
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัมัลติมีเดีย 
 
    เทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์  ฟัง
เพลง เล่นเกมส์ การศึกษา การท่องเท่ียว หรือแม้แต่สื่อโทรทัศน์ ต่างก็นําเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการนําเสนอ เพ่ือทําให้
เนื้อหามีความน่าสนใจกว่าการใช้เพียงตัวอักษร (Text) หรือภาพนิ่ง (Image) ซึ่งบางคร้ังไม่สามารถนําเสนอหรืออธิบายข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี่จะอธิบายให้ทราบและเข้าใจพ้ืนฐาน คุณสมบัติ ประโยชน์ และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
นําเสนอมัลติมีเดีย 
ทําความรู้จักกับมัลติมีเดีย 
           มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากคําว่า “Multus” ซึ่งเป็นภาษาลาติน หมายถึง มาก หลากหลาย และมีเดีย 
(Media) มีความหมายเดียวกับ “Middle” หรือ “Center” หมายถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านตัวกลาง ดังน้ัน คําว่า “มัลติมีเดีย” 
(Multimedia)  จึงหมายถึง กานําองค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน (Multiple Intermediary) หรือ เรียกว่า ”
สื่อประสม” (Multiple media)   
ความหมายมัลติมีเดีย (Multimedia) 
   การนําองค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ มาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วย ข้อความ (text), ภาพนิ่ง (Still 
Image), ภาพเคลื่อนไหว (Animation), เสียง (Sound), และวีดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสมัพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
  ตัวอักษร (Text) เช่น ตัวอักษรท่ีอยู่ในหนังสื่อ จดหมาย และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของมัลติมีเดีย 

ระบบมัลติมีเดียท่ีนําเสนอผ่อนจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความ

ต้องการแล้ว ยังสามารถกําหนดคุณลักษณะขอองการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) ในระหว่างการนําเสนอได้อีกด้วย 
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  รูปภาพ (Images) และ กราฟฟิก (Graphic)  เช่น ภาพถ่าย (Photograph) แผนภูมิ (Chart) แผนท่ี (Map) โลโก้ 

(Logo) และภาพร่าง (Sketch) เป็นต้น ถือเป็นส่วนประกอบท่ีมีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร 

ท้ังนี้ เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้

ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจํากัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้น

สามารถส่ือความหมายได้กับทุกชนชาติ รูปภาพจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ 

เป็นต้น 

           
 

 ภาพน่ิงมีบทบาทสําคัญต่อมัลติมีเดียมาก เนื่องจากจะให้ผลในเชิงของการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น 
 “ภาพหนึ่งภาพมีคุณค่าเท่ากับคําถึงพันคํา”     
 ภาพน่ิงมีบทบาทมากในการออกแบบมัลติมีเดียท่ีมีตัวอักษร และภาพนิ่งเป็น  GUI (Graphical User Interface)  
 ภาพน่ิงสามารถผลิตได้หลายวิธ ีอย่างเช่น การวาด (Drawing) การสแกนภาพ (Scanning) เป็นต้น  

  แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงข้ันตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น การเคลื่อนท่ีของอะตอมภายในโมเลกุล หรือการเคลื่อนท่ีของลูกสูบของเคร่ืองยนต์ เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือสร้างสรรค์

จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจของผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งอาจเกิดปัญหา

เก่ียวกับขนาดไฟล์ ท่ีต้องใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า 
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  เสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอล ซึ่งสามารถเล่น

ซ้ํากลับไปมาได้ โดยใช้โปรแกรมท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับทํางานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงท่ีเร้าใจและ

สอดคล้องกับเน้ือหาในการนําเสนอ จะช่วยให้งานระบบมัลติมีเดียเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความ

น่าสนใจและน่าติดตามในเร่ืองราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ เนื่องจากเสียงจะมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพน่ิง 

ดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบท่ีจําเป็นสําหรับมัลติมีเดีย ซึ่ง เสียงท่ีนํามาใช้มีหลายรูปแบบ เช่น เสียงจากวิทยุ (Radio) 

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง (Gramophoe) เสียงท่ีเกิดจากการบันทึก (Record) และเสียงท่ีมาจากเทป (Audio Cassette) เป็นต้น 

 
  วีดีโอ (Video)  เช่นโทรทัศน์ (Television) และวีดีโอเทป (Video Cass) เป็นต้น เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียท่ีมี

ความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวีดีโอในระบบดิจิตอล สามารถนําเสนอข้อความ หรือรูปภาพ(ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดีย ก็คือ 

การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความจําเป็นจํานวนมาก เนื่องจากการนําเสนอวิดีโอด้วยเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง (Real 

Time) จะต้องประกอบด้วยจํานวนภาพไม่ตํ่ากว่า 30 ภาพต่อวินาที (Fram/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าว

ไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน การนําเสนอวิดีโอเพียง 1 นาที  อาจต้องใช้หน่วยความจํามากกว่า 

100 MB ส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้ประสิทธิภาพของงการทํางานลดลงตามไปด้วย จนกระท้ังเทคโนโลยีการบีบอัด

ขนาดของภาพได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ภาพวิดีโอสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และกลายเป็นสื่อท่ี

