเป็นพืชพันธุ์สวันนา (Savanna Biotope) เป็นหญ้าสูงและ
ต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย พืชพันธุ์ที่เกิดในเขตนี้จะเจริญเติบโตรวดเร็ว สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งป่า
ชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป ป่าเต็งรังมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง           
มีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ 
ส่วนใหญ่ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ มักกระจายอยู่ตามสันเนิน พ้ืนที่ราบที่เป็นทรายจัด 
หรือบนดินลูกรังท่ีมีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 50-1,000 เมตร  
ป่าเต็งรังในวนอุทยานเขากระโดง ต้นไม้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนื่องจากลักษณะดินตื้น และมีหิน
ผสมอยู่มาก ดินขาดความสมบูรณ์ เรือนยอดห่างกันท าให้แดดส่องลงมาถึงพ้ืนได้มาก พันธุ์ไม้ที่พบ
ได้แก่ เต็ง รัง มะกอกเลื่อม ตะคร้อ ขี้เหล็กป่า สมอพิเภก งิ้วป่า ปอยาบ เป็นต้น ส าหรับไม้พ้ืนล่างเป็น
พันธุ์พืชที่ชอบแสง จ าพวกหญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าคมบาง ในระดับไม้ชั้นรองจะพบไม้พุ่ม
เบิกน าหลายชนิด เช่น มะขามป้อม ติ้วขาว ติ้วแดง และยังมีพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกได้แก่ จามจุรี ลั่นทม 
สนประดิพัทธ์ โพธิ์ มะม่วง มะขาม ยูคาลิปตัส ในฤดูฝน พื้นที่ป่ามีพืชล้มลุกข้ึนอย่างหนาแน่น จะพบ
ดอกกระเจียวซึ่งเป็นพืชตระกูลขิง ข่า ออกดอกในช่วงฤดูฝน ดอกสามารถน ามารับประทานได้เหมือน
ข่าอ่อน ผักต่างๆ เช่น ผักหวาน ผักอีนูน ผักเม็ก ดอกดิน กระถกรก กระทงลาย สลิด ผักเปราะ 
กระโดน ผักแว่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีเห็ดจ าพวกที่สามารถน าไปปรุงอาหารได้ เช่น เห็ดโคน 
เห็ดระโงก เห็ดมันปู เห็ดน้ าหมาก เห็ดหูหนู เห็ดครก เห็ดเผาะ ซึ่งในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บ
หาจ านวนมาก เมื่อเข้าฤดูหนาว ป่าเต็งรังแห่งนี้จะมีความแล้งและผลัดใบ ใบไม้ร่วงแห้ง ซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงเป็นอย่างดี จึงมักเกิดไฟป่าในสังคมพืชชนิดนี้ทุกปี สังเกตว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าเต็งรังนี้จะมี
เปลือกหนา นอกจากใช้ต่อสู้กับความร้อนของไฟแล้วยังช่วยลดการคายน้ าอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ที่
วนอุทยานเขากระโดงไม่ค่อยมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นมากนัก  
  นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ชื่อ ต้นมะกอกโคก หรือเขมรเรียกว่า กระนุยขมอจ 
และชาวบ้านเรียกว่า ต้นหีผี และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schrebera swietenioides Roxb. เป็นพืชไม้
ประเภทยืนต้น ลักษณะไม้เปลือกแข็ง ล าต้นสูงใหญ่ ประเภทใบเลี้ยงคู่ออกดอกเป็นช่อๆ สีขาวแกม
เหลืองเล็กน้อยคล้ายๆ ดอกพวงพยอม แต่ไม่มีกลิ่นหอม จะเริ่มออกดอกในระยะต้ นของเดือน
พฤษภาคม ลักษณะของผลคล้ายๆ ลูกมะกอก ขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมื่อลูกสุกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะหล่นลงมาและแตกออกเป็นสองซีก เมื่อน าไปกดกับดินทรายดูจะปรากฏ
รอยคล้ายอวัยวะเพศหญิง มีเฉพาะประเทศไทย พบตามซากภูเขาไฟเก่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว การขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดและปักช าท าได้ยาก  
  ทรัพยากรสัตว์ป่า จากการส ารวจสัตว์ป่าในวนอุทยานเขากระโดงพบว่า สัตว์ที่พบมากจะ
เป็นประเภทสัตว์ปีก คือ พวกนกต่างๆ ซึ่งนกส่วนใหญ่ที่พบเป็นนกประจ าถิ่น เช่น นกแอ่นบ้าน           
นกกินปลีอกเหลือง นกเอ้ียงสาลิกา เป็นต้น ซึ่งนกจ าพวกนี้สามารถพบได้ง่ายทั่วไป ในบริเวณพ้ืนที่  
วนอุทยานเขากระโดง ส่วนนกอพยพจะสามารถพบได้มากในช่วงฤดูหนาว และบริเวณท่ีจะสามารถ
พบนกได้บ่อยที่สุดคือบริเวณริมน้ า นอกจากนกแล้วสัตว์ที่สามารถพบได้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นพวกสัตว์
ขนาดเล็ก พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระรอกหลากสีกระรอกบินจิ๋วท้องขาว กระแตธรรมดา 
กระเล็น อีเห็นธรรมดา พังพอนธรรมดา กระต่ายป่า อ้นเล็ก หนูพุกเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่า
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เหลือง เต่านา กิ้งก่าสวน กิ้งก่าหัวแดง งูสิงธรรมดา งูเห่าปลวก งูเห่าอีสานพ่นพิษ งูหลาม งูลายสาบ
คอแดง งูลายสาบดอกหญ้า งูเขียวพระอินทร์ ส่วนสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีสามารถพบได้ เช่น 
คางคกบ้าน ปาดบ้าน เขียดจะนา เขียดหลังปุ่ม กบบัว เป็นต้น ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ไม่พบในพ้ืนที่ 
เนื่องจากวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดงมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งชุมชน การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่างๆ 
มีค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการรบกวนพื้นที่และสัตว์ต่างๆ เช่นการใช้พื้นที่เพ่ือฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร การระเบิดหิน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น สัตว์ป่าในพื้นที่วนอุทยานเขากระโดง ส ารวจเมื่อ 
พ.ศ. 2512 โดยกรมป่าไม้ พบว่า สัตว์ป่าประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ไม่มีเหลืออยู่แล้ว               
มีแต่ขนาดเล็ก เช่น กระรอก กระต่ายป่า สัตว์ป่าที่น่าสนใจและยังคงมีอยู่จ านวนมากกว่าสัตว์ป่าชนิด
อ่ืนๆ คือ นก ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เท่าท่ีพบในการส ารวจได้แก่ นกขุนแผน นกเด้าดินสวน               
นกกระเต็นอกขาว นกกิ้งโครงคอด า นกกระจิบธรรมดา นกปรอดหัวโขน นกอีแพรดแถบอกด า         
นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกกระจี๊ด นกกระปูดใหญ่ อีกา นกเอ้ียงด า นกแอ่นพง นกยางกรอกพันธุ์จีน  
นกตะขาบทุ่ง นกจับแมลงจุกด า นกกินแมลงสีฟ้าอ่อน นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกแซงแซวหางปลา 
นกกระเบื้องคอขาว และมีเหยี่ยวแดง จ านวน 1 คู่บริเวณยอดเขากระโดง 

1.5 ข้อมูลทั่วไปวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ประกอบด้วย 
1.5.1 ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง 
1.5.2 ลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ 
1.5.3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
1.5.4 ประเภทและลักษณะของกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 
1.5.5 ประเภทและลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.5.6 การบริหารจัดการโดยทั่วไป 

1.6 แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
1.6.1 พระสุภัทรบพิตร 
1.6.2 พระพุทธบาทจ าลอง 
1.6.3 ปราสาทเขากระโดง 
1.6.4 ปากปล่องภูเขาไฟ 
1.6.5 บันไดนาคราช 
1.6.6 อ่างเก็บน้ าเขากระโดง 
1.6.7 ต้นโยนีปีศาจ 
1.6.8 หินลาวาลอยน้ า 
1.6.9 พรรณไม้ในอุทยาน 

1.7 แหล่งเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
1.7.1 ปล่องภูเขาไฟ 
1.7.2 หินภูเขาไฟ 
1.7.3 เฟิร์น 
1.7.4 ต้นโยนีปีศาจ 
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1.7.5 ปลวก 
1.7.6 กระรอก 
1.7.7 นก 
1.7.8 กิ้งกือ 
1.7.9 ลานนันทนาการ  

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย 
2.1 ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย 

  ได้มีนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของมัลติมีเดียไว้ดังนี้ 
ฐะปะนีย์ เทพยา (2540 : 7) กล่าวว่า ค าว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากค า 2 ค า คือ  

มัลติ หมายถึง ความหลากหลาย ผสมหรือประสม (Many, much, multiple) และค า มีเดีย (Media) 
หมายถึง สื่อหรือข่าวสาร เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าการท างานร่วมกับสื่อหลายๆ อย่าง เพ่ือท า
หน้าที่สื่อสารระหว่างกันและกัน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การสื่อสารด้วยข้อความ 
ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เสียง โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอน ของเนื้อหาและในปัจจุบันมีการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการผลิตหรือการความคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการเสนอ
ข้อมูล ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์และเสียง ระหว่างตัวสื่อกับ
ผู้ใช้งานตัวสื่อ เป็นต้น  

