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สื่ อมัลติมีเดียเพือ่ การเรียนการสอนและการฝึ กอบรมทางไกล
(Multimedia for e-Learning and e-training)
นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
64/80 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บทนํา
สื่ อมัลติมีเดีย (Multimedia) คํานี้ เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านการฝึ กอบรม
ทางไกล โดยใช้อุปกรณ์เพื่อร่ วมกันนําเสนอข้อมูลเป็ นหลัก และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเทคนิ คการนําเสนอ เช่น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ จอภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้ สื่อมัลติมีเดียรวมสื่ อประเภทฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์เข้า
ไว้ดว้ ยกัน การนําเสนอเน้นผลผลิตที่เกิ ดขึ้นจากการนําเสนอข้อมูลหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และวีดิทศั น์ นําเสนอร่ วมกันและสั่งการด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีนกั วิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายไว้ดงั นี้
สื่ อมัลติมีเดีย หมายถึง การนําเอาสื่ อหลายชนิดมาสัมพันธ์กนั ซึ่งมีคุณค่าส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันสื่ อการ
สอนชนิ ดหนึ่ งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจในขณะที่อีกชนิ ดหนึ่ งใช้เพื่ออธิ บายข้อเท็จจริ งของเนื้ อหา การใช้สื่อ
มัลติมีเดียจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ และพบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ งที่
ต้องการได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึ้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ : 2554)
สื่ อมัลติมีเดีย หมายถึง การนําสื่ อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการเรี ยนการสอนการฝึ กอบรม โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลําดับขั้นตอน
ของเนื้ อหา ในปั จจุบนั มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการผลิตหรื อการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์
ต่างๆ ในการนําเสนอข้อมูล ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยง (กิดานันท์ มะลิ
ทอง 2548)
ลักษณะของสื่ อมัลติมีเดีย
สื่ อมัลติมีเดียไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยวๆ เพียงลําพัง แต่เป็ นการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิ ดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นาํ เข้าและแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยีการ
ย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ และเทคนิ ควิธีการนําเสนอข้อมูล ลักษณะ
ของสื่ อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับสื่ อชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้อความ (Text)
2. เสี ยง (Sound)
3. ภาพ (Picture)
4. ภาพวีดิทศั น์ (Video)
5. การปฏิสมั พันธ์ (Interaction)
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1. ข้ อความ (Text) เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของสื่ อมัลติมีเดีย หลักการใช้ขอ้ ความมีอยู่ 2 ประการ คือ
1) ใช้เพื่อนําเสนอข้อมูล 2) ใช้เพื่อเป็ นพอยน์ (Point) หรื อโนด (Node) ที่เกี่ยวข้องในไฮเปอร์เท็กซ์หรื อไฮเปอร์มีเดีย
เนื่องจากข้อความอ่านและเข้าใจง่าย แปลความหมายตรงกัน ออกแบบง่ายกว่าภาพ ข้อความจึงจัดว่าเป็ นสื่ อพื้นฐาน
ของสื่ อมัลติมีเดีย
2. เสี ยง (Sound) เป็ นสื่ อมัลติมีเดียรู ปแบบหนึ่ ง ที่เปรี ยบเสมือนเป็ นเกณฑ์มาตรฐานของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่ผใู ้ ช้มกั จะตัดสิ นว่าระบบงานเหล่านั้นเป็ นมัลติมีเดียหรื อไม่ ประกอบเสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี และ
