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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาแบบอิสระสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง MV เพลง อย่าอยู่อย่างอยาก โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 3
ท่าน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MV เพลง อย่าอยู่อย่างอยาก มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.2.1  สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MV เพลง อย่าอยู่อย่างอยาก ศิลปิน พีทูวอร์ชิพ 
 3.2.2  โปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง 
 3.2.3  การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอียดข้ันตอนดังน้ี 
 1) การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินภายไต้
คําแนะนําของที่ปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 5ด้านได้แก่ 
 1.1) แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา 

1.2) แบบประเมินคุณภาพด้านรูปภาพ 
1.3) แบบประเมินคุณภาพด้านตัวอักษร 
1.4) แบบประเมินคุณภาพด้านเสียงและภาษา 
1.5) แบบประเมินคุณภาพด้านการนําเสนอและการใช้งาน 
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 โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert
เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมาย คะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ
ดังน้ี 
 5 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
 4 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใจ 
 1คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
มัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมาย คะแนนของ
ตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง ดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง ดี 
 คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  พอใจ 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

3.3  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 3.3.1  วางโครงหลักของเรื่อง 
 1) แนวเร่ือง  ผู้ชายคนหน่ึงติดเกาะและพยายามออกจากเกาะ 
 2) ฉากของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง MV เพลง อย่าอยู่อย่างอยาก ประกอบด้วยฉากเก่ียวกับ
ชายหาดและทะเล โดยเริ่มต้นด้วยการติดอยู่บนเกาะคนเดียว อยู่มาวันหน่ึงจึงได้ต่อเรือเพ่ือจะออก
จากเกาะ หลังจากออกทะเลไปแล้วเจอคลื่นแรงทําให้เรือคล้ํา ต้องว่ายนํ้ากลับเข้ามาที่เกาะเหมือนเดิม 
เสียงหัวใจของเขาบอกว่าต้องออกจากเกาะให้ได้ เขาจึงเร่ิมต่อเรือลําใหม่ให้ใหญ่ และแข็งแรงกว่าเรือ
ลําเดิม แล้วเขาก้อออกจากเกาะอีกครั้ง ขณะที่เรือลอยอยู่กลางทะเล เขาก็ได้เจอกับ อุปสรรคต่าง
มากมาย ทั้งพายุ คลื่นลมแรง ฝนตก แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ พยายามลอยเรือไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาถึง
จุดหมายที่วางไว้ได้สําเร็จ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงฉากประกอบ 
ฉาก รายละเอียด 