กิดานันท์ มลิทอง ( 2543 : 267) กล่าวว่า มัลติมีเดีย เป็นสื่อหลายแบบ โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการแสดงข้อความ ภาพและเสียงได้พร้อมกันมัลติมีเดีย เป็นการน าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ ในปัจจุบันมีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย 
เพ่ือการผลิตและควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูลและตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน์และเสียง 
 สรุป มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ สื่อหลายแบบ คือ เทคโนโลยีที่ท าให้คอมพิวเตอร์มี 
ความสามารถในการแสดงออกของข้อมูลในรูปของการผสมผสานระหว่าง ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการน าเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) 

2.2 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพวีดิทัศน์ และ           

การปฏิสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นลักษณะดังนี้ (อนิรุทธ์ สติมั่น. 2542 : 16 - 17) 
2.2.1  ข้อความ (Text) 

ข้อความหรือตัวอักษร ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับมัลติมีเดีย 
โดยที่ระบบมัลติมีเดียที่น าเสนอผ่านจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะในการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ที่ 
เกิดข้ึนในการน าเสนอข้อมูล ยังใช้ตัวอักษรหรือข้อความอยู่ เช่น ข้อความท่ีใช้ในส่วนของเมนูให้ 
เลือก เพราะสื่อความหมายได้ตรงและมีความคุ้นเคยในการใช้งานมาช้านาน ดังนั้น ข้อความ จึงเป็น 
องค์ประกอบที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในระบบมัลติมีเดีย 
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2.2.2 รูปภาพ (Image) จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
2.2.2.1  ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย 

ของจริง ภาพวาด ภาพลายเส้นเป็นต้น ภาพเป็นส่วนประกอบที่พบมากท่ีสุดในโปรแกรมมัลติมีเดีย 
จ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ภาพบิตแมพ (Bitmap) และภาพแบบเวคเตอร์กราฟิก (Vector Graphic) 

1) ภาพบิตแมพ (Bitmap) คือ ไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆ 
มาผสมสีเข้าด้วยกัน ได้แก่ สีแดง สีเขียวและสีน้ าเงิน (RGB) เกิดเป็นรูปภาพขึ้นมา โดยภาพนั้นๆ 
จะมีฟอร์แมตของภาพบิตแมพที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIP, .JPG, .TIF 
โปรแกรมท่ีใช้สร้างภาพบิตแมพ เช่น Adobe Photoshop 

ข้อดีของภาพบิตแมพ คือ มีความสามารถโหลดภาพได้เร็วในการแสดง 
ภาพ ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยกว่าและที่ส าคัญคือ ได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานมาก ดังนั้น 
จึงพบเห็นภาพบิตแมพอยู่ในสื่อมัลติมีเดียแบบต่างๆ มากมาย 

 ข้อเสียของภาพบิตแมพ คือ ขนาดของภาพมีขนาดคงที่ ไม่สามารถ        
ท าให้รูปภาพใหญ่ขึ้นกว่าขนาดปกติ เพราะภาพบิตแมพที่ขยายใหญ่ขึ้นจะมีความผิดเพ้ียนของภาพสูง 
สิ่งหนึ่งที่ขยายใหญ่ตามไปด้วยคือขนาดของจุด ภาพที่ได้จึงมีขนาดหยาบ ไม่ละเอียดในการแสดง 
ภาพ 

2)  ภาพเวคเตอร์กราฟิก (Vector Graphic) คือ ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา 
จากเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม ไม่สามารถท าการระบายสี ท าซ้ า หรือท าเทคนิคพิเศษใดๆ ได้เหมือน 
ภาพบิตแมพ ส่วนมากจึงใช้ภาพเวคเตอร์กับงานวาดภาพลายเส้น หรือภาพคลิปอาร์ต (Clip - Art) 
ภาพเหล่านี้จะฟอร์แมตที่แตกต่างจากภาพบิตแมพ ได้แก่ .AI .WMF โปรแกรมท่ีใช้สร้างภาพ 
เวคเตอร์กราฟิก ได้แก่ โปรแกรม Adobe IIIustrator และMacromedia Freehand 

ข้อดีภาพเวคเตอร์ มีดีที่มีความละเอียดของภาพในการแสดงสูงมาก 
ไม่ว่าภาพนั้นจะถูกย่อหรือขยายเป็นขนาดเท่าใดก็ตาม ก็ไม่ท าให้ภาพนั้นผิดเพ้ียนไปได้ 

ข้อเสียของภาพเวคเตอร์อยู่ที่การแสดงผลของรูปภาพที่ช้า เพราะ         
ทุกครั้งที่มีการแสดงผลต้องมีการเรนเดอร์ภาพใหม่ ยิ่งภาพที่มคีวามละเอียดสูงกว่าที่จะแสดงผล
ออกมาได้ต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงชนิดของภาพที่น ามาผลิตใน
มัลติมีเดียเพ่ือความสวยงามและให้มีความเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2.2  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพนิ่งหลายๆ เฟรม น ามา 
เรียงล าดับในการแสดงอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือท าให้ภาพมีการเคลื่อนไหวไปตามที่ 
ต้องการในการผลิตภาพเคลื่อนไหว ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการผลิตภาพเคลื่อนไหว  

ภาพเคลื่อนไหว คือ การแสดงภาพตามล าดับที่ก าหนด ภาพที่ใช้ 
ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั้น อาจจะเป็นได้ทั้งภาพแบบ Bitmap หรือภาพแบบ Vector ก็ได้ 
การแสดงของภาพเคลื่อนไหวนี้สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ 

1)  Cast - Based หรือ โดยมากจะรู้จักในนามของ Object Animation 
คือ การก าหนดการเคลื่อนไหวของ Object ต่างๆ จะมีลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาด สี รูปทรง และ 
ความเร็ว การให้ Object มีการเคลื่อนไหวได้นั้น คือการเขียน Script หรือก าหนด Path 
ก าหนดการเคลื่อนไหว 
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2)  Frame - Based คือ การแสดงภาพนิ่งต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ท าให้ 
เรามองเห็นภาพนิ่งนั้นเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame - Based นี้มีลักษณะการท างาน 
คล้ายกับ Digital Video คือ การน าภาพวาดการ์ตูนทีละภาพ ที่มีความต่อเนื่องกัน จากนั้นน าภาพ 
มาแสดงให้ต่อเนื่องตามล าดับภาพด้วยความเร็วสูง (โดยมากจะเป็น 15 ภาพต่อวินาที) ท าให้เราเห็น 
ตัวการ์ตูนมีการเคลื่อนไหว 

2.2.3  เสียง (Sound) 
เสียงเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดีย ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตัล 

สามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ การใช้เสียงที่เร้าใจ 
และสอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ จะท าให้ระบบมัลติมีเดียน่าสนใจ ชวนติดตามมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง ดังนั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ส าหรับมัลติมีเดีย เสียงเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนให้โปรแกรมมัลติมีเดีย 
(Multimedia) นั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดมากขึ้น ชนิดไฟล์ (File) เสียงมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ 
ได้แก่ Waveform Audio, MIDI CD Audio, Waveform Audio เป็นที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด 
ในโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยน าเสียงทั้ง 3 รูปแบบนี้มาจากการอัดเสียงหรือเพลงจากด้านนอก 
โดยผ่าน Sound Card เข้ามาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ เสียงมีหลาย Format และ 
มีคุณภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ Sound Card และ Software คุณภาพของเสียง 
(Sample Rate) เป็นสิ่งที่ควรค านึงในการบันทึก เนื่องจากคุณภาพของเสียงนั้นจะมีผลกับขนาด 
ของไฟล์ ยิ่งใช้คุณภาพเสียงดีเท่าไร ไฟล์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น 

2.2.4  ภาพวีดิทัศน์ (Video) 
ภาพวีดิทัศน์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของมัลติมีเดีย เนื่องจากภาพวีดิทัศน์ 

ในระบบดิจิตัล สามารถน าเสนอข้อความเสียงได้สมบูรณ์กว่าสื่อชนิดอ่ืน แต่ปัญหาของการใช้ 
ภาพวีดิทัศน์ในระบบมัลติมีเดีย คือ ขนาดของภาพมีพ้ืนที่ความจ ามาก ในการน าเสนอภาพวีดิทัศน์
ด้วยเวลาจริงนั้น ต้องใช้ภาพจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 ภาพต่อวินาที ถ้าภาพดังกล่าวไม่ผ่านการบีบอัด 
สัญญาณแล้ว การน าเสนอภาพเพียง 1 นาที อาจจะต้องใช้หน่วยความจ าที่มากกว่า 100 MB 
ซึ่งท าให้ไฟล์มัลติมีเดียมีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้การใช้งานไม่คล่องตัว ในปัจจุบันมีวิธีการบีบอัด 
สัญญาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแล้ว ภาพวีดิทัศน์จึงกลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญต่อ 
ระบบมัลติมีเดีย 

