
เอกสารประกอบการสอนวิชา 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา 2901-2132

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

โดย
นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ





คำานำา

เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา      
2901-2132 เล่มนี้ ได้จัดทำาขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวชิา และคำาอธบิายรายวชิา หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 
2556 ของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เรียงลำาดับจากเรื่องที่ เรียนรู้ 
ง่าย ๆ ไปหาเรื่องท่ีมีเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น โดยคำานึงถึงระยะเวลาการ 
เรยีนรูที้ก่ำาหนดให ้ซึง่มรีปูตวัอยา่งประกอบ เพือ่ง่ายตอ่การศกึษาดว้ยตนเอง 
และมแีบบฝกึหดัท้ายหนว่ยการเรยีน เพือ่ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ โดยแบง่ 
หน่วยการเรียนการสอน ออกเป็น 8 หน่วยการเรียน ดังนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
4. การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน
5. รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย
6. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย
7. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
8. จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย

หวังว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การเรยีนการสอน หากมข้ีอเสนอแนะประการใด ผูจ้ดัทำายนิดนีอ้มรบัไว้ดว้ย
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การเปลีย่นแปลงย่อมมปีญัหาและความขัดแยง้ โดยเฉพาะเก่ากบัใหม ่
จะตอ้งหาจดุพบกนัอยา่งกลมกลืน แมแ้ต่การปฏิรูปการศกึษา ตัวแปรสำาคัญ 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้การเรียนการสอนปลูกสร้างผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วย
องค์ประกอบเชิงมนุษย์ที่สมบูรณ์และกลมกลืน ทั้งความเป็น “คนเก่ง คนดี 
และมคีวามสขุ” น่ันคอืครผููส้อนหากมกีารเตรยีมตัวด ีมีวญิญาณความเปน็คร ู 
จิตมุ่งมั่นอยู่ที่ผู้เรียนมีความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะให้ผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายดว้ยแลว้ ประสทิธภิาพและสมัฤทธิผ์ลแหง่การสอนยอ่มเกดิขึน้แน่
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พยานอันหนึ่งที่สำาคัญคือ ผลงานการจัดทำาเอกสารประกอบการสอนโดยมี
การบูรณาการ คณุธรรม จริยธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แสดงถึงความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ทันสมัยในวาระตามแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษาแห่งพระราช
บัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน  
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คำาอธิบายรายวิชา
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียช

คำาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รหัสวิชา 2901-2132

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2. รู้จักและเข้าใจหน้าที่การทำางานของเครื่องมือที่ใช้ในงานมัลติมีเดีย
3. สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย
4. มีกิจนิสัยในการทำางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำาให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล

ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเข้าไว้ด้วยกัน
2. ปฏิบัติการสร้างระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ และประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย

คำาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทำาให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล

ตวัเลข ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงเข้าไวด้้วยกนั การสร้างระบบโต้ตอบกบัผู้ใช ้(Interactive) หนา้ที ่
และการทำางานของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติงานมลัตมิเีดยี ประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งงานมลัตมิเีดยี 
จัดทำาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย



คำาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
รหสัวชิา 2901-2132 สำาหรบัผูส้อน ชุดน้ีใช้ในการประกอบ
การสอนกับผู้เรียนทั้งห้อง กิจกรรมและสื่อการเรียน 
การสอนในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรม
และกรณีศึกษาไปพร้อม ๆ กัน โดยเนื้อหาวิชาจะประกอบ
ด้วยเอกสารประกอบการสอน 8 หน่วย คือ เอกสาร
ประกอบการสอนนี้จัดทำารายละเอียด ในแต่ละหน่วย ซึ่งม ี
ส่วนประกอบดังนี้

• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1  
 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 2  
 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 3  
 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4   

 เรื่อง การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5   
 เรื่อง รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย 
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 6   
 เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงาน
 มัลติมีเดีย
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 7   
 เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 8   
 เรื่อง จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย

เอกสารประกอบการสอนนี้จัดทำารายละเอียด 
ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

 1. คำาอธิบายรายวิชา
 2. คำาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน
 3. การแบ่งหน่วยการเรียนรู้
 4. ตารางวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา

 5. โครงการสอน
 6. ผังมโนทัศน์/แผนการจัดการเรียนรู้ 
 7. เนื้อหา/สรุป 
 8.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 9.  แบบฝึกหัด/ใบงาน
10. ใบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

  วิชาชีพ

1. คำาชี้แจงสำาหรับผู้สอน
 1 . 1  ผู้ ส อนจะ ต้ อ ง ศึ กษ า เ นื้ อ ห า
วิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ เข้าใจ 
ก่อนทำาการสอน และต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน  
ก่อนการปฏิบัติการสอน
 1.2 ผู้สอนต้องดำาเนินการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
จะต้องมี ทักษะและความชำานาญในการ
อภิปรายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
 1.4  การสรปุบทเรยีน เปน็กจิกรรมทีต่อ้ง
ทำาร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือจะเป็น
กิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดก็ได้
 1.5 หลังจากผู้เรียน เรียนจนครบ 
ทกุหนว่ยการเรยีนแลว้ ผูส้อนจะตอ้งเก็บขอ้มูล 
ผลการเรียน จัดทำาประวัติการเรียนของ
ผู้ เรียน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และความก้าวหน้าของผู้เรียน

คำาชี้แจงในการใช้เอกสารประอบการสอน
 วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซ



คำาชี้แจงในการใช้เอกสารประอบการสอน
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฌ

2. บทบาทผู้เรียน
 เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชานี้ 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้สอนเป็น 
ผู้ดำาเนินการ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
บทบาท ดังนี้

  2 . 1  ผู้ เ รี ย น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม 
คำาแนะนำาของผู้สอนอย่างเคร่งครัด

  2.2. ผู้เรียนต้องพยายามทำาแบบฝึกหัด
อย่างเต็มความสามารถ (คำาถามที่ใช้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการเรียนเท่านั้น)

3. การจัดชั้นเรียน
 ใช้การจัดชั้นเรียนตามปกติ สำาหรับ 
การสอนภาคทฤษฎี โดยจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายหรือถามตอบ สภาพการจัด 
ชั้นเรียนต้องจัดให้เหมาะสม สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนอย่าง 
ทั่ ว ถึ ง  ผู้ ส อน ต้อ งสร้ า งบรรยากาศ ใน 
ชั้นเรียน ตลอดจนแสงสว่างในห้องเรียนต้อง
เพยีงพอ เพ่ือให้เกดิทักษะ ความรู ้และสง่ผลให้ 
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. การจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
 จัดอยู่ ในเอกสารชุด น้ี  โดยจัดแบ่ง
เป็นการจัดการเรียนรู้รายวิชา ซึ่งจะมีแผน 
การจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะหนว่ย ประกอบอยูด้่วย
ทุกการจัดการเรียนรู้

5. การประเมินผล
 ประเ มินผลจากการทำาแบบฝึกหัด  
การปฏิบัติงานที่มอบหมาย และการทำา 
แบบทดสอบ สำาหรับเฉลยแบบทดสอบจะ
อยู่ท้ายการจัดการเรียนรู้รายวิชา ของหน่วย 
การเรียนรู้แต่ละหน่วย
 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 5.1 การวัดและประเมินผล ได้กำาหนด
ให้ใช้สัดส่วนของคะแนน ระหว่างภาคต่อ
คะแนนสอบปลายภาคเท่ากับ 80 : 20 ซึ่งมี  
รายละเอียดดังนี้
    -คะแนนจิตพิสัย       20  คะแนน
    -คะแนนทดสอบ            20  คะแนน
    -คะแนนระหว่างเรียน      40  คะแนน
    -คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน
 5.2  เกณฑ์การประเมินผล
 ใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์  
มีระดับดังนี้
80 – 100  คะแนน ได้ระดับคะแนน 4
75 – 79  คะแนน ได้ระดับคะแนน 3.5
70 – 74  คะแนน ได้ระดับคะแนน 3
65 – 69  คะแนน ได้ระดับคะแนน 2.5
60 – 64  คะแนน ได้ระดับคะแนน 2
55 – 59  คะแนน ได้ระดับคะแนน 1.5
50 – 54  คะแนน ได้ระดับคะแนน 1
  0 – 49  คะแนน ได้ระดับคะแนน 0



วิชา  : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  : 2901-2132
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำานวน  : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำานวน  : 2 หน่วยกิต

การแบ่งหน่วยการเรียนรู้

การแบ่งหน่วยการเรียนรู้
 วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หน่วยที่ สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียน จำานวนชั่วโมง

1 1-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• แนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

2 3-4 ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 
• ความหมายของมัลติมีเดีย
• ความเป็นมาของมัลติมีเดีย
• องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
• รูปแบบของมัลติมีเดีย
• ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
• มัลติมีเดียกับการใช้งานในอนาคต

4

3 5-6 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
• ความเป็นมาของเครื่องมือที่ใช้การผลิตงานมัลติมีเดีย
• ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
• ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือมัลติมีเดีย
• การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

4
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การแบ่งหน่วยการเรียนรู้
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฏ

หน่วยที่ สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียน จำานวนชั่วโมง

4 7 การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน
• ด้านการศึกษา (Education)
• ด้านการฝึกอบรม (Training)
• ด้านความบันเทิง (Entertainment)
• ด้านธุรกิจ (Business)
• ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
• ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
• ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

2

5 8-10 รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย
• การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
• การให้แสงและเงา
• บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
• การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
• ประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดีย
• ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอน

6

6 11-12 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย
• ประเภทของเครื่องมือสำาหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
• เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหว
• เครื่องมือสำาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน

4

7 13-15 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• ความหมายเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• องค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• รูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง
• กระบวนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• การรับรู้ทางกายภาพกับงานมัลติมีเดียประยุกต์

6

8 16-17 จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย
• ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
• ความสำาคัญของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
• จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย
• จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
• จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
• หลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค 2

รวมการสอนและประเมินผล 36



วิชา  : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  : 2901-2132
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำานวน  : 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
จำานวน  : 2 หน่วยกิต รวม 36 คาบ/ภาคเรียน

ตารางวิเคราะห์รายวิชา

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียน
ระดับพฤติกรรมที่ต้องการ

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย รวมชั่วโมง

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2  4

2 ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 2 2  4

3 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย 2 2  4

4 การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน 1 1  2

5 รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย 2 4  6

6 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงาน
มัลติมีเดีย

1 3  4

7 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 4  6

8 จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย 1 3  4

สอบปลายภาค 1 1  2

รวม 14 22  36

ตารางวิเคราะห์รายวิชา
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฐ



วิชา :  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา :  2901-2132
ท-ป-น :  2-0-2
จำานวน :  2 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำานวน :  2 หน่วยกิต
คาบรวม :   36 ชั่วโมง

โครงการสอน

ชื่อหน่วยการเรียน
จำานวน

คาบ สัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2

ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 4 2

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย 4 2

การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน 2 1

รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย 6 3

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย 4 2

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6 3

จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย 4 2

สอบปลายภาค 2 1

รวม 36 18

โครงการสอน
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฑ



หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำานวนชั่วโมง  4 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ 
 ใ นสภาพ ปั จจุ บั น เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ 

ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันเป็นอย่างมาก เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำางาน การใช้อินเทอร์เน็ต 
เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน  
การใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที ่(Mobile Phone) การติดต่อส่ือสาร 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 
ภาครฐัและเอกชนตา่งกต็อ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทัง้สิน้

จากสภาพดังกล่าวจะเห็นไ ด้ว่ า  เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะ

แผนการจัดการเรียนรู้

อยู่ตรงส่วนไหนของมุมโลก ก็สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และใช้งานกันได้ทุกที่ 
ทุกเวลา

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1.  บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 2.  บอกประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 3.  บอกองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 4.  อธิบายประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

 5. บอกแนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ในอนาคตได้

 6. บอกความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยี  
  สารสนเทศได้

 7.  อธิบายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

หน่วยที่ 1
เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1



เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผังมโนทัศน์

หน่วยที่ 1

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. แนวโน้มการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

6. ความเปลี่ยนแปลง
จากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

7. อาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประวัติความเป็นมาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2



หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Techno- 

logy : IT) ประกอบด้วยคำาว่า “เทคโนโลยี” และคำาว่า 
“สารสนเทศ” นำามารวมกันเป็น “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำาความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ  
เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิด
จากการนำาข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อจัดเก็บ ค้นหา  
ส่งผ่าน และจัดดำาเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ 
ธรุกจิหนึง่หรอืองค์การอืน่ ๆ  โดยปกตจิะใชแ้ทนความหมาย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 
ยงัรวมไปถงึเทคโนโลยกีารกระจายสารสนเทศอยา่งอืน่ดว้ย  
เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์อุตสาหกรรมหลายอย่าง
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การนำาความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างหรือ 
จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว โดยอาศัย
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

2. ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริม่จากทีม่นษุยเ์รารูจ้กัการจัดเกบ็ข้อมลู การสบืค้น

ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ และการสื่อสารสารสนเทศมา
ตัง้แตย่คุเมโสโปเตเมยีโดยชาวซูเมอร์ ซึง่ไดพ้ฒันาการเขยีน
เมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาลแต่ศัพท์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในความหมายสมัยใหม่ ปรากฏข้ึนเมื่อ  
ค.ศ. 1958 ในงานพิมพ์ ฮาร์เวิร์ดบิซเนสรีวิว (Harvard 

รูปที่ 1.1  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : www.omsschools.com, (พฤษภาคม 2559)

Business Review) ซึ่งเขียนโดย แฮโรลด์ เจ. เลวิตต์ และ 
โทมสั แอล. วสิเลอร ์โดยใหค้วามเหน็ไวว้า่ “เทคโนโลยใีหม่
ยงัไมม่ชีือ่ทีต้ั่งขึน้เปน็ส่ิงเดียว เราจะเรียกมนัวา่ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ไอท)ี” คำาจำากดัความของศพัทน์ีป้ระกอบดว้ย
เทคโนโลย ี3 ประเภท ได้แก ่1. เทคนคิเพ่ือการประมวลผล 
2. การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อ
การตัดสินใจ 3. การจำาลองความคิดในระดับที่สูงขึ้นผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

พัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้อาจแบ่งได้
เปน็สีย่คุ ตามเทคโนโลยกีารจดัเกบ็และการประมวลผลทีใ่ช้ 
ได้แก ่ยคุกอ่นเคร่ืองกล (3000 ปกีอ่น ค.ศ. – คริสต์ทศวรรษ 
1450) ยุคเครื่องกล (1450–1840) ยุคเครื่องกลไฟฟ้า 
(1840–1940) และยุคอิเล็กทรอนิกส์ (1940–ปัจจุบัน) 
อุปกรณ์ได้ถูกนำามาใช้เพ่ือช่วยในการคำานวณเป็นพัน ๆ  
ปีมาแล้ว ครั้งแรกน่าจะเป็นในรูปแบบของไม้หรือติ้ว 
เพื่อบันทึกการนับกลไก Antikythera สืบเนื่องมาจาก 
จุดเร่ิมต้นของศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตศักราชโดยทั่วไป 
ถูกพิจารณาว่าเป็น คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่ใช้กลไก 
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเทา่ทีรู่จ้กักนั และกลไกทีใ่ชเ้ฟอืงทีเ่กา่แก่ท่ีสดุ

หน่วยที่ 1
เทคโนโลยี

สารสนเทศ
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รูปที่ 1.2  Turing, Flowers และ Newman กับเครื่อง
ถอดรหัสลับ Colossus ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2  
ที่มา : www.suwanpaiboon.ac.th, (พฤษภาคม 2559)

แมนเชสเตอร์และเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 
1953, บริโภคพลังงานเพียง 150 วัตต์ในรุ่นสุดท้ายของมัน

โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นกรอบงานบูรณาการภายใต้ เครือข่ ายดิ จิตอล 
ทำางานอยู่ โครงสร้างพื้นฐานนี้ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูล,  
เครือ่งคอมพวิเตอร,์ เครอืขา่ยคอมพวิเตอร,์ อุปกรณจ์ดัการ
ฐานขอ้มูลและระบบการกำากบัดูแลในเทคโนโลยสีารสนเทศ
และบนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานเป็นฮาร์ดแวร์ 
ทางกายภาพที่ถูกใช้ ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลายตัวและผู้ ใช้หลายคน โครงสร้าง 
พื้นฐานประกอบด้วยสื่อการส่งผ่าน, รวมทั้งสายโทรศัพท์,  
สายเคเบิลทีวี, ดาวเทียมและเสาอากาศ และยังมีเราเตอร์
หลายตัว ที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีการส่งผ่าน
ทั้งหลายที่แตกต่างกัน

3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบ

ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด 
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) จอภาพ (Monitor) เป็นต้น 
รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำาหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 
เข้าเป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม (Modem) และสายสัญญาณ

3.2 ชอฟต์แวร์ (Software) หมายถงึ โปรแกรมหรอื
ชุดคำาสั่ง (Instruction) ที่ใช้ควบคุมการทำางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ชุดคำาสั่งจะถูก 
แบง่ออกเปน็ 2 ประเภทใหญ ่ๆ  คอื ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System 
software) และซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ (Application software)  

เท่าที่รู้จักกัน อุปกรณ์ที่ใช้เฟืองที่สามารถเทียบได้ ไม่ได้ 
เกดิขึน้ในยโุรปจนถงึศตวรรษที ่16 และมนัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง 
จนกระทั่งปี 1645 ที่ เครื่องคิดเลขกลไกตัวแรกที่มี 
ความสามารถในการดำาเนินการคำานวณทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐานทั้งสี่ได้รับการพัฒนา

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รีเลย์หรือวาล์ว 
เร่ิมปรากฏให้เห็นในช่วงต้นปี ค.ศ.1940 เครื่องกลไฟฟ้า 
Zuse Z3, เสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ.1941, เป็นคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเครื่ องแรกของโลก และตามมาตรฐาน 
ที่ทันสมัย เป็นหนึ่งในเครื่องแรกที่อาจถูกพิจารณา
ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีสมบูรณ์แบบเครื่องหนึ่ง 
เครือ่ง Colossus, ถกูพฒันาขึน้ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
เพื่อถอดรหัสข้อความภาษาเยอรมัน, เป็นคอมพิวเตอร์
ดิจิตอลอิเลก็ทรอนกิส์ตวัแรก มนัถกูออกแบบมาเพือ่ทำางาน
เพียงงานเดียว มันยังขาดความสามารถในการจัดเก็บ 
โปรแกรมในหน่วยความจำาอีกด้วย การเขียนโปรแกรม 
สามารถทำาได้โดยใช้ปลั๊กและสวิทช์เพื่อเปลี่ยนแปลง 
การเดินสายไฟภายในคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมได้ 
แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ
ตัวแรก คือ Manchester Small-Scale Experimental 
Machine (SSEM) ซ่ึงเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรกในวันที่  
21 มิถุนายน 1948

การพัฒนาของทรานซิสเตอร์ในปลายปี ค.ศ. 
1940 ท่ีห้องปฏิบัติการ Bell ทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ออกแบบรุ่นใหม่ใช้พลังงานท่ีลดลงอย่างมาก เครื่อง
คอมพวิเตอรท์ีเ่กบ็โปรแกรมไดท่ี้ใช้ในเชิงพาณิชยต์วัแรกชือ่  
Ferranti Mark I ประกอบด้วยวาล์ว 4,050 ตัว และมีการ
ใช้พลังงาน 25 กิโลวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ทรานซิสเตอร์ตัวแรก, ที่ถูกพัฒนาข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยแห่ง
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware)

2. ซอฟต์แวร์ 
(Software)

3. ข้อมูล
(Data)

4. บุคลากร
(People)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Procedure)

องค์ประกอบของ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รูปที่ 1.3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ที่มา : www.sites.google.com, (พฤษภาคม 2559) 

รูปที่ 1.4 ระบบปฏิบัติการ 
ที่มา : www.om-yims.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

 3.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) 
หมายถึงชุดคำาสั่ง ท่ีทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณต่์อพ่วงต่าง ๆ  และทำาหนา้ที่
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ
แบ่งออกเป็น

   1) ระบบปฏิบัติการ (Oper-
ating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์
ที่ ทำ า ห น้ า ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร ทำ า ง า น
ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ท้ังหมด
ภายในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบ
ปฏิบัติการ เช่น วินโดวส์ (Windowns) 
ลนิกุซ์ (Linux) และแมคโอเอส (Mac OS)

   2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
(Utilities Program) เป็นโปรแกรมที่
ช่วยเสริมการทำางานของคอมพิวเตอร์ 
หรือช่วยเสริมการทำางานอื่น ๆ ให้มีความ
สามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้

   3) โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือ
ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver) 
เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบ 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อ
หรื อ ใช้ ง านอุ ปก รณ์ ต่ า ง  ๆ  เช่ น  
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หากจะใช้ เ ค ร่ื อ งพิ มพ์ ย่ี ห้ ออะ ไร ก็
จะต้องติดตั้ ง  ไดร์ เวอร์  (Dr iver )  
สำาหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้น

   4) โปรแกรมแปลภาษา เป็น
โปรแกรมที่ทำาหน้าที่แปลโปรแกรม
ที่ เขียนข้ึนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ระดับสูง เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำางานได้ 

 3.2.2 ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(Application 
Software) หมายถงึ ชดุคำาสัง่ทีเ่ขียนขึน้เพือ่ให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานตามวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนข้ึน
โดยใช้โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิ
ก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol)  
ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) และจาวา (Java) 
   1 )  ซอฟต์ แว ร์ สำ าหรั บ ง าน 

เฉพาะด้าน เป็นซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำาหรับ
งานเฉพาะด้าน เช่น ซอฟต์แวร์สำาหรับ
งานธนาคารการฝากถอนเงิน ซอฟต์แวร์
สำาหรับงานทะเบียนนักเรียน ซอฟต์แวร์
คิดภาษี  ซอฟต์แว ร์การให้บริการ 
ร้าน 7-11 ฯลฯ

   2) ซอฟต์แวร์สำาหรับงานทั่วไป 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำาหรับงานทั่วไป  
โดยในซอฟต์แวร ์1 ตวัมคีวามสามารถใน
การทำางานไดห้ลายอยา่ง เชน่ ซอฟตแ์วร์
งานด้านเอกสาร (Microsoft Word)  
มีความสามารถในการสร้างงานเอกสาร
ตา่ง ๆ  จัดทำาเอกสารรายงาน จัดทำาแผน่พบั 
จัดทำาหนังสือเวียน จัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์

3.3 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือ 
เร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลจะถูกรวบรวม 
และป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของ
หน่วยรบัเขา้ เชน่ คยีบ์อรด์ เมาส ์และสแกนเนอร ์(scanner) 
ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บท่ีเป็นระบบเพื่อการ
สืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู ่
ในหนว่ยความจำา (memory unit) กอ่นทีจ่ะถกูยา้ยไปเกบ็ 
ทีห่นว่ยเก็บขอ้มูล (storage unit) เชน่ ฮารด์ดสิก ์และแผน่ซดี ี 
(Compact Disc: CD)

รูปที่ 1.6 โปรแกรมอรรถประโยชน์  
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารประกอบการสอน, 2558 

โปรแกรมอรรถประโยชน์

รูปที่ 1.5 โปรแกรมขับอุปกรณ์
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารปรกอบการสอน, 2558

รูปที่ 1.7 โปรแกรมแปลภาษา  
ที่มา : www.gaisorn.blogspot.com (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.8 บุคลากร (People)
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารปรกอบการสอน, 2558
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กับคอมพิ ว เตอร์  บุคลากรจึ งถื อ เป็น 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่ ง 
ที่สำาคัญมาก เพราะหากบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้งานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะทำาให้ 
ใช้งานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้  
กลุม่บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมดแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ด้วยกนั  
คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร

3.5 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) หมายถงึ  
ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำาตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่าง  
ซึ่งระบบสารสนเทศต้องมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
ลำาดับขั้นชัดเจน ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดำาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำา

มาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา 
เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้าน 
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

4.2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยี
สารสนเทศถูกนำามาใช้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
อย่างมากมาย เช่น การผ่าตัดมนุษย์โดยใช้หุ่นยนต์  
การสอ่งกลอ้งในการผ่าตดักอ้นเนือ้งอกในรา่งกาย ตลอดจน 
การสแกนสมองเพื่อหาต้นเหตุของการเจ็บป่วย และหาวิธ ี
การรักษา ช่วยให้มนุษย์ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
ปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

4.3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม 
เช่น การจัดทำาระบบข้อมูลเพ่ือการเกษตรและพยากรณ์
ผลผลิต ด้านการเกษตร นอกจากนี้ ยั งช่ วยพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์
เพื่อใช้ทำางานบ้าน หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้อง 
เสี่ยงภัย  และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงานสารเคมี 
โรงผลิตและการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น

4.4 ด้านการเงินและการธนาคาร เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถนำามาใชใ้นดา้นการเงนิและการธนาคาร 
โดยนำามาใช้ทางด้านการบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน 
บริการสินเชื่อ และเปลี่ยนเงินตรา บริการข่าวสารธนาคาร 
การบริการฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ด้านการศึกษา
2. ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

3. ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม

4. ด้านการเงิน
และการธนาคาร

5. ด้านความมั่นคง

6. ด้านการคมนาคม

8. ด้านการพาณิชย์

7. ด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

ประโยชน์ของการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4.5 ดา้นความม่ันคง มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในการควบคุมประสานงาน 
ทางด้านทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่าง
ประเทศ การส่งดาวเทียมและการคำานวณวิถีโคจรของ
จรวดไปสู่อวกาศ สำานกังานตำารวจแหง่ชาติของประเทศไทย 
มีศูนย์ประมวลข่าวสาร ทะเบียนประวัติอาชญากร 
ฯลฯ ทำาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 
เพื่อการสืบสวนคดีต่าง ๆ

4.6 ดา้นการคมนาคม มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในส่วนที่เก่ียวกับการเดินทาง เช่น การเดินทางโดยรถไฟ 
เคร่ืองบนิ รถทวัร ์และเรอื มกีารเชือ่มโยงขอ้มลูการจองทีน่ัง่ 
ไปยงัทกุสถาน ีทำาใหส้ะดวกตอ่ผูโ้ดยสารสำาหรบัการเดนิทาง 
ในแต่ละครั้งของการเดินทาง

4.7 ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบ  
หรือจำาลองสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับแรงสั่น
สะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยการคำานวณ  
และแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง หรือมี 
การแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า การแจ้งเตือน 
การเกิดคลื่นสึนามเิพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

4.8 ด้านการพาณิชย์ ในระบบธุรกิจสามารถ 
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ เพือ่ชว่ย
เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน ทำาให้การประสานงานหรือ
การทำากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รูปที่ 1.9 ด้านการศึกษา ที่มา : ห้องเรียนอัจฉริยะ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, 2558

รูปที่ 1.10 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มา : www.sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.11 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ที่มา : www.famthai.com, (พฤษภาคม 2559)
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รูปที่ 1.13 ด้านความมั่นคง
ที่มา : www.plewkanokporn.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.14 ด้านการคมนาคม
ที่มา : www.imsschoolblog.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.15 ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ระบบแจ้งเตือน DART 
(ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ) ที่มา : www.portal.edu.chula.ac.th, 

(พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.16 ด้านการพาณิชย์ 
ที่มา : www.sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.12 ด้านการเงินและการธนาคาร ที่มา : www.sunisastudy.blog-
spot.com, (พฤษภาคม 2559)
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5. แนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต

5.1 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามาก 
ขึ้นเร่ือย ๆ เริ่มจากวิทยุ เรียกตัว (Pager) ซึ่ งเป็น 
เครือ่งรบัขอ้ความ จนมาถงึโทรศัพทเ์คลือ่นที ่อปุกรณส์ือ่สาร 
ชนิดนีไ้ดถ้กูพฒันาจนสามารถใชง้านดา้นอืน่ ๆ  ไดห้ลากหลาย  
นอกจากการพูดคุยธรรมดา โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่
สามารถใชถ้า่ยรปู ฟงัเพลง ฟงัวทิย ุดโูทรทศัน ์บนัทกึข้อมลู 
สั้น ๆ บางรุ่นมีลักษณะเป็นเครื่องช่วยงานส่วนบุคคล  
(Personal Digital Assistant : PDA) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ 
กับอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัส ทำาให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน
ทำาให้มนุษย์สะดวก สบาย แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป  
ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งเสียง ภาพ พูดคุยโต้ตอบ
กันได้ทันทีทันใด

5.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สมัยก่อน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงโดยจุดเดียว (Stand Alone)  
ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในองค์กร  
หน่วยงาน เพื่อทำาให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือใช้
เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จนเกิดเป็นระบบรับและให้บริการ  
หรอืทีเ่รียกวา่ระบบรบั-ใหบ้รกิาร (Client-Server System)  
โดยมีเครื่องให้บริการ (Server) และเครื่องรับบริการ 
(Client) การให้บริการบนเว็บก็นำาหลักการของระบบรับ 
ใ ห้บริการมาใช้ ช่วยให้การทำางานง่ายขึ้น  สะดวก 
รวดเร็ว เพราะสามารถทำางานจากที่ใดก็ได้โดยผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server)  
เป็นเครื่องให้บริการนั่นเอง

5.3 ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศยัง
สามารถตัดสินใจได้เองเช่น ระบบนำาเส้นทางจราจร  
ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตำาแหน่งของวัตถุ ระบบ
ควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบที่ทำางาน
อัตโนมัติเช่นนี้ อาจกลายเป็นระบบหลักในการดำาเนินการ
ของหน่วยงานตา่ง ๆ  โดยเขา้มาแทนทีก่ารทำางานของมนษุย ์
มีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1.17 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างอุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพา ที่มา : www.krukrit.kkw2.ac.th, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.18 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มา : www.pannawon12.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.19 ด้านเทคโนโลยี ระบบนำาทาง  
ที่มา : www.45degreeslatitude.com, (พฤษภาคม 2559)
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6. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ด้านสังคมจากการใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ 

เชื่อมโยงการทำางานต่าง ๆ จนเกิดเป็นสังคมที่ติดต่อผ่าน 
ทางอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันว่า ไซเบอรฺ์สเปช (Cyber 
Space) ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพูด การชื้อสินค้า 
และบริการ การทำางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำาให้ 
เกิดสภาพที่เสมือนจริง (Virtual) เช่น เกมเสมือนจริง 
ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งทำาให้ลดเวลาในการเดินทาง 
และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

6.2 ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศยังส่งผล
ให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพราะทำาให้
มนุษย์เราสามารถชมข่าวสารต่าง ๆ ชมรายการโทรทัศน์
ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ได้ทั่ว

1. ด้านสังคม

2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเปลี่ยนแปลง
จากการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมี
ขอบเขตจำากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก  
เกิดกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
ในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น

6.3 ด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี
ประโยชน์ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น 
ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
หรือภาพถ่ายทางอากาศการจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับ 
นำ้าทะเล ความสูงของคลื่นจากระบบเรดาร์ เป็นการศึกษา
เพ่ือหาสาเหตุ และนำาข้อมูลมาวางแผนการสร้างระบบ 
เพือ่ปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝัง่แตล่ะแหง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 1.20 ด้านสังคม การใช้ Google Cardboard
ที่มา : www.aliexpress.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.21 ด้านเศรษฐกิจ Coal Harbour and 
Downtown Vancouver, British Columbia, 

Canada  ที่มา : www.worldpopulationstatis-
tics.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.22 ด้านสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ที่มา : www.pe.eng.ku.ac.th, (พฤษภาคม 

2559)
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7. อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Pro-

grammer) ทำาหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานด้านอื่น ๆ เช่น การเขียนโปรมแกรม 
ซื้อขายสินค้า โปรแกรมตรวจเช็คสินค้า โปรแกรม 
ด้านบัญชี ฯลฯ

7.2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  
ทำาหน้าที่ ในการศึกษาวิ เคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นกัวเิคราะหร์ะบบจะทำาการวเิคราะหร์ะบบงาน 
และออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน 

7.3 ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database 
Administrator) ทำาหนา้ท่ีบริหารจดัการฐานข้อมลูต่าง ๆ   
(Database) รวมถึงการออกแบบ บำารุงรักษาข้อมูล 
และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น 
การกำาหนดบัญชีผู้ ใช้งาน การกำาหนดสิทธิ์ผู้ ใช้งาน
คอมพิวเตอร์

7.4 ผู้ดูแลและบริหารระบบ (System Admin-
istrator) ทำาหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 

ในหน่วยงาน ดูแลการติดตั้งและบำารุงรักษา
7.5 ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (Net-

work Administrator) ทำาหน้าที่ดูแลและบริหารระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบการใช้งาน 
บนเครือข่ายของพนักงาน การติดตั้งโปรแกรมป้องกัน 
ผู้บุกรุกเครือข่าย

7.6 ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Web-
master) ทำาหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงและบำารุง
รักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการ 
ของหน่วยงาน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ทันสมัยอยู่เสมอ

7.7  เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician) ทำาหน้าที่  
ติดต้ังโปรแกรม ซ่อมบำารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด
จากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในหน่วยงาน

7.8 นักเขียนเกม (Game Maker) ทำาหน้าที่
เขียนโปรแกรมเกม และพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์  
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

อาชีพทางด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ 
(Programmer)

2. นักวิเคราะห์ระบบ 
(System Analyst) 

3. ผู้ดูแลและบริหาร
ฐานข้อมูล (Database 
Administrator)

4. ผู้ดูแลและบริหาร
ระบบ (System 
Administrator) 

5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
(Network Administrator)

6. ผู้พัฒนาและบริหาร
ระบบเว็บไซต์ 

(Webmaster)

7. เจ้าหน้าที่เทคนิค 
(Technician) 

8. นักเขียนเกม 
(Game Maker)
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 1.28 ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ 
ที่มา : www.sarunspg88.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.29 เจ้าหน้าที่เทคนิค
ที่มา : www.grapefytk17.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.30 นักเขียนเกม
ที่มา : www.nongjeww.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.23  นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์  
ที่มา : www.nitchaken.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.24 นักวิเคราะห์ระบบ
ที่มา : www.natthapongchew.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.25 ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล ที่มา : www.jesada-
korn123.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.26 ผู้ดูแลและบริหารระบบ 
ที่มา : www.janepramm.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 1.27 ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย     
ที่มา : www.janejira-sonpingkam6.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สรุป 

จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า ในชีวิตประจำาวันของ
มนุษย์ในปัจจุบันต่างก็ต้องพึ่งพา และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกันทั้งนั้น 
ไมว่า่จะอยูใ่นองคก์รใด ๆ  กต็าม ท้ังภาครัฐ และเอกชน เทคโนโลยสีารสนเทศ
นั้น ได้ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ  ตามยุคตามสมัย ซึ่งปัจจุบันแบ่งได้ 4 ยุค ด้วยกัน 
คือยุคก่อนเครื่องกล ยุคเครื่องกล ยุคเครื่องกลไฟฟ้า และยุคอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศจำาเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นระบบที่ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของการทำางานซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์   
2. ซอฟต์แวร์  3. ข้อมูล  4. บุคลากร 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำาให้มนุษย์
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก และมีประโยชน์ต่อการใช้งานทางด้านต่าง ๆ มากมาย และ
ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้งานเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น ผนวกกับมนุษย์ได้
นำาข้อมูล ตัวเลข ข้อความ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันจนเกิด
เทคโนโลยใีหม ่ๆ  ทางด้านมลัติมเีดยีขึน้ ซึง่จะไดศ้กึษาในหนว่ยการเรยีนตอ่ไป 
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1.  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีความหมายเหมือนกับ 
คำาว่า “ไอที”

 ก.  ข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
 ข.  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
 ค.  การประมวลผลด้วยเครื่องจักรกล
 ง.  เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางานอย่างไร

 ก.  สามารถลดจำานวนพนักงานลงได้ 
 ข.  ช่วยเพิ่มเวลาในการทำางานให้มากขึ้น
 ค.  ช่วยให้ทำางานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น 
 ง.  ช่วยให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนระหว่างปฏิบัติ

งานมากขึ้น

3.  ข้อใดต่อไปนี้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบันทึกและจัด
เก็บข้อมูล

 ก.  การใชเ้ครือ่งคดิเลขคำานวณเงนิเดือนเปน็ประจำา
ทุกเดือน

 ข.  การใช้ดาวเทียมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก

 ค.  การใช้จอ LED นำาเสนอรายงานของฝ่ายขาย
 ง.  การใชบั้ตรแถบแมเ่หลก็บันทกึสถานปีลายทาง

ของผู้โดยสาร

4.  ข้อใดต่อไปน้ีคือความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ก. การใชอ้ปุกรณต์า่ง ๆ  ควบคมุสือ่แตล่ะประเภท 
เพื่อใช้นำาเสนอข้อมูล

 ข.  การนำาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตรม์าประยกุต์
ใช้หรือสร้าง หรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ และรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร

 ค. ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการนำาข้อมลูมาผา่นกระบวน 
การต่าง ๆ อย่างมีระบบ

 ง. การใชค้อมพวิเตอรน์ำาเสนอขอ้มลูภาพและเสยีง

5.  เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
 ก. ยุคจักรวรรดิโรมัน
 ข. ยุคอาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก
 ค. ยุคเมโสโปเตเมีย โดยชาวซูเมอร์  
 ง. ยุคโบราณตอนปลาย

6.   องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้ก่ขอ้ใด
 ก. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน
 ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์
 ค. ข้อมูล บุคลากร อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน
 ง. ความรู้สึก อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ 

กระบวนการต่าง ๆ 

7.  ข้อใดอธบิายประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านการศึกษา ได้ถูกต้อง ชัดเจน

 ก. ระบบติดตามผู้สำาเร็จการศึกษา
 ข. ระบบการจัดตารางสอน
 ค. ระบบการลงทะเบียน
 ง. ถูกทุกข้อ
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

8.  แนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคตเป็นอย่างไร

 ก. มนุษย์ได้แรงบันดาลใจจากพระเจ้าจึงเชื่อใน
เรื่องของภูตผีปีศาจ

 ข. มนุษยเ์บ่ือหนา่ยเทคโนโลยแีละกำาลงักลบัไปใช้
อุปกรณ์การสื่อสารแบบเดิม

 ค. มนษุยใ์ชอ้ปุกรณก์ารสือ่สารมากข้ึนเรือ่ย ๆ  และ
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

 ง. มนุษย์ปิดกั้นการติดต่อสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

   9. ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง

 ก. การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในชีวิตประจำาวันมีบทบาทมากขึ้น

 ข. สงัคมปจัจบัุนเปลีย่นจากสงัคมอตุสาหกรรมมา
เป็นสังคมเกษตรกรรม

 ค. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
ต่าง ๆ ของผู้คน

 ง. สภาพสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมา
เป็นสังคมสารสนเทศ

 10. อาชีพต่อไปนี้ข้อใดอธิบายอาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง ชัดเจน

 ก. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย 
 ข. นักเขียนโปรแกรม
 ค. นักวิเคราะห์ระบบ
 ง. ถูกทุกข้อ
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

1. จงบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงบอกประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. จงบอกฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่รู้จัก และอธิบายถึงลักษณะการทำางาน  มา 3 ชนิด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. จงบอกแนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตมาโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9.  จงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.  จงบอกอาชีพที่รู้จักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา 5 อาชีพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 
ใบงาน

คำ�ชี้แจง   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยใช้เวลาการนำาเสนอ 
กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1.  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.  แนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
 4.  อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มกีาร
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เม่ือเกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 

 ข้อที่ คำาตอบ

1 ง

2 ค

3 ง

4 ข

5 ค

6 ก

7 ง

8 ค

9 ข

10 ง
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เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เฉลยแบบฝึกหัด
 1. จงบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2. จงบอกประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป
  เริม่จากทีม่นษุยเ์รารูจ้กัการจดัเกบ็ขอ้มลู การสบืคน้ขอ้มลู และเอกสารตา่ง ๆ  และการสือ่สารสารสนเทศ
มาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียโดยชาวซูเมอร์ ซึ่งได้พัฒนาการเขียนเมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาลแต่ศัพท์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในความหมายสมัยใหม่ ปรากฏข้ึนเมื่อ ค.ศ.1958 ในงานพิมพ์ ฮาร์เวิร์ดบิซเนสรีวิว (Harvard Business 
Review) ซึ่งเขียนโดย แฮโรลด์ เจ. เลวิตต์ และ โทมัส แอล. วิสเลอร์ โดยให้ความเห็นไว้ว่า “เทคโนโลยีใหม่ยังไม่มีชื่อ
ท่ีต้ังขึ้นเป็นสิ่งเดียว เราจะเรียกมันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)” คำาจำากัดความของศัพท์น้ีประกอบด้วยเทคโนโลยี  
3 ประเภท ได้แก่ 1. เทคนิคเพื่อการประมวลผล  2. การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  
3. การจำาลองความคิดในระดับที่สูงขึ้นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 3.  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
  มี 5 ข้อ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ชอฟต์แวร์ (Soflware) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People)  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

 4.  จงบอกฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่รู้จัก และอธิบายถึงลักษณะการทำางาน มา 3 ชนิด
  1. คยีบ์อรด์ ลกัษณะการทำางานคือ เป็นอปุกรณรั์บข้อมลูมาตรฐานลักษณะคล้ายแปน้พิมพ์เคร่ืองพิมพ์ดดี 
ทัว่ไป มภีาษาไทยและภาษาอังกฤษมีกลุม่ตวัเลขอยูท่างด้านขวามอืของผูใ้ชมี้ลกัษณะเหมอืนกบัเครือ่งคดิเลขทำาใหส้ะดวก
ต่อการใช้งาน
  2. เมาส์ ลักษณะการทำางานคือ เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้า ซึ่งการใช้งานในปัจจุบัน มีหลายแบบ  
มีทั้งแบบท่ีมีสาย และไม่มีสาย ซึ่งเมาส์ท่ีไม่มีสาย เราเรียกว่าเมาส์อินฟราเรด และแบบมีลูกกล้ิงกับแบบมีแสง  
ซึ่งแบบมีแสงจะไม่มีลูกกลิ้งเราเรียกว่า ออปติคอล
  3. จอภาพ ลักษณะการทำางานคือ เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้าย
เครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 5.  ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง 
  โปรแกรมหรอืชดุคำาสัง่ (Instruction) ท่ีใชค้วบคมุการทำางานของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์อ่พว่ง
ต่าง ๆ ชุดคำาสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Application software)

 6.  ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
  มี 8 ข้อ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  
ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านความมั่นคง ด้านการคมนาคม ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านการพาณิชย์

 7.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร
  เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น  
ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษา  
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
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หน่วยที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ

              8. จงบอกแนวโน้มในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตมาโดยสังเขป
  ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามาก
ขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มจากวิทยุเรียกตัว (Pager) ซึ่งเป็นเครื่องรับข้อความ จนมาถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี ้
ได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานด้านอื่น ๆ ได้หลากหลาย นอกจากการพูดคุยธรรมดา โทรศัพท์เคล่ือนที่รุ่นใหม่สามารถ 
ใชถ้า่ยรปู ฟงัเพลง ฟงัวทิย ุดโูทรทศัน ์บนัทกึขอ้มูลส้ัน ๆ  บางรุ่นมลัีกษณะเปน็เคร่ืองชว่ยงานส่วนบคุคล (Personal Digital 
Assistant : PDA) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัส ทำาให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำาให้มนุษย์สะดวก สบาย แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งเสียง 
ภาพ พูดคุยโต้ตอบกันได้ทันทีทันใด
  ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สมัยก่อนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงโดยจุดเดียว (Stand Alone) ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในองค์กร หน่วย
งาน เพือ่ทำาใหส้ามารถใชข้อ้มลูรว่มกนั หรอืใชเ้คร่ืองพมิพร์ว่มกนั จนเกิดเปน็ระบบรบัและใหบ้รกิาร หรอืทีเ่รยีกวา่ระบบรบั 
ให้บริการ (Client-Server System) โดยมีเครื่องให้บริการ (Server) และเครื่องรับบริการ (Client) การให้บริการบนเว็บ
ก็นำาหลักการของระบบรับ-ให้บริการมาใช้ช่วยให้การทำางานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถทำางานจากที่ใดก็ได้
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) เป็นเครื่องให้บริการ
  ดา้นเทคโนโลยเีทคโนโลยีสารสนเทศยงัสามารถตดัสนิใจไดเ้อง เชน่ ระบบนำาเสน้ทางจราจร ระบบจอดรถ  
ระบบตรวจหาตำาแหน่งของวัตถุ ระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบที่ทำางานอัตโนมัติเช่นนี้ อาจกลายเป็น
ระบบหลักในการดำาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเข้ามาแทนที่การทำางานของมนุษย์ มีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวาง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 9. จงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยสังเขป
  ด้านสังคม จากการใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงการทำางานต่าง ๆ จนเกิดเป็นสังคมที่ติดต่อผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันว่า ไซเบอรฺ์สเปช (Cyber Space) ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพูด การชื้อสินค้า และบริการ 
การทำางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำาให้เกิดสภาพท่ีเสมือนจริง (Virtual) เช่น เกมเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง  
ซึ่งทำาให้ลดเวลาในการเดินทางและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
  ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศยงัสง่ผลใหเ้กดิสงัคมโลกาภวิตัน ์(Globalization) เพราะทำาใหม้นษุย์
เราสามารถชมข่าวสารต่าง ๆ ชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก สามารถรับรู้
ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำากัดภายในประเทศ  
กก็ระจายเปน็เศรษฐกจิโลก เกดิกระแสการหมนุเวยีนแลกเปล่ียนสินคา้และบริการอยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง ระบบเศรษฐกจิ 
ของทุกประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น 
  ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีประโยชน์ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น  
ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ การจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับ 
นำา้ทะเล ความสงูของคลืน่จากระบบเรดาร ์เป็นการศกึษาเพือ่หาสาเหต ุและนำาขอ้มลูมาวางแผนการสร้างระบบเพือ่ป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 10.  จงบอกอาชีพที่รู้จักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา 5 อาชีพ
   จากอาชีพทั้งหมด เลือกมา 5 ข้อ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer)  
นกัวเิคราะหร์ะบบ (System Analyst) ผูด้แูลและบริหารฐานขอ้มลู (Database Administrator) ผู้ดูแลและบริหารระบบ 
(System Administrator) ผูด้แูลและบรหิารระบบเครอืขา่ย (Network Administrator) ผูพ้ฒันาและบรหิารระบบเว็บไซต ์
(Webmaster) เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician) นักเขียนเกม (Game Maker)  
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แผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย
จำานวนชั่วโมง  4 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ

มัลติมีเดีย (Multimedia) เริ่มเป็นที่สนใจ และนิยม
นำาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวันในรูปแบบต่าง ๆ จนบางครั้ง
ไมอ่าจปฏิเสธไดเ้ลยวา่มลัตมิเีดยีไดแ้ฝงตวัอยูใ่นสือ่รูปแบบ
ตา่ง ๆ  ไปเสยีแลว้ ไมว่า่จะเป็นการใชง้านทางดา้นการศกึษา  
การบันเทิง การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การแพทย์  
การทำาธุรกิจ และทางด้านอื่น ๆ อีกมากมาย 

การนำาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ จำาเป็นต้อง
นำามัลติมีเดียเข้าไปเกี่ยวข้องแทบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็น 
ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งาน

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกความหมายของมัลติมีเดียได้
2. บอกความเป็นมาของมัลติมีเดียได้
3. บอกองค์ประกอบของมัลติมีเดียได้
4. บอกประเภทของมัลติมีเดียได้
5. อธิบายประโยชน์ของการใช้มัลติมีเดียได้
6. บอกลักษณะการใช้งานมัลติมีเดียในอนาคตได้

หน่วยที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับ

มัลติมีเดีย
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5. ประโยชน์
ของมัลติมีเดีย

4. รูปแบบ
ของมัลติมีเดีย

3. องค์ประกอบ
ของมัลติมีเดีย

6. มัลติมีเดียกับการ
ใช้งานในอนาคต 2. ความเป็นมา

ของมัลติมีเดีย

1. ความหมาย
ของมัลติมีเดีย
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หน่วยที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับ

มัลติมีเดีย

1. ความหมายของมัลติมีเดีย
จากคำาว่ามัลติมีเดีย  (Multimedia) เมื่อพิจารณา

แลว้สามารถแยกคำาศพัทไ์ดเ้ปน็ 2 คำา นัน้กค็อื มลัติ (Multi) 
และมีเดีย (Media)  ซึ่งมีความหมายดังนี้ มัลติ หมายถึง 
หลาย ๆ สิ่ง หลายอย่างรวมกัน ส่วนคำาว่า มีเดีย หมายถึง  
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ สื่อ ข่าวสาร ดังนั้น 
มัลติมีเดีย จึงหมายถึง การผสมผสานกันระหว่างตัวอักษร 
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ อาจจะใชส้ือ่ไดม้ากกวา่หนึง่
ชนิดขึ้นไปในการนำาเสนอผลงานร่วมกัน จากความหมาย 
ดังกล่าว ได้มีผู้รู้อีกหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539:219) มัลติมีเดีย หมายถึง 
สื่อหลายแบบของเทคโนโลยีที่ทำาให้คอมพิวเตอร์สามารถ
แสดงข้อความ ภาพ และเสียงได้พร้อมกัน

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2538:25) มัลติมีเดีย หมายถึง  
การผสมผสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  
และภาพวีดิทัศน์ สื่อความหมายข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 
ไปสู่ผู้ใช้โปรแกรม

ยืน ภู่วรรณ (2538:159) มัลติมีเดีย หมายถึง  
สื่อหลายอย่าง สื่อหรือตัวกลาง คือ สิ่งที่จะส่งเสริม 
ความเขา้ใจระหวา่งกนัของผู้ใช้ เช่น ข้อมลูตวัอักษร รปูภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอื่น ๆ อีกที่จะนำามา
ประยุกต์ร่วมกัน

ทเวย์ (Tway.1995:2) ได้ให้ความหมายของ
มัลติมีเดียไว้ ว่า คือ การใช้ตัวหนังสือ ภาพกราฟิก  
การใช้เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอหรือมากกว่านี้  
ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ จะทำางานร่วมกัน ซึ่งจะทำาให้ 
ผู้ใช้สามารถควบคุมและโต้ตอบกับโปรแกรมได้

เจฟฟ์โคท (Jeffcoate.1995) มัลติมีเดีย คือ  
ระบบส่ือสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านทางสื่อ 
ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล 
ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียงและวีดีทัศน์

วอแฮน (Vaughan.1996) การใช้คอมพิวเตอร์ 
ส่ือความหมายโดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น 
ข้อความ กราฟิก ภาพศิลป์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  
และวีดีทัศน์ เป็นต้น

สรุป จากความหมายข้างต้นพอจะสรุปความหมาย
ของมลัตมิเีดียไดด้งันี ้มลัตมิเีดยี หมายถงึ การใชส้ือ่รว่มกัน 
ผสมผสานสื่อหลากหลายชนิด ประกอบไปด้วย ข้อความ 
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว วดีโิอ เสยีง ซึง่อาจจะนำาเสนอออก
มาในรูปของการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกบัโปรแกรมซอฟตแ์วร์
ในการสื่อความหมาย เป็นต้น

2. ความเป็นมาของมัลติมีเดีย
สืบเนื่องจากการใช้มัลติมีเดียในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พบว่า การใช้มัลติมีเดียในอดีต เน้นการใช้สื่อในรูปแบบ 
ช่องทางเดียว ผ่านการมองเห็น การฟัง หรือการสัมผัส  
อย่างใดอย่างหนึ่ง อีกทั้งเนื้อหาสาระที่นำาเสนอออกมา 
ไม่น่าสนใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มีการจัดแสดงการใช้สื่อ 
ตา่ง ๆ  ผสมผสานกนัขึน้ โดยแอนดี ้วอรฮ์อล (Andy Warhol)  
ศิลปินเพลงที่จัดแสดงชื่อ The Exploding Plastic  
Inevitable ซ่ึงมีการแสดงท่ีผสมผสานกันระหว่างแสง 
สี ดนตรี และศิลปะการแสดงเข้าด้วยกัน จากการแสดง
คร้ังนี้ จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของมัลติมีเดีย วิวัฒนาการของ
มัลติมีเดียจะสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ดังนี้
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ปี พ.ศ. รายละเอียด

2489 จอห์น วิลเลี่ยม มอชลีย์ (John William Mauchly) และจอห์น เพรสเปร์ เอ็ดเคิร์ท (John Presper 
Eckert) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ได้คิดค้นนวัตกรรมของ
คอมพิวเตอร์เรียกสิ่งประดิษฐ์นั้นว่าอินิแอ็ค (eldctronix numerical integrator and calculator: 
ENIAC) สามารถใช้ในการคำานวณไดถ้งึ 5,000 คำาสัง่ภายใน 1 วนิาท ีเครือ่งมขีนาดใหญม่ากและนำา้หนกั
มากถึง 30 ตนั สว่นประกอบภายในเปน็หลอดสญูญากาศ (vacuum tubes) จำานวน 19,000 หลอด และมี 
ตัวรีซิสเตอร์ (iesistor) จำานวน 70,000 ชิ้น ใช้กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200,000 วัตต์ ต่อการใช้งาน

2513 บริษทัอนิเทล (Intel) ได้คดิคน้สิง่ประดษิฐใ์หมท่ี่เรยีกวา่ ชพิ (chip) หรอืไมโครโพรเซสเซอร ์(micro-
processor) เป็นส่วนประกอบหลักที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์ และภายในปีเดียวกันบริษัทแอปเปิ้ล 
(Apple) ไดเ้ข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชง้านคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล (personal computer:PC)

2518 เปิดตัวคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอลแตร์ 8800 (Altair 8800) ผู้ผลิต คือ ไมโครอินสทรูเมนเทชัน  
เทเลเมทรีซิสเตมส์ (Micro Instrumentation Telemetry Systems) ซ่ึงเป็นมินิคอมพิวเตอร์ที ่
ออกวางจำาหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปรุ่นแรกและขายได้มากกว่า 10,000 เครื่อง ทำาให้คนทั่วไป 
ที่มีโอกาสได้ใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น

2519 สตีเฟน โวชแนก (Stephen Wozniak) ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นแอปเปิ้ล 1 (Apple 1) เป็น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่จัดจำาหน่ายโดยบริษัท แอปเปิ้ล นำาไปจัดจำาหน่ายและใช้ในเชิงพาณิชย์

2526 เปิดตัวคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอลไอเอสเอ (LISA) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเคร่ืองแรกที่มาพร้อมกับ 
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้หรือจียูไอ (graphic user interface:GUI) และใช้งานด้วยเมาส์ 
(mouse) แต่กลับล้มเหลวอย่างมากด้วยราคาขายปลีกที่สูงเกินไปจนลูกค้าซื้อไม่ได้

2527 เปิดตัวคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแมคอินทอช (Macintosh) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรก 
ในเชิงพาณิชย์ ที่ประสบความสำาเร็จกับการนำาเอาคุณลักษณะของเมาส์และจียูไอมาใช้อำานวย 
ความสะดวกในการใช้งานและเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ติดตั้งระบบเสียง

2534 ผู้นำาทางด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จาก 2 ค่ายใหญ่ ประกอบด้วย ค่ายไมโครซอฟท์
มีจำานวนสมาชิก 85 องค์กร ได้จัดตั้งสมาคมมัลติมีเดียพีซี (multimedia personal computer: 
MPC) และอีกค่ายเป็นการรวมกันระหว่างไอบีเอ็ม (IBM) กับแอปเปิ้ล มีจำานวนสมาชิก 200 องค์กร  
ได้จัดตั้งสมาคมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive multimedia association: IMA) โดยทั้ง  
2 สมาคมมีบทบาทและหน้าที่ในการกำาหนดมาตรฐานและหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน

2541-
ปัจจุบัน

เป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประมวลผลได้เร็วข้ึน พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลมากข้ึน ประหยัด
พลังงาน ราคาถูก มีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้งานหลากหลาย มีระบบเครือข่ายรองรับในการเข้าถึงข้อมูล 
ร่วมกัน จึงนำาไปสู่ประสิทธิภาพในการทำางานและการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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3. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดียสามารถจำาแนกได้  

5 ประเภท คือ ตัวอักษรหรือข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Still 
Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  
และภาพวีดิทัศน์ (Video)  เมื่อนำามาผสมผสานเข้าด้วย
กัน ก็จะได้การนำาเสนอหรือการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม ่
ที่น่าสนใจจนกลายเป็นมัลติมีเดีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวอักษรหรือข้อความ 
(Text)

2. ภาพนิ่ง
(Still Image)

3. ภาพเคลื่อนไหว
(Animation)4. เสียง

(Sound)

5. ภาพวีดิทัศน์
(Video)

องค์ประกอบของ

มัลติมีเดีย

3.1 ตัวอักษรหรือข้อความ (Text)
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำาพูด หรือความรู้สึก เพื่อ

ใช้สื่อสารหรือสื่อความหมายระหว่างกัน เมื่อนำามาใช้ใน
งานมัลติมีเดียจึงมุ่งเน้นการให้ข้อมูล ข่าวสาร ทำาให้เข้าใจ
ง่าย และส่ือความหมายตรงประเด็นตามขอ้ความทีป่รากฏ 
แหล่งที่มาของตัวอักษรหรือข้อความมี 3 ลักษณะ คือ 
ขอ้ความจากการพมิพ ์ขอ้ความอเิลก็ทรอนกิส ์และขอ้ความ
จากการสแกน

 3.1.1 ข้อความจากการพมิพ ์เป็นข้อความ
ทีเ่กดิจากการพมิพผ์า่นแปน้พมิพ ์(Keyboard) 
ของคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิต  
(Microsoft Office Word) โน้ตแพด (Notepad)  
และเท็กซ์อีดิทเตอร์ (TextEditor) เป็นต้น  
ตัวอักษรท่ีได้จากการพิมพ์สามารถกำาหนด
ชนิดและรูปแบบของตัวอักษรได้ โดยตัวอักษร 
แต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII

 3.1.2 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ข้อความที่พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบส่ือ สามารถ
ประมวลผลได ้ขอ้ความในรปูแบบไฮเปอรเ์ทก็ซ ์
(Hyper Text) เป็นรูปแบบของข้อความที่ได้
รับความนิยมสูงมาก ในปัจจุบัน มีการเผยแพร่
เอกสารทางเวบ็ไซต์ โดยใชเ้ทคนคิการลงิก ์หรอื
เชื่อมข้อความไปยังข้อความ หรือจุดอื่น ๆ ได้
 3.1.3 ข้อความจากการสแกน เป็น
ข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้จาก
การนำาเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบับ) 
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มาทำาการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จะได้ผล 
ออกมาเป็นภาพ (Image) ตามจำานวนที่ต้องการ และยังสามารถ
แปลงข้อความภาพ เป็นข้อความปกติ โดยอาศัยโปรแกรม OCR 
(Optical Character Recognition)

3.2 ภาพนิ่ง (Still Image)
เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 

และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่า
ข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจากภาพจะให้ผลเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วย 
การมองเห็นได้ดีกว่า ถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือ 
ตั ว อักษรนั่ น เอง  เนื่ อ งจากข้อความห รือตั วอั กษรจะ มีข้ อจำ ากั ด 
ทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมาย
ได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น 

ภาพกราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำาเสนอที่ดี มีสีสัน มีรูปแบบ 
ที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้าง ประกอบด้วย ภาพบิตแมพ  
(Bitmap) เป็นภาพท่ีมีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็ก ๆ ที่แสดง 
คา่ส ีทำาใหร้ปูภาพแตล่ะรปู เกบ็ขอ้มลูจำานวนมาก หากจะนำามาใช ้จงึมเีทคนคิ 
การบบีอดัขอ้มลู ฟอรแ์มตของภาพบิตแมพ ท่ีรูจ้กักนัดีได้แก่ .GIF, .JPG, .BMP, 
.PCX และ.TIF  ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบ
ของเส้นลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้น ๆ เกิดจาก 
การคำานวณคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้น 
หลาย ๆ  จดุ เปน็ลักษณะของโครงรา่ง (Outline) และสีของคนเกดิจากสีของเส้น 
โครงร่างนั้น ๆ กับพื้นที่ผิวภายใน เมื่อมีการแก้ไขภาพ จะเป็นการแก้ไข
คณุสมบตัขิองเสน้ ทำาใหภ้าพไมส่ญูเสยีความละเอยีด ภาพแบบเวกเตอร์ทีรู้่จัก
คือภาพ .wmf ซึ่งเป็น clipart ของ Microsoft Office ภาพฟอร์แมตที่ได้จะ 
อยู่ในโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Macromedia Freehand  
คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำานวนมาก ๆ  
ในลั กษณะของตารา งภาพ  หรื อห้ อ งสมุ ดภาพ  หรื อคลั งภาพ  
เพ่ือง่ายตอ่การใช ้สบืคนื ไดง้า่ย สะดวก และรวดเรว็ สว่น Hyper Picture จะเปน็
ภาพชนิดพิเศษ มักพบบนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา  
ตลอดจนการนำาภาพจากอุปกรณ์จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล, กล้องวิดีโอ
ดิจิตอล หรือสแกนเนอร์ ก็สามารถนำามาใช้บนสื่อมัลติมีเดียได้เช่นกัน

3.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง โดยการนำาภาพนิ่งมาเรียงกันเป็นชุด ๆ เพื่อแสดงบนจอ 
ทีละภาพด้วยความเร็วสูงซึ่งอาจเป็นภาพที่ได้จากภาพวาด ภาพถ่าย  
หรือภาพคน สัตว์ สิ่งของก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องเฉพาะเจาะจงแต่ภาพการ์ตูน
เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมการผลิต  
จะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง ซึ่งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยว
กบัขนาดของไฟลท์ีต่อ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็มากกวา่ภาพนิง่หลายเท่านัน่เอง
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 3.3.1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 
Traditional AnimationTraditional Anima-
tion หรือ Hand Drawing Animation หรือ 
2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจาก 
การวาดภาพที่ละภาพหลาย ๆ พันภาพ และ
ฉายภาพเหล่านัน้ผ่านกล้องโดยใชเ้วลาไมก่ีว่นิาที

• แบบ Stop Motion 
Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation 

ภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวต้อง
เข้าไปทำาการเคลื่อนไหวโดยตรงกับแบบจำาลอง (Model)  
และทำาการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรม ๆ แบบจำาลองนี้อาจ
จะเป็นของเล่นต่าง ๆ

• แบบ Computer Animation
Computer Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มัก

พบกันได้บ่อย ๆ ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้โปรแกรม
เป็นไปได้ง่าย ซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการทำา
ภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรม 3DS Max, Maya, Adobe 
flash เป็นต้น

3.1.2 ประเภทของภาพเคลื่อนไหว
3.1.2.1 แบบ 2 มิติ (2D Animation) 

ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 
สามารถมองเหน็ได้ทัง้ความสงู
และความกว้าง ซึ่งจะมีความ
เหมือนจริงพอสมควร และ
การสร้างจะไม่สลับซับซ้อน
มากนัก เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่
ปรากฏตามเว็บต่าง ๆ รวมทั้ง 
Gif Animation

3.1.2.2 แบบ 3 มิติ (3D Animation) 
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 
สามารถมองเหน็ได้ทัง้ความสงู  
ความกว้าง  และความลึก  
ภาพท่ีเห็นจะมีความสมจริง
ม า ก ถึ ง ม า ก ที่ สุ ด  เ ช่ น 
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง NEMO  
เป็นต้น

รูปที่ 2.1  Tradional Animation 
ที่มา : www.kroojan.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 2.2  Stop Motion
ที่มา : www.kroojan.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 2.3  Computer Animation
ที่มา : www.kroojan.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 2.4  ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
ที่มา : www.kroojan.com, 

(พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 2.5 ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
ที่มา : www.kroojan.com, 

(พฤษภาคม 2559)
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3.4 เสียง (Sound) 
เสียง หมายถึง พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ทำาให้

เกิดการอัดและขยาย สลับกันของโมเลกุลอากาศ ความดันบรรยากาศจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตามการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศ เรียกว่า คลื่นเสียง

3.4.1 ประเภทของเสียง แบ่งตามลักษณะการเกิดเสียงได้ 3 ลักษณะ
3.4.1.1 เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้น

อยา่งตอ่เนือ่ง จำาแนกออกเปน็ 2 ลักษณะ คอื เสียงดังต่อเนือ่งแบบคงที ่
(Steady-State Noise) และเสียงดังต่อเนื่องท่ีไม่คงที่ (Non-Steady 
State Noise) 

  • เสยีงดงัตอ่เนือ่งแบบคงท่ี (Steady-state Noise) เปน็ลักษณะ
เสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียง เปลี่ยนแปลง ไม่เกิน 3 เดซิเบล เช่น  
เสียงจากเครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เสียงพัดลม เป็นต้น

  • เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non-steady state Noise)  
เปน็ลกัษณะเสยีงดงัตอ่เนือ่งทีมี่ ระดับเลียงเปล่ียนแปลงเกนิกา่ 10 เดชิ
เบล เช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น

3.4.1.2 เสียงดังเป็นช่วง ๆ (lntermittent Noise) เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง 
มีความเงียบ หรีอเบากว่าเป็นระยะ ๆ สลับไปมา เช่น เสียงเครื่องปั๊ม/
อัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา เป็นต้น

3.4.1.3 เสียงดังกระทบ หรือ กระแทก (lmpact or lmpulse Noise) 
เป็นเสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที  
มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดชิเบล เช่น เสียงการตอก 
เสาเข็ม การปั๊มชิ้นงาน การทุบเคาะอย่างแรง เป็นต้น

3.4.2  รูปแบบของไฟล์เสียงชนิดต่าง ๆ ไฟล์เสียงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน 
หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทเหมาะกับงานที่ต่างกันไฟล์รูปแบบหลัก ๆ  
ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Wave, CD Audio, MP3, WMA, RA ซึ่งทั้งหมดนี้
เรียกว่าไฟล์รูปแบบคลื่นเสียง (waveform) ส่วนไฟล์เสียงอีกประเภทหนึ่ง คือ
ไฟล์ MIDI ซึ่งรายละเอียดของไฟล์เสียงแต่ละประเภท มีดังนี้
.wav (Wave) เป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows มีคุณสมบัติที่สำาคัญ 

คือ ไฟล์มีขนาดใหญ่ครอบคลุมความถี่เสียงได้ทั้งหมด ทำาให้คุณภาพ
เสียงดีมาก สามารถกำาหนดคุณภาพเสียงได้หลากหลาย เช่น เสียงโมโน 
หรือสเตอริโอ 

.cda (CD Audio) เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลที่มีรูปแบบเหมือนกับไฟล์ Wave  
ให้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นธรรมชาติ โดยทั่วไปเรียก CD เพลง เมื่อนำามา
ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมสำาหรับเล่น CD จะมองเห็น
ข้อมูลเสียงในรูปของแทร็กเสียง (Audio Tack) ถ้าต้องการ copy  
หรือนำาไฟลป์ระเภทนีม้าใชง้านกบัโปรแกรมประยกุต์ต่าง ๆ  จะต้องแปลง
ให้เป็นไฟล์ .wav เสียก่อน 

.mp3 (MP3) เป็นไฟล์เสียงที่มีพ้ืนฐานจากไฟล์ Wave แต่มีขนาดเล็กกว่า
ประมาณ 8-10 เท่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบีบอัดให้เล็กลง แต่ยัง
คงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ ไฟล์ MP3 ได้รับความนิยมมาก สำาหรับ 
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รูปที่ 2.6  MPEG เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่
นิยมมากในปัจจุบัน ที่มา : www.sites.google.com,  

(พฤษภาคม 2559)

การบันทึกเพลง ไฟล์ประเภทนี้ความยาว 4 นาที มีขนาด
ประมาณ 5MB สามารถ ก๊อบปี้เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ได้เหมือน
ไฟล์ข้อมูลปกติทั่วไป แต่การสร้างและการแก้ไขไฟล์ค่อนข้าง
ซับซ้อน คือ ต้องบันทึกเสียงให้เป็นไฟล์ .wav จากนั้นจึงบีบอัด
ให้กลายเป็น .mp3  

.wmv (Windows Media Audio) เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่
กว่า .mp3 มีการบีบอัดดีกว่า ทำาให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า ซึ่ง
คณุสมบติัทัว่ไปเหมอืนกบั .mp3 เมือ่กอ่นการเล่นไฟลป์ระเภท
นี้ต้องเล่นผ่านโปรแกรม Windows Media Player เท่านั้น แต่
ปัจจุบันมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์นี้ได้

.ra (Real Audio) เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานมาจากไฟล์ .wav  
แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ใช้การรับส่ง
ข้อมูลเสียงทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก และต้องใช้กับโปรแกรม  
Real Player เท่านั้น

.mid (Musical Instrument Digital Interface) เป็นไฟล์
เสียงที่มีขนาดเล็กมาก แก้ไขได้ง่าย แต่ไม่สามารถบันทึก
เสียงร้องได้ นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีเป็นเสียงดนตรี   
โดยจะบรรจุข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทำาให้เกิดเสียงดนตรี  
เมื่อเล่นไฟล์ .midi จะเป็นการสั่งให้อุปกรณ์นั้น ๆ  มีเสียงดนตรี
ออกมา เมื่อนำาเสียงเหล่านั้นมาร้อยเรียงกันก็จะกลายเป็น
ท่วงทำานองดนตรี หรือเสียงเพลง ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอรส์ามารถ
เล่นไฟล์ .midi ได้ โดยใช้โปรแกรมประเภท MIDI Player 

.aiff (Audio Interchange File Format) เป็นไฟล์เสียงที่ไม่
สามารถบีบอัดข้อมูลได้ ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่ นิยมใช้กันมาก
ในคอมพิวเตอร์ MAC ซ่ึงไฟล์ .aiff เป็นได้ทั้งแบบโมโน 
และสเตอริโอ มีความละเอียดเริ่มต้นท่ี 8 บิต/22 กิโลเฮริตซ์ 
24/96 กิโลเฮริตซ์ หรือมากกว่า 

.ogg (Ogg Vorbis) เป็นการบีบอัดไฟล์เพลงให้เล็กลงแบบใหม่  
ทำาใหไ้ฟลท์ีไ่ดม้ขีนาดเลก็กวา่ .mp3 แตใ่หค้ณุภาพเสยีงทีด่กีวา่ 
สามารถเข้ารหัสเสียงได้หลายแบบทั้งโมโนและสเตอริโอ จนถึง
ระบบ 5.1 Surround Sound 

.aac (Advanced Audio Coding) เปน็ไฟล์ทีพ่ฒันามาจากมาตรฐาน 
MPEG-2 จึงทำาให้ไฟล์มีขนาดเล็ก และมีคุณภาพสูงกว่าไฟล์ 
.mp3 สุ่มความถี่ได้ถึง 96 kHz รองรับอัตราการเล่นไฟล์สูงถึง 
576 Kbps สามารถแยกเสียงได้ถึงระบบ 5.1 ช่อง เทียบเท่า 
Dolby Digital 

.m4a (MPEG-4 Audio) เป็นไฟล์เพลงที่มีความสามารถในการบีบอัด 
ได้หลายขนาด รองรับการเก็บชื่อเพลงและชื่ออัลบั้ม เป็นไฟล ์
ที่ผลิตโดยบริษัท Apple 
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3.5 ภาพวีดิทัศน์์ (Video) 
คือ มัลติมีเดียท่ีมีลักษณะสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยาย

ได้ การนำาเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความ
บันเทิง ประโยชน์ของวิดีโอมีมากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ความบันเทิง ยังสามารถ 
สร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งาน เช่น วิดีโอนำาเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

 3.5.1 ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเห็นได้ทั้งภาพ 
และฟังเสียงมีความคงที่ของเนื้อหาเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวที่แสดง 
ความต่อเนื่องของการกระทำาใช้ได้ทั้งผู้ชมทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
เสนอได้ทั้งภาพจริงและกราฟิกต่าง ๆ สามารถเก็บเป็นข้อมูลและนำามา 
เผยแพร่ได้หลายครั้ง
 3.5.2 จุดเด่นของวีดิทัศน์ที่ได้เปรียบสื่อชนิดอื่น ๆ ดังนี้
 • สามารถนำาเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 • สามารถนำาเสนอภาพที่ใหญ่มากมาให้ดูได้ เช่น ภาพโลก
 • สามารถนำาเสนอภาพท่ีเลก็มาใหดู้ได้ เชน่ สตัวข์นาดเลก็พวกไฮดรา
 • สามารถนำาเสนอภาพจากที่ห่างไกล/ภาพเหตุการณ์ในอดีต
 • สามารถนำาเสนอภาพที่หายาก เช่น ภูเขาไฟระเบิด
 • สามารถทำาภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้ช้าลง
 • สามารถทำาภาพที่เกิดขึ้นช้ากินเวลานานให้รวดเร็ว เช่น การบาน
ของดอกไม้
 • สามารถนำาเสนอแทนภาพจริงที่เป็นอันตราย เช่น การทดลอง
ทางเคมี
 3.5.3 ประโยชน์ของวีดิทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นสื่อที่เหมาะสมสำาหรับ
ใช้เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็นส่ือที่สามารถทำาให้ผู้เรียน
ได้เห็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และทำาให้ผู้เรียน 
ได้ยินเสียงที่สอดคล้องกับภาพน้ัน ๆ ด้วย วีดิทัศน์สามารถใช้ใน 
การสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิงท่ีสามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็น 
และยังจับความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่าง ๆ ได้                  
เพราะผู้สาธิตสามารถจัดเตรียม และจัดทำาวีดิทัศน์อย่างถูกต้องก่อนที่
จะนำาไปใช้จริง (เปรื่อง กุมุท.2515) นอกจากนั้นการใช้วีดิทัศน์สามารถ
เลือกดูภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้ การบันทึกภาพวีดิทัศน์สามารถ
กระทำาได้ท้ังในห้องถ่ายภาพ (Studio) และห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ 
ตดัตอ่สว่นทีไ่มต่อ้งการ หรอืเพิม่เตมิสว่นใหมล่งไปได ้(กดิานนัท,์ 2536:144) 
ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ สมพงษ์ (2535) ที่กล่าวว่าวีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถ
ตรวจเช็คภาพได้ทันที และในขณะที่ถ่ายภาพถ้าไม่พอใจก็สามารถลบทิ้ง  
และบันทึกใหม่ได้ สำาหรับเสียงก็สามารถบันทึกลงในแหล่งบันทึก  
ไปพร้อม ๆ กับการบันทึกภาพได้ทันที ในขั้นตอนของการตัดต่อทำาได้ 
โดยงา่ย และไมจ่ำาเปน็ตอ้งแยกการบนัทกึเสยีงตา่งหากเหมอืนกบัภาพยนตร์

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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4. รูปแบบของมัลติมีเดีย
4.1 การสอน (Teaching) 
คือโปรแกรมท่ีสร้าง ข้ึนมาในลักษณะของบท

เรียนโปรแกรม เป็นการเรียนการสอนของครู มีบทนำา  
(Introduction) และมคีำาอธบิาย (Explanation) ประกอบ 
ด้วยทฤษฏี กฎเกณฑ์ คำาอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน 
เมื่อผู้เรียนศึกษาแล้วมีการแสดงผลย้อนกลับ (Feed-
back) การกระทำาของผู้เรียน ทำาได้เพียงไร ซึ่งทำาให้ 
ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริมความรู้ เพิ่มเติม ให้กับผู้เรียน 
ที่มีผลการเรียนอ่อนอีกด้วย

4.2 การสาธิต (Demonstration) 
สาธิตโดยการใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับ 

การสาธติของครผููส้อน แตก่ารสาธติโดยการใช้คอมพิวเตอร์
จะน่ าสนใจก ว่า เพราะคอมพิ ว เตอร์ ให้ เส้นกราฟ 
ที่สวยงามตลอดทั้งสี และเสียง ผู้สอนสามารถนำาไปใช้กับ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

4.3 การสนทนา (Dialogue) 
เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน แทนที่ผู้สอนกับ

ผู้เรียนจะพูดคุยกันระหว่างอยู่ในชั้นเรียนโดยใช้เสียงก็จะ

ใช้ตัวอักษรบนจอภาพแทน มีการสอนด้วยการตั้งคำาถาม  
หรือปัญหาถาม เพื่อให้ผู้เรียนได้โต้ตอบในชั้นเรียน

4.4 การไต่ถาม (Inquiry) 
สามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถแสดงได้ทันทีเม่ือผู้เรียน
ต้องการ ด้วยระบบง่าย ๆ ท่ีผู้เรียนสามารถทำาได้เอง 
โดยการกดหมายเลขหรือใส่รหัส ทำาให้คอมพิวเตอร์แสดง
ข้อมูล ซึ่งจะตอบคำาถามของผู้เรียนได้ตามความต้องการ

4.5 สถานการณ์จำาลอง (Simulations) 
เป็นโปรแกรมที่จำาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับ

สถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติ
ต่าง ๆ  อยู่ในโปรแกรม ผู้เรียนสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือ
จัดการได้ มีการโต้ตอบ มีตัวแปร หรือทางเลือกให้หลาย ๆ   
ทาง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ เพ่ือศึกษาผลที่เกิด
จากทางเลือกเดียว บางบทเรียนเป็นการสร้างสถานการณ์
จำาลองมีการทดลองให้เห็นจริง สามารถใช้คอมพิวเตอร์
จำาลองแบบให้ผู้เรียนได้เห็นจริง และเข้าใจได้ง่าย เช่น     
การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. การสอน 
(Teaching) 

2. การสาธิต 
(Demonstration) 

3. การสนทนา 
(Dialogue) 

4. การไต่ถาม 
(Inquiry) 

5. สถานการณ์จำาลอง 
(Simulations)

6. การแก้ปัญหา 
(Problem Solving) 

7. เกม
(Games) 

8. การทดสอบ 
(Testing Application) 

9. การฝึกและปฏิบัติ 
(Drill and Practice) 

10. การรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
(Combination) 

รูปแบบของ

มัลติมีเดีย
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4.6 การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เน้นการฝึกให้คิด ตัดสินใจ 

ผู้เรียนจะต้องเลือกวิธีแก้ปัญหา อาจตอบเพียงข้อเดียวหรือแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วย การแก้ปัญหาบางข้อ  
กวา่จะตอบได ้จะตอ้งใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยแกปั้ญหาดว้ย เพราะเปน็ 
การคำานวณที่สลับซับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นการวัดความสามารถของ
ผู้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใดอีกด้วย

4.7 เกม (Games) 
เกมในคอมพิว เตอร์ ใช้ เพื่ อการศึกษา เป็นสิ่ งที่ ใช้  

เพื่อความเร้าใจให้แก่ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีเหตุการณ์ 
ที่มีการแข่งขัน สามารถเล่นได้ ผู้เรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน  
มีการแข่งขันและการร่วมมือ มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ  
โดยตอ้งมจีดุมุง่หมายเนือ้หาและขบวนการท่ีเหมาะสมกบัหลกัสตูร

4.8 การทดสอบ (Testing Application) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มักจะรวมการทดสอบเป็นการวัด 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้สร้างแบบทดสอบจะต้อง 
คำานึงถึงหลักการต่าง ๆ ในการสร้างข้อสอบ การจัดการสอน 
การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ การสร้าง
คลังข้อสอบ และการจัดให้ผู้สอนสามารถสุ่มเลือกข้อสอบเองได้  
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทจะต้องคำานึงถึง
วัตถุประสงค์ในการนำาไปใช้ด้วยเสมอ

4.9 การฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice) 
แบบการฝึกและแบบปฏิบัติส่วนใหญ่จะใช้เสริม เมื่อผู้สอน

ได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้ว จากน้ันให้ผู้เรียนทำาแบบฝึกหัด 
เพือ่วดัระดบัหรอืให้นักเรยีนมาฝกึจนถึงระดบัทีย่อมรบัไดบ้ทเรยีน 
ประเภทนี้  จึงประกอบด้วยคำาถามคำาตอบที่จะให้ผู้ เรียน 
ทำาการฝึกและปฏิ บัติ  ควรเตรียมคำาถามไว้ ให้มากที่ สุด 
เพื่อผู้เรียนจะได้ทำาการสุ่มขึ้นมาเอง โดยสามารถจำาคำาตอบหรือ
แบบไปรูค้ำาตอบมากอ่น หรอืจำาไดจ้ากการทำาในครัง้แรก อาจตอ้งใช ้
หลักจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากทำาและต่ืนเต้นกับการ
ทำาแบบฝึกหัด อาจมีการแข่งขัน เช่น จับเวลา หรือสร้างรูปแบบ 
ให้ตื่นเต้นจากการมีเสียง เป็นต้น

4.10 การรวมวธิกีารตา่ง ๆ  เขา้ดว้ยกนั (Combination) 
คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลายแบบรวม

กันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการ 
วิธีการสอนหลาย ๆ แบบ มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียน 
การสอน โปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมหนึง่ ๆ  อาจมทัีง้ลักษณะ
ทีใ่ช้เปน็การสอน เกม การไตถ่าม การแกปั้ญหา  และการฝึกปฏิบตัิ

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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5. ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรา

มากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์ ดังนี้
5 . 1  ก า ร ส ร้ า ง สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

อั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด แ บ บ ดิ จิ ต อ ล
(D i g i t a l  L ib ra ry )  การ เรี ยนการสอนทาง ไกล  
(Distance Learning) การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classroom) และการเรยีนการสอนแบบกระจาย  
อันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

5.2 ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ที่่เรียกว่า E-Commerce อันจะช่วยให้การนำาเสนอสินค้า  
มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม

5.3 ธุรกิจการพิมพ์  นับเป็นอีกหนึ่ งธุรกิจ ท่ี
สัมพันธ์กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะส่งผลให้หนังสือ  
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจุบันก็มี 
E-Magazine หรือ E-Book ออกมาอย่างแพร่หลาย

5.4 ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการนำา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วย จะทำาให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม

5.5 ธุรกิจโฆษณา และการตลาด มีการใช้มัลติมีเดีย 
เข้ามาช่วยในการสร้างส่ือโฆษณา ซ่ึงจะช่วยดึงดูด 
คนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความแปลกใหม่

5 .6  การแพทย์และสาธารณสุข  ปัจจุบันมี  
การสร้างส่ือเรียนรู้ด้านการแพทย์ ช่วยให้ประชาชนทั่วไป  
มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การดูแล รักษาสุขภาพตนเอง

5.7 นันทนาการ นับเป็นบทบาทท่ีสำาคัญมาก 
ท้ังในรูปของเกมการเรยีนรู้การประยกุต์ใช ้Virtual Reality  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

5.8  การใชค้วามจรงิเสมอืนมกีารประยกุต์ใช้ Virtu-
al Reality เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ

มัลติมีเดีย

1. การสร้างสื่อการเรียนการสอน

2. ภาคธุรกิจ

3. ธุรกิจการพิมพ์

4. ธุรกิจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

5. ธุรกิจโฆษณาและการตลาด

6. การแพทย์
และสาธารณสุข

7. นันทนาการ

8. การใช้ความจริงเสมือน
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6. มัลติมีเดียกับการใช้งานในอนาคต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้บูรณาการเข้าสู่

ระบบธุรกิจ ตลอดจนชีวิตประจำาวัน ดังนั้นองค์การท่ีจะ
อยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการ
กับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะมผีลตอ่การดำาเนินธรุกจิในอนาคต เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่สำาคัญในอนาคตมีดังต่อไปนี้

6.1 คอมพิวเตอร์ (Computer) 
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปจากยุคแรก 

ที่ เครื่องมีขนาดใหญ่ทำางานได้ช้า ความสามารถตำ่า  
และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวม 
ขนาดใหญ ่(Very large Scale Integrated Circuit : VLSI) 
ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ทำาให้
ประสิทธิภาพของส่วนประมวลผลของเครื่องพัฒนาขึ้น
อยา่งเห็นไดชั้ด นอกจากนีย้งัไดม้กีารพฒันาหนว่ยความจำา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน แต่มีราคาถูกลง ซึ่งช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการทำางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ในปัจจุบัน โดยท่ีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในขณะท่ีมี
ความสามารถเท่าเทียมหรือมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ในสมัยก่อน ตลอดจนการนำาคอมพิวเตอร์ 
ชนิดลดชุดคำาสัง่ (Reduced Instruction Set Computer) 
หรือ RISC มาใช้ในการออกแบบหน่วยประเมินผล ทำาให้
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำางานได้เร็วขึ้นโดยใช้คำาสั่ง 
พื้นฐานง่าย ๆ นอกจากน้ีพัฒนาการ และการประยุกต์ 
ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ งสาขาวิทยาศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผล
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลตามหลักการ 
และเหตุผลของมนุษย์

6.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ AI 

เปน็การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ใหม้คีวามสามารถ
ที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้เหมือนอย่างการใช้
ภูมิปัญญาของมนุษย์จริง ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ใน
หลายสาขาวิชาได้ศึกษาและทดลองท่ีจะพัฒนาระบบ
คอมพวิเตอรใ์ห้สามารถทำางานทีมี่เหตผุล โดยการเลยีนแบบ 
การทำางานของสมองมนุษย์ ซ่ึงความรู้ทางด้านนี้ถ้าได้
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถนำามาประยุกต์ 
ใชง้านต่าง ๆ  อยา่งมากมาย เชน่ ระบบผู้เชีย่วชาญเปน็ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อให้ความสามารถในการแก้

ปัญหาได้อย่างผู้เช่ียวชาญ และหุ่นยนต์ (robotics) เป็น 
การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ให้สามารถปฏิบัติงานและใช้ทักษะ
การเคล่ือนไหวได้ใกล้เคยีงกบัการทำางานของมนษุย ์เปน็ตน้

6.3 ระบบสารสนเทศสำาหรบัผูบ้รหิาร (Executive 
Information System) หรือ EIS 

เปน็การพฒันาระบบสารสนเทศทีส่นบัสนนุผูบ้รหิาร
ในงานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ
โดยที ่EIS จะถกูนำามาใหค้ำาแนะนำาผูบ้รหิารในการตดัสนิใจ 
เมื่อประสบปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง  
โดย EIS เปน็ระบบทีพั่ฒนาขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีพิเศษของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งสถานะ
ของคู่แข่งขันด้วย โดยที่ระบบจะต้องมีความละเอียดอ่อน 
ตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง
จำานวนมากไม่เคยชินกับการติดต่อและส่ังงานโดยตรง 
กับระบบคอมพิวเตอร์

6.4 การจดจำาเสียง (Voice Recognition) 
เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ท่ีจะทำาให้

คอมพิวเตอร์จดจำาเสียงของผู้ใช้ ปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยีสาขานี้ ยั ง ไม่ประสบความสำา เร็จตามที่  
นักวิทยาศาสตร์ต้องการ ถ้าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์
ประสบความสำาเร็จในการนำาความรู้ต่าง ๆ มาใช้สร้าง
ระบบการจดจำาเสียง ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้
อย่างมหาศาลแก่การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถออกคำาสั่งและตอบโต้
กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่
ไม่เคยชินกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
ระบบได้ง่าย เชน่ ระบบสารสนเทศสำาหรับผู้บริหารระดบัสงู  
การส่ังงานระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และระบบรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ างานและขยายคุณค่ า เพิ่ ม 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ

6.5 การแลกเปลี่ ยนข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์   
(Electronics Data Interchange) หรือ EDI 

เปน็การส่งขอ้มลูหรอืขา่วสารจากระบบคอมพวิเตอร ์
หนึ่งไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยผ่านทางระบบสื่อสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคำาสั่งซื้อจากผู้ซื้อไปยัง 
ผู้ ข าย โดยตรง  ปัจ จุ บันระบบแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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อิเล็กทรอนิกส์กำาลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
เพราะช่วยลดระยะเวลาในการทำางานของแต่ละ
องค์กรลงโดยองค์กรจะสามารถส่งและรับสารสนเทศ 
ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบตอบรับผ่านระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่ ทำาให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง

6.6 เส้นใยแก้วนำาแสง (Fiber Optics) 
เป็นตัวกลางท่ีสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

รวดเรว็โดยอาศยัการสง่สญัญาณแสงผา่นเสน้ใยแก้วนำาแสง
ที่มัดรวมกัน การนำาเส้นใยแก้วนำาแสงมาใช้ในการส่ือสาร
ก่อให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ “ทางด่วนข้อมูล (Infor-
mation Superhighway)” ที่จะเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำาแสงได้ส่งผลกระทบต่อ 
วงการสื่อสารมวลชนและการค้าขายสินค้าผ่านระบบ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

6.7 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข น า ด ใ ห ญ่  

ทีเ่ชือ่มโยงไปทัว่โลก มผู้ีใชง้านหลายลา้นคน และกำาลงัไดร้บั 
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกสามารถ
ติดต่อส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค้นหา
ข้อมูลจากห้องสมุดต่าง ๆ ได้ ในปัจจุบันได้มีหลายสถาบัน 
ในประเทศไทยทีเ่ช่ือมระบบคอมพวิเตอรก์บัเครอืข่ายนี ้เช่น 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(Nectec) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และสถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย เป็นต้น

6.8 ระบบเครือข่าย (Networking System) 
โดยเฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (Local 

Area Network : LAN) เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่
ใช้ในระยะทางที่กำาหนด ส่วนใหญ่จะภายในอาคารหรือ 
ในหน่ วยงาน  LAN จะมี ส่ วนช่ วย เพิ่ มศั กยภาพ 
ในการทำางานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 และการเพิม่ความเรว็ในการตดิตอ่สือ่สาร นอกจากนีร้ะบบ 
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิด 
การกระจายความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังผู้ใช้มากกว่าในอดีต

6.9 การประชุมทางไกล (Teleconference) 
เปน็การนำาเทคโนโลยสีาขาต่าง ๆ  เชน่ คอมพวิเตอร ์

เครื่องถ่ายโทรทัศน์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ผสมผสาน เพื่อให้สนับสนุนในการประชุมมีประสิทธิภาพ 
โ ด ย ผู้ นำ า เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ จำ า เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง อ ยู่  
ในหอ้งประชมุและพืน้ทีเ่ดยีวกนั ซึง่จะชว่ยใหป้ระหยดัเวลา 
ในการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรท่ีติดขัด 
ตลอดจนผู้เข้าประชุมอยู่ในเขตที่ห่างไกลกันมาก

6.10 โทรทศันต์ามสายและผา่นดาวเทยีม (Cable 
And Sattleite TV) 

การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านส่ือต่าง ๆ ไปยังผู้ชม  
จะมีผลทำาให้ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว
และครอบคลุมพื้นที่กว้างข้ึน โดยที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง
ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้มากข้ึน ส่งผลให้ผู้ชมรายการ 
มีทางเลือกมากขึ้นและสามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ   
ได้เหมาะสมขึ้น

6.11 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Tech-
nology) 

เป็นการนำาเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารในลักษณะ 
ที่แตกต่างกันทั้งรูปภาพ ข้อความ เสียง โดยสามารถเรียก
กลบัมาใชเ้ปน็ภาพเคลือ่นไหวได้ และยงัสามารถโตต้อบกบั
ผู้ใช้ด้วยการประยุกต์เข้ากับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เชน่ หนว่ยความจำาแบบอา่นอยา่งเดยีวท่ีบนัทกึในแผน่ดสิก ์
(CD-ROM) จอภาพที่มีความละเอียดสูง (High Resolu-
tion) เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บและนำาเสนอข้อมูล  
ภาพ และเสียงที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีที่ ต่ืนตัวและได้รับ 
ความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม เนื่องจากเล็งเห็น 
ความสำาคัญว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา โฆษณา 
และบันเทิงเป็นอย่างมาก

6.12 การใช้คอมพิวเตอร์ ในการฝึกอบรม  
(Computer Base Training) 

เป็นการนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน 
การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ หรือการนำาเอาคอมพิวเตอร์
มาช่วยในด้านการเรียนการสอนที่เรียกว่า “คอมพิวเตอร์
ช่วยการสอน (Computer Assisted Instruction)  
หรือ CAI” การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนเปิด 
ช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หน่วยที่ 2
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6.13 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
(Computer Aided Design) หรือ CAD 

เป็นการนำาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
ข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูป
แบบหีบห่อของผลิตภัณฑ์หรือการนำาคอมพิวเตอร์มาช่วย 
ทางด้านการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้
มีความเหมาะสมกับความต้องการและความเป็นจริง  
ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการดำาเนินงานในการออกแบบ  
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแก้ไข และการจัดเก็บแบบ

6.14 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต      
(Computer Aided Manufacturing) หรือ CAM 

เป็นการนำาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสินค้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์จะมี
ความเทีย่งตรงและนา่เชือ่ถอืไดใ้นการทำางานทีซ่ำา้กนั ตลอด
จนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อผิดพลาดของ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัด
ระยะเวลาและแรงงาน ประการสำาคัญช่วยให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีความสมำ่าเสมอตามที่กำาหนด

6 . 1 5  ร ะบบสา รสน เทศทา งภู มิ ศ า สต ร์          
(Geographic Information System) หรือ GIS 

เป็นการนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านรูปภาพ 
(Graphics) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาจัดทำาแผนที่  
ในบริเวณที่สนใจ GIS สามารถนำามาประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์ในการดำาเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารการขนส่ง การสำารวจและวางแผน
ป้องกันภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือและกู้ภัย เป็นต้น
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สรุป 

จากเน้ือหาท้ังหมดที่กล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า ในปัจจุ บัน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เอื้อให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
สามารถประยุกต์สื่อประเภทต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างสื่อเหล่านี้ ได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ การนำาสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกสื่อ 
ที่รวมหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกันว่า “มัลติมีเดีย (Multimedia)” 

การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นที ่
ผูใ้ช้โปรแกรมสามารถโตต้อบกบัระบบคอมพวิเตอรใ์นรปูแบบตา่ง ๆ  กนัได ้เชน่ 
การใชค้ยีบ์อรด์ การใชเ้มา้ส ์การสัมผัสจอภาพ และการใชเ้สียง เทคโนโลยต่ีาง ๆ   
ได้พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ 
ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจำาให้มีขนาดเล็กลง  
แต่มีความจุมากขึ้น และมีสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงสำาคัญ ๆ  
เช่น เครื่องสแกนเนอร์  เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิทัล  
เครื่องอ่านพิกัด และอ่ืน ๆ ซ่ึงล้วนสนับสนุนการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ 
ผู้ใช้โปรแกรมอีกด้วย
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1.  ขอ้ความต่อไปนีข้อ้ใดมคีวามหมายเหมอืนกบัคำา
ว่า “มัลติมีเดีย”

 ก. การประยุกตส์ือ่ประเภทต่าง ๆ  มาใชง้านรว่มกนั
 ข. การนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ประมวลผล

แล้วมาใช้
 ค. การเชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ผลิต
 ง. การใช้เทคโนโลยีแบบใหม่แทนที่เทคโนโลยี

แบบเก่าทั้งหมด

2.  ปัญหาในการใช้มัลติมีเดียในสมัยเก่าคือข้อใด
 ก. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 ข. เนื้อหาสาระไม่น่าสนใจ
 ค. มนุษย์มีความเชื่อเรื่องวิญญาณ 
 ง. ใช้ชีวิตเรียบง่าย ขาดการพัฒนาเท่าที่ควร

3.  ข้อใดบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำาพูด หรือ
ความรู้สึก 

 ก. ภาพนิ่ง
 ข. ภาพวีดิทัศน์
 ค. ภาพเคลื่อนไหว
 ง. ตัวอักษรหรือข้อความ

4.  ส่ือในการนำาเสนอทีด่ ีมสีสีนั มรีปูแบบทีน่า่สนใจ 
สามารถสื่อความหมายได้กว้าง คือสื่อใด

 ก. ภาพบิตแมต
 ข. ภาพที่ค้นคว้าหามาได้ด้วยตนเอง
 ค. ภาพกราฟิก
 ง. ภาพวาดจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

5.  โปรแกรมที่สร้างข้ึนมาในลักษณะของบทเรียน 
โปรแกรม เป็นการเรียนการสอนของครู   
เมื่อผู้เรียนศึกษาแล้วมีการแสดงผลย้อนกลับ 
(Feedback) คือรูปแบบมัลติมีเดียแบบใด

 ก. การสาธิต (Demonstration)
 ข. การสอน (Teaching)
 ค. สถานการณ์จำาลอง (Simulations)
 ง. เกม (Games)

6.  ข้อใดคือรูปแบบมัลติมีเดียแบบการทดสอบ 
(Testing Application)

 ก. เป็นส่ิงท่ีใช้เพ่ือความเร้าใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็น
อยา่งด ีโดยมเีหตกุารณท์ีม่กีารแขง่ขนั สามารถ
เล่นได้ ผู้เรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน

 ข. เน้นการฝึกให้คิด ตัดสินใจ ผู้เรียนจะต้องเลือก
วิธีแก้ปัญหา อาจตอบเพียงข้อเดียวหรือแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วย 

 ค. จำาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์
ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติ
ต่าง ๆ อยู่ในโปรแกรม

 ง. บทเรียนคอมพิวเตอร์มักจะรวมการทดสอบ
เป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนไปด้วย  
โดยผู้สร้างแบบทดสอบจะต้องคำานึงถึงหลักการ
ต่าง ๆ ในการสร้างข้อสอบ 

7.  ประโยชน์ของมัลตมีิเดยีในภาคธรุกิจตรงกับขอ้ใด
 ก. E-Commerce

 ข. E-Magazine

 ค.  E-Book

 ง. ถูกทุกข้อ
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8.  มัลติมีเดียมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างไร

 ก. ชว่ยดงึดดูคนเข้ามาชม ดว้ยเทคโนโลยีใหม ่ๆ  ท่ี
มีความแปลกใหม่

 ข. ทำาให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีความ
น่าสนใจมากกว่าเดิม

 ค. เพือ่สร้างความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการดแูล 
รักษาสุขภาพตนเอง

 ง. ช่วยให้การนำาเสนอสินค้า มีความน่าสนใจ
มากกว่าเดิม

9.  ในการบริหารงาน และการตัดสินใจ มัลติมีเดียมี
ส่วนช่วยอย่างไร

 ก.   ให้คำาแนะนำาผู้บริหารในการตัดสินใจเมื่อ
ประสบปัญหาโดยนำาระบบสารสนเทศสำาหรับ
ผู้บริหารมาใช้ (EIS)

 ข. ผู้ ใช้จะสามารถออกคำาสั่ งและตอบโต้กับ
คอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์

 ค. เป็นการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบ
คอมพวิเตอรห์นึง่ไปสูร่ะบบคอมพวิเตอรอ์ืน่โดย
ผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 ง. สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดย
อาศัยการส่งสัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้ว 
นำาแสงที่มัดรวมกัน

10. การประชุมทางไกล (teleconference)  
ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

 ก. การส่ง สัญญาณโทรทัศน์ ผ่าน ส่ือต่ าง  ๆ  
ไปยังผู้ชม

 ข. การนำาเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารใน
ลกัษณะทีแ่ตกตา่งกันทัง้รปูภาพ ขอ้ความ เสยีง

 ค. เป็นการนำาเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายโทรทัศน์ และระบบ
สือ่สารโทรคมนาคมผสมผสาน เพ่ือใหส้นบัสนนุ
ในการประชุม มีประสิทธิภาพ 

 ง. การนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน 
การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ
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1. จงบอกความหมายของมัลติมีเดียมาโดยสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดียมาโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. องค์ประกอบของมัลติมีเดียมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. จงบอกรูปแบบของมัลติมีเดียมา 3 รูปแบบ พร้อมอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
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5. จงอธิบายมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต (Demonstration)  มาโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  การสอนเกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียอย่างไร จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. เหตุใดเกมจึงมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและมัลติมีเดีย จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประโยชน์ของมัลติมีเดียมีกี่แบบ  เลือกตอบจำานวน 3 แบบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสร้างสื่อการเรียนการสอนมีการผสมผสานกันอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. จงบอกความจำาเป็นการใช้มัลติมีเดียในอนาคตมาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ  กัน โดยช่วยกันเขียนวิเคราะห์คำาถาม

ต่าง ๆ แล้วออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียนใช้เวลาการนำาเสนอ กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1. ความหมายและประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดีย
 2. องค์ประกอบของมัลติมีเดีย และลักษณะการใช้งาน
 3. ประโยชน์ในการใช้มัลติมีเดียที่หลากหลาย
 4. การปฏิบัติตนเพื่อรองรับการใช้มัลติมีเดียในอนาคต
 5. มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับอาชีพใดบ้างในปัจจุบัน

หน่วยที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 53



ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มีการ
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เมือ่เกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 2
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 

 ข้อที่ คำาตอบ

1 ก

2 ข

3 ง

4 ค

5 ข

6 ง

7 ง

8 ค

9 ก

10 ค

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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เฉลยแบบฝึกหัด
 1.  จงบอกความหมายของมัลติมีเดียมาโดยสังเขป
  มลัตมิเีดยี หมายถงึ การใชส้ือ่รว่มกนั ผสมผสานสือ่หลากหลายชนดิ ประกอบไปดว้ย 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววิดีโอ เสียง ซึ่งอาจจะนำาเสนอออกมาในรูปของการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมาย เป็นต้น

 2.  จงอธิบายประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดียมาโดยสังเขป
  การใช้มัลติมี เดียในอดีตจนถึงปัจจุ บัน พบว่าการใช้มัลติมี เดียในอดีต  

เน้นการใช้สื่อในรูปแบบช่องทางเดียว ผ่านการมองเห็น การฟัง หรือการสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่ง  
อีกทั้งเนื้อหาสาระที่นำาเสนอออกมาไม่น่าสนใจ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มีการจัดแสดงการใช้สื่อ 
ต่าง ๆ ผสมผสานกันขึ้น โดยแอนด้ี วอร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินเพลงท่ีจัดแสดงชื่อ  
The Exploding Plastic Inevitable ซ่ึงมีการแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างแสง สี ดนตรี  
และศิลปะการแสดงเข้าด้วยกัน จากการแสดงครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของมัลติมีเดีย วิวัฒนาการ
ของมัลติมีเดียจะสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 3.  องค์ประกอบของมัลติมีเดียมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
  มี 5 ประเภท คือ  ตัวอักษรหรือข้อความ (Text)  ภาพนิ่ง (Still Image)  
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เสียง (Sound)  ภาพวีดิทัศน์ (Video)  

 4. จงบอกรูปแบบของมัลติมีเดียมา 3 รูปแบบ พร้อมอธิบาย
  จากรูปแบบของมัลติมีเดียทั้งหมด เลือกมา 3 รูปแบบ
  การสอน (Teaching) คือโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียน
โปรแกรม เป็นการเรียนการสอนของครู มีบทนำา (Introduction) และมีคำาอธิบาย (Explanation)  
ประกอบด้วยทฤษฏี กฎเกณฑ์ คำาอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน เมื่อผู้เรียนศึกษาแล้วมีการแสดง 
ผลย้อนกลับ (Feedback) การกระทำาของผู้เรียน ทำาได้เพียงไร ซึ่งทำาให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริม
ความรู้เพิ่มเติม ให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนอีกด้วย
  การสาธิต (Demonstration) สาธิต โดยการใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับ
การสาธิตของครูผู้สอน แต่การสาธิตโดยการใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ 
เส้นกราฟที่สวยงามตลอดทั้งสี และเสียง ผู้สอนสามารถนำาไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น
  การสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน แทนที่ผู้สอนกับ 
ผู้เรียนจะพูดคุยกันระหว่างอยู่ในชั้นเรียนโดยใช้เสียงก็จะใช้ตัวอักษรบนจอภาพแทน มีการสอน 
ด้วยการตั้งคำาถาม หรือปัญหาถาม เพื่อให้ผู้เรียนได้โต้ตอบในชั้นเรียน
  การไต่ถาม (Inquiry) สามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์  สามารถแสดงได้ทันทีเม่ือผู้เรียนต้องการ ด้วยระบบง่าย ๆ ท่ีผู้เรียนสามารถ 
ทำาได้เองโดยการกดหมายเลขหรือใส่รหัส ทำาให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูล ซึ่งจะตอบคำาถาม 
ของผู้เรียนได้ตามความต้องการ 

หน่วยที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับมัลติมีเดีย 59



  สถานการณ์จำาลอง (Simulations) เป็นโปรแกรมที่จำาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติต่าง ๆ อยู่ในโปรแกรม ผู้เรียนสามารถ
จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการได้ มีการโต้ตอบ มีตัวแปร หรือทางเลือกให้หลาย ๆ ทาง เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเลอืกได ้เพือ่ศกึษาผลทีเ่กิดจากทางเลอืกเดยีว บางบทเรยีนเปน็การสรา้งสถานการณจ์ำาลอง
มกีารทดลองให้เห็นจรงิ สามารถใช้คอมพวิเตอร์จำาลองแบบใหผู้เ้รียนไดเ้หน็จรงิ และเขา้ใจได้งา่ย เชน่ 
การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
  การแก้ปัญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เน้นการฝึกให้
คิด ตัดสินใจ ผู้เรียนจะต้องเลือกวิธีแก้ปัญหา อาจตอบเพียงข้อเดียวหรือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ในการแก้ ปัญหาด้วย การแก้ ปัญหาบางข้อ  กว่ าจะตอบได้  จะต้องใช้คอมพิว เตอร์  
ชว่ยแกป้ญัหาดว้ย เพราะเปน็การคำานวณท่ีสลับซับซ้อน ซ่ึงถือวา่เปน็การวดัความสามารถของผู้เรียน
ทางด้านคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใดอีกด้วย
  เกม (Games) เกมในคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการศึกษา เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อความเร้าใจ
ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีเหตุการณ์ท่ีมีการแข่งขัน สามารถเล่นได้ ผู้เรียนเพียงคนเดียว 
หรือหลายคน มีการแข่งขันและการร่วมมือ มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ โดยต้องมีจุดมุ่งหมาย
เนื้อหาและขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร
  การทดสอบ (Testing Application) บทเรียนคอมพิวเตอร์มักจะรวมการทดสอบ
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้สร้างแบบทดสอบจะต้องคำานึงถึงหลักการต่าง ๆ  
ในการสร้างข้อสอบ การจัดการสอน การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ  
การสร้างคลงัข้อสอบ และการจดัให้ผูส้อนสามารถสุม่เลอืกขอ้สอบเองได ้การใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์
แต่ละประเภทจะต้องคำานึงถึงวัตถุประสงค์ในการนำาไปใช้ด้วยเสมอ
  การฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝึกและแบบปฏิบัติส่วนใหญ่ 
จะใช้เสริม เมื่อผู้สอนได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้ว จากนั้นให้ผู้เรียนทำาแบบฝึกหัดเพื่อวัดระดับ 
หรือให้นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับท่ียอมรับได้บทเรียนประเภทนี้ จึงประกอบด้วยคำาถามคำาตอบ 
ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนทำาการฝึกและปฏบิตั ิควรเตรียมคำาถามไวใ้หม้ากท่ีสุดเพ่ือผู้เรียนจะได้ทำาการสุ่มข้ึนมาเอง  
โดยสามารถจำาคำาตอบหรือแบบไปรู้คำาตอบมาก่อนหรือจำาได้จากการทำาในครั้งแรก อาจต้องใช้ 
หลักจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากทำาและตื่นเต้นกับการทำาแบบฝึกหัด อาจมีการแข่งขัน เช่น 
จับเวลา หรือสร้างรูปแบบให้ตื่นเต้นจากการมีเสียง เป็นต้น
  การรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถ 
สร้างวิธีการสอนหลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการวิธีการ
สอนหลาย ๆ  แบบ มกีารกำาหนดวตัถุประสงค ์ในการเรียนการสอน โปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมหนึง่ ๆ   
อาจมีทั้งลักษณะที่ใช้เป็นการสอน เกมการไต่ถาม การแก้ปัญหา และการฝึกปฏิบัติ

 5. จงอธิบายมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต (Demonstration) มาโดยสังเขป
  สาธิต โดยการใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับการสาธิตของครูผู้สอน  
แต่การสาธิตโดยการใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟที่สวยงาม 
ตลอดทั้งสี และเสียง ผู้สอนสามารถนำาไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 6. การสอนเกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียอย่างไร จงอธิบาย
  เป็นการเรียนการสอนของครู มีบทนำา (Introduction) และมีคำาอธิบาย (Expla-
nation) ประกอบด้วยทฤษฏี กฎเกณฑ์ คำาอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน เมื่อผู้เรียนศึกษาแล้ว 
มีการแสดงผลย้อนกลับ (Feedback) การกระทำาของผู้เรียน ทำาได้เพียงไร ซึ่งทำาให้ครูผู้สอนมีข้อมูล
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ในการเสริมความรู้ เพิ่มเติม ให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนอีกด้วย

 7.  เหตุใดเกมจึงมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและมัลติมีเดีย จงอธิบาย 
  เป็นสิง่ท่ีใชเ้พือ่ความเรา้ใจใหแ้กผู่เ้รยีนได้เปน็อย่างดี โดยมเีหตุการณท์ีม่กีารแขง่ขนั 
สามารถเล่นได้ ผู้เรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแข่งขันและการร่วมมือ มีการให้คะแนน  
มีการแพ้ชนะ โดยต้องมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาและขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร

 8.  ประโยชน์ของมัลติมีเดียมีกี่แบบ  เลือกตอบจำานวน 3 แบบ
  1. มีการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสร้างส่ือการเรียนการสอน อันส่งผลให้เกิด
ระบบห้องสมุดแบบดิจิตอล (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)  
การสรา้งหอ้งเรยีนเสมอืนจริง (Virtual Classroom) และการเรียนการสอนแบบกระจาย อนัส่งผลใหเ้กดิ 
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
  2. ในส่วนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า E-Commerce  
อันจะช่วยให้การนำาเสนอสินค้า มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
  3. ธุรกิจการพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะ 
ส่งผลให้หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจุบันก็มี E-Magazine หรือ E-Book 
ออกมาอย่างแพร่หลาย
  4. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการนำาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วย   
จะทำาให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
  5. ธรุกจิโฆษณา และการตลาด มกีารใชม้ลัตมิเีดยีเขา้มาชว่ยในการสรา้งสือ่โฆษณา 
ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความแปลกใหม่
  6. การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการแพทย์  
ช่วยให้ประชาชนท่ัวไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล  
รักษาสุขภาพตนเอง
  7. นันทนาการ นับเป็นบทบาทที่สำาคัญมาก ทั้งในรูปของเกมการเรียนรู้
  8. การใช้ความจริงดสมือนมีการประยุกต์ใช้ Virtual Reality เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

 9. การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสร้างสื่อการเรียนการสอนมีการผสมผสานกัน
อย่างไร 
  เป็นการนำาเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บ
ข้อมูลหรือข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปภาพ ข้อความ เสียง โดยสามารถเรียกกลับมา 
ใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยการประยุกต์เข้ากับความรู้  
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำาแบบอ่านอย่างเดียวที่บันทึกในแผ่นดิสก์ (CD-ROM)  
จอภาพที่มีความละเอียดสูง (high resolution) เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อจัดเก็บและนำาเสนอข้อมูล 
ภาพ และเสียงที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ 

 10.  จงบอกความจำาเป็นการใช้มัลติมีเดียในอนาคตมาพอสังเขป
  ในปัจจบัุนเทคโนโลยสีารสนเทศไดบ้รูณาการเขา้สูร่ะบบธรุกิจ ตลอดจนชวีติประจำาวนั  
ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นในการใช้งานมัลติมีเดีย และเพื่อการอยู่รอดในสังคมที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ 
จึงจำาเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัว พัฒนาและจัดการกับเทคโนโลยี รวมทั้งมัลติมีเดียให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

หน่วยที่ 2
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
   งานมัลติมีเดีย
จำานวนชั่วโมง  4 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
สือ่มลัตมิเีดียเขา้มามอีทิธพิลมากข้ึนในชีวติประจำาวัน  

โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในอุปกรณ์พกพา เช่น 
สมารท์โฟน แทบ็เลต็ เป็นตน้ สือ่มลัตมิเีดยีเขา้มามบีทบาท
ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำามาใช้ใน
การฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษาได้
นำามัลติมีเดียมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ลักษณะ 
แผน่ซดีรีอม ระบบอีเลริน์นิง (E-Learning) การเรียนทางไกล  
ผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรินซ์ (Tele-Conference) หรือ 
อาจใช้ในลักษณะห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยเฉพาะ  
เครื่องมือทางมัลติมีเดียจนกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ 
เพราะว่ามัลติมี เดียสามารถที่จะนำาเสนอได้ทั้งเสียง  
ขอ้ความ ภาพเคลือ่นไหว ดนตร ีกราฟกิ ภาพถา่ย ภาพยนตร์  
และวีดิทัศน์

แผนการจัดการเรียนรู้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำาให้ผู้ใช้มัลติมีเดีย
สามารถผันตนเองจากผู้ชมเป็นผู้ผลิตส่ือมัลติมีเดียได้  
หากรู้ จัก เลือกใช้ เครื่ อง มือที่ เหมาะสม ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการทำา เช่น ผู้ใช้ต้องการ 
สรา้งสือ่ในการนำาเสนอ ผูผ้ลติเลอืกใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต ์
พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Poweerpoint) ซึ่ ง 
เหมาะสมสำาหรับการผลิตสื่อนำาเสนอ นอกจากนั้นผู้ผลิต
สามารถเตรียมไฟล์ที่รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
โดยใช้โปรแกรมเสริมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมแฟลช (Flash) 
สำาหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมโฟโตชอป (Photo-
shop) สำาหรับตกแต่งไฟล์ภาพ เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกความเป็นมาของเคร่ืองมือในการผลิตงาน

มัลติมีเดียได้
2.  บอกลกัษณะเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติงานมลัตมิเีดยีได้
3.  อธิบายขั้นตอนของการสร้างเคร่ืองมือในการผลิต

งานมัลติมีเดียได้
4.  อธิบายการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้
5.  ยกตัวอย่างเครื่องมือมัลติมีเดียในแต่ละประเภทได้

หน่วยที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงาน

มัลติมีเดีย
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ผังมโนทัศน์

หน่วยที่ 3

เครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิตงาน
มัลติมีเดีย

1. ความเป็นมาของเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย

2. ลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ผลิตงานมัลติมีเดีย

3. ขั้นตอนของการสร้าง
เครื่องมือสื่อมัลติมีเดีย

4. การผลิตสื่อ 
มัลติมีเดียเพื่อ 

การศึกษา

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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1. ความเป็นมาของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
งานมัลติมีเดีย

ความเ ป็นมาของ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการผลิต 
งานสื่อมัลติมีเดีย เริ่มต้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2534 พร้อมกับ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้
สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Persona Com-
puter) และเปน็ระบบปฏบิตักิารทีเ่รยีกวา่ สว่นตอ่ประสาน
กราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphic User Interface) หรอืทีเ่รยีกยอ่ ๆ  วา่  
จยีไูอ (GUI) สำาหรบั GUI เป็นอนิเทอรเ์ฟทท่ีสามารถแสดงได้
ทั้งข้อความและกราฟิก ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ต่อมาในต้นปี 
พ.ศ. 2535 บรษิทัไมโครซอฟตไ์ดพ้ฒันาโปรแกรมมลัตมิเีดยี
เวอร์ชันแรก ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 
ทำาให้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในเรื่อง
ของการแสดงผลภาพและเสียง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมาตรฐาน
มัลติมีเดียที่เรียกว่า มาตรฐานเอ็มพีซี (Multimedia  
Pe r sona  Compute r  :  MPC )  ม าตรฐานนี้  
เป็นสิ่งกำาหนดระบบพื้นฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับมัลติมีเดีย 
ที่เล่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

การนำาเอาวินโดวส์ 3.1 เข้ามาแทนวินโดวส์ 3.0 
ในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2536 ทำาให้การใช้มัลติมีเดีย 
กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะมศีกัยภาพในการเล่นไฟล์เสียง 
เช่น ไฟล์ฟอร์แมตเวฟ (WAV) ไฟล์เสียงสังเคราะห์ เช่น 
ไฟล์ฟอร์แมตมิดิ (MIDI) ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เช่น  
ไฟล์ฟอร์แมตเอเอ็นไอ (ANI) บางครั้งเรียกทับศัพท์ว่า  
แอนิ เ มชั่ น  ( An ima t i on )  และ ไฟล์ ภ าพยนตร์  
จากแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) เช่น ไฟล์ฟอร์แมตเอวีไอ  
(AVI) จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมัลติมี เดียที่ ใช้กับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน

สำ าหรับมาตรฐานเอ็มพีซีนั้น  ได้การรับรอง 
โดยคณะกรรมการด้านการตลาดสำาหรับมาตรฐาน 

เอม็พซี ี(Multimedia PCM Marketing Council : MPMC)  
เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเอสพีเอ (Software Publishers 
Association : SPA) ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากบริษัท 
ต่าง ๆ ได้แก่ ไมโครซอฟต์ (Microsoft) คีเอทีฟแลป  
(Creative Labs) : เดล (Dell) เกตเวย์ (Gateway)  
และฟูจิสึ  (Fujitsu) ซึ่งมาตรฐานนี้ ได้ เกิดขึ้นช่วงปี  
พ . ศ .  2 5 3 3 - 2 5 4 2  ซึ่ ง ม า ต ร ฐ า น นี้ จ ะ มี โ ล โ ก้  
บน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอ ร์  ผู้ ใช้ จะ เข้ า ใจ ไ ด้ ทัน ทีว่ า  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนี้เล่นซีดีรอม และสามารถ 
เล่นไฟล์มัลติมีเดียที่ตนเองต้องการได้หรือไม่

ปัจจุบันพบว่าไม่ค่อยพบเห็นโลโก้ MPC ในตลาด
ของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์แล้ว เนื่องจากปัจจุบัน 
ระบบปฏบิติัได้ออกแบบมาตามมาตรฐาน MPC แลว้ตัง้แต่
ยคุวนิโดวส ์3.1 ทำาให้สมาคมเอสพเีอหนัไปสนใจมาตรฐาน
อย่างอื่นแทน เมื่อไม่มีการพัฒนาต่อยอดมาตรฐาน MPC 
จึงล้าหลังไป

เทคโนโลยมีลัติมเีดียได้เขา้มามบีทบาทเปน็อยา่งสงู
ในยุคนี้ ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะของซีพียู รวมทั้งประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในปัจจุบันนี้  

รูปที่ 3.1  โลโก้แสดงมาตรฐานเอ็มพีซี 
ที่มา : www.easylogo.cn, (พฤษภาคม 2559)
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มัลติมีเดีย
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ต่างพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของเทคโนโลยี
มัลติมีเดียมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

• ความสามารถของโปรเซสเซอรท่ี์สามารถประมวลผล 
ข้อมูลกราฟิกได้อย่างรวดเร็ว

• หน่วยความจำาในเครื่องท่ีมีความเร็วสูงขึ้น 
และเพิ่มขยายได้มากขึ้น

• การ์ดแสดงผลที่ช่วยให้แสดงภาพได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในการแสดงผลสูง

• จอภาพขนาดใหญ่
• การ์ดเสียง และลำาโพงที่สมบูรณ์แบบเทียบได้กับ

เครื่องเสียงราคาแพง ๆ
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุมากขึ้น
เ ค รื่ อ งมื อสำ าหรั บการพัฒนา มัลติ มี เ ดี ยนั้ น 

มจีำานวนมาก ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชใ้หต้รงกบัวตัถปุระสงค์ เชน่  
สร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติเป็นไฟล์วิดีโอ พัฒนาและ
ออกแบบเวบ็ไซต ์ตดัตอ่ภาพวดิโีอ ตกแตง่ไฟลภ์าพ เปน็ตน้ 

2. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
ลกัษณะของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติงานมลัตมิเีดีย

มีหลากหลายชนิด ได้แก่
2.1 ตัวอักษร (Text) 
ซึ่งก็อาจจะได้มาจากหลายที่ เช่น
• การพิมพ์ในหลาย ๆ โปรแกรม เช่น Notepad 

และ Microsoft Word 
• การสแกน หรือข้อความที่ ได้จากโปรแกรม 

สร้างกราฟิก เป็นข้อความในลักษณะภาพสามารถแปลง 
ขอ้ความภาพ เปน็ข้อความปกตไิด ้โดยอาศยัโปรแกรม OCR

รูปที่ 3.2 ตัวอักษร (Text)
ที่มา : www. sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.3 กราฟิก (Graphic)
ที่มา : www. sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.4 ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ที่มา : www.pantip.com, (พฤษภาคม 2559)

• ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความที่พัฒนา 
ให้อยู่ในรูปของสื่อที่ใช้ประมวลผลได้

2.2 กราฟิก (Graphic) 
ซึ่งก็อาจจะได้มาจากหลายที่ เช่น 
• สร้างจากโปรแกรมสร้างภาพ เช่น Photoshop 
• ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล 
• จากการ Scan ด้วยเครื่องสแกนเนอร์
• จากแผ่น CD-ROM รวมภาพ และคลังภาพ (Clip 

Art)
• จากแหล่งอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การจับภาพ 

จากหน้าจอจาก VDO CD เป็นต้น

แต่ไม่ว่าจะนำาภาพมาจากที่ใดก็ตามต้องไม่ละเมิด 
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
• สร้างจากโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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รูปที่ 3.5 เสียง (Sound)
ที่มา : www. sites.google.com, (พฤษภาคม 2559) 

• Clip Art จากซีดีรอมต่าง ๆ
• คัดลอกจากอินเทอร์เน็ต
2.4 เสียง (Sound)
• บันทึกผ่านไมโครโฟนเข้าคอมพิวเตอร์โดยตรง
• จากอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น วิทยุ เทป โทรทัศน์ 

เครื่องดนตรีประเภท อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่งผ่าน 
สายสัญญาณเข้าสู่ Sound Card ทางช่อง Line In  
เพื่อแปลงเป็นไฟล์เสียง

• เสียงจาก Audio CD
• ไฟล์เสียงสำาเร็จ (Effect ต่าง ๆ) โปรแกรมที่ใช้ใน

การบันทึกและตัดต่อเสียง
2.5 วิดีโอ (Video)
•  กล้อง บันทึกภาพ และเครื่ อ ง เล่น  VDO  

แบบ Analog โดยส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่าน VDO 
Card แล้วบันทึกเป็นไฟล์ VDO (AVI, MPG)

• กล้องถา่ยภาพ VDO แบบ Digital สามารถนำาภาพ
เข้าใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยผ่าน

• ช่อง FIREWIRE
VDO VCD clip

รูปที่ 3.6 วีดีโอ (Video)
ที่มา : www. sites.google.com, (พฤษภาคม 2559) 

3.  ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือ 
    สื่อมัลติมีเดีย

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส่วนใหญ่มีข้ันตอนการ
ทำางานเพื่อสร้างสื่อตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำาไปใช้ 
ประกอบไปด้วยการเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการกำาหนด 
เป้าหมายของงาน รวบรวมข้อมูลที่จะนำามาใช้เป็นเนื้อหา
ในสือ่ หลงัจากนัน้ทำาการออกแบบสือ่การสร้างสตอรีบ่อรด์ 
การเขยีนโปรแกรม การสรา้งเอกสารประกอบ และสดุท้าย
เป็นการประเมินผล 

3.1 การเตรียมการ (Preparation)
 1) กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
คื อ ก า ร ตั้ ง เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ว่ า จ ะ ใ ช้ สื่ อ 
ในการสื่อสารกับผู้เรียนในเร่ืองใด ลักษณะ
อย่างไร การนำาเสนอเปา้หมาย และวตัถุประสงค์
ในการเรียน รวมทั้งจะต้องทราบพื้นฐาน 
ของผู้ เรียนท่ี เป็นกลุ่ม เป้าหมายเสีย ก่อน  
เพราะความรู้พื้นฐานของผู้ เรียนมีอิทธิพล 
ต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียน 

รูปที่ 3.7 กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่มา : www.k-boxteam.com, (พฤษภาคม 2559) 

 2) รวบรวมข้อมูล คือ การเตรียมพร้อม
ทางด้านเอกสาร สารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 3) เนื้ อหา  คือ  เนื้ อหาที่ ต้องการ 
นำาเสนอ ไดแ้ก ่ตำารา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการ  
หนังสืออ้างอิง สไลด์ภาพต่าง ๆ แบบสร้าง
สถานการณ์จำาลองเพื่อใช้สำาหรับการเรียนรู้หรือ
ทดลองจากสภาพการณ์จำาลองจากสถานการณ์
จริง ซึ่งอาจจะหาไม่ได้หรืออยู่ไกลไม่สามารถนำา
เข้ามาในห้องเรียนได้หรือมีสภาพอันตรายหรือ
อาจสิ้นเปลืองมากที่ต้องใช้เนื้อหาซำ้า ๆ สามารถ
ใช้สาธิตประกอบการสอนใช้เสริมการสอน 
ในห้องเรียน หรือใช้ซ่อมเสริมภายหลังการเรียน
นอกห้องเรียน ที่ใด เวลาใดก็ได้
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3) การออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary 
lesson Description)

4) การประเมนิและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation 
And Revision Of The Design)

3.3 การเขียนผังงาน (Flowchart)
การเขยีนผงังานเปน็การนำาเสนอลำาดบัขัน้โครงสรา้ง

ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผังงานทำาหน้าที่เสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ เรียน 
ตอบคำาถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียน เป็นต้น 
และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนด้วย

รูปที่ 3.8 การออกแบบบทเรียน (Lesson Design)
ที่มา : www.krusunun.com, (พฤษภาคม 2559)

สัญลักษณ์
ของผังงาน
Flowchart  
Symbol

Terminator
ใช้แสดงจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของโปรแกรม

Document 
Symbol
ใช้เมื่อต้องการระบุให้
แสดงข้อมูลบนเครื่องพิมพ์

Process
ใช้ประมวลผลข้อมูล

กำาหนดค่าคณิตศาสตร์

Prepairation
การเตรียมทำางาน

ลำาดับถัดไป

Input/Output หรือ I/O
ใช้ในการรับข้อมูลแสดงผล
ข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์

Predif ined Process
โปรแกรมย่อยหรือโมดูลเริ่มทำางาน 
หลังจากจบคำาสั่งในโปรแกรมย่อย
แล้ว จะกลับมาทำาคำาสั่งต่อไป

Maual Input
ใช้ในการรับข้อมูล
จากแป้นพิมพ์

Online Storage
แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์
หรือหน่วยความจำาสำารอง

Dicision Symbol
ใช้ในการเปรียบเทียบ
เงือนไขหรือตัดสินใจ

Connector หรือ
On-page Connector

จุดเชื่อมผังงาน
ในหน้าเดียวกัน

Display
ใช้เมื่อต้องการระบุให้
แสดงข้อมูลบนจอภาพ

Connector หรือ
Off-page Connector

จุดเชื่อมผังงาน
ในหน้าต่างกัน

สัญลักษณ์
ของผังงาน
Flowchart 
Symbol

01 07

02 08

03 09

04 10

05 11

06 12

รูปที่ 3.9 สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart Symbol)
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก www.stwannaporn.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

