
กระบวนการ
ออกแบบ
มัลติมิ เดีย



การน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย 

จุดประสงค์หลักของบทเรียน

• รู้หลักการน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย 

• รู้หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 



หลักการออกแบบมัลติมีเดีย (SDLC) 

กระบวนการและขั้นตอนการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
ส่งผลต่อประสิทธภิาพ 
ของบทเรียน ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 5 ขั้น ได้แก่ 
(SDLC) 
อ้างอิงจาก แบบจ าลองของ Alessi และ Trollip 
(1991,2001)

การวิเคราะห์

การออกแบบ

การพัฒนาการน าไปใช้

การประเมิน 



สรุปกระบวนการสร้างมัลติมีเดีย

1. ขั้นตอนการเตรียม

2. ขั้นตอนการออกแบบ

3. ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม

4. ขั้นตอนการน าไปใช้งาน

5. ขั้นตอนการประเมิน
ปรับปรุง และการเผยแพร่
ข้อมูล

การวิเคราะห์

การออกแบบ

การพัฒนาการน าไปใช้

การประเมิน 



ระยะด าเนินการโดยรวม  3 ระยะ

• การอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ
ด าเนินการ ได้แก่ ระยะการเตรียมการหรอืวางแผน (Planning) 
ระยะการ ออกแบบ (Design) และระยะการพัฒนา 
(Development) มีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะวางแผน (Planning)

2. ระยะการออกแบบ (Design) 

3. ระยะการพัฒนา (Development) 

Planning

Design

Development



หลักส าคัญของการออกแบบ คือ 

1) Usability
ง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง การออกแบบให้ผู้ใช้ใช้งานจากระบบและ
ขั้นตอนที่น าเสนอให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดย น าเสนอเส้นทางเดิน 
การโต้ตอบ การให้ความรู้และกิจกรรมที่มีในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ เป็นหลัก 

2) Design
การออกแบบหน้าจอ ค านึงถึงการเลอืกใช้ส ีขนาด ของข้อความ 
รูปภาพและ ภาพเคลื่อนไหว และค านึงถึงการจัดวางรูปแบบ 
องค์ประกอบของสิง่ทีจ่ะปรากฏในหน้าจอ



หลักส าคัญของการออกแบบ คือ 

3) Idea & Creative 
ค านึงถึงความแปลกใหม่หรือ
สร้างสรรค์สื่อให้เข้ากับ
เหตุการณ์หรือยุคสมัย 
ซึ่งจะท าให้ได้สื่อมัลติมีเดีย
ที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น



ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

1. การก าหนดหัวเรื่อง

2. เป้าหมาย

3. วัตถุประสงค์

4. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

5. การวิเคราะห์ (Analysis)

6. การออกแบบ (Design)

7. การพัฒนา (Development)

8. การสร้าง (Implementation)

9. การประเมินผล (Evaluation)

10. น าออกเผยแพร่ (Publication) 

ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย จะเริ่มต้นด้วยกระบวนการดังนี้



ขั้นการเตรียม (PREPARATION)

• ก าหนดเป้าหมาย

• วัตถุประสงค์

• รวบรวมข้อมูล การเตรียมพร้อม
ทางด้านของเอกสาร สารสนเทศ 
(Information) ที่เกี่ยวข้อง

• เตรียมเนื้อหา (Meterials) ได้แก่ 
ต ารา หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการ หนังสืออ้างอิง

• สื่อในการน าเสนอบทเรียน

• เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content) 
เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การ
อ่านหนังสือหรือ เอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน

• สร้างความคิด (Generate Ideas) 
คือ การระดมสมองนั่นเอง



ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
(DESIGN INSTRUCTION)

• ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นหนึ่ง
ในการก าหนดว่าบทเรียนจะ
ออกมามีลักษณะใด 

