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ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล 
(Multimedia for e-Learning and e-training) 

                                             นายหสันยั ริยาพนัธ์                 
นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ 

                                                                                                         64/80 หมู่ท่ี 4 ต.ลาดสวาย อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 
บทนํา 
 ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) คาํน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายทั้งทางดา้นการศึกษาและทางดา้นการฝึกอบรม
ทางไกล โดยใชอุ้ปกรณ์เพื่อร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลเป็นหลกั และเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคการนาํเสนอ เช่น 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนจอคอมพิวเตอร์ จอภาพ เป็นตน้ ทั้งน้ีส่ือมลัติมีเดียรวมส่ือประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เขา้
ไวด้ว้ยกนั การนาํเสนอเน้นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการนาํเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทศัน์ นาํเสนอร่วมกนัและสั่งการดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านได้
ใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  
 ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การนาํเอาส่ือหลายชนิดมาสัมพนัธ์กนัซ่ึงมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัส่ือการ
สอนชนิดหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจในขณะท่ีอีกชนิดหน่ึงใชเ้พื่ออธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา การใชส่ื้อ
มลัติมีเดียจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานกนัได ้ และพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ี
ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์: 2554) 
 ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การนาํส่ือหลายๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนการฝึกอบรม โดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตามลาํดบัขั้นตอน
ของเน้ือหา ในปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมดว้ยเพ่ือการผลิตหรือการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์    
ต่างๆ ในการนาํเสนอขอ้มูล ทั้งตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียง (กิดานนัท ์มะลิ
ทอง 2548) 