มีบทบาทสําคัญต่อระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 
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  มัลติมีเดียถูกนําเสนอผ่านส่ือต่างๆ ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น แต่สําหรับการสร้างมัลติมีเดียจะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการนําเสนอ เช่น การส่งสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย Computer Based Training (CBT) หรือการนําเสนอข้อมูล
การท่องเท่ียวของบริษัททัวร์ด้วย Tourist Kiosk เป็นต้น มัลติมีเดียเป็นสื่อท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมาก
จึงจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผล นอกจากน้ีการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีทักษะและความรู้เป็นอย่างดี เพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ข้อมูลท่ีต้องการนําเสนอ 
       มัลติมีเดียเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กันมากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์   เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันโดยตรง ดังน้ัน 
หากจะกล่าวถึงความเป็นมาของมัลติมีเดียแล้ว จําเป็นต้องกล่าวร่วมกับความเป็นมาของเคร่ืองซีพีด้วย ดังนี้ 
ปี ค.ศ. 1643 Blaise Pascal นักวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เคร่ืองคํานวณบวกลบเลขได้ สําเร็จเป็นเคร่ือง
แรกของโลก โดยอาศัยระบบฟันเฟืองในการทดเลขของการบวกและลบเลขอย่างง่าย เรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า “Pascaline” แต่ยัง
มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถคูณและหารตัวเลขได้ 
ปี ค.ศ. 1822 Charles Babbage นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นเคร่ืองคํานวณค่าล็อก (Log) ได้ โดยการเจาะรูบน
บัตรแข็งหรือเรียกว่า “พั้นช์การ์ด” (Punch Card) แล้วป้อนเข้าสู่เคร่ืองคํานวณ เรียกส่ิงประดิษฐ์นี่ว่า “Analytical Engine” 
ปี ค.ศ. 1946 Mauchly  และ  Eckert  แห่ง University  of  Pennsylvania  ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบดิจิตอล (Digital) แล้วเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) โดยมีขีด
ความสามารถในการคํานวณได้ถึง 5,000 คําสั่งภายใน 1 วินาที อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับขนาดของเคร่ืองท่ี
ใหญ่โตมากขนาดตึกสองชั้น และน้ําหนักรวมมากถึง 30 ตัน รวมถึงช้ินส่วนประกอบภายในอีกจํานวนมาก เช่น หลอด
สุญญากาศ (Vacuum Tubes) มีจํานวนถึง 19,000 หลอด และตัวรีซิสเตอร์ (Resister) มีจํานวนถึง 70,000 ชิ้น จึงทําให้
ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจํานวนมาก คือ ไม่น้อยกว่า 200,000 วัตต์ จึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน 
ปี ค.ศ. 1970 บริษัท  อินเทล  (Intel  Corporation)  ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ท่ีเรียกว่า  “ชิพ”  (Chip)  หรือ “ไมโคร
โพรเซสเซอร์”  (Microprocessor)  ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบหลักสําคัญของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และภายในปีเดียวกันนี้ บริษัท  
แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์  (Apple  Computer)  ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล  (Personal  Computer : PC)       
ปี ค.ศ. 1980-90 อุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร์  (Microprocessor)  ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว  ส่งผล
ให้เคร่ืองพีซีมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน   โดยในปี   ค.ศ. 1990    เทคโนโลยีซีดี (Compact  Disk)  
สําหรับใช้บันทึกและจัดเก็บเสียงและวิดีโอได้เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก  ทําให้เคร่ืองพีซีสามารถทํางานร่วมกับมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี  
โดยเรียกช่ือว่า  “มัลติมีเดียพีซี”  (Multimedia  Personal  Computer : MPC) หรือเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย” 
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ปี ค.ศ. 1991 ผู้นําอุสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น  2  ค่ายใหญ่ ประกอบด้วย ค่ายไมโครซอฟต์  
(Microsoft  Group)  มีจํานวนสมาชิก 85 องค์กร ได้จักชดต้ังเป็นสมาคมมัลติมีเดียพีซี  (Multimedia  Personal  
Computer : MPC)  ในขณะท่ีค่ายไอเอ็มบี กับ แอปเป้ิล (IMB & Apple Group) มีจํานวนสมาชิก 200 องค์กร   ได้จัด
ต้ังข้ึนเป็นสมาคมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  (Interactive  Multimedia  Association : IMA)  โดยแต่ละสมาคมมีบทบาทและ
หน้าท่ีในการกําหนดมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
ปี ค.ศ. 1992-93 ท้ังสองสมาคม (MPC และ IMA) ได้มีข้อกําหนดแนวทางร่วมกันของมาตรฐานมัลติมีเดียพีซีข้ึน 
ประกอบด้วย MPC-I, MPC-II และ MPC-III โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
         เคร่ืองมัลติมีเดียพีซีนับวันจะมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากข้ึน  เนื่องจากมนุษย์ได้นําเคร่ือง
มัลติมีเดียพีซีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือสําหรับการทํางานเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการผลิตสื่อและการแสดงผล  จากผลการ
สํารวจและวิจัยของบริษัท IDC (International Data Corporation) พบว่าการเติบโตของตลาดเคร่ืองมือมัลติมีเดียพีซีได้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นผลอันเน่ืองมาจากเคร่ืองมัลติมีเดียพีซีมีราคาท่ีถูกลง ในขณะท่ีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงข้ึน 
ทําให้เคร่ืองมัลติมีเดียพีซีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายมากย่ิงข้ึน 
คุณสมบัติของมัลติมีเดีย 
         โดยท่ัวไปนิยามของมัลติมีเดียไม่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน แต่นิยามท่ีได้รับการยอมรับ ได้แก่  นิยามของ  
Fetterman  และ  Gupta   ซึ่งให้คําจํากัดความของมัลติมีเดียว่า  “มัลติมีเดียเป็นการนําเสนอสื่อชนิดต่างๆ ความเข้าด้วยกัน  
และพัฒนาให้สามารถโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับมัลติมีเดียได้”  [Fetterman,  93]  เม่ือเทียบกับนิยามของ  Vaughan  ได้ให้คํา
จํากัดความของมัลติมีเดียว่า “มัลติมีเดียเป็นการผสมผสานส่ือชนิดต่างๆ ได้แก่  ตัวอักษร  กราฟิก  ศิลปะ  เสียง  แอนิเมช่ัน  
และ วิดีโอ ไว้ด้วยกัน”  [Vaughan,  98]  ส่วนนิยามของ  Minoli  และ  Keinath  ได้ให้คําจัดความของมัลติมีเดียว่า  
“มัลติมีเดียเป็นการรวมเทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเชิงวัตถุมาใช้  เพ่ือประยุกต์ให้เข้ากับธรรมชาติของมนุษย์”  [Minoli,  
93]  โดยในแต่ละบทน้ีจะกล่าวถึงคุณสมบัติของการนําเสนอมัลติมีเดีย  ได้แก่  Multiple Media, Non-Linearity, 
Interactive, Digital Representation และ Integrity 
  Multiple Media 