2.2.5  การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
การปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถเลือกกระท ากับระบบมัลติมีเดียได้ตาม 

ความต้องการ เช่น เลือกรายการ ตอบค าถาม หรือการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริม 
ความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ความส าคัญในระบบ 
มัลติมีเดีย ในการปฏิสัมพันธ์จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยจัดการให้ โดยเป็นการสร้างปุ่มกดหรือเป็น 
ข้อความที่มีสีแตกต่างจากข้อความปกติ เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนนี้ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังส่วน 
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ที่มีการออกแบบ 
ไว้ก่อนแล้ว 
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2.3  ลักษณะท่ีส าคัญของมัลติมีเดีย 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2538 : 35) กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของมัลติมีเดีย ซึ่งมีส่วนประกอบ 

ส าคัญคือ อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทัศน์ และมีการปฏิสัมพันธ์ดังนี้ 
2.3.1  อักขระเป็นสื่อสามัญของมัลติมีเดีย ซึ่งการใช้อักขระเพ่ือสื่อความหมายกับผู้ใช้ 

บทเรียน ควรมีหลักการใช้กรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
2.3.1.1 สื่อความหมายชัดเจน 
2.3.1.2 ใช้อักขระเป็นเมนูส าหรับน าทางเดิน 
2.3.1.3 ปุ่มอักขระบนจอภาพส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ 
2.3.1.4 เนื้อหายาวไม่ควรให้อ่านจากจอคอมพิวเตอร์ 
2.3.1.5 ควรใช้หน้าต่างเมื่อเนื้อหายาวเกินหน้าจอ  
2.3.1.6 สร้างชีวิตชีวาและการเคลื่อนไหวให้อักขระ 
2.3.1.7 ต้องใช้เวลาให้คุ้นเคยกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ 

2.3.2  เสียงคือสื่อสร้างอารมณ์ 
2.3.3  ภาพนิ่งคือส่วนส าคัญท่ีสุดของมัลติมีเดีย 
2.3.4  ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อดึงดูดสายตา 
2.3.5  ภาพวีดิทัศน์น าสู่โลกที่ใกล้กับความจริง 

2.4  ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ และเริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี (2547 : 76 - 77) กล่าวว่า 

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน ามาใช้น าเสนอนั้น จะต้องมีการวางแผนเลือกทดลองใช้และ 
ประเมินผลซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายๆ ครั้ง จนแน่ใจจึงจะน ามาใช้ได้ และยังต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากบุคคลอ่ืนอีกด้วย ส าหรับการเลือกชุดสื่อมัลติมีเดียมาใช้ ควรด าเนินการเป็นขั้นๆ ดังนี้ 

2.4.1 เลือกและก าหนดวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการน าเสนอไปแล้ว 

2.4.2 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ต่อเนื่องเก่ียวพันกับความรู้ที่นักเรียนควรจะได้รับ 
2.4.3 เรียงล าดับวัตถุประสงค์ทุกข้อให้เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน และเป็นหน่วยเดียวกัน 
2.4.4 เลือกสื่อที่คิดว่าจะมีคุณค่ามากท่ีสุดจะเร้าความสนใจ แล้วน ามาจัดล าดับการใช้ 

ตามเนื้อหาที่จะบรรยาย 
2.4.5 ทบทวนความต่อเนื่องของวัตถุประสงค์ เพ่ือจะได้ใช้สื่อให้เหมาะสมกับเวลาจะได้ 

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันระหว่างการน าเสนอ ซึ่งจะท าให้สับสน 
2.4.6 เขียนรายละเอียดอย่างย่อๆ ในเรื่องที่จะท าการน าเสนอ เพ่ือเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

ทางสื่อซึ่งจะต้องเตรียม เช่น ผู้เขียนโปรแกรมน าเสนอ ผู้เขียนบท และช่างเทคนิค 
2.5 การออกแบบและการน าเสนอด้วยส่ือ 

2.5.1 ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบสื่อได้แก่ (วชิระ อินทร์อุดม. 2541 : 23) 
2.5.1.1 วัตถุประสงค์ 
2.5.1.2  กลุ่มเป้าหมาย 

  2.5.1.3  ประเภทและชนิดของสื่อ 
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  2.5.1.4 สภาพแวดล้อมและข้อจ ากัด 
  2.5.1.5 วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร 
  2.5.1.6 งบประมาณ 
  2.5.1.7 เวลา 

การพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจะท าให้ผู้ออกแบบสามารถจ ากัดกรอบแนวคิดได้อย่าง 
ชัดเจนว่าจะใช้สื่อกับใคร เพ่ือวัตถุประสงค์ จะใช้สื่อประเภทใด น าเสนอสารสนเทศในแบบใด และ 
ควรจะใช้ในสภาพแวดล้อมอย่างไร มีข้อจ ากัดหรือไม่ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนด 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตและเผยแพร่ ตลอดจนสามารถก าหนด 
ช่วงระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม 

2.6  การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
สานิตย์ การยาผาด (2540) กล่าวถึงการผลิต Computer Presentation ไว้ว่า เพ่ือให้ 

ได้สื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเกิดความประหยัดอย่างแท้จริง ต้องเป็นผู้ลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง 
การผลิตสื่อเพ่ือน าเสนอแบบมัลติมีเดียเองก็เช่นกัน ตอนแรกอาจเกิดความล าบากใจอยู่บ้าง ส าหรับ 
ผู้สร้างสื่อที่ยังไม่มีความรู้และทักษะในการผลิต แต่เมื่อลงมือผลิตได้สัก 1 เรื่อง น าร่องแล้ว ต่อไป 
ก็เป็นเรื่องง่ายมาก การผลิตสื่อในลักษณะนี้ จะท าให้ผู้ผลิตเกิดความเพลิดเพลิน ไปกับงาน            
ความเหนือชั้นในด้านของการผลิตได้แก่ 

2.6.1 ไม่ต้องลงทุนซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
2.6.2 มีความสะดวกในการสร้างภาพและตัวอักษร 
2.6.3 ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องรอคอย 
2.6.4 งานที่สร้างไว้สามารถน ามาใช้กับงานอ่ืนได้ 
2.6.5 สะดวกในการเก็บรักษาและเรียกใช้ 
2.6.6 ปรับปรุงแก้ไขง่าย 

2.7  รูปแบบการน าเสนอมัลติมีเดีย 
รูปแบบของมัลติมีเดียส าหรับออกแบบระบบงานมัลติมีเดียทั่ว ๆ ไป เพ่ือใช้ใน 

การเรียนการสอนและใช้งานทั่วๆ ไป จ านวน 5 รูปแบบ ได้แก่ (วรพจน์ ใหม่คามิ. 2553 :  11-12) 
2.7.1 แบบเชิงเส้น (Linear Progression) 

รูปแบบนี้คล้ายกับการน าเสนอหน้าหนังสือ แต่ละเฟรมจะเรียงล าดับอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนเฟรมสุดท้ายการเข้าถึงระบบงานมัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงเหมือนกับการน าเสนอ
ไฮเปอร์เท็กซ์แบบ Guide Tour ที่ใช้ข้อความเป็นหลักในการด าเนินเรื่องแต่ก็สามารถใส่เสียง ภาพวีดิ
ทัศน์หรือภาพเคลื่อนไหวลงไปได้ เรียกรูปแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Electronic Stories 
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ภาพที ่2.1 การน าเสนอมัลติมีเดียแบบเชิงเส้น 
 
2.7.2  แบบอิสระ (Perfor Hyperjumping) 

รูปแบบนี้ผู้ใช้สิทธิ์ในการข้ามไปมาระหว่างเฟรมหนึ่งได้อย่างอิสระ  
ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจจากผู้ใช้ให้ติดตามระบบงานมัลติมีเดีย ผู้ออกแบบที่ยึดโครงสร้างตาม
รูปแบบนี้ จะต้องระมัดระวังมิให้การข้ามไปมาเกิดการหลงทาง ซึ่งเป็นจุดอ่อนประการส าคัญของ
รูปแบบนี้ เช่นเดียวกับปัญหาการหลงทางที่เกิดขึ้นในลิงค์ของไฮเปอร์เท็กซ์ที่เรียกว่า Lost in 
Cyberspace รูปแบบอิสระจึงเหมาะส าหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดก่อนที่จะน าเสนอและต้องมีแผนการน าเสนอที่ชัดเจน มิฉะนั้นจะเป็นระบบงานที่ซับซ้อนและ
ยุ่งยากในการใช้งาน 

 
ภาพที ่2.2 รูปแบบการน าเสนอมัลติมีเดียแบบอิสระ 

2.7.3  แบบวงกลม (Circular Paths) 
การน าเสนอรูปแบบวงกลม ประกอบด้วยแบบเส้นตรงชุดจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุด 