 4) การพัฒนาและออกแบบบทเรียน 
ตัวอย่างเช่น หนังสือการออกแบบบทเรียน  
กระดาษวาดสตอร่ีบอร์ด สื่อสำาหรับการทำา
กราฟิก โปรแกรมประมวลผลคำา เป็นต้น
 5) ส่ือในการนำาเสนอบทเรียน ได้แก่ 
การนำาเอาคอมพิวเตอร์สื่อต่าง ๆ มาใช้งาน
 6) เรียนรู้เนื้อหา เช่น การสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับเน้ือหาบทเรียน ถ้าไม่มีการเรียนรู้
เน้ือหาเสียก่อนไม่สามารถออกแบบบทเรียนที่
มีประสิทธิภาพได้
 7) สร้างความคิด คือ การระดมสมอง  
การกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก

3.2 การออกแบบบทเรียน (Lesson Design)
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญ

ที่สุดขั้นหนึ่ง การกำาหนดบทเรียนจะออกมามีลักษณะ
อย่างไร สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้

1) การตัดทอนความคิด (Elimination Of Ideas)
2) การวิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task And 

Concept Analysis)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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3.4 การเขียนบทดำาเนินเรื่อง หรือการสร้าง 
สตอรี่บอร์ด (StoryBoard)

การสร้างสตอรี่บอร์ดนั้นเป็นขั้นตอนการเตรียม
การนำาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย
ต่าง ๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้การนำาเสนอข้อความและ 
รปูแบบตา่ง ๆ  เปน็ไปอยา่งเหมาะสมบนหน้าจอคอมพวิเตอร์

3.5 การสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program 
Development)

ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
เปลี่ยนแปลงสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน ส่วนนี้จะต้องคำานึงถึงฮาร์ดแวร์ ลักษณะ 
และประเภทของบทเรียน ท่ีต้องการสร้ าง  ภาษา  
และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และงบประมาณ

3.6 การสรา้งเอกสารประกอบบทเรยีน (Support-
ing Materials) เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งออก 
ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

รูปที่ 3.10 การสร้างสตอรีบอร์ด (StoryBoard)
ที่มา : www.sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

• คู่มือการใช้ของผู้เรียน
• คู่มือการใช้ของผู้สอน
• คู่มือสำาหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่าง ๆ 
• เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่ว ๆ ไป
ผู้เรียนและผู้สอนย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน  

คู่มือจึงไม่ เหมือนกัน คู่มือการแก้ปัญหาจึงจำาเ ป็น 
หากการติดตั้งมีความสลับซับซ้อนมาก

3.7 การประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evalu-
ation and Revision) บทเรียนและเอกสารประกอบ
ทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมิน
การทำางานของบทเรียน ในส่วนของการนำาเสนอ ควรจะ
ทำาการประเมินโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ 
มา ก่อนการประ เ มินการทำ า งานของบทเรี ยนนั้ น  
ผู้ออกแบบควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจาก
ที่ได้ทำาการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เรียน 
ที่ถูกประเมินจะต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยที่ 3
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4. การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ในสังคมปัจจุบันไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้เลยว่า

เทคโนโลยีไม่มีความจำาเป็น หากแต่เทคโนโลยีมีความ
เกีย่วขอ้งกับชีวติประจำาวนัของมนษุยไ์ปเสยีแลว้ เทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันอย่างมาก ไม่ว่า 
จะทำาอะไร สามารถทำาไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ ยงัสามารถ 
พกพาไปไหนมาไหนได้อีกด้วย ปัจจุบันมีเทคโนโลยี 
ที่สามารถช่วยในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านการแพทย์  
ด้ า น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  ด้ า น ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  
ด้านการท่องเที่ยว และรวมไปถึงด้านการศึกษา

ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท 
เป็นอย่างมาก ไม่ ว่าจะเป็นการใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือ 
การเรยีนการสอน สือ่อนิเทอรเ์น็ตทีช่ว่ยในการสบืคน้ขอ้มลู  
สื่อทางด้านวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
รวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในองค์กร 
การศกึษา โรงเรยีน สถานท่ีตา่ง ๆ  จงึทำาให้เกดิสือ่มลัตมิเีดยี
ขึ้นมามากมายในปัจจุบัน

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สามารถ 
แบ่งรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1 การบริหารการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
4.2 อุปกรณ์การผลิต
4.3 ขั้นตอนการผลิต
4.4 ปัญหาการผลิต

4.1 การบริหารการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การบริหารการผลิตเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 

ต่อการผลิต และการใช้สื่อมัลติมีเดีย เนื่องจากจะเป็น 
ส่วนผลักดันให้ครู อาจารย์ และผู้บริหารทุกระดับ 
ของการศึกษาไทย หันมาให้ความสนใจกับการผลิต  
และการใช้สื่อมัลติมีเดียมากขึ้น

ในสว่นของภาครฐั นอกจากไดม้กีารวางแผนจดัสรร
งบประมาณ เพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 
ทกุระดับ รวมทัง้แผนการใหค้วามรู้ และทกัษะคอมพิวเตอร์
แก่ผู้บริหาร ครูและอาจารย์แล้ว ยังมีการจัดสรร 

การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา

1. การบริหารการผลิต
สื่อมัลติมีเดีย

2. อุปกรณ์การผลิต
4. ปัญหาการผลิต

3. ขั้นตอนการผลิต

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย70



งบประมาณเพือ่การผลติ และการจดัซือ้สือ่มลัตมิเีดยีอกีดว้ย  
การบริหารการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ดังนี้

• เลือกใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว
•  ดำ า เนินการผลิตในสถานศึกษา (ค รูผลิต  

นักเรียนผลิต, ครูและนักเรียนร่วมกันผลิต) ใช้บุคลากร 
และทรัพยากรในสถานศึกษาร่วมกัน ร่วมกับผู้อื่นผลิต

• การจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ์ และบุคลากร
• การนำาสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร ่

ในห้องสมุด  ใ ห้ ยืมแผ่น  CD หรือมีการ เผยแพร่ 
ทางอินเทอร์เน็ต

•  มีการประเมนิผล เพือ่ปรับปรุง พฒันา แกไ้ขใหด้ขีึน้

4.2 อุปกรณ์การผลิต
อปุกรณก์ารผลติ สามารถแยกออกไดเ้ปน็ 2 ประเภท คอื

 4.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ เช่น ซีพียู 
จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ หรือเคร่ืองพิมพ์ 
เปน็ตน้ ฮารด์แวร์ เป็นอุปกรณพ์ืน้ฐานทีท่ำางาน 
ตามคำาสั่งของโปรแกรมควบคุม หรือที่เรียกว่า 
ซอฟต์แวร์ 
 4.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
 หมายถึงชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้  
สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำางาน ซอฟต์แวร์ 
จึงหมายถึงลำาดับข้ันตอนการทำางานท่ีเขียน
ขึ้นด้วยคำาสั่งของคอมพิวเตอร์ คำาสั่งเหล่านี้ 
เรียงกันเป็นโปรแกรคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ทำางานตามคำาสั่ง การทำางานพื้นฐานเป็นเพียง
การกระทำากับข้อมูลที่ เป็นตัวเลขฐานสอง  
ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ 
หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
 โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ที่ ใช้ ส่ั ง งาน
คอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็น
ลำาดับขั้นตอนการทำางานของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงทำางานแตกต่างกัน
มากมายด้วยซอฟตแ์วร์ท่ีหลากหลาย ซอฟต์แวร์
จึ งหมายรวมถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  
ทุกประเภททีท่ำาให้คอมพวิเตอร์ทำางานไดน้ัน่เอง

4.3 ขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิต มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

4.3.1 ขั้นตอนการเตรียม
4.3.2 ขั้นตอนการออกแบบ
4.3.3 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
4.3.4 ขั้นตอนการประเมิน
4.3.5 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล 
 และการเผยแพร่ข้อมูล
4.3.1 ขั้นตอนการเตรียม
 1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ ปั ญ ห า  
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ 
ผู้สร้างสามารถออกแบบสื่อได้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยคำานึงถึง
ลักษณะท่ัวไป และลักษณะเฉพาะของ 
กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทั่วไป ได้แก่ อายุ 
ระดับความรู้ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของกลุ่ ม เป้ าหมาย ถึ งแม้ ว่ า  ลั กษณะ
ทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายจะไม่เกี่ยวข้องกับ

รูปที่ 3.11  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ที่มา : www.mysunshine01.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.12  ซอฟต์แวร์ (Software)
ที่มา : www.sites.google.com, (พฤษภาคม 2559)

หน่วยที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย 71



รูปที่ 3.13 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ที่มา : www.slideshare.net, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.14 รวบรวมข้อมูล
ที่มา : www.a2n.bloggang.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.15 งบประมาณ
ที่มา : www.sannameng.go.th, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.16 บุคลากร
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, (พฤษภาคม 2559)

เนื้อหาแต่เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินระดับของเนื้อหา  
แ ล ะ เ ลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง เ นื้ อ ห า ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
กับกลุ่มเป้าหมาย สำาหรับลักษณะเฉพาะซ่ึงได้แก่  
ทักษะที่มีมาก่อน ทักษะการเรียน ทักษะในการเขียน  
และทศันคติของกลุม่เปา้หมาย จะมผีลโดยตรงต่อเนือ้หา  
และวิธีการนำาเสนอเนื้อหา
 2) รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การเตรียมพร้อม 
ทางดา้นทรพัยากรสารสนเทศ (Information Resources)  
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ ทัง้ในสว่นเนือ้หา (Materials)  
การพัฒนา และการออกแบบบทเรียน (Instruction  
Development) และสื่อในการนำาเสนอบทเรียน 
(Instructional Delivery Systems) ซ่ึงในที่นี้ก็คือ
คอมพิวเตอร์นั่นเอง ทรัพยากรในส่วนของเนื้อหาได้แก่ 
ตำารา หนังสือ วารสารทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง สไลด์ 
ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เสยีง วดิโีอ ตา่ง ๆ  สว่นทรพัยากร
ในการออกแบบบทเรียน ได้แก่ หนังสือการออกแบบ 
บทเรียน กระดาษสำาหรับเขียนสตอรี่บอร์ด
 ทรัพยากรในส่วนของสื่อท่ีใช้ในการนำาเสนอได้แก่ 
ระบบคอมพวิเตอร ์ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของระบบปฏบัิตกิาร 
ที่ใช้ ระบบการจัดเก็บ และเผยแพร่สื่อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลัก และโปรแกรมเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การผลติสือ่ชนดิตา่ง ๆ  อปุกรณต์อ่พว่ง เปน็ต้น เนือ่งจาก
กระบวนการเก็บรวบรวม และพัฒนาข้อมูลทั้งหมด
นั้นต้องใช้ เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่าย 
ในการไดม้าของขอ้มลู โดยในเบ้ืองต้นนีย้งัไมจ่ำาเปน็ตอ้งม ี
ตัวเนื้อหาจริงพร้อมท้ังหมดก็ได้ เพราะจุดประสงค์หลัก
ในขั้นนี้คือ ข้อสรุปของขอบเขตเนื้อหา 
 3) งบประมาณ
 งบประมาณก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ออกแบบ 
ต้องคำานึงในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการศึกษา  
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในด้านการสร้างทีมพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย เช่น การจ้างผลิต หรือส่งบุคลากร 
ที่ มีี อ ยู่ ไ ป เรี ย น รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม  อี ก ท้ั ง ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ในการซื้ อ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ต่ าง  ๆ ท่ี เ ก่ียว ข้อง
หรือเลือกใช้   Shareware แทน และอีกปัจจัย
หน่ึงที่ ผู้ ใช้ โปรแกรมท่ีมีความถนัด หรือ เคยชิน 
กับโปรแกรมใดอยู่ก่อนแล้ว การใช้สื่อมัลติมี เดีย 
เพื่อการศึกษาจะเป็นไปได้โดยสะดวก และรวดเร็วกว่า 
การใช้ เวลาสร้ างความเคยชินกับโปรแกรมใหม่   
ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขว่าโปรแกรมท้ังสองที่มีความเหมาะ
สมสำาหรับการสร้างในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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  4) บุคลากร
  คือ ผู้ที่ทำาหน้าท่ีออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้สำาเร็จ โดยปกติแล้ว 
ควรประกอบด้วยทีมของผู้ชำานาญการด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Informa-
tion Architects), นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers), ผู้รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหา 
(Content Editors), ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) เป็นต้น
 4.3.2 ขั้นตอนการออกแบบ
  1) กำาหนดวัตถุประสงค์
  การกำาหนดวัตถุประสงค์ คือ การต้ังเป้าหมายว่าเม่ือผู้ใช้ศึกษาจนจบ ผู้ใช้จะได้
ความรูใ้นเรือ่งอะไรบ้าง นอกจากนีว้ตัถปุระสงคย์งัเปน็ตวัชว่ยใหผู้ส้รา้ง สามารถออกแบบกจิกรรม 
และเลือกหัวข้อที่เหมาะสม เลือกวิธีการนำาเสนอที่เหมาะสมได้เป็นต้น
  2) การออกแบบเนื้อหา
  ผูอ้อกแบบสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศกึษาตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเนือ้หานัน้ ๆ  อยา่งลกึซึง้  
และควรมีความสามารถในการนำาเสนอข้อมูล มีกลวิธีนำาเสนอ และให้เกิดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี หากผู้สร้างโปรแกรม และผู้ออกแบบเนื้อหาไม่สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้  
ควรทำางานร่วมกันเป็นทีม
  3) การเขียนผังงาน
  ผังงาน คือ ชุดของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม 
การเขียนผังงานเป็นสิ่งสำาคัญ ทั้งนี้ก็เพราะสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ดี จะต้องมีปฏิสัมพันธ์
อยา่งสมำา่เสมอ และปฏสิมัพนัธน์ีจ้ะถกูถา่ยทอดออกมาได้อยา่งชดัเจนทีสุ่ด ในรูปของสัญลักษณ์ 
ซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจ และกรอบเหตุการณ์ การเขียนผังงานจะไม่นำาเสนอรายละเอียด 
หนา้จอเหมอืนการสรา้งสตอรีบ่อร์ด หากการเขยีนผังงานทำาหนา้ทีเ่สนอขอ้มลูเกีย่วกับการเขยีน
โปรแกรม อาทิเช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำาถามผิด หรือเมื่อไรที่จะมีการจบบทเรียน 
เป็นต้น
  4) การเขียนสตอรีบอร์ด
 การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง  
สือ่ในรปูของมัลตมิเีดยีตา่ง ๆ  ลงในกระดาษ เพือ่ใหก้ารนำาเสนอขอ้ความ และสือ่ในรูปแบบต่าง ๆ   
เหล่าน้ีเป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป ขณะท่ีผังงานนำาเสนอลำาดับ  
และขั้นตอนของการตัดสินใจ สตอร่ีบอร์ดนำาเสนอเนื้อหา และลักษณะของการนำาเสนอ  
ขัน้ตอนการสรา้งสตอรีบ่อรด์รวมไปถงึการเขียนสคริปต์ (ซ่ึงสคริปต์ในทีน่ีค้อื เนือ้หา) ทีผู้่ใชจ้ะได้เหน็ 
บนหน้าจอซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล คำาถาม ผลป้อนกลับ คำาแนะนำา คำาชี้แจง ข้อความเรียก 
ความสนใจ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
 4.3.3 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
 ขัน้ตอนนีเ้ปน็กระบวนการเปล่ียนสตอร่ีบอร์ดให้กลายเปน็ส่ือมลัติมเีดีย โดยนำาสตอร่ีบอรด์ 
ทีไ่ดม้าแยกประเภทของสือ่ เชน่ ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว เสียง วดีิโอ เปน็ต้น แล้วจัดการสร้างสือ่  
หรือแปลงสื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำามาใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
Adobe Photoshop, Macromedia Flash เป็นต้น
 หลังจากน้ันจึงนำาสื่อท่ีจัดเตรียมไว้แล้ว มาประกอบเป็นโปรแกรมสำาเร็จ โดยใช้โปรแกรม
ชว่ยสรา้งสือ่มัลตมิเีดยีเพือ่การศกึษา เช่น Microsoft PowerPoint, Macromedia Authoware, 
Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, Multimedia ToolBook, Micro-
soft FrontPage, ASP.NET, PHP และ PERL เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้องรู้จัก 
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เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ เพ่ือจะเป็นการลดเวลาในการสร้าง 
ได้ส่วนหนึ่ง ปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมช่วยสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่เหมาะ
สม ได้แก่ ด้านของฮาร์ดแวร์ ลักษณะ และประเภทของบทเรียนที่ต้องการสร้าง ประสบการณ ์
ของผู้สร้าง และด้านงบประมาณ เป็นต้น
 4.3.4 ขั้นตอนการประเมิน
  1) การประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย
  การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย ต้องกำาหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดีย และการกำาหนดประเด็นองค์ประกอบ หรือหัวข้อการประเมิน  
จะต้องพิจารณาจากส่วนสำาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ คุณภาพด้านการออกแบบการสอน การออกแบบ
หน้าจอ และการใช้งาน
  2) การประเมินจากการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย
  การประเมินการเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดีย จะเป็นการตรวจสอบความรู้ 
ของผูใ้ช้ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาสือ่มลัตมิเีดยีนัน้ ๆ  ดงันัน้ในระหวา่งทีน่ำาสือ่ไปทดลองใช ้ผูป้ระเมนิ
จะต้องสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใช้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พูด หรือกระทำา  
เพื่อนำามาใช้ปรับปรุงสื่อให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการประเมินในขั้นนี้มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

  • ขั้นที่ 1 ทดลองแบบรายบุคคล (One To One Testing or Individ-
ual Try Out) โดยนำาสื่อมัลติมีเดียไปทดลองใช้กับผู้ศึกษาเพียง 1 คน เพื่อ
สำารวจการสื่อความหมายแล้วให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น จากนั้นนำาข้อสังเกต  
และขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรับปรุงแกไ้ข แลว้นำาไปทดลองกบัคนอืน่ตอ่ไป สำาหรบั
จำานวนผูศ้กึษาทีใ่ชใ้น การทดลองขัน้นีค้งจะมปีระมาณ 3-5 คน ในข้ันนีผู้ป้ระเมนิ
ควรนำาสือ่ไปทดลองใช้ดว้ยตนเอง เพือ่จะไดท้ำาการสงัเกตปฏกิริยิา ฟงัความคดิเหน็  
และสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดการติดขัดในการศึกษาได้ทันที

  • ขั้นที่ 2 ทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Testing or Group Try 
Out) การทดลองแบบกลุ่มย่อยเป็นการทดลองใช้กับผู้ศึกษาเป็นกลุ่ม ไม่ต้องทำา 
การสงัเกตผูศ้กึษาแตล่ะคน ดังนัน้จำานวนผู้ศกึษาในการทดลองแบบกลุ่มนี ้ควรจะ 
มีระหว่าง 10-15 คน ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ขั้นนี้เป็นการศึกษาถึงข้อผิดพลาดที่ผู้เรียน
ทุกคนกระทำา แล้วนำาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของส่ือ ควรมี 
การพูดคุยกับผู้ศึกษาหลังจากศึกษาเสร็จแล้วถึงประสบการณ์การเรียนที่ได้รับ

  • ขั้นที่ 3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing or Try Out Testing) เป็น 
การทดลองในภาวะเหมอืนการเรยีนการสอนทัว่ไป จำานวน 20-30 คน ผูป้ระเมนิ
สามารถให้ผู้อ่ืนช่วยนำาสื่อไปทดสอบภายใต้สถานการณ์ของการเรียนที่ปกติ  
จากนัน้ใชข้อ้มลู และข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาปรับปรุงแกไ้ข ข้ันนีเ้ปน็การตรวจสอบ 
ดูว่า เมื่อสื่อถูกนำาไปใช้โดยผู้อื่นแล้ว จะมีผลอย่างไร

 4.3.5 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล
  1) ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล
  การปรับปรุงข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะเนื้อหาสารสนเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  2) ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
  การส่งผ่านข้อมูล หรือเนื้อหาบทเรียนให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องทราบเทคนิค 
การเลอืกใชส้ือ่มลัตมิเีดยีชนดิตา่ง ๆ  ใหเ้หมาะสมกับเนือ้หา โอกาส และขอ้จำากดัของระบบเครือขา่ย 
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะได้กล่าวถึงเทคนิค 
การส่ง หรือกระจายบทเรียนมัลติมีเดียแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ
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 •  การเผยแพร่ข้อมูลทางซีดี
    การเลือกใช้ ส่ือมัลติมี เ ดียจากแผ่นซีดี รอมนั้น โดยมากมักจะมีมัลติมี เ ดีย 

ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรส์ามารถจะเกบ็ส่ือได้ ไมว่า่จะเปน็ตัวอกัษร ภาพกราฟิก เสียง ภาพยนตร ์
ภาพเคลื่อนไหว และการจำาลองสถานการณ์ โดยมากเราจะนิยมใช้แผ่นซีดีรอมเก็บข้อมูล 
ที่มีขนาดใหญ่ และเปลี่ยนแปลงน้อย

 • การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  การเลือกใช้มัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตยังมีข้อจำากัดทางด้านความเร็ว (Transfer Rate) 

ในการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้น การส่งผ่านข้อมูลท่ีมีปริมาณมากในแต่ละไฟล์ เช่น วิดีโอ  
จึงต้องการเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กลง เป็นต้น

   วิธีการนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำาได้โดยการส่งข้อมูลไปไว้บน Web Server 
ซึ่งเรียกว่าการอัพโหลด (Upload) และเมื่อผู้ใช้ต้องการนำาข้อมูลจาก Web Server  
เขา้มาสูเ่ครือ่งของตน เรยีกวา่ การดาวนโ์หลด (Download) ซ่ึงผู้ใชส้ามารถดขูอ้มลูได้จาก 
โปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Netscape Communication หรือ Internet Explorer

 •  การเปรียบเทียบวิธีการเผยแพร่สื่อ
   การเปรียบเทียบการเลือกใช้มัลติมีเดียผ่านซีดีรอม และผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างเนื้อหา

บทเรยีนทีเ่ปน็สือ่มลัตมิเีดียในซีดีรอม มขีอ้ได้เปรียบเมือ่เทยีบกบัการเลือกใช้ส่ือมลัติมเีดยี
ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

  -  ผู้ สร้ างบทเรียนสามารถเลือกใช้แฟ้มมัลติมี เดียที่มีคุณภาพดีกว่า  
และมีขนาดแฟ้มใหญ่กว่า

  - การเข้าถึงบทเรียน และสื่อต่าง ๆ บนแผ่นซีดีรอมมีความเร็วสูง
  - สามารถใช้แผ่นซีดีรอมได้มากกว่าหนึ่งแผ่นขึ้นไปต่อบทเรียน
  - สามารถสร้าง Autorun ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องทำาการติดตั้งใด ๆ เลย โดยโปรแกรม

จะเริ่มทำางานทันทีท่ีผู้ใช้ใส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทำาให้สะดวก 
ต่อการใช้งาน

  - สามารถกำาหนดลักษณะ Screen Layout ต่าง ๆ บนหน้าจอได้ตาม 
ความตอ้งการ เชน่ รปูแบบ และขนาดตวัอกัษร การจดัวางภาพ และสือ่ตา่ง ๆ  บนหนา้จอ 
ในขณะที่การสร้างบทเรียนที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและใช้โปรโตรคอล HTTP ซ่ึงเป็น 
รูปแบบที่นิยมมากบนอินเทอร์เน็ตจะประสบกับปัญหาในการที่ไม่สามารถกำาหนด 
รูปแบบการวางเนื้อหาบนหน้าจอได้ตามที่ ผู้สร้ างบทเรียนต้องการสร้าง 

รูปที่ 3.18 การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ที่มา : www.ibaitarn.blogspot.com/, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 3.17 การเผยแพร่ข้อมูลทางซีดี
ที่มา : www.aujjima.blogspot.com/, (พฤษภาคม 2559)

หน่วยที่ 3
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บทเรยีนทีเ่ป็นสือ่มลัติมีเดยีผา่นอนิเทอรเ์นต็ มข้ีอไดเ้ปรยีบเมือ่เทยีบกบัการเลอืก 
ใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านซีดีรอม ดังต่อไปนี้

  - การปรบัปรงุเนือ้หาบทเรยีนทีจ่ดัทำาผา่นอนิเทอรเ์นต็ สามารถแกไ้ขเพิม่เตมิ
ตกแตง่ไดง้า่ย ไดผ้ลในทนัทีทันใด และคา่ใชจ่้ายนอ้ย ในขณะท่ีการปรับปรุงเนือ้หา
บทเรียนบนแผ่นซีดีรอม ทำาได้ยากกว่า คือต้องผลิตซีดีแผ่นใหม่ และจำาหน่าย 
จ่ายแจกใหม่

  - ผู้สร้างบทเรียนสามารถรับทราบปัญหา และโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างมี 
ปฏิสัมพันธ์ถ้าได้ทำาทางเลือกไว้ เช่นจัดทำาฟอร์มสำาหรับการถามตอบผ่าน
อนิเทอรเ์นต็เปน็เวบ็บอรด์ เปน็ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์หรอือาจเปน็การอภปิราย
ต่อ ๆ กันก็ได้ ในขณะที่การเลือกใช้ซีดีรอมไม่สามารถทำาได้โดยง่าย

  - จำานวนผู้ใช้โปรแกรมในชั่วเวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบท่ีใช้เครือข่ายสามารถ
รองรับผู้ใช้ได้มากกว่า ในขณะที่ซีดีรอมแผ่นหนึ่งสามารถใช้ได้เพียงคนเดียว 
ในชั่วเวลาใดเวลาหนึ่งถึงแม้ว่า CD Jukebox ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการจัดทำา  
CD-ROM Server ยงัพอจะมทีีใ่ชอ้ยูบ่า้ง แตปั่จจบุนัไมเ่ปน็ทีน่ยิมเนือ่งจากความเรว็ 
ไม่มากพอกับความต้องการของผู้ใช้จำานวนมาก

  - เนื้อหาบทเรียนท่ีสร้างบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทำาได้กว้างกว่า 
และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้ หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วใน
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย และโดยไม่ต้องทำาหรือพัฒนาซำ้า อีกทั้งข้อมูลที่เชื่อมโยง
ไปยังที่อื่น ๆ ก็มีผู้คอยดูแล และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

  - บทเรยีนทีเ่ผยแพรผ่่านระบบเครือขา่ย มโีอกาสทีจ่ะมีผู้แวะชม หรือเขา้มา
เรยีนมากกวา่ และมกัจะไดร้บัขอ้เสนอหรอืขอ้คดิเหน็ อนัจะเป็นประโยชนส์ำาหรบั
ใช้ในการปรับปรุงบทเรียนให้ดี และทันสมัยยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ ก่อนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จึงต้องคำานึงถึงวิธีการนำาสื่อไปใช้ก่อนว่า 
จะใชโ้ดยวธิใีด เชน่ ผา่นทางซีดีรอม หรือใชบ้นอนิเทอรเ์นต็ จากนัน้จงึออกแบบสือ่ 
ให้เหมาะสม เช่น ถ้าจะใช้ผ่านทางซีดีรอม ก็จะสามารถใช้ภาพ เสียงประกอบ 
ได้ค่อนข้างมาก แต่ถ้าจะทำาเพ่ือใช้บนอินเทอร์เน็ตต้องคำานึงถึงขนาดของไฟล์  
และรูปแบบของไฟล์ที่จะใช้ เป็นต้น

4.4 ปัญหาการผลิต
การผลิต และการจัดหาสื่อมัลติมีเดีย เกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังพบว่าปริมาณ  

และคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียท่ีผลิตขึ้นเองนั้น มิได้สูงขึ้นตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น โดยสรุปแล้วน่าจะ 
มีสาเหตุเกี่ยวข้องดังนี้ คือ ด้านนโยบายการบริหารและการจัดการ ด้านการผลิต และการจัดหา

4.4.1 ด้านนโยบายการบริหารและการจัดการ
 ขาดความชัดเจนในด้านนโยบายการผลิต ทำาให้มีปัญหาความซำ้าซ้อน ไม่เพียงพอ  

อีกทั้งผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในด้านประโยชน์ และการนำาสื่อไปใช้
4.4.2 ด้านการผลิต
 รูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียจะมี 3 รูปแบบคือ โรงเรียนผลิตเองทั้งหมด โรงเรียนร่วมมือ

กับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ผลิตทำาเองทั้งหมด ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้
 • รูปแบบที่โรงเรียนผลิตเองทั้งหมด
  ถ้าเป็นสื่อมัลติมีเดียท่ีมีความซับซ้อนสูง และต้องลงทุนมากก็มีความเป็นไปได้น้อย  
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โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุปกรณ์การผลิตบุคลากรทีมงานผลิต อาจารย์ผู้เป็น
เจ้าของเน้ือหาวิชา รวมทั้งลิขสิทธิ์โปรแกรมที่ใช้สร้างบทเรียน ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง  
การบริหารจัดการก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง การผลิตในลักษณะนี้อาจไม่คุ้มค่าหากเป็น 
การร่วมมือกันผลิตในกลุ่มโรงเรียน ในเขตการศึกษา หรือโรงเรียนในสังกัดหน่วยงาน
เดียวกันมีองค์กร หรือผู้รับผิดชอบชัดเจน มีแผนงานและนโยบายที่ต่อเนื่อง

 • รูปแบบโรงเรียนร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต
  เป็นรูปแบบที่ประสบความสำาเร็จในหลายประเทศ รายละเอียดของความร่วมมือ 

มีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้แนะนำาเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ออกแบบ และการเขียนสตอรีบอร์ดให้แก่ครู อาจารย์ ซ่ึงเป็นเจ้าของเนื้อหา เม่ือได้ 
สตอรี่บอร์ดแล้ว บริษัทผู้ผลิตจะดำาเนินการผลิต ปรับปรุง และเพิ่มเติมบางส่วน  
ส่วนลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ใดก็แล้วแต่การตกลง รูปแบบความร่วมมืออื่น ๆ  เช่น โรงเรียน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนสตอรีบอร์ดทั้งหมด แล้วจ้างบริษัทเขียนโปรแกรม หรือ
บรษิทัอาจวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หากจิกรรม ขอบข่ายเทคนคิการสอน การประเมนิ 
รูปแบบการร่วมมือลักษณะนี้จะช่วยแก้ปัญหาท้ังสองฝ่าย ในด้านการขาดบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน การร่วมมือกันผลิตดังกล่าวนี้อาจมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างในแง่ 
ของการบริหารจัดการ การประสานงาน และความชัดเจนด้านลิขสิทธิ์

 • บริษัทผู้ผลิตทำาเองทั้งหมด
  มีเป้าหมายสองประการ คือ ผลิตตามการว่าจ้าง หรือผลิตเพื่อจำาหน่าย การผลิต 

ตามการวา่จา้งนัน้กเ็ป็นทีต่อ้งการของบรษิทั เพราะไดร้บัคา่ตอบแทน หรือคา่วา่จ้างเปน็
เงนิกอ้น ไมต้่องรับผิดชอบในการขายแต่ประการใด ผู้วา่จ้างส่วนใหญจ่ะเปน็หนว่ยงาน
ของภาครฐั ซึง่ดูแลการศกึษาในระบบใหญส่ามารถนำาบทเรียนไปใชอ้ยา่งคุม้คา่ แต่ปญัหา
ของบริษัทผู้ผลิตก็มีเช่นกัน ปัญหาใหญ่อยู่ที่การกำาหนดรายละเอียดของการออกแบบ
โปรแกรม หากไม่ทำาความตกลงให้ชัดเจนถึงรูปแบบเทคนิควิธีการ และอื่น ๆ การ
ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการคนละชุดกันอาจไม่มีเกณฑ์อ้างอิงที่ช่วยกำาหนดกรอบ 
ของการรบังานได้ สำาหรับรูปแบบการผลิตเพ่ือจำาหนา่ยเองทีผ่่านมาพบวา่มปีญัหามาก

  - ปัญหาประการแรก คือ การออกแบบบทเรียนท่ีมีคุณภาพดี บริษัทต้อง
ลงทุนสูงมาก ความคุ้มค่าอยู่ที่จำานวนสำาเนาที่ได้จำาหน่ายออกไป

  - ปัญหาประการที่สอง คือ ในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ท่ีมี  
ผลบังคับใช้ไม่เต็มท่ี หลายบริษัทต้องเลิกล้มแนวคิดในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย  
ดว้ยเหตทุีไ่มส่ามารถควบคุมการละเมดิลขิสทิธิไ์ด ้และไมต่อ้งการใหเ้กดิขอ้ขัดแย้ง

  - ปัญหาประการที่สาม คือ ความเสียเปรียบด้านภาษา สื่อมัลติมีเดีย
ที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยเป็นภาษาไทย มีกรอบจำาหน่ายท่ีแคบอยู่ภายใน
ประเทศเท่านั้น ปัญหาข้อนี้ ส่งผลกระทบต่อการกำาหนดราคาขายด้วย  
เมื่อยอดขายตำ่าก็จำาเป็นต้องต้ังราคาขายสูงเพ่ือให้คุ้มทุน ในทางกลับกัน 
สื่อมัลติมีเดียท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมีข้อได้เปรียบ คือ มีวางจำาหน่าย 
ท่ีกวา้งขวาง หลายบรษิทัจึงหันไปรว่มธรุกจิกบัต่างประเทศ โดยรบัเขยีนโปรแกรม
ให้เบ็ดเสรจ็ตามรปูแบบการผลติทีก่ล่าวไวแ้ลว้ ผลทีต่ามมากค็อืโรงเรยีนตา่ง ๆ  ยงั
คงขาดแคลนสือ่มัลติมเีดยีทีเ่ปน็ภาษาไทยทีม่คีณุภาพ สือ่มลัตมิเีดียทีใ่ชส้อนภาษา
อังกฤษ แม้มีให้เลือกมากขึ้นแต่ก็ยังมีราคาสูงเกินที่จะจัดหาให้เพียงพอ กับการใช้
เพื่อการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลได้
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4.4.3 การจัดหา
   รูปแบบการจัดหาสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะบทเรียน CAI คล้ายกับ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในห้องสมุด หรือชั้นเรียน ในการจัดหา 
สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีอะไรซับซ้อน ความสำาคัญจะอยู่ที่สื่อที่มี ให้ เลือก  
และวิธีการเลือก หากมีจำานวนให้เลือกมากพอ และผู้เลือกได้มีโอกาส
เปรียบเทียบคุณภาพกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน โอกาสท่ีจะได้ส่ือ 
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมก็มีมาก 

   การจดัหาสือ่มลัตมิเีดยีจะมรีปูแบบคลา้ยกนั หากมสีือ่ให้เลอืกมากพอ 
มีแบบประเมินท่ีมีคุณภาพ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการตรวจสอบคุณภาพในทุกด้านก็น่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม  
ที่กล่าวมานี้ยังมีปัญหาการปฏิบัติ เกือบทุกด้าน ประการแรกคือ 
สือ่มลัตมิเีดยียงัมไีมม่ากพอทีจ่ะใหเ้ลอืกใช ้แมใ้นระยะหลงัหนว่ยงานตา่ง 
ๆ จะมนีโยบายสนบัสนนุการผลติหรอืการจดัหาบทเรยีนมาตลอด แต่การ
จะสร้างให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย  
แบบประเมินยังมีไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก อีกท้ังยังมีความหลากหลาย 
ทั้ ง รู ป แบบ  และหั ว ข้ อ ก า รป ร ะ เ มิ น  ข า ดแคลนมากที่ สุ ด  
น่าจะเป็นนักประเมินที่มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพ
สื่อมัลติมี เดีย ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมี  
ความรอบรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน รู้เทคนิคการออกแบบ 
รู้รูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย รู้ข้อจำากัด และข้อได้เปรียบ สามารถ
ประเมินคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบกันได้  และแน่นอนว่ า 
ผู้ประเมินจะต้องมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบ 
การใช้งาน วิเคราะห์ความยากง่ายในการใช้งานของสื่อมัลติมีเดียที่ตน
ประเมินอยู่ได้ ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก

   การแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ควรมีการรวมตัว หรือจัดตั้งหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจหลักในการประเมินส่ือมัลติมี เ ดีย จนกว่าหน่วยงาน
ย่อย หรือโรงเรียนจะมีความพร้อมด้านบุคลากร ที่มีความรู้ความ
สามารถด้านการประเมินสื่อมัลติมีเดียเอง สำาหรับหน่วยงานของรัฐ  
ควรเริ่มด้วยการประเมินโดยหน่วยงานส่วนกลาง แล้วกระจาย 
การรับผิดชอบไปสู่หน่วยงานในระดับจังหวัด และกลุ่มโรงเรียนต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการกระจายความรับผิดชอบในการจัดหา 
สื่อมัลติมีเดีย ต้องมีการปรับระบบควบคู่กับการวางรูปแบบการจัดสรร
งบประมาณด้วยเช่นกัน
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สรุป 

จากเนือ้หาทัง้หมดทีก่ล่าวไปแล้ว พอสรุปได้วา่ เทคโนโลยมัีลติมเีดียได้
เขา้มามบีทบาทเป็นอยา่งสงูในยคุปจัจบุนั ซึง่สามารถพิจารณาจากการพฒันา
ของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะของซีพียู รวมทั้งประสิทธิภาพ
ของอปุกรณฮ์ารด์แวร์และซอฟต์แวร์ ในปจัจุบนันีต่้างพัฒนาขึน้มาเพ่ือรองรับ
ความต้องการของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมากขึ้น

เครื่องมือสำาหรับการพัฒนามัลติมีเดียนั้นมีจำานวนมาก ผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เช่น สร้างภาพเคล่ือนไหวสองมิติเป็น 
ไฟล์วิดีโอ พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ตัดต่อภาพวิดีโอ ตกแต่งไฟล์ภาพ 
เป็นต้น 

ในด้านการศึกษาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน สื่ออินเทอร์เน็ตที่ช่วย 
ในการสืบค้นข้อมูล สื่อทางด้านวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
รวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในองค์กรการศึกษา โรงเรียน 
สถานที่ต่าง ๆ จึงทำาให้เกิดสื่อมัลติมีเดียขึ้นมามากมายในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
การเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตจึงมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการวางแผน งบประมาณ การเลือกใช้ส่ือในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ตรงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1.  มาตรฐานมัลติมีเดียที่เรียกว่า มาตรฐานเอ็มพีซี 
(Multimedia Persona Computer : MPC) 
หมายถึง

 ก. มาตรฐานการทำางานของระบบเครอืขา่ยไรส้าย
 ข. สิ่ งกำาหนดระบบพื้นฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับ

มัลติมีเดียที่เล่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 ค. สถาบันวิ ศวกรรมไฟฟ้ าและวิ ศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ 
 ง. ข้อกำาหนดทางวิชาการที่สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2.  โปรแกรม Photoshop เหมาะสมกับการใช้งาน
ประเภทใด

 ก. โปรแกรมตกแต่ง 3 มิติ
 ข. โปรแกรมบันทึกเสียง
 ค. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
 ง. โปรแกรมสร้างภาพ

3.  โปรแกรม อะโดบี พรีเมียร์ (Adobe Premiere) 
เหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด

 ก. แอนิเมชั่น
 ข. ตัดต่อวิดีโอ
 ค. ตัดต่อเสียง
 ง. สร้างตัวอักษร

4.  การจัดทำาสตอรีบอร์ด (StoryBoard) อยู่ใน 
ขั้นตอนใดของการสร้างเครื่องมือมัลติมีเดีย

 ก. ศึกษาความต้องการ
 ข. พัฒนา
 ค. ออกแบบ
 ง. ประเมินผล

5.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 ก. การประมวลผลช้าหรือเร็วในงานมัลติมีเดียข้ึน

อยู่กับซีพียูเท่านั้น
 ข. การเลือกแรมท่ีใชใ้นงานมลัติมเีดียต้องเปน็แรม

ขนาด 1 GB เท่านั้น
 ค. ฮาร์ดดิสก์ท่ีมีพื้นที่มากจะสามารถรองรับงาน

ด้านวีดิทัศน์ได้ดี
 ง. จอภาพขนาดเล็กแสดงผลได้คมชัดมากกว่า

จอภาพขนาดใหญ่

6. ข้ันตอนของการสร้างเครื่องมือสื่อมัลติมีเดีย  
ในส่วนของเนื้อหาควรเตรียมเนื้อหาใดบ้าง

 ก. ตำารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
 ข. โปรแกรม รูปภาพ 
 ค. เสียง ภาพเคลื่อนไหว
 ง. ภาพตัดต่อ เพลงประกอบ
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7. ข้อใดเรียงลำาดับขั้นตอนของการสร้างเคร่ืองมือ
ในการผลิตงานมัลติมีเดียได้ถูกต้อง

 ก. การเตรียมการ>การออกแบบบทเรียน>การ
เขียนผังงาน>การเขียนบทดำาเนินเรื่อง>การ
สร้างและการเขียนโปรแกรม >การสร้าง
เอกสารประกอบบทเรียน >การประเมินผล 
และแก้ไขบทเรียน

 ข. การเตรียมการ>การประเมินผลและแก้ไขบท
เรียน>การออกแบบบทเรียน>การเขียนผัง
งาน> การสร้างและการเขียนโปรแกรม>การ
เขียนบทดำาเนินเรื่อง>การสร้างเอกสาร
ประกอบบทเรียน 

 ค. การประเมินผลและแก้ไขบทเรียน>การเตรี
ยมการ>การออกแบบบทเรียน>การเขียนผัง
งาน>การเขียนบทดำาเนินเรื่อง>การสร้างและ
การเขยีนโปรแกรม>การสรา้งเอกสารประกอบ
บทเรียน 

 ง. การเตรียมการ>การออกแบบบทเรียน>การ
เขยีนบทดำาเนินเรือ่ง>การประเมนิผล และแกไ้ข
บทเรยีนการสร้างและการเขียนโปรแกรม>การ
สร้างเอกสารประกอบบทเรียน>การเขียนผัง
งาน

8.  การผลติสือ่มลัติมเีดียเพือ่การศกึษา สามารถแบง่
รายละเอียดได้อย่างไร

 ก. วางแผน ออกแบบ ดำาเนนิการ ติดตามประเมนิผล
 ข. วางแผน งบประมาณ พิจารณา รออนุมัติ
 ค. การบริหารการผลิตสื่อมัลติมีเดีย งบประมาณ 

ขั้นตอนการผลิต ติดตามประเมินผล
 ง. การบริหารการผลิตสื่อมัลติมีเดีย อุปกรณ์การ

ผลิต ขั้นตอนการผลิต ปัญหาการผลิต

9.  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hard-
ware)

 ก. จอภาพ
 ข. โปรแกรม 3D MAX
 ค. เครื่องสแกนเนอร์
 ง. เครื่องคอมพิวเตอร์

10. ขอ้ใดคอือปุกรณท์างดา้นซอฟตแ์วร ์(Software)
 ก. จอภาพ
 ข. โปรแกรม 3D MAX
 ค. เครื่องสแกนเนอร์  
 ง. เครื่องคอมพิวเตอร์
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1.  จงบอกความเป็นมาของเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดียโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงอธิบายมาตรฐานเอ็มพีซีมาโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  จงบอกลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดียมีกี่แบบ ได้แก่อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.   จงบอกลักษณะการใช้งานตัวอักษร (Text) กับงานมัลติมีเดียมาพอสังเขป  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
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5.   จงบอกชื่อโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกมา 2 โปรแกรม พร้อมการใช้งานโดยสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือสื่อมัลติมีเดียประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.  จงอธิบายการเขียนสตอรีบอร์ดมาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.   จงยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้งานมัลติมีเดียทางด้านเสียงมา 2 ชื่อ พร้อมอธิบาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยที่ 3
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9.  จงเปรียบเทียบขั้นตอนการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางซีดีและทางอินเทอร์เน็ต มาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.  เหตุใดงบประมาณจึงมีความจำาเป็นในการสร้างเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดีย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ  กัน โดยช่วยกันวิเคราะห์คำาถาม

ต่าง ๆ  แล้วออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการนำาเสนอในรูปแบบโปรแกรม
โปรแกรมนำาเสนอ (PowerPoint) ใช้เวลาการนำาเสนอ กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1.  ความเป็นมาของเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดีย
 2.  ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย
 3.  ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดีย
 4.  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 5.  ยกตัวอย่างเครื่องมือมัลติมีเดียในแต่ละประเภท

หน่วยที่ 3
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มีการ
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เมือ่เกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์

หน่วยที่ 3
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 3
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 ข้อที่ คำาตอบ

1 ข

2 ง

3 ข

4 ค

5 ค

6 ก

7 ก

8 ง

9 ข

10 ข

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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เฉลยแบบฝึกหัด
1. จงบอกความเป็นมาของเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดียโดยสังเขป 

ความเปน็มาของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติงานสือ่มลัตมิเีดยี เริม่ตน้ในชว่งตน้ป ีพ.ศ. 2534 พรอ้มกบัระบบปฏบิตักิาร 
วินโดวส์ 3.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Persona Computer) และเป็นระบบ
ปฏิบัติการที่เรียกว่า ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphic User Interface) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า จียูไอ (GUI)  
สำาหรับ GUI เป็นอินเทอร์เฟทที่สามารถแสดงได้ทั้งข้อความและกราฟิก ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ต่อมาในต้นปี พ.ศ. 2535 
บริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเวอร์ชันแรก ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 ทำาให้ระบบปฏิบัติ
การวินโดวส์มีศักยภาพเพิ่มข้ึนในเรื่องของการแสดงผลภาพและเสียง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมาตรฐานมัลติมีเดียที่เรียกว่า  
มาตรฐานเอ็มพีซี (Multimedia Persona Computer : MPC) มาตรฐานนี้เป็นสิ่งกำาหนดระบบพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับ
มัลติมีเดียที่เล่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

2. จงอธิบายมาตรฐานเอ็มพีซีมาโดยสังเขป 
มาตรฐานเอ็มพีซี คือ สิ่งกำาหนดระบบพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับมัลติมีเดียท่ีเล่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  

รบัรองโดยคณะกรรมการดา้นการตลาดสำาหรบัมาตรฐานเอม็พซี ี(Multimedia PCM Marketing Council : MPMC) เปน็สว่น
หนึง่ของสมาคมเอสพเีอ (Software Publishers Association : SPA) ซ่ึงได้รับความร่วมมอืจากบริษทัต่าง ๆ  ได้แก่ ไมโครซอฟต ์
(Microsoft) คีเอทีฟแลป (Creative Labs) : เดล (Dell) เกตเวย์ (Gateway) และฟูจิสึ (Fujitsu) ซึ่งมาตรฐานนี้ได้เกิดขึ้น 
ช่วงปี พ.ศ.2533-2542 ซึ่งมาตรฐานนี้จะมีโลโก้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะเข้าใจได้ทันทีว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เครื่องนี้เล่นซีดีรอม และสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่ตนเองต้องการได้หรือไม่

3.  จงบอกลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดียมีกี่แบบ ได้แก่อะไรบ้าง 
ม ี5 แบบ คอื ตวัอกัษร (Text), กราฟกิ (Graphic), ภาพเคลือ่นไหว (Animation), เสียง (Sound) และวดีิโอ (Video)

4. จงบอกลักษณะการใช้งานตัวอักษร (Text) กับงานมัลติมีเดียมาพอสังเขป 
ตัวอักษร (Text) ซึ่งก็อาจจะได้มาจากหลายที่ เช่นการพิมพ์ในหลาย ๆ โปรแกรม เช่น Notepad และ Microsoft 

Word การสแกน หรือข้อความที่ได้จากโปรแกรมสร้างกราฟิก เป็นข้อความในลักษณะภาพ สามารถแปลงข้อความ
ภาพ เป็นข้อความปกติได้ โดยอาศัยโปรแกรม OCR ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความที่พัฒนาให้อยู่ในรูปของส่ือ 
ที่ใช้ประมวลผลได้

5. จงบอกชื่อโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกมา 2 โปรแกรม พร้อมการใช้งานโดยสังเขป 
จากซื่อโปรแกรมที่ใช้ในงานกราฟิกทั้งหมด เลือกมา 2 โปรแกรม
โปรแกรม Adobe Photoshop สำาหรับโปรแกรมนี้ในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมคลาสิกที่่เกือบทุกเครื่อง 

จำาเป็นต้องติดตั้งไว้ เพราะ Photoshop เป็นโปรแกรมในการออกแบบ การแต่งภาพ การใส่เอ็ฟเฟ็กยอดนิยม ด้วย
ความที่ใช้งานง่ายและมีเคร่ืองมีในการใช้งานมากมาย สามารถผลิตได้สารพัดประโยชน์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการตัด
ต่อภาพ การแต่งภาพให้สวยขึ้น คมชัดขึ้น ขาวขึ้น ในปัจจุบันโปรแกรมAdobe Photoshop มีออกมาหลายเวอร์ชัน  
และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมAdobe Flash สำาหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำา Animation หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งใช้งานง่าย 
เพราะโปรแกรมไม่มีความซับซ้อนมากนัก ถือเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการหัดออกแบบภาพเคลื่อนไหว

โปรแกรมAdobe Illustrator โปรแกรมออกแบบโลโก้ ออกแบบภาพ เสริม เติม แต่งภาพ ระดับมืออาชีพ  
มีฟังก์ชันคล้ายกับ Photoshop แต่มีการทำางานที่เหนือชั้นกว่าในการออกแบบ 
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โปรแกรม Adobe InDesign โปรแกรมนี้นิยมใช้ในการออกแบบวารสาร นิตยสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
อยู่ในตระกูล Adobe เหมือนกัน

โปรแกรม Sweet Home 3D โปรแกรมที่สำาหรับการออกแบบบ้าน ที่มีลักษณะการใช้งานง่าย ๆ และไม่ยุ่งยาก
เลย โดยจะมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ให้เราได้เลือกจำานวนมากมาย และยังสามารถที่จะนำาอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามา
เพิ่มได้ตลอด ซึ่งโปรแกรมรองรับไฟล์การ Import ได้หลายแบบ

โปรแกรม GoogleSketchUpWEN เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งในการใช้ออกแบบแปลนบ้าน ออกแบบโครงสร้าง 
การก่อสร้าง เหมาะสำาหรับนักสถาปนิกในการออกแบบ

โปรแกรม PhotoScapeSetup โปรแกรมตดัต่อภาพ เปลีย่นแปลงภาพ เพ่ิมแสงเงา ใสก่รอบ เพิม่ขอ้ความ สญัลกัษณ ์
ลดขนาดไฟล์ภาพ ออกแบบโลโก้อย่างง่าย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้งาน เพราะใช้ง่าย ไม่จำาเป็นต้องมี 
พื้นฐานหรือศึกษาโปรแกรม ด้วยโปรแกรมไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ 

หมายเหตุ  ผู้เรียนอาจตอบเป็นโปรแกรมอย่างอื่นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก

6. ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือสื่อมัลติมีเดียประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
1. การเตรียมการ (Preparation)
 1)  กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือการต้ังเป้าประสงค์ว่าจะใช้ส่ือในการสื่อสารกับผู้เรียน 

ในเรือ่งใด ลกัษณะอยา่งไร การนำาเสนอเปา้หมาย และวตัถุประสงค์ในการเรยีน รวมทัง้จะตอ้งทราบพืน้ฐานของผูเ้รยีนทีเ่ป็น 
กลุ่มเป้าหมายเสียก่อน เพราะความรู้พื้นฐานของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียน 

 2)  รวบรวมข้อมูล คือ การเตรียมพร้อมทางด้านเอกสาร สารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 3)  เนื้อหา  คือ เนื้อหาที่ต้องการนำาเสนอ ได้แก่ ตำารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง  

สไลดภ์าพตา่ง ๆ  แบบสรา้งสถานการณจ์ำาลองเพือ่ใชส้ำาหรับการเรียนรู้หรือทดลองจากสภาพการณจ์ำาลองจากสถานการณจ์รงิ  
ซึ่งอาจจะหาไม่ได้หรืออยู่ไกลไม่สามารถนำาเข้ามาในห้องเรียนได้หรือมีสภาพอันตรายหรืออาจส้ินเปลืองมากที่ต้องใช้ 
เน้ือหาซำา้ ๆ  สามารถใชส้าธติประกอบการสอนใชเ้สรมิการสอนในหอ้งเรยีน หรอืใชซ่้อมเสรมิภายหลงัการเรยีนนอกหอ้งเรยีน  
ที่ใด เวลาใดก็ได้

 4) การพัฒนาและออกแบบบทเรียน ตัวอย่างเช่น หนังสือการออกแบบบทเรียน กระดาษวาดสตอรีบอร์ด  
สื่อสำาหรับการทำากราฟิก โปรแกรมประมวลผลคำา เป็นต้น

 5) สื่อในการนำาเสนอบทเรียน ได้แก่ การนำาเอาคอมพิวเตอร์สื่อต่าง ๆ มาใช้งาน
 6) เรียนรู้เนื้อหา เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน 

ถ้าไม่มีการเรียนรู้เนื้อหาเสียก่อนไม่สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพได้
 7) สร้างความคิด คือ การระดมสมอง  การกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

เป็นจำานวนมาก
2. การออกแบบบทเรียน (Lesson Design)
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุดขั้นหนึ่ง การกำาหนดบทเรียนจะออกมามีลักษณะอย่างไร 

สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้
 1) การตัดทอนความคิด (elimination of ideas)
 2) การวิเคราะห์งานและแนวความคิด (task and concept analysis)
 3) การออกแบบบทเรียนขั้นแรก (preliminary lesson description)
 4) การประเมินและแก้ไขการออกแบบ (evaluation and revision of the design)
3. การเขียนผังงาน (Flowchart)
การเขยีนผงังานเป็นการนำาเสนอลำาดบัข้ันโครงสร้างของคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน ผงังานทำาหนา้ท่ีเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั

โปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำาถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียน เป็นต้น และการเขียนผังงานขึ้น

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย92



อยู่กับประเภทของบทเรียนด้วย
4.  การเขียนบทดำาเนินเรื่อง  หรือการสร้างสตอรีบอร์ด (StoryBoard)
การสร้างสตอรีบอร์ดนั้นเป็นขั้นตอนการเตรียมการนำาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง
สื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้การนำาเสนอข้อความและรูปแบบต่าง ๆ เป็นไป
อย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
5. การสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program Development)
การพัฒนาโปรแกรมเปน็กระบวนการเปลีย่นแปลงสตอรบีอรด์ใหก้ลายเปน็คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน สว่นนีจ้ะตอ้งคำานงึ

ถึงฮาร์ดแวร์ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการสร้าง ภาษา และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และงบประมาณ
6. การสร้างเอกสารประกอบบทเรียน (Supporting Materials)
เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
 - คู่มือการใช้ของผู้เรียน
 - คู่มือการใช้ของผู้สอน
 - คู่มือสำาหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่าง ๆ 
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่ว ๆ ไป
7. การประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evaluation and Revision)
การประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการทำางานของบทเรียน ในส่วนของการนำาเสนอ ควรจะทำาการประเมินโดย 

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนการประเมินการทำางานของบทเรียนนั้น ผู้ออกแบบควรท่ีจะสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำาการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้ที่เรียนที่ถูกประเมินจะต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

7. จงอธิบายการเขียนสตอรีบอร์ดมาพอสังเขป
การสร้างสตอรีบอร์ดน้ันเป็นข้ันตอนการเตรียมการนำาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ  

ลงบนกระดาษเพื่อให้การนำาเสนอข้อความและรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

8. จงยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้งานมัลติมีเดียทางด้านเสียงมา 2 ชื่อ พร้อมอธิบาย
 1. โปรแกรมปรับแต่งเสียง Moo0 Audio Effect
เป็นโปรแกรมที่ให้เราปรับแต่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงร้อง เสียงไมค์ เสียงที่เราบันทึกไว้
 2. โปรแกรมปรับคุณภาพเสียง MP3 MP3 Quality Modifier  
โปรแกรมปรบัแตง่คณุภาพเสยีง MP3 ทำาใหเ้สยีงเพลงของคณุเพราะยิง่กวา่ทีเ่คยฟงั ปรบัเสยีงให้ไดอ้ยา่งสมำา่เสมอ 

โปรแกรมไฟล์เล็กนิดเดียว ติดตั้งง่าย ใช้ง่าย ไม่มีไวรัสหรือโปรแกรมอื่นแทรกซ้อนมาด้วย 

หมายเหตุ  ผู้เรียนอาจตอบเป็นโปรแกรมอย่างอื่นก็ได้ที่เกี่ยวกับงานมัลติมีเดียทางด้านเสียง

9. จงเปรียบเทียบขั้นตอนการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางซีดีและทางอินเทอร์เน็ต มาพอสังเขป
การเปรียบเทียบการเลือกใช้มัลติมีเดียผ่านซีดีรอม และผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างเนื้อหาบทเรียนที่เป็น  

สื่อมัลติมีเดียในซีดีรอม มีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
 - ผู้สร้างบทเรียนสามารถเลือกใช้แฟ้มมัลติมีเดียที่มีคุณภาพดีกว่า และมีขนาดแฟ้มใหญ่กว่า
 - การเข้าถึงบทเรียน และสื่อต่าง ๆ บนแผ่นซีดีรอมมีความเร็วสูง
 - สามารถใช้แผ่นซีดีรอมได้มากกว่า หนึ่งแผ่นขึ้นไปต่อบทเรียน
 - สามารถสร้าง Autorun ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องทำาการติดตั้งใด ๆ เลย โดยโปรแกรมจะเริ่มทำางานทันทีที่ผู้ใช้ 

ใส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำาให้สะดวกต่อการใช้งาน
 - สามารถกำาหนดลักษณะ Screen Layout ต่าง ๆ บนหน้าจอได้ตามความต้องการ เช่น รูปแบบ และขนาด

ตัวอักษร การจัดวางภาพ และสื่อต่าง ๆ บนหน้าจอ ในขณะที่การสร้างบทเรียนที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและใช้โปรโตรคอล 

หน่วยที่ 3
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HTTP ซึง่เปน็รปูแบบทีน่ยิมมากบนอนิเทอรเ์นต็จะประสบกบัปญัหาในการทีไ่มส่ามารถกำาหนดรปูแบบการวางเนือ้หาบน
หนา้จอไดต้ามทีผู้่สรา้งบทเรยีนตอ้งการการสรา้งบทเรยีนทีเ่ปน็ สือ่มลัตมิเีดยีผา่นอนิเทอรเ์นต็ มขีอ้ไดเ้ปรยีบเมือ่เทยีบกับ
การเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านซีดีรอม ดังต่อไปนี้

 - การปรบัปรงุเนือ้หาบทเรยีนทีจ่ดัทำาผา่นอนิเทอร์เนต็ สามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมตกแต่งได้ง่าย ได้ผลในทนัททีนัใด  
และค่าใช้จ่ายน้อย ในขณะที่การปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนบนแผ่นซีดีรอม ทำาได้ยากกว่า คือต้องผลิตซีดีแผ่นใหม่  
และจำาหน่ายจ่ายแจกใหม่

 - ผู้สร้างบทเรียนสามารถรับทราบปัญหา และโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ได้ถ้าได้ทำาทางเลือกไว้ เช่น
จัดทำาฟอร์มสำาหรับการถามตอบผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บบอร์ด เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจเป็นการอภิปราย 
ต่อ ๆ กันก็ได้ ในขณะที่การเลือกใช้ซีดีรอมไม่สามารถทำาได้โดยง่าย

 - จำานวนผูใ้ชโ้ปรแกรมในชัว่เวลาใดเวลาหนึง่ ระบบทีใ่ชเ้ครอืขา่ยสามารถรองรบัผูใ้ชไ้ดม้ากกวา่ ในขณะทีซ่ดีรีอม
แผ่นหนึ่งสามารถใช้ได้เพียงคนเดียวในชั่วเวลาใดเวลาหนึ่งถึงแม้ว่า CD Jukebox ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการจัดทำา CD-ROM 
Server ยังพอจะมีที่ใช้อยู่บ้าง แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความเร็วไม่มากพอกับความต้องการของผู้ใช้จำานวนมาก

 - เนือ้หาบทเรยีนทีส่รา้งบนเครอืขา่ยอินเทอร์เนต็สามารถทำาได้กวา้งกวา่ และสามารถเชือ่มโยงเขา้กบัองค์ความรู ้ 
หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย และโดยไม่ต้องทำาหรือพัฒนาซำ้า อีกทั้งข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังที่
อื่น ๆ ก็มีผู้คอยดูแล และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 - บทเรียนที่เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย มีโอกาสที่จะมีผู้แวะชม หรือเข้ามาเรียนมากกว่า และมักจะได้รับ 
ข้อเสนอหรือข้อคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับใช้ในการปรับปรุงบทเรียนให้ดี และทันสมัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จึงต้องคำานึงถึงวิธีการนำาสื่อไปใช่ก่อนว่า จะใช้โดยวิธีใด เช่น ผ่านทางซีดีรอม  
หรอืใชบ้นอนิเทอรเ์นต็ จากนัน้จงึออกแบบสือ่ใหเ้หมาะสม เชน่ ถ้าจะใชผ้า่นทางซีดรีอม ก็จะสามารถใชภ้าพ เสยีง ประกอบ
ได้ค่อนข้างมาก แต่ถ้าจะทำาเพื่อใช้บนอินเทอร์เน็ตต้องคำานึงถึงขนาดของไฟล์ และรูปแบบของไฟล์ที่จะใช้ เป็นต้น

10. เหตุใดงบประมาณจึงมีความจำาเป็นในการสร้างเครื่องมือในการผลิตงานมัลติมีเดีย
งบประมาณก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผู้ออกแบบต้องคำานึงในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น 

งบประมาณในด้านการสร้างทีมพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เช่น การจ้างผลิต หรือส่งบุคลากรที่มีอยู่ไปเรียนรู้เพ่ิมเติม อีกทั้ง 
งบประมาณในการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกใช้ Shareware แทน และอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผู้ใช้
โปรแกรมทีม่คีวามถนดั หรอืเคยชนิกบัโปรแกรมใดอยูก่อ่นแล้ว การใช้ส่ือมลัติมเีดียเพือ่การศกึษาจะเปน็ไปได้โดยสะดวก  
และรวดเร็วกว่าการใช้เวลาสร้างความเคยชินกับโปรแกรมใหม่ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าโปรแกรมทั้งสองที่มีความเหมาะสม
สำาหรับการสร้างในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     การใช้มัลติมีเดีย
   ในชีวิตประจำาวัน
จำานวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าชีวิตประจำาวันของมนุษย์

มีความจำาเป็นท่ีจะต้องอาศัยสื่อในการทำางานหรือใช้ 
ชีวติประจำาวนั เนือ่งจากการใช้สือ่มลัตมิเีดยีมคีวามสะดวก 
รวดเร็วในชีวิตประจำาวัน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตทำาให้
สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว เช่น 
Facebook MSN Twitter และ Web.youtube ใช้ใน 
การศึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้คน
มากมายทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการติดต่อ
สื่อสารกัน ทั้งนี้ก็มีข้อดีของสื่อ และข้อเสียของสื่อเช่นกัน 
หากมีการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดที่ไม่เป็นจริง ทำาให้ 

แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้อื่นเสียหาย ยากแก่การแก้ไขหากถูกเผยแพร่ออกไป  
ก่อนการใช้สื่อมัลติมี เดียในชีวิตประจำาวันที่ถูกต้อง  
และไม่ทำาให้ตนเอง บุคคลอื่นเสียหาย ควรศึกษาข้อมูล  
รายละเอียดการก่อนนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้เกิด
ผลดีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  อธิบายการใช้มัลติมีเดียในด้านการศึกษาได้
2.  อธิบายการใช้มัลติมีเดียในด้านการฝึกอบรมได้
3. อธิบายการใช้มัลติมีเดียในด้านความบันเทิงได้
4.  อธิบายการใช้มัลติมีเดียในด้านธุรกิจได้
5.  อธบิายการใช้มลัตมิเีดยีในดา้นประชาสมัพนัธไ์ด้
6.  อธบิายการใชม้ลัติมเีดยีในดา้นความจรงิเสมอืนได้
7. อธิบายการใช้มัลติมีเดียในด้านความโมบาย
 เทคโนโลยีได้

