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การใช้นวัตกรรมส่ือการศกึษา และ Social Media เพื่อการจดัการเรียนการสอน 
Social Media ประเภท Media Sharing 

PREZI: เครือ่งมือสร้างส่ือประเภท Visualization Tools  
 
PREZI คืออะไร 

ระบบ PREZI ถือเป็น Social Media ประเภท Media Sharing ใช้สําหรับแบ่งปันเร่ืองราว 
เน้ือหา บทเรียน และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงความคิด (ideas) และแนวคิด 
(concepts) ออกมาเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งโปรแกรม PREZI จะมีเคร่ืองมือการออกแบบที่ช่วย
ให้ผู้ใช้สามารถจําแนกการนําเสนอเน้ือหาออกเป็นส่วน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
PREZI มีฟังกช์ั่นการทํางานอย่างไร 

1. Pan และ Zoom ตามแนวคิดที่วางแผนไว้ 
2. Import media เช่น ภาพ, วิดีโอ, YouTube videos, PDF หรือสือ่อื่นๆ 
3. Full Toolkit โดยสามารถเลือก Template และ/หรอื Theme ในการจัดการนําเสนอ 
4. Present online และ offline สามารถนําเสนอได้ท้ังแบบออนไลน์ และนําเสนอในแบบ

ออฟไลน์ การใช้งาน PREZI ถ้าแบบฟรี มีข้อจํากัดว่าต้องเปิดงานนําเสนอของเราให้อยู่ในรูปแบบ
สาธารณะ (Public) 

5. Work together สามารถทํางานแบบร่วมมือแบบเรียลไทม์ (real-time) 
6. Add Storyline สามารถใช้เฟรม (Frame) และเส้นทาง (Path) เพ่ือสร้างเส้นทางการนําเสนอ 

รูปแบบการนําเสนอ 

PREZI เน้นฟังก์ชั่นการ Zoom in, Zoom out, และ rotate ซึ่งการนําเสนอในรูปแบบน้ีย่อม
ดีกว่าการนําเสนอด้วยภาพน่ิงบนหน้าจอเพียงอย่างเดียว และการนําเสนอน้ันสามารถนําเสนอได้ดังน้ี 

1. นําเสนอบนคอมพิวเตอร์ 
2. ฝัง (Embed) อยู่บนเว็บเพจ 
3. เผยแพร่บน Social Media Site 
4. แบ่งปันไว้บน blog 
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5. วางไว้ใน PREZI explore tab ผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องวางแผนการนําเสนอไว้ล่วงหน้า ไม่ว่า
จะเป็นวิธีการเคลื่อนไหว ข้อความหลัก แนวคิด และคําสําคัญ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่จะใช้นําเสนอ เพ่ือให้
สามารถทํางานได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 
เริ่มต้นใช้งาน Prezi 

1. เปิดเว็บไซต ์http://prezi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปเว็บไซต์ http://prezi.com 
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รูปเว็บไซต์ http://prezi.com 
 

2. สมคัรเป็นสมาชิก (Sign up) เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก โดยคลิกที่ Sign up now 

 

     รูปปุ่ม Sign up now 
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3. ปรากฏหน้าจอแสดงการสมัครสมาชิก มท้ัีงฟรีและเสียเงิน ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของการใช้บริการ 

 

รูปการเลือกสมัครเป็นสมาชกิ 

ในที่น้ีเลือกแบบ Public คือไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่การสมัครแบบ Public น้ี งานนําเสนอท่ีสร้างขึ้น 
จะถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บด้วย 

4. จากนั้น คลกิท่ี Continue > เพ่ือเริ่มต้นใช้งาน 

 

รูปเมนกูารเลอืกวิธกีารสมัครแบบ Public 
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5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Continue > แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อใส่รายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Register and Continue ดังรูป 

 

รูปหนา้จอใหก้รอกรายละเอียดสว่นตัน 

6. เมื่อสมัครสมาชิกในรูปแบบเชื่อมต่อกับ LinkedIn หรือ Facebook เรียบร้อยแล้ว สามารถ 
Login เข้าใช้งานได้เลย จากนั้นจะนําเข้าสู่หน้าจอของเว็บ เพ่ือเริ่มการใช้งาน ดังรูป 

 

รูปหนา้จอเม่ือเข้าใช้งาน 
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7. คลิกที่ New Prezi เมื่อต้องการเร่ิมต้นงานนําเสนอ  

 

รูปแสดงใส่รายละเอียดในการนําเสนอ 

8. Prezi จะแสดงหน้าจอ เพ่ือให้ทําการเลือกรูปแบบ (Template) ในการนําเสนอ 

 

รูปแสดงหน้าจอเพ่ือเลือกรปูแบบ (Template) 
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เร่ิมต้นทํางานด้วยเอกสารเปล่า (Blank Template) 

1. เริ่มต้นการใช้งาน โดยคลิกทีส่ร้างเอกสารเปล่า (Start Blank prezi) ดังรูป 

 

รูปแสดงหนา้จอการเลือกเอกสารเปล่า (Start Blank prezi) 

2. เมื่อเร่ิมต้นทํางานด้วยเอกสารเปล่า จะปรากฏหน้าจอแสดงหน้าต่างการทํางาน ดังรูป 

 