มาเชื่อมต่อกันเป็นชุดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันในรายการให้เลือกของโปรแกรม ดังนั้นรายการ
ให้เลือกจึงเป็นจุดที่รวมเฟรมหลาย ๆ ชุดเข้าด้วยกัน รูปแบบนี้จึงเหมาะส าหรับข้อมูลที่สัมพันธ์กันใน
แต่ละส่วนย่อย ๆ แต่จ าแนกออกเป็นหลายหัวข้อ 
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ภาพที ่2.3 รูปแบบการน าเสนอมัลติมีเดียแบบวงกลม 
2.7.4  แบบฐานข้อมูล (Database) 

รูปแบบการน าเสนอแบบนี้ ใช้หลักการของฐานข้อมูลมาเป็นหลัก โดยใช้ดัชน ี
ค าเป็นตัวค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพัฒนาเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine 
ขึ้นมาเพ่ือใช้ป้อนดัชนีค าเข้าไปค้นหาในฐานข้อมูล ดัชนีเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง จึงเหมาะกับการน าเสนอพจนานุกรมศัพท์ในระบบมัลติมีเดีย แต่ต้อง
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างอ่ืนได้เช่นกัน 
 

 
 

ภาพที ่2.4 รูปแบบการน าเสนอมัลติมีเดียแบบฐานข้อมูล 
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2.7.5  แบบผสม (Compound) 
เป็นรูปแบบที่น าเอาจุดเด่นของแต่ละรูปแบบมาผสมผสานกัน ขึ้นอยู่กับ 

ผู้ออกแบบระบบงานมัลติมีเดีย ว่าจะยึดรูปแบบใดเป็นโครงสร้างหลัก และรูปแบบใดเป็นโครงสร้าง 
รอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ 
หลากหลายทั้งระบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน และระบบงานน าเสนอเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง 
ธุรกิจ 

2.8  หลักการออกแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interactivity) 
การปฏิสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสื่อมัลติมีเดียที่ต้องมีการออกแบบส่วนนี้ 

ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสื่อมัลติมีเดียและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจาก 
สื่อมัลติมีเดียส าหรับผู้ใช้ระดับเด็กเล็ก จะมีความแตกต่างจากสื่อมัลติมีเดียส าหรับผู้ใช้ที่เป็นเด็กโต
หรือผู้ใหญ่ มีองค์ประกอบดังนี้ (วรพจน์ ใหม่คามิ. 2553 :  19-21) 

2.8.1  เกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบการปฏิสัมพันธ์ มีดังนี ้
2.8.1.1  ถ้าผู้ใช้เป็นเด็กเล็ก การปฏิสัมพันธ์หรือการน าทางควรใช้แบบง่าย ๆ โดย 

การใช้ปุ่มหรือสัญลักษณ์รูปขนาดใหญ่ที่สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ควรใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์แบบ 
รายการให้เลือก (Menu) ที่มีเฉพาะข้อความเท่านั้น 

2.8.1.2  ถ้าเป็นสื่อมัลติมีเดียที่มีการน าเสนอเรื่องที่จริงจัง ไม่ควรใช้ปุ่มกดหรือ 
สัญลักษณ์รูปในลักษณะการ์ตูนในการปฏิสัมพันธ์ 

2.81.3  ถ้าสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นใช้เพ่ืองานอ้างอิง การปฏิสัมพันธ์หลักจะต้อง 
ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับค้นหา (Search Engine) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการค้นหาข้อมูลที่ 
ต้องการด้วย 

2.8.1.4  ถ้าเป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีปุ่มส าหรับ
การสืบท่องข้อมูลไว้สนับสนุนการใช้งานด้วย 

2.8.1.5  ปุ่ม Home หรือ Menu จะต้องมีการออกแบบไว้ในสื่อมัลติมีเดียด้วย  
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถกลับไปยังหน้าแรกได้ตลอดเวลา 

2.8.1.6  ปุ่มพ้ืนฐานส าหรับการปฏิสัมพันธ์ส าหรับสื่อมัลติมีเดียทั่ว ๆ ไป ก็คือ            
ปุ่ม เดินหน้า ปุ่มถอยหลัง ซึ่งสามารถใช้ค าว่า Forward หรือ Next ส าหรับการควบคุมการ 
เดินหน้า และใช้ค าว่า Back หรือ Previous ส าหรับควบคุมการถอบหลัง 

2.8.1.7  สื่อมัลติมีเดียจะต้องมีการออกแบบปุ่ม Help ไว้ด้วย เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้ใน 
กรณีท่ีพบกับปัญหาต่าง ๆ ขณะใช้งาน และจะต้องมีปุ่ม Exit หรือ Quit เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ 
สามารถออกจากการใช้งานได้ตลอดเวลา 

2.8.1.8  หลังจากท่ีผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมัลติมีเดียแล้ว ถ้าหากออกแบบปุ่มให้มีสี 
จางลง (Dim Out) เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตัวเองได้มีการปฏิสัมพันธ์กับสื่อมัลติมีเดียนั้นแล้ว 

2.8.2  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 
User Interface หมายถึง ส่วนที่สามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ และเป็น 

ส่วนกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงภาพที่อยู่บนหน้าจอของ 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการ มีลักษณะการท างานแบบการใช้กราฟิก 
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เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ (Graphic User Interface หรือ GUI) ที่ใช้ รูปภาพ ปุ่มต่างๆ สี ฯลฯ และ 
สามารถใช้เมาส์ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ให้สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องคีย์ข้อมูลผ่าน 
ทางคีย์บอร์ด ตัวอย่างเช่น ในระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการ 
เท็กส์เบสยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (Text – based User Interface) ซึ่งยังคงมีให้เห็นแต่น้อยลง 
ในทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ หลักการของ User Interface ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยหลักการออกแบบสิ่งต่าง ๆ บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสง สี ตัวอักษร รูปภาพและอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยให้เกิด 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาจากสิ่งต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หลักการ 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้มีประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

2.8.2.1  จ านวนของสีที่สามารถแสดงได้  
จ านวนของสีที่คอมพิวเตอร์สามารถแสดงได้ในปัจจุบันสามารถแสดงสีได้ 

มากกว่า 65,535 สี (16 บิต) หรือในโหมดของ RGB (Red Green Blue) ซึ่งความสามารถในแต่ละสีมี
ได้ถึง 8 บิต ซึ่งรวมทั้ง 3 สีแล้วจะเท่ากับ 24 บิตจะท าให้เกิดความแตกต่างของสีได้ถึง 16,777,216 สี 

2.8.2.2  การออกแบบบนจอคอมพิวเตอร์  
การออกแบบจอที่ดี (A Well Designed Screen) มีหลักการพื้นฐานดังนี้ 
1)  สนองความต้องการและลักษณะของผู้ใช้ในแต่ละคนได้ 
2)  ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด 
3)    สร้างให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพและความสามารถของซอฟต์แวร์ 
4)  บรรลุจุดประสงค์ของการท างานตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ 

2.8.2.3  ธรรมชาติของมนุษย์ (Human Considerations)  
การพยายามน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้กับมนุษย์ โดยเฉพาะการน าเอาเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นเครื่องช่วยสอน และจอภาพเป็นส่วนส าคัญเสมือนสะพานเชื่อมโยงความส าพันธ์
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ซึ่งผลของการเชื่อมโยงอยู่ที่รูปแบบ และโครงสร้างของสิ่งที่
ปรากฏขึ้นบนจอภาพ จะสามารถสอดคล้องกับการรับรู้และการตอบสนองตามกระบวนการธรรมชาติ
ของมนุษย์ เมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั่งอยู่ตรงหน้าจอภาพ จากการส ารวจพบว่า สิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
คาดหวังในลักษณะของจอภาพมีดังนี้ 

1)  ข้อมูลหรือข่าวสารบนจอภาพมีความเป็นระเบียบ (Orderly) ชัดเจน 
(Clearly) ไม่เล็กและใหญ่เกินไป และไม่มีสิ่งที่ท าให้สะดุดความสนใจ 

2)  สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพต้องมีความหมายและเป็นที่เข้าใจ ผู้ใช้ต้องไม่ 
สับสนในการตัดสินใจโต้ตอบกับสิ่งเร้าที่ปรากฏอยู่บนจอ ผู้ใช้ต้องรู้ว่าต้องท าอย่างไรต่อไปอย่าง 
ชัดเจน เมื่อได้เห็นข้อมูลหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนั้นแล้ว 

3)  ผู้ใช้จะมองหาข้อมูลในส่วนต่างๆ ของจอภาพ ซึ่งค าสั่งหรือข้อมูลควร
จะมีให้ผู้ใช้หาพบได้ตามต าแหน่งที่เคยปรากฏหรือควรจะปรากฏ 

4)  มีการชี้ชัดถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูลและค าสั่งต่างๆ ที่ปรากฏบน 
จอภาพ 

5)  ภาษาท่ีใช้ทั้งในรูปของอักษรและภาพต้องง่ายต่อการเข้าใจ 
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6)  มีวิธีการที่จะทราบได้ว่าผู้ใช้ก าลังอยู่ในช่วงไหนของโปรแกรม หรือผู้ใช้ 
ก าลังท าอะไรอยู่ และจะออกจาก Mode นั้นอย่างไร 

