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1. ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับมัลตมิีเดีย 

 แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 

  ความหมายของมัลติมีเดีย 

  ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดีย 

  ประโยชน์และบทบาทของมัลติมีเดีย 

  ระบบมัลติมีเดีย 

  รูปแบบการน าเสนองานมัลติมีเดีย 

  การประยุกต์ใช้งาน 



แนวคิดเก่ียวกับมัลติมเีดีย 
 
มัลติมีเดีย (multimedia)  เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น  เราสามารถพบ

มัลติมีเดียท่ีน าเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ  โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ  โดยเฉพาะทาง
คอมพิวเตอร์ มีการน ามัลติมีเดียท่ีผลิตและน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานอย่างแพร่หลาย การท่ีมัลติมีเดีย
เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เหตุผลท่ีส าคัญเน่ืองมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
สามารถตอบสนองและรองรับเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี การน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ทดแทนก าลัง
สมองของมนุษย์เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี 19  มีการเปล่ียนแปลงจาก
การใช้แรงงานมนุษย์มาเป็นเครื่องจักรแทน  ส่งผลให้การผลิตสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
จ านวนมากขึ้น เกิดการประดิษฐ์เครื่องจักร  หัวรถจักร เรือเดินทะเล เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ซึ่งส่ิงประดิษฐ์เหล่าน้ีช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง การขนส่ง และถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรม ส านักงาน และในครัวเรือน    

หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่วงปลายสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการน าหลอดสุญญากาศมาใช้แทน
สวิตช์รีเลย์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่ิงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์มากขึ้นไปอีกคือการสร้าง
ทรานซิสเตอร์ในปี ค.ศ.1947 มีการพัฒนาแผงวงจรรวม ท าให้โลกก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
มนุษย์ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้แทนการคิด การสร้างงานต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมวลผล  การ
เก็บข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน   

ส่วนในด้านการน ามัลติมีเดียเข้ามาใช้งานได้เร่ิมมีขึ้นเมื่อต้นทศวรรษท่ี 80 โดยการน าเอาคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลไปต่อพ่วงกับเครื่องฉายสไลด์ (Computer interactive slide projector)  และมีเครื่องเล่นเทปตลับ
เป็นอุปกรณ์เสริม  โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการล าดับภาพสไลด์และเสียงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ผู้ใช้
มีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยการตอบค าถามท่ีปรากฏบนจอซีอาร์ที และดูภาพสไลด์ท่ีปรากฏท่ีจอขนาด
เล็ก จุดเด่นอยู่ท่ีการแสดงผลจากเครื่องสไลด์ท่ีให้ความคมชัดของภาพสูง และไม่จ าเป็นต้องน าภาพเหล่านั้นมา
บรรจุเก็บในจานแม่เหล็ก  ต่อมาได้มีการน าคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบร่วมกับเครื่องวิดีทัศน์  มาใช้แสดงผล
ร่วมกันระหว่างจอซีอาร์ทีกับโทรทัศน์สี โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องวีดิทัศน์ ผู้ใช้จึงสามารถชม
ภาพเคล่ือนไหวได้ แต่ยังไม่สามารถหยุดดูภาพน่ิงท่ีสมบูรณ์ได้  จนภายหลังได้น าเครื่องเล่นจานเลเซอร์มาใช้
แทน จึงสามารถหยุดดูภาพน่ิง   กลางทศวรรษท่ี 80 แอปเปิ้ลแมคอินทอช ได้วางจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
รุ่นท่ีใช้ GUI (Graphical User Interface)เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ และยังแสดงภาพเคล่ือนไหวและเสียง
สังเคราะห์ได้ และในช่วงปลายทศวรรษท่ี 80 มัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการจ าหน่ายซอฟต์แวร์
มัลติมีเดียท่ีให้เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวท่ีบันทึกลงแผ่นซีดี  จนกระท่ังทศวรรษท่ี 90 ระบบมัลติมีเดีย