ลกัษณะของส่ือมัลติมีเดีย 
  ส่ือมลัติมีเดียไม่ใช่เทคโนโลยเีด่ียวๆ เพียงลาํพงั แต่เป็นการบูรณาการเทคโนโลยหีลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใชง้านเทคโนโลยีเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยจีอภาพ เทคโนโลยอุีปกรณ์นาํเขา้และแสดงผลขอ้มูล เทคโนโลยใีนการเก็บบนัทึกขอ้มูล เทคโนโลยกีาร
ยอ่ขนาดขอ้มูล เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยซีอฟทแ์วร์ และเทคนิควิธีการนาํเสนอขอ้มูล ลกัษณะ
ของส่ือมลัติมีเดียท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือชนิดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ขอ้ความ (Text) 
 2. เสียง (Sound) 
 3. ภาพ (Picture) 
 4. ภาพวีดิทศัน์ (Video) 
 5. การปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
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 1. ข้อความ (Text) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของส่ือมลัติมีเดีย หลกัการใชข้อ้ความมีอยู ่2 ประการ คือ 
1) ใชเ้พื่อนาํเสนอขอ้มูล 2) ใชเ้พื่อเป็นพอยน์ (Point) หรือโนด (Node) ท่ีเก่ียวขอ้งในไฮเปอร์เทก็ซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย 
เน่ืองจากขอ้ความอ่านและเขา้ใจง่าย แปลความหมายตรงกนั ออกแบบง่ายกว่าภาพ ขอ้ความจึงจดัว่าเป็นส่ือพื้นฐาน
ของส่ือมลัติมีเดีย 
  2. เสียง (Sound) เป็นส่ือมลัติมีเดียรูปแบบหน่ึง ท่ีเปรียบเสมือนเป็นเกณฑม์าตรฐานของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ชม้กัจะตดัสินว่าระบบงานเหล่านั้นเป็นมลัติมีเดียหรือไม่ ประกอบเสียงบรรยาย เสียงดนตรี และ
เสียงผลพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือใชร้วมกนัอยา่งเหมาะสมแลว้ จะทาํใหร้ะบบงานมลัติมีเดียมีความสมบูรณ์ สร้างความเร้า
ใจและชวนใหติ้ดตาม การสร้างหรือการใชเ้สียงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งอาศยัความสามารถของวงจรเสียงและ
โปรแกรมการจดัการท่ีทาํงานสอดคลอ้งกนั 
  3. ภาพ (Image) ภาพท่ีใชก้บัส่ือมลัติมีเดียแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  3.1 ภาพน่ิง (Still Image) ไดแ้ก่ภาพบิตแมพ (Bitmap) และภาพเวก็เตอร์กราฟิก (Vector Graphic) 
   3.1.1 ภาพบิตแมป (Bitmap) เป็นภาพแบบดิจิตอลท่ีเกิดจากการเก็บค่าสีของทุกพิกเซลไว ้นิยม
นาํไปใชป้ระกอบการนาํเสนอข่าวสารหรือเช่ือมโยงเร่ืองราวเขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างความน่าสนใจในการนาํเสนอ 
โดยทัว่ไปแหล่งภาพไดม้าจากอุปกรณ์ภายนอกจากกลอ้งดิจิตอล (Digital Camera) เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 
    3.1.2 ภาพเวกเตอร์กราฟิก (Vector Graphic) เป็นภาพท่ีมีขนาดเลก็สามารถขยายขนาดไดโ้ดยไม่
เสียคุณภาพ และแกไ้ขไดง่้าย การวาดภาพเวกเตอร์จะใชค้วามสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ในการวาดรูปทรงต่างๆ นิยม
นาํไปใชใ้นการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์แอนิเมชัน่ 
   3.2 ภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) เป็นภาพท่ีเกิดจากการนาํภาพท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาแสดง
ติดต่อกนัดว้ยความเร็วท่ีสายตาไม่สามารถจบัภาพได ้ จึงปรากฏเป็นการเคล่ือนไหวต่อเน่ือง โดยทัว่ไปมกัจะเรียก
ภาพเคล่ือนไหวว่า แอนิเมชนั (Animation) ซ่ึงหมายถึง ภาพท่ีสร้างข้ึนโดยใชซ้อฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ โดยอาศยั
เทคนิคการนาํภาพน่ิงหลายๆ ภาพมาเรียงต่อกนัเพื่อใหเ้กิดภาพเคล่ือนไหวเช่นเดียวกบัการถ่ายทาํภาพยนตร์ 
 4. ภาพวีดิทัศน์ (Video) เป็นภาพท่ีเกิดจากการถ่ายดว้ยกลอ้งวีดิทศัน์แลว้นาํมาแปลงให้เป็นสัญญาณ
ดิจิทลั โดยการบีบอดัสัญญาณวีดิทศัน์ให้มีจาํนวนเล็กลงตามมาตรฐานของการลดขนาดขอ้มูลไฟล์ MPEG  
(Motion Picture Expert Group) วิธีการดงักล่าวน้ีสามารถบีบอดัขอ้มูลไดท้ั้งสญัญาณภาพและสัญญาณเสียง  ทาํดว้ย
ความเร็วประมาณ 1.5 MB ต่อวินาที  
 รูปแบบของสกลุไฟลส่ื์อมลัติมีเดียสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ขอ้ความ    :  รูปแบบของไฟล:์ .txt, .rtf, .doc 
 เสียง     :  รูปแบบของไฟล:์ .wav, .mid 
 ภาพน่ิง    :  รูปแบบของไฟล:์ .dib, .bmp, .tif, .gif, .wmf 
 ภาพแอนิเมชนั  :  รูปแบบของไฟล:์ .flc, .fli, .mmm 
 ภาพวีดิทศัน์  :  รูปแบบของไฟล:์ .avi, .dvi, .mpeg 
 5. การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เป็นการโตต้อบกบัระบบงานมลัติมีเดีย แมว้า่จะไม่อยูใ่นรูปแบบของ
ส่ือ แต่ก็เป็นส่วนท่ีทาํใหส่ื้อมลัติมีเดียสมบูรณ์ยิง่ข้ึนอาจกล่าวไดว้่า การปฏิสัมพนัธ์เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ใ้ชเ้กิด
ความประทบัใจไม่ว่าจะจะเป็นการใชแ้ป้นพิมพ ์การคลิกเมาส์ การสัมผสัหนา้จอภาพ การใชป้ากกาแสง หรือการ
ปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนๆ 
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ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 
 ระบบมลัติมีเดีย (Multimedia System) หมายถึง การนาํองคป์ระกอบของส่ือมลัติมีเดียมาผสมผสานกนั 
เพื่อให้สามารถทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยอาศยัคอมพิวเตอร์จดัการประกอบดว้ยส่วนสําคญั 4 
ขั้นตอนดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพที ่1 ระบบมลัติมีเดีย 
 