7)  มีการบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมหรือข้อมูลที่จะ 
เกิดข้ึนและก าลังเกิดข้ึนแล้วอย่างชัดเจน เช่น การ Save และ Retrieve ข้อมูล ผู้ใช้ได้คาดหวังว่า
โปรแกรมท่ีใช้อยู่จะต้องท าให้ไม่เกิดความสับสนในการรับรู้ ซึ่งจะน าไปอยู่ความสับสนในการ
ตอบสนองของผู้ใช้ 

2.8.2.4  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)  
ความสามารถพิเศษในตัวบุคคลของแต่ละคนมีอยู่ไม่เหมือนกัน ซึ่งยังไม่

รวมถึงความแตกต่างพ้ืนฐานที่มีอยู่ทางด้านรูปลักษณ์ ระดับสมอง ความรู้สึก เพ่ือความสามารถทาง
เทคนิคต่างๆ คนที่มีความสามารถในการป้อนข้อมูลสามารถท าได้เร็วกว่าคนธรรมดาหลายเท่า และ
ผิดพลาดน้อยกว่า ทักษะที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลเป็นความสามารถพิเศษ การออกแบบจอนอกจาก
จะต้องเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ หรือมีทักษะเยี่ยมได้ใช้ตามความสามารถของแต่ละคนได้อีกด้วยการพิจารณา
คุณลักษณะของมนุษย์ เพ่ือจะน าไปเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือต้องการให้ผู้ใช้
เพลิดเพลินกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจ าเป็นต้องอาศัยขบวนการทางการสร้างสิ่งที่ปรากฏบน
จอภาพว่าควรจะปรากฏอยู่ต าแหน่งไหนของจอ และควรจะเป็นข้อมูลประเภทอะไรและอย่างไร 

2.8.2.5  การเลือกสี 
แบบแผนสีหรือแผงสีที่จ ากัดไว้ในการออกแบบสามารถช่วยได้มาก ในเรื่อง 

ของความดึงดูดใจ และช่วยเพิ่มความรู้สึกอย่างมาก เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ประกอบในการจ ากัดสี 
มิได้ป้องกันนักออกแบบจากการใช้ภาพถ่ายสีหรือการใช้สีต่าง ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ แบบแผนสีที่ 
จ ากัดไว้ในใจจะช่วยให้เป็นตัวเลือกใช้ระหว่างสีที่แตกต่างกัน เช่นสีเขียวและสีแดง หรือสีที ่
คล้ายคลึงกัน เช่น สีแดงและสีส้ม สีที่ใช้ควรเป็นสีที่แสดงถึงความรู้สึก และคุณลักษณะทั้งหมด 
ของเว็บไซต์ เมื่อมีการสร้างภาพกราฟิก สิ่งที่จะช่วยให้ในแต่ละหน้ามองดูและให้ความรู้สึกที่ 
คล้ายคลึงกันไม่ว่าเนื้อหาในแต่ละหน้าจะมีความแตกต่างกันเพียงใดก็ตามสิ่งที่ส าคัญและควรค านึงถึง
ในการท างานเกี่ยวกับสี คือ ความเปรียบต่าง(Contrast) ข้อความควรมีความเปรียบต่างที่ดีระหว่างสี
ของตัวอักษรและสีของพ้ืนหลัง ในการใช้สีร่วมกันของข้อความ และพ้ืนหลังบางสีจะท าให้อ่านยาก 
เช่น ใช้ข้อความสีม่วงเข้มบนพ้ืนหลังสีด าท าให้อ่านยาก และไม่ต้องการที่จะอ่าน 

2.8.2.6  สีบนจอคอมพิวเตอร์ 
การใช้สีบนจอคอมพิวเตอร์ เริ่มปรากฏมากข้ึนตามวิวัฒนาการของ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สี ท าให้การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้กับ 
คอมพิวเตอร์มากขึ้นแต่เดิมคอมพิวเตอร์จะให้สีเดี่ยว เช่น สีเขียว หรือสีแสด ต่อมาคอมพิวเตอร์ได้ 
พัฒนาสีต่างๆ ให้ใช้ได้มากข้ึนตามลักษณะของงานและการใช้สีบนจอคอมพิวเตอร์ยังมีการวิจัยน้อย 
มาก แนวทางการออกแบบจอด้วยสีจึงขาดหลักเกณฑ์ที่มาจากการศึกษาและวิจัย 

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536 : 20) ได้ท าการศึกษาและวิจัยความชอบสี
บนจอคอมพิวเตอร์ด้วยการทดลองกับกลุ่มประชากรทั้งหมด 200 คน แยกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือ 
ท าการศึกษาในแง่มุมหลายด้าน ในที่นี้ขอเสนอเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา ในด้านของสีตัวอักษร 
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และสีของฉากหลังที่ได้รับความชอบมากท่ีสุด 10 อันดับ จาก 36 อันดับคู่สีที่ได้ท าการศึกษาจาก
การศึกษาพบว่า จ านวนของสีที่ใช้เป็นตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์ไม่ควรมากกว่า 3 สี เพ่ือลดการ
สับสน จ านวนที่พอดี คือ 2 สบีนหนึ่งจอ และถ้าจะใช้สีเป็นเครื่องชี้น าบอกหัวข้อต่าง ๆ 
(Highlighting) ควรใช้สีที่อ่อนกว่าหรือเข้มกว่า เพ่ือสังเกตเห็นได้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแถบสีนั้น ๆ 
มนุษย์สามารถแยกแยะสีได้ดีถ้ามีจ านวนไม่เกิน 8 สี ในเวลาเดียวกัน ล าดับความชอบของสีระหว่าง
ตัวอักษรและสีพื้นบนจอคอมพิวเตอร์ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับที่ 1 ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ าเงิน 
อันดับที่ 2 ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีด า 
อันดับที่ 3 ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นด า 
อันดับที่ 4 ตัวอักษรสีเขียวบนพ้ืนสีด า 
อันดับที่ 5 ตัวอักษรสีด าบนพ้ืนเหลือง 
อันดับที่ 6 ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียว 
อันดับที่ 7 ตัวอักษรสีน้ าเงินบนพื้นสีด า 
อันดับที่ 8 ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีน้ าเงิน 
อันดับที่ 9 ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วง 
อันดับที่ 10 ตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีเขียว 
นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าจ าเป็นต้องใช้ตัวอักษรสีขาว เขียว และเหลือง 

สามารถใช้ฉากหลังสีด าเป็นพื้นได้ สีที่ไม่ควรน ามาใช้เป็นตัวอักษรหรือฉากหลัง ได้แก่ มีแดง สีม่วง
แดงซึ่งการค้นพบการใช้สีบนจอคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ ขัดแย้งกับการค้นพบการใช้สีบนวัสดุพิมพ์และภาพ
ที่เกิดจากการฉายในด้านของความชอบและความชัดเจนในการมองเห็น ฉะนั้นการศึกษาทฤษฎีสีจาก
วัสดุสิ่งพิมพ์หรือสีที่มองเห็นได้จากแสงสะท้อนไม่สอดคล้องกับการใช้สีบนจอคอมพิวเตอร์ 

2.8.3  มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
การใช้มัลติมีเดียโดยทั่วไป จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 2 ประการ คือ การควบคุม 

การใช้งาน และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
2.8.3.1  การควบคุมการใช้งานเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของระบบมัลติมีเดีย คือ ผู้ใช้

ต้องสามารถควบคุมระบบและข้ันตอนการน าเสนอได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
2.8.3.2  ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เป็นคุณสมบัติที่เพ่ิมข้ึนมา           

พร้อม ๆ กับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบต่างๆ โดยคอมพิวเตอร์จะน าข้อมูลจากผู้ใช้ไปประมวลผล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการโต้ตอบ
หรือการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพและน่าสนใจขึ้น  

2.8.4 ขั้นตอนการผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่อการศึกษา  
 การผลิตสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือการศึกษามีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
 2.8.4.1  ขั้นตอนการเตรียม 

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้สร้างสามารถออกแบบสื่อได้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย               
โดยค านึงถึงลักษณะทั่วไป และลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายลักษณะทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับ
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ความรู้ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล หมายถึง             
การเตรียมพร้อมทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ(Information Resources) ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง           
กับการผลิต ทั้งในส่วนเนื้อหา (Materials) การพัฒนาและการออกแบบบทเรียน (Instruction 
Development) และสื่อในการน าเสนอบทเรียน (Instructional Delivery Systems) ซึ่งในท่ีนี้ก็คือ
คอมพิวเตอร์นั่นเอง ทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ ต าราหนังสือ วารสารทางวิชาการ หนังสือ
อ้างอิง สไลด์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ต่าง ๆ งบประมาณก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ออกแบบ
ต้องค านึงในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในด้านการสร้างทีมพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย เช่น การจ้างผลิต หรือส่งบุคลากรที่มีอยู่ไปเรียนรู้เพ่ิมเติม อีกทั้งงบประมาณในการซื้อ
โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเลือกใช้ Shareware แทนบุคลากร คือ ผู้ที่ท าหน้าที่
ออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้ส าเร็จ โดยปกติแล้ว ควรประกอบด้วยทีมของผู้ช านาญการด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผู้ออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Information Architects) นักออกแบบกราฟิก (Graphic 
Designers) ผู้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา (Content Editors) ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) 
เป็นต้น 