• วิเคราะหง์านและแนวความคิด

• ออกแบบบทเรียนขั้นแรก

• ประเมินและแก้ไขการออกแบบ



โครงสร้างของบทเรียนมัลติมีเดีย

1 โครงสร้างแบบเส้นตรง



โครงสร้างของบทเรียนมัลติมีเดีย
2 โครงสรา้งแบบไมเ่ป็นเสน้ตรง



หลักการออกแบบเนื้อหา

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) การเตรียมเนื้อหา ได้แก่ วางโครงสร้างของเนื้อหา คัดเลือก
เนื้อหาที่จะน าเสนอ เรียงล าดับหัวข้อเนื้อหา

2) การออกแบบเนื้อหา บทเรียน ประเภทต่างๆ ใช้ภาษาให้
เหมาะสม เนื้อหาด้านทักษะและการปฏิบัติ

3) การออกแบบข้อค าถาม ส าหรับการประเมิน  ก่อนเรียน หลัง
เรียน การสร้างแบบฝึกหัด



ขั้นตอนการเขียนผังงาน
(FLOWCHART LESSON)

เป็นการน าเสนอล าดับขั้นโครงสร้าง
ของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผังงาน
ท าหน้าทีเ่สนอข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียน ตอบค าถามผิด หรือเมื่อไหร่
จะมีการจบบทเรียน และการเขียน
ผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของ
บทเรียน ด้วย 



ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด 
(CREATE STORYBOARD)

เป็นขั้นตอนการเตรียมการ 
น าเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง
สื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ 
ลงบนกระดาษเพือ่ให้การ
น าเสนอข้อความ และรูปแบบ
ต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ต่อไป



Storyboard



• Storyboard จะช่วยให้ทีมงานทั้งหมดจินตนาการไดว้่าหนังจะออกมา
หน้าตาเป็น อย่างไร พวกเขาต้องท าอะไรกันบ้างเพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ตามนั้นผู้ อ านวยการสร้าง จะสามารถค านวณงบประมาณที่จะใช้ในการ
ถ่ายท าได้

• Storyboard จะท าให้รู้ว่าหนังมีกี่ช้อต กี่โลเกชั่น ฉากใหญ่โตแค่ไหน มี
เทคนิคหรืออุปกรณ์พิเศษมากน้อยเพียงใดผูจ้ัดการกองฯ รู้ว่าการถ่าย
ท าควรจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ต้องตระเตรียมอะไรบ้าง

• Storyboard เป็นเพียงรูปที่วาดง่ายๆก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ถ่ายทอดไอเดียว่าภาพจะออกมาเป็นบนจอภาพยนตร์ 

ทีม่า http://krukitchaya.wordpress.com/

Storyboard



HTTPS://WWW.STORYBOARDTHAT.COM



ขั้นตอนการสร้างและการเขียน
โปรแกรม (PROGRAM LESSON)

เป็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลง
สตอรี่บอร์ดให้กลายเป็น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนนี้
จะต้องค านึงถึงฮาร์ดแวร์ 
ลักษณะ และประเภทของ
บทเรียนที่ต้องการสรา้ง 
โปรแกรมเมอร์และงบประมาณ



ขั้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน 
(PRODUCE SUPPORTING MATERIALS)

เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งออก
ได้เป็น 4 ประเภท คือ คู่มือการใช้ของ
ผู้เรียน คู่มือการใช้ของ ผู้สอน คู่มือ
ส าหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป 
ผู้เรียนและผู้สอนย่อม มีความต้องการ
แตกต่างกัน คู่มือจึงไม่เหมือนกัน คู่มือ
การแก้ปัญหาก็จ าเป็นหากการติดตั้งมี
ความ สลับซับซ้อนมาก



ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไข
บทเรียน (EVALUATE AND REVISE)

บทเรียนและ เอกสารประกอบทั้งหมด
ควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะ
การประเมินการท างานของบทเรียน 
ในส่วนของการน าเสนอนั้นควรจะท า
การประเมินก็คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การออกแบบมาก่อนในการ ประเมิน
การท างานของบทเรียนนั้น  และควร
สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ด้วย