สื่อผสม (Multiple Media)  หมายถึง  การนําสื่อชนิดต่างๆ เช่น  ตัวอักษร  ภาพ  เสียง  และวิดีโอ  เป็นต้น  มาผสมผสาน
เข้าด้วยกันเพื่อนําเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย  ซึ่งสามารถใช่สื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือแทนข้อมูลได้  โดยจะต้องอาศัย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับสร้างและแสดงผลมัลติมีเดีย 
  Non-Linearty 

         Non-Linearty เป็นการนําสนอมัลติมีเดียท่ีผู้ใช้สามารถควบคุมการนําเสนอได้ ด้วยการ jumping หรือ Navigative 
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท่ีมีการเชื่อมโยงอย่างอิสระท่ีไม่ใช่ลําดับเป็นเส้นตรง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลในตําแหน่งท่ีต้องการ
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลด้วยการป้อนคําส่ัง จากนั้นระบบจะทําหน้าท่ีสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลให้
อย่างรวดเร็ว 
  Interactivity 

  การโต้ตอบ  (Interactivity)  คือ  การสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับมัลติมีเดียเพื่อควบคุมการนําเสนอมัลติมีเดียด้วยการ
ป้อนคําสั่งผ่านทางหน้าจอ  เช่น  การป้อนช่ือเพลงเพื่อค้นหาเพลงท่ีต้องการเปิด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเล่น
ผ่านองค์ประกอบต่างๆ  ท่ีอยู่บนหน้าจอได้  เช่น  ปุ่ม  เมนู  หรือไฮเปอร์ลิงค์  เป็นต้น  ดังนั้น  ผู้พัฒนามัลติมีเดียจึงควร
สร้างการควบคุมการเล่น  ระบบการรับข้อมูล  ค้นหาข้อมูล  และการแสดงผลไว้รับรองด้วย 
  Digital  Representation 
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      จุดประสงค์ของการแทนข้อมูลด้วยรูปแบบดิจิตอล  (Digital  Representation)  คือ  สามารถนําข้อมูลไปใช้งาน
และจัดเก็บบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้  นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาชนิดต่างๆ  เช่น  
ดิสก์  (Disc)  ฟล็อปปี้ดิสก์  (Floppy  Disc)  ซีดี (CD)  และ ดีวีดี  (DVD)  เป็นต้น  ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม  (Random  Access)  ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลจะข้ึนอยู่กับการหมุน
ของแผ่นดิสก์  และการเคลื่อนท่ีของหัวอ่าน  นอกจากนี้ข้อมูลแบบดิจิตอลยังสามารถนํามาแก้ไข  ปรับปรุง  และบีบอัดเพ่ือลด
ขนาดไฟล์ได้อีกด้วย 
  Integrity 

      ความสมบูรณ์  (Integrity)  หมายถึง  ความสามารถในการนําเสนอสื่อชนิดต่างๆ  ในรูปแบบมัลติมีเดียได้อย่าง
ครบถ้วนเน่ืองจากมัลติมีเดียเกิดจากการนําสื่อชนิดต่างๆ  มาผสมผสานเข้าด้วยกัน  เช่น  เสียง  ภาพ  วิดีโอ  และตัวอักษร  
เป็นต้น  ดังน้ัน  การแสดงผลควรนําเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสามารถควบคุมการนําเสนอได้อย่างอิสระ 
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
         มัลติมีเดียสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ  ได้หลายรูปแบบ  ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้งาน  
เช่น  การนํามัลติมีเดียมาใช้สื่อการเรียนการสอน  หรือสื่อโฆษณา  เป็นต้น  โดยมัลติมีเดียจะช่วยให้งานมีความหลากหลาย
และน่าสนใจมากข้ึน  สามารถอธิบายประโยชน์ต่างๆ  ของมัลติมีเดีย  ได้ดังน้ี 
  ง่ายต่อการใช้งาน  องค์ประกอบของมัลติมีเดียส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจาก   ตัวอักษร  รูปภาพ  เสียง  และส่ือชนิดอื่นๆ  ซึ่ง

เป็นสื่อท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  ทําให้สามารถนํามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับสิ่งพิมพ์  โทรทัศน์  และระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ง่าย 
  สร้างความรู้สึก  สื่อมัลติมีเดียสามารถสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชมได้  เช่น  การใช้เสียงเพลงเพ่ือสร้างความรู้สึก  เป็นต้น 
  สร้างเสริมประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาโปรกรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดีย  แม้จะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน

ตามแต่ละวิธีการ  แต่สิ่งหน่ึงท่ีผู้ใช้จะได้รับ  คือ  การสั่งสมประสบการณ์จากการใช้สื่อเหล่านี้ในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน  ทําให้
ทราบหรือคาดเดาถึงการใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดียอื่นๆ  ได้ 
  เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้  ผู้ใช้แต่ละคนอาจมีความสามารถในการเรียนรู้  และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  การนําสื่อ

มัลติมีเดียมาประยุกต์ใช่เพ่ือนําเสนอเนื้อหาต่างๆ  จะช่วยเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดีข้ึน 
  คุ้มค้าต่อการลงทุนการใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดียจะช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจ้างผู้เช่ียวชาญมา