 ฉากเกาะ – เป็นฉากที่ปรากฏออกพร้อมกับตัว

ละคร เน่ืองจากเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ ในช่วง

ที่ติดเกาะ 

 ฉากต่อเรือ– เป็นฉากที่ผู้ชายติดเกาะพยายามต่อ

เรือเพ่ือที่จะออกจากเกาะให้ได้ 

 ฉากเรือลอยในทะเล – เป็นฉากที่จะเห็นอยู่

บ่อยๆเน่ืองจากเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับทะเล 

 ฉากพ้ืนแผ่นดินที่สดใส – เป็นฉากที่จะเห็นบ่อยๆ

เน่ืองจากเป็นฉากผู้ชายติดเกาะอยากไปถึงมาก

ที่สุด 

 
 3) เน้ือเรื่องย่อ 
 มีผู้ชายคนหน่ึงติดอยู่ที่เกาะร้างเพียงลําพัง  เขาพยายามต่อเรือลําเล็กๆเพ่ือจะออก
จากเกาะให้ได้ ถึงแม้เขาจะรู้ดีว่าทะเลมีคลื่นลมแรงแค่ไหน เขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เพราะหัวใจ
ของเขามันเรียกร้องที่จะออกจากเกาะ ลองเผชิญกับอุปสรรคที่จะเจอเพ่ือออกไปให้ได้ 
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 หลังจากที่ต่อเรือเสร็จเขาก็ได้ออกเรือไปในทะเลอันแสนกว้างใหญ่ เขาก็เลยคิดขึ้นว่า
หากเขาอยากเห็นพ้ืนแผ่นดินที่สดใส ถ้าเขาไม่ยอมท่ีจะลอยเรือออกไปแล้วอีกเมื่อไรเขาจะถึงฝั่งฝันสัก
ทีและหลังจากที่เขาลอยเรือออกไปได้สักพัก ก็ถูกนํ้าทะเลซัดจนเรือควํ่า ทําให้เขาต้องลอยต้องกลับ
เข้ามาที่ฝั่ง ในขณะที่เขากําลังลอยคออยู่ในทะเลนั้นเขาก็คิดข้ึนมาว่า ถึงจะรู้ว่าในบ้างคร้ังมันต้องเสี่ยง 
แม้มีเพียงเศษเสี้ยวที่จะสมหวัง  แต่หัวใจของเขาก็ไม่ยอมแพ้และยังมีความหวัง ความต้องการท่ีจะ
ออกไปให้ได้   
 เขาจึงตัดสินใจลองลงมือทําอีกคร้ังด้วยการต่อเรือให้ลําใหญ่และแข็งแรงข้ึนกว่าเรือ
ลําเดิม ถึงแม้ว่าเขาจะเหน่ือยมากแค่ไหนเขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ง่ายๆ เขาก็เลยนึกข้ึนได้ว่าเคยมีคน
เคยบอกไว้ว่า “อย่าอยู่อย่างอยาก” หากอยากทําอะไรแล้วต้องลองทํา เลือกแล้วต้องลองให้รู้ 
 หลังจากที่ต่อเรือเสร็จเขาก็ได้ออกเรือไปในทะเลอันแสนกว้างใหญ่อีกครั้ง แม้รู้ว่า
คลื่นลมแรงแค่ไหนก็จะขอน่ังเรือไปสู่ตรงโน้นให้มันได้รู้กันไป  หลังจากที่ลอยเรือไปได้สักพักเขาก็ทิ้ง
สมอเรือและทิ้งไว้แบบน้ันเป็นเวลา 2 เดือน จู่เขาก็คิดขึ้นได้ว่าหากเขาอยากเห็นพ้ืนแผ่นดินที่สดใส 
แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝันสักที เขาจึงตัดสินใจเดินทางอีกครั้ง แม้จะเจอทั้ง
พายุฝนกระหนํ่า เขาก็ไม่เลิกล้มความต้ังใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น เขาเดินทางไป
เร่ือยๆจนในที่สุดเขาก็มาถึงพ้ืนแผ่นดินที่สดใสตามที่ใจต้องการได้สําเร็จ 
 4) Theme/แก่น 
 แสดงให้เห็นถึงการมีความมุ่งมั่น ความพยายามที่ทําให้ตัวเองเดินไปถึงจุดหมายที่
วางไว้ได้สําเร็จ ถึงแม่ว่าจะเจออุปสรรคมากไหนก็ไม่ยอมแพ้  
ตารางที่ 3.2 แสดงตัวละคร 