รูปแสดงพืน้ทีก่ารทํางานของเอกสารเปล่า (Blank Template) 
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การใส่ตัวอักษร 

การพิมพ์ตัวอักษรลงในสไลด ์สามารถทําไดโ้ดยการ ดับเบ้ิลคลิก บริเวณพ้ืนที่การทํางาน จะ
ปรากฏกรอบขอ้ความให้ใสต่วัอักษร ดังรูป 

 

รูปแสดงกรอบข้อความเพือ่ใส่อักษร 

หมายเหตุ Prezi ยังไม่รองรับการพิมพ์ภาษาไทย อาจตอ้งใช้เป็นรูปภาพ โดยการ Insert File 
เข้ามาแทน 

 

รูปแสดงการนาํเขา้ไฟล์รูปภาพ 
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การปรับแต่งตัวอักษร 

1. การปรับแต่งตัวอักษร สามารถทําได้โดยการเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่โปรแกรมมีมาให้ 
และสามารถจัดรูปแบบการแสดงตัวอักษรได้ เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง ซึ่งจะแสดงตัวเลือกให้เลือก 
ดังรูป 

 

รูปแสดงการปรับแต่ง และการจัดรูปแบบตัวอักษร  

2. หากต้องการให้ข้อความมีลักษณะเป็นปุ่มลิสต์รายการ หรือหากต้องการให้ข้อความมีลักษณะ
เป็นย่อหน้า เป็นการทําให้กลุ่มตัวอักษรมีลักษณะเป็นย่อหน้า ดังรูป 

 

รูปแสดงการจัดรูปแบบการใส่ปุ่มหน้าตัวอักษร 
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3. การเปลี่ยนสีตวัอักษร สามารถทําการปรับแต่งสีตัวอักษรได้ โดยการลากครอบตัวอักษรทั้ง
หมดแล้วคลิกที่รูปซึ่งจะแสดงสีที่สามารถเลือกใช้ได้ ดังรูป 

 

รูปแสดงการเปล่ียนสีตัวอักษร 

4. การปรับแต่งตําแหน่งของข้อความ สามารถทําได้ เพ่ือเลื่อนกรอบข้อความไปยังตําแหน่งที่
ต้องการดังรูป 

 

รูปแสดงการเลื่อนกรอบข้อความ 



11 
 

  การใช้นวัตกรรมสื่อการศึกษา และ Social Media เพ่ือการจดัการเรียนการสอน | นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์

เมนกูารใช้งาน 

Prezi มีเมนูเพียง 6 อย่างในการสร้างงานนําเสนอ ดังน้ี 

 

 

ชื่องานนําเสนอท่ีสร้างข้ึน  เมนูในการแก้ไข และบันทกึงาน    ความช่วยเหลอื  
  และออกจากโปรแกรม 

 

 

เมนูแทรกต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

การนําไปใช้งานรูปแบบต่าง ๆ 

 

แสดงมุมมองการนําเสนอ 

 

รูปแสดงเมนูการใช้งาน 

   

 

     

   

การปรับแต่ง Template ต่าง ๆ 
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 นอกจากน้ีแล้ว สามารถเพิ่มหน้าสไลด์การนําเสนอได้ โดยใช้เมนูที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ 
การนําเสนอ โดยสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอได้หลากหลาย ดังรูปแสดงการเพ่ิมสไลด์ และเมื่อทํา
การเพ่ิมสไลด์แล้ว ระบบจะปรากฏสไลด์ที่เพ่ิมดังรูปแสดงตัวอย่างเมื่อมีการเพ่ิมสไลด์ 

 

รูปแสดงการเพิ่มสไลด์ 

  

  

 

 

 

 

 

รูปแสดงตัวอย่างเม่ือมีการเพ่ิมสไลด์ 
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การเผยแพรผ่ลงานนําเสนอ 

 เมื่อดําเนินการสร้างงานนําเสนอเรียบร้อยแล้ว ให้เลอืกเมนูดังรูป 

 

 

 

 

 

รูปแสดงเมนูการเผยแพร่ผลงาน 

 Share prezi เป็นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Share Social Media ซึ่งสามารถคดัลอก link 
ไปวางใน Social Media อื่น ๆ ได้ ตามต้องการ 

 

รูปแสดงเมนูการเผยแพรผ่ลงานในรูปแบบ Share Social Media 
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 Present remotely เป็นการนําเสนอทางไกลในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Link โดยเล่นผ่าน 
Browser ตาม link ที่ระบบกาํหนดให้ 

 
รูปแสดงเมนูการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Present remotely 

 

 Share on Facebook เป็นการเผยแพร่ผลงานผ่าน Social Media ประเภท Facebook, 
Twitter หรือ LinkedIn 

 
รูปแสดงเมนูการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Social Media 

 

 Download as PDF เป็นการดาวน์โหลดงานนําเสนอออกไปในรูปแบบงานเอกสาร ไฟล์ PDF 

 Download as portable prezi เป็นการดาวน์โหลดงานนําเสนอออกไปสําหรับเพ่ือการนําเสนอ
แบบออฟไลน์  

 

 