2.8.4.2  ขั้นตอนการออกแบบ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ คือ การตั้งเป้าหมายว่าเมื่อผู้ใช้ศึกษาจนจบ            

ผู้ใช้จะได้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ยังเป็นตัวช่วยให้ผู้สร้าง สามารถออกแบบ
กิจกรรมและเลือกหัวข้อที่เหมาะสม เลือกวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมได้ เป็นต้น ผู้ออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง และควรมีความสามารถในการ
น าเสนอข้อมูล มีกลวิธีน าเสนอ และให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หากผู้สร้างโปรแกรม และ
ผู้ออกแบบเนื้อหาไม่สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้ ก็ควรจะท างานร่วมกันเป็นทีม การเขียนผังงาน 
(Flow Chart) คือ ชุดของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการ ท างานขอโปรแกรม การเขียนผัง
งานเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ก็เพราะสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาที่ดี จะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ และ
ปฏิสัมพันธ์นี้จะถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงกรอบการ
ตัดสินใจ และกรอบเหตุการณ์ การเขียนผังงานจะไม่น าเสนอรายละเอียดหน้าจอเหมือนการสร้าง 
สตอรี่บอร์ด หากการเขียนผังงานท าหน้าที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม อาทิเช่น อะไรจะ
เกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนตอบค าถามผิด หรือเมื่อไรที่จะมีการจบบทเรียน เป็นต้นการเขียนสตอรี่บอร์ด 
(Storyboard) การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการน าเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง สื่อ
ในรูปของมัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพ่ือให้การน าเสนอข้อความ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้
เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไปขณะที่ผังงานน าเสนอล าดับ และข้ันตอนของการ
ตัดสินใจ สตอรี่บอร์ดน าเสนอเนื้อหา และลักษณะของการน าเสนอ ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ดรวม
ไปถึงการเขียนสคริปต์ (ซึ่งสคริปต์ในที่นี้ คือ เนื้อหา) ที่ผู้ใช้จะได้เห็นบนหน้าจอซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล 
ค าถาม ผลป้อนกลับ ค าแนะน า ค าชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
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2.8.4.3  ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาโปรแกรม 
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นสื่อมัลติมีเดีย 

โดยน าสตอรี่บอร์ดที่ได้มาแยกประเภทของสื่อ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เป็นต้น            
แล้วจัดการสร้างสื่อ หรือแปลงสื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามาใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
ที่เก่ียวข้อง เช่น Adobe Photoshop, Macromedia Flash เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน าสื่อที่จัดเตรียม
ไว้แล้ว มาประกอบเป็นโปรแกรมส าเร็จ โดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา เช่น 
Microsoft Power Point, Macromedia Authorware, Macromedia Dreamweaver, 
Macromedia Flash, Multimedia ToolBook, Microsoft FrontPage, ASP.NET, PHP และ 
PERL เป็นต้น ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้องรู้จักเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการ เพ่ือจะเป็นการลดเวลาในการ สร้างได้ส่วนหนึ่ง ปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมช่วย
สร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ได้แก่ ด้านของฮาร์ดแวร์ ลักษณะ และประเภทของ
บทเรียนที่ต้องการสร้าง ประสบการณ์ของผู้สร้าง และด้านงบประมาณ เป็นต้น 

2.8.4.4  ขั้นตอนการประเมินผล 
การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดีย และการก าหนดประเด็นองค์ประกอบ หรือหัวข้อการประเมิน 
จะต้องพิจารณาจากส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ คุณภาพด้านการออกแบบการสอน การออกแบบ
หน้าจอและการใช้งาน 

การประเมินการเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดีย จะเป็นการตรวจสอบ
ความรู้ของผู้ใช้ที่ได้รับจากการศึกษาสื่อมัลติมีเดียนั้น ๆ ดังนั้นในระหว่างที่น าสื่อไปทดลองใช้ ผู้
ประเมินจะต้องสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใช้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พูด หรือกระท า เพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงสื่อให้ดียิ่งขึ้น 
 
3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3.1**ความหมายของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก(Stack)ซึ่งรวมเอาระบบ 
ปฏิบัติการมิดเดิลแวร์และแอพพลิเคชันที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่การท างานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) ซึ่งใช้
Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์โดยใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา (จักรชัย โสอินทร์ และ                     
พงษ์ศธ  จันทร์ยอย. 2554: 1-2) 

3.2**ประเภทของระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
เนื่องจากระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เป็นซอฟแวร์ระบบเปิดจึงอนุญาตให้นักพัฒนาหรือผู้

ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code ได้โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอนดรอยด์
ออกเป็นกลุ่ม*ๆ*ได ้3 ประเภทดังต่อไปนี้ (จักรชัย โสอินทร์และพงษ์ศธร  จันทร์ยอย, 2554: 2-3) 
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3.2.1**Android Open Source Project (AOSP) เป็นระบบแอนดรอยด์ประเภทแรกที่
ทางบริษัท Google เปิดให้สามารถน า Source Code ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3.2.2**Open Handset Mobile (OHM) เป็นระบบแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ
กลุ่ม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาระบบแอนดรอยด์ในแบบฉบับ
ของตนเองโดยมีรูปร่างหน้าตาการแสดงผลและฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันรวมไปถึงอาจจะมี
ความเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้งานเป็นของแต่ละบริษัทและโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทนี้ก็
จะได้รับสิทธิบริการเสริมต่าง*ๆ*จากกลูเกิลทีเ่รียกว่า*GMS*(Google Mobile Service) ซึ่งเป็น
บริการเสริมที่ท าให้ระบบแอนดรอยด์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
* 3.2.3**Cooking*หรือ*Customize*เป็นระบบแอนดรอยด์ที่นักพัฒนานาเอาSource 
Code จากแหล่งต่าง*ๆมาปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบับของตนเองซึ่งการพัฒนาจะต้องปลดล๊อคสิทธิใน
การใช้งานอุปกรณ์ (Unlock)*เสียก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้ทั้งนี้ระบบแอนดรอยด์ประเภทนี้ถือได้ว่า
เป็นประเภทที่มีความสามารถสูงที่สุดเนื่องจากจะได้รับการปรับแต่งขีดความสามารถต่าง*ๆให้มีความ
เข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้น*ๆ*จากผู้ใช้งานจริง 

3.3**การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์มีไลบรารี*(Libraly)*ส าหรับใช้งานมากมายที่ 

อ านวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนา(จักรชัย  โสอินทร์และพงษ์ศธร  จันทร์ยอย. 2554: 3-5) 
3.3.1 Dalvik Virtual Machine (VM) เป็นส่วนของการสร้างเครื่องจ าลองแบบ 

เสมือนที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือ 
3.3.2**Integrated Browser เป็นการผนวก Web Browser เข้าไว้กับแอนดรอยด์ 

ทัง้นี้มพ้ืีนฐานมาจากซอฟต์แวร์เว็บคิต (WebKit) 
3.3.3**Optimized Graphic เป็นส่วนสนับสนุนการทางานแบบกราฟิกท้ังในส่วน2 มิติ

และ 3 มิติโดยใช้เครื่องมือ OpenGL 
3.3.4**SQLite เป็นส่วนสนับสนุนการท างานส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล 
3.3.5**Media*Support*เป็นส่วนสนับสนุนการท างานแบบสื่อประสม*หรือมัลติมีเดียเช่น

ออดิโอวีดีโอและรูปภาพ 
3.3.6**GSM*Telephony*เป็นส่วนรองรับการท างานบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 

GSM (Global System for Mobile Communications) 
3.3.7**Bluetooth, EDGE, 3G, WiFiเป็นส่วนรองรับการท างานกับ Bluetooth, EDGE 

(Enhanced Data rates for GSM Evolution) 3G และWiFi 
3.3.8**Camera,*GPS,*Compass, Accelerometerเป็นส่วนสนับสนุนการท างานของ

ระบบกล้องถ่ายรูประบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือ GPS (Global Positioning System),                
เข็มทิศและการวัดอัตราความเร่ง 

3.3.9**Rich Development Environment เป็นส่วนสนับสนุนฟังก์ชันต่าง*ๆ*ที่ช่วยใน
การพัฒนาแอพพลิเคชันเช่น Emulator, Debugging Tool, Memory and Performance 
Profiling และ Plug-in ส าหรบัเครื่องมือ Eclipse 
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3.4**สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) 
สถาปัตยกรรมของการออกแบบแอนดรอยด์นั้นถูกแบ่งออกเป็นล าดับชั้นหรือจะเรียกว่า