ช่ือตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

ผู้ชายผมหยิก – เป็นคนท่ีติดอยู่บนเกาะและ

พยายามออกจากเกาะ จนออกจากเกาะได้สําเร็จ 
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 3.3.2  ลําดับเหตุการณ์ 
 มีผู้ชายคนหน่ึงติดอยู่ที่เกาะร้างเพียงลําพัง  เขาพยายามต่อเรือลําเล็กๆเพ่ือจะออกจาก
เกาะให้ได้ ถึงแม้ทะเลมีคลื่นลมแรงแค่ไหน เขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เพราะหัวใจเรียกร้องที่จะ ลอง
เผชิญกับอุปสรรคที่จะเจอ 
 หลังจากที่ต่อเรือเสร็จเขาก็ได้ออกเรือไปในทะเลอันแสนกว้างใหญ่ หลังจากที่เขาลอย
เรือออกไปได้สักพัก ก็ถูกนํ้าทะเลซัดจนเรือควํ่า ทําให้เขาต้องลอยต้องกลับเข้ามาที่ฝั่ง  
 ขาจึงตัดสินใจลองลงมือทําอีกคร้ังด้วยการต่อเรือให้ลําใหญ่และแข็งแรงขึ้นกว่าเรือลํา
เดิม เขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนเคยบอกไว้ว่า “อย่า อยู่ อย่าง อยาก” หากอยากทําอะไรแล้วต้อง
ลองทํา เลือกแล้วต้องลองให้รู้ 
 หลังจากที่ต่อเรือเสร็จเขาก็ได้ออกเรือไปในทะเลอันแสนกว้างใหญ่อีกครั้ง แม้รู้ว่าคลื่น
ลมแรงแค่ไหนก็จะขอน่ังเรือออกไป หลังจากที่ลอยเรือไปเขาก็ทิ้งสมอเรือและทิ้งไว้แบบน้ันเป็นเวลา 2 
เดือน เขาจึงตัดสินใจเดินทางอีกคร้ัง แม้จะเจอทั้งพายุฝนกระหนํ่า เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่
เกิดขึ้น เขาเดินทางไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็มาถึงพ้ืนแผ่นดินที่สดใสตามที่ใจต้องการได้สําเร็จ 
 3.3.3  การจัดทําลําดับเน้ือหา 
 การจัดทําลําดับเน้ือหา (Storyboard Development) คณะผู้วิจัยได้นําเน้ือหาที่ได้มา
จดเรียงการนําเสนอตามที่ทําการวางแพนการนําเสนอและออกแบบไว้ดังภาพที่ 3.1 – 3.45 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 1/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 5 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 5 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่2 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.1 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 5 
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 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 2/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 4 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 4 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่3 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.2 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 4 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

42 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 3/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 3 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 3 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่4 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.3 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 3 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 4/42 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 2 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 2 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 5 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.4 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 2 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

44 

 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 5/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 1 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 1 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 6 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.5 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 1 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 6/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีขาว ภาพ: ฉากเลขนับถอยหลังเลข 0 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากเตรียมตัวก่อนชมนับถอยหลังเลข 0 เป็นภาพน่ิงเหมือนแผ่นฟิล์ม 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 7 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.6 ฉากเลขนับถอยหลังเลข 0 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 7/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: แนะนําช่ือเพลงและศิลปิน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายนั่งตกปลาอยู่บนเรือ กลางทะเล ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีข้อความ ช่ือเพลง 
ศิลปิน  ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างข้างขวา และมีเสียงดนตรี  

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 8 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.7 แนะนําช่ือเพลงและศิลปิน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 8/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เกาะร้าง กลางทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3. แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ก้อนเมฆเลื่อนที่จากขวาไปซ้ายแบบช้าๆ ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ พระอาทิตย์กระพริบตา
ขึ้น ลง และมีเสียงดนตรี 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 9 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.8 แสดงหน้าจอแนะนําตัวละคร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 9/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายกําลังเดินเข้ามาใน

เกาะ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายกําลังเดินเข้ามาในเกาะ ก้อนเมฆเลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็น
คลื่นๆ พระอาทิตย์กระพริบตาข้ึน ลง 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 10 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.9 ผู้ชายกําลังเดินเข้ามาในเกาะ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 10/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ผู้ชายกําลังต่อเรือบนเกาะ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายถือขวานกําลังเดินไปต่อเรือ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “ฉันต่อเรื่อด้วย
หัวใจ”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 11 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.10 ผู้ชายกําลังต่อเรือบนเกาะ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 11/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ผู้ชายกําลังคิดที่หน้าชายหาด 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย :  
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายท่ีติดเกาะกําลังคิดที่หน้าชายหาด ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  มีข้อความปรากฏ “ฉัน
ต้องออกจากท่ีน้ีให้ได้ สู้โว้ย”ปรากฏที่ละบรรทัด และมีเน้ือเพลง “เตรียมพร้อมเดินทางไป”ปรากฏ
ที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่12 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.11 ผู้ชายกําลังคิดที่หน้าชายหาด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 12/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล ภาพ: ผู้ชายน่ังมองทะเลอยู่ในเพิง

พัก 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายนั่งมองทะเลอยู่ในเพิงพักที่หน้าชายหาด ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง 
“ท่องทะเลดูสักที่”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 13 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.12 ผู้ชายน่ังมองทะเลอยู่ในเพิงพัก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 13/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ทะเลมีคลื่นแรง 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
หน้าชายหาดจะเห็นทะเลมีคลื่นที่เร็วแรง คลื่นใหญ่ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือ
เพลง “คลื่นลมน้ันรุนแรงรู้ดี”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 14 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.13 ทะเลมีคลื่นแรง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 14/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีนํ้าเงินเข้ม  ภาพ: ผู้ชายยืนอยู่ในเกาะ ตอน