ได้กลายมาเป็นมาตรฐานตัวหน่ึงของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ซึ่งภายหลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพของตัว
ประมวลผลกลางให้รองรับระบบมัลติมีเดียรวมท้ังการพัฒนาอุปกรณ์มัลติมีเดียให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น 
สามารถแสดงตัวอักษร ภาพ และเสียงท่ีสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี Real-time video quality image เน่ืองจาก
การแสดงผลท่ีให้ภาพท่ีคมชัดสูง และเสียงท่ีคุณภาพดี 

แนวโน้มในการใช้คอมพิวเตอร์มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากคุณภาพและความสามารถท่ีสูงขึ้น 
ขณะท่ีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก  นอกจากน้ียังสามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้หลากหลาย มีการใช้ สี ข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาแสดงและกระตุ้นให้น่าสนใจ ช่วยส่ือความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ท้ังในด้าน
ส่ือการเรียนรู้  ความบันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความบันเทิง ข่าวสาร โดยท่ีไม่จ ากัดการส่ือสารเฉพาะ
เครื่อข่ายเล็ก ๆ เท่านั้น  ดังเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยเชื่อมโยงการส่ือสารทั่วโลกเข้าหากันในระยะเวลาอัน
ส้ัน และสามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัด  
 
ความหมายของมลัติมเีดีย 
 

ความหมายของค าว่า มัลติมีเดีย จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการผลิตส่ือและควบคุมส่ือด้วย
คอมพิวเตอร์  ในส่วนของ Multimedia  ภาษาองักฤษ  สามารถแปลตรงตัวโดย ค าว่า Multi หมายถึง หลาย ๆ  
หรือ ประสม ส่วน Media หมายถึง ส่ือ  ดังน้ันจึงให้ค าจ ากัดความได้ถึง การน าองค์ประกอบของส่ือ เช่น  
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ข้อความ วีดีโอ มาประสมกัน เพื่อใช้ในการส่ือสารให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหน่ึง  โดยท่ีมีการโต้ตอบระหว่างส่ือและผู้ใช้   

ความหมายอื่นๆ ดังน้ี 
มัลติ แปลว่า หลากหลาย มีเดีย แปลวา่ ส่ือ ดังน้ัน มัลติมีเดีย จึงหมายถึงส่ือหลายอย่าง ส่ือหรือ

ตัวกลางคือส่ิงท่ีจะส่งความเข้าใจระหว่างกันของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดิ
ทัศน์ และอื่น ๆ ท่ีน ามาประยุกต์ร่วมกัน (ยืน : 2538) 

มัลติมีเดีย หมายถึง วิธีการท่ีใช้คอมพิวเตอร์เปน็พื้นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการใช้ส่ือมากกว่า
หน่ึงอย่างในการเสนอ เช่น ภาพกราฟิก ข้อความ และเสียง โดยเน้นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และส่ือด้วย 

มัลติมีเดียเป็นการน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันท้ังวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อ
การผลิตและควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลท้ังตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ และเสียง (www.oreilly.com) 

 



ส่วนประกอบพืน้ฐานของมัลติมีเดีย 
จากความหมายของมัลติมีเดีย  ส่วนประกอบพืน้ฐานของมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 
1. ข้อความ (Text) 
2. ภาพน่ิง (Still Image) 
3. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
4. เสียง (Sound) 
5. ภาพวิดีโอ ( Video) 
ซึ่งเมื่อน าส่วนประกอบพื้นฐานต่าง ๆ มาผสมรวมกันเกิดจึงเป็นมัลติมีเดีย 
 
1. ข้อความ (Text) 
ข้อความเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของมลัติมีเดีย สามารถก าหนดรูปแบบต่างๆของข้อความให้

มีความแตกต่างด้วยการใช้สี ขนาด และรูปแบบตัวอักษร  ขอ้ความเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับการส่ือสาร
ข้อมูลท่ีมีมากและส่ือความหมายได้ตรงและชัดเจน ข้อความสามารถผลิตได้จากหลายวิธี ท้ังการพิมพ์ผ่าน
แป้นพิมพ์ การสแกน นอกจากน้ียังสร้างข้อความท่ีเป็นไฮเปอร์เท็กซ์  (Hypertext) เพื่อเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นได้ 

 
 