Layer โดยที่แต่ละชั้นจะเรียกใช้บริการจากระดับชั้นที่อยู่ด้านล่างของตัวเองซึ่งสามารถแบ่ง 
ออกเป็น 4 ชั้นหลักคือชั้นลีนุกซ์คอร์เนล (Linux Kernel), ชั้นไลบรารี (Libraly), ชั้นแอพพลิเคชัน
เฟรมเวิร์ค(Application*Framework)*และชั้นแอพพลิเคชัน(Application) (จักรชัย  โสอินทร์และ
พงษ์ศธร  จันทร์ยอย. 2554: 5-8) 

 
ภาพที่ 2.5*สถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ 

 
3.4.1**ชั้นแอพพลิเคชันชั้นนี้เป็นชั้นบนสุดของโครงสร้างแอนดรอยด์ซึ่งเป็นส่วนของแอพ

พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานเช่นแอพพลิเคชันเว็บบราวเซอร์ (Web*Browser)*ทั้งโปรแกรมในชั้น
แอพพลิเคชันนั้นจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์*.apkซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะอยู่ในไดเร็คทอรี data/app ของ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

3.4.2**ชั้นแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์คโดยปกติแล้วนักพัฒนาสามารถเรียกใช้งานแอนดรอยด์
ผ่าน API (Application Programming Interface) ได้ซึ่งแอนดรอยด์ได้ออกแบบไว้เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการใช้งานชั้นของ Application Component 

3.4.3**ชั้นไลบรารี*(Library)*แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารีต่างๆที่ส าคัญและมี
ความจ าเป็นต่อการการพัฒนาโปรแกรมเอาไว้มากมายซึ่งถูกเขียนไว้ด้วยภาษา Cและ C++ 

3.4.4**ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล*(Linux Kernel)*ระบบแอนดรอยด์อยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
ปฎิบัติการลีนุกซ์โดยชั้นลีนุกซ์คอร์เนลนั้นมีฟังก์ชันการท างานหลายๆส่วนซึ่งแต่ละส่วนถูกพัฒนาขึ้น
ด้วยภาษา C เช่นการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การจัดการโพรเซส (Process 
Management) การเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking) และฟังก์ชันการท างานส่วนอื่นที่เกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการทั้งนี้นักพัฒนาจะไม่มีสิทธิเข้าถึงส่วนนี้ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามนักพัฒนาสามารถ
เข้าถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้จากชุดคาสั่ง Command Prompt 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย Adobe Flash   
(วิษณุ เพชรประวัติ . 2554 : 1 -21) 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบ 
การศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะ 
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณค่า และจัดได้ว่าเป็นสื่อการศึกษาที่มีความสามารถใกล้เคียง 
กับสื่อบุคคลมากกว่าสื่ออย่างอ่ืน กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถรับความรู้และโต้ตอบได้ และยังสามารถ  
ลดภาระของครูผู้สอนเกี่ยวกับงานประจ า เช่น ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจข้อสอบ และจัดผลผู้เรียน ท าให้
ผู้สอนได้มีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น 
 Adobe Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย กราฟิกส าหรับงานเว็บ ผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัท Macromedia เจ้าแห่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านมลติมีเดีย เช่น Authoreware และ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับงานเว็บ เช่น Dreamweaver ผลงานทีพั่ฒนาด้วย Flash มีทั้งสื่อภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนสื่อทีม่ีระบบโต้ตอบกับผ้ใช้ (Interactive Multimedia) ซ่ึง
เป็นสื่อทีม่ีขนาดเล็ก โหลดผ่านเว็บเบราเซอร์ได้รวดเร็ว มีความคมชัดสูงแม้วาจะถูกขยายขนาด ทั้งนี้
สามารถน าเสนอได้ ทั้งบนเว็บ หรือผ่านโปรแกรม Flash Player หรือสร้างเป็น exe file เพ่ือเรียกใช้
งานได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถแปลงไฟล์ใปอยู่ในฟอร์แมตอ่ืนได้ด้วย  

4.1 โปรแกรม Adobe Flash CS4  
 Adobe Flash ชื่อเดิมคือ Shockwave Flash และ Macromedia Flash เป็นโปรแกรมท่ี

ใช้ในการ เขียนสื่อมลัติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดย         
อะโดบีซิสเต็มส์ โดยเริ่มต้นพันาโดยบริษัทฟิวเจอร์แวร์ตอนหลังเปลี่ยนเป็นแมโครมีเดียซึ่งภายหลัง       
ถูกควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน อะโดบีซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีท าให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงตัวมันได้ 
ซึ่งมันมีความสามารถในการรองรับ ภาพแบบเวกเตอร์ และ ภาพแบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่
เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า ActionScript และยงัสามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้  

 Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปีค.ศ. 1996 หลังจากนัน้ เทคโนโลยFีlash ได้กลายมาเปน็ที ่
นิยมในการเสนอแอนิเมชัน และอินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมระบบ 
และเครื่องมือต่างๆ ที่มีความสามารถในการแสดง Flash ได้ และ Flash ยังเป็นที่นิยมในการ            
ใช้สร้างเกมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันโฆษณาออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บเพจใส่วิดีโอบนเว็บและ อ่ืนๆ 
อีกมากมาย Adobe Flash ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตังแต่เวอร์ชั่น 3, 4, 5, MX, MX2004, 8, CS3 
CS4 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับชุดโปรแกรมกราฟฟิกอ่ืนๆ ของ Adobe 
 4.2 ตัวอย่างการสร้างสือมัลติมีเดียด้วย Adobe Flash   
  การสร้างสื่อมัลติมีเดียทีต่้องการตามรูปแบบผังโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้มีวิธีการดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1  เมื่อเปิดโปรแกรม flash ขึ้นมาแล้วเลือกรูปแบบเป็น ActionScript 2.0 
(เพราะจะใช้การเขียนแบบ ActionScript 2.0) ดังภาพที่ 2.6 ผังโครงสร้างในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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ภาพที่ 2.6 ผังโครงสร้างในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดขนาดตามต้องการ ในที่นี้ก าหนดไว้ 800 X 600 pixels 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7  การก าหนดขนาดสื่อมัลติมีเดีย 
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ขั้นตอนที่ 3 เริ่มสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลติมีเดีย สร้างหน้าแรกคือหน้า บทน าเรื่อง 
ออกแบบหน้าตาของตัวโปรแกรมให้สวยงามตามต้องการ คลิกขวาที ่frame ที,ต้องการ เลือก Actions 
หยุด แล้วพิมพ์ Script stop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างการสร้างหน้าแรกบทน าเรื่อง 

 

ขั้นตอนที่ 4 ให้สร้างปุ่มข้ึนมาหนึ่งปุ่ม ในที่นี้จะเลือกปุ่มมาจากเครื่องมือ Flash โดย
ท าการเลือก ไปที่ window->common libraries->Buttons หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง
ปุ่มให้เลือกดังรูป ให้เลือกปุ่มตามต้องการ  

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการสร้างหน้าต่างปุ่ม 
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ขั้นตอนที่5 เขียน Script ควบคุมการท างานให้กับปุ่มที่สร้าง ให้คลิกขวาบนปุ่มที่สร้างขึ้น 
แล้วเลือกค าสั่ง Actions  แล้วให้พิมพ์ค าสั่ง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการสร้าง script 
 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเขียน Script เรียบร้อยแล้ว ที่พิมพ์ว่า on (release)  
{ gotoAndStop ("Scene 2", 1);} จาก script ที่เขียนขึ้นมานี้เราระบุว่าให้ไปเปิด Scene 2 
ดังนั้นจึงต้องสร้าง Scene เพ่ิมอีก 1 Scene ที่ มีชื่อ Scene ว่า Scene 2 วิธีการสร้าง Scene ให้
ท าดังนี้ คือไปที่เมนูบาร์ เลือก window->other Panels->scene จะปรากฏหน้าจอ หลังจากนั้น
ให้คลิกจะได้ Scene 2 เพิม่ข้ึนมา 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการสร้าง Scene 

 



27 
 

 

ขั้นตอนที่ 7 จากขั้นตอนที่ 6 ให้คลิกเลือกค าว่า Scene 2 หน้าต่างก็จะเปิด scene 2 
ขึ้นมา แล้วให้ตกแต่ง แล้วก าหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการสร้าง การก าหนดเงื่อนไข  
ขั้นตอนที่ 8 สร้าง Scene 3 ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ท าการตกแต่ง Scene 3 และสร้างปุ่ม

ขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างการสร้างปุ่ม 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

ให้สร้างช่องส าหรับแสดงชื่อทีผู้ใช้กรอกมาโดยก าหนดคุณสมบัติ ส าหรับการสร้างปุ่มท า
ดังนี้ 

ให้ใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือท าการวาดรูปหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความ ลง
บนรูปโดยก าหนดให้คุณสมบัติของข้อความเป็นแบบ static text 

- หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Shift ค้างเอาไว้ 
- ใช้ mouse คลิกเลือกท้ังตัวหนังสือละรูปภาพปุ่ม 
- คลิกขาวแล้วเลือกค าว่า convert to symbol จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้ท าการตั้งชื่อ 

และเลือกเป็น button เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Ok 
 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู้ให้ 
ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2529 : 321-322) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจ 
ที่มีต่อองค์ประกอบ สิ่งจูงใจในด้านต่างๆ และเขาได้รับการตอบสนองความต้องการของเขาได้ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2530 : 389) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการ 
ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุดจากความหมายของความ 
พึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 39) ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น 
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับ 
บริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  

5.2 การวัดความพึงพอใจต่อการบริการ  
 การวัดความพึงพอใจต่อการบริการ อาจกระท า ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ . 

