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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมัลติมีเดีย   
( Introduction to Multimedia ) 
 
 การใชงานคอมพิวเตอรในปจจุบัน ซอฟตแวรตางๆ ที่เราใชสวนใหญจะเปนประกอบดวยสื่อหลายๆ แบบ ไม
วาจะเปน ขอความ รูปภาพ เสียง และอ่ืนๆ และแนวโนมของการพัฒนาซอฟตแวรก็จะมีการนําสื่อตางๆ เหลาน้ีมาใช
รวมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราไมสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหลาน้ีได  เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานไดสะดวก เพ่ิมสีสรรของการ
ใชงาน เกิดการใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางซอฟตแวรและผูใช และยังทําใหเกิดประโยชนในการใชงาน
สูงสุด 
 
1.  ความหมายของมัลติมีเดีย  ( Multimedia ) 

เมื่อกลาวถึงคําวา “มัลติมีเดีย”(Multimedia) มักจะมีความหมายที่คอนขางกวางไกล  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับมุมมอง
ของผูที่จะนํามัลติมีเดียไปใชงานตามความตองการ  ในมุมมองของนักการศึกษา อาจหมายถึง การนําสื่อหลากหลาย
ประเภทมาใชจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอน  มุมมองของผูเย่ียมชมอาจหมายถึงการนําเสนอสิ่งที่นาสนใจที่ทําให
เขาใจไดงายขึ้น   แตในมุมมองของคนทํางานดานผลิตสื่อ อาจหมายถึง การโตตอบและการปฎิสัมพันธกันระหวางคน
กับคอมพิวเตอร เปนตน อยางไรก็ตาม  ความหมายที่กลาววามาทั้งหมดน้ันเปนเพียงแคแนวความคิดในแตละมุมมอง
เทาน้ัน  

สําหรับคําวา “มัลติ” (Multi) หมายถึง หลายๆ อยางผสมรวมกัน (ซึ่งมีศัพทที่ใกลเคียงกัน เชน Many , 
Much และ Multiple) สวนคําวา “มเีดีย”  (Media) หมายถึง สื่อ ขาวสาร ชองทางการติดตอสื่อสาร  เมื่อนํามา
รวมกันเปนคําวา “มัลติมีเดีย ” จึงหมายถึง “การนําองคประกอบของสื่อชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน  (Animation) เสียง (Sound) 
และวิดีโอ (Video) โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ 
(Interactive Multimedia) และไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคการใชงาน 

ความหมายของ “มัลติมีเดีย” หรือ “สือ่ประสม” มีใชกันใน 2 ลักษณะ คือ 
1.  ใชในความหมายตามคําแปล     หมายถึง  สื่อที่เกิดจากการแสดงผลของขอความ ภาพ และเสียง พรอมๆ 

กันในลักษณะใด ลักษณะหน่ึง  โดยใชอุปกรณตางๆ ไดแก โทรทัศน ภาพยนตร สไลด ประกอบเสียง หรือการใชวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการสาธิตหรือการสอน    หรือหมายถึง การใชสื่อมากกวา 1 สื่อ รวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร  โดย
มีจุดมุงหมายใหผูรับสื่อสามารถรับขอมูลขาวสารไดมากกวา 1 ชองทาง   และหลากหลายรูปแบบ 

2.   ใชในความหมายปจจุบัน   หมายถึง  การใชคอมพิวเตอรเพ่ือนําเอาขอความ ภาพ และเสียงในรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งถูกบันทึกไวในรูปขอมูล มาแสดงผลแปลงกลับเปนขอความ ภาพ และเสียง ทางจอภาพและลําโพง 
ผสมผสานกัน  รวมทั้งควบคุมการแสดงผลของสื่อเหลาน้ันโดยโปรแกรม (Program) สัง่งานคอมพิวเตอร 

โดยทั่วไปคนมักจะกลาวถึงความหมายของคําวา “มัลติมีเดีย ” โดยมุงเนนไปที่สื่อที่ใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  แตในความเปนจริง สื่อประเภทอ่ืนๆ เชน เครื่องโทรทัศนและวิทยุก็จัดไดวาเปน
มัลติมีเดีย เชนกัน แตอยางไรก็ตาม  เครื่องคอมพิวเตอรก็ยังจัดเปนอุปกรณที่ไดรับความนิยมที่ใชสําหรับการผลิตสื่อ   
การนําเสนอและการติดตอสื่อสารมากที่สุด  เน่ืองจากมีขีดความสามารถและรองรับการทํางานไดหลากหลาย  จึงทํา
ใหคําจํากัดความของมัลติมีเดียมักจะมุงเนนไปที่คอมพิวเตอรเปนสวนใหญ 

อยางไรก็ตาม  ความหมายของมัลติมีเดียในยุคน้ี  ไมไดจํากัดแตเพียงเรื่องของภาพและเสียงบนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานแตลําพัง  แตยังหมายถึง ระบบอินเทอรเน็ตซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรประสานเขากับเทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคม เกิดเปนระบบที่มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูงระบบ



เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบมัลติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ  2 

หน่ึง  ซึ่งการนําเทคโนโลยีที่ทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถในการแสดงออกของขอมูลในรูปของการผสมผสาน
ระหวาง ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  เขาดวยกัน ตลอดจนมีการนําเอาระบบโตตอบกับผูใช 
(Interactive) มาผสมผสานดวย 
   
2.  องคประกอบของมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียเปน การผสมผสานระหวางสื่อหลายๆ สื่อ ประกอบดวย  

1. ขอความหรือตัวอักษร (Text) 
2. ภาพกราฟก (Graphic)  
3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
4. เสียง (Sound) 
5. ภาพวิดีโอ (Video) 
 
2.1  ขอความ (Text)  

 ขอความ  เปนสวนที่เกี่ยวกับเน้ือหาของมัลติมีเดีย ใชแสดงรายละเอียด  หรือเน้ือหาของเรื่องที่นําเสนอ ซึ่ง
ปจจุบัน เราสามารถแบงประเภทของขอความไดหลายรูปแบบดังน้ี คือ  

1. ขอความที่ไดจากการพิมพ  
เปนขอความปกติที่พบไดทั่วไป ไดจากการพิมพดวย โปรแกรมประมวลผลคํา( Word Processor) เชน 