เสี ยงผลพิเศษอื่นๆ ซึ่งเมื่อใช้รวมกันอย่างเหมาะสมแล้ว จะทําให้ระบบงานมัลติมีเดียมีความสมบูรณ์ สร้างความเร้า
ใจและชวนให้ติดตาม การสร้างหรื อการใช้เสี ยงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะต้องอาศัยความสามารถของวงจรเสี ยงและ
โปรแกรมการจัดการที่ทาํ งานสอดคล้องกัน
3. ภาพ (Image) ภาพที่ใช้กบั สื่ อมัลติมีเดียแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
3.1 ภาพนิ่ง (Still Image) ได้แก่ภาพบิตแมพ (Bitmap) และภาพเว็กเตอร์กราฟิ ก (Vector Graphic)
3.1.1 ภาพบิตแมป (Bitmap) เป็ นภาพแบบดิจิตอลที่เกิดจากการเก็บค่าสี ของทุกพิกเซลไว้ นิยม
นําไปใช้ประกอบการนําเสนอข่าวสารหรื อเชื่ อมโยงเรื่ องราวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความน่ าสนใจในการนําเสนอ
โดยทัว่ ไปแหล่งภาพได้มาจากอุปกรณ์ภายนอกจากกล้องดิจิตอล (Digital Camera) เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner)
3.1.2 ภาพเวกเตอร์ กราฟิ ก (Vector Graphic) เป็ นภาพที่มีขนาดเล็กสามารถขยายขนาดได้โดยไม่
เสี ยคุณภาพ และแก้ไขได้ง่าย การวาดภาพเวกเตอร์จะใช้ความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการวาดรู ปทรงต่างๆ นิ ยม
นําไปใช้ในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เว็บไซต์ แอนิเมชัน่
3.2 ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) เป็ นภาพที่เกิดจากการนําภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องมาแสดง
ติดต่อกันด้วยความเร็ วที่สายตาไม่สามารถจับภาพได้ จึงปรากฏเป็ นการเคลื่อนไหวต่อเนื่ อง โดยทัว่ ไปมักจะเรี ยก
ภาพเคลื่อนไหวว่า แอนิเมชัน (Animation) ซึ่งหมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ โดยอาศัย
เทคนิคการนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาเรี ยงต่อกันเพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับการถ่ายทําภาพยนตร์
4. ภาพวีดิทัศน์ (Video) เป็ นภาพที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องวีดิทศั น์แล้วนํามาแปลงให้เป็ นสัญญาณ
ดิ จิทลั
โดยการบี บอัดสัญญาณวีดิทศั น์ให้มีจาํ นวนเล็กลงตามมาตรฐานของการลดขนาดข้อมูลไฟล์ MPEG
(Motion Picture Expert Group) วิธีการดังกล่าวนี้สามารถบีบอัดข้อมูลได้ท้ งั สัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยง ทําด้วย
ความเร็ วประมาณ 1.5 MB ต่อวินาที
รู ปแบบของสกุลไฟล์สื่อมัลติมีเดียสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้อความ
: รู ปแบบของไฟล์: .txt, .rtf, .doc
เสี ยง
: รู ปแบบของไฟล์: .wav, .mid
ภาพนิ่ง
: รู ปแบบของไฟล์: .dib, .bmp, .tif, .gif, .wmf
ภาพแอนิเมชัน : รู ปแบบของไฟล์: .flc, .fli, .mmm
ภาพวีดิทศั น์ : รู ปแบบของไฟล์: .avi, .dvi, .mpeg
5. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็ นการโต้ตอบกับระบบงานมัลติมีเดีย แม้วา่ จะไม่อยูใ่ นรู ปแบบของ
สื่ อ แต่ก็เป็ นส่ วนที่ทาํ ให้สื่อมัลติมีเดียสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นอาจกล่าวได้ว่า การปฏิสัมพันธ์เป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้เกิด
ความประทับใจไม่ว่าจะจะเป็ นการใช้แป้ นพิมพ์ การคลิกเมาส์ การสัมผัสหน้าจอภาพ การใช้ปากกาแสง หรื อการ
ปฏิสมั พันธ์ในลักษณะอื่นๆ
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ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System)
ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) หมายถึง การนําองค์ประกอบของสื่ อมัลติมีเดียมาผสมผสานกัน
เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ จดั การประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 4
ขั้นตอนดังนี้
Analog Signal
Digital Signal
1