กลางคืน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายยืนอยู่ในเกาะ รูปหัวใจปรากฏขึ้นที่ข้างซ้ายของผู้ชายพร้อมกับขยับตลอดเวลา แล้วมีข้อความ
“เอาว่ะ สู้โว้ย”ปรากฏขึ้น ก้อนเมฆสีดําเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ และมีเน้ือเพลง“แต่เสียง
หัวใจที่มี”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 15 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.14 ผู้ชายยืนอยู่ในเกาะ ตอนกลางคืน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 15/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายอยู่บนเรือ พร้อมออก

ทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย :ไม่ม ี 
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายที่ติดเกาะอยู่บนเรือ พร้อมที่จะออกไปจากเกาะ เรือเคลื่อนที่ในทะเล ทะเลมีการเคล่ือนไหว
เป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “บอกฉันให้ลองออกไปเผชิญกับมัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 16 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.15 ผู้ชายอยู่บนเรือ พร้อมออกทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 16/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายอยู่บนเรือ ในทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3  แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายที่ติดเกาะอยู่บนเรือ ในทะเล ภาพความคิดที่จะเห็นพ้ืนดินที่สดใสจะปรากฏขึ้นและค่อยๆใหญ่
ขึ้นเร่ือยๆ เรือเคล่ือนที่ในทะเล ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “หากอยากเห็น
พ้ืนแผ่นดินสดใส”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 17 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.16 ผู้ชายอยู่บนเรือ ในทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 17/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: เ รื อ จ อ ด อ ยู่ น่ิ ง ๆ ที่ ห น้ า

ชายหาด 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายน่ังในเพิงพัก มองดูเรือที่จอดอยู่น่ิงๆ หน้าชายหาด ผู้ชายจะกระพริบตาและแกว่งขา ก้อนเมฆ
มรการเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “แต่ไม่ยอมลอย
เรือข้ามไป ปล่อยเรือไว้อย่างน้ัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 18 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.17 เรือจอดอยู่น่ิงๆที่หน้าชายหาด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 18/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายยืนที่หน้าชายหาด 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายที่ติดเกาะเดินมายืนที่หน้าชายหาด แล้วมีข้อความ“เมื่อไหร่จะออกไปได้นะ!!!!”ปรากฏขึ้น 
ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “แล้วอีกเมื่อไหร่จะถึงฝั่งฝัน”ปรากฏท่ีด้านล่าง
ของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 19 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.18 ผู้ชายยืนที่หน้าชายหาด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 19/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายน่ังเรือออกทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายน่ังเรือออกทะเล เพ่ือพยายามออกจากเกาะ เรื่อมีการเคลื่อนไหวตามคลื่นทะเล ทะเลมีการ
เคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  และมีเน้ือเพลง “ต้องขอไปตามใจสักวัน ออกตามฝันสักที”ปรากฏที่ด้านล่าง
ของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 20 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.19 ผู้ชายน่ังเรือออกทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 20/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เร่ือคล้ํากลางทะเล 
เสียง:อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายพยายามว่ายนํ้ากลับเข้าฝั่ง หลังจากที่เรือคล้ําอยู่กลางทะเล ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ  
และมีเน้ือเพลง “ในบางคร้ังมันต้องเสี่ยง”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 21 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.20 เร่ือคล้ํากลางทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 21/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: ผู้ชายนึกถึงจุดหมายที่จะไป 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายกระพริบตานึกถึงจุดหมายที่จะไป จะมีรูปโลก ข้อความ“ฉันอยู่ตรงนี้”ปรากฏข้ึน พร้อมกับมี
ลูกศรว่ิงจากจุดที่ฉันอยู่ตรงนี้ว่ิงไปตรงจุดหมายพร้อมกับมีข้อความ“จุดหมาย”ปรากฏขึ้น และมีเน้ือ
เพลง “แม้รู้ว่าเพียง เศษเสี้ยวที่จะสมหวัง”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 22 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.21 ผู้ชายนึกถึงจุดหมายที่จะไป 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 22/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: สิ่งที่หัวใจต้องการ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายเดินมายืน  มีรูปหัวใจปรากฏขึ้น พร้อมกับข้อความ “ฉันจะต้องออกไป ให้ได้”ปรากฏขึ้นกลาง
รูปหัวใจ และมีเน้ือเพลง “แต่หากเสียงหัวใจร้องดัง เกิดมามีเพียงหนึ่งครั้ง”ปรากฏท่ีด้านล่างของ
ภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 23 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.22 สิ่งที่หัวใจต้องการ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 23/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายถือขวานพร้อมที่จะ