5 แนวทาง การออกแบบมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ช่วยให้สามารถสร้างสื่อฯ ได้ตรงกับ ความต้องการมากที่สุด โดยสามารถจ าแนก

เป้าหมายได้ดังนี้ - เพื่อถ่ายทอดความรู้ - เพื่อสร้างทักษะ - เพื่อสนับสนุนการท างาน 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับนวัตกรรมใหม่ รูปแบบน้ีหรือไม่ 

ผู้เรียนเรียนรู้จาก Concept หรือศึกษากระบวนการก่อนน าไปพัฒนาความเข้าใจใน เนื้อหา 

3. พิจารณาถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับสื่อฯ 

4. ศึกษาความคงทนของเนื้อหา พิจารณาว่าเนื้อหามีความคงทนน าไปใช้งานได้นานแค่ไหน มี การ

เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือไม ่อย่างไร 

5. ใช้เทคนิคของน าผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านน าเสนอความรู้ ผสมผสานกับผู้เรียนออก ความเห็นของสื่อ



การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
การเลือกใช้สี

ที่มา http://infographic.in.th/infographic



วรรณะของสี

วรรณะร้อน (warm tone) 
ประกอบดว้ย สเีหลอืง สสีม้ สี
แดง สมีว่ง /ความรูส้กึ ตื่นเตน้ 
เรา้ใจ กระฉบักระเฉง ถอืวา่
เป็นวรรณะรอ้น
วรรณะเยน็ (cool tone) 
ประกอบดว้ย สเีหลอืง สเีขยีว 
สนี ้าเงนิ สมีว่ง / เยน็ตา ให้
ความรูส้กึ สงบ สดชื่น 



การใช้สีต่างวรรณะ
หลักการทั่วไป ใช้อัตราส่วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี 
คือ ถ้าใช้สีวรรณะร้อน 80% สีวรรณะเย็นก็ 20%
Background สีเข้ม ตัวหนังสือ ควรเป็นสีอ่อน 
ตัวหนังสือสีอ่อน Background ควรเป็นสีเข้ม 
ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะท าให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ

ที่มา http://infographic.in.th/infographic



ที่มา http://infographic.in.th/infographic





การเลือกใช้รูปภาพ (GRAPHIC &PHOTO) 

การใช้รูปภาพมีอยู่ 2 จุดประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มความ สวยงามและดึงดูดความ
สนใจในการเข้าชมเพื่อแสดงข้อมูล และรายละเอียดเรื่องของสื่อต่างๆ ทั้งนี้ 
รูปภาพดังกล่าวจะมีทั้งรูปที่เป็นภาพจริง (Photo) และภาพที่วาดขึ้นโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ (Graphic)

ที่มา http://infographic.in.th/infographic



ที่มา http://infographic.in.th/infographic



เลือกใช้ ภาพ BITMAP กับ VECTOR



Bitmap มีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนตาราง แต่ละ
บิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ สวิตซ์ปิดเปิด
ยังหมายถึงสีด าและสีขาว ลักษณะเหมือนกัน
Pixel เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพบิตแมป





มีจุดโฟกัส

ที่มา https://idxw.net



มีความต่อเนื่อง

อย่างภาพประกอบด้านล่างเราจะเห็นภาพกลุ่มเมฆ ภูเขา พื้นดิน ก้อนหิน ท่ีเป็นเส้นแนวนอนต่อเนื่องกันมาในขณะท่ีโฟกัสของ
ภาพคือหญิงสาวกับกระดานท่ีเป็นเส้นแนวตั้ง ประเด็นของเร่ืองนี่้การใช้เส้นซ้ าในแนวนอนนั่นเอง ท่ีท าให้ภาพนี้ดูลงตัวและ
น่าสนใจ ที่มา https://idxw.net