 1. การนําเข้า (Input) เป็นการนาํขอ้มูลทั้งหมดในลกัษณะของส่ือมลัติมีเดียทั้งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง
ภาพเคล่ือนไหว และภาพวีดิทศัน์ ผา่นทางอุปกรณ์ต่อพ่วงซ่ึงทาํหนา้ท่ีนาํสัญญาณเขา้แลว้ส่งต่อไปยงัคอมพิวเตอร์
เพื่อดาํเนินการกระทาํขอ้มูลให้เป็นสัญญาณดิจิทลัต่อไป ทั้งสัญญาณประเภทดิจิทลัและอนาล็อก เช่น Digital 
Video, Digital Sound , Video Camera เป็นตน้ 
  2. การประมวลผล (Process) เป็นการกระทาํเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการนาํเขา้ซ่ึงอยู่ในลกัษณะของ
สัญญาณดิจิทลัทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และภาพวีดิทศัน์ ซ่ึงการประมวลผลส่ือ
มลัติมีเดียจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูงกว่าคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านโดยทัว่ไป เน่ืองจากการประมวลผล
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และภาพวีดิทศัน์จะตอ้งใชไ้มโครโพรเซสเซอร์ท่ีมีความเร็วสูงในการประมวลผล อีกทั้งยงั
ตอ้งมีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) ของเคร่ืองเพียงพอภาพท่ีนาํเสนอจึงจะเกิดความต่อเน่ืองและไม่กระตุกท่ี
เรียกวา่ Jitter Effect 
 3. การแสดงผล (Output) เป็นการนาํผลท่ีไดจ้ากการประมวลสัญญาณนาํเขา้ให้สามารถแสดงออกได้
ผา่นอุปกรณ์ปลายทาง ไดแ้ก่ จอภาพ ลาํโพง เคร่ืองพิมพ ์โทรสาร หรือบนัทึกลงในส่ือเก็บขอ้มูลชนิดต่างๆ เพื่อ
นาํไปใชต่้อไป ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งทาํการแปลงจากสัญญาณดิจิทลัใหเ้ป็นสัญญาณอนาลอ็ก ซ่ึงเป็นกระบวน 
การตรงกนัขา้มกบัการนาํเขา้  
  4. การเก็บบันทึกข้อมูล (Storage) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการทาํงานทั้งการนาํเขา้ การ
ประมวลผล และการแสดงผล ไปเก็บบนัทึกลงในอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Storage Device) ไดแ้ก่เคร่ืองบนัทึกดีวีดี 
(DVD Writer) และฮารดดิ์สค ์เพื่อใหส้ามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้หรือนาํไปใชง้านในสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความตอ้งการ 
โดยเฉพาะถา้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ หมายถึงการเก็บบนัทึกเพื่อการนาํส่งไปยงัผูเ้รียน (Delivery) ให้ศึกษา
บทเรียนต่อไป 
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รูปแบบการนําเสนอมัลติมีเดีย 
  รูปแบบของมลัติมีเดียสาํหรับระบบงานมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกลมีการ
นาํเสนอ 5 รูปแบบ ดงัน้ี (Stephen 2001: 109) 
 1. แบบเชิงเส้น (Linear Progression) 
 

 

 

 
                                                ภาพที ่2 การนาํเสนอมลัติมีเดียแบบเชิงเสน้ 

 รูปแบบน้ีคลา้ยกบัการนาํเสนอหนา้หนงัสือ แต่ละเฟรมจะเรียงลาํดบักนัไปอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนถึง
เฟรมสุดทา้ย การเขา้ถึงระบบงานมลัติมีเดียรูปแบบน้ีจึงเหมือนกบัการนาํเสนอไฮเปอร์เทก็ซ์แบบ Guided Tour      
ท่ีใชข้อ้ความเป็นหลกัในการดาํเนินเร่ืองแต่ก็สามารถใส่เสียง ภาพวีดิทศัน์ และภาพแอนิเมชนัลงไปได ้ เรียก
รูปแบบน้ีอีกอยา่งหน่ึงวา่ Electronic Stories 
  2. แบบอสิระ (Perform Hyperjumpping) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  ภาพที ่3 การนาํเสนอมลัติมีเดียแบบอิสระ 
 
 รูปแบบน้ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิขา้มไปมาระหว่างเฟรมใดเฟรมหน่ึงไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงช่วยกระตุน้ความสนใจจาก
ผูใ้ชใ้หติ้ดตามระบบงานมลัติมีเดีย การนาํเสนอดว้ยมลัติมีเดียท่ียดึโครงสร้างตามรูปแบบน้ี จะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้
การขา้มไปมาเกิดการหลงทาง นบัว่าเป็นจุดอ่อนประการสาํคญัของรูปแบบน้ี รูปแบบอิสระจึงเหมาะสาํหรับขอ้มูล
ท่ีสมัพนัธ์กนัผูอ้อกแบบจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดก่อนท่ีจะนาํเสนอและจะตอ้งมีแผนการนาํเสนอท่ีชดัเจน  
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 3. แบบวงกลม (Circular Paths) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             ภาพที ่4 การนาํเสนอมลัติมีเดียแบบวงกลม 
 