Input

Analog Signal
Digital Signal

Digital Signal
2

4

Process

3

Output

Storage

ภาพที่ 1 ระบบมัลติมีเดีย
1. การนําเข้ า (Input) เป็ นการนําข้อมูลทั้งหมดในลักษณะของสื่ อมัลติมีเดียทั้งข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทศั น์ ผ่านทางอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่ งทําหน้าที่นาํ สัญญาณเข้าแล้วส่ งต่อไปยังคอมพิวเตอร์
เพื่อดําเนิ นการกระทําข้อมูลให้เป็ นสัญญาณดิจิทลั ต่อไป ทั้งสัญญาณประเภทดิจิทลั และอนาล็อก เช่น Digital
Video, Digital Sound , Video Camera เป็ นต้น
2. การประมวลผล (Process) เป็ นการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการนําเข้าซึ่ งอยู่ในลักษณะของ
สัญญาณดิจิทลั ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทศั น์ ซึ่ งการประมวลผลสื่ อ
มัลติมีเดียจําเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสู งกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยทัว่ ไป เนื่องจากการประมวลผล
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทศั น์จะต้องใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีความเร็ วสู งในการประมวลผล อีกทั้งยัง
ต้องมีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) ของเครื่ องเพียงพอภาพที่นาํ เสนอจึงจะเกิดความต่อเนื่ องและไม่กระตุกที่
เรี ยกว่า Jitter Effect
3. การแสดงผล (Output) เป็ นการนําผลที่ได้จากการประมวลสัญญาณนําเข้าให้สามารถแสดงออกได้
ผ่านอุปกรณ์ปลายทาง ได้แก่ จอภาพ ลําโพง เครื่ องพิมพ์ โทรสาร หรื อบันทึกลงในสื่ อเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ เพื่อ
นําไปใช้ต่อไป ซึ่ งอุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องทําการแปลงจากสัญญาณดิจิทลั ให้เป็ นสัญญาณอนาล็อก ซึ่งเป็ นกระบวน
การตรงกันข้ามกับการนําเข้า
4. การเก็บบันทึกข้ อมูล (Storage) เป็ นการนําข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทํางานทั้งการนําเข้า การ
ประมวลผล และการแสดงผล ไปเก็บบันทึกลงในอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage Device) ได้แก่เครื่ องบันทึกดีวีดี
(DVD Writer) และฮารด์ดิสค์ เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ได้ หรื อนําไปใช้งานในสถานที่อื่นๆ ตามความต้องการ
โดยเฉพาะถ้าเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ หมายถึงการเก็บบันทึกเพื่อการนําส่ งไปยังผูเ้ รี ยน (Delivery) ให้ศึกษา
บทเรี ยนต่อไป
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รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดีย
รู ปแบบของมัลติมีเดียสําหรับระบบงานมัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมทางไกลมีการ
นําเสนอ 5 รู ปแบบ ดังนี้ (Stephen 2001: 109)
1. แบบเชิงเส้ น (Linear Progression)
1

2

3

5

4

ภาพที่ 2 การนําเสนอมัลติมีเดียแบบเชิงเส้น
รู ปแบบนี้คล้ายกับการนําเสนอหน้าหนังสื อ แต่ละเฟรมจะเรี ยงลําดับกันไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ จนถึง
เฟรมสุ ดท้าย การเข้าถึงระบบงานมัลติมีเดียรู ปแบบนี้ จึงเหมือนกับการนําเสนอไฮเปอร์ เท็กซ์แบบ Guided Tour
ที่ใช้ขอ้ ความเป็ นหลักในการดําเนิ นเรื่ องแต่ก็สามารถใส่ เสี ยง ภาพวีดิทศั น์ และภาพแอนิ เมชันลงไปได้ เรี ยก
รู ปแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Electronic Stories
2. แบบอิสระ (Perform Hyperjumpping)
2

1

4

5

3

6

7

ภาพที่ 3 การนําเสนอมัลติมีเดียแบบอิสระ
รู ปแบบนี้ ผใู ้ ช้มีสิทธิ์ ข้ามไปมาระหว่างเฟรมใดเฟรมหนึ่ งได้อย่างอิสระ ซึ่ งช่วยกระตุน้ ความสนใจจาก
ผูใ้ ช้ให้ติดตามระบบงานมัลติมีเดีย การนําเสนอด้วยมัลติมีเดียที่ยดึ โครงสร้างตามรู ปแบบนี้ จะต้องระมัดระวังไม่ให้
การข้ามไปมาเกิดการหลงทาง นับว่าเป็ นจุดอ่อนประการสําคัญของรู ปแบบนี้ รู ปแบบอิสระจึงเหมาะสําหรับข้อมูล
ที่สมั พันธ์กนั ผูอ้ อกแบบจะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดก่อนที่จะนําเสนอและจะต้องมีแผนการนําเสนอที่ชดั เจน
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3. แบบวงกลม (Circular Paths)

