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ท ำควำมรู้จักกับมัลติมีเดีย

คุณสมบัติของมัลติมีเดีย

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้กับมัลติมีเดีย

กำรประยุกต์ใช้งำน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรน ำเสนอมัลติมีเดีย
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ท ำควำมรู้จักกับมัลติมีเดีย

“มัลติมีเดีย” (Multimedia) มำจำกค ำว่ำ “Multus” เป็นภำษำลำติน 
แปลว่ำ มาก หลากหลาย ส่วน “มีเดีย” (Media) หมำยถึงการสื่อสารข้อมูล
ผ่านตัวกลาง

มัลติมีเดีย จึงหมำยถึง กำรน ำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่ำงๆ มำรวมเข้ำด้วยกัน 
หรือเรียกว่ำ “สื่อประสม”
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ท ำควำมรู้จักกับมัลติมีเดีย : ประเภทของสื่อต่ำงๆ

ตัวอักษร (Text)

รูปภำพ (Image) และกรำฟิก (Graphic)

เสียง (Sound)

วีดีโอ (Video)

แอนเิมชั่น (Animation)
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ลักษณะคุณสมบัติของมัลติมีเดีย

Multiple Media - กำรน ำสื่อหลำยรูปแบบมำผสมกัน

Non-Linearity – น ำเสนอมัลติมีเดียที่ผู้ใช้สำมำรถควบคุมกำรน ำเสนอได้
อย่ำงอิสระ “ไม่ใช่เป็นล ำดับแบบเส้นตรง”

Interactivity – มี“กำรโต้ตอบ” ระหว่ำงผู้ใช้กับมัลติมีเดีย

Digital Representation – แทนข้อมูลด้วยรูปแบบดิจิตอล เพื่อสำมำรถ
น ำไปใช้งำนและจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ได้

Integrity – “ควำมสมบูรณ”์ กำรน ำเสนอสื่อชนิดต่ำงๆในรูปแบบ
มัลติมีเดียได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
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ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

ง่ำยต่อกำรใช้งำน

สร้ำงควำมรู้สึก

สร้ำงเสริมประสบกำรณ์

เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้

คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน
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ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้กับมัลติมีเดีย

กำรพัฒนำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส ำหรับมัลติมีเดียถูกก ำหนดมำตรฐำนโดย 
Multimedia PC Marketing Council (MPC) เพื่อให้กำรพัฒนำมัลติมีเดียของ
ผู้ผลิตต่ำงๆ มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล

แบ่งรำยละเอียดกำรแบ่งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส ำหรับพัฒนำและแสดงผล
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์เป็น 2 กลุ่ม

1) Multimedia Playback ใช้แสดงผลมัลติมีเดีย

2) Multimedia Production ใช้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
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ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้กับมัลติมีเดีย
: Multimedia Playback

CPU, RAM

Hard disk

Monitor

CD-ROM, DVD-ROM Drive

Sound card

Input Devices

Software

Web Browser
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ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้กับมัลติมีเดีย
: Multimedia Production

CPU, RAM (ต้องประสิทธิภำพสูง)

Hard Disk (มีพื้นที่ขนำดใหญ่)

Monitor 

CD-DVD Writer

Sound Card

Input Devices

Software : Editing Software, Authoring Software

Web Browser หรือโปรแกรมในกำรสร้ำง Web Application
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กำรประยุกต์ใช้งำน

Entertainment (ควำมบันเทิง) เช่น เกม ภำพยนตร์ เพลง

Education (กำรศึกษำ) เช่น E-Learning

Training (กำรฝึกอบรม) เช่น Computer Based Training (CBT) กำรฝึกและ
พัฒนำบุคลำกรในองค์กรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Presentation (กำรน ำเสนอข้อมูล) เช่น น ำเสนอกิจกรรมขององค์กร

Information (บริกำรข้อมูล) เช่น น ำเสนอข้อมูลห้องสมุดด้วย Kiosk

Business (ธุรกิจ) เช่น กำรแสดงรำยละเอียดสินค้ำหรือบริกำร
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กำรประยุกต์ใช้งำน(ต่อ)

Travel (กำรท่องเที่ยว) เช่น น ำเสนอที่ต้ังสถำนที่ท่องเที่ยว ห้องพัก กิจกรรม

Electronic Shopping (กำรซื้อขำยสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์)

Communication (กำรสื่อสำร) เช่น กำรประชุมทำงไกล กำรใช้เทคโนโลยีแบบ 
Streaming

Medicine (กำรแพทย)์ เช่น กำรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร,์ ระบบ Tele Medicine

Engineering (วิศวกรรม) เช่น กำรออกแบบเครื่องจักร วงจรไฟฟ้ำ อำคำร

Content Base Storage and Retrieval : CBSR (กำรจัดเก็บและสืบค้น
ข้อมูล) เช่น กำรเก็บข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมของต ำรวจเพื่อระบุตัวบุคคล 
(ลำยนิ้วมือ ภำพถ่ำย วีดีโอ)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรน ำเสนอมัลติมีเดีย

ควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำน (Demand from Customer) เช่น กำรเล่นเกมที่
ผู้ใช้มีควำมต้องกำรกรำฟิกที่สวยงำม ระบบมีควำมแปลกใหม่                        
และสำมำรถเล่นได้บนอุปกรณ์พกพำ

กำรบีบอัดข้อมูล (Compression) โดยปกติไฟล์มัลติมีเดียจะมีขนำดใหญ่            
ใช้พื้นที่ในกำรจัดเก็บมำก ท ำให้กำรส่งและแสดงผลช้ำ จ ำเป็นต้องมีกำรบีบอัด
ข้อมูล แต่กำรบีบอัดจะท ำให้คุณภำพของมัลติมีเดียลดลง

ประสิทธิภำพในกำรประมวลผล (Processing Power) เช่น กำรประมวลผล
แอนเิมชั่นแบบ 3D จะใช้พลังในกำรประมวลผลมำกกว่ำแบบ 2D และยังต้องมี
ระบบกำรแสดงผลที่มีประสิทธิภำพสูงด้วย
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรน ำเสนอมัลติมีเดีย (ต่อ)

มำตรฐำน (Standard) ด้ำนฮำร์ดแวร์ เช่น สำย พอร์ตส ำหรับเช่ือมต่อ ด้ำน
ซอฟต์แวร์ เช่น รูปแบบไฟล์ โปรโตคอลส ำหรับส่งข้อมูล มำตรฐำนกำรบีบอัด

แบนดว์ิธ (Bandwidth) ประสิทธิภำพกำรน ำเสนอมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต
ขึ้นอยู่กับขนำดของแบนดว์ิธและควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลเป็นหลัก

กำรเผยแพร่ (Distribute Mechanism) นอกจำกน ำเสนอผ่ำนอินเทอร์เน็ต ก็
ยังนิยมน ำเสนอผ่ำนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพกพำ เช่น CD, DVD, Blu-ray
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