 การนาํเสนอมลัติมีเดียรูปแบบวงกลมประกอบดว้ยการนาํเสนอแบบเชิงเส้นชุดเล็กๆ จาํนวนหลายชุด
เช่ือมต่อกนัเป็นชุดใหญ่ ท่ีทาํงานคลา้ยกบัวงกลมซ่ึงหมายถึงเป็นการวนครบรอบโดยอาจจดัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนัใน
รายการใหเ้ลือกของโปรแกรมก็ได ้ ดงันั้นรายการให้เลือกจึงเป็นจุดท่ีรวมเฟรมการนาํเสนอหลายๆ ชุดเขา้ดว้ยกนั 
รูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับขอ้มูลท่ีสมัพนัธ์กนัในแต่ละส่วนยอ่ยๆ แต่จาํแนกออกเป็นหลายหวัขอ้ 
 4. แบบฐานข้อมูล (Database) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          ภาพที ่5 การนาํเสนอมลัติมีเดียแบบฐานขอ้มูล 
 

  รูปแบบการนาํเสนอน้ีใชห้ลกัการจดัการฐานขอ้มูลเป็นหลกั โดยใชด้ชันีคาํเป็นตวัคน้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปยงัขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงจึงเหมาะสาํหรับการนาํเสนอพจนานุกรม
ศพัทใ์นระบบมลัติมีเดีย กส็ามารถประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลอยา่งอ่ืนๆ ไดดี้เช่นกนั ปัจจุบนัน้ี มีการพฒันาโปรแกรมหรือ
เคร่ืองมือท่ีใชค้น้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยใชด้ชันีคาํซ่ึงเรียกเคร่ืองมือเหล่าน้ีวา่ Search Engine 

เมนู 

Index 

Text 

Image 

Animation 

Sound 
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 5. แบบผสม (Compound) 
 เป็นรูปแบบท่ีนาํเอาจุดเด่นของแต่ละรูปแบบมาผสมผสานกนั ข้ึนอยูก่บัผูอ้อกแบบระบบงานมลัติมีเดีย
ว่าจะยึดรูปแบบใดเป็นโครงสร้างหลกั และรูปแบบใดเป็นโครงสร้างรอง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นรูปแบบท่ีใช้
แพร่หลายมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลาย 
 