หน่วยที่ 4
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หน่วยที่ 4
การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวัน 97



ผังมโนทัศน์

1. ด้านการศึกษา 
(Education)

หน่วยที่ 4

การใช้
มัลติมีเดีย
ในชีวิตประจำาวัน

2. ด้านการฝึกอบรม 
(Training)

3. ด้านความบันเทิง 
(Entertainment)

4. ด้านธุรกิจ 
(Business)

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations)

6. ด้านความเป็นจริงเสมือน 
(Virtual Reality)

7. ด้านโมบายเทคโนโลยี 
(Mobile Technology)
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ด้านการศึกษาไปยังผู้เรียนรู้ได้คราวละมาก ๆ จนกระทั่ง
ได้มีการนำาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์มาประยุกต์ใช้ผ่าน 
ช่องทางการสื่อสาร เช่น ดาวเทียมสื่อสาร วิทยุส่ือสาร 
และการรับส่งพัสดุทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่สื่อ 
การเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) ไปยังผู้เรียน
ได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่
ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม เทป โทรทัศน์ และวิทยุ  
จนกระท่ังถึงยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) ที่มีการผนวกรวมองค์ประกอบหลักต่าง ๆ 
ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Soft-
ware) ระบบเว็บเบส (Web-Based Architecture) และ 
สื่อประสมสายธาร (Streaming Multimedia) เป็นต้น 
เขา้กบัระบบคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย (Network Computing)  
และระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) ทำาให้
สามารถกระจายสารสนเทศไปยังจุดหมายปลายทางได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของมลัติมเีดียพีซี ได้เขา้มามบีทบาทสำาคญัยิง่ต่อการพฒันา
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) หรือ
เรยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ “อเีลริน์นิง่” (E-Learning) ซ่ึงหมายถงึ  
เทคโนโลยี ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งผ่านตามช่องสัญญาณส่ือสาร
ในระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายระยะใกล้ (LAN) 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายอินทราเน็ต  
(Intranet) เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) และเครอืขา่ย 
ไร้สาย (Wireless) มายัง ผู้ เรียนรู้ที่อยู่ห่างไกลกัน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำาอยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียทั้งสิ้น 
จากนั้น จึงนำามาเผยแพร่บนระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม (Comput-
er-Based Training/Learning) ระบบการเรียนรู้หรือ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา มัลติมีเดียพีซี ได้มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ส่งผลให้มัลติมีเดียพีซี
มีขีดความสามารถ และสมรรถนะสูงมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทำางานและความคุม้คา่ในการลงทนุอกี
ด้วย ด้วยเหตุนี้ทำาให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จึงเห็นคุณประโยชน์ของ
มลัติมเีดียท่ีจะนำามาใชง้าน การใชม้ลัตมิเีดยีในชวีติประจำาวัน 
จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก สามารถแบ่งประเภทของ
มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวันได้จำานวน 7 ประเภท ดังนี้

1. ด้านการศึกษา (Education)
ในด้านการศึกษา มีการขยายตัวการใช้มัลติมีเดีย

อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เคยสอนในชั้นเรียน (Classroom 
-Based Learning) ภายในสถานศึกษาต่าง ๆ มีข้อจำากัด
มากมาย ไม่วา่จะเปน็เรือ่งของจำานวนห้องเรยีนทีไ่มเ่พียงพอ  
จำานวนนักเรียนที่มีมากเกินไป การจัดสรรเวลาท่ียัง
ไม่เหมาะสม และระยะทางที่ห่างไกลกันระหว่างบ้าน 
กับโรงเรียน

เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาและการใช้มัลติมีเดีย
ในด้านการศึกษาจึงได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญทางด้าน 
การศึกษาเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การศกึษาทางภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัตดิว้ยกระบวนการ
รวบรวม (Collection) การวิเคราะห์ (Analysis)  
การออกแบบ (Design) การสร้าง (Implementation) 
การจัดการ (Management) การใช้งาน (Utilization) 
และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีการนำาเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 
เครื่องฉายภาพยนตร์ และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
(Overhead) ซึ่งสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ส่ือความรู้

หน่วยที่ 4
การใช้มัลติมีเดีย

ในชีวิตประจำาวัน
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ฝกึอบรมผา่นเวบ็  (Web-Based Learning/Training) และ/
หรือระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมทางไกลแบบบอร์ดแคส 
(Distance Broadcast Learning/Training) แล้วจัดเก็บ
ข้อมูลไว้บนสื่อชนิดต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ 
ซีดีรอม (CD-ROM) และเว็บเบส (Web-Based) และส่วน
อื่น ๆ เช่น การบรอดแคส การรับ-ส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์

ซึ่งในช่วงระยะเริ่มต้น การพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนจะจัดทำาในรูปแบบมัลติมีเดีย หรือที่นิยมเรียกกัน
โดยทัว่ไปวา่ “คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน” (Computer Aided 
Learning : CAL) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการเรยีนรู ้โดยชีช้วนใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูภ้ายใต ้
ขอบเขตของการเรียนการสอนที่เหมาะสม ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนจะทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและชี้แนะ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการเรียนได้อย่างรวดเร็วและ
สมัฤทธิผ์ล สำาหรบัชดุผลติภณัฑค์อมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI 
Package) ส่วนใหญ่มักจะจัดเก็บไว้ในซีดีรอม (CD-ROM) 
เนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้มากและง่ายต่อ 
การใช้งาน ส่วนของเนื้อหาที่บรรจุไว้ภายในล้วนแต่เป็น
องค์ประกอบของมัลติมีเดียทั้งสิ้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทั้งหลายจะมีสร้างขึ้นสำาหรับใช้งานเอง และชุดสำาเร็จรูป 
ที่มีจัดจำาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

2. ด้านการฝึกอบรม (Training)
การฝึกอบรมมีทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐ 

และเอกชน นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
แล้ว บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบสำาคัญยิ่งก็คือ 
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั่นเอง  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างเว็บไซต์ E-Training
ที่มา : www.slideplayer.in.th, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างเว็บไซต์ E-Learning 
ที่มา : www.webdsale.com, (พฤษภาคม 2559)

เชน่ การใชง้านระบบการเงนิ ระบบบญัช ี การใชเ้ครือ่งจักร
สำาหรับการผลิตต่าง ๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือโปรแกรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ในการฝึกอบรม
น้ันผู้บริหารยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น  
การจัดการกับหลักสูตรในการฝึกอบรม ความเหมาะสม
ของตัวหลักสูตร บุคลากรมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป
ในการใช้งานของแต่ละแผนก แต่ละงาน ความยากลำาบาก
ในการจัดตารางเวลาการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ
การฝึกอบรม 

 ทางภาครัฐ และเอกชนจึงได้คิดค้นวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องนี้ นั่นก็คือ การจัดทำาคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Aided Learning : CAL) และ/หรือ 
(E-Training) มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหา และลดระยะเวลาใน
การฝกึอบรมไดม้าก เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งจำานวนชัว่โมง
ของการฝึกอบรมในชั้นเรียนกับ อีเทรนนิ่ง  นอกจากนี้ยัง
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรืออัตราส่วนเท่ากับ
ระยะเวลาภายใน 3 ป ีเมือ่เปรียบเทยีบกบัคา่ใชจ่้ายระหวา่ง
การฝึกอบรมในชั้นเรียนกับอีเทรนนิ่ง  

ผลจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยของสถาบัน 
ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Ameri-
can Society of Training and Development (ASTD))  
ได้ทำาการเทียบเคียง (Benchmarking) และวิเคราะห์ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำาเนินการธุรกิจบริการฝึกอบรมด้วย
อีเทรนนิ่ง  มากกว่า 105 บริษัท จากจำานวนทั้งหมด 
ท่ัวประเทศ พบว่าธุรกิจอีเทรนนิ่งมีแนวโน้มในการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องมาจากองค์กร

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย100



หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการนำาไปใช้เป็นตัวชี้วัดผลการ
ดำาเนินงานของความสำาเร็จทางธุรกิจ (Key Performance 
Indicator :KPI) ในด้านการเรียนรู้และการเติบโตของ
องค์กร (Learning & Growth) รวมถึงการเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

3. ด้านความบันเทิง (Entertainment)
ตัง้แตม่ลัตมีิเดยีพซีไีดเ้ข้ามามบีทบาทและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งาน ท้ังภาพ และเสียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ทำาให้มัลติมีเดียได้รับความนิยมใช้งาน
กันอย่างแพร่หลาย และยังได้ขยายวงกว้างไปยังทุกบ้าน 
ทุกหน่วยงาน สร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้งานและเป็น 
ส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำาวันไปเสียแล้ว เห็นได้จาก
การชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฟังเพลง ฟังวิทยุ เล่นเกมหรือ
แม้แต่ร้องเพลงผ่านทางเครื่องมัลติมีเดียพีซี สิ่งบันเทิงใน 
รูปแบบของมัลติมีเดียได้มีการนำาเสนอและเผยแพร่ผ่าน
ชอ่งทางการสือ่สารมากยิง่ขึน้ สามารถเผยแพรไ่ด้ทัง้ระบบ
เครอืขา่ยระยะใกล ้อนิเทอรเ์นต็ อนิทราเนต็ หรอืเครอืขา่ย
ไร้สาย ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ได้
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมโทรทัศน์ผ่านเว็บ (Web TV) 
การเล่นเกมออนไลน์ (Game Online) หรือแม้แต่การฟัง
การถ่ายทอดข่าววิทยุ (Radio Broadcasting) ต่าง ๆ ได้
จากทั่วทุกมุมโลก จะเห็นได้ว่ามัลติมีเดียพีซีได้สร้างความ
บันเทิงให้กับมนุษย์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันไปแล้ว

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างเว็บไซต์ ด้านความบันเทิง
ที่มา : www.forum.car-today.com, (พฤษภาคม 2559)

4. ด้านธุรกิจ (Business)
การใช้งานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ มัลติมีเดียจะ

อำานวยความสะดวกไดเ้ปน็อยา่งมาก เชน่ การนำาเสนองาน 
(Task Presentation) โดยใช้มลัตมิเีดยีประกอบการนำาเสนอ 
เพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย เห็นภาพสิ่งที่ต้องการนำาเสนอ

ต่อท่ีประชุมได้อย่างชัดเจน การประชุมทางไกล (Video  
Conferencing) เป็นการประชุมที่ผู้ เข้าร่วมประชุม 
ไม่จำาเป็นต้องอยู่ที่ห้องประชุมเท่านั้น ยังสามารถที่จะอยู่
ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้ โดยจะสื่อสารกันผ่านทางกล้องวิดีโอ
และไมโครโฟน ทำาใหก้ารดำาเนนิงานทางธรุกจิมปีระสทิธผิล
มากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เนือ่งจากเทคโนโลยีในการตดิตอ่สือ่สารสามารถรองรบัการ
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของช่อง
สัญญาณ (Bandwidth) ท่ีเพ่ิมข้ึน หรือแม้แต่ระบบเครือ
ขา่ยทีเ่ชือ่มโยงกนัอยา่งทัว่ถงึ นอกจากจะทำาใหส้ามารถเผย
แพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภาพและเสียงได้ใน
ปริมาณมากแล้ว ยังสามารถทำาได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว

รูปที่ 4.4 ห้องประชุมทางไกล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
เทคนิคเชียงใหม่ ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารประกอบการสอน, 
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5. ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
ในชวีติประจำาวนัมลัติมเีดียได้กลายมาเปน็ปจัจัยหลกั 

ที่สำาคัญในการนำาเสนอและเผยแพร่ข่าวสาร (News)  
การโฆษณา (Advertising) และการถา่ยทอด (Broadcasting)  
เนื่องจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการท่ี
จะเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้า
และบริการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและใช้กลยุทธ์ใน
การจัดทำาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี้

5.1 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Products)
เป็นการนำาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ บริการตลอดจนประโยชน์ใช้
งาน และวิธีการใช้งานผ่านมัลติมีเดีย สำาหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีความซับซ้อนในการใช้งาน เช่น เครื่องจักร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจต้องมีการทำาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการสาธิต
ขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด (Step by Step) เพื่อให้
ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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แนวนอนในหนา้ Homepage ของเวบ็ไซต ์ซ่ึงการเชา่พืน้ที ่
และตำาแหนง่ทีจ่ะลงโฆษณามรีาคาแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บั
ความนยิมของเวบ็ไซต์นัน้ ๆ  นอกจากนีย้งัมโีฆษณาหนา้ตา่ง
แทรก (Pop-up) ทีม่กัปรากฏข้ึนอตัโนมตัเิมือ่เวลาทีเ่ราเปิด
หน้าเว็บขึ้นมา โฆษณาแบบหน้าต่างแทรกเป็นเครื่องมือ
กึ่งบังคับให้ผู้ชมรับรู้ข่าวสารและอาจสร้างความรำาคาญได้

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Products)
ที่มา : www.siambranding.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ที่มา : www.sakhoncomputer.blogspot.com, (พฤษภาคม 2559)

5.4 การถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต (Live 
Broadcasting)

การถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต เป็นการนำาเสนอ
ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบด้วยภาพเคลื่อนไหว เสียงในขณะท่ี
เหตุการณ์เกิดข้ึนจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ชมจะรู้สึก
ร่วมเสมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง การถ่ายทอดสด
ในลักษณะเช่นนี้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (User) จะต้องมี
โปรแกรมพิเศษท่ีรองรับ เช่น Window Media Player 
หรือ Real Player และถ่ายทอดแบบ Real-time จะต้อง
ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เพื่อที่จะรับชมการถ่ายทอด
ภาพและเสียงที่มีประสิทธิภาพ

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Advertising)
ที่มา : www. kimza024.wordpress.com, (พฤษภาคม 2559)

5.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ในทางการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคคล

หนึ่งส่งข้อความไปยังกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม E-Mail Client (โปรแกรม
อีเมล์ลูกค้า) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบมาเพื่อให้
องค์กรสามรถจัดการจัดส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าจำานวนมาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อความในอีเมล์อาจจัดทำา
ขึ้นหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความต้องการและลักษณะของ 
กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการสื่อสารด้วย นอกจากนี้ การส่งข่าว 
ประชาสัมพันธ์อิ เ ล็กทรอนิกส์  (E -newslet ter )  
เป็นอีก เครื่ องมือหนึ่ ง ท่ี ได้ รับความนิยมอย่างมาก 
ในการแจ้งขา่วสารเก่ียวกบัผลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืรายการ 
สง่เสรมิการขาย เพราะ E-newsletter สามารถผลติไดง้า่ย
และจัดส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต (Live Broadcasting)
ที่มา : www.dtv.mcot.net, (พฤษภาคม 2559)

5.3 โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Advertising)
โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์

หรือบริการผ่านมัลติมีเดียในรูปแบบของป้ายแบนเนอร์ 
มักพบป้ายแบนเนอร์ท่ีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวต้ัง หรือ
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5.5 ระบบตูป้ระชาสมัพนัธ ์(Multimedia Kiosk)
ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ เป็นการนำาเสนอที่เป็น 

ทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อสามารถ
ใช้ สอบถามหรื อค้ นหาข้ อมู ลที่ ต้ อ งการ ได้ ตลอด
เวลา โดยการสัมผัสผ่านทางจอภาพคอมพิวเตอร์  
(Touch Screen) ได้ ด้วยตนเอง เช่น สอบถาม
ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บบุ คคลที่ ต้ อ งการติ ดต่ อ  เ ส้นทาง 
ที่ ต้ อ งการจะไป ส่ิ งของที่ ต้ อ งการ ซ้ือหาสำ าห รับ 
บางองคก์ร หรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็จดุทีม่ผีูค้นมาติดตอ่ 
และสอบถามเป็นจำานวนมาก เช่น โรงแรม สถานีรถไฟ  
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และร้านค้า 

5.6 สร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแบบออนไลน์ 
(Online Media Relations)

สร้างสัมพนัธก์บัส่ือมวลชนแบบออนไลน์ เปน็การจัดทำา 
เว็บไซต์เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลข่าวสารสำาหรับสื่อมวลชน 
โดยมีการนำาเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็น น่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อการทำาข่าว ได้แก่ ข่าวประจำาวัน รายชื่อ และ
เบอร์ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตารางกิจกรรมขององค์กร 
ข่าวแจก บทสุนทรพจน์ของผู้บริหาร เอกสารที่เก่ียวข้อง
กับราชการ ประวัติบริษัท และประวัติผู้บริหาร ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์/บริการ รวมลิงค์เว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ Press 
Kits ข้อมูลรางวัลเกียรติยศ หรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่น
ขององค์กร

6. ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : 

VR) เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สามารถเลียนแบบการรับรู้ และการสัมผัสได้ผ่านทาง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ แว่นตา หมวก และถุงมือพิเศษ  
ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน จะนำาพาผู้ใช้เข้าสู่
อาณาจักรแห่งจินตนาการ ที่เรียกกันว่า “ไซเบอร์สเปซ” 
(Cyberspace) โดยผู้ใช้จะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าตนเองได้
กระทำาต่อสิ่งที่ปรากฎอยู่ข้างหน้าผ่านทางอุปกรณ์ VR 
ภายในสภาวะแวดลอ้มทีไ่ดส้รา้งขึน้โดยระบบคอมพวิเตอร ์
เพื่อตอบสนองอากัปกิริยาต่าง ๆ เช่น การเดินไปข้างหน้า 
การมองเห็นวัตถุ การบิดลำาตัวไปในทิศทางที่ต้องการ  
การปรับมมุของการมองเห็นดว้ยการขยบัศรีษะ การยืน่มือ
ออกไปหยบิจบัวตัถ ุการเขา้ใกล ้และขยบัออกหา่งจากวตัถ ุ
เสมือนหนึ่งว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Multimedia Kiosk)
ที่มา : www.suvarnabhumiairport.com, (พฤษภาคม 2559)

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแบบออนไลน์ (Online  
Media Relations) ที่มา : www.issuu.com, (พฤษภาคม 2559)
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ไซเบอร์สเปซสร้างข้ึนจากวัตถุทรงเลขาคณิต ที่มี
ความละเอียดสูงเป็นจำานวนมาก ในลักษณะภาพ 3 มิติ  
ซึ่งวัตถุเหล่านี้  จะถูกระบุตำาแหน่งเพื่อการมองเห็น 
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนการแสดงถึง
การรับรู้ความรู้สึกที่ได้สัมผัสนั้น เช่น การเคลื่อนไหว มือ  
น้ิวมือ หรือ ศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำาการคำานวณ
การเคลื่อนไหว โดยการกำาหนดตำาแหน่ง มุม ขนาด และ 
รูปแบบการเคลื่อนไหวให้เกิดความสมจริงมากที่สุด
ด้วยอัตราการแสดงภาพ 30 เฟรม/วินาที เช่น มุมมอง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อเข้าใกล้จุดโฟกัส (Focus)  
ที่ต้องการ ภาพก็จะขยายใหญ่ขึ้น และเมื่อค่อย ๆ  
ขยับห่างออกมาก็จะเห็นภาพเล็กลงตามลำาดับ

ความเปน็จรงิเสมอืน (VR) จงึเปน็ระบบคอมพวิเตอร์
ทีส่ามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นวงการตา่ง ๆ   
ได้มากมาย เช่น วงการแพทย์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะนำามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกหัดการผ่าตัดผู้ ป่วยแบบจำาลอง  
และวงการบันเทิง เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น เร้าใจ และสมจริง

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)
ที่มา : สาทิศ  ทาสี, (พฤษภาคม 2559)

ให้กับภาพยนตร์ เป็นต้น แม้ว่าจะมีการนำาประโยชน์จาก 
ความเป็นจริงเสมือนมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
กต็าม แต่ยงัมขีอ้จำากดัในเรือ่งของราคาอปุกรณท์ัง้ฮารด์แวร ์
และซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างสูงมาก รวมถึงเทคโนโลยีด้านนี ้
ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น เช่น ช่วงเวลาท่ีขาดหายไปในระหว่างการแปลง
สัญญาณ อุปกรณ์ VR ที่ได้รับการออกแบบยังไม่เหมาะสม
เพียงพอ และซอฟต์แวร์มีความสลับซับซ้อนในการใช้งาน
มากเกินไป

7. ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)
ชีวิตประจำาวันและเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้อง

กันอย่างแยกไม่ออก การพัฒนาการความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยเีปน็ไปอยา่งรวดเร็ว มกีารขยายตัว และเชือ่มโยง 
เครือข่ายกันมากยิ่งข้ึน ทำาให้การติดต่อส่ือสารเป็นไป
อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว กระแสการนำามัลติมีเดียมา
ประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่กำาลังได้รับความนิยมและ
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ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ 
เช่น Sony OPPO Vivo Samsung iphone เป็นต้น และ
ยังมีปริมาณของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Phone) 
เพิม่ขึน้จำานวนมากอยา่งรวดเรว็ทัว่ทกุมมุทัว่โลก เนือ่งจาก
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Mul-
timedia Technology) ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
จากเดิมเป็นเพียงอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่ถูกคิดค้น 
โดย Marconi ในปี ค.ศ.1895 จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของ
การพัฒนาการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ได้แก่ ยุคของโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Cellular System) หรือเรียกว่า “Advanced 
Mobile Phone System” สำาหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ด้วยเสียงพูดเท่านั้น (Speech Transmission) ต่อมาก็เข้า
สู่ยุคของ GSM (Global System for Mobile Commu-
nication) หรือเรียกย่อ ๆ  ว่า 2G นอกจากจะรับ–ส่งข้อมูล
ได้ทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียงได้ในปริมาณมากขึ้นแล้ว 
ยังสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
จ ากการรั บ–ส่ ง ข้ อมู ลด้ ว ยอั ต ร า เร็ วที่ เ หมาะสม  
รวมถึงรองรับการทำางานของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บน
ระบบเครือข่ายไร้สายได้เป็นอย่างดี ทำาให้ GSM กลาย
มาเป็นมาตรฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย 
ในเวลาต่อมา จนกระท่ังถึงยุคของ 3G ระบบได้เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณของผู้ใช้บริการ  

รูปที่ 4.12 ตัวอย่างด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) ที่มา : www.prachachat.net, (พฤษภาคม 2559)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าเท่าตัวและ
ขยายขนาดช่องสัญญาณเพื่อเพิ่มความเร็วของการรับ–ส่ง
ข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอได้อย่างต่อเนื่อง 
และตลอดเวลาตลอดจนสามารถแสดงผลการทำางานกับ
อุปกรณ์อื่น ๆ ได้นอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก 
(Notebook) เคร่ืองปาลม์ (Palm) เครือ่งพดีเีอ (PDA) และ 
เครื่องพ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) เป็นต้น

จากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น ด้านโมบายเทคโนโลยี
และมัลติมีเดีย จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะนำามาประยุกต์
ใช้ในงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

•  โมบายบิลลิ่ง (M-Billing) ได้แก่ การแจ้ง 
ค่าบริการ การนำาเสนอ การชำาระเงิน

•  โมบายแคร ์(M-Care) ไดแ้ก ่บรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์
ดูแลสุขภาพ

•  โมบายเอนเตอรเ์ทนเมนท ์(M-Entertainment) 
ได้แก่ เกมเพลง วิดีโอ

•  โมบายแมสเสจจิ้ง (M-Messaging) ได้แก่  
การติดต่อสื่อสาร การทำางานร่วมกัน

•  โมบายคอมเมิร์ซ (M-Commerce) ได้แก่ การ
ขายสินค้าและบริการ การจองตั๋ว

•  โมบายแบงคก์ิง้ (M-Banking) ไดแ้ก ่การโอนเงนิ 
การชำาระเงิน
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สรุป 

จากเนื้อหาท้ังหมดท่ีกล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า มัลติมีเดียพีซี  
ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ส่งผลให้มัลติมีเดียพีซีมีขีดความ
สามารถ และสมรรถนะสงูมากยิง่ขึน้ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานและ 
ความคุม้คา่ในการลงทนุอีกดว้ย ดว้ยเหตนุีท้ำาใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จึงเห็นคุณประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
ที่จะนำามาใช้งาน การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวันจึงมีความสำาคัญเป็น
อย่างมาก สามารถแบ่งประเภทของมัลติมีเดียในชีวิตประจำาวันได้จำานวน 
 7 ประเภท ดังนี้

1. ด้านการศึกษา (Education)
2. ด้านการฝึกอบรม (Training)
3. ด้านความบันเทิง (Entertainment)
4. ด้านธุรกิจ (Business)
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
6. ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
7. ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1.  เหตใุดมลัตมิเีดยีพีซถึีงไดรั้บความนยิมและใช้งาน
อย่างกว้างขวาง

 ก. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
 ข. คุ้มค่าในการลงทุน
 ค. มลัตมิเีดยีพีซมีขีีดความสามารถ และสมรรถนะ

สูงมากยิ่งขึ้น 
 ง. ถูกทุกข้อ

2.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมัลติมีเดียทางด้านการ
ศึกษา

 ก. การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learn-
ing)

 ข. ระบบการเรยีนรูผ้า่นเวบ็ (Web-Based Learn-
ing

 ค. การชมโทรทัศน์ผ่านเว็บ (Web TV)
 ง. ระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การเรยีนรู ้(Computer- 

Based Learning)

3.  ทำาไมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากร

 ก. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 ข. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 ค. เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้เรียนรู้การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างรวดเร็ว  
 ง. ถูกทุกข้อ

4.  มลัตมิเีดยีข้อใดไมส่ามารถแกป้ญัหาใหห้นว่ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการฝึกอบรมได้

 ก. ความเหมาะสมของตัวหลักสูตร
 ข. สามารถเข้าถึงแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ได้มากมาย
 ค. การจัดการกับหลักสูตรในการฝึกอบรม
 ง. บคุลากรมีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกันไปในการ

ใช้งานของแต่ละแผนก แต่ละงาน

5.  มัลติมีเดียด้านความบันเทิงเข้าไปอยู่ในชีวิต
ประจำาวันของมนุษย์ในรูปแบบใดบ้าง

 ก. โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฟังเพลง ฟังวิทยุ เล่นเกม
 ข. ปลูกผัก เลี้ยงปลา ให้อาหารสัตว์
 ค.  ตู้เย็น พัดลม ทีวี หม้อหุงข้าว
 ง. ประตูบ้าน ระบบนำ้าวนในสวน

6.  มลัติมเีดียเข้าไปมสีว่นเก่ียวกับข้องด้านธุรกจิกบั
การประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
อย่างไร

 ก. ถา่ยทอดความรูท้างดา้นของการฝกึอบรมตา่ง ๆ  
 ข. ผูเ้ขา้รว่มประชมุไมจ่ำาเปน็ตอ้งอยูท่ีห่อ้งประชุม
 ค. จ้ า ง บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เ ห ม า ม า ทำ า สื่ อ โ ฆ ษ ณ า

ประชาสัมพันธ์
 ง. ผูป้ระชมุจะเดนิทางไปไหนไมไ่ดต้อ้งอยูป่ระชุม

ภายในห้องประชุมเท่านั้น 

7.  ผลิตภัณฑ์ใดส่งเสริมมัลติมีเดียทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์

 ก. ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)
 ข. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
 ค. การถา่ยทอดสดทางอนิเทอรเ์นต็ (Live Broad-

casting)
 ง. โมบายแบงค์กิ้ง (M-Banking)

8.  ข้อใดไม่ใช่จำากัดของการใช้งานความเป็นจริง
เสมือน (VR)

 ก. ราคาอปุกรณท์ัง้ฮารด์แวร์ และซอฟตแ์วรท่ี์ค่อน
ข้างสูงมาก

 ข. ประสิทธิภาพในการใช้งานในอนาคตลดลง
 ค. ช่วงเวลาท่ีขาดหายไปในระหว่างการแปลง

สัญญาณ 
 ง. ซอฟตแ์วรม์คีวามสลบัซบัซอ้นในการใช้งานมาก

เกินไป
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9.  ยคุของการใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีย่คุแรกเป็นแบบใด
 ก.  ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงพูดเท่านั้น
 ข. มีภาพนิ่ง เสียงพูด ข้อความ
 ค. มีภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด รูปภาพ
 ง. มีระบบฝากข้อความไปยังส่วนกลาง

10. ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีลักษณะการใช้งาน
อย่างไร

 ก. ใชส้ญัญาณไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยไมเ่สยีคา่บรกิาร
 ข. มีระบบรับส่ง-ข้อมูลเสียงเท่านั้น
 ค. มีภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด รูปภาพ
 ง. รบั-สง่ขอ้มลู ภาพเคลือ่นไหว วิดโีอ ดาวนโ์หลด

แอปลิเคชั่นได้
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แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

1. มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างมัลติมีเดียกับการศึกษามาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเว็บ มีความสำาคัญอย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  จงบอกชื่อสื่อมัลติมีเดียที่รู้จักทางด้านการศึกษามา 2 ชื่อ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Learning : CAL) หมายถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. การประชุมทางไกลเข้ามามีบทบาททางด้านธุรกิจอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. มัลติมีเดียทางด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) สามารถเลียนแบบการรับรู้และสัมผัสได้
ผ่านทางอุปกรณ์ชนิดใดได้บ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.  ความเป็นจริงเสมือน (VR) สามารถนำาไปใช้ทางด้านการแพทย์อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. จงบอกข้อเสียของอุปกรณ์ VR มาโดยสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Products) มีความเกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ใช้เวลาการนำาเสนอ 

กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที โดยวิธีจับฉลากหัวข้อในการนำาเสนอ 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1.  มัลติมีเดียกับการศึกษา (Education)
 2.  มัลติมีเดียกับการฝึกอบรม (Training)
 3.  มัลติมีเดียกับความบันเทิง (Entertainment)
 4.  มัลติมีเดียกับงานด้านธุรกิจ (Business)
 5.  มัลติมีเดียกับการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 6.  มัลติมีเดียกับงานด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)
 7.  มัลติมีเดียกับงานด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มกีาร
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เม่ือเกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 

 
ข้อที่ คำาตอบ

1 ง

2 ค

3 ง

4 ข

5 ก

6 ข

7 ค

8 ข

9 ก

10 ง

หน่วยที่ 4
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เฉลยแบบฝึกหัด
 1.  มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันอย่างไร
  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา มัลติมีเดียพีซี ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้มัลติมีเดียพีซี
มีขีดความสามารถ และสมรรถนะสูงมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานและความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย 
ด้วยเหตุนี้ทำาให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จึงเห็นคุณประโยชน์ของมัลติมีเดียที่จะ
นำามาใช้งาน การใช้มัลติมีเดียในชีวิตประจำาวันจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก

 2.  จงอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างมัลติมีเดียกับการศึกษามาพอสังเขป 
  เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาและการใช้มัลติมีเดียในด้านการศึกษาจึงได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญทางด้าน
การศกึษาเปน็อยา่งมาก มสีว่นชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุการศกึษาทางภาคทฤษฏ ีและภาคปฏบิติัดว้ยกระบนการรวบรวม 
(Collection) การวเิคราะห ์(Analysis) การออกแบบ (Design) การสรา้ง (Implementation) การจดัการ (Management) 
การใช้งาน (Utilization) และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีการนำาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ 
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead) ซึ่งสามารถถ่ายทอดและเผยแพร ่
สื่อความรู้ด้านการศึกษาไปยังผู้เรียนรู้ได้คราวละมาก ๆ  จนกระทั่งได้มีการนำาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์มาประยุกต์ใช้ผ่าน
ช่องทางการสือ่สาร เชน่ ดาวเทยีมสือ่สาร วทิยสุือ่สาร และการรับส่งพัสดุทางไปรษณยี ์เป็นต้น เพือ่เผยแพร่ส่ือการเรียนรู้
ทางไกล (Distance Learning) ไปยังผู้เรียนได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ 
ซีดีรอม เทป โทรทัศน์ และวิทยุ จนกระทั่งถึงยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่มีการผนวก
รวมองค์ประกอบหลักต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ระบบเว็บเบส (Web-Based 
Architecture) และสื่อประสมสายธาร (Streaming Multimedia) เป็นต้น 

 3.  ระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเว็บ มีความสำาคัญอย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  การฝกึอบรมมีทุกสว่นไมว่า่จะเปน็สว่นของภาครฐั และเอกชน นอกเหนอืจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกิจ
แล้ว บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสำาคัญยิ่งก็คือการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั่นเอง เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถและศกัยภาพในการปฏบัิตงิาน เชน่ การใชง้านระบบการเงนิ ระบบบญัช ีการใชเ้ครือ่งจกัรสำาหรบัการผลติตา่ง ๆ   
และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ในการฝึกอบรมนั้นผู้บริหารยังคงประสบปัญหา 
ต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดการกับหลักสูตรในการฝึกอบรม ความเหมาะสมของตัวหลักสูตร บุคลากรมีความต้องการ 
ท่ีแตกต่างกันไปในการใช้งานของแต่ละแผนก แต่ละงาน ความยากลำาบากในการจัดตารางเวลาการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้นของการฝึกอบรม 
  ทางภาครฐั และเอกชนจงึไดค้ดิคน้วธิกีารจดัการเกีย่วกบัปญัหาในเรือ่งนี ้น่ันกคื็อ การจดัทำาคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (Computer Aided Learning : CAL) และ/หรือ (E-Training) มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน จึงเป็นอีก
แนวทางหนึง่ทีจ่ะชว่ยบรรเทาปญัหา และลดระยะเวลาในการฝึกอบรมได้มาก เมือ่เปรียบเทยีบระหวา่งจำานวนชัว่โมงของ 
การฝึกอบรมในชั้นเรียนกับอีเทรนนิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
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 4. จงบอกชื่อสื่อมัลติมีเดียที่รู้จักทางด้านการศึกษามา 2 ชื่อ 
  1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรม (Computer-Based Training/Learning) 
  2. ระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Learning/Training) 
  3. ระบบการเรียนรู้หรือฝึกอบรมทางไกลแบบบอร์ดแคส (Distance Broadcast Learning/Training) 
  4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Learning : CAI)

หมายเหตุ ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาได้ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียที่รู้จักทางด้านการศึกษา

 5.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Learning : CAL) หมายถึง
  คอมพิวเตอรช่์วยสอน (Computer Aided Learning : CAL) คอื การนำาคอมพวิเตอรม์าประยกุต์และช่วย
ในการเรยีนการสอน โดยมกีารพฒันาโปรแกรมขึน้เพ่ือเสนอเนือ้หาในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือกระตุ้นใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง
ในกระบวนการเรยีนรู ้โดยชีช้วนใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูภ้ายใตข้อบเขตของการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม ในขณะท่ีอาจารย์
ผู้สอนจะทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและชี้แนะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในการเรียนได้อย่างรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผล

 6.  การประชุมทางไกลเข้ามามีบทบาททางด้านธุรกิจอย่างไร
  การประชุมทางไกล (Video Conferencing) เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำาเป็นต้องอยู่ที ่
ห้องประชุมเท่านั้น ยังสามารถที่จะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้ โดยจะส่ือสารกันผ่านทางกล้องวิดีโอและไมโครโฟน ทำาให้ 
การดำาเนินงานทางธุรกิจมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากเทคโนโลยีใน 
การติดต่อสื่อสารสามารถรองรับการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของช่องสัญญาณ (Bandwidth) 
ที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึง นอกจากจะทำาให้สามารถเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทั้งภาพและเสียงได้ในปริมาณมากแล้ว ยังสามารถทำาได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว

 7. มัลติมีเดียทางด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) สามารถเลียนแบบการรับรู้และสัมผัสได้
ผ่านทางอุปกรณ์ชนิดใดได้บ้าง 
  แว่นตา หมวก และถุงมือพิเศษ 

 8.  ความเป็นจริงเสมือน (VR) สามารถนำาไปใช้ทางด้านการแพทย์อย่างไร 
  ส่วนใหญ่จะนำามาประยุกต์ใช้ในการฝึกหัดการผ่าตัดผู้ป่วยแบบจำาลอง 

 9.  จงบอกข้อเสียของอุปกรณ์ VR มาโดยสังเขป 
  ราคาอปุกรณท์ัง้ฮาร์ดแวร ์และซอฟต์แวร์ทีค่อ่นข้างสูงมาก รวมถงึเทคโนโลยด้ีานนีย้งัมจุีดออ่นทีจ่ะตอ้ง
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วงเวลาที่ขาดหายไปในระหว่างการแปลงสัญญาณ อุปกรณ์ VR ที่ได้รับ
การออกแบบยังไม่เหมาะสมเพียงพอ และซอฟต์แวร์มีความสลับซับซ้อนในการใช้งานมากเกินไป

 10. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Products) มีความเกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียอย่างไร 
  เป็นการนำาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ บริการตลอดจนประโยชน์ 
ใชง้าน และวธิกีารใชง้านผา่นมลัติมเีดยี สำาหรบัผลติภณัฑท์ีม่คีวามซบัซอ้นในการใชง้าน เชน่ เครือ่งจกัร โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
อาจต้องมีการทำาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสาธิตขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด (Step by Step) เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิด 
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     รปูแบบการพฒันามลัตมิเีดยี
จำานวนชั่วโมง  6 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
ในปั จจุ บั น เทค โน โลยี มั ลติ มี เ ดี ยกำ า ลั ง เป็ น

ที่นิยมในด้านต่าง ๆ ท่ัวโลก ความแพร่หลายของ 
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำาให้บริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์มีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
โปรแกรมในรูปแบบมัลติมีเดียมากขึ้น มีการผสานกัน
ระหว่างธุรกิจคอมพวิเตอรก์บักจิการขายขอ้มลูและบนัเทงิ  
ในขณะนี้ประเทศไทยกำาลังมีการพัฒนาท้ังด้านเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้

และสื่อมัลติมีเดียอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การตลาดและ
ธุรกิจต่าง ๆ ที่นำาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ก็กำาลังขยายตัว
ออกไปมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียได้
2. บอกการให้แสงและเงาได้
3. บอกบทบาทของสื่อมัลติมีเดียได้
4. อธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้
5. บอกประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดียได้  
6. บอกประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียน
 การสอนได้

หน่วยที่ 5
รูปแบบการพัฒนา

มัลติมีเดีย
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ผังมโนทัศน์

หน่วยที่ 5

รูปแแบบ
การพัฒนา
มัลติมีเดีย

1. การออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย

2. การให้แสงและเงา 

3. บทบาทของสื่อ
มัลติมีเดีย

6. ประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
ด้านการเรียนการสอน

5. ประเภทธุรกิจที่
ใช้งานมัลติมีเดีย

4. การออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
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หน่วยที่ 5
รูปแบบการพัฒนา

มัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยว ๆ เพียงลำาพัง  

แต่เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน  
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการออกแบบและใช้งาน
เทคโนโลยีเหล่าน้ี ได้แก่ เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำาเข้า และแสดงผล
ขอ้มลู เทคโนโลยใีนการเกบ็บนัทกึขอ้มลู เทคโนโลยกีารยอ่
ขนาดข้อมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี
ซอฟท์แวร์ และเทคนิควิธีการนำาเสนอข้อมูล รูปแบบ 
การพฒันามัลตมิเีดียจำาเป็นจะตอ้งมกีารพฒันาเพือ่นำาไปสู่
ความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ว และ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างแม่นยำา ถูกต้อง

1. การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดียสิ่งที่สำาคัญท่ีสุดก็คือ

การใชส้ือ่ สือ่ทีส่รา้งสรรคต์อ้งดงึดดูความสนใจทัง้ทางด้าน
เนื้อหา และรูปแบบ ในบางครั้งรูปเพียงรูปเดียวก็สามารถ
สื่อความหมายในส่ิงท่ีเราต้องการได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้
คำาบรรยายใด ๆ สิ่งสำาคัญก็คือการเลือกรูปแบบกราฟิก 
ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม ห ม า ย ท่ี ต้ อ ง ก า ร ส่ื อ ส า ร  
ในการออกแบบไมค่วรยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ ๆ  ของเวบ็ไซต์
ทั่วไป ควรสังเกต หรือศึกษาเทคนิคการออกแบบโดย
เฉพาะทางกราฟิกดีไซน์จากสื่อต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, 
แมกกาซีน, โปสเตอร์, ทีวี และเว็บไซต์อื่น ๆ 

1.1 การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
มีแนวทางอยู่ 5 แนวทาง ได้แก่

 1.1.1 กำาหนดเป้าหมาย (Goal)  
การกำาหนดเป้าหมายจะช่วยให้สามารถ 
สร้างสื่อมัลติมีเดียได้ตรงกับความต้องการ 
มากที่สุด โดยสามารถจำาแนกเป้าหมายได้ดังนี้

      - เพื่อถ่ายทอดความรู้
  - เพื่อสร้างทักษะ
   - เพื่อสนับสนุนการทำางาน

 1.1.2 ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน โดย
จะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับ
นวัตกรรมใหม่หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้จาก Con-
cept หรือศึกษากระบวนการก่อนนำาไปพัฒนา
ความเข้าใจในเนื้อหา
 1.1.3 พจิารณาถงึประสบการณ์ทีด่ท่ีีสดุ
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับ 
สื่อมัลติมีเดีย
 1.1.4 ศึกษาความคงทนของเนื้อหา 
พิจารณาเนื้อหาว่ามีความคงทนนำาไปใช้งานได้
นานแคไ่หน มกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้หรอืไม่
 1.1.5 ใช้เทคนิคของทีม นำาผู้เชี่ยวชาญ
หลาย ๆ ท่านนำาเสนอความรู้ ผสมผสานกับ 
ผู้เรียนออกความเห็นของสื่อ

1.2 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 1.2.1 การเลือกใช้สี ในการออกแบบ
จะเลือกใช้สีวรรณะเย็น (Cool tone) 
ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีนำ้าเงิน สีม่วง  
สีเหล่านี้ดูเย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น  
การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวกัน 
ในภาพทัง้หมด เพราะจะทำาใหภ้าพมคีวามเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน  
มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้พื้นหลัง และสีตัวอักษรมีดังนี้
 • ถ้าเลือกใช้พ้ืนหลังสีเข้ม ให้เลือกสีตัว
หนังสือสีอ่อน หรือถ้าเลือกพื้นหลังสีอ่อนให้
เลือกสีตัวหนังสือสีเข้ม
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 •  ให้ ระมัดระวั ง เมื่ อ ใช้พื้ นหลั งที่ มี  
ลายข้อความหรือกราฟิกบนพื้นลวดลาย 
มักจะทำาให้อ่านได้ลำาบาก ถ้าต้องใช้พื้นหลัง 
ที่มีลาย ให้ใช้สีพ้ืนเรียบเป็นพ้ืนรองรับส่วนท่ี
เป็นข้อความและกราฟิกนั้นอีกครั้ง
 1.2.2 รูปภาพ (Graphic or Pho-
to) การใช้รูปภาพท่ีมีอยู่ 2 จุดประสงค์ คือ  
เพื่อเพิ่มความสวยงามและดึงดูดความสนใจใน
การเข้าชมเพือ่แสดงข้อมลู และรายละเอียดเรือ่ง
ของสื่อต่าง ๆ  ทั้งนี้รูปภาพดังกล่าวจะมีทั้งรูปที่
เปน็ภาพจรงิ (Photo) และภาพทีว่าดขึน้โดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ (Graphic) โดยรูปภาพดังกล่าว 
จะสามารถใช้เป็นจุดเชื่อมโยงได้ อีกด้วย
โดยที่สามารถทำาการสร้างจุดเชื่อมโยงได้ 
หลายจุดในภาพ 1 ภาพ (เรียกวา่ Image map)  
การแม็ปภาพ
 1.2.3 ภาพยนตร์และเสียงประกอบ 
(Movie and Sound) การเพิ่มภาพยนตร์
และเสียงประกอบจะทำาให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้เข้าชมมากข้ึน 
นอกจากเพิ่มความสวยงามและความสมจริง
ของข้อมูลแล้ว ยังเป็นการง่ายต่อผู้ใช้ท่ีจะรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยหรืออาจจะทำา 
การแสดงเฉพาะเสียงประกอบเพียงอย่างเดียว
ก็ได้ เช่น เสียงเพลงประกอบตลอดเวลาที่ผู้ใช้
เปิดเข้าชม
 1.2.4 กรอบ (Frame) เพื่อความ
สวยงามและความสะดวกการใช้งาน สามารถ
ทำาการแบ่งจอภาพออกเป็นหลาย ๆ ส่วน  
ในกรณีท่ีมี Link หลาย ๆ ชุดต่อกันออกไป
ทำาให้การท่ีจะกับมาท่ีจุดเริ่มต้นสามารถทำาได้
โดยง่าย หรือการท่ีต้องการข้อมูลบางอย่าง
แสดงผลภาพบางอย่างอยู่ตลอดเวลา การทำา
เฟรม (Frame) การจัดทำาเฟรมเป็นการคำานึง
ถึงผู้ใช้ จึงออกแบบให้เกิดการใช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น คือ
 • สรา้งการคลกิเลือ่นจอภาพ (Scrolling) 
เพื่ออ่านข้อมูลยาว ๆ ในหน้าจอได้
 • จัดแบ่งพื้นท่ีบนจอให้เกิดระเบียบ
สวยงามน่าใช้และเป็นสัดส่วนอิสระจากกัน

 1.2.5 การใช้ข้อความ
 1) ไมค่วรบรรจขุอ้ความเตม็หนา้จอ เพราะ
ทำาให้ยากต่อการอ่าน ทำาให้รู้สึกน่าเบื่ออาจลด
การเรียนรู้ลงได้ ควรใช้การเขียนเป็นแบบ 
โครงร่างรายการแทน อาจใชว้ธิวีางรูปประกอบ
ไว้ด้านข้างของข้อความ หรือแบ่งเนื้อหา 
ออกเป็นส่วนย่อย สิ่งสำาคัญของการออกแบบ
หน้าจอให้มีประสิทธิผล คือ การทำาให้หน้าจอ
นั้นดูธรรมดา และใช้ลักษณะตัวอักษร หัวข้อ
หลักและหัวข้อย่อยในแต่ละหน้าอย่างคงเส้น
คงวาแสดงการจัดข้อความให้อ่านง่าย
 2 )  การใช้ ข้อความ เกี่ ยว ข้อง กับ 
การจัดรูปแบบการพิมพ์ที่เหมาะสม กล่าวคือ  
เลอืกลกัษณะของตัวอกัษร และจดัแถววางแนว
ของอักษรในแต่ละหน้า โดยมีข้อควรพิจารณา
ดงันี ้คอื ขนาดของตวัอกัษรมคีวามคงเสน้คงวา  
ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกินกว่า 2 รูปแบบในภาวะ
ปกติ ไม่เจตนาเน้นคำาจนเกินควร จัดข้อความ
ให้อยู่ในรปูแบบทีอ่า่นงา่ย และกำาหนดชอ่งวา่ง 
หรือช่องไฟให้เหมาะสม
 3 )  ใช้ ข้ อความ เป็นส่ วน เชื่ อม โยง 
เพ่ือกำาหนดทศิทาง การใชใ้นลักษณะนี ้เป็นการ
ใชท้ีคุ่น้เคยกนั ขอ้ความทีเ่ปน็ไฮเปอรล์งิค ์อาจจะ 
มเีส้นขดีใต้ขอ้ความควบคูก่บัการใชภ้าพกราฟกิ 
เป็นส่วนกำาหนดทิศทาง ข้อดีของการใช้
ข้อความเป็นส่วนเชื่อมโยงคือ ความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลเร็ว
 1.2.6 โครงสร้างหน้าจอ ใช้แบบพอดีกับ
หน้าจอหรอือยู่ตรงกลางหนา้จอ แบบนีเ้หมาะกบั 
การนำา เสนอข้อมูลที่มี ไม่มาก ข้อดี  คือ 
การนำา เสนอที่ ไม่ ซับซ้อนและสะดวกต่อ 
การใช้งานเพราะผู้ใช้จะมองเห็นข้อมูลทุกส่วน
ของหน้าได้พร้อมกันตลอดเวลา

2. การให้แสงและเงา 
แสงเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดเพราะเป็นต้นกำาเนิดที่

ทำาให้เกิดภาพที่ตาของเราสามารถมองเห็น แสงที่เราเห็น
เป็นสีขาวประกอบด้วยคลื่นแสงของสีหลาย ๆ  สีมารวมกัน 
เมือ่แสงเดินทางไปกระทบวตัถหุนึง่ ๆ  คล่ืนแสงของสีบางสี 
ถูกวัตถุดูดกลืนไปและสะท้อนคลื่นแสงสีอื่นเข้าสู่ตาเรา
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ทำาให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีนั้น การท่ีตาของเราเห็น 
ความเข้มของแสงที่บริเวณต่าง ๆ บนผิวของวัตถุไม่เท่ากัน  
เนื่องมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งกำาเนิดแสงกับผิวของ
วัตถุที่บริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากัน และระนาบของผิวของ
วตัถทุำามมุกบัแหล่งกำาเนดิแสงไมเ่ทา่กนั บริเวณทีส่วา่งทีส่ดุ
บนผิววัตถุเรียกว่า Highlight ส่วนบริเวณของวัตถุที่ไม่ถูก
แสงกระทบจะพบกับความมืด ความมืดบนผิวของวัตถุจะ
มีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับว่ามีแสงจากท่ีใดท่ีหนึ่งมากระทบ
น้อยหรือมาก บริเวณที่มืดที่สุดบนผิววัตถุเรียกว่า High 
Shade การที่แสงส่องมายังวัตถุ จะถูกตัววัตถุบังไว้ทำาให้
เกดิเงาของวัตถไุปปรากฏบนพืน้ทีท่ีว่างวตัถนุัน้ บรเิวณของ
เงาจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีมืดท่ีสุดเรียกว่า Umbra  
ส่วนที่มืดปานกลางเรียกว่า Penumbra ส่วนที่มืดน้อย 
เป็นวงจาง ๆ ถัดจาก Penumbra เรียกว่า Antumbra  
ซึ่งบางครั้งจะไม่ปรากฏชั้นของ Antumbra ให้เห็น

คุณภาพของแหล่งกำ า เนิดแสงมีความสำา คัญ
มาก แหล่งกำาเนิดแสงที่ดูมีขนาดเล็กเช่นหลอดไฟ หรือ 
ดวงอาทติย ์(เนือ่งจากอยูไ่กลจากโลก) เมือ่ตกกระทบลงบน 
ผิวของวัตถุจะปรากฏจำานวนชั้นความแตกต่างของ 
ความเข้มของแสงมีน้อย กล่าวคือที่สว่างก็สว่างมาก ที่
มืดก็มืดมาก ส่วนบริเวณที่สว่างกลาง ๆ มีน้อย (High 
Contrast) ทำาให้ภาพของวัตถุดูแข็ง ขาดความนุ่มนวล  
หากแหล่งกำาเนิดแสงมีขนาดกว้างใหญ่ เช่น ช่วงที่
พระอาทิตย์ อยู่ หลั งก้ อน เมฆ ท้องฟ้ าบริ เวณนั้ น
เปรียบเหมือนแผ่นแสงขนาดใหญ่ท่ีส่องลงมา หรือ
ช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ปู ด้วยกระจกฝ้า/พลาสติก
ขาว ขุ่นและมีแสงส่ องจากอีกด้ านห น่ึ ง  เมื่ อแสง
ดั งก ล่าวกระทบลงบนวัตถุจะทำ า ให้ภาพของวัตถุ  
ดูนุ่มนวล ถือเป็นแสงท่ีมีคุณภาพ ในสตูดิโอถ่ายภาพน้ัน  
ไฟแฟลชถือเป็นแหล่งกำาเนิดแสงที่ด้อยคุณภาพเช่นเดียว
กับแสงจากหลอดไฟ แต่เมื่อหุ้มด้วยกระโจมกระจายแสง  
(Soft Box) ลักษณะแสงทีไ่ด้จะเปน็แผ่น ทำาใหแ้สงตกกระทบ 
บนวัตถุดูนุ่มขึ้น

การถ่ายภาพจึงให้คำานึงถึงแหล่งท่ีมาของแสง 
คุณภาพของแสงเป็นสำาคัญ ในทางปฏิบัติแสงบนวัตถุ
ที่จะถ่ายนั้นอาจมาจากหลายทิศทาง อาจจะมาจาก 
ก า ร ส ะ ท้ อ น บ น ผิ ว วั ต ถุ อื่ น  ห รื อ ม า จ า ก แ ห ล่ ง
กำ า เนิ ดแสงอื่ น  เช่น  ผนั งตึ ก  แสงจากหลอดไฟ  
ช่ า ง ภ า พ จึ ง ต้ อ ง ฝึ ก ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ม อ ง ชั้ น
ความเข้มของแสงบนผิววัตถุ ว่ ามีมากน้อยเ พียงใด  

รูปที่ 5.1 บริเวณของเงา  
ที่มา : www.sharon-whyte.hubpages.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 5.2 คุณภาพของแหล่งกำาเนิดแสง  
ที่มา : www.buzzlington.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 5.3 ลักษณะของแสง  
ที่มา : www.buzzlington.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)
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(ภาพของวตัถดุนุู่มนวลหรอืไม)่ นอกจากนีใ้ห้ดเูรือ่งทศิทาง
ทีม่าของแหลง่กำาเนดิแสง โดยปกตจิะเลีย่งไมใ่หแ้สงมาจาก
ด้านหลังของช่างภาพ เนื่องจากทำาให้วัตถุดูแบนขาดมิติ  
ทิศของแสงที่ดีควรทำามุม 45 องศากับวัตถุ ในด้านท่ีมืด 
ข อ ง วั ต ถุ  ห า กมี ฉ า ก สี ข า ว ช่ ว ย ส ะท้ อ นแส ง จ ะ 
ช่วยทำาให้วัตถุดูนุ่มนวลข้ึน อน่ึงการถ่ายภาพที่ ใช้  
แสงแข็ง ๆ หรือเล่นกับเงาของวัตถุก็สามารถทำาให้
ภาพดูโดดเด่นได้ เช่นกันขึ้ นอยู่ กับงานสร้ างสรรค์  
ของช่างภาพแต่ละคน ในเรื่องของสีสันของภาพน้ัน  
การถ่ายภาพไม่จำาเป็นต้องได้ภาพที่มีสีสันสดใสเสมอไป 
ภาพทีม่โีทนสอีอกไปทางสหีนึง่สใีดกส็ามารถใหค้วามหมาย  
สร้างอารมณ์ และทำาให้ภาพน่าสนใจได้ แม้แต่จะเป็น 
ภาพสขีาวดำาหรอืภาพทีใ่ชส้เีดยีว (Mono Tone) ภาพบางภาพ 
ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าภาพที่มีสีสันเสียอีก ภาพที่มีชื่อเสียง 
ที่เป็นภาพขาวดำาก็มีอยู่มากมายเช่นกัน

2.1 แสงและเงา (Light & Shade)
เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กันแสงเมื่อส่อง

กระทบกับวัตถุจะทำาให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำาหนด
ระดับของค่านำ้าหนัก ความเข้มของเงาจะข้ึนอยู่กับ 
ความเขม้ของแสง ในทีท่ีม่แีสงสวา่งมาก เงาจะเขม้ขึน้ และ
ในทีท่ีมี่แสงสวา่งน้อยเงาจะไม่ชดัเจนในท่ีท่ีไมมี่แสงสวา่งจะ
ไมม่เีงาและเงาจะอยูใ่นทางตรงขา้มกบัแสงเสมอ ค่านำา้หนกั
ของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุสามารถจำาแนกเป็นลักษณะ
ที่ ต่าง ๆ ได้ดังนี้

 2.1.1 บริเวณแสงสว่างจัด (Hi-light) 
เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำาเนิดแสงมากท่ีสุด
จะมีความสว่างมากท่ีสุดในวัตถุท่ีมีผิวมันวาว
จะสะทอ้นแหลง่กำาเนิดแสงออกมาให้เห็นไดช้ดั
 2.1.2 บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็น
บริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณ
แสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกำาเนิด
แสงออกมาและเริ่มมีค่านำ้าหนักอ่อน ๆ
 2.1.3 บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณ
ที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบัง
จาก แสงสวา่ง ซ่ึงจะมคีา่นำา้หนกัเขม้มากขึน้กวา่
บริเวณแสงสว่าง
 2.1.4  บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade)
เป็นบริเวณท่ีอยู่ห่างจากแหล่งกำาเนิดแสงมาก
ทีส่ดุหรอืเปน็บรเิวณทีถ่กูบดบงัมาก ๆ  หลาย ๆ   
ชั้นจะมีค่านำ้าหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด

รูปที่ 5.4 ภาพพระอาทิตย์กำาลังขึ้น  
ที่มา : วณิชา  ทาสี, (มิถุนายน 2559)

 2.1.5 บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณ
ของพืน้หลังทีเ่งาของวตัถทุาบลงไปเปน็บรเิวณ
เงาที่อยู่ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของ 
ค่านำ้าหนักข้ึนอยู่กับความเข้มของเงานำ้าหนัก
ของพื้นหลัง ทิศทางและระยะของเงา

2.2 ความสำาคัญของค่านำ้าหนัก
 2.2.1 ให้ความแตกต่างระหว่างรูป 
และพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
 2.2.2 ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
 2.2.3 ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง 
และความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง
 2.2.4 ทำาให้ เ กิดระยะความตื้น-ลึก  
และระยะใกล้-ไกลของภาพ
 2.2.5 ทำาให้เกิดความกลมกลืนประสาน
กันของภาพ

2.3 รูปร่างและรูปทรง
 2.3.1 รูปทรง (Form) คือรูปที่ลักษณะ
เป็น 3 มิติโดยนอกจากจะแสดงความกว้าง 
ความยาวแล้วยังมีความลึกหรือความหนา 
นูนด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม  
ทรงกระบอก เป็นต้นให้ความรู้สึกมีปริมาตร 
ความหนาแน่น มีมวลสารที่เกิดจากการใช้ 
คา่นำา้หนกัหรือการจดัองค์ประกอบของรปูทรง 
หลายรูปรวมกัน
 2.3.2 รูปเรขาคณิต (Geometric 
Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐานสามารถ
วัดหรือคำานวณได้ง่ายมีกฎเกณฑ์ เกิดจาก 
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การสรา้งของมนษุย ์เชน่ รปูส่ีเหลีย่ม รปูวงกลม  
รูปวงรี  นอกจากนี้ยั งรวมถึงรูปทรงของ 
สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมีแบบแผน 
แน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน  
สิ่ งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบ
อุตสาหกรรมก็จัดเป็นรูปเรขาคณิตเช่นกัน  
รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้างพื้นฐาน
ของรูปต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ  
ควรศกึษารปูเรขาคณติใหเ้ขา้ใจถอ่งแทเ้สยีกอ่น
 2.3.3 รูปอินทรีย์ (Organic Form) 
เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิต
ที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช
 2.3.4 รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่
ไมใ่ชแ่บบเรขาคณติ หรอืแบบอนิทรย์ี แต่เกดิขึน้ 
อย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนซ่ึงเป็นไป
ตามอิทธิพลและการกระทำาจากสิ่งแวดล้อม 
เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อนหิน หยดนำ้า ควัน  
ซึง่ใหค้วามรูส้กึทีเ่คลือ่นไหวมีพลงัรปูอิสระ จะมี
ลกัษณะขัดแยง้กบัรปูเรขาคณติ แตก่ลมกลนืกบั
รูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิต
หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทำา จนมีรูปลักษณะ
เปลีย่นไปจากเดมิจนไมเ่หลอืสภาพ เชน่ รถยนต์
ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน เครื่องบินตก ตอไม้ที่
ถูกเผาทำาลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง
เมื่อนำารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กันรูปเหล่านั้น 

จะมีความสัมพันธ์ดึง ดูดหรือผลักไส ซึ่ งกันและกัน  
การประกอบกันของรูปทรง อาจทำาได้โดย ใช้รูปทรงที่

รูปที่ 5.5 รูปร่างและรูปทรง
ที่มา : www.bomall.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ 
ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน  
รูปทรงที่ สานเข้ าด้ วยกัน หรือรูปทรง ท่ีบิดพันกัน  
การนำารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูปอิสระมาประกอบ
เข้าด้วยกันจะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

2.5 พื้นผิว
พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหน้าของ 

สิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะ
อย่างไรคือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน เนียน สาก 
เป็นต้นลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิว มี 2 ประเภท คือ

 2.5.1 พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ หรือ
กายสัมผัสเป็นลักษณะพ้ืนผิวท่ีเป็นอยู่จริง ๆ 
ของผิวหน้าของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งสามารถสัมผัสได้
จากงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมและ 
สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ
 2.5.2 พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา 
จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของ 
ผิววัสดุน้ัน ๆ เช่น การวาดภาพก้อนหิน 
บนกระดาษจะให้ความรู้สึกเป็นก้อนหินแต่มือ
สัมผัสเป็นกระดาษหรือใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ 
หรือลายหินอ่อน เพื่อปะทับบนผิวหน้าของ 
สิ่งต่าง ๆ เป็นต้น 

3. บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย มีผลต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1  ด้านการเรียนการสอน
บทบาทของสื่อมัลติมีเดียในด้านนี้มีการใช้งาน และ

มีผลมากที่สุดเนื่องจากบทบาทของมัลติมีเดียส่งผลให้เกิด
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดีย (Multimedia Computer 
Instruction) ระบบห้องสมุดแบบดิจิทัล (Digital Library) 
การเรยีนการสอนทางไกล (Distance Learning) ห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) การฝึกอบรมทางไกล 
(E-Training) และการเรียนรู้แบบกระจาย (Distributed 
Learning) ทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนือ่งมาจากผูเ้รียนมทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกใชส้ือ่ตาม
ความถนดัของตนเอง กระบวนจดัการเรยีนรูจ้งึสะดวกและ
กว้างไกลยิ่งขึ้น

3.2 ด้านธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

E-Commerce, E-Auction, E-Shopping และ E-Trade 
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เป็นต้น ทำาให้เกิดวงจรธุรกิจที่นำาเสนอ และจัดการด้วย
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เน้นการเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เกิดความสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
โดยการนำาเสนอสนิคา้ท้ังขอ้ความ ภาพ และเสยีงผสมผสาน
กลมกลืนกันเหมือนของจริง

3.3 ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่อสารแบบมีสาย หรือไร้สายก็ตามมัลติมีเดีย

ได้มีบทบาทสำาคัญทำาให้การติดต่อสื่อสารเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น ผู้รับปลายทางสามารถเห็นภาพพร้อมเสียงของ 
คู่สนทนา สามารถส่งข้อความ และกราฟิกต่าง ๆ ถึงกันได้ 
รวมทั้งการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์เสียง 
(Voice Mail)

3.4  ด้านการนำาเสนอ
ถือเป็นธุรกิจอีกด้านที่มีความสัมพันธ์กับมัลติมีเดีย 

ทำาให้สื่อสิ่งพิมพ์และการนำาเสนอมีความน่าสนใจ และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็น E-Book, E-Newspaper หรือ E-Magazine ก็ตาม  
มีการแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถติดตามชมข่าวสาร 
บ้านเมืองได้จากสื่อต่าง ๆ เหล่านี้

3.5 ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มกีารใชม้ลัตมิเีดยีในดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกลไก
ทางการตลาดด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่าง
ได้ผล ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กร 
เนื่องจากสามารถถ่ายทอดสิ่งที่นำาเสนอได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยการใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานกัน

3.6 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มัลติมีเดียได้มีบทบาทสำาคัญในการตรวจและรักษา

พยาบาลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์อาการป่วยโดย
ใช้ภาพเอ๊กซเรย์ 3 มิติ การผ่าตัดโดยใช้กล้องวีดิทัศน์  
การใช้เลเซอร์ การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ และการจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลยา เป็นต้น ทำาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ใน 
การดำาเนินชีวติอยา่งมคีวามสขุ และมสีขุภาพทีส่มบูรณข์ึน้