ตัดต้นไม้ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ภาพต้นไม้ที่อยู่บนเกาะจะใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ ผู้ชายถือขวานเดินไปที่ต้นไม้ที่จะตัดเพ่ือต่อเรืออีกครั้ง 
พร้อมกับข้อความ “ลองดูมันสักครั้งวะ!!”ปรากฏขึ้น และมีเน้ือเพลง “ลองใช้ครั้งหน่ึงกับฝัน ให้มัน
ได้รู้”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 24 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.23 ผู้ชายถือขวานพร้อมที่จะตัดต้นไม้ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 24/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: ผู้ชายนึกถึงแผ่นดินที่สดใส 
เสียง:อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายนึกถึงสิ่งที่อยากเห็นคือพ้ืนดินที่สดใส ภาพพ้ืนดินสดใสจะปรากฏขึ้นและค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
และมีเน้ือเพลง “หากอยากเห็นพ้ืนแผ่นดินสดใส”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 25 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.24 ผู้ชายนึกถึงแผ่นดินที่สดใส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 25/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายน่ังมองพ้ืนแผ่นดินที่

สดใส อยู่ในเพิงพัก 
เสียง:อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายน่ังอยู่ในเพิงพัก มองไปท่ีพ้ืนแผ่นดินสดใส ที่เห็นเพียงลิบหลี่ พระอาทิตย์กระพริบขึ้น ลง
ตลอดเวลา ก้อนเมฆเคล่ือนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือ
เพลง “แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 26 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.25 ผู้ชายน่ังมองพ้ืนแผ่นดินที่สดใส อยู่ในเพิงพัก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 26/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายแบกไม้ไปต่อเรือ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายแบกไม้เดินไปต่อเรือที่หน้าชายหาด ผู้ชายกระพริบตาตลอดเวลา ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็น
คลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “ปล่อยเรือไว้อย่างน้ัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 27 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.26 ผู้ชายแบกไม้ไปต่อเรือ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 27/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายน่ังพักที่ชายหาด 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายกระพริบตานั่งพักใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดแล้วภาพจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีข้อความ
“เหน่ือย”ปรากฏขึ้น ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ 
และมีเน้ือเพลง “แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 28 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.27 ผู้ชายน่ังพักที่ชายหาด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 28/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าตาล,สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายแบกไม้ไปต่อเรือ อีก

ครั้ง 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายแบกไม้เดินไปต่อเรือที่หน้า ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “ต้องขอไป
ตามใจสักวัน ออกตามฝันสักที”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 29 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.28 ผู้ชายแบกไม้ไปต่อเรือ อีกครั้ง 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 29/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ตัวหนังสือปรากฏ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “มีใคร
เคยบอกไว้”ปรากฏที่ตรงกลางของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 30 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.29 ตัวหนังสือปรากฏ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 30/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ตัวหนังสือปรากฏ 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ก้อนเมฆเคล่ือนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “อย่า
อยู่อย่างอยาก”ปรากฏที่ตรงกลางของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 31 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.30 ตัวหนังสือปรากฏ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 31/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายกําลังต่อเรือลําใหญ ่
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชาย ถือขวานกําลังเดินไปต่อเรือลําใหญ่ ที่หน้าชายหาด ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่าง
ช้าๆ ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “เลือกแล้วต้องลองให้รู้”ปรากฏที่ด้านล่าง
ของภาพ 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 32 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.31 ผู้ชายกําลังต่อเรือลําใหญ ่
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 32/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: ผู้ชายนั่งเรือลําใหญ่ออก

ทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายอยู่บนเรือกําลังเดินทางไปในทะเล พร้อมกับมีข้อความ“1 สัปดาห์แล้วเรา”ปรากฏขึ้น ทะเลมี
การเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “แม้คล่ืนลมจะแรง”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 33 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.32 ผู้ชายน่ังเรือลําใหญ่ออกทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 33/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายลอยเรือกลางทะเล ตอน

กลางวัน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายอยู่บนเรือกําลังเดินทางไปในทะเลในตอนกลางวัน พระอาทิตย์ย้ิมกระพริบตาขึ้น ลง 
ตลอดเวลา ก้อนเมฆเคล่ือนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือ
เพลง “จะขอน่ังเรือไปสู่ ตรงโน้นให้รู้กันไป”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 34 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.33 ผู้ชายลอยเรือกลางทะเล ตอนกลางวัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 34/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าเงินเข้ม ภาพ: ผู้ชายลอยเรือกลางทะเล 

ตอนกลางคืน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายอยู่บนเรือกําลังเดินทางไปในทะเลในตอนกลางคืน พร้อมกับมีข้อความ “ต่ืนเต้นจัง!!”ปรากฏ
ขึ้น ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง 
“หากอยากเห็นพ้ืนแผ่นดินสดใส”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 35 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.34 ผู้ชายลอยเรือกลางทะเล ตอนกลางคืน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 35/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอน

กลางวัน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอนกลางวัน พระอาทิตย์ย้ิมกระพริบตาข้ึน ลง ตลอดเวลา พร้อมกับมี
ข้อความ”เวลาผ่านไป 1เดือน” ปรากฏขึ้น ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “แต่ไม่
ยอมลอยเรือข้ามไป ปล่อยเรือไว้อย่างน้ัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 36 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.35 เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอนกลางวัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 36/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอน

กลางคืน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอนกลางคืน ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ พร้อมกับมี
ข้อความ”เวลาผ่านไป 2เดือน”ปรากฏข้ึน ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “แล้ว
อีกเมือไรจะถึงฝั่งฝัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 37 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.36 เรือทิ้งสมอกลางทะเล ตอนกลางคืน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 37/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เรือลอยไปกลางทะเล ตอน

กลางวัน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือลอยไปกลางทะเล ตอนกลางวัน พระอาทิตย์ย้ิมกระพริบตาขึ้น ลง ตลอดเวลา ก้อนเมฆเคลื่อนที่
จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ พร้อมกับมีข้อความ”ได้เวลาเดินทางแล้ว”ปรากฏขึ้น ทะเลมีการ
เคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “ต้องขอไปตามใจสักวัน ”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 38 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.37 เรือลอยกลางทะเล ตอนกลางวัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 38/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: เรือลอยไปกลางทะเล ตอน

กลางวัน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือลอยไปกลางทะเล ตอนกลางคืน พระอาทิตย์ย้ิมกระพริบตาข้ึน ลง ตลอดเวลา ก้อนเมฆเคลื่อนที่
จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ พร้อมกับมีข้อความ”ไป!!” ปรากฏขึ้น ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ 
และมีเน้ือเพลง “ออกตามฝันสักที”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 39 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.38 เรือลอยกลางทะเล ตอนกลางวัน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 39/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีนํ้าเงิน ภาพ: เรือลอยกลางทะเล เจอฝน

ตก 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือลอยไปกลางทะเล ตอนกลางคืนมีฝนตก ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ พร้อมกับมี
ข้อความ”ผ่านไปแล้ว 3 เดือน” ปรากฏขึ้น ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “หาก
อยากเห็นพ้ืนแผ่นดินสดใส”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 40 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.39 เรือลอยกลางทะเล เจอฝนตก 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 40/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: ผู้ชายน่ังตกปลา กลางทะเล 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายนั่งตกปลาบนเรือทิ้งสมอกลางทะเล พระอาทิตย์กระพริบตาข้ึน ลงตลอดเวลา มีนกบินผ่าน
จากซ้ายไปขวา ก้อนเมฆเคล่ือนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ พร้อมกับมีข้อความ”ผ่านไปแล้ว 4 
เดือน” ปรากฏขึ้น ทะเลมีการเคล่ือนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป”
ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 41 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.40 ผู้ชายน่ังตกปลา กลางทะเล 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 41/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: เรือลอยกลางทะเล เจอ