บทบาทของส่ือมัลติมีเดีย  
 บทบาทของส่ือมลัติมีเดีย มีผลต่อดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ดา้นการเรียนการสอน อาจกล่าวไดว้่าบทบาทของส่ือมลัติมีเดียในดา้นน้ีมีการใชง้านและมีผลมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากบทบาทของมลัติมีเดียส่งผลให้เกิดบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Multimedia Computer 
Instruction) ระบบหอ้งสมุดแบบดิจิทลั (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) หอ้งเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) การฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเรียนรู้แบบกระจาย (Distributed 
Learning) ทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนเน่ืองมาจากผูเ้รียนมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกใชส่ื้อ
ตามความถนดัของตนเอง กระบวนจดัการเรียนรู้จึงสะดวกและกวา้งไกลยิง่ข้ึน 
  2. ดา้นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในรูปของอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น e-Commerce, e-Auction, e-Shopping และ 
e-Trade เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดวงจรธุรกิจท่ีนาํเสนอและจดัการดว้ยมลัติมีเดียผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีเนน้การเขา้ถึง 
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เกิดความสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยการนาํเสนอสินคา้ทั้งขอ้ความ ภาพ และเสียงผสมผสาน
กลมกลืนกนัเหมือนของจริง 
  3. ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารแบบมีสายหรือไร้สายก็ตามมลัติมีเดียไดมี้
บทบาทสําคญัทาํให้การติดต่อส่ือสารเป็นธรรมชาติมากข้ึน ผูรั้บปลายทางสามารถเห็นภาพพร้อมเสียงของคู่
สนทนา สามารถส่งขอ้ความ และกราฟิกต่างๆ ถึงกนัได ้ รวมทั้งการใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์และไปรษณียเ์สียง 
(Voice Mail) 
  4. ดา้นการนาํเสนอ นบัว่าเป็นธุรกิจอีกดา้นหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมลัติมีเดีย ทาํให้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
การนาํเสนอมีความน่าสนใจและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนและรวดเร็วข้ึน ไม่ว่าจะเป็น e-Book, e-Newspaper 
หรือ e-Magazine กต็าม ซ่ึงแพร่หลายมากในปัจจุบนั สามารถติดตามชมข่าวสารบา้นเมืองไดจ้ากส่ือต่างๆ เหล่าน้ี 
  5. ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ มีการใชม้ลัติมีเดียในดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกลไกทางการตลาดดว้ยการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อย่างไดผ้ล ทาํให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑห์รือองคก์ร เน่ืองจากสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีนาํเสนอไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ โดยการใช้
ส่ือหลายชนิดผสมผสานกนั 
  7. ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข มลัติมีเดียไดมี้บทบาทสาํคญัในการตรวจและรักษาพยาบาลผูป่้วย ไม่
ว่าจะเป็นการวิเคราะห์อาการป่วยโดยใชภ้าพเอ๊กซเรย ์ 3 มิติ การผา่ตดัโดยใชก้ลอ้งวีดิทศัน์ การใชเ้ลเซอร์ การใช้
คล่ืนอลัตร้าซาวนด ์และการจดัเก็บฐานขอ้มูลยา เป็นตน้ ทาํให้ทุกคนไดรั้บประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข และมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ข้ึน 
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  8. ดา้นการทหาร มีการใชง้านมลัติมีเดียในภารกิจดา้นการทหาร ในการเก็บรวบรวมและเก่ียวกบัอาวุธ
ทั้งขอ้ความและภาพ ตลอดจนการใชแ้ผนท่ี เพื่อคน้หาตาํแหน่งพิกดัต่างๆในการทหาร โดยใชด้าวเทียม รวมทั้งการ
ใชใ้นภารกิจอ่ืนๆ ดา้นการทหาร 
  9. ดา้นการบริหารรัฐกิจและการปกครอง มีการใชง้านมลัติมีเดียในการบริหารรัฐกิจในรูปแบบต่างๆ 
มากมายในปัจจุบนั เช่น ระบบบตัรอฉัริยะท่ีมีขอ้มูลพร้อมภาพ ระบบเสก็ตซ์ภาพคนร้าย ระบบฐานขอ้มูลเสียง และ
เวบ็ไซตเ์ผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล เป็นตน้ ทาํใหก้ารบริหารรัฐกิจและการปกครองเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก-
ข้ึน 
  10. ดา้นการบนัเทิง มลัติมีเดียนบัว่ามีบทบาทอยา่งสาํคญัในการนาํเสนอเพ่ือการบนัเทิงไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์เกมการเรียนรู้ ระบบจาํลองสถานการณ์ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) และ MP3 เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
 ประโยชน์ของมลัติมีเดียดา้นการเรียนการสอนและการฝึกอบรม มีดงัน้ี 
 1. การเรียนการสอนดว้ยระบบมลัติมีเดียสร้างความสนใจไดสู้ง ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายไดย้ากข้ึน
กว่าเดิม เน่ืองจากส่ือชนิดต่างๆ อนัหลากหลายของมลัติมีเดีย ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนไดดี้และชวนให้
ติดตามตลอดบทเรียน 
  2. ทาํใหผู้เ้รียนฟ้ืนคืนความรู้เดิมไดเ้ร็วข้ึน และเร็วกวา่การใชส่ื้อชนิดอ่ืนๆ 
 3. การส่ือความหมายชดัเจน เน่ืองจากเป็นการผสมผสานส่ือหลายๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั จึงมีประสิทธิภาพ
สูงในการส่ือความหมาย 
  4. การเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จสูง เน่ืองจากการไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนท่ีนาํเสนอ
ผา่นจอภาพของคอมพิวเตอร์ 
  5. เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจาํเน้ือหาไดดี้กวา่การใชส่ื้อชนิดอ่ืนๆ 
 6. ให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเหมือนกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้เท่าเทียมกนัทั้งผูเ้รียนเก่ง 
ผูเ้รียนปานกลาง และผูเ้รียนอ่อน 
  7. สนบัสนุนการเรียนรู้แบบรายบุคคล ทาํให้ผูเ้รียนสามารถจดัการดา้นเวลาเรียนของตนเองไดต้าม
ความตอ้งการ โดยไม่ถูกบงัคบัดา้นเวลา ซ่ึงผูเ้รียนบางคนอาจจะยงัไม่พร้อม 
  8. กระตุนเรียกร้องความสนใจไดดี้ เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ผา่นโสตประสาทหลายทางทั้งทางตา ทางหู 
และลงมือปฏิบติัตามคาํสัง่  
  9. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาธิตในเน้ือหาท่ียากซบัซอ้น เช่น การจาํลองสถานการณ์ การอธิบายส่ิงของเลก็ๆ ท่ี
มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น ของจริงไม่สามารถนาํมาใหดู้ได ้หรือมีความเส่ียงเกินไปท่ีจะลงมือปฏิบติักบัของจริง 
  10. ลดค่าใชจ่้าย แมว้่าจะเป็นการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตาม แต่ในระยะยาวแลว้ สามารถลดค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียถึง 40% ในการใชร้ะบบมลัติมีเดียโดยเฉพาะอยา่งยิง่การฝึกอบรม 
  11. แกไ้ขปรับปรุงให้ทนัสมยัไดง่้าย เน่ืองจากกระบบงานมลัติมีเดียเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ จึง
สามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขใหท้นัสมยัไดง่้าย 
  12. เหมาะสาํหรับการใชง้านผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานนาํเสนอ เช่น e-Learning, e-training, e-Presentation เป็นตน้ 
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บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการพฒันาเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบศึกษาเน้ือหาใหม่ 
เม่ือประยุกตใ์ชก้บัระบบมลัติมีเดียจึงกลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบศึกษาเน้ือหาใหม่ท่ีมีบทบาท
อยา่งสูงต่อกระบวนการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม 
(Embedded Computer Instruction) ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดีย จะมีส่วนประกอบพื้นฐานดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 ส่วนประกอบพื้นฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดีย 