เผยแพร่ความรู้  เช่น  การจัดหาวิทยากร  การเดินทาง  การจัดหาสถานท่ี  และการจัดหาช่องทางการนําเสนอผ่านสื่อ  เป็นต้น 
 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีนํามาใช้กับมัลติมีเดีย 
          การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมัลติมีเดียถูกกําหนดมาตรฐานโดย  Multimedia  Marketing  Council 
(MMC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (Multimedia  
Presonal  Computer : MPC)  ทําให้การพัฒนามัลติมีเดียของผู้ผลิตต่างๆ มีความเป็นมาตรฐานสากล  นอกจากนี้
คณะกรรมการยังประกอบด้วยองค์กรต่างๆ  ได้แก่  Creative  Labs  Inc,  Fujitsu,  Media  Vision,  Microsoft  
Corporation,  NEC  Technology,  Olivetti,  Consumer  Electronic Co.  และ  Zenith  Data  System  ร่วมกันทํา
หน้าท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้สําหรับพัฒนา  และแสดงผลมัลติมีเดียบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดย
แบ่งรายละเอียดดังกล่าวออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  Multimedia  Playback  และ  Multimedia  Production 
Multimedia Playback 
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ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีนํามาใช้ในการแสดงผลมัลติมีเดีย  ประกอบด้วย 
 ซีพียู  (CPU)  และ แรม  (RAM)  ท่ีมีประสิทธิภาพสูงใช้สําหรับการประมวลผลข้อมูล 
 ฮาร์ดดิสก์  (Hard  Disk)  สําหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่  เนื่องจากการผลิตสื่อมัลติมีเดียจําเป็นต้องใช้พื้นท่ีขนาด

ใหญ่ในการจัดเก็บไฟล์ 
 จอภาพ  (Monitor)  เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผลการสร้างมัลติมีเดีย  โดยรับสัญญาณภาพจาก  Video  Display  

Adapter  ท่ีสามารถรองรับมาตรฐาน  SVGA  และสามารถแสดงผลมัลติมีเดียด้วยโหมด  True Color ได้ 
 CD-Writer  ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่น  CD  ได้  เป็นอุปกรณ์สําหรับอ่านข้อมูลบนแผ่นซีดี หรือาจใช้  DVD  Writer  

ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท 
 การ์ดเสียง  (Sound  Card)  ทําหน้าท่ีเช่ือมต่อลําโพงและไมโครโฟน  เพ่ือเล่นหรือบันทึกเสียง 
 อุปกรณ์รับข้อมูล  (Input  Device)  ประกอบด้วยคีย์บอร์ด  (Keyboard)  สําหรับป้อนขอความหรือตัวอักษรและเมาส์  

(Mouse)  ทําหน้าท่ีควบคุมการใช้งานผ่านทางหน้าจอ โดยสามารถเพิ่มอุปกรณ์รับข้อมูลในรูปแบบอื่นได้  เช่น  สแกนเนอร์  
(Scanner)  จะแปลงรูปภาพบนกระดาษให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และการ์ดวิดีโอ  (Video  Capture  Card)  ทํา
หน้าท่ีแปลงสัญญาณจากอนาล็อก  (Analog)  ให้เป็นดิจิตอล  (Digital)  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
 ซอฟต์แวร์  (Software)  สําหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย  ได้แก่  “Editing  Software”  ใช้สําหรับแก้ไข  และจัดการ

องค์ประกอบของส่ือ  เช่น  โปรแกรมสําหรับแก้ไขรูปภาพ  ได้แก่  โปรแกรม  Adobe  Photoshop  และ  CorelDraw  
โปรแกรมสําหรับแก้ไขไฟล์เสียง  ได้แก่  โปรแกรม  Cool Edit  และ  Sound Forge  โปรแกรมสําหรับแก้ไขไฟล์วิดีโอ  
ได้แก่  โปรแกรม  Adobe  Premiere  และ  Adobe  After Effect  และโปรแกรมสําหรับสร้างหนังแอนิเมชั่น  ได้แก่  
โปรแกรม  Macromedia  Flash และ   Kinetix  3D Studio  Max  เป็นต้น  ส่วนโปรแกรมประเภท  “Authoring  
Software”  จะใช้สําหรับสร้างมัลติมีเดียในรูปแบบไฟล์  .exe  เช่น  โปรแกรม  Multimedia  Director  และ  Asymmetrix  
Tool Book  เป็นต้น 
 เว็บบราวเซอร์  (Web  Browser)  เช่น  Internet  Explorer  เป็นต้น  จะเช่ือต่อกับโปรแกรม  Media Player  เช่น  

QuickTime  Movie  Player  หรือ  Real  Media  Player  เป็นต้น  เพ่ือแสดงผลมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมท้ัง
โปรแกรมสําหรับอ่านเอกสารต่างๆ  เช่น  Power Point  Viewer  หรือ  Adobe  Reader   การสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น
สามารถสร้างได้จากโปรแกรมต่างๆ  เช่น  Microsoft FrontPage  และ  Dreamweaver  ซึ่งสามารถสร้างดารเชื่อมโยงกับ
มัลติมีเดียด้วยภาษา  HTML  และ  JavaScript  เป็นต้น  
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย พิจารณาจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ท้ังประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น 
 ความสามารถของโปรเซสเซอร์ท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการคํานวณด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกท่ีมี

ความซับซ้อนมากข้ึน  
 หน่วยความจําในเคร่ืองท่ีมีความเร็วสูงข้ึน และเพิ่มขยายได้มากข้ึน  
 การ์ดแสดงผลท่ีช่วยให้แสดงภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแสดงผลสูง  
 จอภาพขนาดใหญ่  
 การ์ดเสียงและลําโพงท่ีสมบูรณ์แบบเทียบได้กับเคร่ืองเสียงราคาแพง ๆ  
 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีมีความจุมากข้ึน เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 
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 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Technology) 