พายุลมหมุน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่มี 
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่มี 

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือลอยไปกลางทะเล ตอนกลางคืนเจอพายุลมหมุน ฝนตก ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่าง
ช้าๆ พร้อมกับมีข้อความ”ผ่านไปแล้ว 5 เดือน” ปรากฏขึ้น ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมี
เน้ือเพลง “ปล่อยเรือไว้อย่างน้ัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 42 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.41 เรือลอยกลางทะเล เจอพาย ุ
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 42/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเทา ภาพ: เรือลอยกลางทะเล เจอพายุลม

หมุน 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือลอยไปกลางทะเล ตอนกลางคืนเจอพายุลมหมุน ฝนตก ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่าง
ช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน”ปรากฏที่ด้านล่าง
ของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 43 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.42 เรือลอยกลางทะเล เจอพายุลมหมุน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 43/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีฟ้า ภาพ: พ้ืนแผ่นดินที่สดใส 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ผู้ชายน่ังบนเรือแล้วเจอพ้ืนแผ่นดินที่สดใส เรือค่อยๆว่ิงเข้าหาพ้ืนแผ่นดินที่สดใส ก้อนเมฆเคล่ือนที่
จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “ต้องขอไปตามใจสัก
วัน”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 
 
การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 44 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.43 พ้ืนแผ่นดินที่สดใส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 44/45 

 
สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีเขียว ภาพ: ผู้ชายยืนอยู่บน พ้ืนแผ่นดินที่

สดใส 
เสียง: อย่า อยู่ อย่าง อยาก mp3 แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
เรือว่ิงมาถึงท่าเรือบนพ้ืนแผ่นดินที่สดใส แล้วผู้ชายก็ลงจากเรือเดินไปที่ถนนพร้อมกับมีข้อความ 
“ถึงแล้วโว้ย!!”ปรากฏขึ้น ก้อนเมฆเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายอย่างช้าๆ ทะเลมีการเคลื่อนไหวเป็น
คลื่นๆ และมีเน้ือเพลง “ออกตามฝันสักที”ปรากฏที่ด้านล่างของภาพ 

การเชื่อมโยง: ไปฉากที่ 45 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.44 ผู้ชายยืนอยู่บน พ้ืนแผ่นดินที่สดใส 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ชื่อโปรเจ็ค : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MVเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก 
วันที่ออกแบบ: 26/8/2561 
ฉาก: 45/45 

จัดทําโดย 
 นางสาว นิพา จําปาลุน รหัส 5854277082 
นาย ธนพล กทิทะเจริญชัยรหัส 5854277100 

รุ่น พ58/15 
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

สื่อท่ีใช้ 
พื้นหลัง: สีดํา ภาพ: ฉากจัดทําโดย 
เสียง:ไม่มี แอนิเมชัน: ไม่ม ี
เสียงบรรยาย : ไม่ม ี
เสียงประกอบ: ไม่ม ี
เสียงดนตรีประกอบ : ไม่ม ี
 

วิดีโอ: ไม่ม ี

รายละเอียดการนําเสนอ: 
ฉากจัดทําโดย จะปรากฏข้อความรายช่ือผู้จดทํา หลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

การเชื่อมโยง: - 
ผู้ออกแบบ: นิพา จําปาลุน และ ธนพล กิททะเจริญชัย 
ภาพท่ี 3.45 ฉากจัดทําโดย 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อแอนิเมชันให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง MV เพลง อย่าอยู่อย่าอยาก 
 

3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง MV เพลง อย่าอยู่
อย่างอยาก โดยใช้วิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับดังน้ี 
 5คะแนน หมายถึง ดีมาก 
 4คะแนน หมายถึง ดี 
 3คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2คะแนน หมายถึง พอใจ 
 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพสื่อ 
 4.50 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพดีมาก 
 3.50 – 4.49 หมายถึง ประสิทธิภาพดี 
 2.50 – 3.49  หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ประสิทธิภาพพอใจ 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ประสิทธิภาพควรปรับปรุง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง MV เพลง อย่าอยู่อย่างอยาก ได้แก่ 
คํานวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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