 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียมาจากภาษาองักฤษว่า Multimedia Computer Instruction ถา้เป็น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านโดยลาํพงั จะเรียกว่า MMCAI หรือเรียกยอ่ๆ ว่า MMCAI แต่บางกลุ่มจะเรียกว่า 
MCAI นอกจากน้ียงัมีการเติมคาํว่า Interactive ขา้งหนา้ เพื่อส่ือความหมายว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia CAI) ดงันั้น จึงเรียกยอ่ๆ ไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า IMMCAI หรือ IMCAI ส่วน
ความหมายท่ีแทจ้ริงนั้นไม่แตกต่างกนั ในทาํนองเดียวกนัหากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียท่ีใชง้าน    
บนเวบ็ก็จะเรียกว่า MMWBI หรือ MWBI ไดเ้ช่นกนั และถา้เป็นบทเรียนท่ีเนน้การปฏิสัมพนัธ์ ก็อาจจะเรียกว่า 
IMMWBI เช่นเดียวกนักบั IMMCAI ส่วนประกอบพ้ืนฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียจะอยู่บน
พื้นฐานของบทเรียนโปรแกรม ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
  1. Visual Media หมายถึง ส่ือท่ีอาศยัการมองเห็น ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทศัน์  
  2. Audio Media หมายถึง ส่ือท่ีอาศยัการไดย้นิ ไดแ้ก่เสียง 
  3. Interaction หมายถึง การปฏิสมัพนัธ์และการโตต้อบต่างๆ 
  4. CMI (Computer Managed Instruction) หมายถึง ส่วนของการจดัการบทเรียนโดยอาศยัคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