NotePad, Text Editor, Microsoft Word อุปกรณนําเขาคอมพิวเตอร (Input device ) ที่ทําใหเกิดขอความ คือ  
แปนพิมพ (Keyboard) 

2. ขอความจากการสแกนดวยสแกนเนอร 
เปนขอความในลักษณะภาพ หรือ Image ไดจากการนําเอกสารที่พิมพไวแลว หรือเอกสารตนฉบับ มาทํา

การสแกน ดวยเครื่องสแกนเนอร (Scanner) ซึง่จะไดผลออกมาเปนภาพ (Image) 1 ภาพ ซึ่งในปจจุบันสามารถแปลง
ขอความภาพที่สแกนไดเปนขอความปกติ โดยอาศัยโปรแกรม ประเภท OCR (Optical Character Reader) เชน 
โปรแกรม DocScan OCR, Cuneiform Pro OCR เปนตน 

3.  ขอความไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) 
เปนรปูแบบของขอความ  ที่ไดรับความนิยมสูงมาก ในปจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพรเอกสารในรูปของ

เอกสารเว็บไซต เน่ืองจากสามารถใชเทคนิค การลิงค หรือเช่ือมโยงขอความ ไปยังขอความหรือจุดอ่ืนๆ  ภาษาที่ใชใน
การสรางเอกสารไฮเปอรเท็กซ คือ ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เกือบทุกหนวยงานในปจจุบัน
นิยมเผยแพรขอมูลเปนขอความไฮเปอรเท็กซผานเว็บไซต กลุมขอความที่เปนไฮเปอรเท็กเมื่อคลิกจะสามารถเช่ือมโยง
ไปหนาตอไปได เราเรียกลุมขอความน้ีวา ไฮเปอรลิงค สถานะของเมาสจะเปลี่ยนจากตัวช้ีเปนรูปมือ (Anchor) 
นอกจากน้ีเรายังพบเอกสารไฮเปอรเท็กซไดที่ สวนของการใหชวยเหลือ (Help) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 2.2 ภาพกราฟก (Graphics)  

ภาพกราฟกหรือภาพน่ิง (Still Image) เปนภาพที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด และภาพ
ลายเสน เปนตน  ภาพน่ิงนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดีย เปนสื่อในการนําเสนอที่ดี เน่ืองจากมีรูปแบบที่
นาสนใจ สามารถสื่อความหมายไดกวางกวาขอความหรือตัวอักษร  ภาพจะใหผลในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการ
มองเห็นไดดีกวา  นอกจากน้ียังสามารถถายทอดความหมายไดลึกซึ่งมากกวาขอความหรือตัวอักษรเพราะขอความ
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หรือตัวอักษรจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตางของแตละภาษา   แตภาพน้ันสามารถสื่อความหมายไดกับทุกชนชาติ 
ภาพน่ิงมักจะแสดงอยูบนสื่อชนิดตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพหรือวารสารวิชาการ เปนตน  

ประเภทของการเกดิภาพกราฟก 
1. ภาพกราฟกที่ไดจากการสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Adobe Photoshop 

2. ภาพกราฟกที่ไดจากการสแกนดวยสแกนเนอร ดังรูปที่ 1.1 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.1 สแกนเนอร 
 
ภาพกราฟก สามารถแบงไดเปน  
1. ภาพบิตแมพ (Bitmap)  

เปนภาพที่มีการเก็บขอมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงคาสี  ดังน้ันภาพหน่ึงๆ จึงเกิดจากจุด
เล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน ทําใหรูปภาพแตละภาพใชหนวยความจํามากในการจัดเก็บ ขนาดของ
ไฟลขอมูลจะมีขนาดใหญ เมื่อจะนํามาใช  จึงมีเทคนิคการบีบอัดขอมูล ฟอรแมตของภาพบิตแมพที่รูจักกันดี 
ไดแก .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF โปแกรมที่ใชสรางภาพบิตแมพ เชน Adobe Photoshop 

  ภาพบิตแมพเมื่อทําการขยายเราจะเห็นจุดสีที่ประกอบกันแตกกระจายอยู น้ันคือ  
 เมือ่เราทาํการขยายภาพบิตแมพจะทาํใหภาพน้ันไมชัดเจนความละเอียดลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2  ภาพกราฟกประเภทบิตแมพ 
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2. ภาพเวกเตอร (Vector)  
ภาพเวกเตอรเปนภาพที่สรางดวยสวนประกอบของเสนลักษณะตางๆ  และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของ

เสนน้ันๆ ซึ่งสรางจากการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน  ภาพของคน ก็จะถูกสรางดวยจุดของเสนหลายๆ จุด 
เปนลักษณะของโครงราง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเสนโครงรางน้ันๆ กับพ้ืนที่ผิวภายในน่ันเอง  
เมื่อมีการแกไขภาพ ก็จะเปนการแกไขคุณสมบัติของเสน  เมื่อเราขยายภาพจะไมทําใหภาพไมสูญเสียความ
ละเอียดเหมอืนภาพบิตแมพ  ภาพแบบเวกเตอร  ที่เรารูจักกันดีคือ ภาพที่เปนคลิปอารต (Clipart) ของ 
Microsoft Office น่ันเอง ภาพเหลาน้ีจะเปนภาพที่เปนฟอรแมต . WMF นอกจากน้ีคุณจะสามารถพบภาพ
ฟอรแมตน้ีไดกับภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator และ  Macromedia Freehand 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 ภาพกราฟกประเภทเวกเตอร 
 
 2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟกที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงขั้นตอนหรือปรากฏ การณตางๆ ที่เกิดขึ้น
อยางตอเน่ือง เชน การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือ
สรางสรรคจินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชม  การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะตองใชโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่ง
อาจมีปญหาเกิดขึ้นอยูบางเกี่ยวกับขนาดของไฟลที่ตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บมากกวาภาพน่ิงหลายเทา 

 
2.4   เสียง (Sound) 
 เสียงเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถ

เลนซ้ํากลับไปกลับมาได  โดยใชโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางานดานเสียง  หากในงานมัลติมีเดียมี
การใชเสียงที่เราใจและสอดคลองกับเน้ือหาในการนําเสนอ  จะชวยใหระบบมัลติมีเดียน้ันเกิดความสมบูรณแบบมาก
ย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี ยังชวยสรางความนาสนใจและนาติดตามในเรื่องราวตางๆ ไดเปนอยางดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงมี
อิทธิพลตอผูใชมากกวาขอความหรือภาพน่ิง  ซึ่งจะชวยใหเกิดบรรยากาศที่นาสนใจในการรับรูทางหู โดยอาศัยจะ
นําเสนอในรูปของ  เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากย เปนตน  ดังน้ัน  เสียงจึงเปน
องคประกอบที่จําเปนสําหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนําเขาเสียงผานทางไมโครโฟน แผนซีดี ดีวีดี เทป และวิทยุ เปนตน 
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 ลักษณะของเสียง  ประกอบดวย 

1.  คลืน่เสยีงแบบออดิโอ (Audio) ซึ่งมีฟอรแมตเปน .WAV, .AU การบันทึกจะบันทึกตามลูกคลื่นเสียง 
โดยมีการแปลงสัญญาณเสียงที่เปนอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิทัล  ไฟลประเภทน้ีจะใชเน้ือที่ในการจัดเก็บ
มาก ทําใหไฟลมีขนาดใหญ 

2.  MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เปนรูปแบบของเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ 
สามารถเก็บขอมูล และใหวงจรอิเล็กทรอนิกส สรางเสียงตามตัวโนต เสมือนการเลนของเครื่องเลนดนตรีน้ันๆ  

 
การบันทึกขอมูลเสียงดวยคอมพิวเตอร   

 เสียงที่ทํางานผานคอมพิวเตอร เปนสัญญาณดิจิตอล ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 
1. Sound Data  

เปนเสียงจากที่มีการแปลงจากสัญญาณเสียงที่เปนสัญญาณอนาล็อก  เปนสญัญาณ ดิจิทัล โดยจะมี
การบันทึกตัวอยางคลื่น (Sample) ใหอยูที่ใดที่หน่ึงในชวงของเสียงน้ันๆ  และการบันทึกตัวอยางคลื่นเรียงกัน
เปนจํานวนมาก เพ่ือใหมีคุณภาพที่ดี  ก็จะทําใหขนาดของไฟลโตตามไปดวย  ตัวอยางของ Sound Data คือ 
ไฟลเสียงที่เกิดจากการอัดเสียงจริงๆ เขาไปในคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรมบันทึกเสียง เชน โปรแกรม Sound 
Recorder ซึ่งเปนโปรแกรมบันทึกเสียงที่ใหมาพรอมกับ Microsoft Windows อยูใน Accessories 
-->Entertainment->Sound Recorder ดังรูปที่ 1.4 เสียงที่ไดจากการใชโปรแกรมน้ีจะเปนคลื่นเสียงแบบ
ออดิโอ ที่มีนามสกุลของไฟลเปน .WAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 โปรแกรมการบันทึกเสียง (Sound Recorder) 
 
2. Synthesize Sound  

เปนเสียงที่เกิดจากตัววิเคราะหเสียง ที่เรียกวา  MIDI โดยเมือ่ตัวโนตทาํงาน คําสั่ง MIDI จะถูกสงไป
ยัง Synthesize Chip เพ่ือทําการแยกเสียงวาเปนเสียงดนตรีชนิดใด ขนาดไฟล  MIDI จะมีขนาดเล็ก 
เน่ืองจากเก็บคําสั่งในรูปแบบงายๆ  
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การอธิบายถึงคุณภาพของเสียง  

• Sample Rate จะแทนดวย KHz ใชอธิบายคณุภาพของเสยีง อัตรามาตรฐานของ  sample rate 
เทากับ 11KHz, 22KHz, 44KHz  

• Sample Size แทนคาดวย bits คือ 8 และ 16 บิท  ใชอธิบายจํานวนของขอมูลที่ใชจัดเก็บใน
คอมพิวเตอร คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ไดแก Audio-CD ที่เทากับ 44kHz ระบบ 16 บิท เปนตน  

เสียงที่มีคุณภาพดี มักจะเปนไฟลที่มีขนาดใหญ ใชเน้ือที่ในการจัดเก็บมากดังน้ัน  จึงตองมีการบีบอัดขอมูลให
มีขนาดเล็กลง มาตรฐานการบีบอัดขอมูล ที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ  MPEG ซึ่งเปนช่ือยอของทีมงานพัฒนา Moving 
Picture Export Group โดยปจจุบันมีฟอรแมตที่นิยมคือ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการบีบ
อัดขอมูลเสียงของมาตรฐาน MPEG 1 น่ันเอง เปนไฟลที่นิยมใชกับเครือขายอินเทอรเน็ตดวย  และ CD เพลง MP3 ที่
นิยมฟงกันในปจจุบัน เพราะมีจํานวนนับรอยเพลงใน CD เพียงแผนเดียวอุปกรณที่เกี่ยวของกับขอมูลเสียงไดแก 
ไมโครโฟน ลาํโพง และ การดเสยีง (Sound Card) ดังรูปที่ 1.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  1.5 อุปกรณที่เกี่ยวกับสียง 
 

2.5  วีดโิอ (Video) 
วิดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  เน่ืองจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถ

นําเสนอขอความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไปพรอมกันไดสมบูรณมากกวา
องคประกอบชนิดอ่ืนๆ ทําใหเกิดความนาสนใจในการนําเสนอ มากยิ่งขึ้น  แตอยางไรก็ตามปญหาหลักของการใช
วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้นเปลืองทรัพยากรของพ้ืนที่บนหนวยความจําเปนจํานวนมาก  เน่ืองจากการ
นําเสนอวิดีโอดวยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time) จะตองประกอบดวยจํานวนภาพไมตํ่ากวา 30 ภาพตอวินาที  
(Frame/Second)  ถาหากการประมวลผลภาพดังกลาวไมไดผานกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมากอน การ
นําเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100 MB ซึ่งจะทําใหไฟลมีขนาดใหญเกินขนาดและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดอยลง  ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอยางตอเน่ืองจนทํา
ใหภาพวิดีโอสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและกลายเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญตอระบบมัลติมีเดีย 
(Multimedia System) 
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 รูปแบบของไฟลวีดิโอที่ใชในการบันทึกภาพและเสียงที่สามารถทํางานกับคอมพิวเตอรไดเลย มีหลายรูปแบบ 
ดังน้ี 