 ทําให้การจัดการข้อมูลในลักษณะ  ข้อความ ภาพ เสียง และการโต้ตอบ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่องโดยไม่เกิด
อาการสะดุดท้ังภาพและเสียง 
 เทคโนโลยีจอภาพ (Screen Technology) 

 การนําเสนอระบบงานมัลติมีเดีย   แทบทุกระบบงาน  เป็นการนําเสนอผ่านจอภาพทั้งสิ้น ดังน้ันจอภาพจึงเป็นส่วนประกอบท่ี
สําคัญท่ีสุดส่วนหนึ่งของระบบมัลติมีเดีย 
 ประเภทของจอภาพ   

 จอภาพสีเดียว (Monochrome)  
มีสีเขียวหรือข่าวในพ้ืนจอสีดําใช้สําหรับแสดงผลเฉพาะข้อความของเคร่ืองลูกข่ายของคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม 
ให้ความระเอียด 720x350 Pixels 

 จอสี CGA (Color Graphics Adapter)  
ภาพกราฟฟิกแสดงสีได้ 4 สี แสดงข้อความได้ 8 สี ให้ความละเอียด 640x200 Pixel 

 จอสี ECD (Enhanced Color Display)  
ภาพกราฟฟิกแสดงสีได้ 4 สี แสดงข้อความได้ 8 สี ให้ความละเอียด 640x200 Pixel 

 จอสี VGA (Video Graphics Adapter) 
 -    หน่วยความจําแสดงผล  
 -    ตัวควบคุมกราฟิก  
 -    ตัวควบคุมการเกิดภาพท่ีจอ  

เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี จอภาพ 

เทคโนโลยี อุปกรณ์นําเข้าและแสดงผล
ข้อมูลข้อมูลคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล 

เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล 

เทคโนโลยี คอมพวิเตอร์เครือข่าย 

เทคโนโลยี  
ซอฟแวร์ 

เทคนิคและวิธีการนําเสนอข้อมูล 
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 -    ตัวเรียงข้อมูลอนุกรม  
 -    ตัวควบคุมแอตทริบิวท์  
 -    ซีเควนเซอร์  

 จอสี SVGA (Super Video Graphics Adapter)  
    มีแผงควบคุมการแสดงภาพเหมือนกับแบบ VGA แต่มีหน่วยความจําในการแสดงผลมากกว่า ทําให้สามารถสร้าง
ภาพได้ละเอียดมากข้ึน 
 เทคโนโลยีอุปกรณ์นําเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input&OutputDevice Technology) 

มีการพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและนับวันยิ่งจะมีความหลากหลายในอุปกรณ์ต่าง ๆ 
จําแนกประเภทได้  

 อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล (Input Device)  
อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ได้ เฉพาะการนําเข้าข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเป็นสื่อแสดงผลข้อมูลได้  

 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Device)  
อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ได้ เฉพาะการแสดงผลข้อมูลเพียงอย่างเดียว 

 อุปกรณ์นําเข้าและแสดงผลข้อมูล (Output Device) 
อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ นําเข้าข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล ในอุปกรณ์เดียวกัน 

 เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก  
 เทคโนโลยีแสง  
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

 เทคโนโลยีการเก็บบันทึกข้อมูล (Data Storage Technology) ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับอุปกรณ์ท่ีใช้นําเข้า
และแสดงผลข้อมูล  

 -    เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก  
 -    เทคโนโลยีแสง 

 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล ( Data Compression Technology) 

การเก็บข้อมูลโดยท่ีไม่มีการบีบอัดข้อมูลจะทําให้เปลืองพื้นท่ีทําให้การจัดการระบบมัลติมีเดีย ต้องการหน่วยเก็บข้อมูลท่ีมีความ
จุมากพอท่ีจะใช้จัดการเก็บภาพ และเสียงขนาดใหญ่ได้เพ่ือย่อขนาดของข้อมูลให้ลดลงก่อนมีการจัดเก็บลงในหน่วยความจํา แต่
คงความสมบูรณ์เม่ือเรียกใช้งาน สื่อท่ีใช้ย่อขนาดข้อมูล   

 -    ภาพ (Image)  
 -    เสียง (Sound) 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย ( Computer Network Technology) 
ประโยชน์อันไร้ขอบเขต ทําให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนสามารถต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ของตนเองเข้ากับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อส่ือสารเป็นปัจจัยหลัก ในการประยุกต์ใช้งานร่วมกัน 
 องค์ประกอบด้านเน็ตเวิร์ก  

 -    ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 -    แผงวงจรเครือข่าย  
 -    สายเคเบิลพร้อมด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ( Software Technology) 
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ซอฟต์แวร์จําแนกออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะหรือจุดมุ่งหมายในการใช้งานสําหรับไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจําแนกได้ 
2 ประเภทใหญ่ ๆ  

 -    ซอฟต์แวร์ระบบ  
 -    ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน 

 
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 
  เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ท่ีสามารนําเสนอเน้ือหาได้ท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิ
ทัศน์ และอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้ (GUI: Graphics User Interface) ท่ีทําให้ผู้ใช้มี
ความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน มีมากข้ึนตามลําดับ มีการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย  
ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร ยิ่งส่งเสริมให้การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียได้รับการพัมนาอย่าง
กว้างขวางข้ึน สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้กว้างไกล และรวดเร็ว มีผู้คนตอบสนองการใช้สื่อมัลติมีเดียมากข้ึน สื่อการเรียนการ
สอนระบบมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเทคโนโลยีท่ีก้าวเกิน
กว่าจะคาดได้ถึง หรือไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดข้ึนได้ 
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย สามารถจําแนกได้เป็น 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ใน
การนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์ คือ สามารถโต้ตอบ
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกว่า 4-I   ดังน้ี คือ 