3.7 ด้านการทหาร
มีการใช้งานมัลติมีเดียในภารกิจด้านการทหาร  

ในการเก็บรวบรวม และเกี่ยวกับอาวุธท้ังข้อความ และ
ภาพ ตลอดจนการใช้แผนที่ เพื่อค้นหาตำาแหน่งพิกัดต่าง ๆ   
ในการทหาร โดยใชด้าวเทยีม รวมทัง้การใชใ้นภารกจิอืน่ ๆ   
ด้านการทหาร

3.8 ด้านการบริหารรัฐกิจและการปกครอง
มกีารใชง้านมลัตมิเีดยีในการบรหิารรฐักจิในรปูแบบ 

ต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน เช่น ระบบบัตรอัจฉริยะที่มี
ข้อมูลพร้อมภาพ ระบบสเก็ตภาพคนร้าย ระบบฐานข้อมูล
เสียง และเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เป็นต้น ทำาให้ 
การบริหารรัฐกิจและการปกครองเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.9 ด้านการบันเทิง
มลัตมิเีดยีนบัวา่มบีทบาทอยา่งสำาคญัในการนำาเสนอ

เพ่ือการบนัเทิงไมว่า่จะเปน็ภาพยนตร์เกมการเรียนรู้ ระบบ
จำาลองสถานการณ์ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality)  
และ MP3 เป็นต้น

4. การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
4.1 การสื่อสารการเรียนรู้
การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communi-

cation) หมายถึง การถ่ายทอดเร่ืองราว การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก  
เพือ่การติดตอ่สือ่สารขอ้มลูซ่ึงกนัและกนั (กดิานนัท ์มลทิอง,  
2540) รูปแบบของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

 4.1.1 การสือ่สารทางเดียว (One-Way 
Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือ
การสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว 
โดยที่ผู้รับไม่สามารถตอบสนองทันที (Imme-
diate Response) กบัผูส้ง่ แตอ่าจจะมผีลปอ้น 
กลับไปยังผู้ส่งในภายหลังได้ การสื่อสารใน 
รูปแบบนี้จึงเป็นการที่ผู้ส่งและผู้รับไม่สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที
 4.1.2 การสื่อสารสองทาง (Two-Way 
Communication) เป็นการสื่อสารหรือ 
การส่ือความหมายท่ีผู้รับมีโอกาสตอบสนอง
มายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะ 
อยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่ก็ได้ 
แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือ 
การโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกัน
ทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น ในการท่ีจะเกิดการเรียนรู้ข้ึนได้นี้ มักจะพบ
ว่าต้องอาศัยกระบวนการของการสื่อสารในรูปแบบของ 
การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง ในลักษณะ
ของการใหส้ิง่เรา้เพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนมกีารแปลความหมาย

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ของเน้ือหาบทเรียนนั้น และให้มีการตอบสนองเพ่ือเกิด
เป็นการเรียนรู้ข้ึน ลักษณะของสิ่งเร้าและการตอบสนอง
ในการสื่อสารนี้ หมายถึง การที่ผู้สอนให้สิ่งเร้าหรือส่งแรง
กระตุ้นไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบสนองออกมา 
โดยผู้สอนอาจใชส้ือ่โสตทศันปูกรณต์า่ง ๆ  เชน่ คอมพิวเตอร์
เป็นผู้ส่งเนื้อหาบทเรียน ส่วนการตอบสนองของผู้เรียน 
ได้แก่ คำาพูด การเขียน รวมถึงกระบวนการทั้งหมด 
ทางด้านความคิด การเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งอาศัยรูปแบบ
การสื่อสารท่ีเก่ียวข้องกับการให้สิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้น  
การแปลความหมาย และการตอบสนอง

4.2 สื่อการเรียนรู้
กิดานันท์ มลิทอง (2540) กล่าวว่า สื่อนับว่าเป็น

สิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน เนื่องจาก
เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและ 
ผู้เรียนดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้เรียนมี 
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับท่ีผู้สอนต้องการ  
การใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจำาเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะ
เฉพาะ และคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือกสื่อให้
ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอน และสามารถจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอน
ดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง 
ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ 
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหา
เก่ียวกับการเรยีนการสอน เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืหรอืชอ่งทาง
สำาหรบัผูส้อนสง่ไปถงึผูเ้รยีน ทำาใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้าม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี

4.3  คุณค่าของสื่อการสอน
สื่อการสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังผู้เรียนและ 

ผู้สอนดังต่อไปนี้ (กิดานันท์ มลิทอง,2540)
สื่อกับผู้เรียน
 1) เป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพราะจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด 
ความเข้าใจเน้ือหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้
ง่ายข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน และสามารถช่วย
ให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูก
ต้องและรวดเร็ว
 2) สือ่จะชว่ยกระตุน้และสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน ทำาให้เกิดความสนุกสนานและ 
ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน

 3) การใช้สื่อจะทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่
เรียนนั้น
 4 )  ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทำาให้เกิด
มนุษยสัมพนัธ์ อันดีในระหว่างผูเ้รียนด้วยกนัเอง
และกับผู้สอนด้วย
 5) ชว่ยสร้างเสริมลักษณะท่ีดีในการศกึษา
ค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น
 6) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อใน 
การศึกษารายบุคคล
สื่อกับผู้สอน
 1) การใชส้ือ่วสัดอุปุกรณต์า่ง ๆ  ประกอบ
การเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศ
ในการสอนน่าสนใจยิ่ งขึ้น ทำาให้ผู้สอนมี 
ความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่
เคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว และเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย
 2) สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนใน
ด้านการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้ 
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง
 3) เปน็การกระตุ้นใหผู้้สอนต่ืนตวัอยูเ่สมอ
ในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็น 
สือ่การสอน ตลอดจนคดิคน้เทคนคิวธิกีารตา่ง ๆ   
เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

4.4 หลักการเลือกสื่อการสอน
การเ ลือก ส่ือการสอนเ พ่ือนำ ามาใช้ประกอบ 

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้อง 
ต้ังวตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรมในการเรียนใหแ้น่นอนเสยีก่อน  
เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวช้ีนำาในการเลือกส่ือการสอน
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหลักการอื่น ๆ เพื่อประกอบ
การพิจารณา คือ

 1) สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียน
และจุดมุ่งหมายที่จะสอน
 2) เลือกส่ือที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย  
นา่สนใจ และเป็นสือ่ทีส่ง่ผลตอ่การเรยีนรู้มากท่ีสดุ
 3) เป็นส่ือที่ เหมาะกับวัย ระดับชั้น  
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน

หน่วยที่ 5
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 4) สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ วิธีใช้ไม่ 
ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป
 5) เป็นสือ่ท่ีมคีณุภาพเทคนคิการผลติทีดี่ 
มีความชัดเจนเป็นจริง
 6) มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถ้าจะผลิต
ควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน

4.5 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2541) 

กลา่ววา่การจดัการเรยีนการสอนผา่นเว็บ ผูส้อนและผูเ้รยีน 
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ 
เชือ่มโยงคอมพวิเตอรข์องผู้เรยีนเข้าไวกั้บเครือ่งคอมพวิเตอร ์
ของผู้ ให้บริ การ เครือ ข่าย  (F i le  Server )  และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บ (Web Server)  
อาจเป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้หรือเชื่อมโยงระยะไกล 
ผ่านทางระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

ผลสบืเนือ่งจากการทีอ่นิเทอรเ์นต็สามารถใหบ้ริการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ในการใช้ จะทำาให้เกิดการสื่อสาร (Communication)  
เพิม่มากขึน้ในระบบการศกึษา ทัง้ทีเ่ปน็การสือ่สารระหวา่ง
ผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียนด้วยกันเอง ทั้งนี้โดยมิได้ลดทอนการสื่อสารในรูป
แบบเดิม โดยที่ผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
ในการให้การบ้าน รับการบ้าน และตรวจส่งคืนการบ้าน 
ในขณะเดียวกันการสื่อสารระหว่างนักเรียนสามารถช่วย
ส่งเสริมการทำางานกลุ่ม การปรึกษาหารือกับครูและเพื่อน
นักเรียนในเชิงวิชาการได้มากขึ้น

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนจะทำาให้บทบาท
ของครูปรับเปลี่ยนไปจากการเน้นความเป็นผู้สอนมาเป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) มากขึ้นในขณะที่
กระบวน การเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นการเรียนรู้เชิงรุก
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเป็น
ปจัจยับวกทีส่ำาคญัประการหนึง่ทีเ่อือ้อำานวยใหเ้ดก็นกัเรยีน
สามารถเรียนและค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Learning) ได้สะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
มีความจำาเป็นที่จะต้องตระหนักว่าบทบาทและรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้จะต้องมีการเตรียมการที่ดีควบคู่กันไป
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของครูที่จะต้องวางแผน
การชี้แนะให้รัดกุมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิผลดี
ขึ้น จากการเรียนตามครูสอน (Passive Learning) มาเป็น 

การเรียนรู้วิธีการเรียน(Learning How to Learn) และ 
การเรยีนด้วยความอยากรู้ (Active Learning) อย่างมีทิศทาง

ยทุธวธิใีนการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ สามารถกระทำา
ได้อย่างกว้างขวาง โดยทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์และเป็น 
การสร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนระหว่าง 
ผู้สอนกับผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการที่สามารถกระทำาได ้
บนเว็บ ฮิวส์และฮิวสัน (Hughes and Hewson, 1998)  
ได้อธิบายวิธีการในการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าควรมีสิ่งที่
พงึปฏบิตัดิงัตอ่ไปนีค้อื (อา้งถงึในไพรชั ธชัยพงษ ์และพิเชฐ 
ดุรงคเวโรจน์, 2541)

 1) การแจ้งล่วงหน้า (Notices) เป็น 
การใช้เว็บโดยกำาหนดพื้นที่เฉพาะที่เป็นบอร์ด
ในเว็บสำาหรับอาจารย์กำาหนดนัดหมายหรือ 
สั่งงาน ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และสามารถสอบถาม
ได้โดยอิเล็กทรอนิกส์เมล์เช่นกัน
 2) การนำาเสนอ (Presentations) เปน็การ
นำาเสนอด้วยเว็บที่ทำาขึ้นท้ังผู้สอนและผู้เรียน 
โดยนำาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย จัดทำาแบบ
สัมมนาหรือประชุม นำาเสนอผ่านเว็บไซต์ หรือ
โดยอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือการเผยแพร่ในกลุ่ม 
เปน็กจิกรรมสือ่สารกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
 3) การอภิปรายปกติ (Formal Discus-
sions) เป็นการอภิปรายกันบนเว็บโดยการ
ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุม
สนทนาแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บที่จัด
เหมือนประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มสนทนาที่
แสดงเปน็รูปภาพแทนผู้ใชห้รือแทนชือ่ของผูใ้ช้
ก็ได้
 4) การใช้คำาถามโดยรอคำาตอ (Ques-
tioning) เป็นการกำาหนดคำาถามข้ึนโดยผู้สอน
ใช้คำาถามและให้ผู้เรียนหาคำาตอบ โดยคำาตอบ
ที่ตอบมาถ้าตรงกับคำาถามที่กำาหนด ก็จะเป็น 
การป้อนกลับไปยังผู้เรียนเพื่อการตอบสนอง
และประเมินผล
 5) การระดมสมอง (Brainstorms) เป็น 
การออกแบบเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อ
คำาถามโดยผู้เรียนต้องร่วมหาคำาตอบ กระตุ้น
ให้เกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคำาถามที่
กำาหนดในกิจกรรมเดียวกัน

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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 6) การกำาหนดสภาพงาน (Task Setting) 
เป็นการกำาหนดกระบวนการในการทำางาน
ส่งตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นรายงานหรือ
กลุ่มย่อย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เมล์
 7) แบบฝกึหดั (Class Quizzes) เปน็การ
ทดสอบผลท้ังชัน้เรยีน หรอืถามเพือ่ประเมินผล 
ของการเรียน ซ่ึงสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น 
เป็นแบบตัวเลือก หรือคำาถามสั้น ๆ ที่จะมี
การป้อนกลับตลอดเวลา และประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์
 8) การอภิปรายรายคู่นอกระบบหรือ 
การศึกษาเป็นกลุ่ม การออกแบบพื้นที่ของ
เว็บช่วยสอนให้มีพื้นท่ีเฉพาะสำาหรับการ
พบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ รายคู่หรือ
กลุ่มนอกเหนือจากขั้นตอนปกติในการสอน  
ซึ่งสามารถทำาเป็นสภากาแฟ ห้องสนทนา ห้อง
พักผ่อน ห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้เว็บสามารถ
เข้าไปทำากิจกรรมได้อิสระในเว็บไซต์ที่จัดไว้ 
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อย่างอิสระ

4.6 ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
จัดการเรียนการสอน

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงคุณค่า
ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต ไว้ดังต่อไปนี้

 1) จากการสำารวจคุณค่าทางการศึกษา
ของกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยาลัยครูแบงค์
สตรีท (Bank Street college of education) 
ใน พ.ศ. 2536 พบว่ากิจกรรมบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้เรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายมีผลให้
ผูเ้รยีนมกีารรบัรู้เกีย่วกบั สงัคม วฒันธรรม และ
โลก(Social awareness, cultural awareness 
and awareness about the world) มากขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้
ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้
อยา่งรวดเรว็ ไมว่า่จะเป็นในลกัษณะปฏสิมัพนัธ์
โต้ตอบกันในทันที (เช่น บริการ แชท ทอร์ค) 

หรือไม่ทันทีก็ตาม เช่น บริการ อีเมล์ เป็นต้น 
และยังอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลกได้โดย 
ไ ม่ จำ า เ ป็ น ว่ า ข้ อ มู ล นั้ น จ ะ ต้ อ ง ม า จ า ก 
แหล่งเดียวกันเสมอไป
 2) สามารถจัดหาขุมทรัพย์  ข้อมูล 
สารสนเทศมากมายมหาศาลแก่ผู้เรียน ใน
ลักษณะที่สื่อประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถทำาได้ 
กล่าวคือ ไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการค้นหาข้อมูล
ในลักษณะใด เช่น การค้นหาหนังสือ หรือ 
อ่านบทคัดย่อ (Abstract) จากห้องสมุด
ออนไลน์ การเข้าไปอ่านหนังสือนิตยสารต่าง ๆ   
วรรณกรรม ตำารา วารสาร หรือเอกสารทาง
วิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวางแผน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันกับผู้เรียน
ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ (ที่เช่ือมต่อ
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว) ไม่ว่าจะเป็น 
ต่างโรงเรียน ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
ก็ตามก็สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ใน 
การนำามาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
 3) ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ
กจิกรรมบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็กค็อื ผลกระทบ 
ของกิจกรรมต่อทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
ขั้นสูง (High-order thinking skills) การคิด
เชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) การวิเคราะห์
ข้อมูล การแก้ปัญหา และการคิดอย่างอิสระ 
(Bank Street College of Education, 2536) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของเครือข่าย
อนิเทอรเ์นต็ซึง่เอือ้อำานวยใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิ
เชิงวิเคราะห์ จากการที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นแหล่งรวมข้อมูลมากมายมหาศาล ผู้เรียน 
จึ งจำ า เป็น ต้องทำ าการวิ เคราะห์อ ยู่ เสมอ  
เพื่อแยกแยะว่าข้อมูลสารสนเทศใดเป็นข้อมูล 
ทีม่สีาระประโยชน ์และข้อมลูสารสนเทศใดเป็น
ข้อมูลที่ไร้ประโยชน์
 4) สนับสนุนการสื่อสาร และการร่วมมือ 
กันของผู้เรียนไม่ว่าจะในลักษณะของผู้ร่วม
ห้องหรือผู้เรียนต่างห้องเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยกัน เช่น ในการที่ห้องเรียน
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หน่ึงตอ้งการทีจ่ะเตรยีมขอ้มลูเกีย่วกบัคา่พเีอช 
(PH) เพือ่ส่งไปใหอ้กีหอ้งเรยีนหนึง่นัน้ ผูเ้รยีนใน 
ห้องแรกจะต้องช่วยกันตัดสินทีละข้ันตอน 
ในวธิกีารทีจ่ะเกบ็รวบรวมและการเตรยีมขอ้มลู
อยา่งไร เพือ่สง่ขอ้มลูคา่ PH ไปให้ผูเ้รยีนอีกหอ้ง  
โดยที่ผู้เรียนต่างห้องสามารถเข้าใจได้โดยง่าย 
นอกจากนี้ผู้เรียนที่ใช้บริการข้อมูลเครือข่าย
อินเทอรเ์นต็กจ็ะตอ้งทำางานรว่มกบับรรณารกัษ์ 
หรือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 5) สนับสนุนกระบวนการ สหสาขา
วิชาการ (Interdisciplinary approach)  
กล่าวคือ ในการนำาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา
ใช้เช่ือมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  
นั ก ก า รศึ กษ าส าม า รถที่ จ ะ บู รณาก า ร 
การเรยีนการสอนในวชิาตา่ง ๆ  เชน่ คณิตศาสตร ์
ภูมิศาสตร์ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
เขา้ดว้ยกันไดอ้ยา่งเกีย่วเนือ่งและมคีวามหมาย 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือตัวอย่างของโครงการ
สำารวจพระอาทิตย์เท่ียงวัน (Noon obser-
vation project) นักเรียนท่ีร่วมในโครงการนี้
นอกจากจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในบริบทที่
มคีวามหมายแลว้ ยงัไดค้วามเขา้ใจในภมูศิาสตร์
โลก ได้เรียนรู้ความสำาคัญของการวัดจาก
ประสบการณ์จริง ได้คุณค่าของการเรียนร่วม
กันเปน็กลุม่และไดฝ้กึการเขยีนรายงานอกีดว้ย
 6) ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียน
ออกไป เพราะผู้เรียนสามารถที่จะใช้เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในการสำารวจปัญหาต่าง ๆ ที่ 
ผู้เรียนมีความสนใจ เช่น ในการเรียนเกี่ยวกับ
การอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มนัน้ ผูเ้รยีนสามารถเลือก
สำารวจปัญหาที่พบเห็นในชุมชนของตนเองได้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางนำ้า อากาศ ฝุ่น 
หรือขยะ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้อง 
และมีความหมายกับตนมากกว่าการเรียนใน
ห้องตามปกติ นอกจากน้ีการท่ีผู้เรียนได้ใช้ 
เครอืขา่ยในการเรยีนของตนเปน็การเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ทำางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งอาจมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับตนได้นั้น ทำาให้ผู้เรียนมี

โอกาสที่จะมองปัญหานั้น ๆ ในหลายแง่มุม
อีกด้วย
 7) การที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาต
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ให ้
คำาปรึกษาได้ และการท่ีผู้เรียนมีความอิสระ
ในการเลือกศึกษาสิ่งที่สนใจ ถือเป็นแรงจูงใจ
สำาคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 8) ผลพลอยได้จากการที่ ผู้ เรียนทำา
โครงการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตรงนี้ ทำาให ้
ผู้ เ รียนมี โอกาสที่ จะทำ าความคุ้ น เคยกับ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ไป
ด้วยในตัว เชน่ โปรแกรมประมวลผลคำา เปน็ตน้

4.7 การประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
กรมวิชาการ (2544) กล่าวว่า แนวคิดเดิมเกี่ยวกับ

การวัดผลจะเกี่ยวข้องกับการวัด (Measurement) และ 
การประเมินผล (Evaulation) การวัด เป็นกระบวนการ
กำาหนดระดับชั้นของลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
คุณภาพ ความสามารถหรือสิ่งต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์เป็น
ตวัเลข การวดัประกอบดว้ยจดุมุง่หมายของการวดั เครือ่งมอื 
ที่ใช้วัด และการแปลผลจากการวัดการประเมินผล เป็น 
กระบวนการตัดสนิคณุคา่จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้จากการวดั  
ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
ปจัจุบนันกัการศกึษาและนกัวดัผลบางกลุ่มใหข้อ้สังเกตวา่  
การใช้คำาว่าการประเมินผลกับบุคคลควรทำาอย่าง
ระมัดระวัง เพราะการที่จะตัดสินคุณค่าว่าบุคคลนั้นมี
คุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ ดีหรือเลวอย่างไร ผู้ประเมินผล
มหีลักฐานหรือขอ้มลูครอบคลุมเพียงพอทีจ่ะตัดสินเชน่นัน้
หรือไม่ การประเมินผลสิ่งที่ไม่ใช่บุคคล เช่น การประเมิน
ผลโครงการ การประเมินผลหลักสูตร หรือการประเมินผล
เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ์ สามารถท่ีจะทำาได้ครอบคลุม
มากกว่า ด้วยเหตุนี้คำาว่าการประเมินผลปัจจุบันจะมีใช้ใน
หนงัสือวดัและประเมนิผลนอ้ยลงมาก และมคีำาวา่ประเมิน 
(Assessment) เขา้มาแทนที ่แมน้กัการศกึษาและนกัวดัผล
จะใช้คำาว่าประเมินในความหมายของการวัดอยู่ค่อนข้าง
มาก แต่ก็มีนักการศึกษาและนักวัดผลอีกส่วนหนึ่ง ที่ใช้ 
การประเมนิในความหมายของการประเมนิ ผลเชน่กนั ในที่
นี้เมื่อกล่าวถึงคำาว่า การประเมิน จะหมายถึงกระบวนการ
ที่เร่ิมต้ังแต่การวัดไปสู่การตัดสินคุณค่า โดยที่การตัดสิน
คุณค่าจะใช้ในความหมายคล้ายกับการประเมินผล  
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แต่มีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่า นอกจากน้ี การจะ
ตัดสินคุณค่าส่ิงใด จะต้องเกิดจากการเปรียบเทียบส่ิง
นั้นกับเกณฑ์การวัด การตัดสินคุณค่า และการประเมิน  
มีความเกี่ยวข้องกัน

5. ประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดีย
การประยุกต์ เทคโนโลยีมั ลติมี เดี ยมาใช้กับ 

การนำาเสนอข้อมูลมัลติมีเดียในธุรกิจ สามารถนำาเสนอได้
หลายหลายลักษณะ บทบาทของมัลติมีเดียจึงมีมากขึ้น
ตามลำาดับในงานธุรกิจ รูปแบบในการนำาเสนอข้อมูล และ 
การประยกุต์ใชง้านเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี สามารถแบง่ออกได้
เปน็สองรปูแบบคอื แบบออฟไลน ์(Offline) เปน็การนำาเสนอ 
ข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใดเคร่ืองหนึ่ง หรือเพียงเครื่องเดียว ไม่มีการติดต่อ
สื่อสารกัน ระหว่างอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่าย และแบบออนไลน์ (Online) คือ การนำาเสนอ
ข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ
ที่มีสาย และไม่มีสายเครือข่ายเชื่อมต่อ โดยมัลติมีเดียใน
ยุคเริ่มแรกจะเป็นแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียว ต่อมามี 
การพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูง ข้ึน 
มัลติมีเดียรูปแบบออนไลน์จึงแพร่หลายตามไปด้วย

5.1 สื่อมัลติมีเดียแบบออฟไลน์
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบออฟไลน์ คือ การนำาเสนอ

ข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใดเครื่องหนึ่ง หรือเพียงเครื่องเดียว เรียกกันว่าแบบ
แสตนด์อะโลน (Standalone) ไม่มีการติดต่อสื่อสารกัน 
ระหว่างอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย  
แผ่นซีดีรอมใช้อยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใด ภาพ เสียง และ
เนื้อหา ก็จะแสดงผลอยู่ที่เฉพาะเครื่องนั้น ตัวอย่างการใช้
มัลติมีเดียในงานธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์ ได้แก่

 5.1.1 ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Mul-
timedia kiosk) เป็นการนำาเสนอข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แบบมัลติมี เดียบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ 
ผู้ที่มาติดต่อสามารถใช้สอบถามหรือค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา โดยการสัมผัส
ผา่นทางจอภาพคอมพวิเตอร ์(Touch Screen) 
ได้ด้วยตนเอง เช่น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
บคุคลทีต่อ้งการตดิตอ่ เสน้ทางทีต่อ้งการจะไป 
สิง่ของท่ีตอ้งการซ้ือหา สำาหรบับางองคก์ร หรือ

หนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็จดุทีม่ผีูค้นมาติดตอ่ และ
สอบถามเป็นจำานวนมาก เช่น โรงแรม สถานี
รถไฟ หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ พิพธิภณัฑ ์
และร้านค้า เป็นต้น 
 5.1.2 เกมตู้ หรือเกมอาเขต (Arcade  
G a m e )  เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
เพือ่ความบนัเทงิแบบหยอดเหรยีญ โดยสว่นใหญ่
แลว้จะตัง้อยูใ่นบรเิวณธรุกิจ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้  
เกมเซ็นเตอร์ และภัตตาคาร เกมตู้ในรูปแบบ
วิดีโอเกมมักมีขนาดใหญ่กว่าเกมคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป และใหคุ้ณภาพของคอมพวิเตอรก์ราฟิกที่
สวยงาม การเลน่เกมตู้จะทำาให้เวลาเลน่คอ่นขา้ง
สัน้ และต้องจ่ายเงนิเพือ่เลน่ทกุคร้ัง สว่นมากจงึ
เปน็เกมประเภทต่อสู้ ตู้เกมจะควบคุมเกมโดยใช้
ก้านควบคุม (Joystick) แต่อาจจะมีเกมตู้บาง
ประเภทที่แตกต่างออกไป เช่น เกมประเภท 
แข่งรถ โดยที่การควบคุมจุดเปลี่ยนเป็น 
พวงมาลัยรถเพื่อความสมจริงในการเล่น  

รูปที่ 5.6 ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Multimedia kiosk)
ที่มา : www.ระบบคิว.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 5.7 เกมตู้ หรือเกมอาเขต (Arcade Game)
ที่มา : www.online-station.net, (มิถุนายน 2559)
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ในปัจจุบันมีการพัฒนาเกมตู้ไปมาก เกมตู้ถูก
ดดัแปลงใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ทัง้รปูทรง 
อปุกรณค์วบคมุ และวธิกีารเลน่ เชน่ เกมฝกึเป็น
ดีเจ เกมตีกลาง เกมเต้น เกมการ์ด เป็นต้น 
 5.1.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  
Assisted Instruction : CAI) หมายถึง  
สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หน่ึง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การนำาเสนอมัลติมีเดีย เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา 
บทเรี ยน  หรื อองค์ ความรู้ ในลั กษณะที่  
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ก า รสอนจริ ง ใ น ห้ อ ง เรี ย น 
มากที่ สุ ด  โดย มี เป้ าหมายที่ สำ าคัญ  คื อ 
กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้
เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงผู้เรียนจะ 
เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบ
ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามระดับ
ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยั ง 
ได้รับผลป้อนกลับ (Feedback) คือ บทเรียน
สำาเรจ็รปูนีส้ามารถท่ีจะประเมนิ และตรวจสอบ 
ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ต ล อ ด เว ล า  
มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เพื่อทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

5.2  สื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์
การใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีลักษณะการใช้งาน

เป็นระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องถูก
นำามาเช่ือมโยง โดยใช้สายนำาสัญญาณ หรือใช้อุปกรณ์
สำาหรบัสือ่สารแบบไรส้าย และใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัการใหข้อ้มลู
ในเครื่องหนึ่งไปแสดงผลบนอีกเครื่องหนึ่ง การผลิตสื่อ
มัลติมเีดยีจงึพฒันาขึน้เพือ่ให้นำาไปใชง้านในระบบเครือข่าย 
ได้ โดยเริ่มจากเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) การเริ่มใช้สื่อ 
แบบออนไลน์ (online) อาศัยสายสัญญาณที่เชื่อมโยง
ตดิต่อกนันัน้นำาข้อมลูมัลตมิเีดยีจากเครือ่งแมข่่าย (Server)  
กระจายไปแสดงผลที่ทุกเครื่องที่เป็นลูกข่าย (Client) 
ในระบบเครือข่ายนั้น ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการนำาเสนอ
ขอ้มูลมลัตมิเีดยีในเครอืข่ายไรส้าย และขยายเป็นเครอืขา่ย
ในระดับอินเทอร์เน็ต

3G หรือมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี 3 (3rd 
Generation Mobile Network) เป็นเทคโนโลยีท่ีได้
รับการพัฒนามานโดยบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบ

รูปที่ 5.8 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
ที่มา : www.amornrat1620.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

การสื่อสารความเร็วสูงแบบไร้สาย สามารถส่งผ่านข้อมูล
มัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ โดยพัฒนามาจากระบบเดิมคือ 
2G ด้วยระบบการสื่อสารแบบ 3G เข้ามามีบทบาทใน
ประเทศไทยโดยมีการเปิดให้ใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วง
ปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557 และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่
มาตรฐานการสื่อสารในยุคที่ 4 (4G) ดังนั้น จึงควรเรียนรู้ 
ประโยชน์ ท่ีองค์กรธุ รกิ จจะไ ด้ รับจากเทคโนโลยี  
อย่างจริงจัง ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสูงนี้  ได้แก่

 • ความรวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
โดยจะทำาให้ได้เปรียบด้านข่าวสารมากขึ้นไม่
ว่าจะอยู่ท่ีไหนในโลก ก็สามารถส่งผ่านข้อมูล
ทั้งในรูปแบบคำาพูด หรือข้อความต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว
 • ใช้บริการมัลติมีเดียได้มากขึ้น
ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถรับชมโทรทัศน์ 
หรือฟังวิทยุผ่านโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ 
ยังสามารถส่งแฟกซ์ โทรศัพท์ทางไกลไป 
ต่างประเทศ รับส่งขอ้ความ ไฟล์ภาพขนาดใหญ ่
หรือสื่อผสมต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาไม่มาก
 • ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์
ส่ือสารไดท้ัว่โลก โดยผ่านระบบการประชมุผา่น
วิดีโอ (Video Conference) ซึ่งการพูดคุยกับ
ลูกค้าแบบเห็นหน้ากันมีแนวโน้มว่าจะกลาย
เป็นเรื่องปกติในอนาคต
 • เชื่อมต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
โดยความสามารถในการเข้าถึง และเชื่อมต่อ 
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ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีศักยภาพที่ สูงข้ึน
เรื่อย ๆ ทำาให้การเข้าดูข้อมูลตามเว็บไซต 
ในอิ น เทอร์ เ น็ ตทา ง โทรศั พท์ เ คลื่ อนที่  
ดาวนโ์หลดไฟล ์และอพัโหลดไฟลข้์อมลูตา่ง ๆ  ได ้
รวมถงึการธรุกรรมออนไลนใ์นรปูแบบต่าง ๆ  เชน่  
การโอนเงนิระหวา่งธนาคาร การชำาระคา่สนิค้า
ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
 5.2.1 เวบ็ไซตโ์ฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ ์
สินค้า เป็นการจัดทำาเว็บไซต์ของธุรกิจเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์สนิคา้ผา่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ 
แต่ละกิจการจะมีเว็บไซต์ของตนเอง และมี
การนำาข้อมูลสินค้ามาแสดงบนเว็บไซต์นั้น   
แต่ในปัจจุบันนิยมการทำาการตลาดออนไลน์
ด้วยการโพสต์โฆษณาบนเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ฝากข่าวโฆษณาสนิคา้ หรอืเวบ็ไซตต์ลาดซือ้ขาย
ออนไลนม์ากกวา่ การโฆษณาในรปูแบบนีท้ำาได้
งา่ย และเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งดี การโฆษณา
ด้วยการโพสต์กับเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงประกาศ
ฟรีนี้ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ากับระบบ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเครื่องมือค้นหา

รูปที่ 5.9 การทำาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มา : www.ktbnetbank.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 5.10 ตลาดซื้อขายสินค้าเสื้อผ้าออนไลน์
ที่มา : วณิชา  ทาสี, (มิถุนายน 2559)

ข้อมูลบนเว็บ ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ขาย
สินค้าทำาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5.2.2 เกมออนไลน์ (Online Game)
เกมออนไลน์ คือ วิดีโอเกมที่เล่นบนเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต  
เกมออนไลน์มีส่วนที่คล้ายคลึงกับเกมหลาย
ผู้เล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Multiplayer 
game) เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกมแบบ
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รูปที่ 5.12 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ที่มา : www.sites.google.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 5.11 เกมออนไลน์
ที่มา : www.gamemonday.com, (มิถุนายน 2559)

หลายผู้เล่นที่รับจำานวนผู้เล่นได้มหาศาลใน
พื้นที่ ๆ หนึ่ง (Massive Multiplayer Online 
: MMO) โดยสามารถรองรับจำานวนผู้เล่น
ได้ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เกมออนไลน์ได้รับ 
ความนิยมมาก เนื่องจากผู้เล่นได้เข้าสังคม 
จงึรูส้กึสนกุทีม่เีพือ่นเลน่เกมไปดว้ยกนัมากกวา่
การเล่นเกมคนเดียว อีกท้ังเกมออนไลน์หลาย
เกมมีกราฟิกท่ีสวยงามมากจึงเป็นสิ่งท่ีดึงดูด
ให้คนหันมาเล่นเกมออนไลน์ นอกจากนั้นเกม
ออนไลน์ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการเพิ่ม
แผนที่ในเกม อาวุธ ชุด ตัวละคนใหม่ ๆ และ
อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย ผู้ประกอบการด้าน
มัลติมีเดียจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้
จากความนิยมในเกมออนไลน์ จึงมีการพัฒนา
เกมออนไลน์ออกสู่ตลาดสังคมออนไลน์มาก
ขึ้น โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเล่น
เกมหรือมีการซื้อขายสินค้าภายในเกมนั้น 

 5.2.3 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
(Online E-Learning) บทเรียนอเิล็กทรอนกิส์
ออนไลน์  คื อ  บทเรี ยนที่ จั ดทำ าขึ้ น เป็น 
สื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งออกแบบไว้ให้สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน
ได้ เช่นเดียวกันกับบทเรียนคอมพิวเตอร์  

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย136



ช่วยสอนแบบออฟไลน์ บทเรียนอาจประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำาอธิบาย
รายวิชา หน่วยการเรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ  
แบบฝึกทักษะเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง

6. ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอน
6.1 การเรยีนการสอนดว้ยระบบมลัตมิเีดยีสรา้งความสนใจไดส้งู ผูเ้รยีนเกดิความเบือ่หนา่ย 

ได้ยาก ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนได้ดีและชวนให้ติดตามบทเรียนตลอดเวลา
6.2 ทำาให้ผู้เรียนฟื้นคืนความรู้เดิมได้เร็วขึ้น และเร็วกว่าการใช้สื่อชนิดอื่น ๆ
6.3 การสื่อความหมายชัดเจน เนื่องจากเป็นการผสมผสานสื่อหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน 

จึงมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อความหมาย
6.4 การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบผลสำาเร็จสูง เนื่องจากการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ 

บทเรียนที่นำาเสนอผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์
6.5 เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจำาเนื้อหาได้ดีกว่าการใช้สื่อชนิดอื่น ๆ
6.6 ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เท่าเทียมกัน

ทั้งผู้เรียนเก่ง ผู้เรียนปานกลาง และผู้เรียนอ่อน
6.7 สนับสนุนการเรียนรู้แบบรายบุคคล ทำาให้ผู้เรียนสามารถจัดการด้านเวลาเรียนของ

ตนเองได้ตามความต้องการ โดยไม่ถูกบังคับด้านเวลา ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจจะยังไม่พร้อม
6.8 กระตุ้นเรียกร้องความสนใจได้ดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ผ่านโสตประสาทหลายทาง

ทั้งทางตา ทางหู และลงมือปฏิบัติตามคำาสั่ง
6.9 ใช้เป็นเครือ่งมอืสาธติในเนือ้หาทีย่ากซบัซอ้น เชน่ การจำาลองสถานการณ ์การอธิบาย

สิ่งของเล็ก ๆ  ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ของจริงไม่สามารถนำามาให้ดูได้ หรือมีความเสี่ยงเกินไป
ที่จะลงมือปฏิบัติกับของจริง

6.10 ลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเป็นการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตาม แต่ในระยะยาวแล้ว 
สามารถลดคา่ใช้จา่ยโดยเฉลีย่ถงึ 40% ในการใชร้ะบบมลัตมิเีดยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฝกึอบรม

6.11 แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย เนื่องจากระบบงานมัลติมีเดียเป็นซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ จึงสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ทันสมัยได้ง่าย

6.12 เหมาะสำาหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปของบทเรียน
คอมพิวเตอร์และระบบงานนำาเสนอ เช่น E-Learning, E-Training, E-Presentation เป็นต้น
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สรุป 

จากเน้ือหาท้ังหมดท่ีกล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนา
มัลติมีเดียมีความเกี่ยวข้องกับสื่อหลาย ๆ ชนิด และไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยว ๆ  
เพยีงลำาตัว แตม่ลัตมิเีดยีเป็นการผสมผสานเทคโนโลยหีลายประเภทเขา้ดว้ยกนั  
เพือ่ใหเ้กดิความสมบูรณ์ของการนำาเสนอ และการจดัการเทคโนโลย ีไมว่า่จะ
เป็นการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การให้แสงและเงา บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย 
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดีย 
และประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอน เป็นต้น

บทบาทการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียใน
ปัจจุบัน นับวันจะมีความต้องการสูงขึ้น เนื่องจากระบบการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้นี้ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางไกลมากขึ้น  
เพือ่สนบัสนุน และเปดิโอกาสใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชวีติ 
เนือ่งจากเปน็ท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไป บทเรยีนคอมพวิเตอรจ์งึมบีทบาทสำาคญั
ต่อการพัฒนาบุคลากรท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียน
คอมพวิเตอรท่ี์ใช้งานผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ เชน่ E-Learning, E-Training 
หรือ M- Learning ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1. เหตุใดรูปแบบสื่อมัลติมีเดียจึงไม่ใช่เทคโนโลยี
เดี่ยว ๆ เพียงลำาพัง 

 ก. เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน

 ข.  การใชส้ือ่ สือ่ทีส่รา้งสรรคต้์องดงึดดูความสนใจ
 ค. จะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับ

นวัตกรรมใหม่หรือไม่
 ง.  เพื่อเพ่ิมความสวยงามและดึงดูดความสนใจใน

การเข้าชมเพื่อแสดงข้อมูล

2. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
 ก. กำาหนดเป้าหมาย 
 ข. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน
 ค. ศึกษาความคงทนของเนื้อหา
 ง. ทำาให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(เอกภาพ) กลมกลืนกัน

3. บริเวณใดเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำาเนิดแสง
มากที่สุด

 ก. บริเวณเงา (Shade)
 ข. บริเวณแสงสว่างจัด (Hi-light) 
 ค บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade)
 ง. บริเวณเงาตกทอด  

4. บริเวณใดเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง
 ก. บริเวณเงา (Shade)
 ข. บริเวณแสงสว่างจัด (Hi-light) 
 ค. บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade)
 ง. บริเวณเงาตกทอด  

5. ข้อใดบอกบทบาทของส่ือมัลติมีเดียในด้านการ
เรียนการสอนได้ถูกต้อง

 ก. ระบบห้องสมุดแบบดิจิทัล (Digital Library)
 ข. การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)
 ค. ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)
 ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเก่ียวข้องกับบทบาทของสื่อมัลติมีเดียใน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ก. การทำาศัลยกรรมความสวยความงาม 
 ข. ค้นหาตำาแหน่งพิกัดต่าง ๆ
 ค. วิเคราะห์อาการป่วยโดยใช้ภาพเอ๊กซเรย์ 
  3 มิติ
 ง. ระบบสเก็ตซ์ภาพคนร้าย

7. ข้อใดอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ศึกษาได้สมบูรณ์

 ก. เปน็ส่ิงทีช่่วยใหก้ารเรียนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
 ข. การท่ีผู้สอนให้สิ่งเร้าหรือส่งแรงกระตุ้นไปยัง 

ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบสนองออกมา 
 ค. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการ 

เตรียมเนื้อหา
 ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดคือหลักการในการเลือกสื่อเพื่อการศึกษา
 ก. เป็นสื่อที่เหมาะกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน
 ข. ฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยบวกที่

สำาคัญ
 ค. ช่วยส่งเสริมการทำางานกลุ่ม การปรึกษาหารือ

กับครูและเพื่อน 
 ง. เอื้ออำานวยให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนและ

ค้นคว้าด้วยตนเอง

หน่วยที่ 5
รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดีย 139



9. ธุรกิจออนไลน์เกี่ยวข้องกับข้อใด
 ก. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 ข. สมัครบัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต
 ค. ตลาดซื้อขายสินค้าเสื้อผ้าออนไลน์
 ง. เกมออนไลน์

10. ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอน
ข้อใดเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนรู้แบบ
รายบุคคล

 ก. ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่วยได้ยาก 
 ข. ทำาให้ผู้เรียนสามารถจัดการด้านเวลาเรียนของ

ตนเองได้ตามความต้องการ 
 ค. เป็นการผสมผสานสื่อหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน
 ง. ผู้เรียนจะได้รับความรู้เท่าเทยีมกนัทัง้ผู้เรียนเก่ง 

ผู้เรียนปานกลาง และผู้เรียนอ่อน

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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1.  จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในส่วนของการเลือกใช้สีมาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  แสงและเงาหมายถึง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  ค่านำ้าหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุสามารถจำาแนกได้กี่ลักษณะ อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

หน่วยที่ 5
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5. บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย มีทั้งหมดกี่ด้าน ได้แก่ด้านใดบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. สื่อมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 7. จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ในส่วนของการสื่อสารสองทางมาพอสังเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. จงอธิบายคุณค่าของสื่อการสอนมาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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9. จงบอกประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดียที่รู้จักมา 3 ประเภท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. จงบอกประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอนมาโดยละเอียด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้เวลาการนำาเสนอหัวข้อละ 10 นาที

โดยวิธีการจับฉลากเลขที่ของนักเรียน 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1.  การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 2.  การให้แสงและเงา
 3.  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
 4.  การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 5.  ประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดีย
 3.  ประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มกีาร
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เม่ือเกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี

หน่วยที่ 5
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

  

 
ข้อที่ คำาตอบ

1 ก

2 ง

3 ข

4 ก

5 ง

6 ค

7 ง

8 ก

9 ค

10 ข

หน่วยที่ 5
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 1.  จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มาพอสังเขป
  รูปแบบการพัฒนามัลติมีเดียสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือการใช้สื่อ สื่อที่สร้างสรรค์ต้องดึงดูดความสนใจทั้ง 
ทางด้านเนื้อหา และรูปแบบ ในบางครั้งรูปเพียงรูปเดียวก็สามารถสื่อความหมายในสิ่งที่เราต้องการได้ โดยไม่จำาเป็นต้อง
ใช้คำาบรรยายใด ๆ สิ่งสำาคัญก็คือการเลือกรูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมกับความหมายที่ต้องการสื่อสาร ในการออกแบบไม่
ควรยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ ๆ  ของเวบ็ไซตท์ัว่ไป ควรสงัเกต หรือศึกษาเทคนคิการออกแบบโดยเฉพาะทางกราฟิกดีไซนจ์าก
สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, แมกกาซีน, โปสเตอร์, ทีวี และเว็บไซต์อื่น ๆ 

 2. จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในส่วนของการเลือกใช้สีมาพอสังเขป
 การเลือกใช้สี ในการออกแบบจะเลือกใช้สีวรรณะเย็น (Cool tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีนำ้าเงิน 
สมีว่ง สเีหลา่นีด้เูยน็ตา ใหค้วามรูส้กึ สงบ สดชืน่ การใชส้แีตล่ะครัง้ควรใชส้วีรรณะเดยีวกนัในภาพทัง้หมด เพราะจะทำาให้
ภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก

 3. แสงและเงาหมายถึง
  องค์ประกอบของศิลป์ที่อยู่คู่กันแสงเมื่อส่องกระทบกับวัตถุจะทำาให้เกิดเงา แสงและเงาเป็นตัวกำาหนด
ระดับของค่านำ้าหนัก ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ท่ีมี 
แสงสว่างน้อยเงาจะไม่ชัดเจนในที่ที่ไม่มีแสงสว่างจะไม่มีเงาและเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับแสงเสมอ

 4. ค่านำ้าหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุสามารถจำาแนกได้กี่ลักษณะ อะไรบ้าง
  จำาแนกได้ 5 ลักษณะ ดังนี้
  1. บรเิวณแสงสวา่งจดั (Hi-light) เปน็บริเวณทีอ่ยูใ่กล้แหล่งกำาเนดิแสงมากทีสุ่ดจะมคีวามสวา่งมากทีส่ดุ
ในวัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำาเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด
  2. บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริเวณแสงสว่างจัด เนื่องจากอยู่
ห่างจากแหล่งกำาเนิดแสงออกมาและเริ่มมีค่านำ้าหนักอ่อน ๆ
  3. บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังจาก แสงสว่าง ซึ่งจะ
มีค่านำ้าหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริเวณแสงสว่าง
  4. บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากแหล่งกำาเนิดแสงมากที่สุดหรือเป็นบริเวณที่ 
ถูกบดบังมาก ๆ หลาย ๆ ชั้นจะมีค่านำ้าหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด
  5. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไปเป็นบริเวณเงาที่อยู่ภายนอกวัตถุ 
และจะมีความเข้มของค่านำ้าหนักขึ้นอยู่กับความเข้มของเงานำ้าหนักของพื้นหลัง ทิศทางและระยะของเงา

 5. บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย มีทั้งหมดกี่ด้าน ได้แก่ด้านใดบ้าง
  บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
  1. ด้านการเรียนการสอน
   บทบาทของสื่อมัลติมีเดียในด้านนี้มีการใช้งาน และมีผลมากที่สุดเนื่องจากบทบาทของมัลติมีเดีย 
ส่งผลให้เกิดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (Multimedia Computer Instruction) ระบบห้องสมุดแบบดิจิทัล (Digital 

เฉลยแบบฝึกหัด
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Library) การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) การฝึกอบรมทาง
ไกล (E-Training) และการเรียนรู้แบบกระจาย (Distributed Learning) ทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องมาจากผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้ส่ือตามความถนัดของตนเอง กระบวนจัดการเรียนรู้จึงสะดวกและ
กว้างไกลยิ่งขึ้น
  2. ด้านธุรกิจ
   โดยเฉพาะธรุกจิในรูปของอเิล็กทรอนกิส์ เชน่ E-Commerce, E-Auction, E-Shopping และ E-Trade 
เปน็ตน้ ทำาใหเ้กดิวงจรธรุกจิท่ีนำาเสนอ และจดัการด้วยมัลติมเีดียผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ทีเ่นน้การเขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย
โดยตรง เกิดความสะดวก และรวดเรว็ขึน้ โดยการนำาเสนอสนิคา้ทัง้ขอ้ความ ภาพ และเสยีงผสมผสานกลมกลนืกันเหมือน
ของจริง
  3. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
   การสื่อสารแบบมีสาย หรือไร้สายก็ตามมัลติมีเดียได้มีบทบาทสำาคัญทำาให้การติดต่อส่ือสารเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น ผู้รับปลายทางสามารถเห็นภาพพร้อมเสียงของคู่สนทนา สามารถส่งข้อความ และกราฟิกต่าง ๆ ถึงกัน
ได้ รวมทั้งการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์เสียง (Voice Mail)
  4. ด้านการนำาเสนอ
   ถือเป็นธุรกิจอีกด้านที่มีความสัมพันธ์กับมัลติมีเดีย ทำาให้สื่อสิ่งพิมพ์และการนำาเสนอมีความน่าสนใจ  
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น E-Book, E-Newspaper หรือ E-Magazine ก็ตาม  
มีการแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถติดตามชมข่าวสารบ้านเมืองได้จากสื่อต่าง ๆ เหล่านี้
  5. ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   มีการใช้มัลติมีเดียในด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรา้งกลไกทางการตลาดดว้ยการโฆษณาและประชาสัมพันธอ์ยา่งได้ผล ทำาใหเ้กดิภาพลักษณท์ีดี่ต่อผลิตภณัฑ์หรอืองค์กร 
เนื่องจากสามารถถ่ายทอดสิ่งที่นำาเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยการใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานกัน
  6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
   มลัตมิเีดียได้มบีทบาทสำาคญัในการตรวจและรักษาพยาบาลผู้ปว่ย ไมว่า่จะเป็นการวเิคราะหอ์าการป่วย 
โดยใช้ภาพเอ๊กซเรย์ 3 มิติ การผ่าตัดโดยใช้กล้องวีดิทัศน์ การใช้เลเซอร์ การใช้คลื่นอัลตร้าซาวนด์ และการจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลยา เป็นต้น ทำาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ขึ้น
  7. ด้านการทหาร
   มกีารใชง้านมลัตมิเีดยีในภารกจิด้านการทหาร ในการเกบ็รวบรวม และเกีย่วกบัอาวธุท้ังข้อความ และ
ภาพ ตลอดจนการใช้แผนที่ เพื่อค้นหาตำาแหน่งพิกัดต่าง ๆ ในการทหาร โดยใช้ดาวเทียม รวมทั้งการใช้ในภารกิจอื่น ๆ 
ด้านการทหาร
  8.  ด้านการบริหารรัฐกิจและการปกครอง
   มกีารใชง้านมลัติมเีดยีในการบริหารรัฐกจิในรูปแบบต่าง ๆ  มากมายในปจัจุบัน เชน่ ระบบบตัรอจัฉรยิะ
ที่มีข้อมูลพร้อมภาพ ระบบสเก็ตภาพคนร้าย ระบบฐานข้อมูลเสียง และเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เป็นต้น ทำาให ้
การบริหารรัฐกิจและการปกครองเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  9. ด้านการบันเทิง
   มัลติมีเดียนับว่ามีบทบาทอย่างสำาคัญในการนำาเสนอเพื่อการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกม 
การเรียนรู้ ระบบจำาลองสถานการณ์ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) และ MP3 เป็นต้น
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 6. สื่อมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนอย่างไร
  สื่อมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนในลักษณะของการให้สิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีการแปลความหมายของเนื้อหาบทเรียนนั้น และให้มีการตอบสนองเพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้ข้ึน ลักษณะของสิ่งเร้าและ 
การตอบสนองในการสื่อสารนี้ หมายถึง การที่ผู้สอนให้สิ่งเร้าหรือส่งแรงกระตุ้นไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบสนอง
ออกมา โดยผูส้อนอาจใชส้ือ่โสตทัศนปูกรณ์ตา่ง ๆ  เชน่ คอมพวิเตอรเ์ปน็ผู้สง่เนือ้หาบทเรยีน สว่นการตอบสนองของผูเ้รยีน 
ได้แก่ คำาพูด การเขียน รวมถึงกระบวนการทั้งหมดทางด้านความคิด การเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งอาศัยรูปแบบการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับการให้สิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้น การแปลความหมาย และการตอบสนอง

 7. จงอธิบายการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  ในส่วนของการสื่อสารสองทางมาพอสังเขป 
  การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสาร หรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมี
โอกาสตอบสนองมายงัผูส้ง่ไดใ้นทันที โดยท่ีผูส้ง่และผูร้บัอาจจะอยูต่่อหนา้กนัหรอือาจอยูค่นละสถานทีก่ไ็ด้ แต่ทัง้สองฝา่ย
จะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน

 8. จงอธิบายคุณค่าของสื่อการสอนมาพอสังเขป
  สื่อกับผู้เรียน 
  1) เปน็สิง่ทีช่่วยให้การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจเนือ้หาบทเรยีน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
  2) สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ทำาให้เกิดความสนุกสนานและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
การเรียน
  3) การใช้สื่อจะทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียนนั้น
  4) ชว่ยใหผู้เ้รียนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ทำาใหเ้กิดมนษุยสัมพันธอ์นัดีในระหวา่ง
ผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย
  5) ช่วยสร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จาก
การใช้สื่อเหล่านั้น
  6) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล
 สื่อกับผู้สอน
  1)  การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอน 
นา่สนใจยิง่ขึน้ ทำาใหผู้ส้อนมคีวามสนกุสนานในการสอนมากกวา่วธีิการทีเ่คยใชก้ารบรรยายแตเ่พยีงอยา่งเดยีว และเปน็การ
สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย
  2) สือ่จะชว่ยแบง่เบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรยีมเนือ้หา เพราะบางครัง้อาจให้ผูเ้รยีนศกึษาเนือ้หา
จากสื่อได้เอง
  3) เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ ๆ เพ่ือใช้เป็นส่ือการสอน  
ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

 9. จงบอกประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดียที่รู้จักมา 3 ประเภท
  จากประเภทธุรกิจที่ใช้งานมันติมีเดียทั้งหมด เลือกมา 3 ประเภท
  1. ระบบตู้ประชาสัมพันธ์ (Multimedia kiosk)
  2. เว็บไซต์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า
  3. การทำาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 หม�ยเหตุ ผู้เรียนอาจตอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาได้ เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ใช้งานมัลติมีเดีย
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 10.  จงบอกประโยชน์ของมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอนมาโดยละเอียด
  1. การเรียนการสอนด้วยระบบมัลติมีเดียสร้างความสนใจได้สูง ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่วยได้ยาก ช่วย
สร้างบรรยากาศในการเรียนได้ดีและชวนให้ติดตามบทเรียนตลอดเวลา
  2. ทำาให้ผู้เรียนฟื้นคืนความรู้เดิมได้เร็วขึ้น และเร็วกว่าการใช้สื่อชนิดอื่น ๆ
  3. การสือ่ความหมายชดัเจน เนือ่งจากเปน็การผสมผสานสือ่หลาย ๆ  ชนดิเขา้ด้วยกัน จึงมปีระสิทธภิาพ
สูงในการสื่อความหมาย
  4. การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบผลสำาเร็จสูง เนื่องจากการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนท่ีนำาเสนอ
ผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์
  5. เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจำาเนื้อหาได้ดีกว่าการใช้สื่อชนิดอื่น ๆ
  6. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทั้งผู้เรียนเก่ง  
ผู้เรียนปานกลาง และผู้เรียนอ่อน
  7. สนับสนุนการเรียนรู้แบบรายบุคคล ทำาให้ผู้เรียนสามารถจัดการด้านเวลาเรียนของตนเองได้ตาม 
ความต้องการ โดยไม่ถูกบังคับด้านเวลา ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจจะยังไม่พร้อม
  8. กระตุ้นเรียกร้องความสนใจได้ดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ผ่านโสตประสาทหลายทางทั้งทางตา ทางหู 
และลงมือปฏิบัติตามคำาสั่ง
  9. ใช้เป็นเครื่องมือสาธิตในเนื้อหาที่ยากซับซ้อน เช่น การจำาลองสถานการณ์ การอธิบายสิ่งของเล็ก ๆ 
ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ของจริงไม่สามารถนำามาให้ดูได้ หรือมีความเสี่ยงเกินไปที่จะลงมือปฏิบัติกับของจริง
  10.  ลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะเป็นการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตาม แต่ในระยะยาวแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยถึง 40% ในการใช้ระบบมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรม
  11.  แกไ้ขปรบัปรงุให้ทันสมัยไดง่้าย เนือ่งจากระบบงานมลัตมิเีดยีเปน็ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์จงึสามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ทันสมัยได้ง่าย
  12.  เหมาะสำาหรบัการใชง้านผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ในรูปของบทเรยีนคอมพวิเตอร์และระบบ
งานนำาเสนอ เช่น E-Learning, E-Training, E-Presentation เป็นต้น
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     การประยุกต์ใช้เครื่องมือใน 
   การสร้างงานมัลติมีเดีย
จำานวนชั่วโมง  4 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียมีมากมายหลากหลายรูป

แบบ ทั้งในรูปแบบองสื่อมัลติมีเดียในอุปกรณ์พกพา เช่น 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ สื่อที่นำามาใช้เพื่อการเรียน 
การสอน เช่น แผ่นซีดีรอม ระบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)  
การเรยีนทางไกล ผา่นระบบเทเลคอนเฟอเรนิซ ์(Tele-Con-

แผนการจัดการเรียนรู้

ference) เปน็ต้น การประยกุต์ใชเ้คร่ืองมอืในการสรา้งงาน
มัลติมีเดียจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก และสามารถ 
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ไม่ว่าจะเป็นงานทาง
ด้านสำานักงาน, อุตสาหกรรม การเงินและการพาณิชย์,  
การสือ่สาร, สาธารณสขุ และการฝกึอบรบการศกึษาอีกดว้ย

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกประเภทของเคร่ืองมือสำาหรับการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียได้
2. อธบิายเครือ่งมือสำาหรบัการพฒันาภาพเคล่ือนไหวได้
3. อธิบายเครื่องมือสำาหรับการออกแบบและพัฒนา

เว็บได้
4. บอกการประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในชีวิต

ประจำาวันได้

หน่วยที่ 6
การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงาน

มัลติมีเดีย

หน่วยที่ 6
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หน่วยที่ 6 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ในการสร้างงาน 
มัลติมีเดีย

1. ประเภทของเครื่องมือสำาหรับ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

2. เครื่องมือสำาหรับ  
   การพัฒนา 
   ภาพเคลื่อนไหว

4. การประยุกต์ใช้
เครื่องมือมัลติมีเดีย 

ในชีวิตประจำาวัน

3. เครื่องมือสำาหรับการ 
ออกแบบและพัฒนาเว็บ

ผังมโนทัศน์
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การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย 
มีส่วนประกอบหลากหลาย รายละเอียดดังนี้

1.ประเภทของเคร่ืองมือสำาหรับการพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดีย

ประเภทของเครื่องมือสำาหรับการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียมีมากมายหลายรูปแบบจึงไม่สามารถนำามา
อธิบายได้ทั้งหมด ในหน่วยนี้จะยกตัวอย่างเครื่องมือ
บางประเภทมานำาเสนอให้ผู้เรียนได้เข้าใจการพัฒนาส่ือ
มลัติมเีดียมากขึน้ เชน่ โปรแกรมลินโก ้(Lingo) และโปรแกรม 
อะโดบอีอเธอร์แวร์ (Adobe Authorware) เปน็ต้นโปรแกรม 
ลินโก้ที่นำามาเป็นตัวอย่างนี้ เป็นการใช้ภาษาสคริปต์ลินโก้ 
ซึ่งมีใช้ในโปรแกรมอะโดบีไดเร็กเตอร์ (Adobe Director)  
สว่นโปรแกรมอะโดบอีอเธอร์แวร์นัน้ เปน็ทีน่ยิมในการสรา้ง
สื่อการสอนซีเอไอ (Computer-Assisted Instruction : 
CAI) ซึ่งเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของแผ่นซีดี

1.1 ภาษาสคริปต์
รูปแบบของมัลติมีเดียที่พัฒนาโดยใช้ภาษาสคริปต์ 

หมายถึง การเขียนสคริปต์เฉพาะสำาหรับส่วนโต้ตอบ
กับผู้ใช้ เช่น ปุ่ม เมาส์ เป็นต้น และสามารถควบคุม
ลำาดับการทำางาน เช่น เงื่อนไข (Conditionals) กระโดด 
(Jumps) ลูป (Loops) ฟังก์ชัน (Functions) และแมโคร  
(Macros) ตัวอย่างภาษาสคริปต์ เช่น ภาษาสคริปต์ลินโก้  
ของอะโดบีไดเร็กเตอร์ 

ไวยกรณ์ของภาษาลินโก้นั้น เริ่มแรกคล้ายกับภาษา
องักฤษมาก เพือ่ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมได้งา่ยขึน้ โดยคอมไพเลอร์ 
จะทำาการตดัคำาทีไ่มจ่ำาเปน็ทิง้กอ่นการประมวลผล ตวัอยา่ง
คำาสั่งที่คล้ายภาษาอังกฤษ เช่น 

รูปที่ 6.1 เครื่องหมายทางการค้าของโปแกรมลินโก้ (Lingo) 
ที่มา : www.m-focus.co.th, (มิถุนายน 2559)

หน่วยที่ 6
การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงาน

มัลติมีเดีย

รูปที่ 6.2 เครื่องหมายทางการค้า และสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ 
โปรแกรมอะโดบีออเธอร์แวร์ (Adobe Authorware)  

ที่มา : www.suphan-program.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

หน่วยที่ 6
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if sprite 5 is visible then go to the frame

โดยที ่sprite 5 อา้งถงึชือ่ภาพกราฟกิ ภาษาลนิโกย้งั
ออกแบบให้เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ (Object-oriented programming)

if sprite (5).visible then_movie.go(_movie.
frame)

1.2 สไลด์โชว์
ลักษณะของการนำาเสนอนั้น เป็นไปตามลำาดับ หรือ

เรียกว่า การนำาเสนอเชิงเส้น ปกติแล้วเครื่องมือออกแบบ
ให้การนำาเสนอสามารถกระโดดข้ามไปยังสไลด์อ่ืน ที่อาจ
จะไม่ได้เป็นลำาดับถัดไปได้ ด้วยฟังก์ชันข้ามไปยังสไลด์ท่ี
ตอ้งการ (Jump) ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีนิยมใช้ เช่น โปรแกรม
ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint) 
โปรแกรมคีย์โน้ต (Keynote) เป็นต้น

รูปที่ 6.3 โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint) 
ที่มา : www.xoticpc.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.4 โปรแกรมคีย์โน้ต (Keynote) 
ที่มา : www.macthai.com, (มิถุนายน 2559)

TOURIST INFORMATION

Press any button now!