1. AVI (Audio / Video Interleave) 
เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต เรียกวา Video for Windows มีนามสกุลของ

ไฟลเปน .AVI เปนไฟลที่มีขนาดใหญ และมีความคมชัดสูง ไฟลประเภทน้ีมักจะเปนฟอรแมตของการ
บันทึกภาพวิดิโอจากกลองวีดิโอดิจิทัล ปจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลไฟล .AVI ที่ติดต้ังมาพรอมกับชุด 
Microsoft Windows คือ Windows Media Player 

 
2. MPEG (Moving Pictures Experts Group)  

เปนรูปแบบของการบีบอัดไฟล เพ่ือใหมีขนาดเล็กลง โดยใชเทคนิคการบีบอัดขอมูล (Video 
Compression) โดยการเขารหัสขอมูลภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยบีบขอมูลแบบ Inter Frame 
คอื การนําความแตกตางของขอมลูในแตละภาพมาบีบอัด  และเกบ็ โดยคณุภาพของภาพและเสยีง
ยังดีอยู โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .MPG 

ในปจจุบันการเขารหัสแบบ MPEG จําแนกไดเปน  
1. MPEG-1 ใชในการเก็บขอมูลของ Video CD (VCD) 
2. MPEG-2 ใชในการเก็บขอมูลของ DVD 
3. MPEG-4 ใชในการเก็บขอมูลของไฟลแบบ Divx 

  
Divx คือ ไฟลที่ไดจากการบีบอัดขอมูลเหมือน MPEG แตจะใชวิธีการบีบอัดแบบ MPEG4 ซึ่งจะทําใหผลลัพธ

ของไฟลที่ไดมีขนาดเล็กกวาไฟลจากแผน DVD ปกติถึง 75-80% แตตองใชอุปกรณเฉพาะในการอานไฟล Divx  
 

3. Quick Time 
เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใชนําเสนอขอมูลไฟลผานอินเทอรเน็ต  มี

นามสกุลเปน .MOV 
 

เน่ืองจากไฟลวีดิโอแตละประเภทมีการแสดงผลที่ไมเหมือนกัน เปนเพราะคุณสมบัติของไฟลที่แตกตางกัน 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของไฟลวีดิโอที่ควรทราบมีดังน้ี คือ 

1. ความละเอียดของภาพ (Resolution) ความละเอียดหรอื Resolution ของภาพเปนสิ่งที่
บอกไดวาไฟลวีดิโอจะออกมาเปนอยางไร เมื่อมีการขยายภาพ การกําหนด Resolution จะแสดง        
ความยาว: ความกวาง ของหนาจอซึ่งจะกําหนดขนาดเปน  4 :3  เชน  1024:768,   800:640   หรือ 
640:480  ดังน้ัน ถาคา resolution ย่ิงสูง ความละเอียดของภาพก็จะดีดวย 

2. ความเรว็ในการแสดงภาพ (Frame Rate: Fps) ความเร็วในการแสดงภาพ หรือ Frame 
Rate คือ ความเร็วในการแสดงภาพในหน่ึงวินาที โดยความเร็วที่จะทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว จะอยูที่  
7-10 ภาพตอวินาทีความเร็วในการแสดงภาพของฟลมภาพยนตร และโทรทัศน จะอยูที่     24-30 ภาพ
ตอวินาท ี

3. อัตราการสงขอมูล (Data Rate) Data Rate เปนการกําหนดอัตราการสงขอมูลภายใน
ฮารดดิสกที่จะแสดงใน 1 วินาที ถากําหนด Data Rate ใหมีขนาดใหญก็จะทําใหคุณภาพของขอมูลดีไป
ดวย แตจะทําใหเสียเน้ือที่ในการจัดเก็บมากดวย 
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 อุปกรณที่เกี่ยวของกับภาพวีดิโอ  
1. กลองวีดิโอดิจิทัล (Video Digital Camera) 

กลองวีดิโอดิจิทัลในปจจุบันมีมากมายหลายยี่หอ และหลายรุน ราคาแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีราคา
ของกลองวีดิโอดิจิทัลจะขึ้นอยูกับความละเอียดของภาพและความคมชัดของเสียงที่บันทึกได การจัดเก็บ
ขอมูลที่บันทึกไดมักนิยมเก็บไวในเทปที่เรียกวา  Mini DV เพราะเกบ็ขอมลูภาพวีดโิอไดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.6 กลองวีดิโอดิจติอลและ Mini DV 
 

 ในการนําภาพวีดิโอออกจากกลองเพ่ือนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรน้ันจะใชการดจับภาพ (capture card) คือ 
การด DV/FireWire  โดยใชสาย  FireWire หรือ สาย I-link เช่ือมตอระหวางกลองและคอมพิวเตอร ขอมูลที่ไดจะมี
ความคมชัดและความละเอียดของภาพสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.7 การด DV/Fire Wire และ สาย I-link 
 

2. Webcam 
เปนอุปกรณที่กําลังไดรับความนิยม เพราะใชงานงายและราคาไมแพง สามารถเช่ือมตอกับ

คอมพิวเตอรโดยใช USB port 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.8  Webcam  
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 ในการใชงานภาพวีดิโอจะตองมีโปรแกรมตางที่เขามาเกี่ยวของมากมาย เชน 
1. โปรแกรมที่ใชในการตัดตอไฟลวีดิโอ เชน โปรแกรม Window Movie Maker, Adobe Premiere , 

Macromedia  Director 
2. โปรแกรมในการแปลงไฟลตางๆ  
3. โปรแกรมที่ใชเขียนขอมูลเพ่ือสรางแผน VCD   เชน  โปรแกรม Nero Burning Rom 

 
3.   สื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย 
 เน่ืองจากสื่อที่ประกอบกันเปนมัลติมีเดีย มีทั้ง ขอความ  ภาพ  เสียง และวีดิโอ  ดังน้ัน  ขนาดของไฟลขอมูล
จึงมีขนาดใหญ สื่อที่ใชในการจัดเก็บมัลติมีเดีย จึงเปนสื่อที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดสูง สื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
มัลติมีเดีย สามารถแบงไดเปน  