เมนู

ภาพที่ 4 การนําเสนอมัลติมีเดียแบบวงกลม
การนําเสนอมัลติมีเดียรู ปแบบวงกลมประกอบด้วยการนําเสนอแบบเชิ งเส้นชุดเล็กๆ จํานวนหลายชุด
เชื่อมต่อกันเป็ นชุดใหญ่ ที่ทาํ งานคล้ายกับวงกลมซึ่ งหมายถึงเป็ นการวนครบรอบโดยอาจจัดไว้เป็ นกลุ่มเดียวกันใน
รายการให้เลือกของโปรแกรมก็ได้ ดังนั้นรายการให้เลือกจึงเป็ นจุดที่รวมเฟรมการนําเสนอหลายๆ ชุดเข้าด้วยกัน
รู ปแบบนี้เหมาะสําหรับข้อมูลที่สมั พันธ์กนั ในแต่ละส่ วนย่อยๆ แต่จาํ แนกออกเป็ นหลายหัวข้อ
4. แบบฐานข้ อมูล (Database)
Text
Image

Index
Animation
Sound
ภาพที่ 5 การนําเสนอมัลติมีเดียแบบฐานข้อมูล
รู ปแบบการนําเสนอนี้ ใช้หลักการจัดการฐานข้อมูลเป็ นหลัก โดยใช้ดชั นี คาํ เป็ นตัวค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยงจึงเหมาะสําหรับการนําเสนอพจนานุกรม
ศัพท์ในระบบมัลติมีเดีย ก็สามารถประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลอย่างอื่นๆ ได้ดีเช่นกัน ปัจจุบนั นี้ มีการพัฒนาโปรแกรมหรื อ
เครื่ องมือที่ใช้คน้ หาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ดชั นีคาํ ซึ่งเรี ยกเครื่ องมือเหล่านี้วา่ Search Engine
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5. แบบผสม (Compound)
เป็ นรู ปแบบที่นาํ เอาจุดเด่นของแต่ละรู ปแบบมาผสมผสานกัน ขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบระบบงานมัลติมีเดีย
ว่าจะยึดรู ปแบบใดเป็ นโครงสร้ างหลัก และรู ปแบบใดเป็ นโครงสร้ างรอง ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นรู ปแบบที่ใช้
แพร่ หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
บทบาทของสื่ อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่ อมัลติมีเดีย มีผลต่อด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการเรี ยนการสอน อาจกล่าวได้ว่าบทบาทของสื่ อมัลติมีเดียในด้านนี้มีการใช้งานและมีผลมาก
ที่ สุด เนื่ องจากบทบาทของมัลติ มีเ ดี ย ส่ งผลให้เ กิ ดบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ มลั ติ มีเ ดี ย (Multimedia Computer
Instruction) ระบบห้องสมุดแบบดิจิทลั (Digital Library) การเรี ยนการสอนทางไกล (Distance Learning) ห้องเรี ยน
เสมือนจริ ง (Virtual Classroom) การฝึ กอบรมทางไกล (e-training) และการเรี ยนรู ้แบบกระจาย (Distributed
Learning) ทําให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเนื่ องมาจากผูเ้ รี ยนมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้สื่อ
ตามความถนัดของตนเอง กระบวนจัดการเรี ยนรู ้จึงสะดวกและกว้างไกลยิง่ ขึ้น
2. ด้านธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในรู ปของอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น e-Commerce, e-Auction, e-Shopping และ
e-Trade เป็ นต้น ทําให้เกิดวงจรธุรกิจที่นาํ เสนอและจัดการด้วยมัลติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เน้นการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายโดยตรง เกิดความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยการนําเสนอสิ นค้าทั้งข้อความ ภาพ และเสี ยงผสมผสาน
กลมกลืนกันเหมือนของจริ ง
3. ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารแบบมีสายหรื อไร้สายก็ตามมัลติมีเดียได้มี
บทบาทสําคัญทําให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นธรรมชาติมากขึ้น ผูร้ ับปลายทางสามารถเห็ นภาพพร้อมเสี ยงของคู่
สนทนา สามารถส่ งข้อความ และกราฟิ กต่างๆ ถึงกันได้ รวมทั้งการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณี ยเ์ สี ยง
(Voice Mail)
4. ด้านการนําเสนอ นับว่าเป็ นธุรกิจอีกด้านหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั มัลติมีเดีย ทําให้สื่อสิ่ งพิมพ์และ
การนําเสนอมีความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้นและรวดเร็ วขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น e-Book, e-Newspaper
หรื อ e-Magazine ก็ตาม ซึ่งแพร่ หลายมากในปัจจุบนั สามารถติดตามชมข่าวสารบ้านเมืองได้จากสื่ อต่างๆ เหล่านี้
5. ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีการใช้มลั ติมีเดียในด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างกลไกทางการตลาดด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรื อองค์กร เนื่องจากสามารถถ่ายทอดสิ่ งที่นาํ เสนอได้อย่างเป็ นธรรมชาติ โดยการใช้
สื่ อหลายชนิดผสมผสานกัน
7. ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข มัลติมีเดียได้มีบทบาทสําคัญในการตรวจและรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ไม่
ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์อาการป่ วยโดยใช้ภาพเอ๊กซเรย์ 3 มิติ การผ่าตัดโดยใช้กล้องวีดิทศั น์ การใช้เลเซอร์ การใช้
คลื่นอัลตร้าซาวนด์ และการจัดเก็บฐานข้อมูลยา เป็ นต้น ทําให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในการดําเนิ นชีวิตอย่างมี
ความสุ ข และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ข้ ึน
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8. ด้านการทหาร มีการใช้งานมัลติมีเดียในภารกิจด้านการทหาร ในการเก็บรวบรวมและเกี่ยวกับอาวุธ
ทั้งข้อความและภาพ ตลอดจนการใช้แผนที่ เพื่อค้นหาตําแหน่งพิกดั ต่างๆในการทหาร โดยใช้ดาวเทียม รวมทั้งการ
ใช้ในภารกิจอื่นๆ ด้านการทหาร
9. ด้านการบริ หารรัฐกิจและการปกครอง มีการใช้งานมัลติมีเดียในการบริ หารรัฐกิจในรู ปแบบต่างๆ
มากมายในปั จจุบนั เช่น ระบบบัตรอัฉริ ยะที่มีขอ้ มูลพร้อมภาพ ระบบเสก็ตซ์ภาพคนร้าย ระบบฐานข้อมูลเสี ยง และ
เว็บไซต์เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูล เป็ นต้น ทําให้การบริ หารรัฐกิจและการปกครองเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
10. ด้านการบันเทิง มัลติมีเดียนับว่ามีบทบาทอย่างสําคัญในการนําเสนอเพื่อการบันเทิงไม่ว่าจะเป็ น
ภาพยนตร์เกมการเรี ยนรู ้ ระบบจําลองสถานการณ์ระบบเสมือนจริ ง (Virtual Reality) และ MP3 เป็ นต้น
ประโยชน์ ของมัลติมีเดียด้ านการเรียนการสอนและการฝึ กอบรม
ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรม มีดงั นี้
1. การเรี ยนการสอนด้วยระบบมัลติมีเดียสร้างความสนใจได้สูง ผูเ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ ายได้ยากขึ้น
กว่าเดิม เนื่ องจากสื่ อชนิ ดต่างๆ อันหลากหลายของมัลติมีเดีย ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนได้ดีและชวนให้
ติดตามตลอดบทเรี ยน
2. ทําให้ผเู ้ รี ยนฟื้ นคืนความรู ้เดิมได้เร็ วขึ้น และเร็ วกว่าการใช้สื่อชนิดอื่นๆ
3. การสื่ อความหมายชัดเจน เนื่องจากเป็ นการผสมผสานสื่ อหลายๆ ชนิ ดเข้าด้วยกัน จึงมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งในการสื่ อความหมาย
4. การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จสู ง เนื่องจากการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยนที่นาํ เสนอ
ผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์
5. เกิดความคงทนทางการเรี ยนในการจดจําเนื้อหาได้ดีกว่าการใช้สื่อชนิดอื่นๆ
6. ให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนจะได้รับความรู ้เท่าเทียมกันทั้งผูเ้ รี ยนเก่ง
ผูเ้ รี ยนปานกลาง และผูเ้ รี ยนอ่อน
7. สนับสนุ นการเรี ยนรู ้แบบรายบุคคล ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถจัดการด้านเวลาเรี ยนของตนเองได้ตาม
ความต้องการ โดยไม่ถูกบังคับด้านเวลา ซึ่งผูเ้ รี ยนบางคนอาจจะยังไม่พร้อม
8. กระตุนเรี ยกร้องความสนใจได้ดี เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นโสตประสาทหลายทางทั้งทางตา ทางหู
และลงมือปฏิบตั ิตามคําสัง่
9. ใช้เป็ นเครื่ องมือสาธิตในเนื้อหาที่ยากซับซ้อน เช่น การจําลองสถานการณ์ การอธิบายสิ่ งของเล็กๆ ที่
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ของจริ งไม่สามารถนํามาให้ดูได้ หรื อมีความเสี่ ยงเกินไปที่จะลงมือปฏิบตั ิกบั ของจริ ง
10. ลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเป็ นการลงทุนสู งในระยะแรกก็ตาม แต่ในระยะยาวแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยถึง 40% ในการใช้ระบบมัลติมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึ กอบรม
11. แก้ไขปรับปรุ งให้ทนั สมัยได้ง่าย เนื่ องจากกระบบงานมัลติมีเดียเป็ นซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ จึง
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ทนั สมัยได้ง่าย
12. เหมาะสําหรับการใช้งานผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในรู ปของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และ
ระบบงานนําเสนอ เช่น e-Learning, e-training, e-Presentation เป็ นต้น
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาเป็ นจํานวนมากที่สุดคือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบศึกษาเนื้อหาใหม่
เมื่อประยุกต์ใช้กบั ระบบมัลติมีเดียจึงกลายเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียแบบศึกษาเนื้ อหาใหม่ที่มีบทบาท
อย่างสู งต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นกว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบดั้งเดิม
(Embedded Computer Instruction) ซึ่งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย จะมีส่วนประกอบพื้นฐานดังนี้