2534 : 39) 
5.2.1  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้องหรือ

ขอความร่วมมือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบ หรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการบุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 

5.2.2  การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการซึ่ง
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก สัมภาษณ์ตอบ
ค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการ ที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 

5.2.3 การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้
โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลัง จากการได้รับการ
บริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น 
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การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 

5.3 การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อ 
แคทซ์ (อรพิน จิรยวัฒนศิริ. 2541 : 19 - 20 : อ้างอิงมาจาก Katz. 1983 : 163) 

ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญ 
กับผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้รับสาร (Receiver) โดยผู้รับสารจะอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท าการ 
เลือกใช้สื่อ (Active Selector of Media Communication) ซึ่งนับได้ว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างไป
จากทฤษฎีเดิมที่ไม่ให้ความส าคัญกับผู้รับสาร เพราะแต่เดิมผู้รับสารถูกมองว่าเป็นผู้ถูกกระท า 
ดังนั้น สมมุติฐานของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผู้ส่งสารจึงไม่อาจ 
คาดหมายความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับประสิทธิผลของการสื่อสาร เพราะท่ามกลาง 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง มีปัจจัยด้านการใช้สื่อของผู้รับสารเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกซ้อนของ 
กระบวนการสื่อสาร ดังภาพประกอบ 2.14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.14  การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อ 
 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่เข้ามาเก่ียวข้องกับผู้รับสารซึ่งแคทซ์และคณะให้ความสนใจ คือ 
5.3.1 สภาพทางสังคมและลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร (The Social and 

Psychological Origins) 
5.3.2  ความต้องการ และความคาดหวังในการใช้สื่อข้อมูลของผู้รับสาร (Need, 

Expectation of the Mass Media)  
ทั้งสองปัจจัยน าไปสู่พฤติกรรมการเปิดรับของผู้รับสารที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากความ

พึงพอใจที่แตกต่าง  
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สรุปในความหมายของ “ความพึงพอใจ” คือ ความชอบ ความรู้สึกที่ดี

ทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลในสภาวะทางสังคมและจิตใจที่ปกติ ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีตนเองต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีหรือชอบในสิ่งนั้น แต่ขณะเดียวกันสภาวะทาง
สังคมและจิตใจที่ต่างกัน ก่อให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกันไป ความต้องการที่แตกต่างกัน 
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ท าให้ตนที่ไม่ได้รับการสนองตอบ ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถ
ที่จะท าการวัดได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิริยาภรณ์ ศิวิไล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริม          
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง โดยสนใจข้อมูล
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและภาพเหมือนจริงประกอบในการน าเสนอมากที่สุด ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ได้แก่ ปัญหาด้านการ
พ่ึงพาตัวแทนน าเที่ยว ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ได้แก่ การสนับสนุน
ช่วยเหลือของภาครัฐ การรวมตัวกันของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ การปรับราคาลงของบริษัทผู้จัดท า
และออกแบบเว็บไซต์ การก่อตั้งชมรมเว็บไซต์ที่พักโฮมสเตย์ การเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ 
 ศราวุธ จิตพิไล ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ 
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า สื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยโซ่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียแบบตอบโต้กับผู้ใช้ หรือ 
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) ที่จัดเก็บในรูปแบบ CD-ROM มัลติมีเดีย เพ่ือติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานในศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในที่ระดับดีมาก ส่วนรายด้าน
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา ประชาชนที่ได้
ใช้งานสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นนั้น มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในราย
ด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการใช้งาน โดยสรุป          
สื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น เป็นลักษณะสื่อมัลติมีเดียแบบตอบโต้กับผู้ใช้ หรือ มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เพ่ือติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานในศูนย์
วัฒนธรรมไทยโซ่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่มีความสามารถในการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่และยังเป็นการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ โดยการจัดเก็บในรูปแบบ CD-ROM มัลติมีเดีย           
ให้คงอยู่ตลอดไป 
 นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย (2552:บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะน าวิถีชีวิตและสถานที่
ท่องเที่ยว ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า ได้น าเสนอต่อผู้น าชุมชน และ
คนในต าบลป่ามะม่วง จากการน าเสนอผู้รับชมมีความพึงพอใจกับสื่อที่น าเสนอเป็นอย่างมาก สามารถ
ช่วยแนะน าวิถีชีวิตของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุพจน์  ใหม่กันทะ (2552:บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการถ่ายทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องการท าเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่องการท าเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ 84.00/84.36 ความคิดเห็นที่
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มีต่อสื่อมัลติมีเดียพบว่า ความเหมาะสมด้านมัลติมีเดีย ความเหมาะสมด้านล าดับการสอน สื่อ
ประกอบในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับดีมาก 
 ภาสิษฎ์  ไชยศร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม           
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่าสารสนเทศที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 1) ฐานความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ                      
2) สารสนเทศอุทยานแห่งชาติ ส่วนที่เป็นฐานความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ความหมาย 
แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ชนิด การจัดการ ลักษณะกิจกรรมและลักษณะของนักท่องเที่ยว            
เชิงนิเวศ  ส่วนที่เป็นสารสนเทศ อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ประวัติ เอกลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเว็บไซต์              
ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ พัฒนาขึ้นจาก Freeware และ Open source รองรับผู้ใช้งาน           
2 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป มีความสะดวกในการ ใช้งาน มีระบบโต้ตอบระหว่าง
ผู้ใช้งานแต่ละระดับและง่ายต่อการปรับปรุงข้อมูล จากการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งาน
เว็บไซต์ โดยบุคคลทั่วไป พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี (เฉลี่ย 87%) และ เว็บไซต์
สามารถเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติไทรโยคด้านต่าง ๆ ได้เฉลี่ย            
17 % 
 อัญชนา สุขสมจิตร (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม          
การท่องเที่ยววัฒนธรรมศึกษากรณี : เยาวราช เทศกาลกินเจ  ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของสื่อ          
ที่นักท่องเที่ยวเปิดรับข้อมูลมากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต                             
สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสารด้านอิทธิพลของสื่อดังกล่าวคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์                
สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อนิตยสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงมากและจากสื่อ
ดังกล่าว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียงและนิตยสารนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารท่องเที่ยวย่านเยาวราช เทศกาลกินเจ จากสื่อมวลชนเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเป็นการบอกเล่า
ปากต่อปากจากสื่อมวลชนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยววัฒนธรรม                   
ย่านเยาวราช เทศกาลกินเจนั้น นักท่องเที่ยวเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมาเป็น
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต และนิตยสารแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมีความ
คิดเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรม ย่านเยาวราช เทศกาลกินเจ             
มีจ านวนข้อมูลไม่มาก พอได้ข้อมูลบ้างเท่านั้นที่ส าคัญที่สุด ข้อมูลที่ได้รับนั้น มีความน่าสนใจของ
ข่าวสารเพียงเล็กน้อย 
 วรพจน์ ใหม่คามิ ( 2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปราสาทหินพิมาย        
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปราสาทหินพิมาย ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดียแบบตอบโต้กับผู้ใช้หรือมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) ที่จัดเก็บ 
ในรูปแบบซีดีรอม เพื่อติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษา ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินสื่อ 
มัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายด้านทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด เช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการออกแบบ นักเรียนมีการรับรู้ต่อสื่อมัลติมีเดีย 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักเรียนจะช่วยกันอนุรักษ์ปราสาทหินพิมาย 
เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและเรียนรู้ต่อไป และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ด้านการใช้งาน โดยสรุป สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ปราสาทหินพิมาย ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นสามารถ
น าไปใช้ได้จริง และมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ได้ศึกษา 

 ฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาบทเริยนคอมพิวเตอร์            
การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมที่สร้างขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผล
ทางการเรียนเท่ากับ 62.94 % สามารถที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจได้ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
แบบซ่อมเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก 

สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาระบบน าทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย กูเกิ้ลแมพ เอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัย พบว่า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานแีละแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ โดยการน ากูเกิ้ลแมพ เอพีไอและภาษาจาวาใช้ในการพัฒนาระบบ ท าให้
ระบบมีความถูกต้อง และใช้น าทางได้จริง ซึ่งระบบได้น าต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ผ่านทาง KML 
File ที่ได้บันทึกค่าละติจูดและลองติจูดไว้ในระบบ ท าให้ต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ มีความถูกต้อง
และยังมีการแนะน าข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ในระบบด้วย ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบจ านวน 40 ครั้ง โดยแบ่งการการทดสอบการน าทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 20 ครั้ง และทดสอบการค้นหาสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ครั้งมีค่าความถูกต้อง  

 

 