3.1 Compact Disk (CD) 
 CD-R ยอมาจาก Compact Disk Recordable เปนสื่อที่จัดเก็บขอมูลที่เปนจานแสง  (Optical Disk) 

สามารถจัดเก็บขอมูลไดมากถึง 1GB แตในปจจุบันที่พบเห็นทั่วไปจะมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล
ที่ 650 MB-800 MB ลักษณะสําคัญของแผน CD-R คือ มีลักษณะเปน Multisession Recording น้ัน
คือ สามารถทําการบันทึกขอมูลเพ่ิมจากเดิมที่เคยบันทึกไวจนเต็มแผนได 

 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 1.9 CD-R 
 

  CD-RW ยอมาจาก Compact Disk ReWritable เปนแผน CD ที่ใชในการบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ
แผน CD-R แตสามารถที่จะทําการฟอรแมตเพ่ือลบขอมูลในแผน CD เพ่ือเขียนขอมูลลงไปใหมไดเหมือน 
Floppy disk และ Hard disk 

 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 1.10 CD-RW 
 
ในการเขียนขอมูลลงแผน CD-R และ CD-RW จะตองใชอุปกรณในการเขียนขอมูล คือ CD-Writer 

หรือบางครั้งอาจเรียกวา  CD-Burner  CD-Writer ทุกเครื่องจะมีตัวเลขเขียนกํากับ เชน  40x12x48  ตัวเลข
กลุมน้ี มีความหมายดังน้ี  
เมือ่  x คือ จํานวนเทาของ 150 กิโลบิต/วินาที (Kbps) 
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40x ความเร็วในการเขียนหรือบันทึกขอมูลลงแผน CD-Rได 40x 150 = 6000 Kbps 
12 x ความเร็วในการเขียนหรือบันทึกขอมูลลงแผน CD-RWได 12 x 150 = 1800 Kbps 
48 x ความเร็วในการอานขอมูลจากแผน CD ได 48x150 = 7200 Kbps 

 
CD-Writer แบงได 2 ประเภท คอื  
1. แบบติดต้ังภายนอก  (External CD-Writer) 

 
 
 
 
 
 
   รูปที่  1.11 CD-writer แบบติดต้ังภายนอก 
 

2. แบบติดต้ังภายใน (Internal CD-Writer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.12 CD-writer แบบติดต้ังภายใน 
 

3.2. DVD (Digital Versatile Disk, Digital Video Disk) 
  DVD เปนสื่อจานแสงที่ใชเก็บขอมูลเชนเดียวกับ CD แตมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลได
มากกวา คือ สามารถเก็บขอมูล ได ต้ังแต 4.7 GB – 17 GB นอกจากน้ีไดฟที่ใชอานแผน DVD ยังสามารถอานแผน 
CD ไดดวย แผน DVD แบงไดเปน 

• DVD+R (DVD + Recordable) เปนแผน DVD ที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ  CD-R แต 
DVD+R สามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ขอมูลน้ันจะถูกเก็บถาวรในแผน 
DVDไมสามารถบันทึกครั้งตอไปได 

• DVD+RW (DVD+ ReWritable) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูลและสามารถทําการฟอรแมต
และบันทึกใหมไดอีก เชนเดียวกับแผน CD-RW 

ทั้งแผน DVD+R และ DVD+RW เปนแผน DVD ที่สนับสนุนการใชอุปกรณของ Philips, 
Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh และ Yamaha ดังน้ันแผน DVD+R และ DVD+RW จึงเลน
ไดกับเครื่องเลน DVD ทั่วๆ ไป 
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•  DVD-R (DVD-Recordable) เปนแผน DVD ที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ  DVD+R 
สามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน แผน  

DVD-R  แบงไดเปน   
1. DVD-RG (DVD-Recordable General ) เปนแผน DVD-R ที่ใชเขียนขอมูลทั่วไป  
2. DVD-RA (DVD-Recordable Authoring) เปนแผน DVD-R ที่ใชเขียนขอมูลที่ใชเปน

แผนมาสเตอร  

• DVD-RW (DVD-Rewritable) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูลและสามารถทําการลบขอมูล
และบันทึกใหมไดอีก เชนเดียวกับแผน DVD+RW 

ทั้งแผน DVD-R และ DVD-RW เปนแผน DVD ที่สนับสนุนการใชอุปกรณของ  Panasonic, 
Toshiba, Apple, Hitachi, NEC, Pioneer, Samsung และ Sharp 

• DVD-RAM (DVD-Random Access Memory) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูล สามารถลบ
ขอมูลและบันทึกใหมไดหลายๆ ครั้ง แตจะใชอุปกรณเฉพาะในการอานขอมูลจาก DVD-RAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.13 แผน DVD ประเภทตางๆ 

 
 ในการเขียนขอมูลลงแผน DVD ตองอาศยั DVD writer ซึ่งความสามารถของ DVD writer น้ัน นอกจากจะ
เขียนขอมูลลงแผน DVD ไดแลว ยังสามารถเขียนลงแผน CD ไดดวย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.14 DVD  writer แบบติดต้ังภายในและติดต้ังภายนอก 
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4.   การประยุกตใชมัลติมีเดีย 
 เน่ืองจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย  ที่สามารนําเสนอเน้ือหาไดทั้งขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วีดิทัศน และอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดตอผูใช ( GUI: Graphics User Interface) ที่ทํา
ใหผูใชมีความสะดวกในการใชงาน สรางสรรคงาน มีมากขึ้นตามลําดับ มีการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกตใชกับงาน
ตางๆ มากมาย  

ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร  ย่ิงสงเสริมใหการประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียไดรับ
การพัมนาอยางกวางขวางขึ้น  สามารถเผยแพรขอมูลไดกวางไกล และรวดเร็ว  มีผูคนตอบสนองการใชสื่อมัลติมีเดีย
มากขึ้น สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผานเว็บไซต  ระบบประชาสมัพันธออนไลน  ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง พรอมๆ กับเทคโนโลยีที่กาวเกินกวาจะคาดไดถึง หรือไมนาเช่ือวาจะเกิดขึ้นได 