ที่มา https://idxw.net



ตัวหนังสืออ่านง่าย  สีและความคมชัด
ตัวอย่างด้านล่างโชว์ให้เห็นการใช้สีเข้มอ่อนเน้นตัวอักษรอย่างค าว่า Wilson ให้โดด
เด่น ในขณะที่ส่วนอื่นก็ยังคงดูเข้ากันและมีสไตล์ย้อนยุคอย่างที่ตั้งใจ

ที่มา https://idxw.net



มีความตัดกัน ( CONTRAST )
ตัวอย่างด้านล่าง Contrast ถูกถ่ายทอดผ่านกราฟฟิกสีเจ็บๆที่วางบนพิ้นขาว นั่นท าให้รูปทรงต่างๆดูชัดเจนและเค
รียร์มาก ทั้งที่มีสีเหลืองที่ความเขม้สจีะอ่อนมาก แต่ก็ยังมองเห็นเป็นช้ินเดียวกันได้ เพราะการเลือกพื้นหลังที่ตัดกัน
มากๆนั่นเอง

ที่มา https://idxw.net



โทนสีที่กลมกลืน

ที่มา https://idxw.net



HTTPS://PIXABAY.COM/



WWW.SHUTTERSTOCK.COM/



HTTP://WWW.FREEPIK.COM/



HTTP://WWW.FREEPIK.COM/



ภาพยนตร์และเสียงประกอบ 
(MOVIE AND SOUND) 

จะท าใหส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เข้าชมมากขึ้น นอกจากเพิ่มความ
สวยงามและความสมจริงของข้อมูลแล้ว ยังเป็นการง่ายต่อผู้ใช้ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ



การใช้ข้อความ

• ไม่ควรบรรจุข้อความเต็มหน้าจอ เพราะท าให้ยากต่อการอ่าน 

• การจัดรูปแบบการพิมพ์ที่เหมาะสม กล่าวคือ เลือกลักษณะ ของตัวอักษร และ
จัดแถววางแนวของอักษรในแต่ละหน้า โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้ คือ ขนาด
ของ ตัวอักษรมีความคงเส้นคงวา ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบในภาวะ
ปกติ ไม่เจตนาเน้นค าจน 

• ใชข้้อความเป็นส่วนเชื่อมโยงเพ่ือก าหนดทิศทาง เช่น ข้อความที่เป็นไฮเปอร์
ลิงค์ อาจจะมีเส้นขีดใต้ข้อความควบคู่กับการใช้ภาพกราฟิกเป็นส่วนก าหนด 
ทิศทางข้อดีของการใช้ข้อความเป็นส่วนเชื่อมโยงคือ ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลเร็วเกินควร



การใช้ข้อความ



ที่มา Download Font : http://www.f0nt.com/

การใช้ข้อความ

เล่นกับ FONT

http://www.f0nt.com/


งาน LAB วิชาสื่อประสม
• ให้นักศึกษาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน เลือกมา 1 ที่

• เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศ

• โดยใช้หลักการออกแบบจากเนื้อหาที่เรียน

• สามารถใช้โปรแกรมที่ถนัด / หรือเว็บไซต์ออกแบบตกแต่ง 
https://magic.piktochart.com

• SAVE เป็นไฟล์ภาพ แล้วอัพโหลดลงใน wordpress ตั้งชื่อ page ว่า poster

• พร้อมบรรยาย กระบวนการในการพัฒนางานนี้

1. ขั้นตอนการเตรียม มีการเตรียมข้อมูลอย่างไร

2. ขั้นตอนการออกแบบ ใช้หลักการออกแบบในเรื่องสีสัน ข้อความ  กราฟฟิกอย่างไร

3. ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม ใช้โปรแกรมอะไรพัฒนา

4. ขั้นตอนการน าไปใชง้าน กลุ่มเป้าหมายของสื่อนี้คือใคร 

5. ขั้นตอนการประเมินปรับปรุง และการเผยแพรข่้อมูล  มีการน าไปเผยแพร่ที่ใด

https://magic.piktochart.com/