1. Information – ต้องมีเน้ือหาสาระสําคัญ 
2. Individualize – ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. Interactive – ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้ 
4. Immediate Feedback – ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที 

สามารถแบ่งประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ดังน้ี คือ  
  1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเพ่ือการสอน (Tutorial Instruction)  
วัตถุประสงค์เพ่ือการสอนเน้ือหาใหม่แก่ผู้เรียน มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย มีคําถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่าน ก็
จะสามารถเรียนหน่วยถัดไป โปรแกรมประเภท Tutorial นี้ มีผู้สร้างโปรแกรมเป็นจํานวนมาก เพราะสามารถสร้างเพ่ือสอนได้
ทุกวิชา 
  2.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการฝึกหัด (Drill and Practice) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้จะ ฝึกความแม่นยําหลังจากท่ีได้เรียนเน้ือหาในห้องเรียนมาแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่
เสนอเน้ือหาอีก แต่จะเป็นการใช้วิธีสุ่มคําถามท่ีนํามาจากคลังข้อสอบ มีการนําเสนอคําถามซํ้าๆ เพ่ือวัดความรู้จริงๆ ไม่ใช่การ
เดา  จากนั้นก็ทําการประเมินผล 
  3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถานการณ์จําลอง  (Stimulation) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้จะทําให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จําลอง ท่ีมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อ
ฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก โปรแกรมประเภทนี้มักเป็นโปรแกรมสาธิต (Demonstration) 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงทักษะท่ีจําเป็น 
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  4.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการสอน  (Instructional Games) หรือ เกมการศึกษา 
   (Educational Games)  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  มีการแข่งขัน เนื้อหาท่ีให้แก่ผู้เรียนเป็นไปในแง่
ของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ท่ีช่วยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียนมากย่ิงข้ึน 
  5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเพ่ือการสอบ (Test) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอน แต่เพื่อใช้ประเมินการสอนของครู และการเรียนของนักเรียน 
คอมพิวเตอร์จะประเมินผลในทันทีว่านักเรียนสอบได้หรือสอบตก  อยู่ในลําดับท่ีเท่าไหร่  และได้ผลการสอนท่ีกี่เปอร์เซ็นต์ 
  6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการค้นพบ (Discovery)  
ทําให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทําสิ่งต่างๆก่อน จนกระท่ังสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทน้ี
จะเสนอปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูก และให้ข้อมูลแก่ผู้เรียน เพ่ือช่วยผู้เรียนในการค้นพบนั้น จนกว่าจะหาข้อสรุปท่ีดี
ท่ีสุดได้ 
  7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักผู้เรียนได้รู้จัการคิด การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ให้แล้ว  ผู้เรียนจะพจิารณาตามเกณฑ์นั้นๆ 

 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) 
เวิลด์ไวด์เว็บเป็นบริการหน่ึงบนอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมมาก มีลักษณะของการใช้อักษรท่ีเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) 
และมีการสร้างไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper Link) เพ่ือทําการเชื่อมโยงข้อมูล แต่ละเว็บไซต์จะมีการออกแบบท่ีสวยงาม มีการนํา
ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ (Animation) มาประกอบ บางเว็บไซต์มีเสียงเพลงประกอบ การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียในเวิลด์ไวด์เว็บ
จึงพบเห็นได้ท่ัวไป เพ่ือสร้างความบันเทิงแก่คนท่ีท่องเว็บไซต์ 
การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ เช่น 

1. การฟังเพลงผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ เช่น http://www.kapook.com 
2. การดูสคริปต์ภาพยนตร์   เช่น  http://disney.go.com 
3. การเล่นเกมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เช่นhttp://www.freegameonline.com,  
http://www.kidsdomain.com/games 

 E-learning 
E-learning (Electronic Learning) คือ การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาหลายๆ แห่งได้มี
การใช้ E-learning ประกอบการเรียนการสอน มากย่ิงข้ึน ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนจากบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย
ผ่านการลงทะเบียน และสามารถทําแบบฝึกหัด และทราบคะแนนได้ทันที นอกจากน้ีจะมีภาพวีดิโอการสอนของอาจารย์ให้
นักศึกษาได้ชมผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ E-learning 

1. มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
2. บทเรียนต่างๆ ท่ีใช้สอน  
3. แบบทดสอบออนไลน์ 
4. กระดานข่าว เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือ ผู้เรียนกับอาจารย์ 

เว็บไซต์ท่ีให้บริการ E-learning เช่น 
 www.thai2learn.com 
 www.thaicai.com,  
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 www.thaicyberclass.com 
ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีเป็น E-learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ 
 มัลติมีเดียได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคช่ันในด้านต่างๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้ได้
หลากหลาย ดังนี้ 
 ด้านความบันเทิง  (Entertainment) เทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อความบันเทิงภายในบ้านในรูปแบบต่างๆ  ไม่

ว่าจะเป็นเกมส์คอมพิวเตอร์  เพลง  ภาพยนตร์  สารานุกรมสําหรับการสื่อสาร  และการ์ตูน  โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ
แอปพลิเคชั่นของมัลติมีเดียเพ่ือควบคุมการทํางานต่างๆ ได้ เช่น สั่งให้เล่นหรือหยุดเพลง  เป็นต้น 
 ด้านการศึกษา  (Education) สามารถนํามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา  เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีเรียกว่า  “E-Learning”  (Electronic  Learning)  เช่น สื่อมัลติมีเดียท่ีจําลองการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี เป็นต้น  โดยสามารถนําสื่อมัลติมีเดียนี้มาเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือถ่ายทอดความรู้  นอกจากน้ียัง
สามารถนําเสนอมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ (Video)   แอนิเมชั่น  (Animation)  และเสียง  (Audio)  เพื่อเพ่ิมความเข้าใจและ
การจดจําได้ดียิ่งข้ึน 
 ด้านการฝึกอบรม  (Training) Computer  Based  Training  (CBT)  เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เช่น  การฝึกอบรมพนักงานเพ่ือควบคุม
เคร่ืองจักร  การฝึกอบรมด้านการเงินและการบัญชี  และการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์   เป็นต้น  การอบรมด้วยวิธีนี้สามารถ
เรียนในเวลาท่ีว่างได้  ไม่เสียเวลาในการทํางานและสามารถเรียนรู้ได้เองโดยไม่จําเป็นต้องเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
ทําให้พนักงานแต่ละหน่วยงานมีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ด้านการนําเสนอข้อมูล  (Presentation)สามารถนํามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เพ่ือนําเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความ (Text) 