การประยุกตใชมัลติมีเดีย สามารถจําแนกไดเปน 
4.1 คอมพวิเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยใช

สื่อคอมพิวเตอร ในการนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวตางๆ  มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียนแบบมีปฎิ
สัมพันธ  คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได ซึ่งการใชสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน   
 คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกวา 4- I   ดังน้ี คือ 

1. Information – ตองมีเน้ือหาสาระสําคัญ 
2. Individualize – ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
3. Interactive – ตองมีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียนได 
4. Immediate Feedback – ตองใหผลยอนกลับโดยทันที 

 
สามารถแบงประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังน้ี คือ  

1. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเพ่ือการสอน (Tutorial Instruction)  
วัตถุประสงคเพ่ือการสอนเน้ือหาใหมแกผูเรียน มีการแบงเน้ือหาออกเปนหนวยยอย มีคําถามในตอนทาย ถา

ตอบถูกและผาน ก็จะสามารถเรียนหนวยถัดไป โปรแกรมประเภท Tutorial น้ี มีผูสรางโปรแกรมเปนจํานวนมาก 
เพราะสามารถสรางเพ่ือสอนไดทุกวิชา 
2.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการฝกหัด (Drill and Practice) 

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีจะ ฝกความแมนยําหลังจากที่ไดเรียนเน้ือหาในหองเรียนมาแลว โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะไมเสนอเน้ือหาอีก แตจะเปนการใชวิธีสุมคําถามที่นํามาจากคลังขอสอบ มีการนําเสนอคําถามซ้ําๆ เพ่ือ
วัดความรูจริงๆ ไมใชการเดา  จากน้ันก็ทําการประเมินผล 
3. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง  (Stimulation) 

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีจะทําใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจําลอง ที่มีความใกลเคียงกับ
เหตุการณจริง เพ่ือฝกทักษะและเรียนรูโดยไมตองเสี่ยงหรือเสียคาใชจายมาก โปรแกรมประเภทน้ีมักเปนโปรแกรม
สาธิต (Demonstration) เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงทักษะที่จําเปน 
4.  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมการสอน  ( Instructional  Games) หรือ เกมการศึกษา 

   ( Educational  Games)  
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คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน  มีการแขงขัน เน้ือหาที่ใหแก
ผูเรียนเปนไปในแงของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะตางๆ ที่ชวยเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนใหนาเรียนมาก
ย่ิงขึ้น 
5. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเพ่ือการสอบ (Test) 

 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการสอน แตเพ่ือใชประเมินการสอนของครู และการ
เรียนของนักเรียน คอมพิวเตอรจะประเมินผลในทันทีวานักเรียนสอบไดหรือสอบตก  อยูในลําดับที่เทาไหร  และไดผล
การสอนที่กี่เปอรเซ็นต 
6. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการคนพบ (Discovery)  

ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองกระทําสิ่งตางๆกอน จนกระทั่งสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง คอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทน้ีจะเสนอปญหาใหแกผูเรียนไดลองผิดลองถูก และใหขอมูลแกผูเรียน เพ่ือชวยผูเรียนในการคนพบ
น้ัน จนกวาจะหาขอสรุปที่ดีที่สุดได 
7. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการแกปญหา (Problem-Solving) 

 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักผูเรียนไดรูจั กการคิด การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑที่
กําหนดไวใหแลว  ผูเรียนจะพิจารณาตามเกณฑน้ันๆ 
 
 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) 

เวิลดไวดเว็บเปนบริการหน่ึงบนอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมมาก มีลักษณะของการใชอักษรที่เปน
ไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) และมีการสรางไฮเปอรลิงค (Hyper Link) เพ่ือทําการเช่ือมโยงขอมูล แตละเว็บไซตจะมี
การออกแบบที่สวยงาม มีการนําภาพเคลื่อนไหวตางๆ (Animation) มาประกอบ บางเว็บไซตมเีสยีงเพลงประกอบ 
การประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียในเวิลดไวดเว็บจึงพบเห็นไดทั่วไป เพ่ือสรางความบันเทิงแกคนที่ทองเว็บไซต 

 
การประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียผานเวิลดไวดเว็บ เชน 
1. การฟงเพลงผานเวิลดไวดเว็บ เชน http://www.kapook.com 
2. การดูสคริปตภาพยนตร   เชน  http://disney.go.com 
3. การเลนเกมออนไลนผานเว็บไซต เชน http://www.freegameonline.com, 

http://www.kidsdomain.com/games 
 

 E-learning 
E-learning (Electronic Learning) คือ การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในปจจุบัน

สถานศึกษาหลายๆ แหงไดมีการใช E-learning ประกอบการเรียนการสอน มากย่ิงขึ้น ผูเรียนสามารถเขาสู
บทเรียนจากบานผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยผานการลงทะเบียน และสามารถทําแบบฝกหัด และทราบ
คะแนนไดทันที นอกจากน้ีจะมีภาพวีดิโอการสอนของอาจารยใหนักศึกษาไดชมผานอินเทอรเน็ตดวย 

  สวนประกอบหลัก ๆ ของ E-learning 
1. มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
2. บทเรียนตางๆ ที่ใชสอน  
3. แบบทดสอบออนไลน 
4. กระดานขาว เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวางผูเรียนดวยกัน หรือ ผูเรียนกับอาจารย 
เว็บไซตที่ใหบริการ E-learning เชน 
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• www.thai2learn.com 

• www.thaicai.com,  

• www.thaicyberclass.com 
 

   
รูปที่  1.15 เว็บไซตที่เปน E-learning 

 
 ความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 

ความเปนจริงเสมือน หมายถึง การที่ผูใชใสถุงมือสัมผัสและจอภาพสวมศีรษะแลวจะเสมือนเขาไปอยู
ในความเปนจริงของสิ่งแวดลอมที่คอมพิวเตอรสรางขึ้น ซอฟตแวรที่เปน  Virtual reality  จะใชวิธีการ
แสดงผลแบบภาพเคลื่อนไหว เพ่ือจําลองสถานการณตางๆ เสมือนวาเราไดอยูในเหตุการณน้ัน จริงๆ 
มัลติมีเดียจึงมีความสําคัญอยางมากในการสรางความเปนจริงเสมือน  