Cinemas

Theatres

Buses

Train

Museums

Pubs

Clubs

Bingo

Sport

รูปที่ 6.5 ตัวอย่างการสร้างมัลติมีเดียในส่วนของเมนู
ที่มา : www.mps.ac.th, (มิถุนายน 2559)

1.3 ลำาดับขั้น
โดยทั่วไปลักษณะมัลติมี เ ดียจะใช้ในส่วนของ 

การควบคุมเมนูคำาสั่ง (Menu-Driven Application) 
ลักษณะการควบคุมส่วนของการโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นแบบ
โครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)

1.4  ไอคอนิก และการควบคุมขั้นตอน
เค ร่ืองมือมัลติมี เ ดียแบบนี้  จะประกอบด้วย 

ไอคอนกราฟิก และส่วนควบคุมการทำางาน คำาส่ังควบคุม 
การทำางานนัน้จะตดิตัง้บนไอคอนกราฟกิ ตวัอยา่งโปรแกรม 
เช่น โปรแกรมอะโดบีออเธอร์แวร์ (Adobe Authorware) 
โปรแกรมอะโดบแีคปติเวท (Adobe Captivate) โปรแกรม 
อะโดบีออเธอร์แวร์มักใช้ในการเรียบเรียงงานนำาเสนอ
ลักษณะมัลติมีเดีย มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง  
เสียงอธิบาย เสียงเอ็ฟเฟ็ก และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้
โปรแกรมได้หลายรูปแบบ

ข้อดีและข้อจำากัดของการใช้เครื่องมือ ดังนี้
1) พัฒนาสื่อได้รวดเร็วขึ้น
2) เหมาะสมกับการจัดทำาต้นแบบ
3) ประมวลผลช้าเพราะตอ้งใช้เวลาดำาเนนิการ

ในส่วนโต้ตอบที่สูง
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1.5 แคสต์ สกอร์ และสคริปต์
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่ใช้สำาหรับประกอบส่วน

ผสมของสื่อ ได้แก่ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์แอนิเมชัน  
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำาคัญ คือ

 • แคสต์ (cast) หมายถึง ตัวละครหรือ
วัตถุในสื่อ
 •  สกอร ์(score) หมายถึง แกนเวลาคล้าย
สกอร์ของดนตรี
 • สคริปต์ (script) หมายถึง โปรแกรม
ควบคุมพฤติกรรมของตัวละครหรือวัตถุ

โดยโปรแกรมที่ใช้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ คือ
 • แกนควบคุมเวลา โดยปกติแกนเวลานี้
จะควบคุมวัตถุที่แสดงไว้ในแนวนอน คล้ายกับ
ตารางการทำางาน ซึง่แนวเวลาแสดงในแนวนอน
 • ตัวละครหรือวัตถุ หมายถึง วัตถุท่ีจะ
แสดงในเรื่องรวมถึง ตัวละครที่เคลื่อนไหวได้ 
เสียงพูด เสียงประกอบ และอื่น ๆ  นอกจากนั้น 
สครปิตต์า่ง ๆ  ทีเ่ตรยีมไวเ้ปน็องคป์ระกอบหนึง่ 
ที่จะต้องนำามาวางไว้ เพื่อกำาหนดเวลาเริ่มต้น 
การทำางานของสคริปต์นั้น ๆ และเวลาสิ้นสุด
ด้วย
 • สคริปต์แสดงพฤติกรรม คุณสมบัติ คือ 
วัตถุแต่ละชิ้นสามารถแสดงพฤติกรรม
เฉพาะตัว โดยการเขียนสคริปต์ใส่เข้าไปได้

รูปที่ 6.6 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมอะโดบีออเธอร์แวร์ 
(Adobe Authorware) 

ที่มา : อภิชาต  อนุกูลเวช, www.chontech.ac.th, (มิถุนายน 2559)

2. เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหว
2.1 เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
เคร่ืองมือสร้างภาพเคล่ือนไหวสองมิติท่ีเป็นที่นิยม

ใช้คือ โปรแกรมแฟลช (Flash) เป็นโปรแกรมสำาหรับสร้าง
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นนั้น เรียกว่าไฟล์มูฟวี่ (Mvie)  
สามารถนำามาใช้สร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโก้กราฟิก  
พร้อมเสียงเอ็ฟเฟ็คประกอบ เช่น ภาพหลักของหน้าเว็บ 
แบนเนอรโ์ฆษณา การนำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบของสไลดโ์ชว ์ 
(Slide Show) เป็นต้น

เกมและโปรแกรมท่ีโต้ตอบกับผู้ใช้ ไปจนถึงฟอร์ม 
ที่ ใ ห้ ผู้ ใช้ ก รอกข้ อมู ล  และส่ งข้ อมู ลที่ ก รอก ไปที่  
เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำาไปประมวลผล และบันทึกไว้ได้

ข้อดีที่สำาคัญของโปรแกรมแฟลช คือ ไฟล์ที่ได้มี
ขนาดเล็ก ทำาให้สามารถนำามาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่ทำาให้ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้าง
โดยโปรแกรมแฟลชมขีนาดเลก็ เมือ่เทยีบกบัไฟลม์ลัติมเีดยี
ประเภทอื่น ๆ เพราะรูปแบบการเก็บรายละเอียดรูปภาพ
ท่ีใช้เป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์ ซ่ึงไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่า 
ไฟล์กราฟิกแบบแรสเตอร์มาก ๆ ภาพกราฟิกหรือภาพ 
ลาย เส้ นนั้ น ไม่ ใช่ ภ าพลาย เส้ นนั้ น ไม่ ใช่ ภ าพถ่ าย 
จากกล้องถ่ายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดสูง 

เนื่องจากโปรแกรมแฟลชสามารถทำางานกับ 
ภาพเวกเตอรไ์ด้ ดังนัน้ลกัษณะรปูภาพทีเ่หมาะสำาหรบัใช้กบั 
โปรแกรมแฟลชเพ่ือให้ได้ไฟล์ขนาดเล็ก ควรเป็นภาพ
ลักษณะเน้นลายเส้น เช่น ภาพวาดการ์ตูนที่เน้นลายเส้น 
และใช้สีพื้น เพราะเมื่อนำามาแปลงเป็นภาพแบบเวกเตอร์
ผลที่ได้จะใกล้เคียงกับภาพเดิม

รูปที่ 6.7 ตัวอย่างภาพกราฟิก
ที่มา : www.sites.google.com, (มิถุนายน 2559)

หน่วยที่ 6
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 2.1.1 อะโดบีแฟลช
 อะโดบีแฟลช (Adobe Flash) แต่เดิม
ใช้ในชื่อ ช็อกเวฟแฟลช (Shockwave Flash) 
และแมโครมีเดียแฟลช (Macromedia Flash) 
เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียท่ี
เอาไวใ้ช้สรา้งเน้ือหาเกีย่วกบัแฟลช ซึง่ตวัแฟลช
เพลเยอร์ (Flash Player) พัฒนาและเผยแพร ่
โดยอะโดบีซสิเตม็ส ์ซึง่เริม่ตน้พฒันาโดยบรษิทั
ฟิวเจอร์แวร์ตอนหลังเปลี่ยนเป็นแมโครมีเดีย
กระทั่งภายหลังถูกควบรวมกิจการเข้ากับ  
อะโดบี และเป็นโปรแกรมสามารถแสดงผลบน
เวบ็เบราวเ์ซอร ์ซึง่มคีวามสามารถในการรองรับ
ภาพแบบเวกเตอร์ และภาพแบบแรสเตอร์ มี
ภาษาสครปิตท์ีเ่อาไวใ้ชเ้ขยีนโดยเฉพาะเรยีกวา่ 
แอ็กชันสคิปต์ (ActionScript) และยังสามารถ
เล่นเสียงและวิดีโอ แบบสเตริโอได้ แต่ใน 
ความหมายจรงิ ๆ  แลว้ แฟลช คือโปรแกรมแบบ
ไอดีอี (Integrated Development Environ-
ment : IDE) และแฟลชเพลเยอร์ คอื เครือ่งมอื
ทีใ่ช้ในการทำางานของไฟลแ์ฟลซซึง่ในภาษาพดู
เราจะเรียกท้ังสองคำานี้ในความหมายเดียวกัน 
แฟลช ยังสามารถหมายถึงโปรแกรมเครื่องมือ
ต่าง ๆ ตัวแสดงไฟล์หรือไฟล์โปรแกรม
 แฟลชเริม่มช่ืีอเสยีงประมาณปี พ.ศ. 2539  
หลังจากนั้นเทคโนโลยีแฟลชได้กลายมาเป็นที่
นยิมในการเสนอแอนิเมชัน และอนิเตอรเ์อกทีฟ
ในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลาย ๆ  โปรแกรม
ระบบ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความสามารถ
ในการแสดงแฟลชได้ และแฟลชยังเป็นที่นิยม
ในการใช้สร้างแอนิเมชันโฆษณาออกแบบส่วน
ต่าง ๆ ของเว็บเพจใส่วิดีโอบนเว็บ และอื่น ๆ 
อีกมากมาย ไฟล์แฟลชในบางครั้งอาจเรียก
ว่า Flash movie โดยท่ัวไปจะเป็นไฟล์ที่มี
นามสกุล .swf และ .flv แฟลชเป็นโปรแกรม
ที่มีชื่อเสียงมากของทางบริษัทแมโครมีเดีย ซึ่ง
ตอ่มาไดถ้กูซ้ือโดยอะโดบ ีและหนา้อนิเตอร์เฟซ
ของโปรแกรม

 2.1.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 การจัดทำาภาพเคล่ือนไหวขึ้นอยู่กับ 
ความซั บซ้ อนของงาน  การสร้ า งหรื อ 
นำาองค์ประกอบต่าง ๆ  เขา้มารวมกัน แล้วกำากับ 
ให้เกิดการเคลื่อนไหว และตอบโต้กับผู้ใช้ 
อย่างไรขั้นตอนเหล่านี้สามารถแบ่งกลุ่มได้ 
เป็นขั้นตอนการทำางาน ดังนี้
 • การวางโครงเรือ่งชิน้งาน เปน็การวางแผน 
ว่ า ต้ อ งการ ให้ ชิ้ น ง านออกมาแนว ไหน  
มีวัตถุประสงค์การทำางานเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ 
คดิไดม้กัถกูรวบรวมเปน็ผงัโครงรา่งอยา่งครา่ว ๆ   
ที่ เรียกว่า การเขียนบทดำาเนินเร่ือง หรือ 
สตอรีบอร์ด (storyboard) ถ้าเป็นงานที่มี 
การโต้ตอบกับผู้ใช้อาจมีการร่างหน้าจอต่าง ๆ 
และแสดงการเชื่อมโยงระหว่างกัน ข้อดีของ 
การจัดทำาโครงร่างชิ้นงาน จะช่วยให้เราคิดงาน
อยา่งมรีะบบ ซึง่ถา้ในกรณทีีช่ิน้งานมคีวามซบัซอ้น  
และต้องใช้ทีมงานสร้างหลายคน การใช้ 
ผังโครงร่างในการส่ือสาร จะชว่ยใหท้กุคนเขา้ใจ
วัตถุประสงค์ และรายละเอียดการทำางานของ
ชิ้นงานได้ง่ายขึ้น
 • การจดัเตรียมองคป์ระกอบชิน้งาน เป็น
ขัน้ตอนตอ่จากการวางผงัโครงรา่ง ซึง่กำาหนดวา่
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง  เพื่อนำามาประกอบกัน
เป็นชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การวาดภาพกราฟิก
นั้นสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมแฟลช
หรือสร้างภาพจากโปรแกรมกราฟิกอื่น เช่น  

รูปที่ 6.8 หน้าอินเตอร์เฟซของโปรแกรมแฟลช
ที่มา : www.youtube.com, (มิถุนายน 2559)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย160



 2.1.3 การพับลชิชิน้งานเพ่ือนำาไปเผยแพร่
 ขั้นตอนการแปลงไฟล์เป็นชิ้นงานสำาหรับ
เผยแพร่นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยการแปลง
ชิ้นงานจากไฟล์มาเป็นไฟล์ในรูปแบบที่สามารถ
แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ ซึ่งโปรแกรม
แฟลชสามารถจะแปลงไฟล์หรือบางครัง้เรยีกวา่  
พับลิช (publish) นั้นงานจะออกมาได้หลาย 
รปูแบบ ขึน้อยูก่บัลกัษณะงานทีต้่องการนำาไปใช้
 โดยปกติโปรแกรมแฟลชจะต้องเป็น 
รปูแบบไฟลม์าตรฐานของการพบัลชิไว ้2 รปูแบบ  
คือ ไฟล์ Flash (.swf) สำาหรับแสดงผลด้วย
โปรแกรมแฟลชเพลเยอร ์และไฟลเ์อชทเีอม็แอล 
(HTML) ใชน้ามสกลุ .html สำาหรับแสดงผลดว้ย
บราว์เซอร์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น อินเทอร์เน็ต 
เอกซ์โพลเรอร์ (Internet Explorer : IE) 
ไฟร์ฟอซ์ก (Firefox) โครม (Chrome) เป็นต้น
 การพับลิชเป็นแฟลชมูฟวี่ไฟล์ของแฟลช
จะมีนามสกุลเป็น .swf  ซ่ึงสามารถปรับแต่ง
คุณสมบัติของไฟล์ได้หลายอย่าง นอกจากนั้น
ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำาไฟล์ของตนเอง
ไปแก้ไขหรือทำาการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับ
อนุญาตด้วย
 การพับลิชเป็นไฟล์ HTML การแปลง
งานเป็นหน้าเว็บเพจโดยจะพับลิชออกมาได้
สองนามสกุล คือ .html และ .swf โดยทั้งสอง
นามสกุลนี้จะทำางานร่วมกัน และให้ผลเหมือน
การทำางานบนแฟลช หมายความว่า การใช้งาน
จำาเป็นต้องใช้ท้ังสองไฟล์ และอัพโหลดทั้งสอง
ไฟล์ขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์จึงจะทำางานได้
 ก า ร พั บ ลิ ช เ ป็ น ไ ฟ ล์ ก ร า ฟิ ก ทั่ ว ไ ป  
ไฟล์กราฟิกทั่วไปจะสามารถเป็นได้ทั้งภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ภาพนิ่ง ได้แก่
ไฟล์ JPEG PNG GIF ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่  
ไฟลค์วิกไทม ์(QuickTime) ซ่ึงมนีามสกุล .mov 
.flv ซ่ึงสามารถต้ังคา่ และปรับรายละเอียดแตล่ะ
แบบไดเ้หมอืนกบัการแปลงเปน็แฟลชมูฟวี ่และ
ไฟล์ HTML

รูปที่ 6.9 ตัวอย่างการเขียนบทดำาเนินเรื่องในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ที่มา : www. sites.google.com, (มิถุนายน 2559)

โฟโตชอป (Photoshop) และอิลลัสเตรเตอร์ 
(Illustrator) ได้ ถ้าต้องการช้ินงานเป็นมลัตมิเีดยี 
ไฟลท์ีต่อ้งเตรยีมมไีฟลเ์สยีง และไฟลว์ดิโีอ เพือ่
นำาเข้ามาใช้ในโปรแกรมแฟลช  
 •  การส ร้ า งชิ้ น งาน  และทดสอบ 
การทำางานเป็นการนำาองค์ประกอบทั้งหมดที่
เตรยีมไว ้เชน่ ไฟลภ์าพ ไฟลว์ดิโีอ และไฟล์เสียง  
มาประกอบกันเป็นชิ้นงาน และทดสอบ 
การทำาให้งานตรงตามวัตถุประสงค์

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างไฟล์เสียง
ที่มา : www.downloaddoo.com, (มิถุนายน 2559)

หน่วยที่ 6
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2.2 เคร่ืองมือสร้างภาพเคล่ือนไหวสามมิติ
เคร่ืองมือสร้างภาพเคล่ือนไหวสามมิติท่ีนิยมตัวอย่าง

เช่นออโตเดสก์ 3 ดีเอสแมกซ์ (Autodesk 3ds Max)  
ในช่ือเดิม 3D สตูดิโอแมกซ์ (3D Studio Max) เป็นซอฟต์แวร์
เพ่ืองานกราฟิกสามมิติจากบริษัทออโตเดสก์ด้านกราฟิก
สำาหรับงานทางด้านโมเดล 3 มิติ และแอนิเมชัน

สำาหรับโปรแกรม 3ds Max ได้ถูกปรับปรุง และพัฒนา
ข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมต้ังแต่ 3ds max 5 จนถึงปัจจุบัน Au-
todesk ® 3ds Max® 2013โดยเวอร์ชัน 7 ของ 3ds Max 7 
น้ัน ได้ใช้ช่ือเป็นทางการว่า Autodesk 3ds Max 7 นอกจาก
น้ันยังเปล่ียนการเขียนช่ือจากเดิม ตัวอักษรเป็นตัวเล็กท้ังหมด 
3ds max เปล่ียนเป็น 3ds Max

สำาหรับเวอร์ชันต้ังแต่ 3ds Studio Max 2008 จนถึง
ปัจจุบันสนับสนุนการทำางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
(Windows) ท้ัง 32 bit และ 64 bit และในตัว 3ds Max 
2008 น้ีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ในเร่ืองของ Plug-in หรือการสร้างแอนิเมชันต่าง ๆ  เน่ืองจาก
โปรแกรม 3ds Mas น้ีจะเป็นการทำางานในลักษณะของ 
สามมิติเป็นหลัก

รูปที่ 6.11 โปรแกรม 3ds Max 2008
ที่มา : www.amazon.com, (มิถุนายน 2559)

 2.2.1 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว
 ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่นที่เกิดขึ้น 
จากหลกัการแสดงภาพตอ่เนือ่งทีละภาพติดต่อ
กันด้วยความเร็วระดับท่ีสายตาของมนุษย์จะ
มองเป็นภาพเคลื่อนไหว นั่นเป็นเพราะว่าเม่ือ
ตามองเหน็ภาพ ภาพน้ันจะสง่ข้อมลูไปยงัสมอง
แตเ่นือ่งจากความเรว็ในการแสดงภาพตอ่เนือ่ง

ทำาใหส้มองมนษุยไ์ดร้บัขอ้มลูภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
และเข้าใจว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว
 แต่เดิมการสร้างแอนิเมชันนั้นจำาเป็น
ต้องสร้างภาพสำาหรับทุก ๆ เฟรมถึงจะแสดง
แอนิเมชันได้ถูกต้อง โดยเนื้อหาของภาพ 
ต่อเนื่องกันไปตลอดจนจบทั้งชิดแอนิเมชัน  
แต่ปัจจุบันโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม
แฟลชใช้ คีย์ เฟรม ซึ่งทำาให้ไม่จำาเป็นต้อง
สร้างภาพทุกเฟรม คีย์เฟรมจะทำาหน้าที่ระบุ
เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ แล้ว
ให้โปรแกรมสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ในช่วงเวลาระหว่างคีย์เฟรมสองอันที่ติดกัน 
หมายความว่าโปรแกรมจะสร้างเฟรมท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างสองคีย์เฟรมอย่างอัตโนมัติ
 2.2.2  ขัน้ตอนการสรา้งภาพเคล่ือนไหว
สามมิติ
 1) การออกแบบ
 ขั้นตอนแรกของการทำางานแอนิเมชัน
สามมตินิัน้ ตอ้งเริม่ตน้ทีก่ารออกแบบซึง่อาจจะ
เป็นการวาดภาพลงบนกระดาษ ออกแบบวัตถุ  
ตวัละคร เรือ่งราว มมุกลอ้ง การจดัแสดง ตลอดจน 
ขั้นตอนการทำางานต่าง ๆ เพื่อประเมิน
ผลว่ าการทำ า งานจะมีปัญหาอยู่ ที่ จุ ด ใด  
และจะแก้ไขอย่างไร
 2) การสร้างวัตถุ
 บางครั้ ง เรี ยกว่ า  การสร้ าง โม เดล  
ซึ่งเปรียบเสมือนตัวละคร
 3) การสร้างพื้นผิว
 การกำาหนดสี คุณสมบัติของพ้ืนผิว เช่น 
ความเรียบ ความเงางาม ความสะท้อนแสง  
รวมทั้งลวดลายบนพื้นผิวให้กับวัตถุ 
 4) การจัดแสดงและมุมกล้อง
 เพื่ อ ให้ ไ ด้ แสงภาพตามที่ ต้ อ งการ  
ขัน้ตอนนีค้ลา้ยกบัการจดัแสดงจรงิในหอ้งสตดิูโอ 
ถ่ายภาพ
 5) การสร้างการเคลื่อนไหว
 ห ลังจากไ ด้ โม เดลที่ เป รียบเสมือน 
ตั วละครแล้ ว  ขั้ นตอนนี้ เ ป็ นการสร้ า ง 
การเคลื่อนไหวให้กับวัตถุหรือตัวละคร
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 6) ประมวลผลภาพ
 ข้ันตอนน้ีบางครั้งเรียกว่า การให้แสง
และเงา หรือการเรนเดอร์ (Rendering) โดย
ปกติการทำางานที่กล่าวมาจนถึงการสร้าง 
การเคลื่อนไหวนั้น งานที่ได้มายังไม่สามารถ
นำาไปใช้งานได้ จนกว่าจะผ่านการเรนเดอร์  
การเรนเดอร์ คือการให้โปรแกรมคำานวณผล
จากวัตถุตา่ง ๆ  ในพืน้ท่ีทำางานรวมท้ังการจดัแสง  
ตัง้กลอ้ง ผลการเคลือ่นไหวและอืน่ ๆ  ทีก่ำาหนด
ให้สำาเร็จออกมาเปน็ภาพนิง่ทีส่วยงาม ข้ันตอนนี ้
ใช้เวลามาก เวลาที่ใช้ในการคำานวณข้ึนกับ 
ความซับซ้อนของงาน
 7) งานตัดต่อและซ้อนภาพ
 ขั้นตอนน้ีเกี่ยวข้องกับการนำาภาพที่ได้ 
จากการเรเดอร์มาผ่านกระบวนการซ้อนภาพ  
ตัดต่อใส่ เสียงประกอบ รวมท้ังการเพิ่ม
เอฟเฟ็กต์พิเศษ (Special effect)
 2.2.3 วัตถุสามมิติ
 1) วัตถุแบบโพลีกอน หรือวัตถุหลาย
เหลีย่ม (Polygon) ในโลกของสามมติ ิวตัถแุบบ
โพลีกอนจัดเป็นวัตถุพ้ืนฐานซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ
รูปทรงใด ๆ ที่เกิดจากการนำาเอาแผ่นสี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมชิ้นเล็ก ๆ มาวาง
เรยีงตอ่กนัจนเป็นรปูทรงวตัถุข้ึนมา ช้ินของวตัถุ
นี้เรียกว่า โพลีกอน

รูปที่ 6.12 โมเดลสามมิติการ์ตูน
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, (มิถุนายน 2559)

 2) วัตถุแบบเส้นโค้ง (Spline) วัตถุแบบ 
เส้นโค้ง โดยท่ัวไปจะเป็นวัตถุท่ีไม่สามารถ 
เรนเดอร์ได้ แต่จะเรนเดอร์ได้หลังจากท่ีแปลง
เส้นให้เป็นพ้ืนผิวโพลีกอน เส้นนั้นใช้เพื่อสร้าง
วัตถุแบบอื่น ๆ เช่น วัตถุลอฟต์ (Loft object) 
หรือนำาไปใช้งานด้านการสร้างเส้นโมชันพาร์ท 
(Motion path)

รูปที่ 6.13 วัตถุลอฟต์ สร้างโดยใช้ 3ds Max
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, (มิถุนายน 2559)

 3) วัตถุแบบแพลช (Patch) มีลักษณะ
เหมือนกับวัตถุแบบโพลีกอน แตกต่างกันที่ 
จุดเชื่อมต่อ (Vertex) ของวัตถุแบบแพลชจะม ี
รูปโคง้แบบเบซิเอร์ (Bezier) เพ่ือใหเ้กดิความโค้ง 
ขึ้นที่พื้นผิวของวัตถุ

รูปที่ 6.14 วัตถุแบบแพลช (Patch)  โดยมีพ้ืนผิวโค้งแบบเบซิเอร์ (Bezier)
ที่มา : www.drawing99.blogspot.kr, (มิถุนายน 2559)
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 4) วัตถุแบบเนิร์บ (NURBS : None 
Uniform Relational B-Spline) เป็น 
รปูแบบการสรา้งพืน้ผวิโคง้โดยอาศัยเสน้โค้ง ใน
แกนตัง้ และแกนนอนมาเป็นตวัควบคมุสดัสว่น

การสร้างวัตถุ บางครั้งเรียกว่า การสร้างโมเดล ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนตวัละครซึง่ใชก้ารผสมผสานของวตัถมุากกวา่
หนึ่งแบบนั่นคือ วัตถุแบบโพลีกอน เส้น แพลช และเนิร์บ 

รูปที่ 6.15 วัตถุแบบเนิร์บ (NURBS : None Uniform Relational B-Spline)  
ที่มา : www.drawing99.blogspot.kr, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.16 รูปแก้วนำา้ท่ีพัฒนาโดยใช้โปรแกรม 3ds Max  
ที่มา : www.drawing99.blogspot.kr, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.17 รูปแก้วนำา้หลังจากเรนเดอร์ 
ที่มา : www.drawing99.blogspot.kr, (มิถุนายน 2559)

3. เครื่องมือสำาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ
3.1 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ
ในยุ คปั จ จุบั นนี้ เ ว็ บ ไซ ต์มี ค ว ามสำ าคัญมาก 

เมือ่อนิเทอรเ์นต็เปน็สว่นหนึง่ของชวิีตประจำาวนัของคนเรา  
ไมว่า่จะในเร่ืองการติดตอ่สือ่สาร การคน้หาขอ้มลู การเรยีน
การศึกษาวิจัย นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบเทียบข้อดี  
และขอ้จำากดัในแตล่ะยีห่อ้ มบีรษิทัไหนจำาหนา่ยบา้ง สถานที ่
จำาหนา่ย หรือปจัจุบนัอาจจะสามารถทำาธรุกรรมทางการเงนิ  
ชำาระเงินผ่านระบบสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย 

รูปที่ 6.18 สถิติจำานวนผู้ชมเว็บไซต์ E-Commerce สูงสุด 10 อันดับใน
ประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2559

ที่มา : www.marketingoops.com, (มิถุนายน 2559)

 3.1.1 ประเภทของเว็บไซต์ 
 1) เว็บท่า (Web Portal) หมายถึง  
เวบ็ทีใ่หบ้รกิารตา่ง ๆ  ไวม้ากมาย ประกอบดว้ย 
เสิร์ชเอ็นเจิ้น (Search engine) รวมลิงค์ของ
เวบ็ไซต์ตามหวัข้อ รวมถึงเร่ืองราวท่ีมสีาระและ
บนัเทงิหลากหลายประเภท เชน่ ดหูนงั ฟงัเพลง 
ท่องเที่ยว ข่าวไอที เกม และสุขภาพ เว็บท่า 
บางเว็บไซต์อาจมีเนื้อหากว้าง ๆ สำาหรับบุคคล
ทั่วไป เช่น สนุก (Sanook.com) กระปุก  
(Kapook.com) เป็นต้น
 2) เว็บข่าว (News Site) หมายถึง  
เว็บนำาเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์  
ท้ังด้านการเมอืง การเงิน สังคม กฬีา สภาพอากาศ 
และการจราจร เว็บข่าวส่วนใหญ่จัดขึ้นโดย 
ผูผ้ลติขา่วโดยตรง เชน่ หนงัสอืพมิพ ์รายการทวี ี
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รายการวทิย ุรวมถงึนติยสาร และวารสารตา่ง ๆ   
เนื้อหาในเว็บไซต์อาจเป็นบทสรุปของข่าวที่
นำาเสนอไว้ในสื่อหลัก และอาจจะมีเนื้อหาที่
เพิ่มเติมจากสื่อปกติ ตัวอย่างของเว็บข่าว เช่น  
ซเีอน็เอน็ (cnn.com) บบีซี ี(bbc.com) ไทยรัฐ 
(thairath.co.th) นิวยอร์กไทม์ (nytimes.
com) เป็นต้น
 3) เวบ็ขา่วสาร (Informational Site)   
หมายถึง เว็บท่ีให้บริการข้อมูลที่ เกี่ยวกับ 
ข้อเท็จจริง สำาหรับหน่วยงานราชการอาจมี
เนื้อหาเกี่ยวกับ กฎระเบียบ คำาแนะนำา วิธีการ  
ขัน้ตอนตา่ง ๆ  ในการดำาเนนิงาน สว่นหนว่ยงาน 
อ่ืน ๆ สามารถแสดงเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ 
ได้ตามต้องการ เช่น เรื่องการท่องเที่ยว ไอที 
ครอบครัว สุขภาพ ความงาม ศิลปะ บ้านและ
ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน รถยนต์ เครื่องเสียง 
โทรศัพท์มือถือ และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
 4) เวบ็ธุรกจิหรอืการตลาด (Business/
Marketing Site) หมายถึง เว็บธุรกิจหรือ 
การตลาดโดยท่ัวไปจะมจีดุประสงคเ์พือ่โปรโมท
สินค้าหรือบริการ ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้ผลิตหรือ
จำาหน่ายสินค้า และบริการประเภทต่าง ๆ 
โดยมักจะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับสินค้า 
และบริการของธุรกิจนั้น ๆ และในปัจจุบัน
เวบ็ไซตบ์างแห่งพฒันาเป็นระบบการขายสนิคา้
ออนไลน ์และมรีะบบชำาระเงนิออนไลนอ์กีด้วย
 5) เว็บการศึกษา (Educational Site) 
หมายถึง เว็บท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ทางไกล ระบบช่วยการสอนมีข้อมูลการเรียนรู้
ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เป็น
ทางการหมายถึง เจ้าของเว็บไซต์เป็นสถาบัน
การศึกษา และไม่เป็นทางการอาจหมายถึง  
เวบ็ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัความถนดั ความรูเ้ฉพาะทาง  
เชน่ การทำาอาหาร การซอ่มรถยนต ์การถา่ยภาพ  
และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 6) เว็บบันเทิง (Entertainment Site)  
หมายถึง เว็บที่ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความบันเทิง โดยท่ัวไปจะนำาเสนอเกี่ยวกับ 
ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา เกม ความรัก  
บทกลอน การ์ตูน และเรื่องขำาขัน รวมถึง 

การให้บริการดาวน์โหลดโลโก้ และริงโทน
สำาหรับโทรศัพท์มือถือด้วย
 7) เวบ็องคก์รทีไ่มแ่สวงผลกำาไร (Non-
profit Organization Site) หมายถึง เว็บ
ขององคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลกำาไร รวมถงึสมาคม 
ชมรมมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เว็บในกลุ่มนี้
อาจมีจุดประสงค์ที่ต่าง ๆ กัน เช่น สร้างสรรค์
สงัคม พทิกัษ์สิง่แวดล้อม ปกปอ้งสทิธมินษุยชน  
รณรงคเ์มาไมขั่บ รณรงคก์ารไมสู่บบหุรี ่เปน็ตน้ 
นอกจากนั้นยังอาจเป็นการรวมตัวกันเพ่ือ
ดูแลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่าง
เช่น มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 8) เว็บส่วนตัว (Personal Site)  
หมายถึง เว็บของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจ
เปน็กลุ่มเพ่ือน ครอบครัวทีจั่ดทำาขึน้ดว้ยเหตผุล
ต่าง ๆ กัน เช่น แนะนำาตนเอง แนะนำากลุ่ม
เพื่อน โพสต์รูปภาพ แสดงความเห็น เขียน
ไดอารีประจำาวัน นำาเสนอผลงาน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ สิ่ งที่ เชี่ยวชาญหรือเรื่องที่
สนใจ และอาจจะใช้เพื่อการแสดงผลงาน
ตนเอง ในลักษณะเช่น ประวัติย่อ (Resume)  
พอ ร์ต โฟ ลิ โอ  (Po r t fo l io )  เ พ่ื อ ใช้ ใน 
การสมัครงานได้อีกด้วย
 9) เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ (On-
line Social Network) หมายถงึ เวบ็ทีบ่ริการ 
เครอืขา่ยสงัคม และเวบ็ไซต ์ตัวอยา่งเชน่ เฟสบุก๊  
ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่มรายช่ือ
ผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อน และแลกเปลี่ยนข้อความ
รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อพวกเขาปรับปรุง
ข้อมูลส่วนตัว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถรวม
กลุ่มความสนใจส่วนตัวจัดระบบตามสถานที่
ทำางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรืออื่น ๆ
 10) เวบ็วดิโีอออนไลน ์(Online Video 
Site) เปน็เวบ็ไซต์ทีใ่หผู้้ใชง้านสามารถอพัโหลด 
และแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ 
ตัวอย่างเช่น ยูทูบ แต่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
กเูกิล้ การทำางานของเวบ็ไซตแ์สดงผลวิดโีอผา่น
ทางในลักษณะ อะโดบีแฟลช (Adobe Flash) 
ซึง่เนือ้หามหีลากหลายรวมถงึ รายการโทรทศัน์
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มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบ้าน งานโฆษณา
ทางโทรทัศน์ และบางส่วนจากภาพยนตร์ 
และผู้ใช้สามารถนำาวิดีโอไปใส่ไว้ในบล็อกหรือ
เว็บไซต์ส่วนตัวได้ ผ่านทางคำาสั่งที่กำาหนดให้
ของยูทูบ ยูทูบถือว่าเป็นหนึ่งในเว็บ 2.0 ชั้นนำา 
ของอันดับต้น ๆ ของโลก
 3.1.2 หลักเกณฑ์ในการออกแบบเว็บ
 1) ชว่ยให้ผูใ้ชบ้รรลเุปา้หมายทีต่อ้งการ 
มีการออกแบบซึ่งเน้นที่การใช้งานเป็นหลัก 
และออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย รูปแบบของเว็บ 
ควรจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสิ่งท่ีต้องการได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้กลับเข้ามา 
ใช้บริการในเว็บบ่อย ๆ
 2) แสดงถึงเป้าหมาย และหน้าที่ของ
เว็บอย่างชัดเจน เว็บนั้นเป็นสื่อที่สารพัด
ประโยชน์ท่ีสามารถทำาอะไรได้หลายหลาย  
ผู้ออกแบบจะต้องพยายามแสดงให้ เห็น 
อย่างชัดเจนว่า เว็บไซต์นั้นนำาเสนอหรือให้
บริการอะไร เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจได้ทันทีว่าเป็น 
เว็บที่กำาลังค้นหาอยู่หรือไม่
 3) เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน เวบ็ไซต์
ส่วนใหญ่ที่พบน้ัน มักมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน 
มีระบบการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าหน้าตา
เว็บไซต์จะแตกต่างจากเว็บอื่น แต่ควรมีระบบ
การทำางานท่ีตรงกับความคาดคิดของผู้ใช้  
นั่นถึงจะแสดงถึงความเป็นสากล
 4) แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เว็บเพจ
แต่ละห้าควรจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
อย่างรวดเร็ว ถ้าต้องการให้มีผู้ชมจำานวนมาก 
สิ่งสำาคัญคือต้องหาจุดที่เหมาะสมระหว่าง
มัลติมีเดียที่ใส่เข้าไป กับเวลาที่ผู้ชมต้องรอ  
ยิง่มผีูช้มจำานวนมากเทา่ไร ยิง่ตอ้งให้ความสำาคญั 
กับความเร็วมากขึ้น
 5) แสดงผลได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่แตก
ตา่งกนั เวบ็ไซตจ์ะแสดงผลไมเ่หมอืนกนับนหนา้
จอของผู้ใช้แต่ละคน เนื่องจากความแตกต่าง 
ของคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และเบราว์เซอร์
ของผูใ้ช ้การออกแบบท่ีดจีะทำาให้เว็บน้ันใชง้าน
ได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม แม้ว่าจะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันบ้าง

 6) มีสไตล์ แม้ว่ามีข้อจำากัดต่าง ๆ  
ในการแสดงผล แต่ผู้ออกแบบควรจะทำาให้เว็บ
นั้นมีความสวยงาม และมีสไตล์เป็นของตัวเอง 
ตัวอย่างเช่น เว็บท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลตัวหนังสือ 
เป็นต้น
 3.1.3 เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาเว็บ
 1) โปรแกรมการสร้างเว็บ หมายถึง 
โปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบหน้าเว็บ และ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เช่น Adobe 
Dreamweaver, Microsoft Fontpage, 
Adobe Golive, Nomo WebEditor เป็นต้น 
สำาหรับ Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้าง
เว็บที่นิยมใช้ เนื่องจากมีส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้แบบกราฟิก จึงทำาให้ท้ังผู้พัฒนา และ 
ผู้ออกแบบสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อยา่งรวดเรว็
 2) โปรแกรมออกแบบกราฟิก เป็น
โปรแกรมสำาหรับออกแบบเว็บกราฟิกท่ีพัฒนา
ขึ้นเพื่องานเว็บ เช่น Adobe Photoshop, 
ImageReady, Illustrator, Jasc Paint Shop 
Pro, Corel Draw, Adobe FreeHand เปน็ตน้ 
สำาหรบัโปรแกรมทีน่ยิมใชคู้ก่บั Dreamweaver  
คอื Adobe Fireworks สามารถออกแบบกราฟกิ 
ได้ทั้งแบบเวกเตอร์ และแรสเตอร์ ด้วยฟังก์ชัน
การทำางานนี้ทำาให้ผู้ออกแบบสามารถใช้สร้าง
โลโก้ แบนเนอร์ บาร์ และปุ่มต่าง ๆ ได้ รวม
ถึงสามารถตกแต่งภาพให้สวยงามด้วย Live  
Effects ชนิดต่าง ๆ สามารถสร้างภาพ
เคล่ือนไหวแบบ Gif Animation และสร้าง 
Interactive effects เช่น Simple Rollover, 
Pop-up Menu, Navigation Bar เป็นต้น
 3) โปรแกรมเสริม นอกเหนือจาก
โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างเว็บ และออกแบบ
กราฟิกแล้ว ยังมีอีก 2 โปรแกรมที่จำาเป็นต้อง
ใช้ได้แก่ 
 • เอฟทีพี (File Transfer Protocol : 
FTP) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายโอน
 • ไฟล์ และใชใ้นการกอ็ปปีไ้ฟล์จากเครือ่ง
ของผู้พัฒนาไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น CuteFTP, 

WS_FTP, FTP Voyager, Serv-U FTP Wise-FTP

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย166



 • ท็อปสไตล ์(TopStyle) เป็นโปรแกรมทีใ่ช้
ในการออกแบบสไตลช์ที (Cascaing Style Sheet 

: CSS) โดยเฉพาะสไตล์ชีทเป็นการกำาหนด 
รูปแบบการแสดงผลของเว็บเพจ เพื่อใช้ใน 
การควบคุมการแสดงผลเกี่ยวกับรูปแบบ และ
ชนิดอักษร รูปภาพ การกำาหนดคลื่น และเส้น 
รวมไปถึงการจัดวางตัวอักษรแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ให้เกิดความถูกต้องแม่นยำา และยังสามารถลด
ความยุ่งยากในการจดัทำาเว็บเพจ เพราะสามารถ
ทากรกำาหนดรูปแบบที่ต้องการไว้ในรูปแบบ 
ของสไตลชี์ทจากน้ันนำาไปใช้กับข้อความสว่นใด 
ส่วนหนึ่งของเอกสาร HTML หรือนำาไปใช้
กับเอกสารท้ังหมดตามความต้องการ ดังนั้น 
การใช้สไตล์ชีทสามารถช่วยให้นักออกแบบ 
และควบคมุสไตลต์า่ง ๆ  ไดส้ะดวก และรวดเร็ว

3.2 เอชทีเอ็มแอล
HTM ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language 

คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสาร
บน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและ
กำาหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World Wide Web Consor-
tium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ 
Microsoft ทำาให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียน
โปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application

HTML เปน็ภาษาประเภท Markup สำาหรับการสรา้ง
เว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำาโดยใช้โปรแกรม 
Text Editor ตา่งๆ เชน่ Notepad, Editplus หรอืจะอาศยั
โปรแกรมทีเ่ปน็เครือ่งมอืชว่ยสรา้งเวบ็เพจ เชน่ Microsoft 
FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำานวยความสะดวกใน
การสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบ 
การทำางานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web 
browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), 
Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Nav-
igator เป็นต้น

 3.2.1 HTML5
 เอชทเีอม็แอล5 (อังกฤษ: HTML5; อา่นวา่
เอชทีเอ็มแอลไฟฟ์ หรือเอชทีเอ็มแอลห้า) เป็น
มาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่าง
การพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัว
ก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 
ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของ

เนื้อหาสำาหรับเวิลด์ไวด์เว็บมาตรฐานใหม่จะมี
คุณลักษณะเด่นที่สำาคัญได้แก่
 • การใช้งานวิดีโอ
 • การแสดงตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์
 • การแสดงกราฟิก
 • input types แบบใหม่ เช่น search, 
number, range, color, tel, url, email, 
date, month, week, time, datetime, 
datetime-local

โดยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จำาเป็นต้องติดตั้ง
ซอฟตแ์วรเ์พิม่ เช่น เกยีรส ์แฟลช หรอื ซลิเวอรไ์ลต ์เหมือน
ที่ผ่านมาในการใช้งาน HTML4

 3.2.2 รูปแบบของ HTML
 ประกอบด้วย (Tag) ทำาหน้าที่ควบคุม
โครงสร้างและการแสดงผลของเว็บเพจ ซึ่งจะ
ถูกแปลผลด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ รูปแบบ
ของคำาสั่งจะประกอบด้วย ตัวอักษรคำาสั่งอยู่
ภายใต้เครื่องหมาย <  > แท็กมี 2 รูปแบบดังนี้
 1) แท็กคู่ ประกอบด้วยคู่ของแท็กที่
อยู่ภายใต้เครื่องหมาย < > คำาสั่งแต่ละคู่จะ
มีชื่อเรียกว่า แท็กเปิด (Open Tag) และแท็ก
ปิด (Close Tag) แท็กเปิดเป็นคำาสั่งที่อยู่หน้า
ข้อความเพ่ือกำาหนดจุดเริ่่มต้นลักษณะหรือ
รูปแบบการแสดงผล แท็กปิดคล้ายกับแท็ก
เปิด แต่มีเครื่องหมาย สแลซ (/) อยู่ภายใน  
ทำาหน้าที่ปิดท้ายข้อความเพื่อกำาหนดจุดสิ้น
สุดของลักษณะหรือรูปแบบการแสดงผลนั้น ๆ  
มีรูปแบบดังนี้

<คำาสั่ง>  ข้อความ </คำาสั่ง>

ตัวอย่างของแท็กเปิดและแท็กปิด

<HTML>
<HEAD>
<BODY>

</HTML>
</HEAD>
</BODY>

แท็กเปิด แท็กปิด

หน่วยที่ 6
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 ในแต่ละแท็กอาจมีลักษณะประจำา 
(attribute) ซึ่งเป็นส่วนขยายรายละเอียดใน 
การแสดงผล โดยจะต้องใส่เครื่องหมาย < >  
ในส่วนของแท็กเปิด คำาสั่งภาษา HTML แต่ละ
คำาส่ังจะมีลักษณะประจำาไม่เท่ากัน การระบุ
ลักษณะประจำามากกว่า 1 แบบ ให้ใช้ช่องว่าง
เป็นตัวคั่น ดังตัวอย่าง

<BODY text=”#FF0000” BGCOL -
OR=”#00FF00” >
โฮมเพจแรกของฉัน
</BODY>

 2) แทก็เดีย่ว เป็นแท็กท่ีมเีฉพาะแท็กเปดิ
เท่านั้น มีรูปแบบดังนี้

โครงสร้างภาษา HTML

โครงสร้างของเอกสาร HTML ในเวบ็เพจหนึง่ ๆ  ประกอบไปดว้ยสว่นสำาคญั 3 สว่นคอื

1. ส่วนที่กำาหนดให้บราวเซอร์ทราบว่าเป็นแฟ้มข้อมุลชนิด (HTML) ซึ่งจะมีแท็ก 
<HTML> กำากับอยู่ที่จุดเริ่มต้น และแท็ก </HTML> อยู่ที่จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล

2. สว่นหวัเรือ่ง (HEAD) เปน็สว่นทีก่ำาหนดใหข้อ้ความแสดงช่ือเวบ็เพจนัน้ ๆ  ไปปรากฏ
ที่ส่วนแถบชื่อของบราวเซอร์ และเก็บแท็กพิเศษอื่น ๆ เช่น เมตาแท็ก (meta tag)

3. ส่วนเนื้อหา (BODY) เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาของเว็บท้ังหมดซ่ึงประกอบไปด้วย
แท็กต่าง ๆ เพื่อให้การแสดงผลมีความสวยงามและสะดุดตา เช่น ข้อความ ตาราง 
รูปภาพ กราฟิกต่าง ๆ สีของตัวอักษร และสีพื้น

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>ชื่อของเว็บ</TITLE>
<HEAD>
<BODY>

ข้อความที่แสดง
</BODY>
</HTML>

 

<คำาสั่ง>

 เช่น <BR> เป็นแท็กสำาหรับการขึ้น
บรรทดัใหม ่<HR> เปน็แทก็สำาหรบัสรา้งเสน้กัน้ 
ตามแนวนอน
 ซ่ึงแท็กเด่ียวเหล่านี้ เป็นแท็กที่ ไม่ได้
ทำางานเกี่ยวกับการแสดงผลอักษรหรือภาพ
การเขียนแท็กจะใช้อักษรตัวเล็ก (lower 
case) หรืออักษรตัวใหญ่ (upper case) หรือ
ผสมกันได้เช่น <HTML> หรือ <html> หรือ 
<Html> โปรแกรมบราวเซอร์จะถือว่าเป็น 
คำาสั่งเดียวกัน ยกเว้นในบางระบบที่จะถือว่า
การใช้ตัวอักษรใหญ่หรือเล็กคนละตัวกัน เช่น 
<IMG SRC=”picture.gif”></IMG> และ 
<IMG SRC=”PICTURE.GIF”></IMG>

 3.2.3  โครงสร้างภาษา HTML

การเขยีนคำาสัง่ภาษา HTML สามารถใชโ้ปรแกรมใน
การแก้ไขข้อความ (Text Editor) ทั่ว ๆ ไป เช่น โปรแกรม 
โนต๊แพด (Notepad) โปรแกรมเวิร์ดแพด (Wordpad) หรอื 
โปรแกรมประมวลผลคำาอื่น ๆ ก็ได้ การจัดแฟ้มข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบของภาษา HTML ต้องมีส่วนขยายของแฟ้ม
เป็น .HTML หรือ .HTM และควรตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป็น
โฮมเพจของเราว่า INDEX.HTML การตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล

ควรตั้งชื่อแฟ้มเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด เพ่ือสะดวกใน 
การอา้งอิง เน่ืองจากระบบปฏบิตักิารในเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็เคร่ืองแมข่า่ย (server) อาจมคีวามแตกตา่ง
กนัในการแปลความหมายของชือ่ทีเ่ขยีนดว้ยตวัอกัษรใหญ่
และตัวอักษรเล็ก เช่น Index.html index.HTML และ 
INDEX.HTML จะเป็นคนละแฟ้มข้อมูล
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3.3 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ
 3.3.1 ความหมาย
 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content 
Management System : CMS) เป็นระบบ
การจัดการเนื้อหาประเภทหนึ่ง โดยเป็นระบบ
ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เพื่อใช้เป็น 
เวบ็แอปพลเิคชนั (Web Application) ในการจดั 
เนื้อหาของเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการจัดการ
 การทำางานของระบบจัดการเนื้อหา
เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย โปรแกรม
สำาหรบัสร้างหนา้เวบ็ดว้ยสครปิตท์ีท่ำางานบนฝ่ัง
เว็บเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  
เช่น โปรแกรมฐานข้อมูลใช้ช่วยอำานวย 
ความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลบน
เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ตัวอย่างระบบ
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น เวิร์ดเพรส (Word-
Press0 ดรูปัล (Drupal) จูมลา (Joomla)  
แมมโบ (Mambo) มูเดิ้ล (Moodle) เป็นต้น 
 ข้ อดี ของระบบจั ดการ เนื้ อหา เว็ บ  
มี 4 ประเด็นสำาคัญดังนี้
 • ค่าใช้จ่ายตำ่าเนื่องจากระบบท่ีมีให้
ใช้ส่วนใหญ่เป็นโอเพนซอร์ซซึ่งผู้ใช้สามารถ
ดาวน์โหลด และใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
การพฒันาเวบ็ไซต ์และค่าใชจ่้ายในการดแูลรักษา

รูปที่ 6.19 ตัวอย่างการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ที่มา : www.sites.google.com, (มิถุนายน 2559)

 • การติดต้ังใชง้านได้งา่ย ด้วยโครงสรา้งที่
ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานไม่จำาเป็น
ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาต่าง ๆ สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง
ได้
 • การมีฟังก์ชันเสรมิการทำางานหลากหลาย 
เชน่ คอมโพเนนต ์โมดลู ปลัก๊อนิ และเทมเพลต
ต่าง ๆ โดยมีกลุ่มผู้พัฒนาทั่วโลกร่วมกันสร้าง
ฟังก์ชันเสริมเหล่านี้ สำาหรับการใช้งานร่วมกับ
ระบบจัดการเนื้อหาเว็บโดยเฉพาะส่วนใหญ่
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การมีกลุ่มผู้ใช้ และพัฒนาขนาดใหญ่  
(Community) ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านี้จะให้ 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านปัญหา
การใช้งาน การนำาฟังก์ชันเสริมมาใช้งาน  
การทีม่กีลุม่ผูใ้ช้ขนาดใหญช่ว่ยให้ผูพ้ฒันามัน่ใจ
ได้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านทาง 
Community นี้
 3.3.2 ความเป็นมา และความสำาคัญ
 การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เนื้อหาของ
เว็บมีการอัพเดตข่าวสารล่าสุด หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อความ เพิ่มเติมเรื่องราว 
ใหม ่ๆ  เขา้ไปในเวบ็ไซต์ ผูท้ีท่ำาหนา้ทีด่แูลเวบ็หรอื
เว็บมาสเตอร์ จะต้องมีความรู้ทางด้านภาษา  
HTML เพือ่เขยีนโคด้ทัง้หมด และเมือ่เขยีนเสรจ็
แล้วต้องอัพโหลดไฟล์ขึ้น ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์
 ความยุง่ยากในการบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ 
เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บขึ้นมา เพื่อลดภาระ และ
อำานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ ดูแลเว็บไซต์  
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ได้
อย่างง่าย ๆ โดยผู้ใช้งานระบบจัดการเนื้อหา
เว็บ ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิค 
ไม่จำาเป็นต้องอัพโหลดไฟล์เป็น และท่ีสำาคัญ
ไม่ต้องเรียนรู้ภาษา HTML สามารถใช้ระบบ
จัดการเนื้อหาเว็บได้เลย
 3.3.3 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่นิยมใช้
 1) จมุลา (Joomla) ชว่ยให้ผูพ้ฒันา และ
ดูแลเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์ และพัฒนา

หน่วยที่ 6
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แอปพลิเคชันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันหลายองค์กรนำาจูมลามาใช้เป็นระบบ
พื้นฐานตั้งแต่แรก ทำาเว็บไซต์บริษัท องค์กร 
เว็บไซต์ เพื่อการขายสินค้า เว็บท่า เว็บชุมชน 
รวมถึงระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร และ
เน่ืองจากจุมลามีเฟรมเวิร์กท่ีสามารถให้ผู้ใช้
ระดับนักพัฒนาสามารถพัฒนาระบบเสริมท่ี 
ต้องการมาประกอบการใช้ งานเพื่อ เพิ่ม 
ความสามารถระบบที่สนองความต้องการของ
องค์กรได ้เท่ากบัวา่ผูพ้ฒันาเหลา่นัน้จะสามารถ
มรีะบบทีต่อ้งการมาใชไ้ดแ้บบไมจ่ำากดัทศิทางที่
สำาคญัคอืไมต่อ้งเริม่ตน้จากศนูย ์ทำาใหป้ระหยดั
เวลาในการพฒันา และงบประมาณในการดูแล
รักษาระบบระยะยาวเน่ืองจากไม่มีลิขสิทธิ์ 
การใช้งาน
 ทั้งนี้ จุมลาถือกำาเนิดบนพื้นฐานของ 
PHP และ MySQL ทำาให้สร้างระบบต่าง ๆ  
ที่มีประสิทธิภาพบนโอเพนแพลตฟอร์ม ทำาให้
สามารถใช้งาน และรองรับการทำางานบนทุก ๆ   
แพลตฟอร์มได้

รูปที่ 6.20 ตัวอย่างการใช้งาน จุมลา (Joomla)  
ที่มา : www.siamwebhost.com, (มิถุนายน 2559)

 2) ดรปูลั (Drupal) เป็นเฟรมเวริก์สำาหรบั
มอจูลในการสร้างเว็บไซต์ และระบบจัดการ
เนื้อหาเว็บในลักษณะโอเพนซอร์ซ เขียนขึ้น 
ด้วยภาษาพีเอชพี โดยเริ่มพัฒนาปี พ.ศ. 2543 
และกลายมาเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซในปี 
พ.ศ.2544 ดรูปัลถูกใช้งานเป็นระบบเบื้องหลัง
ของเว็บไซต์หลายเว็บท่ัวโลก ตั้งแต่เว็บไซต์
ขนาดเล็กจนถึงเว็บไซต์หน่วยงานขนาดใหญ่ 
รวมถึงเว็บไซต์ราชการหลายแห่ง และได้รับ

รางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา
เวบ็ยอดเยีย่มแห่งป ีในป ีพ.ศ.2550 และ 2551
 ดรูปลัทำางานโดยบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ใชเ้ป็น
โปรแกรมเบื้องหลังของเว็บไซต์ในการจัดการ
ระบบ และฐานข้อมูลโดยความสามารถหลัก
ทำางานผ่านดรูปัลคอร์ (Drupal core) และ
ความสามารถอื่นเพ่ิมเติมทำางานผ่านโมดูลที่
ติดตั้งเพ่ิม และธีมสำาหรับการจัดการแสดงผล  
ดรูปัลรองรับการทำางานในภาษาอื่นนอกเหนือ 
ภาษาอังกฤษจำานวนมากกว่า 44 ภาษา 
นอกจากมอจูล และธมีทีเ่ปดิใหผู้้ใชด้าวนโ์หลด
ผ่านเว็บไซต์แล้ว ดรูปัลเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไป
ร่วมพัฒนา และแปลภาษาด้วย

รูปที่ 6.21 ตัวอย่างการใช้งาน ดรูปัล (Drupal)  
ที่มา : www.teerawat2533.wordpress.com, (มิถุนายน 2559)

 3) แมมโบ (Mambo) ถือเป็นต้นแบบ
ของระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่เป็นที่นิยม
 ในปัจจุบัน เนื่องจากถูกพัฒนามานาน
แล้วกวา่ 8 ป ีมจีำานวนดาวนโ์หลดไปใชแ้ล้วกวา่  
7 ล้านคร้ัง มีความสามารถ และมีความนิยม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระบบการจัดการเนื้อหา
เวบ็ (Award-wining content management 
system) ซึง่เหมาะสำาหรับใชท้ำาเวบ็ไซตไ์ดจ้นถงึ
พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Applica-
tion) ครอบคลุมต้ังแต่การทำาเว็บไซต์บริษัท  
องค์กร เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า เว็บท่า  
เวบ็ชมุนมุ และระบบอนิทราเนต็ภายในองค์กร 
ทั้งนี้แมมโบ สามารถนำาไปใช้ได้ตั้งแต่เว็บไซต์
ส่วนตัว เว็บไซต์สำาหรับธุรกิจขนาดเล็กไปถึง
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เว็บไซตอ์งคก์รขนาดใหญ ่ซึง่ความสามารถของ
แมมโบท่ีมีให้นั้นเพียงพอต่อการนำาไปในหลาย
รูปแบบสำาหรับผู้ใช้ทุกระดับ
 แมมโบพัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP 
สามารถเพิ่มโปรแกรมเสริมมาใช้ในเว็บของ
ตนเองได ้และยงันำาไปพฒันาต่อยอดในรปูแบบ 
ต่าง ๆ ได้ไม่จำากัด เน่ืองจากไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ 
การใช้งาน
 4) เวิรด์เพรส (Word Press) เปน็ Open 
Source CMS ตวัหนึง่ท่ีมุง่เนน้ในเรือ่งของการทำา  
Web Blog พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้
งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ภายในสัญญา
อนุญาตใช้งานแบบ GNU (General Public 
License)

รูปที่ 6.22 ตัวอย่างการใช้งาน แมมโบ (Mambo)
ที่มา : www.itgenius.co.th, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.23 ตัวอย่างการใช้งาน เวิร์ดเพรส (Word Press) ที่มา : www.
downloaddoo.com, (มิถุนายน 2559)

 เ วิ ร์ ด เ พ รสมี ก า ร ใช้ ง า นที่ ง่ า ย  มี  
ความยืดหยุ่นสูง เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์
ทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยเช่นกัน มีผู้พัฒนา
ปลั๊กอิน และธีมหรือรูปแบบการแสดงผล  
ใหเ้ลอืกใชแ้บบไมม่คีา่ใช้จ่ายอยูเ่ปน็จำานวนมาก 
มีระบบการทำางานตามมาตรฐาน W3C เช่น
เดียวกับ Open Source CMS อื่น ๆ

4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในชีวิต
ประจำาวัน

การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาชว่ยปฏิบัตงิานใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล มีมากมายหลายด้าน ได้แก่

4.1 การประยุกต์ใช้ในงานสำานักงาน 
ปัจจุบันสำานักงานได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้งานในสำานักงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กล่าวคือ ทำาให้งานมีความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที ่
นำ ามาใช้ ในงานสำ านักงาน ไ ด้แก่  เค ร่ืองพิมพ์ดีด 
อเิลก็ทรอนกิส ์โทรศพัท ์เครือ่งถา่ยเอกสาร ผลติภณัฑเ์หลา่นี ้
นำาไปประยุกต์ใช้กับงานสำานักงานได้หลายลักษณะ ดังนี้

 4.1.1 งานจัดเตรียมเอกสาร เป็นการ
ใช้เครื่องประมวลผลคำาหรือเครื่องประมวลผล
เนื้อหา เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียม อุปกรณ์
ประกอบการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โมเด็ม และช่องทางการสื่อสาร 
ระบบประมวลผลคำา แบ่งออกได้ 2 ระบบ คือ
 1) ระบบเดี่ยว (Stand – alone) 
เป็นระบบที่สามารถประมวลผลได้ภายใน
คอมพิวเตอร์ชุดเดียว หรือจะเชื่อมโยงไปยัง
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 2) ระบบเชือ่มโยงกบัขา่ยการสือ่สาร เป็น
ระบบทีม่กีารเชือ่มโยงสารสนเทศซ่ึงกนัและกัน
ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น เครือข่าย 
โทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4.1.2 งานกระจายเอกสาร เป็นการ
กระจายขอ้มลูสารสนเทศไปยงัผูใ้ช ้ณ จดุต่าง ๆ   
อาจกระทำาโดยการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถปฏิบัติงานกระจายเอกสารได้โดย
อัตโนมัติ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 6
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 4.1.3 งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
สามารถทำาได้ทั้งระบบออฟไลน์และระบบ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผ่าน
เครอืขา่ยโทรคมนาคมรปูแบบอืน่ เชน่ระบบฐาน
ข้อมูลเป็นต้น
 4.1.4 งานจดัเตรยีมสารสนเทศในลกัษณะ
ภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดำาเนินงาน 
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ด้ แก่  เ ค รื่ อ ง คอมพิ ว เ ตอ ร์   
เครื่องสแกนเนอร์ โทรทัศน์
 4.1.5 งานสื่อสารสนเทศด้วยเสียง เช่น 
โทรศัพท์ การประชุมทางโทรศัพท์
 4.1.6 งานส่ือสารสนเทศด้วยภาพและ
เสียง เช่น ระบบมัลติมีเดีย ระบบการประชุม
ทางไกลด้วยภาพและเสียง เป็นต้น

4.2 การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการเข้ามาช่วยในการจัดการระบบงานการผลิต  
การสั่งซื้อ การพัสดุการเงิน บุคลากร และงานด้านอื่น ๆ 
ในโรงงาน

4.3 การประยุกตใ์ชใ้นงานการเงนิและการพาณชิย ์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของเครื่องเบิก

ถอนเงนิอตัโนมตั ิเพือ่อำานวยความสะดวกในการฝาก ถอน 
โอนเงิน และนำาคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน ์
เข้ามาช่วยในการทำางานประจำาวันของธนาคารด้วย 
การเชือ่มโยงขอ้มลูของธนาคารตา่งสาขา ตา่งธนาคาร ทำาให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเบกิ ถอน โอนเงนิชำาระเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ   
ได้โดยสะดวก

4.4 การประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสาร 
ไดแ้ก ่การบรกิารโทรศพัท์วิทย ุโทรทัศน ์เคเบิลทีว ีการ

ค้นคืนสารสนเทศระบบออนไลน์ ดาวเทียม และโครงข่าย 
บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

4.5  การประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุข
 4.5.1 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  
ถูกนำามาใช้ในระบบงานเวชระเบียน ระบบ
ข้อมูลยาการรักษาพยาบาล การคิดเงิน รวม
ทั้งการส่งเวชระเบียนผ่านระบบโทรคมนาคม
ที่อาจเรียกว่า โทรเวชได้
 4.5.2 ระบบสาธารณสุข เทคโนโลยี
สารสนเทศถูกนำ ามาใช้ ในการดูแลรักษา
โรคระบาดในท้อง ถ่ิน เช่น เ ม่ือ มี ผู้ป่ วย 
โรคอหิวาตกโรคในหมูบ่า้น ซึง่อาจกลายเปน็โรค
ระบาดได้

รูปที่ 6.24 ตัวอย่างระบบงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร
ที่มา : www.anongnart1111.wordpress.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.25 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ที่มา : www.pattaratorn552110211.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.26 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานการเงินและการพาณิชย์
ที่มา : www.phatcharinloetru5711165145.wordpress.com, 

(มิถุนายน 2559)

รูปที่ 6.27 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสาร
ที่มา : www.noon100.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)
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 4.5.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบที่
ใช้คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ระบบ 
Mycin ของมหาวิทยาลัยสแดนฟอร์ด โดยเริ่ม
มาใช้ในการวินิจฉัยโรคพืชและโรคสัตว์ ที่ใช้
หลักการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้โดยละเอียดแล้ว
ใช้หลักปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ 
เป็นแนวคิดในการทำาให้คอมพิวเตอร์ทำางานได้
เหมือนมนุษย์

นกัศกึษามีโอกาสใชเ้ครอืขา่ยเพือ่แสวงหาความรู ้
ที่มีอยู่มากมายในโลก และใช้บริการต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ทาง การศึกษา เช่น บริการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : 
E-mail) การเผยแพร ่และคน้หาขอ้มลูในระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
 4.6.4 การใช้งานในห้องสมุด มีการนำา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการดำาเนนิงาน 
โดยมเีครือขา่ยต่าง ๆ  ทีใ่หก้ารส่งเสริมสนับสนนุ
ในการให้บริการห้องสมุด การนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในห้องสมุดให้ความสะดวก
แก่ผู้ใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการยืม คืน  
การค้นหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ หรือ 
การค้นหาข้อมูลที่ต้องการทำาได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมาก
 4.6.5 การใช้งานในห้องปฏิบัติการ  
มีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การทำางานในห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์
เครือ่งมอือืน่ ๆ  เชน่ การจำาลองแบบ การออกแบบ 
วงจรไฟฟ้า การ ควบคุม การทดลอง
 4.6.6 การใช้ในงานประจำาและงาน
บริหาร เช่น การจัดทำาทะเบียนประวัติ
ของนักเรียน นักศึกษา การเลือกวิชาเรียน  
การลงทะเบียนเรียน การแสดงผลการเรียน  
การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ 
การเก็บข้อมูลผู้ปกครองหรือข้อมูลครู ซึ่งทำาให้
ครูอาจารยส์ามารถตดิตามและดูแล นกัเรยีนได้
ใกลช้ดิมากข้ึน รวมทัง้ครูอาจารย์สามารถพฒันา
ตนเองได้สูงขึ้น

รูปที่ 6.28 ตัวอย่างระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยโรคพืชและโรคสัตว์
ที่มา : www.anchittha2277.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

4.6 การประยกุตใ์ช้ในงานดา้นการฝึกอบรมการศึกษา 
 4.6.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CAI) 
เป็นการนำาเอาคำาอธิบายบทเรียนมาบรรจุไว้
ในคอมพิวเตอร์ แล้วนำาบทเรียนนั้นมาแสดง
แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนอ่านคำาอธิบายเหล่านั้น 
คอมพิวเตอร์จะมีส่วนที่ใช้ทดสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ หากเข้าใจไม่
ถกูตอ้งคอมพิวเตอรจ์ะทำาการอธิบายเน้ือหาเพิม่
เติมให้เข้าใจมากขึ้น แล้วถามซำ้าอีก
 4.6.2 การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลมี
หลายแบบตัง้แตแ่บบง่าย ๆ  เช่น การเรียนการสอน 
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ออกอากาศให้ผู้เรียน
ศึกษาเอง ตามเวลาที่ออกอากาศ ไปจนถึงใช้
ระบบแพร่ภาพการสอนผ่านดาวเทียม หรือ 
การประยกุตใ์ชร้ะบบประชมุทางไกล โดยผูส้อน
และผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ทันที เพื่อ
สอบถามข้อสงสัยหรืออธิบายคำาสอน เพิ่มเติม
  4.6.3 เครือข่ายการศึกษา เป็นการจัด
ทำาเครือข่ายการศึกษาเพื่อให้ครูอาจารย์และ 

รูปที่ 6.29 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานด้านการฝึกอบรมการศึกษา
ที่มา : www.sakonwansangsri.wordpress.com, (มิถุนายน 2559)
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สรุป 

จากเนือ้หาทัง้หมดทีก่ลา่วไปแลว้ พอสรปุไดว้า่ จากประสทิธภิาพของ
สือ่มลัติมเีดยีท่ีสามารถนำาเสนอเนือ้หาไดท้ัง้ขอ้ความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว 
เสยีง วดิีทศัน ์และอืน่ ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต ทำาใหผู้้ใชม้คีวามสะดวกในการ
ใช้งาน สร้างสรรค์งาน มากขึ้นตามลำาดับ มีการนำาสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์
ใช้กับงานต่าง ๆ มากมาย มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย และการสื่อสาร 
ยิง่สง่เสรมิให้การประยกุตใ์ช้สือ่มลัตมิเีดยีไดร้บัการพฒันาอย่างกวา้งขวางขึน้  
สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้กว้างไกล และรวดเร็ว มีผู้คนตอบสนองการใช้ 
สื่อมัลติมีเดียมากขึ้น สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์  
ระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ  
กับเทคโนโลยีที่ก้าวเกินกว่าจะคาดถึงได้ หรือไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย จึงจำาเป็น
ต้องมีส่วนประกอบหลากหลายเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะ
เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือในงานสำานักงาน, อุตสาหกรรม, การเงินและ 
การพาณิชย์, ด้านการสื่อสาร, ด้านสาธารณสุข และด้านการฝึกอบรม 
การศึกษา ผู้เรียนจึงจำาเป็นจะต้องศึกษาประเภทของเครื่องมือสำาหรับ 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย, เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหว และ
เครื่องมือสำาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ เพื่อเข้าถึงและตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดจ้รงิ และเกดิประโยชนส์งูสดุกบัผูน้ำาไปใชน้ัน่เอง 
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1. ขอ้ใดคอืประเภทของเครือ่งมอืสำาหรบัการพฒันา
สื่อมัลติมีเดีย 

 ก. 