แผนภูมิ (Chart) โลโก้ (Logo) หรือ วิดีโอ (Video) เพ่ือช่วยในการอธิบายและสื่อสารข้อมูลให้ผู้เข้าชมเข้าใจยิ่งข้ึน 
ตัวอย่างเช่น  การนําเสนอข้อมูลภายในองค์กรจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่น  กิจกรรมของบริษัท  ผลิตภัณฑ์  และหน่วยงาน
ทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นวิธีท่ีช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร  เป็นต้น 
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 ด้านการบริการข้อมูล  (Information) การให้บริการข้อมูลจะนําแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับ  Information 
Kiosk ซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส (Touch  Screen)  ท่ีมี
การเช่ือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือดึงข้อมูลต่างๆ เช่น การนําเสนอข้อมูลสินค้า ข้อมูลทางการเงิน หรือบริการของเว็บไซต์ 
เป็นต้น  โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางสํานักงานหรือศูนย์การค้าท่ีให้บริการ 
 ด้านธุรกิจ  (Business) มัลติมีเดียช่วยอํานวยความสะดวกในด้านธุรกิจได้เป็นอย่างมากใช้สําหรับแสดงรายละเอียดสินค้า  

หรือการบริการต่างๆ เป็นต้น  การนําเสนอด้วยมัลติมีเดียสามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเช้าใจง่าย  นอกจากนี้ยังการ
พัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารท่ีเป็นไอย่ารวดเร็ว  และเชื่อมโยงกันอย่างท่ัวถึง  ทําให้สามารถใช้มัลติมีเดียเพ่ือการ
ติดต่อส่ือสารกันในระยะไกลได้ด้วย เช่น การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยจะส่ือสารกันผ่านกล้องและ
ไมโครโฟน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสถานท่ี การเดินทาง และเวลา 
 ด้านการท่องเท่ียว  (Travel) บริษัทท่องเท่ียวสามารถนํามัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เพื่อนําเสนอแพ็กเกจการท่องเท่ียวผ่านทาง

เว็บไซต์  หรือสื่อโฆษณาอ่ืนๆ ได้ โดยนําเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น สถานท่ี ห้องพัก อาหาร ราคา และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า นอกจากนี้ระบบมัลติมีเดียท่ีใช้ควรจะมีเคร่ืองมือในการค้นหาและสืบค้นข้อมูลท่ีลูกค้าต้องการได้ 
 ด้านการซื้อขายสินค้า  (Electronic Shopping) ปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะนําสื่อมัลติมีเดีย

มาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เช่น ราคา ขนาด สีสัน และคุณสมบัติพิเศษของสินค้าหรือบริการ เป็น
ต้น  เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ เม่ือลูกค้าต้องการก็สามารถสั่งซ้ือผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   
โดยระบบควรจะแสดงข้ันตอนการสั่งซ้ือและวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าทราบด้วย 
 ด้านการซื้อขายสินค้า  (Communication) แอปพลิเคช่ันสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดียสามารถรองรับการสื่อสารแบบ  Real  

Time ระหว่างผู้ใช้งานกับแอปพลิเคชั่นด้วย  Real  Transport  Protocol  (RTTP)  และใช้เทคโนโลยีแบบสตรีมม่ิง  
(Streaming)  เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  เช่น  บริการ  Voice Mail  และ  Tele  
Conference  โดย  Voice Mail เป็นบริการบันทึกข้อมูลเสียงไว้บน  Voice Mail Server เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟังได้ใน
ภายหลัง  ส่วน Tele Conference  จะเป็นการส่ือสารภาพ  และ  เสียงแบบ  Real Time  โดยจําเป็นต้องเช่ือมต่อเข้า
เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องได้รวมถึงบริการ  Audio  Conference  สําหรับสื่อสาร
ด้วยเสียง และ Video  Conference  ท่ีสามารถสื่อสารได้ท้ังภาพและเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ  Real Time  
ท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจํานวนมาก 
 ด้านการแพทย์  (Medicine) เทคโนโลยีมัลติมีเดียสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ได้  เช่น  ภาพเอ็กซ์เรย์ท่ีได้

จาก  CT  Scan  ซึ่งจะใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจสอบร่างกายมนุษย์และแสดงผลลัพธ์การสแกนในรูปแบบ  3  มิติ  เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยี  Tele  Medicine  หรือระบบแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยในการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ
ของโรคและวิธีการรักษาได้โดยสามารถทําการรักษาหรือผ่าตัดผ่านระบบทางไกลได้อย่างแม่นยํา 
 ด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรม   (Engineering  Application) เทคโนโลยีมัลติมีเดียช่วยในการออกแบบเคร่ืองจักร

ไฟฟ้า  วงจรอิเล็กทรอนิกส์  และอาคาร  โดยใช้คอมพิวเตอร์  Computer  Aided  Design  (CAD)  และ  Computer  
Aided  Manufacturing  (CAM)  วิศวกรจะใช้ซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ท่ีแสดงส่วนประกอบ
ต่างๆ  ได้อย่างละเอียด  เหมือนจริง  และเคลื่อนไหวได้  ก่อนท่ีจะทําการผลิต 
 ด้านการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล  (Content Base Storage and Retrieval : CBSR) ในปัจจุบันระบบการค้นหาและ