Virtual reality มีประโยชนอยางมากในหลายๆ ดาน เชน  

• ดานการทหาร เชน การจําลองการหัดขับเครื่องบินรบ เพ่ือใหเกิดความชํานาญกอนที่ไปขับ
จริงๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูหัดขับ 

• ดานการแพทย เชน การจําลองการผาตัดผูปวยที่อยูไกลออกไป ทําใหผูปวยรอดชีวิตได 

•  ดานสถาปนิก เชน การจําลองการการสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ   



เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบมัลติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ  15 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1.16 การใชถุงมือสัมผัสเพ่ือจําลองการขับรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.17  จอสวมศรีษะ 
 
 ในปจจุบันการพัฒนา Virtual Reality ใหใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น โดยมีการใชทรัพยากรในโลกของความ
เปนจริงเสมือนรวมกัน (Shared Virtual Environments)  รูปที่ 1.18   แสดงการใชทรัพยากรในโลกของความเปน
จริงเสมือนรวมกัน ถึงแมวาจะอยูคนละสถานที่กัน ทําใหเกิดการใชประโยชนจากการใช Virtual Reality มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.18 แสดงการใชทรัพยากรในโลกของความเปนจริงเสมือนรวมก ัน 
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5.  ประโยชนของมัลติมีเดีย 
 

ปจจุบันน้ีสื่อมัลติมีเดีย ไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากย่ิงขึ้น โดยมีประโยชน ดังน้ี  
1. มีการประยุกตใชมัลติมีเดียในการสรางสื่อการเรียนการสอน  อันสงผลใหเกิดระบบหองสมุดแบบ

ดิจิทัล (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) การสรางหองเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) และการเรียนการสอนแบบกระจาย  อันสงผลใหเกิดการเรียนรู
อยางกวางขวาง  

2. ในสวนของภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหมที่เรียกวา E-Commerce อันจะชวยใหการ
นําเสนอสินคา มีความนาสนใจมากกวาเดิม  

3. ธุรกิจการพิมพ  นับเปนอีกหน่ึงธุรกิจที่สัมพันธกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะสงผลใหหนังสือ  
สิ่งพิมพตางๆ มีความนาสนใจมากขึ้น และปจจุบันก็มี          E-Magazine หรือ E-Book ออกมา
อยางแพรหลาย  

4. ธุรกิจการใหบริการขอมูลขาวสาร เมื่อมีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาชวย จะทําใหขอมูลขาวสาร
ที่เผยแพรออกไป มีความนาสนใจมากกวาเดิม  

5. ธุรกิจโฆษณา และการตลาด  มีการใชมัลติมีเดียเขามาชวยในการสรางสื่อโฆษณา ซึ่งจะชวยดึงดูด
คนเขามาชม ดวยเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความแปลกใหม  

6. การแพทยและสาธารณสุข  ปจจุบันมีการสรางสื่อเรียนรูดานการแพทย ชวยใหประชาชนทั่วไป มี
ความสนใจศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง  

7. นันทนาการ นับเปนบทบาทที่สําคัญมาก ทั้งในรูปของเกมการเรียนรู  
8. มีการประยุกตใช  Virtual Reality เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานตางๆ มากยิ่งขึ้น 

 
จะเห็นไดวาแนวทางการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบทั้งน้ีขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน  ตัวอยางเชน  สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเปนบทเรียนสําเร็จรูป (CD-ROM Package) 
สําหรับกลุมผูใชในแวดวงการศึกษาและฝกอบรม  สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ (Product 
and Services) สําหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เปนตน นอกจากจะชวยสนับสนุนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แลวยังเปนการเพ่ิมประสิทธิผลใหเกิดความคุมคาในการลงทุนอีกดวย  โดยสามารถแยกแยะประโยชนที่จะไดรับจาก
การนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานไดดังน้ี 
 งายตอการใชงาน 
โดยสวนใหญเปนการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมผล ผลิต  ดังน้ัน

ผูพัฒนาจึงจําเปนตองมีการจัดทําใหมีรูปลักษณที่เหมาะสม  และงายตอการใชงานตามแตกลุมเปาหมายเพ่ือประโยชน
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน  การใชงานสื่อมัลติมีเดียโปรแกรมการบัญชี 
 สัมผัสไดถึงความรูสึก 
สิ่งสําคัญของการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานก็คือ เพ่ือใหผูใชสามารถรับรูไดถึงความรูสึกจากการสัมผัสกับวัตถุ

ที่ปรากฎอยูบนจอภาพ ไดแก รูปภาพ ไอคอน ปุมและตัวอักษร เปนตน ทําใหผูใชสามารถควบคุมและเขาถึงขอมูล
ตางๆ ไดอยางทั่วถึงตามความตองการ ตัวอยางเชน ผูใชคลิกที่ปุม Play เพ่ือชมวิดีโอและฟงเสียงหรือแมแตผูใชคลิก
เลือกที่รูปภาพหรือตัวอักษรเพ่ือเขาถึงขอมูลที่ตองการ เปนตน  
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 สรางเสริมประสบการณ 
 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดานมัลติมีเดีย  แมวาจะมีคุณลักษณะที่แตกตางกันตามแตละ
วิธีการ  แตสิ่งหน่ึงที่ผูใชจะไดรับก็คือ การสั่งสมประสบการณจากการใชสื่อเหลาน้ีในแงมุมที่แตกตางกันซึ่งจะทําให
สามารถเขาถึงวิธีการใชงานไดอยางถูกตองและแมนยํา  ตัวอยางเชน ผูใชไดเคยเรียนรูวิธีการใชปุมตางๆ เพ่ือเลนเกมส
บนคอมพิวเตอรมากอน และเมื่อไดมาสัมผัสเกมสออนไลนใหมๆก็สามารถเลนเกมสออนไลนไดอยางไมติดขัด  
 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู 

 สืบเน่ืองจากระดับขีดความสามารถของผูใชแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับระดับความรูและ
ประสบการณที่ไดรับการสั่งสมมา  ดังน้ัน การนําสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใชจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง ตัวอยางเชน  การเลนเกมสคอมพิวเตอร  ผูใชสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการเลนจากระดับที่งาย
ไปยังระดับที่ยากย่ิงๆ ขึ้นไป  
 เขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