Multimedia CAI/CBT 
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การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์แบบมัลติมีเดีย 
  บทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดีย มีแนวโนม้การใชง้านท่ีกวา้งมากในอนาคตอนัใกล ้
นอกจากจะใชก้บัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในชั้นเรียนปกติแลว้ ยงัสามารถใชส้นบัสนุนการจดัการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ ประการแรกก็คือ การประยุกตใ์ชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลการเรียนรู้ในลกัษณะของส่ิงพิมพท่ี์ไร้
กระดาษ (Paperless Publishing) เช่น ตาํรา หนงัสือวารสารทางวิชาการ สารานุกรม เป็นตน้ ประการต่อมาไดแ้ก่การ
ประยกุตใ์ชใ้นการบริการเสมือนจริง เช่น มหาวิทยาลยัเสมือน (Virtual University) หอ้งสมุดเสมือน (Virtual 
Library) พิพิธภณัฑเ์สมือน (Virtual Museum) เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประยกุตใ์ชใ้นระบบการศึกษาตาม
อธัยาศยั หรือ Education on Demand System ซ่ึงยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (Student Centered) โดยจดั
การศึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียจะเป็นกลไกสาํคญัในการสนบัสนุนให้
ระบบการศึกษาดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนอยา่งเตม็รูปแบบและสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัมีระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ (IDL : Interactive Distance Learning) ท่ีจะเกิดข้ึนในวิทยาเขตเสมือน (Virtual Campus หรือ Cyber 
Campus) ท่ีมุ่งเนน้การจดัการศึกษาตามบา้นพกัอาศยั (Home Education) โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ลว้นเป็นระบบการจดัการศึกษาท่ีตอ้งอาศยับทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียทั้งส้ิน 
  สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ จึงใหค้วามสาํคญัต่อพฒันาการของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียเป็น
อยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, WBI/WBT หรือ e-Learning ก็ตาม ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาในปัจจุบนั ซ่ึงมีการพฒันาบทเรียนดงักล่าวน้ีข้ึนมาสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ดงักล่าวน้ีอย่างจริงจงั โดยใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น WBI/WBT และ e-Learning เป็นตน้  
 นกัคอมพิวเตอร์ไดค้าดการณ์เก่ียวกบัระบบการจดัการศึกษาไวว้่า การศึกษาทางไกลจะมีบทบาทท่ี
สําคญัในอนาคต โครงการจดัการศึกษาท่ีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่งผ่านองคค์วามรู้ใน
รูปแบบต่างๆ จะเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก เช่น ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education System) หอ้งเรียน
เสมือน (Virtual Classroom) โครงการวิทยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) และโครงการอ่ืนๆ 
ท่ีประยกุตเ์ทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย จึงอาจกล่าวไดว้่า การใชง้านของบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมลัติมีเดียจะมีแนวโนม้ความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ ไม่เพียงแต่ WBI/WBT หรือ e-Learning 
เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง m-Learning ท่ีอาศยัเครือข่ายไร้สายเป็นช่องทางในการส่งผา่นองคค์วามรู้ไปยงัผูเ้รียนทาง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัทมื์อถือ การศึกษาทางไกลในลกัษณะของ d-Learning จะขยายตวัมากข้ึน 
เทคโนโลยท่ีีสาํคญักคื็อ ดาวเทียมเพื่อการส่ือสารใยแกว้นาํแสง และเคเบิลใตน้ํ้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศ จะทาํให้
การติดต่อส่ือสารสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะเอ้ือประโยชน์
ต่อการศึกษาทางไกลมากข้ึน บทเรียนคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนการศึกษาทางไกลให้
บรรลุวตัถุประสงคม์ากยิง่ข้ึน ทาํใหก้ารเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้กบัผูส้อนในชั้นเรียนลดบทบาทลง เน่ืองจาก
ผูเ้รียนมีทางเลือกมากข้ึนในกระบวนการเรียนรู้ 
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บทสรุป 
 มลัติมีเดียจึงเก่ียวขอ้งกบัส่ือหลายๆ ชนิดและไม่ใช่เทคโนโลยีเด่ียวๆ เพียงลาํพงั แต่มลัติมีเดียเป็น
การบูรณาการเทคโนโลยีหลายประเภทเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการนาํเสนอและการจดัการ 
เทคโนโลยเีหล่าน้ี ไดแ้ก่ เทคโนโลยไีมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยจีอภาพ เทคโนโลยอุีปกรณ์นาํเขา้และแสดงผล
ขอ้มูล เทคโนโลยีในการเก็บบนัทึกขอ้มูล เทคโนโลยีการย่อขนาดขอ้มูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
เทคโนโลยซีอฟทแ์วร์ และเทคนิควิธีการนาํเสนอขอ้มูล 
 บทบาทการใชง้านของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียในปัจจุบนั นบัวนัจะมีความตอ้งการสูงข้ึน 
เน่ืองจากระบบการจดัการศึกษาในปัจจุบนัและในอนาคตอนัใกลน้ี้ มุ่งเนน้การจดัการศึกษาทางไกลมากข้ึน เพื่อ
สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า
ทุกๆ คนตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างต่อเน่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น e-Learning     
e-Training หรือ m-Learning ท่ีใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย 
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