 ข.  

 ค.       

 ง. ถูกทุกข้อ  

2. ข้อใดคือข้อดีของการใช้เครื่องมือเป็นอย่างแรก
 ก. พัฒนาสื่อได้รวดเร็วขึ้น    
 ข. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน
 ค. ประมวลผลช้าเพราะต้องใช้เวลาดำาเนินการใน

ส่วนโต้ตอบที่สูง
 ง. ทำาให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(เอกภาพ) กลมกลืนกัน

3. ข้อใดคือข้อจำากัดของการใช้เครื่องมือ
 ก. พัฒนาสื่อได้รวดเร็วขึ้น    
 ข. ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน
 ค. ประมวลผลช้าเพราะต้องใช้เวลาดำาเนินการใน

ส่วนโต้ตอบที่สูง
 ง. ทำาให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(เอกภาพ) กลมกลืนกัน

4. เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติที่เป็นที่
นิยมใช้คือ

 ก. Adobe Authorware
 ข. โปรแกรมแฟลช (Flash) 
 ค. Adobe Captivate 
 ง. โปรแกรมคีย์โน้ต (Keynote) 

5. ในการสรา้งภาพเคลือ่นไหวสิง่ตอ่ไปนีคื้อขัน้ตอนใด
 ก. การเขียนบทดำาเนินเรื่องในการสร้างภาพ

เคลื่อนไหว
 ข. การจัดเตรียมองค์ประกอบชิ้นงาน
 ค. การสร้างชิ้นงาน และทดสอบการทำางาน
 ง. การเรยีบเรยีงงานนำาเสนอลกัษณะมลัตมีิเดีย มี

ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง

6. ลกัษณะของเวบ็ไซตต์อ่ไปนี ้เปน็เวบ็ไซตป์ระเภทใด
“เวบ็ทีใ่หบ้รกิารตา่ง ๆ  ไวม้ากมาย รวมถงึเร่ืองราว

ที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนัง ฟัง
เพลง ท่องเที่ยว ข่าวไอที เกม และสุขภาพ”
 ก. เว็บข่าว (News Site)
 ข.  เว็บข่าวสาร (Informational Site)  
 ค. เว็บท่า (Portal Site)
 ง. เว็บการศึกษา (Educational Site)

หน่วยที่ 6
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7. เว็บไซต์ใดเป็นเว็บองค์กรที่ไม่แสวงผลกำาไร
 ก. รณรงค์เมาไม่ขับ
 ข. ถ่ายทอดประสบการณ์
 ค. เฟสบุ๊ก
 ง. รายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอ

8. ข้อใดใช้โค้ดรูปแบบภาษา HTML ของแท็กเปิด
และแท็กปิดได้ถูกต้อง 

 ก. แท็กเปิด </HEAD> แท็กปิด </HEAD> 
 ข. แท็กเปิด </HEAD> แท็กปิด <HEAD>
 ค. แท็กเปิด <HEAD> แท็กปิด <HEAD>
 ง. แท็กเปิด <HEAD> แท็กปิด </HEAD>

9. ระบบจัดการเนื้อหาเว็บข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 ก. เป็นโปรแกรมในการแก้ไขข้อความ   (Text 

Editor) ทั่ว ๆ ไป
 ข. เปน็ระบบทีเ่ขยีนขึน้ดว้ยภาษาโปรแกรม เพ่ือใช้

เปน็เวบ็แอปพลเิคชัน การจดัเนือ้หาของเวบ็ไซต์
ให้ง่ายต่อการจัดการ 

 ค. เปน็สว่นขยายรายละเอยีดในการแสดงผล โดย
จะตอ้งใสเ่ครือ่งหมาย < > ในสว่นของแท็กเปดิ

 ง. ทำาหน้าที่ควบคุมโครงสร้างและการแสดงผล
ของเว็บเพจ ซึ่งจะถูกแปลผลด้วยโปรแกรม
บราวเซอร์

10. การประยกุตใ์ช้เครือ่งมอืในการสรา้งมลัติมเีดียขอ้
ใดเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

 ก. ระบบการวินิจฉัยโรคพืชและโรคสัตว์ 
 ข. วิธีการดูแลรักษาโรคระบาดในท้องถิ่น 
 ค. ระบบข้อมูลยาการรักษาพยาบาล 
 ง. แนวคดิการทำาใหค้อมพวิเตอรท์ำางานได้เหมอืน

มนุษย์

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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1. จงระบุประเภทของโปรแกรมมัลติมีเดียที่รู้จักมา 3 โปรแกรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงอธิบายลักษณะของเครื่องมือมัลติมีเดียประเภทภาษาสคริปต์มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิตินั้น ผู้ใช้นิยมใช้โปรแกรมแฟลชในการสร้าง เพราะเหตุใด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. การเผยแพร่ไฟล์งานของโปรแกรมแฟลชเพื่อผลิตสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวสองมิติมีรูปแบบ อย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
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5. จงอธิบายลักษณะของวัตถุสามมติต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  1. วัตถุแบบโพลีกอน
  2. วัตถุแบบเส้นโค้ง
  3. วัตถุแบบเนิร์บ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. จงยกตัวอย่างประเภทของเว็บไซต์มาอย่างน้อย 3 ประเภทพร้อมอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ในส่วนหัวของเอกสารเอชทีเอ็มแอลประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.  จงบอกลักษณะการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในงานอุตสาหกรรมมาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 9. รูปแบบของเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ เพื่ออำานวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอนเงิน และนำา
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยในการทำางานประจำาวัน เป็นการประยุกต์ใช้งานด้านใด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.  จงบอกการประยุกต์ใช้ในงานด้านการฝึกอบรมการศึกษามา 3 ข้อ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน 
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน  และใช้เวลาการนำาเสนอหัวข้อละ 10 นาที 

โดยวิธีการจับฉลากหมายเลขกลุ่ม 

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1.  ประเภทของเครื่องมือสำาหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
 2.  สือ่คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนประเภทโปรแกรมอะโดบอีอเธอรแ์วร ์(Adobe Authorware)  
 3.  เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
 4.  เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
 5.  เครื่องมือสำาหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ
 6.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในด้านการเงินและการพาณิชย์
 7.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในด้านการสื่อสาร
 8.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในการศึกษาทางไกล
 9.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในด้านเครือข่ายการศึกษา
 10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือมัลติมีเดียในการใช้ในงานประจำาและงานบริหาร

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มกีาร
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เม่ือเกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 
ข้อที่ คำาตอบ

1 ง

2 ก

3 ค

4 ข

5 ก

6 ค

7 ก

8 ง

9 ข

10 ค

หน่วยที่ 6
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 1. จงระบุประเภทของโปรแกรมมัลติมีเดียที่รู้จักมา 3 โปรแกรม 
       1.  โปรแกรมลินโก้ (Lingo) 
       2. โปรแกรมอะโดบีออเธอร์แวร์ (Adobe Authorware) 
       3. โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยต์ (Microsoft Powerpoint)  
  หมายเหตุ ผู้เรียนอาจตอบประเภทของโปรแกรมมัลติมีเดียนอกเหนือจากนี้ได้

 2. จงอธิบายลักษณะของเครื่องมือมัลติมีเดียประเภทภาษาสคริปต์มาพอสังเขป
  หมายถึง การเขียนสคริปต์เฉพาะสำาหรับส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น ปุ่ม เมาส์ เป็นต้น และสามารถควบคุม
ลำาดบัการทำางาน เชน่ เงือ่นไข (Conditionals) กระโดด (Jumps) ลูป (Loops) ฟังกช์นั (Functions) และแมโคร (Macros)  
ตัวอย่างภาษาสคริปต์ เช่น ภาษาสคริปต์ลินโก้ ของอะโดบีไดเร็กเตอร์

 3.  การสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิตินั้น ผู้ใช้นิยมใช้โปรแกรมแฟลชในการสร้าง เพราะเหตุใด
  เพราะไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กทำาให้สามารถนำามาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การเผยแพร่ไฟล์งานของโปรแกรมแฟลชเพื่อผลิตสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวสองมิติมีรูปแบบอย่างไร  
  รูปแบบไฟล์มาตรฐานของการพับลิช มี 2 รูปแบบคือ ไฟล์ Flash (.swf) สำาหรับแสดงผลด้วยโปรแกรม
แฟลชเพลเยอร์ และไฟล์เอชทีเอ็มแอล (HTML) ใช้นามสกุล .html

 5. จงอธิบายลักษณะของวัตถุสามมติต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
  1. วัตถุแบบโพลีกอน
  2. วัตถุแบบเส้นโค้ง
  3. วัตถุแบบเนิร์บ
  1) วัตถุแบบโพลีกอน เป็นวัตถุพื้นฐาน ซ่ึงอาจเป็นวัตถุรูปทรงใด ๆ ที่เกิดจากการนำาเอาแผ่นสี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมชิ้นเล็ก ๆ มาวางเรียงต่อกันจนเป็นรูปทรงวัตถุขึ้นมา
  2) วตัถแุบบเสน้โคง้  เปน็วตัถทุีส่รา้งจากฟังกช์นัเสน้โคง้เชิงคณติศาสตร ์เสน้นัน้ใชเ้พือ่สรา้งวัตถุแบบอืน่ ๆ   
ดังตัวอย่างเช่น วัตถุลอฟต์ หรือนำาไปใช้งานด้านการสร้างเส้นโมชันพาร์ท
  3) วัตถุแบบเนิร์บ เป็นการสร้างพื้ผิวโค้งโดยอาศัยเส้นโค้ง ในแกนต้ัง และแกนนอนมาเป็นตัวควบคุม
สัดส่วน

 6. จงยกตัวอย่างประเภทของเว็บไซต์มาอย่างน้อย 3 ประเภทพร้อมอธิบาย
            1) เวบ็ทา่ (Portal Site)  หมายถงึ เวบ็ทีใ่หบ้รกิารตา่ง ๆ  ไวม้ากมาย ประกอบดว้ย เสริช์เอน็เจ้ิน (Search 
engine) รวมลิงค์ของเว็บไซต์ตามหัวข้อ รวมถึงเรื่องราวที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท 
  2) เว็บข่าว (News Site) หมายถึง เว็บนำาเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ ทั้งด้านการเมือง การเงิน 
สังคม กีฬา สภาพอากาศ และการจราจร
  3) เว็บข่าวสาร (Informational Site)  หมายถึง เว็บท่ีให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สำาหรับ
หน่วยงานราชการอานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎระเบียบ คำาแนะนำา วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำาเนินงาน

เฉลยแบบฝึกหัด
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 7. ในส่วนหัวของเอกสารเอชทีเอ็มแอลประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
  ในส่วนหัวของเอกสารเอชทีเอ็มแอลประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
   หัวเรื่อง
   ชื่อผู้แต่ง
   คีย์เวิร์ด

 8. จงบอกลักษณะการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในงานอุตสาหกรรมมาพอสังเขป
  โรงงานอตุสาหกรรมนำาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการเขา้มาชว่ยในการจัดการระบบงานการผลติ 
การสั่งซื้อ การพัสดุการเงิน บุคลากร และงานด้านอื่น ๆ ในโรงงาน

 9. รูปแบบของเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ เพื่ออำานวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอนเงิน และนำา
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยในการทำางานประจำาวัน เป็นการประยุกต์ใช้งานด้านใด
  เป็นการประยุกต์ใช้งานด้านการเงินและการพาณิชย์

 10. จงบอกการประยุกต์ใช้ในงานด้านการฝึกอบรมการศึกษามา 3 ข้อ
  1) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นการนำาเอาคำาอธิบาย 
บทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วนำาบทเรียนนั้นมาแสดงแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนอ่านคำาอธิบายเหล่านั้น คอมพิวเตอร์
จะมสีว่นทีใ่ชท้ดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีนด้วยวา่ถูกต้องหรือไม่ หากเข้าใจไมถู่กต้องคอมพิวเตอร์จะทำาการอธบิายเนือ้หา
เพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น แล้วถามซำ้าอีก
  2) การศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษาทางไกลมหีลายแบบตัง้แตแ่บบงา่ย ๆ   
เชน่ การเรยีนการสอนผ่านสือ่วทิย ุโทรทศัน ์ออกอากาศใหผู้้เรียนศกึษาเอง ตามเวลาท่ีออกอากาศ ไปจนถึงใชร้ะบบแพรภ่าพ 
การสอนผ่านดาวเทียม หรือการประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ทันที  
เพื่อสอบถามข้อสงสัยหรืออธิบายคำาสอน เพิ่มเติม
  3) เครือข่ายการศึกษา เป็นการจัดทำาเครือข่ายการศึกษาเพ่ือให้ครูอาจารย์และนักศึกษามีโอกาสใช ้
เครือข่ายเพื่อแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลก และใช้บริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทาง การศึกษา เช่น บริการ 
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E-mail) การเผยแพร่ และค้นหาข้อมูลในระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World 
Wide Web)
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จำานวนชั่วโมง  6 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
มนุษย์ในยุคนี้ถูกดึงดูดเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี

มัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางตรงอาจต้องมีอุปกรณ์ใช้งาน เช่น 
โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่น 
วีดิทัศน์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น  
ส่ วนการเข้ าถึ ง เทคโนโลยีมัลติมี เดียทางอ้อมเป็น 

แผนการจัดการเรียนรู้

การเข้าใช้งานมัลติมีเดียโดยท่ีมนุษย์ไม่รู้ตัวแบบผสม
กลมกลืนไปกับการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน เช่น  
การกดเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้
2.  บอกองค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้
3. อธิบายรูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้
4. อธิบายเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องได้
5. บอกกระบวนการพฒันาสือ่เทคโนโลยมีลัตมีิเดยีได้
6. บอกการรับรู้ทางภายภาพกับงานมัลติมี เดีย

ประยุกต์ได้
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หน่วยที่ 7 
เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย

ผังมโนทัศน์

1. ความหมายของ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2. องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

3. รูปแบบของ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

4. เทคโนโลยี
มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง

5. กระบวนการ
พัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6. การรับรู้ทาง
กายภาพกับงาน

มัลติมีเดียประยุกต์
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หน่วยที่ 7
เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย

1. ความหมายเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คำาว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำาภาษาอังกฤษว่า “Tech-

nology” ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “Technologia” แปลว่า  
การกระทำาที่ มีระบบ อย่างไรก็ตามคำาว่า เทคโนโลยี  
มักนิยมใช้ควบคู่กับคำาว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า 
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

พจนานุกรมฉบับ ราชบณัฑิตยสถาน (2539 : 406) ได้
ใหค้วามหมายของเทคโนโลยี คือ “วิทยาการทีเ่กีย่วกับศิลปะ
ในการนำาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม”

ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 16) ได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีวา่ปจัจบัุนมคีวามหมายกว้างกว่ารากศพัทเ์ดมิ คอื 
หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรกล สิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ทาง อุตสาหกรรม ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยี
จะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต
ในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำานวยต่อ 
การดำารงชีวิตของมนุษย์ หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี คือ 
ความรูท่ี้มนุษยใ์ชท้รัพยากรตา่ง ๆ  ใหเ้กดิประโยชนแ์กม่นษุย์
เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม

สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) อธิบายว่า เทคโนโลยี 
คอื การนำาความรูท้างวทิยาศาสตร ์และศาสตรอ์ืน่ ๆ  มาผสม
ผสานประยกุต์ เพือ่สนองเปา้หมายเฉพาะตามความตอ้งการ 
ของมนษุย์ด้วยการนำาทรพัยากรตา่ง ๆ  มาใช้ในการผลติ และ
จำาหนา่ยใหต่้อเนือ่งตลอดทัง้กระบวนการ เทคโนโลยจีงึมกัจะ 
มีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่  
และหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนั้น
จะเก้ือกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่
สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มหาศาล

ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2531 : 170) กล่าวว่า 

เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการ และ 
ความชำ านาญที่ ส ามารถนำ า ไปปฏิ บั ติ ภารกิ จ ให้ มี
ประสิทธภิาพสูง โดยปกตเิทคโนโลยนีัน้มคีวามรูว้ทิยาศาสตร์
รวมอยู่ด้วย นั้นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยี
เป็นการนำาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองคำา
ดว้ยกนั คอื วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่เนน้ใหเ้ขา้ใจวา่  
ทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมีประสิทธิภาพสูง

ชำานาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534 : 5) ได้ให้ความหมาย
ส้ัน ๆ  ว่า เทคโนโลยี หมายถงึ วิชาทีว่่าด้วยการประกอบวตัถุ
เป็นอุตสาหกรรม หรือวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือการนำาเอา
วทิยาศาสตรม์าใชใ้นทางปฏบิตั ิจากการทีม่ผีูใ้หค้วามหมาย
ของเทคโนโลยไีวห้ลากหลาย สรปุไดว้า่ เทคโนโลย ีหมายถงึ  
วิชาที่นำาเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  
มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น

สรุปเทคโนโลยี หมายถึง การนำาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้  
อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ ให้เกิดผลเป็นสิ่งที่วัดได้ 
หรอืจบัต้องได ้เทคโนโลยจีะอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สว่นคำาวา่ มลัตมิเีดยี (Multimedia) หมายถงึ การใชส้ือ่ 
ร่วมกัน ผสมผสานสื่อหลากหลายชนิด ประกอบไปด้วย 
ขอ้ความ ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียง ซึง่อาจจะนำาเสนอ 
ออกมาในรูปของการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมาย เป็นต้น

ดังนั้น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จึงหมายถึง การนำา 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ  
ในลักษณะผสมสื่อ หลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร 
รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ โดยเน้นการโต้ตอบ 
และมีปฏิสัมพันธก์ับผู้ใช้
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2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมั ลติมี เดี ยมี องค์ประกอบสำ าคัญ  

4 ประการ ดังนี้
• คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือท่ีทำาให้เราได้เห็น

ได้ยิน สามารถโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ได้ คอมพิวเตอร์จึง
เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำางาน
แทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำานวณและสามารถจำาข้อมูล 
ท้ังตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป  
นอกจากนี ้ยงัสามารถจดัการกบัสญัลกัษณไ์ด้ดว้ยความเรว็สูง  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมี
ความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบ
เทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูล 
ต่าง ๆ ได้

• การเชื่อมโยง สื่อสาร ทำาให้สื่อต่าง ๆ ไหลเข้ามา
เชื่อมโยงและนำาเสนอได้ รายละเอียดดังนี้

 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 
(Wire Internet)
 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล 
(Individual Connection)

องค์ประกอบของ

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

2. การเชื่อมโยง   
   สื่อสาร

1. คอมพิวเตอร์

4. มัลติมีเดีย

3. ซอฟต์แวร์

 - การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล 
คอื การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็จากทีบ่า้น (Home 
User) ซ่ึงยังต้องอาศัยคู่สายโทรศัพท์ในการ
เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องสมัครเป็น
สมาชกิกบัผู้ใหบ้ริการอนิเทอร์เนต็กอ่น จากนัน้
จะไดเ้บอรโ์ทรศพัทข์องผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ 
รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Pass-
word) ผู้ ใช้จะเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้
โดยใช้โมเด็มที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้หมุนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้
 องคป์ระกอบของการใชอ้นิเทอร์เนต็ราย
บุคคล คือ 

  - โทรศัพท์
  - เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ
ให้เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
  - โมเด็ม (Modem)
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 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  
(Corporate Connection) การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรนี้จะพบได้ทั่วไปตาม
หน่วยงานตา่ง ๆ  ท้ังภาครฐัและเอกชน หนว่ยงาน 
ต่ า ง  ๆ  เหล่ านี้ จ ะมี เ ค รื อข่ า ย ท้อ งถิ่ น  
(Local Area Network : LAN) เป็นของตัวเอง  
ซึ่งเครือข่าย LAN นี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
ตลอดเวลา ผ่านสายเช่า (Leased line) ดังนั้น 
บคุลากรในหนว่ยงานจึงสามารถใชอ้นิเทอรเ์นต็
ได้ตลอดเวลา การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 
LAN ไมม่กีารสรา้งการเช่ือมตอ่ (Connection) 
เหมือนผู้ใช้รายบุคคลที่ยังต้องอาศัยคู่สาย
โทรศัพท์ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 
(Wire Internet) 

 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สายผ่านเครื่องโทรศัพท์บ้านเคล่ือนท่ี 
PCTเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note book) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket PC) 
ผู้ใช้จะต้องมี โมเด็มชนิด PCMCIA ของ 
PCT ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้ได้  
ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลได้

 - การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ 
มือถือโดยตรง (Mobile Internet)

  - WAP (Wireless Applica-
tion Protocol) เป็นโปรโตคอล
มาตรฐานของอุปกรณ์ไร้สายท่ีใช้
งานบนอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษา WML 
(Wireless Markup Language) ใน
การพัฒนาขึ้นมา แทนการใช้ภาษา  
HTML (Hypertext markup  
Language) ทีพ่บใน www โทรศพัท์
มือถือปัจจุบัน หลาย ๆ ยี่ห้อ จะ
สนับสนุนการใช้ WAP เพื่อท่อง
อินเทอร์ เ น็ต ซ่ึ งมีความเร็ ว ใน 
การรับส่งข้อมูลที่ 9.6 kbps และ
การใช้ WAP ท่องอินเทอร์เน็ตนั้น 
จะมีการคิดอัตราค่าบริการเป็นนาที
ซึ่งยังมีราคาแพง

  - GPRS (General Packet 
Radio Service) เป็นเทคโนโลยีที ่
พัฒนาขึ้นเพื่อให้โทรศัพท์มือถือ 
สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ด้วยความเร็วสู ง  และสามารถ 
ส่งขอ้มลูได้ในรูปแบบของมัลตมีิเดยี 
ซ่ึงประกอบด้วย ขอ้ความ ภาพกราฟกิ  
เสยีง และวดิีโอ ความเรว็ในการรบัสง่ 
ข้อมูลด้วยโทรศัพท์ ท่ีสนับสนุน 
GPRS อยูท่ี่ 40 kbps ซ่ึงใกลเ้คยีงกบั 
โมเด็มมาตรฐานซึ่งมีความเร็ว 56 
kbps อัตราค่าใช้บริการคิดตาม
ปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่ง ตามจริง  
ดังนั้นจึงทำาให้ประหยัดกว่าการใช้ 
WAP และยงัสือ่สารไดร้วดเร็วข้ึนดว้ย
  - โทรศัพท์ระบบ CDMA 
(Code Division Multiple Ac-
cess) ระบบ CDMA นั้น สามารถ
รองรับการสื่อสารไร้สายความเร็ว
สงูไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยสามารถทำาการ
รับส่งข้อมูลได้สูงสุด 153 Kbps 
ซ่ึงมากกว่าโมเด็มที่ใช้กับโทรศัพท์
ตามบ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
เพียง 56 kbps นอกจากนี้ ระบบ 
CDMA ยังสนับสนุนการส่งข้อมูล
ระบบมัลติมีเดียได้ด้วย
  - เทคโนโลยี บลูทูธ (Blue-
tooth Technology) เทคโนโลยี
บลูทูธถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ 
การส่ือสารแบบไร้สาย โดยใช้หลัก
การการส่งคล่ืนวิทยุ ท่ีอยู่ในย่าน
ความถี่ระหว่าง 2.4 – 2.4 GHz ใน
ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ
เพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายๆชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์
พ็อคเก็ตพีซี
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 - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโน้ตบุ๊ก 
(Note book) และเครื่องปาล์ม (Palm) 
ผ่านโทรศัพท์มือถือท่ีสนับสนุนระบบ GPRS 
โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุน GPRS จะทำาหน้าที่
เสมือนเป็นโมเด็มให้กับอุปกรณ์ที่นำามาพ่วงต่อ  
ไม่ว่าจะเป็น Note Book หรือ Palm และใน
ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้มีการผลิต SIM card ที่เป็น Internet SIM 
สำาหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถติดต่อ
กับอินเทอร์เน็ตได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

• ซอฟต์แวร์ (Software) หรือส่วนชุดคำาสั่ง 
หรือบางครั้งมีการสะกดว่า ซอฟ ต์แวร์ เป็นส่วนของ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล 
ข้อมูล ซอฟต์แวร์นั้นนอกจากจะสามารถใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานบนเครื่องใช้ หรือ
อุปกรณ์อ่ืน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหุ่นยนต์ในโรงงาน 
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ คำาว่า “ซอฟต์แวร์” ใช้ครั้งแรก
โดย จอห์น ดับเบิลยู.เทอร์กีย์ (John W.Turkey) ในปี 
พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏ
ครั้งแรกในเรียงความของแอลัน ทัวริง บิดาของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรก
ของโลกเขียนโดยเอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมท่ีใช้สำาหรับ
เครือ่งวิเคราะห์ (analytical engine) ของชารล์ส แบบเบจ

ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
 •  ซอฟต์ แวร์ ร ะบบ (Sys tem/               
Infrastructure software) ใช้ในการทำาให้
คอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์ทำางานกับระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ 
ไดรเวอร ์และระบบหลกัของคอมพวิเตอรต่์าง ๆ  
 • โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Application software) ช่วยให้
ผูใ้ชง้านสามารถดำาเนนิงานตา่ง ๆ  โดยทัว่ไปเชน่ 
โปรแกรมสำานักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์
เกม เว็บเบราว์เซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์จะ
มีจียูไอ
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/
Utilities) ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือช่วย
ให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่น ๆ หรือ
โปรแกรมประยกุตไ์ด ้เครือ่งมอืตา่ง ๆ  ประกอบ
ไปดว้ย คอมไพเลอร ์อนิเตอรพ์รเีตอร ์ดบัีกเกอร์

•  มัลติมี เดีย คือการผสมผสานกันระหว่าง 
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีทัศน์ 
บางทีเรียกว่าส่ือประสมหรือสื่อหลายแบบ เพื่อนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิง ผู้รับสารสามารถรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส ได้แก ่ตา ห ูจมูก ล้ิน และการสัมผัสด้วยกาย

3. รูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูล 

ตัวอกัษร ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวดิีทัศน์ แต่ไมไ่ด้ 
หมายความว่าต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างครบทั้งหมด  
บางคร้ังอาจมีเพียงแค่ภาพนิ่งกับเสียง ไม่จำาเป็นต้องใส่
ขอ้มลูทกุอยา่งลงไปทัง้หมด เพราะอาจจะเกนิความจำาเป็น 
กอ่ใหเ้กดิการรบกวนหรอืบดบังสิง่สำาคญัทีต่อ้งการนำาเสนอ
ได้ รูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียแยกตามลักษณะของ
การนำาเสนอได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

3.1 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือการนำาเสนอ (Pre-
sentation Technology Multimedia) เป็นมัลติมีเดีย
ที่มุ่งสร้างความตื่นเต้นให้น่าติดตาม ด้วยการถ่ายทอดผ่าน
ประสาทสัมผัสที่หลากหลายจากการใช้ตัวอักษร ภาพ
นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เน้นผู้ชมได้รู้สึกถึง 
สิ่งต่าง ๆ เช่น ความร้อน ความเย็น หรือการสั่นสะเทือน 
เปน็ตน้ การนำาเสนอมลัตมิเีดยีจะเปน็ไปตามความตอ้งการ
ของผู้ผลิตท่ีได้วางแผนข้ันตอนการนำาเสนอไว้แล้ว เช่น 

เริ่มต้น

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2

สิ้นสุด
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การแนะนำาองค์กร การเปิดตัวสินค้า หรือการนำาเสนอ 
บทเรยีนแบบบรรยาย จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเพือ่
การนำาเสนอจะถ่ายทอดเนื้อหาหรือลำาดับเหตุการณ์ตาม
วตัถปุระสงค์ของการนำาเสนอ ผูใ้ช้เป็นเพยีงผูช้มเทา่นัน้ไมม่ี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบใด ๆ เลย หรืออาจจะมีการควบคุมบ้าง
เล็กน้อย เช่น สั่งให้ไปข้างหน้า ย้อนกลับ หยุด และเล่นต่อ

3.2 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธ ์(Interactive 
Technology Multimedia) เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้
สามารถโตต้อบ และสือ่สารกบัส่ือไดโ้ดยตรงผา่นโปรแกรม
มัลติมีเดียในลักษณะของไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia)  
ทีเ่น้ือหาภายในสามารถเชือ่มโยง (Link) ถงึกนัได ้เทคโนโลยี

เริ่มต้น

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์นอกจากที่ผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูล
ได้เช่นเดียวกับรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการนำาเสนอแล้ว  
ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับสื่อผ่านการคลิกเม้าส์หรือ 
กดแปน้พมิพ ์เชน่ หากต้องการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถ
คลิกหัวข้อท่ีสนใจโดยโปรแกรมจะแสดงภาพ เสียง หรือ 
คำาอธิบายเพื่อให้ศึกษารายละเอียดได้ หากต้องการวัด 
ความเข้าใจของตนเองจากสิ่งที่ได้ศึกษาสามารถทำาการ
ทดสอบผ่านแบบฝึกหัด เกม หรือข้อสอบ แล้วโปรแกรม
จะคำานวณผลการทดสอบหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 
เป็นต้น เทคโนโลยีมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์นี้เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) ผู้ใช้งานมี

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างการนำาเสนอของเทคโนโลยีมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารประกอบการสอน, 2558
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2

หน่วยที่ 7
	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 197



อำานาจตัดสินใจต่อการควบคุมการนำาเสนอหรือกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น สามารถเลือกเริ่มต้นจากจุดใดก็ได้ ภายใต้
เงื่อนไข และข้อกำาหนดของโครงสร้างเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปฏสัิมพนัธน์ัน่เอง ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกกจิกรรมบทเรยีน 1 
บทเรียน 2 หรือบทเรียน 3 เลือกเลือกบทเรียน 1 หรือ 3 
แล้ว ยังสามารถเลือกหัวข้อที่ 1 หรือ 2 ได้อีกด้วย

4. เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง
4.1 เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสียง (Audio Technology) 
ซึ่งรวมทั้งเสียงพูด และเสียงดนตรี ตั้งแต่การ

ประมวลผลการแสดงผล การจัดการต่าง ๆ  เช่น การบีบอัด
สัญญาณ การสื่อสาร การส่งสัญญาณ

4.2 เทคโนโลยกีารบบีอดัข้อมลู (Data Compres-
sion Technology)

สิ่งที่สำาคัญตามมาคือ “มาตรฐานของเทคโนโลยี
การบีบอัดข้อมูล” อาทิเช่น เทคนิคการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ
เป็น MPEG การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็น MIDI และการบีบ
อัดเสียงพูดด้วย ADPCM หรือแม้แต่รูปภาพก็บีบอัดเป็น 
GIF หรือ JPEG เป็นต้น การบีบอัดทำาให้รับส่งข้อมูลได้เร็ว
ขึ้น และยังใช้ที่เก็บความจุลดลง

สิ่งที่สำาคัญตามมาคือ “มาตรฐานของเทคโนโลยี
การบีบอัดข้อมูล” อาทิเช่น เทคนิคการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ
เป็น MPEG การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็น MIDI และการบีบ
อัดเสียงพูดด้วย ADPCM หรือแม้แต่รูปภาพก็บีบอัดเป็น-
GIF หรือ JPEG เป็นต้น การบีบอัดทำาให้รับส่งข้อมูลได้ 
เร็วขึ้น และยังใช้ที่เก็บความจุลดลง

4.3 เทคโนโลยีเกีย่วกบัวดีโิอ (Video Technology) 
อันได้แก่ การจัดเก็บ การประมวลผล การปรับแต่ง 

การใช้งานการเรียกหา สืบค้น การส่งกระจาย มาตรฐาน
การบบีอดัสญัญาณ การเข้าและถอดรหัส การสง่ข้อมลู การ
ทำางานร่วมกับสื่ออื่น ๆ

4.4 เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) 
เป็นการพัฒนา และประยุกต์ใช้ภาพ การจัดการ

ฟอร์แมต คลังภาพ การค้นหา การสร้าง และตกแต่งภาพ
4.5 เทคโนโลยีข้อความ (Text Technology) 
เก่ียวกับข้อความหรือ ตัวอักษร ท้ังการใช้ และ

ลักษณะรูปแบบของข้อความแบบต่าง ๆ
4.6 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ 

(Animation & 3D Technology) 
เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดงผล ด้านภาพ

รูปที่ 7.3 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง (Audio Technology) 
ที่มา : www.thaynhanh.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 7.4 เทคโนโลยีเกี่ยวกับวีดีโอ (Video Technology)
ที่มา : www.youtube.com, (มิถุนายน 2559)

เคลือ่นไหว ทัง้แบบ 2 มติ ิและ 3 มติิ การสรา้งภาพเสมอืนจรงิ  
(VR - Visual Reality) การสร้างตกแต่ง ประมวลผล  
การใช้งาน

4.7 เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System 
Technology) 

คือ เทคโนโลยีที่ได้พัฒนา เพื่อสร้างเครื่องมือ
สำาหรับงานพัฒนามัลติมีเดีย ในรูปของ ซอฟต์แวร์ช่วย  
ในการนำาข้อมูล เนื้อหา (Content) เข้าไปเก็บตามสื่อ 
รูปแบบต่าง ๆ ที่วางไว้ เพื่อนำาเสนอ เช่น การใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ หรือการสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ

4.8 เทคโนโลยีกับระบบการศึกษา 
เป็นการศึกษาเพื่อนำาเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมา

ประยกุต์ใชก้บัระบบการศกึษาในรปูของ CAI - Computer 
Aided Instruction, CBT - Computer Based Training 
ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์โฆษณา สร้างภาพยนตร์

4.9 เทคโนโลยีการผลติ (Publishing Technology) 
เปน็การนำาเอามลัตมิเีดียมาใช้ด้านงานพิมพ ์เพือ่เพิม่
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รูปที่ 7.5 เทคโนโลยีการผลิต (Publishing Technology) 
ที่มา : www.eddigest.com, (มิถุนายน 2559)

ชีวิตชีวาให้กับงานพิมพ์ มีรูปแบบท่ีโดดเด่น และนำาเสนอ 
หรอืพมิพ์ลงส่ือไดห้ลากรปูแบบ เชน่ งาน DTP - Desktop-
Publishing, CD-ROM Title & Publishing

4.10 เทคโนโลยีการกระจาย (Broadcasting & 
Conferencing) 

เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่สัญญาณ 
เช่น Conference, Multicasting Backbone เป็นต้น

4.11 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Storage 
Technology) 

เน่ืองด้วยข้อมูลด้านมัลติมีเดีย มักจะมีขนาดโต 
ทำาใหต้อ้งเกีย่วขอ้งกบัสือ่บนัทกึขอ้มลูอยา่งหลกีเล่ียงไมไ่ด้  
ทั้งเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ รูปแบบการบีบอัดข้อมูล  
รูปแบบการบันทึกข้อมูล

4.12 เทคโนโลยี WWW & HyperText 
โดยจะช่วยให้เกิดการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียใน 

รปูแบบทีน่ยิมมากท่ีสดุ และเรว็ท่ีสุด ผา่นระบบ WWW และ
มีระบบโต้ตอบด้วยเทคโนโลยี HyperText & HyperMedia

4.13 เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Media Archives) 
ซ่ึงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ๆ และ

การเรียกค้นภายหลังเช่น Photo & Image Server, AVI 
archives เทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนประกอบ
ที่สำาคัญกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

5.  กระบวนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การสร้างส่ือเทคโนโลยมีลัติมเีดยีในปจัจุบนัสามารถ

ทำาได้ง่าย เพราะบางโปรแกรมมีคำาอธิบายระหว่าง 
การทำางาน มีปลั๊กอิน และเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้ผลงาน
สวยงาม แต่การสร้างส่ือเทคโนโลยมีลัติมเีดียทีดี่นัน้จำาเป็น
ต้องมีความเข้าใจหลักการออกแบบ และกระบวนการ
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพ่ือนำาไปสู่เป้าหมายของ
การพัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียให้ประสบผลสำาเร็จ

5.1 หลักการออกแบบสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 5.1.1 ความเรียบง่าย (Simplicity) 
หมายถึง รูปแบบและลักษณะที่เรียบง่าย ไม่
ซับซ้อน และใชง้านได้อยา่งสะดวก ไมมี่กราฟกิ
หรือตัวอกัษรท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา เพราะ
การที่มีกราฟิกหรือตัวหนังสือที่เคลื่อนไหวอยู่
มากเกินไป จะเกิดการรบกวนสายตาทำาให้ผู้ท่ี
ใช้เกิดความรำาคาญ และอาจทำาให้ผู้ใช้สนใจใน
กราฟิกมากเกินไปจนละเลยหรือมองข้ามต่อ
เนื้อหาสำาคัญได้
 5.1.2 ความสมำ่าเสมอ (Consisten-
cy) หมายถึง การใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง
มัลติมีเดีย เช่น รปูแบบของหน้าจอ รปูแบบกราฟกิ  
ระบบนำาทาง และโทนสี เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ควรมีลักษณะท่ีเหมือนกันโดยตลอด
ทั้งมัลติมีเดีย เพื่อที่จะทำาให้ผู้ใช้งานเกิดความ
รู้สึกว่าแต่ละหน้าของมัลติมีเดียมีความเป็น
หนึง่เดยีว และรูส้กึถงึความเปน็ระเบยีบอกีดว้ย
 5.1.3 ความเป็นเอกลักษณ์ (Unique-
ness) หมายถึง การออกแบบเทคโนโลยี
มลัตมิเีดยีทีเ่นน้การสรา้งจุดเดน่หรอืเอกลกัษณ์
เฉพาะตั ว โดยการใช้ ตั วอั กษร  ภาพนิ่ ง  
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ซึ่งผู้สร้าง
เทคโนโลยีมัลติมีเดียจะเลือกใช้อย่างไร ขึ้นอยู่
กับเป้าหมายของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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 5.1.4 ความมปีระโยชน ์(Usefulness)
หมายถึง การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็น 
สิง่สำาคญัท่ีตอ้งคำานงึถึงเป็นอยา่งยิง่ ผูอ้อกแบบ
ควรให้ความสำาคัญกับการคัดกรองข้อมูล  
ควรเลือกข้อมูลที่ทันสมัย และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
 5.1.5 ระบบนำาทาง (Navigation  
System) หมายถงึ  การออกแบบระบบนำาทางที ่
ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวก 
วางไว้ในตำาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และอยู่ใน
ตำาแหน่งเดิมทุกหน้า ควรมีคำาอธิบายประกอบ
ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่สับสน
 5.1.6 การแสดงผลรวดเร็ว (Rapid 
Output) หมายถึง เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือทำากิจกรรมใด ๆ 
ก็ตามควรจะปรากฏสิ่งตอบสนองขึ้นมาบนจอ 
อย่างรวดเร็ว เพราะการรอนาน ๆ จะทำาให้ 
ผูใ้ช้เกิดความรูส้กึเบือ่หนา่ยจนปดิมลัตมิเีดยีไป
เลยก็เป็นได้
 5.1.7 ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง  
การนำาเสนอเนื้อหาของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ต้องแสดงถึงจุดมุ่งหมายของมัลติมีเดียอย่าง
ชดัเจน ผูอ้อกแบบจงึตอ้งพยายามแสดงใหเ้หน็
ว่ามัลติมีเดียนั้นนำาเสนอเน้ือหาหรือให้บริการ
อะไร เพื่อที่จะให้ผู้ใช้เข้าใจได้ทันทีว่าจะได้รับ
อะไร
 5.1.8 ความเปน็มาตรฐาน (Standard-
ization) หมายถึง การออกแบบให้มีลักษณะ
เป็นสากลเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจได้ง่าย 
แมว้า่หนา้ตามลัตมิเีดยีจะแตกตา่งจากทีอ่ืน่ แต่
ควรมีระบบการทำางานท่ีตรงกับความคิดของ
ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 
และสะดวกสบาย การแสดงผลเทคโนโลยี
มัลติมีเดียต้องแสดงผลออกมาได้เหมือนหรือ 
ใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุถงึแมว้า่จะเกดิการแสดงผล 
จากคอมพิวเตอร์คนละเครื่องกันก็ตาม
 5.1.9 ความมีเสถียรภาพ (Robust-
ness) หมายถึง การแสดงทุกอย่างที่สร้างข้ึน
บนหน้าจอมัลติมีเดียต้องใช้งานได้จริง เช่น  
แบบฟอรม์ตอ้งกรอกข้อมลูไดจ้รงิ ระบบนำาทาง

หรือลิงค์ต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและ 
ถูกต้อง เป็นต้น

5.2 กระบวนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ยังคงต้อง

อาศัยหลักการพื้นฐานของวงจรการพัฒนาระบบ System 
Development of life cycle) ซึ่งเป็นวิธีการที่ประยุกต์
ใช้แบบจำาลองการออกแบบ และพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive multimedia system design 
and development : IMSDD) ของแดสทแ์บซ (Dastbaz)  

รูปที่ 7.6 วงจรขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
ที่มา : ดัดแปลงจาก แดสท์แบซ (Dastbaz) 2545, (มิถุนายน 2559)

วงจรขั้นตอน
การออกแบบ

และพัฒนาระบบ
มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์

การศึกษา
ความต้องการ
 ของระบบ 
   (System
     Requirements)

     การออกแบบ 
(Designing)

การประเมินผล 
(Evaluation)

การพัฒนาและ
   ติดตั้งระบบ 
    (Implementation)

โดยแบ่งการทำางานออกเป็น 4  ขั้นตอน ดังนี้
• การศึกษาความต้องการของระบบ (System  

Requirements)
• การออกแบบ (Designing)
• การพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation)
• การประเมินผล (Evaluation)

 5.2.1 การศึกษาความต้องการของ
ระบบ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนา โดย
จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้
ด้านต่าง ๆ เริ่มต้นจากกำาหนดเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ กำาหนด
กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบ พิจารณาจัดหาฮาร์ดแวร์ 
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ซอฟตแ์วร์ รวมท้ังเครือ่งมือพฒันาสือ่มลัติมีเดยี
ที่เหมาะสม สุดท้ายคือพิจารณาวิธีการบันทึก 
จดัเกบ็ และเผยแพรร่ะบบมลัตมิเีดยี การศกึษา
ความตอ้งการของระบบเพ่ือใหส้ามารถประเมนิ
ความต้องการ และความเป็นไปได้ของระบบ
ก่อนการพัฒนา
 5.2.2 การออกแบบ เปน็ขัน้ตอนกำาหนด
รูปแบบ และคุณลักษณะของระบบ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถ
นำาเทคนิคการจัดทำาสตอรีบอร์ด Storyboard) 
มาประยุกต์ใช้ในการกำาหนดเค้าโครงของ 
การออกแบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 •  การออกแบบเนื้อหา (Design  
Information) เป็นการกำาหนดรูปแบบ และ
คุณลักษณะของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทัศน์  
ซึ่ งเป็นส่วนข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับ 
การนำาเสนอ และเผยแพรไ่ปยงัผูใ้ชป้ลายทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การออกแบบหนา้จอ เปน็การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 
เพื่อสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ เช่น ออกแบบจอภาพให้แสดงผล
เปน็หน้าตา่งหรอืวินโดวส ์(Window) ไดห้ลาย ๆ   
วินโดวส์ และสามารถทำางานได้พร้อม ๆ กัน  
เป็นต้น
 •  ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ นำ า ท า ง  
(Design Navigator System) เปน็การกำาหนด 
รูปแบบ และคุณลักษณะการเชื่อมโยง เพื่อให้ 
ผู้ใช้สามารถควบคุม และเข้าถึงข้อมูลในส่วน
ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และทั่วถึง เช่น ระบบ
ได้มีการออกแบบเครื่องช่วยนำาทางสำาหรับ
ใช้ควบคุม ได้แก่ ปุ่มไปข้างหน้า (forward)  
ปุ่มย้อนกลับ (back) ปุ่มไปยังหน้าสุดท้าย 
(last page) และปุ่มไปยังหน้าแรก (first 
page )  ไว้ ส่ วนล่ างของ ทุก ๆ จอภาพ 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ปุ่ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ ปุ่ ม 
อื่น ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
ในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 

 • การออกแบบระบบการควบคุม  
(Design System Control) เป็นการกำาหนด
ความจำาเป็นท่ีต้องมีหรือใช้งานร่วมกันภายใน
ระบบ สามารถที่จะควบคุมการทำางานได้อย่าง
มปีระสทิธผิล ตัวอยา่งเชน่ เครือ่งมอืสำาหรับชม 
และฟังวีดิทัศน์ควรเป็นชนิดที่สามารถรองรับ
การทำางานกับสื่อที่ได้จัดทำาไว้ เช่น สื่อวิดีโอ
ชนดิสตรมีมิง่ทีส่รา้งจากโปรแกรม ไมโครซอฟท์
วินโดวส์มีเดียเซอร์วิส (Microsoft Windows 
Media Services) จำาเป็นต้องติดตั้งวินโดวส์
มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player) 
ไวด้ว้ย ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ใ้ช้สามารถเลน่วดีทิศันส์ตรีม 
มิ่งได้ หรือแม้แต่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จำาเป็นต้องมีระบบบุ๊คมาร์ค (Bookmarking 
System) ไว้ด้วย เพื่ออำานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้ได้ทราบว่าตนเองได้เรียนเนื้อหาส่วนใดไป
บ้างแล้ว เป็นต้น
 5.2.3 การพัฒนาและติดตั้งระบบ  
เป็นการนำาผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบมา
พัฒนา และติดตั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะ และแบบต่าง ๆ ตามที่ได้กำาหนด
ไว้ โดยมีกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนดังนี้
 • การสร้างต้นแบบ (Prototype) โดยเริม่
จากการเขยีนโปรแกรม (Coding) หรือนำาเครือ่ง
มือการสร้างมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อ
จัดทำาเปน็ต้นแบบตามท่ีได้กำาหนดไวใ้นขัน้ตอน
การออกแบบ
 • การทดสอบการทำางานเบือ้งตน้ (Beta 
Testing) ทำาการทดสอบและตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือต้นแบบที่ได้
สร้างไว้ หากพบข้อผิดพลาดให้ทำาการแก้ไขใน 
เบื้องต้นจนกว่าจะผ่านการทดสอบ
 • การติดต้ัง (Installation) ทำาการตดิตัง้ 
ระบบโดยทำาการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้ง
อุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำาคู่มือ และฝึกอบรม 
การใช้งานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 5.2.4 การประเมินผล (Evaluation) 
เป็นขั้นตอนที่ทำาต่อภายหลังจากที่ได้มีการ 
ติดตั้งระบบแล้ว จำาเป็นต้องมีการประเมินผล
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เพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของระบบวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธ ี
การประเมนิของผูป้ระเมนิ หากว่าการประเมินผล 
ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะ
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขระบบ 
ต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์

6.  การรับรู้ทางกายภาพกับงานมัลติมีเดีย   
   ประยุกต์

การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวลำ้าอย่างมากใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีมัลติมีเดียในรูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการรับรู้ 
ทางกายภาพที่มากขึ้น และพยายามทำาให้ผู้รับรู้มีความ
รูส้กึเสมอืนเขา้ไปมสีว่นร่วมอยูใ่นเหตกุารณห์รอืการกระทำา 
รูปแบบนั้น ๆ จริง ๆ ซึ่งจะทำาให้ผู้รับชมมัลติมีเดียนั้นเกิด
การรับรู้อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถเกิดการตอบสนอง
ตอ่สิง่เรา้ซึง่อยูใ่นรปูแบบของมลัตมิเีดยีไดด้ ีโดยเทคโนโลยี
ตอบสนองตอ่การทำางานนีใ้นปจัจบุนัไดด้นีัน้คอื เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology)

6.1 เทคโนโลยคีวามจริงเสมอืน (Virtual Reality 
Technology)

เทคโนโลยีความจริงเสมือน บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า
ความจริงเสมือน  (VR : Virtual Reality) หรือชื่อย่อว่า 
วีอาร์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่องานทางด้าน
มัลติมีเดียเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบของเทคโนโลยี
ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ทำาให้เกิดความรู้สึกเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์นั้น ๆ จริง โดย
การสร้างการจำาลองเหตุการณ์เสมือนขึ้นจากการทำางาน
ของคอมพิวเตอร์ ความจริงเสมือนจะสร้างแบบจำาลอง
เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมขึ้นในรูปแบบภาพหรือภาพ
เคลือ่นไหว 3 มติ ิซึง่เป็นรปูแบบทีป่ระสาทสัมผสัของมนษุย์
มกีารปฏสิมัพนัธก์บัโลกทางกายภาพจรงิรอบตวัของมนษุย์
อยู่แล้ว ทำาให้สามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสารสนเทศ
นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

 6.1.1 ระบบท่ีใช้จอภาพคอมพิวเตอร์ 
ตัง้โตะ๊หรอืคอมพวิเตอรแ์บบพกพา ทีม่หีนา้จอ 
แสดงผล และความสามารถในการประมวลผล 
แบบธรรมดา เพื่อแสดงโลกเสมือนจริงขึ้น 

(Desktop VR หรือ Window on World 
Systems : WoW)
 6.1.2 เทคโนโลยีความจริงเสมือน  
(Immersive systems)  เปน็เทคโนโลยทีีท่ำาให้
ผู้ใช้งานมีความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาพ
แวดลอ้มนัน้จรงิเปน็อย่างมากเน่ืองจากมกีารใช้ 
อุปกรณ์สวมศีรษะที่เรียกว่า จอภาพสวมศีรษะ 
(Head Mounted Display : HMD) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นหมวกเหล็กหรือหน้ากากหน้าซึ่ง
จะทำาหน้าที่ในการจำาลองภาพและการได้ยิน
 6.1.3 การปรากฏทางไกล (Telepres-
ence)  เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยความก้าวหน้า
ของเครอืขา่ยคอมพิวเตอรเ์พือ่ทำาใหส้ามารถรบั
รู้รวมถึงรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์นั้น 
ซ่ึ ง เกิดขึ้ น ในระยะไกลจากผู้ รับไ ด้  เช่น  
การกู้ระเบิดโดยใช้หุ่นยนต์ ควบคุมการทำางาน
ในการตัดสายวงจรไฟฟ้าของระเบิด โดยที่ผู้ที่
ควบคมุหุน่ยนตซ์ึง่อยูร่ะยะไกลจากสถานทีว่าง
ระเบิดจริง ก็สามารถมองเห็น และรู้สึกสัมผัส
ถึงวงจรการทำางานไฟฟ้าของระเบิดนั้นได้ หรือ 
การประชุมระยะไกลที่ผู้เข้าร่วมการประชุม
สามารถเห็นหน้า และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วม
ประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันได้
 6.1.4 เทคโนโลยีความจริงเสมือนผสาน
โลกจริง (Augmented/Mixed Reality  
Systems) เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลก
แห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน  
(Virtual) ซ่ึงจะทำาให้ภาพที่เห็นในจอภาพ 
กลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริงได้

6.2 อุปกรณ์ทางภายภาพสำาหรับงานประยุกต์
มัลติมีเดีย

ในการทำาให้เกิดการรับรู้และตอบสนองต่องาน
มัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งต้องมี
อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับสัมผัสของผู้รับ
ได้อย่างสมบูรณ์เพราะอุปกรณ์นี้จะทำาให้เกิดแรงหรือ 
การสัมผัสทางกายภาพจริงต่อผู้รับรู้  เช่นทำาให้เกิด 
การมองเห็น ได้ยินเสียง หรือทำาให้เกิดการสัมผัส อุปกรณ์
ที่ใช้สำาหรับงานประยุกต์มัลติมีเดีย อย่างเช่น

 6.2.1 จอภาพสวมศีรษะ (Head- 
Mounted Display : HMD) หรือที่รู้จักกัน

เอกสารประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย202



ในชื่อหนึ่งว่า ชุดแว่นตา ประกอบด้วยแว่นตาที่
บรรจุจอมอนิเตอร์ขนาดเล็ก และกระจก 3 มิติ 
เรียกว่า Stereoscopic Glasses กระจกจะทำา
มมุกว้างประมาณ 140 ซึง่ครอบคลมุการเหน็ใน
แนวนอนเกือบท้ังหมด ซึ่งผู้สวมใส่จะมองเห็น
ภาพทีป่รากฏตอ่หนา้ซึง่แนบชดิกบัตาของผูร้บั 
ทำาให้เกิดความรู้สึกเสมือนภาพนั้นเกิดขึ้นจริง

รูปที่ 7.7 จอภาพสวมศีรษะ (Head-Mounted Display : HMD)
ที่มา : www.tatreviewmagazine.com, (มิถุนายน 2559)

รูปที่ 7.8 ถุงมือรับข้อมูล (Data Gloves)  
ที่มา : www.motortrivia.com, (มิถุนายน 2559)

 6.2.2 ถุงมือรับข้อมูล (Data Gloves)  
เป็นถุงมือขนาดเบาที่มีเส้นใยนำาแสงเรียงเป็น
แนวอยู่ตามนิ้ว เป็นเครื่องรับรู้การเคลื่อนที่ 
และส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อสวม
ถงุมอืแลว้จะทำาใหเ้ขา้ถงึสิง่แวดลอ้ม 3 มติ ิและ
รู้สึกได้จากการสั่นสะเทือน จากวัตถุสิ่งของที่
ไม่มีอยู่จริงได้

รูปที่ 7.9 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในอนาคต
ที่มา : www.coroflot.com, (มิถุนายน 2559)

6.3 เทคโนโลยีความจริงเสมือนในอนาคต
ในอนาคตเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะสามารถ

กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีอุปกรณ์รับและแสดงข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ที่
พัฒนามากขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ไม่อาจเจาะจงได้
ว่าในอนาคตเทคโนโลยีดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นอย่างไร 
แต่จากการค้นคว้าที่ดำาเนินอยู่ก็พอทำาให้เห็นแนวทาง เช่น 
บริษัทด้านการออกแบบระดับโลกกำาลังพัฒนา “Immer-
sive Cocoon” อุปกรณ์ทรงครึ่งวงกลมขนาดเท่าคนที่มี
จอแสดงผลอยู่ทุกด้าน มีเสียงรอบด้าน และใช้ซอฟต์แวร์
จับการเคลื่อนไหวเพื่อรับข้อมูล อีกตัวอย่างคือนักวิชาการ 
ชาวอังกฤษกำาลังพัฒนา “Virtual Cocoon” อุปกรณ์
สวมศีรษะที่สร้างความจดจ่อสมบูรณ์แบบ ด้วยภาพ 
ความละเอยีดสงู เสยีงรอบดา้น  อปุกรณค์วบคมุความรอ้น
และชืน้ อปุกรณส์รา้งกลิน่  อปุกรณท์ีส่ามารถฉดีรสเขา้ปาก 
และสรา้งความรูส้กึสมัผสั โดยมถีงุมอืแยกตา่งหากเพือ่สรา้ง
แรงตอบสนองกลับ การค้นคว้าเร่ือง Brain-computer 
interfaces (BCIs) คือการที่สมองสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
ผ่านอุปกรณ์ใส่เข้าในร่างกายหรืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านนอก 
(invasive และ noninvasive devices) กน็า่จะมปีระโยชน์
ในอนาคตเช่นกัน BCIs พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจาก 
การทดลองครั้งแรกในปี 1999 อุปกรณ์ดังกล่าวส่วนมาก
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยอัมพาต
สามารถควบคุมตัวแทนเสมือนจริงในแอพพลิเคชัน SL 
ผ่านเครื่องวัดคลื่นสมอง 3 ตัว และคนปกติ 3 คนใช้เพียง
คล่ืนสมองเพ่ือเลือกทิศทางบนถนนเสมือนจริง ในอนาคต
อุปกรณ์รับข้อมูลแบบนี้อาจกลายเป็นอุปกรณ์แสดงผล
ด้วย เช่น บริษัทโซนี ได้จดสิทธิบัตร (สำาหรับแนวความคิด
ไม่ใช่ส่ิงประดิษฐ์) อุปกรณ์ท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ 
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ทางประสาทสัมผัสโดยส่งข้อมูลเข้าไปยังระบบประสาท
ส่วนท่ีเจาะจงในสมอง แต่อุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นอนาคต
และอาจไม่สามารถสร้างได้จริงก็ได้

6.4 การใช้ความจริงเสมือนในภาคการท่องเที่ยว
 6.4.1 การวางแผนและการบริหาร 
 ความจริงเสมือนมีประสิทธิภาพใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและมีความสำาคัญ
ในด้านการวางแผนในภาคการท่องเที่ยว 
เน่ืองจากความสามารถในการเลือกมุมมอง 
การแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ได้ทันที ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีสองมิติอื่น ๆ  
ระบบเสมือนจริ งจึ งมีประโยชน์ ในการ
วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยแสดง
แผนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำาให้ชุมชน
ได้รับทราบอีกด้วยและยังเป็นอุปกรณ์รับ
ข้อมูลจากผู้คนต่าง ๆ ในชุมชนซึ่ งได้รับ 
การพิสูจน์แล้วว่าความมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการวางแผนนั้น จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย 
ได้ ข้อดีของการใช้ความจริงเสมือนคือเป็น 
การสื่อสารด้วยภาพ ดังน้ันคนท่ีมีพื้นฐานต่าง
กันจึงสามารถสื่อสารกันรู้เร่ือง นอกจากนี้  
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการวางแผน
สามารถใช้ได้หลายวิธี ตัวอย่างการใช้ เช่น 
ประเทศนอร์เวย์ ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อวางแผน
ก่อนตัดถนน 2 สายผ่านสถานท่ีสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีการใช้ความจริงเสมือนใน
การประชุมที่มีหน่วยงานรัฐ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ 
ถกเถียงแผนงาน ตอบคำาถาม และนำาความคิด 
ต่าง ๆ มาใช้ อีกตัวอย่างคือประเทศอิตาลี 
ใช้ความจริงเสมือนตอนท่ีจะสร้างศูนย์รวม 
การเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้สภาพ
แวดลอ้มเสมอืนจรงิท่ีคลา้ยคลงึกบั SL ตวัอยา่ง
สุดท้ายสำาหรับการวางแผนการท่องเที่ยว โดย
การสำารวจความคิดเห็นโดยใช้ AR แสดงความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้คนในชุมชนได้เห็น
และแสดงความคดิเหน็เพือ่ลดปญัหาทีอ่าจเกดิ 
ขึน้ นอกจากนีย้งัใชเ้พือ่แสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ 
จากการท่องเท่ียว เช่น การพังทลายของดิน 
เพื่อใช้วางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

 6.4.2  การตลาด
 ความจริงเสมือนสามารถนำามาใช้เพื่อ
ทำาการตลาดของสถานท่ีต่าง ๆ ได้เช่นกัน  
ความจริงเสมือนนั้นมีประสิทธิภาพพอที่
จะปฏิวัติการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว 
เนื่องจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นน้ันเต็มไปด้วย
ความรู้สึก การท่องเท่ียวเป็นสินค้าประเภทไม่
สามารถทดลองกอ่นซือ้ได ้การทีผู่บ้รโิภคจะซือ้
สินค้าหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น 
ดังนั้นเทคโนโลยีเสมือนจึงมีความสำาคัญมาก
เพราะให้ข้อมูลที่มีความเพียบพร้อม ดังนั้น 
นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคเมื่อได้รับข้อมูลที่
เหมือนจริงมาก จึงมีความคาดหวังที่ใกล้เคียง
กับความจริงและมักนำาไปสู่ความพึงพอใจใน
การท่องเที่ยวจริง
 การทอ่งเทีย่วสว่นมากใชค้วามจรงิเสมอืน
หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ในการให้ข้อมูล
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น 
เว็บไซต์ของโรงแรมต่าง ๆ มักใช้ภาพมุมกว้าง
ซึง่ไมม่กีารเลือกทศิทาง จงึถอืวา่ไมใ่ชค่วามจรงิ
เสมือน แต่การใช้ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นความ
เป็นไปได้ในการนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือน
มาใช้ จากการศึกษาพบว่าการโฆษณาด้วย
ภาพจะประสบความสำาเร็จมากกวา่การโฆษณา
ผ่านโบว์ชัวร์ ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกหรืออุทยาน
ธรรมชาติกต็าม ดงันัน้จงึเหน็ไดช้ดัวา่การไดช้ม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในรูปแบบความจริง
เสมือนนั้นจะช่วยสร้างความอยากไปเที่ยวจริง 
นอกจากนี้ระบบความจริงเสมือนยังช่วยให้มี
การติดต่อส่ือสารระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกัน  

รูปที่ 7.10 เทคโนโลยีความจริงเสมือนทางด้านการตลาด  
ที่มา : www.virtualaloft.com, (มิถุนายน 2559)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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เช่น การแสดงความเห็นผ่าน กระทู้หรือ 
ห้องสนทนา เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักเชื่อ 
นักท่องเที่ยวด้วยกันมากกว่าคำาโฆษณา ดังนั้น 
การสร้างชุมชนนักท่องเที่ยวออนไลน์จึงมี
ประโยชน์อย่างมาก แม้ในปัจจุบันจะยังไม่ได้
นำาความจริงเสมือนไปใช้ แต่ความนิยมในโลก
เสมือนจริงเช่น SL ที่เพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการนำาเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ โดยสรุปคือ โลกเสมือนจริงอาจเป็น 
องค์ประกอบสำาคัญในการทำาการตลาดของ 
ภาคการท่องเที่ยว
 6.4.3  ความบันเทิง
 นอกจากเป็นเครื่องมือทางการตลาด
แลว้ ความจรงิเสมอืนยงัสร้างสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
เพื่อความบันเทิงได้อีกด้วย ในปี  1962  
มี ก า ร จ ด สิ ท ธิ บั ต ร อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ รี ย ก ว่ า  
“Sensorama Simulator” อุปกรณ์เพื่อ
ความบันเทิงโดยเลียนแบบการข่ีมอเตอร์ไซต์
ในเมืองนิวยอร์ก โดยแสดงภาพสามมิติ เสียง 
ลม กลิ่น และความสั่นสะเทือนของเบาะ  
แอปพลิ เคชันความจริงเสมือนเพ่ือความ
บันเทิงส่วนมากจะพัฒนาเพื่อใช้ในบ้านโดย
เฉพาะวิดีโอเกม แต่ก็มีแอปพลิเคชันอย่าง  

รูปที่ 7.11 เทคโนโลยีความจริงเสมือนทางด้านความบันเทิง 
ที่มา : www. gamingafter40.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

Rewind Rome แอปพลเิคชนัท่ีท้ังใหค้วามรูแ้ละ 
ความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะถูกนำาไปใช้
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย อีกตัวอย่างของ
ความจริงเสมือนเพื่อความบันเทิงคือ “Cyber 
Speedway” ในลาสเวกัส ซึ่งผู้ใช้จะได้ขับขี่รถ