Visual Media
Audio Media
Interaction

CAI/CBT
WBI/WB

Program Instruction

Multimedia CAI/CBT
Multimedia WBI/WBT

CMI
Computer
ภาพที่ 6 ส่ วนประกอบพื้นฐานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียมาจากภาษาอังกฤษว่า Multimedia Computer Instruction ถ้าเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานโดยลําพัง จะเรี ยกว่า MMCAI หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า MMCAI แต่บางกลุ่มจะเรี ยกว่า
MCAI นอกจากนี้ ยงั มีการเติมคําว่า Interactive ข้างหน้า เพื่อสื่ อความหมายว่าเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia CAI) ดังนั้น จึงเรี ยกย่อๆ ได้อีกอย่างหนึ่งว่า IMMCAI หรื อ IMCAI ส่ วน
ความหมายที่แท้จริ งนั้นไม่แตกต่างกัน ในทํานองเดียวกันหากเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียที่ใช้งาน
บนเว็บก็จะเรี ยกว่า MMWBI หรื อ MWBI ได้เช่นกัน และถ้าเป็ นบทเรี ยนที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ ก็อาจจะเรี ยกว่า
IMMWBI เช่นเดี ยวกันกับ IMMCAI ส่ วนประกอบพื้นฐานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียจะอยู่บน
พื้นฐานของบทเรี ยนโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
1. Visual Media หมายถึง สื่ อที่อาศัยการมองเห็น ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทศั น์
2. Audio Media หมายถึง สื่ อที่อาศัยการได้ยนิ ได้แก่เสี ยง
3. Interaction หมายถึง การปฏิสมั พันธ์และการโต้ตอบต่างๆ
4. CMI (Computer Managed Instruction) หมายถึง ส่ วนของการจัดการบทเรี ยนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
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การประยุกต์ ใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดีย
บทบาทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดีย มีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างมากในอนาคตอันใกล้
นอกจากจะใช้กบั การเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมในชั้นเรี ยนปกติแล้ว ยังสามารถใช้สนับสนุนการจัดการศึกษา
หลากหลายรู ปแบบ ประการแรกก็คือ การประยุกต์ใช้เป็ นแหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้ในลักษณะของสิ่ งพิมพ์ที่ไร้
กระดาษ (Paperless Publishing) เช่น ตํารา หนังสื อวารสารทางวิชาการ สารานุกรม เป็ นต้น ประการต่อมาได้แก่การ
ประยุกต์ใช้ในการบริ การเสมือนจริ ง เช่น มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University) ห้องสมุดเสมือน (Virtual
Library) พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรื อ Education on Demand System ซึ่งยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ (Student Centered) โดยจัด
การศึกษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียจะเป็ นกลไกสําคัญในการสนับสนุนให้
ระบบการศึกษาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างเต็มรู ปแบบและสมบูรณ์ นอกจากนี้ยงั มีระบบการเรี ยนการสอนทางไกลแบบ
ปฏิสัมพันธ์ (IDL : Interactive Distance Learning) ที่จะเกิดขึ้นในวิทยาเขตเสมือน (Virtual Campus หรื อ Cyber
Campus) ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามบ้านพักอาศัย (Home Education) โดยใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ล้วนเป็ นระบบการจัดการศึกษาที่ตอ้ งอาศัยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียทั้งสิ้ น
สถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่ จึงให้ความสําคัญต่อพัฒนาการของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเป็ น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น CAI/CBT, WBI/WBT หรื อ e-Learning ก็ตาม ดังจะเห็นได้จากโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและศูนย์เครื อข่ายการศึกษาในปัจจุบนั ซึ่งมีการพัฒนาบทเรี ยนดังกล่าวนี้ข้ ึนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดังกล่าวนี้ อย่างจริ งจัง โดยใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่ องทาง ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เป็ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น WBI/WBT และ e-Learning เป็ นต้น
นักคอมพิวเตอร์ ได้คาดการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษาทางไกลจะมีบทบาทที่
สําคัญในอนาคต โครงการจัดการศึกษาที่อาศัยเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางในการส่ งผ่านองค์ความรู ้ใน
รู ปแบบต่างๆ จะเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก เช่น ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-education System) ห้องเรี ยน
เสมือน (Virtual Classroom) โครงการวิทยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) และโครงการอื่นๆ
ที่ประยุกต์เทคโนโลยีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้งานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียจะมีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี ไม่เพียงแต่ WBI/WBT หรื อ e-Learning
เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึง m-Learning ที่อาศัยเครื อข่ายไร้สายเป็ นช่องทางในการส่ งผ่านองค์ความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยนทาง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาหรื อโทรศัพท์มือถือ การศึกษาทางไกลในลักษณะของ d-Learning จะขยายตัวมากขึ้น
เทคโนโลยีที่สาํ คัญก็คือ ดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารใยแก้วนําแสง และเคเบิลใต้น้ าํ ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะทําให้
การติดต่อสื่ อสารสะดวก รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น การเติบโตของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จะเอื้อประโยชน์
ต่อการศึกษาทางไกลมากขึ้น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์จะกลายเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลให้
บรรลุวตั ถุประสงค์มากยิง่ ขึ้น ทําให้การเรี ยนการสอนแบบเผชิญหน้ากับผูส้ อนในชั้นเรี ยนลดบทบาทลง เนื่องจาก
ผูเ้ รี ยนมีทางเลือกมากขึ้นในกระบวนการเรี ยนรู ้
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บทสรุ ป
มัลติมีเดียจึงเกี่ยวข้องกับสื่ อหลายๆ ชนิ ดและไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยวๆ เพียงลําพัง แต่มลั ติมีเดียเป็ น
การบูรณาการเทคโนโลยีหลายประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดความสมบูรณ์ ในการนําเสนอและการจัดการ
เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นาํ เข้าและแสดงผล
ข้อมูล เทคโนโลยีในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ และเทคนิควิธีการนําเสนอข้อมูล
บทบาทการใช้งานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียในปั จจุบนั นับวันจะมีความต้องการสู งขึ้น
เนื่ องจากระบบการจัดการศึกษาในปั จจุบนั และในอนาคตอันใกล้น้ ี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางไกลมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต เนื่ องจากเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า
ทุกๆ คนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่ องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น e-Learning
e-Training หรื อ m-Learning ที่ใช้งานผ่านเครื อข่ายไร้สาย
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