รูปที่ 1  ตัวอย่างข้อความ 

2. ภาพนิ่ง (Still Image) 
หมายถึง ภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ซึ่งเกิดจากเทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพวาด  ภาพถ่าย  ภาพลายเส้น 

ภาพท่ีได้จากการสแกน ภาพท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์  ภาพสามารถส่ือความหมายเป็นภาษาสากล  นอกจากน้ี
ยังใช้ถ่ายทอดเพื่อประกอบค าบรรยายได้ลึกซึ้งมากขึ้น  ภาพหน่ึงภาพสามารถส่ือความหมายได้มากกว่า
ข้อความหลายเท่า 

 



    
 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างภาพนิ่ง 

 
 
 
 

3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว ซึ่งเกิดจากภาพน่ิงหลาย ๆ เฟรมแสดงต่อเน่ืองกัน 

ภาพเคล่ือนไหวสร้างจินตนาการและกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่าภาพน่ิง แต่ภาพเคล่ือนไหวมีขนาดความจุของ
ไฟล์มากกว่าภาพน่ิงหลายเท่า   ภาพเคล่ือนไหวช่วยในการแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างดี  โดยสามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างภาพเคล่ือนไหวได้ง่ายกว่าการผลิตวิดีโอ อัตราการเคล่ือนไหวอยู่ท่ี 30 เฟรมต่อวินาที   

 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างภาพเคล่ือนไหวที่เกิดจากภาพนิ่งหลายๆเฟรมต่อเนื่องกัน 

 
ภาพเคล่ือนไหว สามารถจ าแนกเป็น  2 ประเภท  
1.  ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ (2D Animation) 
2.  ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ (3D Animation) 

 
4. เสียง (Sound) 
องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของมัลติมีเดียคือเสียง ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีสร้างความสมบูรณ์

ให้กับงานมัลติมีเดีย  สร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม ท าให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ท่ีสอดคล้องไปกับเน้ือหา



ท่ีแสดงอยู่  ใช้น าเสนอประกอบกับข้อความบรรยาย ช่วยให้การส่ือสารกระจ่างมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจ าแนก
เสียงได้เป็น  2 ประเภท  

 
1. มิด้ี (MIDI : Musical Instrument Digital Interface) 
MIDI เป็นข้อมูลเสียงท่ีแทนเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นมาตรฐานของการส่ือสารด้านเสียงท่ี

ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  เป็นลักษณะการ
เล่นเสียงตามตัวโน๊ต ซึ่งในมุมมองของนักดนตรี MIDI หมายถึงโน๊ตเพลงท่ีมีรูปแบบเป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลข 
ซึ่งบอกระยะเวลาในการเล่นตัวโน๊ตแต่ละตัว แล้วเกิดเป็นเสียงดนตรี  

 

       
                              A                                                                               B 
 

รูปท่ี 4  A : รูปแสดงชื่อโน๊ตเพลงและหมายเลข MIDI   B : แสดงการปรับแต่งเสียง MIDI   

 
ข้อดีของเสียงประเภท MIDI คือไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีจริง ๆ ช่วยประหยัดพื้นท่ีบนฮาร์ดดิสก์ใช้

หน่วยความจ าน้อย ง่ายต่อการปรับแต่งแก้ไข ส่วนข้อเสีย คือ จะแสดงผลเฉพาะดนตรีบรรเลงและเสียงจาก
ตัวโน๊ตเท่านั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สร้างมีราคาสูง 

2. เสียงแบบดิจิทัล (Digital Audio)  
เป็นสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน  เครื่องเล่นเทป  เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือเสียงท่ีเกิดจาก

แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ท้ังจากธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้น  และน ามาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล ซึ่งรูปแบบข้อมูลจะอยู่



ในรูปของ บิต และไบต์ เรียกอัตราสุ่มของข้อมลูท่ีได้มาว่า Sampling Rate และเรียกจ านวนของข้อมูลท่ีได้ว่า 
Sampling Size ซึ่งเป็นตัวก าหนดคุณภาพของเสียงท่ีได้จากการเล่นแบบดิจิทัล   