 ดวยคุณลักษณะขององคประกอบของมัลติมีเดีย ไมวาจะเปนขอความหรือตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงและวิดีโอ  สามารถที่จะสื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ ไดแตกตางกัน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ  กลาวคือ  
หากเลือกใชภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย 
ยอมจะมีประสิทธิภาพมากกวาการเลือกใชขอความหรือตัวอักษร  ในทํานองเดียวกัน หากเลือกใชวิดีโอ  การสื่อ
ความหมายยอมจะดีกวาเลือกใชภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว  ดังน้ัน ในการผลิตสื่อ ผูพัฒนาจําเปนตองพิจารณา
คุณลักษณะใหเหมาะสมกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ ตัวอยางเชน การผสมผสานองคประกอบของมัลติมีเดียเพ่ือบรรยาย
บทเรียน 
 คุมคาในการลงทุน 

 การใชโปรแกรมดานมัลติมีเดียจะชวยลดระยะเวลา  ไมวาจะเปนเรื่องการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การ
จัดหาสถานที่ การบริหารตารางเวลาและการเผยแพรชองทางเพ่ือนําเสนอสื่อ เปนตน  ทําใหประหยัดคาใชจาย  ใน
กรณีที่ไดหักคาใชจายที่เปนตนทุนไปแลวก็จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนความคุมคาในการลงทุนในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู 

 การสรางสรรคช้ินงานดานมัลติมีเดียจําเปนตองถายทอดจินตนาการจากสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่งายตอการรับรู
และเขาใจดวยกรรมวิธีตางๆ  นอกจากจะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานแลว  ผูใชยังไดรับประโยชนและ
เพลิดเพลินในการเรียนรูอีกดวย  ตัวอยางเชน  ผูใช (User)ออกแบบและสรางเว็บเพ็จ (Web Page) ดวยโปรแกรมดรีม
วิเวอร (Dreamweaver ) หรือผูใชกําลังศึกษาสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 
6 อนาคตของมัลติมีเดีย 
 ในยุคปจจุบันเราสามารถเห็นเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยูทั่วไป มีการประยุกตใชมัลติมีเดียเพ่ือใหเหมาะกับระบบ
สารสนเทศตางๆ ตามที่ไดกลาวมา ในอนาคตมัลติมีเดียก็จะย่ิงเพ่ิมความสําคัญมากยิ่งขึ้นในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ขอมูลขาวสารตางๆ มัลติมีเดียจะทําใหวิถีชีวิตของการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปในยุคของ Information Highway การ
พัฒนาผลงานดานมัลติมีเดียจะคงมีตอไปและย่ิงเพ่ิมความสําคัญมากย่ิงขึ้นในอนาคตตอไป 
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สรุป 
ระบบมัลติมีเดียมีความหมายที่คอนขางกวาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับมุมมองของผูที่สนใจ  อยางไรก็ตามกระแสนิยม

ดานมัลติมีเดียมักจะนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานรวมดวย  เน่ืองจากเปนอุปกรณที่มีขีดความสามารถในการผลิต
สื่อไดหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งยังสามารถนําเสนอและติดตอสื่อสารไดอีกดวย  สําหรับในที่น้ีคําวา “มัลติมีเดีย” 
หมายถึง การนําองคประกอบของสื่อชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวย ตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง 
(Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video)เขาดวยกัน โดยผานกระบวนการทาง
ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลผุลตรงตาม
วัตถุประสงคการใชงาน  

เน่ืองจากโปรแกรมที่ใชสื่อแบบมัลติมีเดีย สวนมากมันเปนโปรแกรมที่มีขนาดใหญกวาปกติ เน่ืองการแสดงสื่อ
ที่เปนเสียง, ภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่บันทึกลงเปนรูปแบบดิจิตอลเก็บไวในคอมพิวเตอรน้ัน ตองอาศัยเน้ือที่ใน
การเก็บขอมูลมากกวาขอมูลที่เปนขอความธรรมดา สื่อที่มักใชในการเก็บและแจกจายขอมูลมัลติมีเดียน้ันจึงมักอยูใน
รูปแบบของแผนจานแสง (Optical Disk) แบบตาง ๆ เชน ซดีี (Compact Disk : CD) หรือสื่อแบบใหมที่เรียกวา ดีวีดี 
(Digital Video Disk : DVD) เพ่ือใชในการเก็บขอมูลมัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ เหลาน้ันเอาไว 

 อีกแหลงหน่ึงที่จะพบขอมูลมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมาเพ่ือแสดงออกถึงขอมูลขาวสาร จากทั่วทุกมุมโลก น่ันคือ
บริการเครือขายใยแมงมุม (Word Wide Web: WWW) ซึ่งเปนบริการหน่ึงที่อยูภายในเครือขายคอมพิวเตอรของโลก
ที่เรียกวาอินเตอรเน็ต ( Internet) ซึ่งเปนสถานที่ ที่ทุกคนสามารถเขามาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันได
อยางอิสระเสรีโดยไมมีพรมแดนมาขวางกั้น  
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แบบฝกหัดทายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของคําวา “ระบบมลัติมเีดีย”  คอือะไร 
2. จงอธิบายถึงองคประกอบหลักของมัลติมีเดียวาประกอบไปดวยอะไรบาง และ

3. ประเภทของภาพกราฟกมีอะไรบาง แตละอยางมีลักษณะเปนอยางไร 

แตละอยางหมายความวา
อยางไร 

4. ลักษณะของเสียงประกอบดวยอะไรบาง 
5. รปูแบบของไฟลวีดโิอมอีะไรบาง 
6. คุณสมบัติพ้ืนฐานของไฟลวีดิโอประกอบดวยอะไรบาง 
7. อุปกรณที่ใชในระบบมัลติมีเดีย ประกอบดวยอะไรบาง 
8. มัลติมีเดียเกี่ยวของอยางไรกับนักศึกษา 
9. จงยกตัวอยางสื่อที่ใชในการจัดเก็บมัลติมีเดีย 
10. จงอธิบายวานักศึกษาสามารถใชประโยชนจากมัลติมีเดียไดอยางไรบาง  
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