สืบค้นข้อมูล  (Content Base Storage And Retrieval : CBSR)  นิยมนําไปใช้ในทางการค้าบนเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล  เช่น  รูปภาพ  เสียง และวิดีโอ  เป็นต้น  โดยจะนําข้อมูลท่ีผู้ใช้ต้องการสืบค้นมาแม็ตชิ่ง  
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการนําเสนอมัลติมีเดีย 
 การนําเสนอมัลติมีเดียจะมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมหรือไม่  ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ  ดังน้ี 
 ความต้องการของผู้ใช้งาน  (Demand from Customer)การนําเสนอมัลติมีเดียควรคํานึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์

ของผู้ใช้งานเป็นหลัก  เน่ืองจากผู้ใช้เต่ละคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน  เช่น  เม่ือผู้ใช้ต้องการชมภาพยนตร์ตัวอย่างผ่านทาง
เว็บไซต์  นอกจากจะนําเสนอภาพและเสียงแล้วยังต้องสามารถตอบสนองการใช้งานต่างๆ ได้ เช่น สามารถสั่งให้เล่นหรือหยุด
เล่นภาพยนตร์ได้ 
 การบีบอัดข้อมูล  (Compression) การบีบอัดข้อมูล คือ วิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง  โดยท่ัวไปการบันทึก

มัลติมีเดียจําเป็นต้องใช้การบีบอัดข้อมูลเนื่องจากไฟล์มัลติมีเดียเป็นไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่ใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บมาก  ทําให้การส่ง
และแสดงผลข้อมูลช้า  ดังนั้นการบีบแดให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลงจะทําให้สามารถแสดงผลและส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
 ประสิทธิภาพในการประมวลผล  (Processing  Power) โดยท่ัวไปการนําเสนอมัลติมีเดียจะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ  

เสียง  วิดีโอ  และแอนิเมชั่น  ซึ่งจําเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประมวลผลข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ด้วยเวลา
ท่ีเหมาะสม  ส่วนการประมวลแอนิเมชั่นแบบ 3 มิติ  (3D Animation) จําเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลและหน่วยความจําท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการประมวลผลมัลติมีเดียในรูปแบบ 2 มิติ นอกจากน้ียังต้องมรระบบการแสดงผลท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ด้วย 
 มาตรฐาน  (Standard) มาตรฐานสําหรับนําเสนอมัลติมีเดียไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน  แต่โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย

องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์  เช่น  สาย  และพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อ  เป็นต้น  
ส่วนองค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์  เช่น  รูปแบบไฟล์  โปรโตคอลสําหรับรับส่งข้อมูล  และมาตรฐานการบีบอัดข้อมูล  เป็นต้น  
โดยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องสามารถรองรับการนําเสนอมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แบนด์วิธ  (Bandwidth) ประสิทธิภาพในการนําเสนอมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตจะข้ึนอยู่กับขนาดของแบนด์วิธและความเร็ว

ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่น  การรับส่งข้อมูลภาพระหว่างจอภาพ  
(Monitor)  การ์ดวีดีโอ  (Video  Adepter) และหน่วยประมวลผล (Processor)  หรือการรับส่งข้อมูลเสียง  (Audio)  
ระหว่างลําโพง  (Speaker)  การ์ดเสียง  (Sound Card) และหน่วยประมวลผล  (Processor) เป็นต้น  รวมถึงความเร็ว
บัสของ Interface  ท่ีใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น   AGP , USB  และ FireWire  เป็นต้น  โดยข้อมูลมัลติมีเดียจะใช้
โปรโตคอลเพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่น  โปรโตคอล  Real  Time  Transport  
Protocol  (RTTP)  เป็นต้น โดยอาจใช้การรับส่งข้อมูลแบบสตรีมม่ิง  (Streaming)  ท่ีสามารถรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเผยแพร่  (Distribute  Mechanism) นอกจากการนําเสนอมัลติมีเดียผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิธีท่ีนิยมใช้ในการ

นําเสนอมัลติมีเดียอีกวิธีหนึ่ง คือ  การนําเสนอผ่านอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาชนิดต่างๆ เช่น ซีดี (CD) ดีวีดี 
(DVD) และการ์ดบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ  (Memory Card) เป็นต้น ซึ่งสามารถนําไปใช้งานและเผยแพร่มัลติมีเดียได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
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สรุป 
 ในบทน้ีอธิบายถึงความหมาย  คุณสมบัติ  การประยุกต์ใช้งาน  และข้ันตอนการสร้างมัลติมีเดีย  โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ เช่น  
ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) กราฟิก (Graphic) เสียง (Audio) วีดีโอ (Video) และแอนิเมชั่น  (Animation)  เป็นต้น  
โดยผู้ใช้สามารถควบคุมและโต้ตอบกับมัลติมีเดียผ่านแอปพลิเคชั่นได้  มัลติมีเดียสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  เช่น  
การศึกษา  การฝึกอบรม  การท่องเท่ียว  การซื้อขายสินค้าและบริการ  ธุรกิจ  การแพทย์  และด้านความบันเทิง  เป็นต้น  
นอกจากนี้  มัลติมีเดียยังมีประโยชน์กับผู้ใช้หลายประการ  เช่น  ง่ายต่อการใช้งาน  สร้างความรู้สึก  สร้างเสริมประสบการณ์  
เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้  และคุ้มค่าต่อการลงทุน  เป็นต้น 
 การสร้างมัลติมีเดียจําเป็นต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้  และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  โดยจะต้องอาศัยฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ท่ีทํางานร่วมกับมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบ Multimedia Playback 
สําหรับการแสดงผลมัลติมีเดีย และ 2) Multimedia Production สําหรับผลิตมัลติมีเดีย 
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