ขนาดข้อมูลของเสียงแบบดิจิทัลมีขนาดใหญ่ ใช้หน่วยความจ าและทรัพยากรบนหน่วยประมวลผล
กลางมากกว่า MIDI แต่สามารถแสดงเสียงได้หลากหลายเป็นธรรมชาติมากกว่า MIDI  

ส าหรับอัตราสุ่ม (Sampling Rate) ของเสียงดิจิทัล อยู่ท่ี 11.025, 22.05 และ 44.1 kHz ถ้าอัตราสุ่ม
ยิ่งสูงคุณภาพของเสียงแบบสัญญาณดิจิทัลยิ่งชดัเจนขึ้น ซึ่งมีจ านวนของข้อมูล (Sampling Rate) เป็น 8 บิต
และ 16 บิต  

  
การใช้เสียงในงานมัลติมีเดีย 

ควรพิจารณาดังน้ี 
1. ความเหมาะสม   พิจารณาความเหมาะสมของงานท่ีจะน าเสียงมาใช้  ในแต่ละงานจะมคีวาม

เหมาะสมท่ีแตกต่างกันออกไป  เช่น อาจเลือกใช้เสียงพูดในการบรรยายเน้ือหา  หรือเสียงดนตรีประกอบการ
แสดงภาพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้งานแต่ละชิ้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังต้องพิจารณาในด้านของกลุ่มป้า
หมายในการน าเสนอด้วย 

2. ความพรอ้ม  ในด้านการใช้ระบบเล่นกลับ (Playback System) ต้องพิจารณาความพรอ้มของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และมาตรฐานของงานมัลติมีเดีย  ว่าสามารถเล่นกลับเสียงท่ีบันทึกได้หรือไม่  

3. การควบคุม  พิจารณาความสามารถของระบบสนับสนุนการควบคุมเสียง การควมคุมระดับความ
ดังของเสียง หรือสามารถปิดเสียงได้เมื่อไม่ต้องการรับฟัง 

 
5. วิดีโอ (Video)           
วิดีโอ เป็นองค์ประกอบท่ีเสริมสร้างความเข้าใจได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ สามารถน าเสนอภาพ

เหตุการณจ์ริงอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมท้ังน าเสนอประกอบกับข้อความและเสียงได้อย่างสมบูรณ์  มากกว่าสื่อ
อื่น ๆ  แต่ข้อเสียคือ ต้องใช้พื้นท่ีบนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก วิดีโอท่ีให้คุณภาพระดับเดียวกับการ
ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ เช่น ในระยะเวลา 1 วินาที ไฟล์ภาพอาจสูงถึง 25 MB ดังน้ันถ้าระยะเวลานาน
เป็นนาทีต้องใช้พื้นท่ีในการเก็บไฟล์ภาพสูงมาก  และในด้านการประมวลผลยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมี
สมรรถนะสูง จึงสามารถแสดงภาพได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาการกระตุกของภาพ  

ส่วนในด้านของมาตรฐานการแพร่ภาพวิดีโอ แบ่งได้เป็น 3 มาตรฐาน  



1. NTSC (National Television System Committee)  โดยประเทศอเมริกา ก าหนดการสร้างภาพใน
แนวนอน ให้มีจ านวน 525 เส้นต่อเฟรม และมีอัตราภาพจ านวน 30 เฟรมต่อวินาที มีการรีเฟรชภาพ 60 เฟรม
ต่อวินาที  มาตรฐานน้ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น  

2. PAL (Phase Alternate Line) เป็นมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยยุโรป ก าหนดการสร้างภาพในแนวนอน 
จ านวน 625 เส้นต่อเฟรม อัตราการน าเสนอภาพจ านวน 25 เฟรมต่อวินาที  มาตรฐาน PAL ใช้ในประเทศไทย 
ออสเตรเลีย  อังกฤษ เยอรมัน  

3. SECAM (Sequential Color and Memory)  ก าหนดให้มีการสร้างภาพในแนวนอน 819 เส้นต่อ
เฟรม อัตราการรีเฟรชภาพ 25 เฟรมต่อวินาที  ใช้ในประเทศ รัสเซีย ฝรั่งเศส ตะวันออกกลาง  
 