แขง่จำาลองหลบหลีกไปมาบนลู่แขง่รถ หรอืถนน
โดยมีจอสูง 20 ฟุตล้อมรอบอยู่
 6.4.4  การศึกษา
 ความจรงิเสมือนมปีระสทิธภิาพท่ีสงูมาก
สำาหรับการเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษา นักการ
ศึกษาหลายคนก็เห็นประสิทธิภาพนี้เช่นกัน 
และจากการค้นคว้าพบว่าความจริงเสมือน 
มีประโยชน์ในการสอนนักเรียนหลากหลายวัย 
ในวิชาต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์
 ความจริงเสมอืนเปน็ลูท่างการสง่ขอ้มลูที่
มากมายเนือ่งจากมอีทิธพิลต่อความสามารถใน
การรบัรูโ้ดยธรรมชาต ินอกจากนีก้ารปฏิสมัพนัธ์
ซึ่ ง มี ป ระ โยชน์ อย่ า งมาก ในการ เรี ยนรู้   
และการที่ความจริงเสมือนมักให้ความบันเทิง
ด้วยผู้เรียนจึงจดจ่อกับการเรียนได้นานกว่า 
การใช้ความจริงเสมือนเพื่อการศึกษาสามารถ
นำาไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
องค์กรด้านวัฒนธรรมกรีกโบราณชื่อว่า The 
Foundation of the Hellenic World ได้
สร้างแผนกเทคโนโลยีเสมือนจริงขึ้นมาในปี 
1998 และจดัให้มกีารจดัแสดงความจรงิเสมอืน
เพ่ือการให้ความรู้ท่ีหลากหลายในโซน “ศูนย์
วัฒนธรรม” ซ่ึงผลลัพธ์คือได้รับความนิยม
อยา่งมาก รวมทัง้ยงัได้เปดิโรงละครเสมือนจรงิ 
(VR Theatre) ที่บรรจุคนได้ 130 คนในศูนย์นี้ 
โดยการแสดงแรกที่จัดคือ interactive tour  
ในกรุงเอเธนส์โบราณ
 ศักยภาพในเชิงการศึกษาของ AR ยังถูก
นำาใช้ในการวิจัยโครงการ ARCHEOGUIDE ที่
ได้พัฒนาและทดสอบในแหล่งโบราณสถานที่
โอลิมเปีย ระบบ ARCHEOGUIDE จะช่วยให ้
ผู้ใช้งานท่ีสวมอุปกรณ์ HMD หรือถือ non- 
immersive screen ได้เห็นภาพการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ  ในโอลิมเปยีเสริมจากซากโบราณ
สถานที่มีอยู่ หรือมองเห็นภาพอวตารของ
นักกีฬาที่กำาลังแข่งขันในสนามกีฬาโอลิมปิก 
ทั้งนี้ก่อนเข้าชมสถานที่ ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถ
ใส่ข้อมูลความสนใจและช่วงเวลาลงไป เพื่อ
ให้ระบบสามารถประมวลผลเพื่อให้คำาแนะนำา
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เกี่ยวกับรายการนำาเที่ยวและข้อมูลที่ตรงกับ
ความสนใจของแต่ละคน
 นอกจากเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว
แล้ว ความจริงเสมือนยังเป็นแหล่งความรู้ของ
เหลา่นักวิชาการในการหาความรูเ้กีย่วกบัสถานที ่ 
และวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว 
อกีดว้ย เชน่ ใชค้วามจรงิเสมอืนเพือ่การทดสอบ
ทฤษฎี ประมาณการปรับปรุงโดยไม่ต้องสร้าง
ความกระทบกระเทือนกับของจริง สามารถ
สำารวจวัตถุต่าง ๆ จากมุมมองที่ปกติแล้วเป็น
ไปไม่ได้ และจำาลองสภาพแวดล้อม การให้แสง
ของสถานที่หรือวัตถุว่าเคยเป็นอย่างไรในอดีต
เพื่อการศึกษา
 6.4.5 การเข้าถึง
 เทคโนโลยีความจริงเสมือนสร้างโอกาส
ในการเขา้ถงึแกท่ัง้นกัวชิาการและนกัทอ่งเท่ียว 
ทั่วไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าสถานที่ท่องเท่ียว
ดงักลา่วนัน้ ไกลเกนิไป คา่ใชจ้า่ยแพงเกนิไป ไม่
เปิดรับการท่องเที่ยว อันตรายเกินไป สถานท่ี 
ท่องเที่ยวนั้นเปราะบางเกินไป หรือสถานท่ี
ที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้ความจริง
เสมือนยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสถานท่ี 
ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีโอกาสหยิบจับวัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ที่เปราะบางซึ่งในความเป็น
จริงอาจไม่มีโอกาสได้จับ ตัวอย่างเช่น ถำ้าที่ 
เมืองตุนหวง ในประเทศจีนซึ่ งไม่ เปิดให้  
นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วเนื่องจากพบว่าการ 
เข้าชมของนักท่องเที่ยวรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ 
ทำาลายหลายส่วนของถำา้ จงึไดเ้ปิดสว่นจดัแสดง
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนขึ้นที่ชื่อ CAVE 
ซึง่ผู้ใช้สามารถเลอืกทศิทางซึง่จำาลองถำา้สองถำา้
ขึ้นมาเพ่ือฉายแสงดูภาพเขียนผนังและมีเสียง
บรรยายให้ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน แม้ปัจจุบัน
จะไม่มีส่วนจัดแสดงดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังมีการ
พัฒนาอยู่เพื่อในอนาคตนักท่องเที่ยวจะได้ใช้
เวลาในการเข้าชมถำ้าของจริงน้อยลง
 นอกจากนี้ในอินเทอร์เน็ตยังมีจตุรัสแห่ง
ปซิา ทีผู้่ใชส้ามารถมองไดห้ลายมมุมอง ดสูถานที ่
ดังกล่าวได้หลายยุคเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ และสามารถดูข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้ง

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม  
ความจริงเสมือนยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนรวม
ถึงคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวซ่ึงมักถูก
มองข้าม นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มักเจออุปสรรค
หลากหลายเช่น สถาปัตยกรรมที่ไม่เอื้อต่อ 
ความสะดวกในการเข้าถึง ความยากลำาบาก
ในการเดินทาง และทัศนคติที่ไม่ดี อุปสรรค 
ดงักลา่วอาจแกไ้ขไดโ้ดยความรว่มมอืจากสถานที ่
ทอ่งเทีย่ว แตใ่นบางสถานทีก่อ็าจทำาไมไ่ด้เพราะ
เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ค่าใช้จ่ายท่ีสูง 
ดังนั้นเทคโนโลยีความจริงเสมือนจึงเป็นทาง
เลือกให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ มี
หญิงสาวผู้ป่วยด้วยโรคปวดเรื้อรังซึ่งใช้ SL ใน
การโดดร่ม เล่นไอซ์สเก็ต และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัว เพ่ือนและคนแปลกหน้าอื่น ๆ ได้
กล่าวในนิวส์วีก ว่า SL เปิด “โลกใบใหม่” ให้
กับเธอ
 6.4.6 การอนุรักษ์
 รายช่ือสถานทีแ่ละวตัถโุบราณทีส่ามารถ
เข้าถึงได้ผ่านความเสมือนจริงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
มีสถานที่และวัตถุจำานวนมากถูกทำาเป็นโมเดล
เสมือนจริงสามมิติ แม้จะยังไม่ได้นำาออกสู่
สาธารณะ ตัวอย่าง เช่น รูปปั้นเดวิดและรูป
ปั้นปีเอตาของไมเคิลอันเจโล รูปปั้นกว่า 150 
รูป จากวหิารพาเชนอน พระพุทธรูปสลักขนาด
ใหญ่จากอัฟกานิสถาน ส่วนต่าง ๆ ของนครวัด
ในกัมพูชา ตุ๊กตาดินเผารูปนักรบจากเมืองจีน 
ปราสาทต่าง ๆ ทางเหนือของอิตาลี ภาพเขียน
สจีาก House of the Vettil ในปอมเปอี มสัยดิ

รูปที่ 7.12 เทคโนโลยีความจริงเสมือนทางด้านการอนุรักษ์ 
ที่มา : www.sociology-compass.com, (มิถุนายน 2559)
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ฮาเกียโซเฟีย ในอินตันบูล พีระมิดฮาวาระใน
อียิปต์ เป็นต้น
  การสรา้งสถานทีแ่ละวตัถตุา่ง ๆ  ในรปูแบบ 
จำาลองสามมติิแลว้เป็นเครือ่งอนรุกัษแ์ละรักษา
ไว้ เพราะมีข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้อง และใน
ทางทฤษฎแีลว้ขอ้มลูดงักลา่วจะคงอยูต่ลอดไป  
นอกจากน้ีความจริงเสมือนยังช่วยเร่ืองการ
ซ่อมแซมโดยการควบคุมการซ่อมแซมที่จะทำา
หรอืแสดงผลจากการซอ่มแซมท่ีจะทำา นอกจาก
นี้สถานะมรดกโลกจากยูเนสโกนั้นย่ิงทำาให้คน
จำานวนมากมาเยี่ยมชมซึ่งอาจทำาให้เกิดการ
เสื่อมสลายได้ มีการค้นคว้ามากมายที่แสดงให้
เห็นว่าความจริงเสมือนสามารถช่วยอนุรักษ์
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้ได้โดยทำาหน้าที่เป็น
ทางเลือกในการเข้าถึง
 6.4.7 การใช้ความจริงเสมือนเป็นการ
ท่องเที่ยวทดแทน
 นักท่องเที่ยวบางคนอาจรู้สึกเวทนา
กับการใช้ความจริงเสมือนเป็นการท่องเที่ยว
ทดแทน เพราะคนส่วนมากอยากไปเห็นของ
จรงิมากกวา่ของเสมอืนจรงิ นอกจากนีอ้กีหลาย
แงมุ่มของการท่องเท่ียวไมอ่าจถูกสรา้งขึน้มาใน
ความจริงเสมือนได้ การสำารวจความเห็นจาก
นักศึกษาในประเทศออสเตรเลียในปี 2001  
ผลสำารวจออกมาว่าพวกเขาปฏิเสธการใช้ 
ความจริงเสมือนเป็นการท่องเท่ียวทดแทน 
ด้วยเหตุผลว่าขาดความเป็นธรรมชาติ ขาด
โอกาสในการพักผ่อน และไม่ได้ซื้อของฝาก 
ยิ่ งไปกว่านั้นการใช้ความจริงเสมือนเป็น 
การท่องเที่ยวทดแทนนั้นอาจให้ผลตรงกันข้าม 
คือยิ่งกระตุ้นให้คนไปเที่ยวยังสถานที่จริง
มากขึ้น ข้อดีของการใช้ความจริงเสมือนเป็น 
การท่องเที่ยวทดแทนได้แก่ ค่าใช้จ่ายตำ่ากว่า 
ไม่ต้อรอคิว ไม่มีความยุ่งยากเร่ืองการเดินทาง 
ปลอดภัยกว่า ไม่มีปัญหาเรื่องภาษา ไม่มีเร่ือง
เอกสารวีซ่า ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ 
และมีการรับประกันประสบการณ์ภาพรวม 
นอกจากนี้การใช้ความจริงเสมือนเป็นการท่อง
เที่ยวทดแทนนั้นผู้ใช้ไม่ต้องชมสถานที่ต่าง ๆ 
ในระยะใกล้ ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ได้ชม

ส่วนที่เปราะบางอีกด้วย ดังนั้นนักท่องเที่ยว
น่าจะพอใจเพราะเหมือนได้เข้าชมสถานที่จริง  
การใช้ความจริงเสมือนเป็นการท่องเที่ยว
ทดแทนนั้นไม่ไ ด้ขึ้นอยู่กับการสร้างภาพ
ได้เสมือนจริงจนผู้ใช้แยกไม่ออก แต่อยู่ที่  
ความพอใจของผู้ใช้  ในความเป็นจริงมีสถานที ่
และกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายท่ีมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมเลียนแบบขึ้นมา เช่น  
ส่วนแสดงสถานที่ต่าง ๆ บนโลกของสวนสนุก 
Disney World’s Epcot ความนิยมที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจำาลองแสดงให้เห็นว่าความ
จริงเสมือนสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้ อย่างไรก็ดีการมีอยู่และความนิยมของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ได้แสดงว่านักท่องเที่ยว
ยอมรับการท่องเท่ียวทดแทน ตัวอย่างการใช้
ความจริงเสมือนเป็นการท่องเที่ยวทดแทน
ที่แท้จริงคือ ลาสโกซ์ 2 ในฝรั่งเศสซึ่งการท่อง

รูปที่ 7.13 การใช้ความจริงเสมือนเป็นการท่องเที่ยวทดแทน
ที่มา :  www.funindisneyworld.com, (มิถุนายน 2559)

เที่ยวทดแทนของถำ้าลาสโกซ์ซึ่งปิดไม่ให้เข้า
ชมเน่ืองจากพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การหายใจทำาให้ภาพวาดในถำ้าทรุดโทรม โดย
ถำ้าลาสโกซ์ 2 อยู่ห่างออกไปจากถำ้าจริงเพียง 
100 เมตร แสดงส่วนสำาคัญ ๆ ในถำ้าจริง ซึ่ง
นี่ ถือเป็นตัวอย่างสำาคัญของการท่องเที่ยว
ทดแทนที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว 
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 6.4.8 ความเปน็ของแทข้องการทอ่งเท่ียว
เสมือนจริง
 ความเป็นของแท้ของการท่อง เที่ ยว
เสมือนจริง น้ันข้ึนอยู่กับนักท่องเ ท่ียวว่าจะ
ยอมรับว่าเป็นของแท้หรือไม่ ความเป็นของแท้ 
ในที่นี้ ไม่มีข้อกำาหนดท่ีแน่นอน ต่างกันตาม
ความคิดของแต่ละคน แม้ตามความเป็นจริง
แล้วการท่องเที่ยวทดแทนจากเทคโนโลยีเสมือน
จริงไม่ใช่ของแท้ แต่หากผู้ใช้บางคนรับรู้ว่า
เป็นของแท้ การท่องเที่ยวนั้นก็มีความเป็นของ
แท้ การรับรู้ดังกล่าวบางส่วนเป็นผลมาจาก 
ลกัษณะนสิยัสว่นบุคคล ซึง่แตล่ะคนกน็ยิามคำาวา่
ความเปน็ของแทต้า่งกนัออกไป เชน่ ของแทด้ัง้เดมิ 
ของที่เลียนแบบเหมือนของดั้งเดิมอย่างไม่มีข้อ
ต่าง หรือได้ถูกสร้างหรือรองรับโดยผู้มีอำานาจ 
เปน็ตน้ นอกจากนีย้งัมกีารศกึษามากมายทีแ่สดง
ให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละคนเช่น อายุ 
เพศ สัญชาต ิระดบัการศกึษา สไตลก์ารทอ่งเทีย่ว
และประสบการณ์การท่องเที่ยวมีผลต่อการรับรู้ 
ความเปน็ของแท ้รวมถงึทศันคตทิีม่ตีอ่เทคโนโลยี
ด้วยธรรมชาติของการใช้ความจริงเสมือนก็
มีผลต่อการรับรู้ ท่ีมีต่อความเป็นของแท้ของ 
การทอ่งเทีย่วเสมอืนจรงิดว้ยเชน่กนั ดงันี ้สถานท่ี  
หากการใช้การท่องเที่ยวทดแทนเสมือนจริง
ตั้งอยู่ ในสถานที่ เดียวกันเพื่อเปิดให้ชมแทน
พื้นที่ที่ปิดเพื่อซ่อมแซม ผู้ เข้าใช้มักยอมรับ
ในความเป็นของแท้มากกว่า กลุ่มคนท่ีสร้าง
การท่องเ ท่ียวทดแทนเสมือนจริงหากเป็น 
กลุ่มคนที่มีอำานาจถูกต้องผู้คนก็จะยอมรับ
ความเป็นของแท้มากกว่า เช่นรูปปั้นวีนัส  
เดอ มีโอ จะได้รับการยอมรับว่าเป็นของแท้
มากกว่าหากสร้างขึ้นใหม่โดยพิพิธภัณฑ์ลุฟท์
ไม่ใช่กลุ่มคนใน SL และท้ายสุดคือ ประสบการณ์
ของความเสมือนจริง เช่น การสร้างสถานที่หรือ
วัตถุเสมือนจริง เช่น พีระมิด จะมีความเป็นของ
จริงมากกว่าการสร้างกิจกรรมข่ีอูฐรอบพีระมิด 
 
 
 

 6.4.9 แรงจูงใจ และข้อจำากัดของ 
นักท่องเที่ยว
 ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม จ ริ ง เ ส มื อ น เ ป็ น 
การท่องเที่ยวทดแทนนั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ
ของการอยากไปเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนมาก
อยากไปเที่ยวเพื่อความพึงใจ รวมถึงแรงผลัก
ให้ไปเที่ยว เช่น อยากหลบหนีไปจากกิจวัตร
ประจำา อยากหาความต่ืนเตน้หรอืความแปลกใหม่  
อยากเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซ่ึงแรงจูงใจ
ทัง้หมดนีเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสมอืนสามารถตอบ
สนองได้ครบหมด แต่ในขอบเขตท่ีจำากดั กลา่วคอื 
ความจริงเสมือนช่วยให้คุณ ‘หลบหนี’ แต่เป็น
ทาง ‘จิตใจ’ มากกว่าทาง ‘ร่างกาย’ ตอบสนอง 
ความแปลกใหม่และความตื่นเต้นหากผู้ใช้มอง
ความจริงเสมือนเป็นสิ่งแปลกใหม่ และความ 
น่ าตื่ น เต้ น  เช่ น  การขี่ ร ถ เสมื อนจริ ง ใน
แอพพลิเคชันชื่อ Cyber Speedway ในลอส
แองเจลิส แต่อาจไม่มากเท่าประสบการณ์จริง 
เทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์
กับทั้งครอบครัว เพื่อน คนแปลกหน้าได้อย่าง
ง่ายดายและราคาถูก แต่ก็อยู่ในขอบเขตของ
การมีเทคโนโลยี เช่น ความต้องการไปยัง 
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วบางแห่ ง  ไป เยี่ ยม เยี ยน 
คนบางคน หรือร่วมกิจกรรมบางอย่าง ความจริง
เสมือนสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ได้ ความจริงเสมอืนสามารถสร้างสถานทีแ่ละวตัถุ
ได้ดีกว่ากิจกรรม ผู้ใช้อาจสนุกไปกับปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมได้แต่ในระดับที่จำากัด
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สรุป 

จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี จากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน 
และได้สัมผัส ท้ังทางตรงและทางอ้อม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต
ประจำาวันของมนุษย์ไปแล้ว และแนวโน้มในอนาคตมนุษย์ยังต้องการใช้
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีในชวีติประจำาวนัอกีเปน็จำานวนมาก เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี
จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก ในอนาคตเทคโนโลยีความจริงเสมือนจะ
เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ความจริงเสมือนนี้จะสามารถ
กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์รับ และ
แสดงข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
แม้ไม่อาจเจาะจงได้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นอย่างไร 
แตจ่ากการศกึษา คน้ควา้ พอทำาใหเ้หน็แนวทางในการพฒันาของเทคโนโลยี
มัลติมีเดียซึ่งในการพัฒนาจำาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการรับสัมผัสของผู้รับได้อย่างสมบูรณ์เพราะอุปกรณ์นี้
จะทำาให้เกิดแรงหรือการสัมผัสทางกายภาพจริงต่อผู้รับรู้ เช่นทำาให้เกิดการ 
มองเหน็ ไดย้นิเสยีง หรอืทำาใหเ้กดิการสมัผสั อปุกรณท์ีใ่ชส้ำาหรบังานประยกุต์
มัลติมีเดีย อย่างเช่น จอภาพสวมศีรษะ (Head-Mounted Display : HMD)  
และถุงมือรับข้อมูล (Data Gloves)  เป็นต้น 
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1. เทคโนโลยีมาจากภาษากรีกว่าอย่างไร
 ก. Technology
 ข. Technologia
 ค. Technoasia
 ง. Technical

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 ก. การนำาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตรม์าประยกุต์

ใชใ้นการพฒันาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ ์วธิี
การและกระบวนการ ในลักษณะผสมสื่อ

 ข. ความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการ และ
ความชำานาญท่ีสามารถนำาไปปฏิบัติภารกิจให้
มีประสิทธิภาพสูง

 ค. กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ส่ิง
ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทาง อุตสาหกรรม ถ้าใน
แง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความ
รู้หรือศาสตร์ที่ เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตใน
อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอ้ือ
อำานวยต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ 

 ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดเรียงลำาดับองค์ประกอบของเทคโนโลยี
มัลติมีเดียได้ถูกต้อง

 ก. คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงสื่อสาร ซอฟต์แวร์ 
และมัลติมีเดีย

 ข. การเช่ือมโยงสือ่สาร ซอฟต์แวร ์มลัตมิเีดยี และ
คอมพิวเตอร์

 ค. คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงสื่อสาร 
และมัลติมีเดีย

 ง. มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงสื่อสาร 
และซอฟต์แวร์ 

4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire In-
ternet) รายบุคคล ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้าง
ก่อนการใช้งาน

 ก. โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
 ข. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 ค. โมเด็ม (Modem)
 ง. ถูกทุกข้อ

5. ซอฟต์แวร์มีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
 ก. 2 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์

ประยุกต์
 ข. 2 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
 ค. 3 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์

ประยุกต์ 3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ง. 3 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์

ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์มาตรฐาน

6. รูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียต่อไปน้ี คือ
ลักษณะของเทคโนโลยีมัลติมีเดียแบบใด

เริ่มต้น

เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2

สิ้นสุด
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 ก. เทค โน โลยี มั ลติ มี เ ดี ย เพื่ อการนำ า เสนอ  
(Presentation Technology Multimedia)

 ข. เทคโนโลยีมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Technology Multimedia)

 ค. เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสยีง (Audio Technology)
 ง. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล (Data Compres-

sion Technology)

7. เทคโนโลยีใดเกีย่วขอ้งกบั ขอ้ความตอ่ไปนี ้“ก�ร
จัดเก็บ ก�รประมวลผล ก�รปรับแต่ง ก�รใช้
ง�นก�รเรียกห� สืบค้น” 

 ก. เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) 
 ข. เทคโนโลยเีกีย่วกบัวดีโิอ (Video Technology) 
 ค. เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสยีง (Audio Technology)
 ง. เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล (Data Compres-

sion Technology)

8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ก. ความเรียบง่าย
 ข.  ความสมำ่าเสมอ
 ค. ความเป็นเอกลักษณ์
 ง. ความเป็นเอกเทศน์

9. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่มีการประยุกต์จากเทคโนโลยี
มั ลติมี เ ดีย ใน ส่วนของจอภาพสวมศี รษะ 
(Head-Mounted Display : HMD)

 ก.    
 

 ข.  
 

 ค.    
 

 ง.  

10. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่มีการประยุกต์จากเทคโนโลยี
มัลติมีเดียในส่วนของถุงมือรับข้อมูล (Data 
Gloves)  

 ก.    

 
 ข.  

 
 ค.    

 
 ง.  

หน่วยที่ 7
	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 211



1. เทคโนโลยีมาจากภาษาใด และเขียนอย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงบอกความหมายของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมี่กี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
คำ�ชี้แจง จงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
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4. จงอธบิายวงจงขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาระบบมลัติมเีดียปฏสิมัพนัธข์องแดสท์แบซ (Dastbaz) 
มาพอสังเขป

วงจรขั้นตอน
การออกแบบ

และพัฒนาระบบ
มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์

การศึกษา
ความต้องการ
 ของระบบ 
   (System
     Requirements)

     การออกแบบ 
(Designing)

การประเมินผล 
(Evaluation)

การพัฒนาและ
   ติดตั้งระบบ 
    (Implementation)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………กก………

5. จงบอกหลักการออกแบบสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาเป็นข้อ ๆ พร้อมอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จงบอกลักษณะของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology) มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. จงบอกชื่อของอุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology) ที่รู้จักมา 2 ชื่อ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. จงบอกลักษณะของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในอนาคตมาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. ในอนาคตทางด้านการศึกษามีการนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้อย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. อะไรคือแรงจูงใจและข้อจำากัดของนักท่องเที่ยวในการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามาใช้งาน
ในปัจจุบัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  ค้นคว้าหาข้อมูลระดมสมองเขียน

วเิคราะหล์งในกระดาษปรุฟ๊ทีผู่ส้อนแจกใหใ้นรปูแบบของแผนภมูกิา้งปลา  
(Fish Bone Diagram) และใช้เวลาการนำาเสนอหัวข้อละ 10 นาที

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
  1. ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  2. รูปแบบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  3. เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง
  4. กระบวนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  5. การรับรู้ทางกายภาพกับงานมัลติมีเดียประยุกต์
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มีการ
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เมือ่เกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 

 
ข้อที่ คำาตอบ

1 ข

2 ง

3 ก

4 ง

5 ค

6 ก

7 ข

8 ง

9 ก

10 ข
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 1. เทคโนโลยีมาจากภาษาใด และเขียนอย่างไร
  เทคโนโลยีมาจากภาษากรีก  และเขียนว่า Technologia

 2. จงบอกความหมายของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาพอสังเขป
 หมายถึงการนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ
และกระบวนการ ในลักษณะผสมสื่อ หลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเน้น 
การโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

 3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมี่กี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
  มี 4 ข้อ คือ
  1. คอมพิวเตอร์
  2. การเชื่อมโยง สื่อสาร
  3. ซอฟต์แวร์
  4. มัลติมีเดีย

 4. จงอธบิายวงจงขัน้ตอนการออกแบบและพัฒนาระบบมลัติมีเดียปฏสัิมพันธข์องแดสทแ์บซ (Dastbaz) 
มาพอสังเขป  
  1. การศึกษาความต้องการของระบบ
   เป็นข้ันตอนเริ่มต้นของการพัฒนา โดยจะครอบคลุมต้ังแต่การศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ  
เริ่มต้นจากกำาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ กำาหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับ 
การพฒันาระบบ พจิารณาจัดหาฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร ์รวมทัง้เคร่ืองมอืพฒันาสือ่มลัติมีเดียทีเ่หมาะสม สดุทา้ยคอืพจิารณา
วธิกีารบนัทกึ จดัเกบ็ และเผยแพรร่ะบบมลัตมิเีดีย การศกึษาความตอ้งการของระบบเพือ่ใหส้ามารถประเมนิความตอ้งการ 
และความเป็นไปได้ของระบบก่อนการพัฒนา
  2. การออกแบบ
   เป็นข้ันตอนกำาหนดรูปแบบ และคุณลักษณะของระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถนำาเทคนิคการจัดทำาสตอรีบอร์ด Storyboard) มาประยุกต์ใช้ในการกำาหนดเค้าโครงของการออกแบบได้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
   - การออกแบบเนือ้หา (Design Information) เปน็การกำาหนดรปูแบบ และคณุลกัษณะของสือ่ตา่ง ๆ   
ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับการนำาเสนอ และ 
เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - การออกแบบหน้าจอ เป็นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อสร้างส่วน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น ออกแบบจอภาพให้แสดงผลเป็นหน้าต่างหรือวินโดวส์ (Window) ได้หลาย  
วินโดวส์ และสามารถทำางานได้พร้อม ๆ กัน เป็นต้น
   - การออกแบบระบบนำาทาง (Design Navigator System)   เปน็การกำาหนดรปูแบบ และคุณลกัษณะ
การเช่ือมโยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุม และเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และทั่วถึง เช่น ระบบได้มี 
การออกแบบเครื่องช่วยนำาทางสำาหรับใช้ควบคุม ได้แก่ ปุ่มไปข้างหน้า (forward) ปุ่มย้อนกลับ (back) ปุ่มไปยังหน้า

เฉลยแบบฝึกหัด
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สุดท้าย (last page) และปุ่มไปยังหน้าแรก (first page) ไว้ส่วนล่างของทุก ๆ จอภาพ นอกจากนี้ยังมีปุ่มช่วยเหลือและ
ปุ่มอื่น ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
   - การออกแบบระบบการควบคุม (Design System Control)  เป็นการกำาหนดความจำาเป็นที่ต้อง
มีหรือใช้งานร่วมกันภายในระบบ สามารถที่จะควบคุมการทำางานได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสำาหรับชม 
และฟงัวดีทิศันค์วรเปน็ชนิดท่ีสามารถรองรบัการทำางานกบัสือ่ทีไ่ดจ้ดัทำาไว ้เชน่ สือ่วดิโีอชนดิสตรีมม่ิงท่ีสรา้งจากโปรแกรม 
ไมโครซอฟท์วินโดวส์มีเดียเซอร์วิส (Microsoft Windows Media Services) จำาเป็นต้องติดตั้งวินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ 
(Windows Media Player) ไว้ด้วย ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเล่นวีีดิทัศน์สตรีมมิ่งได้ หรือแม้แต่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจำาเป็นต้องมีระบบบุ๊คมาร์ค (Bookmarking System) ไว้ด้วย เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้ทราบว่าตนเองได้
เรียนเนื้อหาส่วนใดไปบ้างแล้ว เป็นต้น
  3.  การพัฒนาและติดตั้งระบบ  
   เป็นการนำาผลลัพธ์ท่ีได้จากการออกแบบมาพัฒนา และติดต้ังระบบ เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะ 
และแบบต่าง ๆ ตามที่ได้กำาหนดไว้ โดยมีกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนดังนี้
   - การสร้างต้นแบบ (Prototype)  โดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรม (Coding) หรือนำาเครื่องมือการสร้าง
มัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อจัดทำาเป็นต้นแบบตามที่ได้กำาหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบ
   - การทดสอบการทำางานเบื้องต้น (Beta Testing) ทำาการทดสอบและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมหรือต้นแบบที่ได้สร้างไว้ หากพบข้อผิดพลาดให้ทำาการแก้ไขในเบื้องต้นจนกว่าจะผ่านการทดสอบ
   - การติดตั้ง (Installation) ทำาการติดตั้งระบบโดยทำาการติดตั้งตัวโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
จัดทำาคู่มือ และฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
  4. การประเมินผล (Evaluation)
   เป็นขัน้ตอนทีท่ำาต่อภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารตดิตัง้ระบบแลว้ จำาเปน็ตอ้งมกีารประเมนิผลเพือ่รบัทราบ
ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินของผู้ประเมิน หากว่าการประเมินผลยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง   และแก้ไขระบบต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์

 5. จงบอกหลักการออกแบบสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาเป็นข้อ ๆ พร้อมอธิบาย  
  1. ความเรียบง่าย (Simplicity)
   หมายถึง รูปแบบและลักษณะท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่มีกราฟิกหรือ 
ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะการที่มีกราฟิกหรือตัวหนังสือที่เคลื่อนไหวอยู่มากเกินไป จะเกิดการรบกวน
สายตาทำาใหผู้ท้ีใ่ชเ้กดิความรำาคาญ และอาจทำาใหผู้ใ้ชส้นใจในกราฟิกมากเกนิไปจนละเลยหรือมองข้ามต่อเนือ้หาสำาคญัได้
  2. ความสมำ่าเสมอ (Consistency)
   หมายถึง การใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งมัลติมีเดีย เช่น รูปแบบของหน้าจอ รูปแบบกราฟิก  
ระบบนำาทาง และโทนสี เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรมีลักษณะที่เหมือนกันโดยตลอดทั้งมัลติมีเดีย เพื่อที่จะทำาให้ผู้ใช้
งานเกิดความรู้สึกว่าแต่ละหน้าของมัลติมีเดียมีความเป็นหนึ่งเดียว และรู้สึกถึงความเป็นระเบียบอีกด้วย
  3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
   หมายถงึ  การออกแบบเทคโนโลยมีลัติมีเดียท่ีเนน้การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณเ์ฉพาะตัวโดยการใช้
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ซึ่งผู้สร้างเทคโนโลยีมัลติมีเดียจะเลือกใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  4. ความมีประโยชน์ (Usefulness)
   หมายถึง การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ผู้ออกแบบควรให้ 
ความสำาคัญกับการคัดกรองข้อมูล ควรเลือกข้อมูลที่ทันสมัย และมีการตรวจสอบความถูกต้อง
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  5. ระบบนำาทาง (Navigation System)
    หมายถึง การออกแบบระบบนำาทางที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้อย่างสะดวก วางไว้ในตำาแหน่งที่
เห็นได้ชัดเจน และอยู่ในตำาแหน่งเดิมทุกหน้า ควรมีคำาอธิบายประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่สับสน
  6. การแสดงผลรวดเร็ว (Rapid Output)
    หมายถึง เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือทำากิจกรรมใด ๆ ก็ตามควรจะปรากฏ 
สิ่งตอบสนองขึ้นมาบนจออย่างรวดเร็ว เพราะการรอนาน ๆ จะทำาให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจนปิดมัลติมีเดียไปเลย
ก็เป็นได้
  7. ความชัดเจน (Clarity)
   หมายถึง การนำาเสนอเนื้อหาของเทคโนโลยีมัลติมีเดียต้องแสดงถึงจุดมุ่งหมายของมัลติมีเดีย 
อย่างชัดเจน ผู้ออกแบบจึงต้องพยายามแสดงให้เห็นว่ามัลติมีเดียนั้นนำาเสนอเนื้อหาหรือให้บริการอะไร เพ่ือที่จะให้ผู้ใช้
เข้าใจได้ทันทีว่าจะได้รับอะไร
  8. ความเป็นมาตรฐาน (Standardization)
   หมายถงึ การออกแบบใหม้ลีกัษณะเปน็สากลเพ่ือใหผู้้ใชง้านท่ัวไปเข้าใจได้ง่าย แมว้า่หนา้ตามลัตมิเีดยี
จะแตกต่างจากที่อื่น แต่ควรมีระบบการทำางานที่ตรงกับความคิดของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และ
สะดวกสบาย การแสดงผลเทคโนโลยีมัลติมีเดียต้องแสดงผลออกมาได้เหมือนหรือใกล้เคียงกันมากท่ีสุดถึงแม้ว่าจะเกิด 
การแสดงผลจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่องกันก็ตาม
  9. ความมีเสถียรภาพ (Robustness)
   หมายถงึ การแสดงทกุอยา่งทีส่รา้งขึน้บนหนา้จอมลัตมิเีดยีตอ้งใชง้านไดจ้รงิ เชน่ แบบฟอร์มตอ้งกรอก
ข้อมูลได้จริง ระบบนำาทางหรือลิงค์ต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง เป็นต้น

 6. จงบอกลักษณะของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology) มาพอสังเขป 
  เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน บางคร้ังเรียกส้ัน ๆ  วา่ความจริงเสมอืน  (VR : Virtual Reality) หรือชือ่ยอ่วา่ 
วีอาร์ เป็นเทคโนโลยทีี่เขา้มามีบทบาทตอ่งานทางด้านมลัติมเีดียเป็นอย่างมาก เนือ่งจากรปูแบบของเทคโนโลยีที่สามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้ทำาให้เกิดความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์นั้น ๆ จริง โดยการสร้างการจำาลอง
เหตุการณ์เสมือนข้ึนจากการทำางานของคอมพิวเตอร์ ความจริงเสมือนจะสร้างแบบจำาลองเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมข้ึน
ในรปูแบบภาพหรอืภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิซึง่เปน็รูปแบบทีป่ระสาทสัมผัสของมนษุยม์กีารปฏสัิมพันธก์บัโลกทางกายภาพ
จริงรอบตัวของมนุษย์อยู่แล้ว ทำาให้สามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสารสนเทศนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

 7. จงบอกชื่อของอุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology) ที่รู้จักมา 2 ชื่อ
  - จอภาพสวมศีรษะ (Head Mounted Display : HMD)
  - ถุงมือรับข้อมูล (Data Gloves)  

 8. จงบอกลักษณะของเทคโนโลยีความจริงเสมือนในอนาคตมาพอสังเขป
  ในอนาคตเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนจะสามารถกระตุ้นประสาทสัมผสัท้ัง 5 ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ และ
มีอุปกรณ์รับและแสดงข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 9. ในอนาคตทางด้านการศึกษามีการนำาเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้อย่างไร
  ความจริงเสมือนมีประสิทธิภาพที่สูงมากสำาหรับการเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษา นักการศึกษาหลายคน
ก็เห็นประสิทธิภาพนี้เช่นกัน และจากการค้นคว้าพบว่าความจริงเสมือนมีประโยชน์ในการสอนนักเรียนหลากหลายวัย  
ในวิชาต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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  ความจริงเสมือนเป็นลู่ทางการส่งข้อมูลที่มากมายเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความสามารถในการรับรู้โดย
ธรรมชาติ นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ และการที่ความจริงเสมือนมักให้ความบันเทิง
ด้วยผู้เรียนจึงจดจ่อกับการเรียนได้นานกว่า การใช้ความจริงเสมือนเพื่อการศึกษาสามารถนำาไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน  
ตวัอยา่งเชน่ องคก์รดา้นวฒันธรรมกรกีโบราณชือ่วา่ The Foundation of the Hellenic World ได้สรา้งแผนกเทคโนโลยี
เสมือนจริงขึ้นมาในปี 1998 และจัดให้มีการจัดแสดงความจริงเสมือนเพื่อการให้ความรู้ที่หลากหลายในโซน “ศูนย์
วัฒนธรรม” ซึ่งผลลัพธ์คือได้รับความนิยมอย่างมาก รวมทั้งยังได้เปิดโรงละครเสมือนจริง (VR Theatre) ที่บรรจุคนได้ 
130 คนในศูนย์นี้ โดยการแสดงแรกที่จัดคือ interactive tour ในกรุงเอเธนส์โบราณ

 10. อะไรคอืแรงจงูใจและขอ้จำากดัของนกัทอ่งเทีย่วในการใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืนเขา้มาใชง้านใน
ปัจจุบัน 
  การยอมรับความจริงเสมือนเป็นการท่องเที่ยวทดแทนน้ันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของการอยากไปเที่ยว  
นักท่องเที่ยวส่วนมากอยากไปเที่ยวเพื่อความพึงใจ รวมถึงแรงผลักให้ไปเที่ยว เช่น อยากหลบหนีไปจากกิจวัตรประจำา 
อยากหาความตื่นเต้นหรือความแปลกใหม่ อยากเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งแรงจูงใจทั้งหมดนี้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนสามารถตอบสนองได้ครบหมด แต่ในขอบเขตที่จำากัด กล่าวคือ ความจริงเสมือนช่วยให้คุณ ‘หลบหนี’ แต่เป็นทาง 
‘จติใจ’ มากกวา่ทาง ‘รา่งกาย’ ตอบสนองความแปลกใหมแ่ละความต่ืนเต้นหากผู้ใชม้องความจริงเสมอืนเปน็ส่ิงแปลกใหม่ 
และความน่าตื่นเต้น เช่น การขี่รถเสมือนจริงในแอปพลิเคชันชื่อ Cyber Speedway ในลอสแองเจลิส แต่อาจไม่มากเท่า
ประสบการณจ์ริง เทคโนโลยเีสมือนจรงิชว่ยใหผู้ใ้ชม้ปีฏสิมัพนัธก์บัทัง้ครอบครวั เพือ่น คนแปลกหนา้ไดอ้ยา่งงา่ยดายและ
ราคาถกู แตก็่อยูใ่นขอบเขตของการมเีทคโนโลย ีนอกจากนีย้งัมปีจัจยัดงึดดู เชน่ ความอยากไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วบางแหง่  
ไปเยี่ยมเยียนคนบางคน หรือร่วมกิจกรรมบางอย่าง ความจริงเสมือนสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้  
ความจริงเสมือนสามารถสร้างสถานท่ีและวัตถุได้ดีกว่ากิจกรรม ผู้ใช้อาจสนุกไปกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้แต่ในระดับที่
จำากัด
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ชื่อวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา  2901-2132
ชื่อหน่วย     จรรยาบรรณในการใช้  
   มัลติมีเดีย
จำานวนชั่วโมง  4 ชั่วโมง

สาระสำาคัญ
สภาพสังคมในปัจจุบันมีความต้องการความสันติ 

ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม  
การพัฒนา เป็นต้น การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัย 
ความอุปถัมภ์คำ้าจุนเกื้อกุลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมี 
ความโอบออ้มอารตีอ่กนัแลกเปลีย่นประสบการณค์วามคดิ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในสังคมให้ทุกคนอยู่รอดได้ 
แต่ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นสังคมใหม่ท่ีมี
กระแสความรนุแรงเหน็แกต่วั เหน็แกไ่ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในสังคมธุรกิจที่ต้องการความอยู่รอดอย่างเป็นรูปธรรม  
จึงมีส่วนของสังคมแสดงความเห็นแก่ตัว และทำาลายสังคม
ทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงไปยังผู้บริโภค และสังคม
โดยส่วนรวม

แผนการจัดการเรียนรู้

จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดียจะมีประโยชน์ก็ต่อ
เมื่อนำาไปปฏิบัติ เพราะจริยธรรมเป็นหลักสำาคัญสำาหรับ
การปฏิบัติ การศึกษาเพื่อเข้าใจหรืออธิบายได้เท่านั้นไม่มี
ประโยชน์ แต่การนำาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
มัลติมีเดียไปใช้ปฏิบัตินั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่า อีกทั้ง
ผู้ที่นำาไปปฏิบัติหรือใช้งานจำาเป็นจะต้องมีจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์, ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, มัลติมีเดีย, จรรยาบรรณต่อสังคม 
และจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เพ่ือใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
ต่อผู้ใช้งาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มัลติมีเดีย  
เพียงเท่านี้ก็จะใช้ เทคโนโลยีมัลติมี เดียอย่างเต็ม ท่ี   
เต็มความสามารถ และไม่ผิดต่อกฎหมายอีกด้วย

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณได้
2. อธิบายความสำาคัญของจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพได้
3. บอกจรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดียได้
4. บอกจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ได้
5. อธิบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้

คอมพิวเตอร์ได้
6. อธิบายหลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได้

หน่วยที่ 8
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มัลติมีเดีย
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หน่วยที่ 8 
จรรยาบรรณในการใช่

มัลติมีเดีย

ผังมโนทัศน์

1. ความหมายของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

2. ความสำาคัญของ
จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

3. จรรยาบรรณใน
การใช้มัลติมีเดีย

4. จรรยาบรรณของ
นักคอมพิวเตอร์

5. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน

การใช้คอมพิวเตอร์

6. หลักกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน่วยที่ 8
จรรยาบรรณในการใช้

มัลติมีเดีย

1. ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
คำาว่า “จริยธรรม” มาจากคำา จริยะ + ธรรมะ คำาว่า 

“จรยิะ” หมายถงึ ความประพฤตหิรอืกริยาทีค่วรประพฤติ
ปฏิบัติ ส่วนคำาว่า “ธรรมะ” มีความหมายว่า คุณความดี  
เมือ่นำาสองคำามารวมเป็นคำาว่า “จรยิธรรม” จงึมีความหมาย 
ถึงความประพฤติที่ดีงาม

จริยธรรมมีความหมายหลายแบบ ซึ่งนักการศึกษา
ทั้งไทย และต่างประเทศได้ให้ความหมายทางจริยธรรม
ไว้ ดังนี้

กระมล  ทองธรรมชาติ  (2529 : 80) กล่าวว่า
จริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือ หลักความประพฤติที่ควร
แก่การยึดถือ และปฏิบัติตาม

พนัส  หันนาคินทร์  (2548 : 10) กล่าวว่าจริยธรรม 
หมายถงึ ความประพฤตอินัพงึปฏิบัตติอ่ตนเอง ต่อผูอ้ืน่ และ
ต่อสังคมเพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง และความเจริญ 
รุ่งเรืองในสังคม

พุทธทาสภิกขุ (2521 : 3) ให้ความหมายของ
จรยิธรรมวา่ จรยิธรรมตรงกบัคำาวา่ Ethics ในภาษาองักฤษ 
จริย แปลว่า ควรประพฤติหรือพึงปฏิบัติ

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524 : 27) มีความเห็น
ต่างกันออกไป โดยกล่าวว่าจริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ทางจิตใจ และสภาพแวดล้อมซึ่งทำาให้บุคคลทำาความดี 
และไม่ทำาชั่ว

สาโรช  บัวศรี (2522 : 18) ได้ให้ความหมายของ
จริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติเพื่อ
อยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม

อารมณ์  ฉนวนจิตร (2551 : 7) ให้ความเห็นว่า 
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม และตนเอง

คาร์เตอร์  วี กู๊ด (Carter  V. Good. 1973 : 314) 
ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม คือ การปรับ
ตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ 
ถูกต้องดีงาม

อัลเบิร์ด  แบนดูรา (Bandura.  1977 : 1) กล่าว
สรุปไว้ว่า จริยธรรมคือ กฎสำาหรับการประเมินพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้

ลอร์เรนซ์  โคลเบอร์ก (Lawrence  Kohl-
berg. 1976 : 45) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานของ 
ความยติุธรรม ซ่ึงยึดถอืเอาการกระจายสิทธ ิและหนา้ทีอ่ยา่ง
เท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับโดยทั่วไป 
แตเ่ปน็กฎเกณฑซ์ึง่มคีวามเปน็สากลทีค่นสว่นใหญ่รบัไวใ้น 
ทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งกัน เน้นอุดมคติ ดังนั้น  
พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิ และ 
ข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน 

สรุปความหมายของคำาว่า “จริยธรรม” จากทัศนะ
ของผู้รู้ทั้งไทย และต่างประเทศมีความหมายตรงกัน คือ 
เป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งบุคคลผู้นั้นควรยึดถือ
ในการดำารงชีวิต และการทำาตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์  
และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ส่วนคำาว่าจรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติ
ปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึง
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาชีพได้
ประมวลขึ้นเป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ถึ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ป ลู ก ฝั ง  
และเสริมสร้างให้สมาชิกมีจิตสำานึกบังเกิดขึ้นในตนเอง 
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวัง
ใหส้มาชกิไดย้ดึถอืเพือ่รกัษาชือ่เสยีง และสง่เสรมิเกียรตคุิณ
ของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน
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ดังนั้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงเป็นเครื่องมือ
สำาคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งมีหน้าที ่
รับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร และให้บริการแก่ 
ผูป้ระกอบการไดม้แีนวทางปฏบัิตตินอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ทั้งความประพฤติในชีวิตส่วนตัว และการประกอบอาชีพ
การงาน อันจะนำามาซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการได้รับความเลื่อมใส ศรัทธา และ
เชื่อถือจากประชาชนทั่วไป

2. ความสำาคัญของจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ

จริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาคือ  
ความประพฤติ และธรรม คือเครื่องรักษาความประพฤติ 
การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพจะต้อง
คำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกเสมอ ท้ังนี้ก็คือจะ
ต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด หากประกอบ
อาชีพโดยไร้จริยธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคม และ
ประเทศชาติฉะนั้นจริยธรรมจึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งท่ี
จะลดปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนความสำาคัญของจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ มีดังนี้

2.1 ช่วยให้ผูป้ระกอบอาชพีแตล่ะสาขาไดใ้ช้วิชาชพี
ในทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม และเป็นประโยชนต์อ่สงัคม และ
ประเทศชาติ

2.2 ช่วยควบคุม และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพ
ทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามสำานกึในหนา้ที ่และ
มีความรับผิดชอบในงานของตน

2.3 ชว่ยสง่เสรมิควบคมุการผลติ และการปฏิบติังาน 
ให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ในเรื่องของ 
ความปลอดภัย และการบริการที่ดี

2.4 ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพไม่เอารัด 
เอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เห็นแก่ตัว ทั้งนี้ต้องยึดหลัก 
โดยคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคเสมอ

2.5 ช่วยให้วงการธุรกิจของผู้ประกอบอาชีพมี 
ความซ่ือสัตย์ ยุติธรรม และมีความเอื้อเฟื้อต่อสังคม 
ส่วนรวมมากขึ้น

วิธีการที่นำามาใช้สร้างจริยธรรมสามารถทำาได้ ดังนี้
 1) การอบรมตามหลักของศาสนา
 2) การปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 3) การสอนให้รู้จักความเมตตาต่อผู้อื่น

 4) การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
 5) การใช้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดความคล้อย

ตาม
 6) การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์
 7) การจัดส่ิงแวดล้อม และประสบการณ์ใน

ทางท่ีดี จริยธรรมท่ีผู้ประกอบอาชีพควร
ประพฤติ

หลักในการยึดถือปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพทั่วไป
พงึกระทำาเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ในอาชพีของตน และรว่ม
รับผิดชอบในสังคม ควรมีดังนี้ 

 1) ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

 2) การมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม
 3) ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยใน

บริการ
 4)  การมจีรรยาอาชพี และดำาเนนิกจิการอยา่ง

มีคุณภาพ
 5) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า
 6) การเคารพสิทธ ิและรักษาผลประโยชนข์อง

ผู้อื่น
 7) การใช้จริยธรรมในการติดต่อสื่อสาร
 8) การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน
 9) การสร้างวินัยในการประกอบอาชีพ
 10) การดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 11) การให้แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
 12) การประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่น

เพียร

รูปที่ 8.1 จริยธรรมช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพได้ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม ที่มา : ขวัญดารินทร์  จิตหาญ, เอกสารประกอบการสอน, 2558

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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3. จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย
จรรยาบรรณทีก่ำาหนดขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ

หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
นั้น ในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำาสิ่งใดผิด
จรรยาบรรณนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมใน
แต่ละประเทศด้วย ตัวอย่างของการกระทำาที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำาที่ผิดจรรยาบรรณ เช่น การใช้ 
คอมพิวเตอร์ทำาร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อ 
ความรำาคาญ เช่น การนำาภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของ
บุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้
คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิด
ลขิสทิธ์ิ โดยทัว่ไป เมือ่พจิารณาถงึจรยิธรรมเกีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และสารสนเทศแลว้ จะกลา่วถงึใน 
4 ประเด็น ที่รู้จักในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย

• ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
• ความถูกต้อง (Information Accuracy)
• ความเป็นเจ้าของ (Information Property)
• การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)
3.1 ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดย

ทั่วไปจะหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำาพัง และเป็นสิทธิท่ี
เจา้ของสามารถทีจ่ะควบคมุขอ้มลูของตนเองในการเปดิเผย 
ให้กับผู้ อ่ืน สิทธินี้ ใช้ ไ ด้ครอบคลุมทั้ งปัจเจกบุคคล  
กลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบันมีประเด็นเก่ียวกับ
ความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่าสังเกตดังนี้

 3.1.1 การเข้าไปดูข้อความในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูลในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์รวมทั้งการบันทึก – แลกเปล่ียน
ขอ้มลูทีบุ่คคลเข้าไปใชบ้รกิารเว็บไซต ์และกลุม่
ข่าวสาร
 3.1.2 การใช้เทคโนโลยีในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล 
เช่น บริษัทใช ้คอมพวิเตอรใ์นการตรวจจบัหรอื 
เฝา้ดกูารปฏบิติังาน/การใชบ้รกิารของพนกังาน 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามการทำางานเพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพการใช้บริการ แต่กิจกรรม
หลายอย่ างของพนักงานก็ถูก เฝ้ าดูด้ วย 
พนกังานสญูเสยีความเปน็สว่นตวั ซึง่การกระทำา 
เช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม

 3.1.3 การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด
 3.1.4 การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูล 
ส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนำาไปสร้างฐานข้อมูลประวัติ
ลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนำาไปขายให้กับบริษัทอื่น

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวัง 
การให้ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการใช้ 
โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ 
เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล์

3.2 ความถูกต้อง (Information Accuracy)
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และ

เรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ 
ความนา่เชือ่ถอืไดข้องขอ้มลู ทัง้นี ้ขอ้มลูจะมคีวามนา่เช่ือถอื
มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึก 
ขอ้มลูดว้ย ประเดน็ดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความถูกตอ้ง 
ของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิด
ชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น 
ในกรณีท่ีองค์กรให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณี
ของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็นหนึ่ง คือ 
จะทราบได้อยา่งไรว่าขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้นัน้ไมไ่ดเ้กิดจาก
ความจงใจ และผู้ใดจะเปน็ผู้รับผิดชอบหากเกดิข้อผดิพลาด 
ดังนั้น ในการจัดทำาขอ้มูลและสารสนเทศใหม้ีความถกูตอ้ง  
และน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนที่จะนำาเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่
บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ
ตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาใน 
ความรบัผดิชอบหรือทีส่อน เพือ่ตรวจสอบวา่คะแนนทีป่อ้น
ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

3.3 ความเปน็เจา้ของ (Information Property)
ความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการ 

ถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปท่ีจับต้องได้  
เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอด และบันทึก
ลงในส่ือต่าง ๆ ได้ เช่นสิ่งพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น 
ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึง 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เมื่อท่านซื้อโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธ์ิ นั่นหมายความว่าท่านได้
จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้
จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หรือ
ไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น ๆ ถึงแม้ว่า
คอมพิวเตอร์เครื่องน้ัน ๆ ท่านเป็นเจ้าของ และไม่มีผู้อื่น
ใช้ก็ตามในขณะที่บางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้
หลาย ๆ เครื่อง

การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อน 
เป็นการกระทำาท่ีจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า
โปรแกรมทีจ่ะทำาการคัดลอกนัน้ เปน็โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ที่ท่านมีลิขสิทธิ์ในระดับใด โปรแกรมแต่ละประเภทจะมี
ความหมายดังนี้

• ซอฟต์แวร์ (Copyright หรือ Software License)  
หมายถึง โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ผู้ ท่ีต้องการใช้จะต้อง 
ซื้อลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้

• แชร์แวร์ (Shareware)  หมายถึง โปรแกรมที่ให้
ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

• ฟรีแวร์ (Freeware)  หมายถึง โปรแกรมที่ใช้งาน
ได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้

3.4 การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)
ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือระบบ

คอมพิวเตอร์มักจะมีการกำาหนดสิทธิตามระดับของ 
ผู้ใชง้าน ทัง้นีเ้พือ่เปน็การป้องกนัการเข้าไปดำาเนนิการต่าง ๆ   
กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษา
ความลับของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ 
เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุง และการลบ เป็นต้น  
ดงันัน้ ในการพฒันาระบบคอมพวิเตอรจ์งึไดม้กีารออกแบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้ และ 
การเขา้ถงึข้อมลูของผูอ้ืน่โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมนัน้ กถ็อืเปน็ 
การผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายร่วมกัน
ให้เป็นระเบียบ หากผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบ 
และข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว  
การผิดจริยธรรมตามประเด็นก็คงจะไม่เกิดขึ้น

ปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 
สิ่งจำาเป็นสำาหรับทุกองค์กร การเชื่อมโยงสารสนเทศผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ ทำาให้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของระบบ คือ 
ข้อมูล และสารสนเทศอาจถูกจารกรรม ถูกปรับเปลี่ยน  
ถูกเข้าถึงโดยเจ้าของไม่รู้ตัว ถูกปิดกั้นขัดขวางให้ไม่

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือถูกทำาลายเสียหายไป ซ่ึง
สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากบนโลกของเครือข่าย โดย
เฉพาะเมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังน้ันการมีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ 
ไม่แพ้กัน มีรายละเอียดดังนี้

• ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
• ไม่บิดเบือนความถูกต้องของข้อมูล ให้ผู้รับคนต่อ

ไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
• ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ไม่ทำาลายข้อมูล
• ไม่เข้าควบคุมระบบบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่

ได้รับอนุญาต
• ไม่ทำาให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคล

หน่ึง เชน่ การปลอมอีเมลข์องผูส้ง่เพือ่ใหผู้ร้บัเขา้ใจผดิ เพือ่
การเข้าใจผิด หรือต้องการล้วงความลับ

• การขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ โดยการ
ทำาให้มีการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์จนหมด หรือถึง 
ขีดจำากัดของมัน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 
การโจมตีจะทำาโดยการเปดิการเชือ่มต่อกบัเซิรฟ์เวอรจ์นถงึ
ขีดจำากัดของเซิร์ฟเวอร์ ทำาให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ ไม่สามารถ 
เข้ามาใช้บริการได้

• ไม่ปล่อย หรือ สร้างโปรแกรมประสงค์ร้าย  
(Malicious Program) ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า  (Malware)  
เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำาการ ก่อกวน ทำาลาย 
หรือทำาความเสียหาย ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย 
โปรแกรมประสงคร์า้ยทีแ่พรห่ลายในปจัจบุนัคือ ไวรสั เวร์ิม 
และม้าโทรจัน

• ไม่ก่อความรำาคาญให้กับผู้อื่น โดยวิธีการต่าง ๆ 
เชน่ สแปม (Spam) การส่งอเีมล์ไปยงัผู้ใชจ้ำานวนมาก โดยม ี
จุดประสงค์เพื่อการโฆษณา

• ไม่ผลิตหรือใช้สปายแวร์ (Spyware) โดย 
สปายแวร์จะใช้ช่องทางการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต 
เพื่อแอบส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นไปให้กับบุคคลหรือ
องค์กรหนึ่งโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ

• ไม่สร้างหรือใช้ไวรัส
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รูปที่ 8.2 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ทำาร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 
ที่มา : www.cream8618713.blogspot.com, (มิถุนายน 2559)

4. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
ในสว่นของการใชค้อมพวิเตอรน์ัน้ ผูใ้ชจ้ำาเปน็อยา่งยิง่ 

ที่จะต้องมีจรรยาบรรณในการใช้ ซึ่งถือว่าสำาคัญอย่าง
มากในการเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่ดี ต้องมีจรรยาบรรณ
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และต่อ 
ผู้รับบริการ ดังนี้

4.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
 1) ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่ และดำารงชีวิต เหมาะสมตามหลัก 
ธรรมาธิบาล
 2) ประกอบวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ใฝ่หา 
ความรู้ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ เป็นการพัฒนาตน และ
งานทีร่บัผดิชอบ อนัจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพให้
ตนเอง และหน่วยงานที่สังกัด
 3) ผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์จะมี
ความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุความสำาเร็จของงานสูงสุด

4.2  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
 1) ตัง้มัน่อยูใ่นความถูกตอ้ง มเีหตผุล และ
รู้รักสามัคคี
 2) ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น 
ของตน เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของสทิธิ
เดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 3 )  ใ ห้ ค ว ามยกย่ อ ง  และนั บถื อ 
ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้
ความสามารถ และความประพฤติดี
 4) รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมอาชีพ

4.3 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 1) ไม่ประพฤติหรือกระทำาการใด ๆ  
อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ
แห่งตน
 2) ใช้ความรู้ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ ไม่ใช่ในทางทำาลายหรือกลั่นแกล้ง
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
 3) ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคล
อื่น ๆ หรือกลุ่มวิชาชีพอื่น
 4) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพ
และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

4.4 จรรยาบรรณต่อสังคม
 1) ปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตน ในอาชีพ 
นกัคอมพวิเตอรท์ีดี่ เปน็แบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม
 2) ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสำาหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และ 
หลักคุณธรรม จริยธรรม
 3) ไมใ่ชอ้ำานาจหนา้ทีโ่ดยไมช่อบธรรมใน
การเอือ้ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชน ์หรอื
เสียประโยชน์
 4) ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปใน 
ทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิด 
ผลเสียต่อผู้อื่น

4.5 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
 1) เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความ 
เสมอภาคของผู้ อื่ น  ปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ด้ วย 
ความโปร่งใสเป็นธรรม
 2) รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
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5. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช ้
   คอมพิวเตอร์

จริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณเป็นเร่ือง
ของการกำาหนดความถูกต้องดีงาม สิ่งที่ไม่ควรทำา มี 
หลักปฏิบตัใินระดบัทีส่งูกวา่มารยาทในสงัคม เช่น พนกังาน
คอมพิวเตอร์คนหนึ่งเอาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่ 
เขาจะต้องเห็นตามหน้าท่ีการงานไปหาผลประโยชน์แก่
ตนเอง เช่น ขายรายชื่อนั้นให้ธุรกิจอื่น หรือบอกให้แก่ 
คู่สมรสซึ่ ง เป็นพนักงานขายตรงไปเสนอขายสินค้า  
การกระทำาเชน่น้ีถอืว่าไมถู่กตอ้ง ไมม่จีรยิธรรม แมว้า่บรษิทั
ที่พนักงานผู้นั้นทำางานอยู่จะไม่เสียหายแต่การนำาเอาของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นสิ่งท่ีไม่อาจทำาได้
อยา่งเปดิเผย ตวัอยา่งจรยิธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ มีดังนี้

5.1 จริยธรรม 10 ประการของการใช้คอมพิวเตอร์
ของลินดา เฮอร์นดอน ได้กล่าวถึงบัญญัติสิบประการของ
การใช้คอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้

 1) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำาร้ายผู้อื่น
 2) ไม่รบกวนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
 3) ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
 4) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย
 5) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ
 6) ไม่ใช้หรือทำาสำาเนาซอฟต์แวร์ท่ีตนไม่ได้ซ้ือ

สิทธิ
 7) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำานาจ

หน้าที่
 8) ไมฉ่วยเอาทรพัยท์างปญัญาของผูอ่ื้นมาเปน็

ของตน
 9) คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่

เขียน
 10) ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความ

ใคร่ครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ
5.2 จริยธรรมของการใช้คอมพิวเตอร์ของสมาคม

เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ (Association of Computer-
Machinery ACM Code of Conduct)

สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
สมาคมวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งมี
การบัญญัติจริยธรรมของการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ ดังนี้

 5.2.1 กฎข้อบังคับทางศีลธรรมทั่วไป
 1) ทำาประโยชน์ให้สังคมและความผาสุก
ของมนุษย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน
คุ้มครองหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน เคารพ 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมทั้ งหมด  
ลดผลด้านลบของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อ
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 2) ไม่ทำาอันตรายแก่ผู้อื่น อันตราย  
หมายรวมถึงการบาดเจ็บหรือผลต่อเนื่อง
ด้านลบเช่น การสูญเสียข้อมูลอันเป็นที่ไม่
พึงปรารถนา ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนา 
หลักการข้อนี้ห้ามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปทำาอันตรายต่อผู้ใช้สาธารณชน พนักงาน 
และนายจ้างอันตรายนี้ รวมถึ งการจงใจ
ทำาลายหรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูล และ
โปรแกรมที่ทำาให้สูญเสีย หรือเสียเวลา และ 
ความพยายามของบุคลากรทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชท้ำาลาย
ไวรัสคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ทำางาน  
นกัวชิาชีพคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งรายงานสญัญาณ
อันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลต่อความเสียหาย
ของสังคมและบุคคล แม้ว่าหัวหน้างานจะไม่
ลงมือแก้ไขหรือลดทอนอันตรายนั้น ก็อาจ
จำาเป็นต้องแจ้งใหผู้้อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบโดยอาจ
อาศัยผู้ร่วมวิชาชีพเป็นผู้ให้คำาปรึกษา
 3) ซือ่สตัยแ์ละไวว้างใจได ้นกัคอมพวิเตอร์
ที่ซื่อสัตย์นอกจากจะไม่จงใจแอบอ้างระบบ
หรือการออกแบบที่หลอกลวงอันเป็นเท็จแล้ว  
ยังจะต้องเปิดเผยอย่างเต็มที่ให้เห็นข้อจำากัด
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดอีกด้วย
 4 )  ยุ ติ ธ ร รมและการกระทำ าที่ ไ ม่  
แบ่งแยกกีดกัน ข้อบังคับข้อนี้ใช้คุณค่าของ 
ความเสมอภาคความใจกว้างให้อภัย เคารพใน
ผู้อื่น ความเที่ยงธรรม การแบ่งแยกกีดกันโดย
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ สัญชาติ 
หรือปัจจัยอื่นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
 5) ให้เกียรติสิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้ง
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร แม้ว่าสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตรความลับทางการค้า การละเมิด 
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ข้อตกลงการใช้สิทธิ จะได้รับการคุ้มครอง 
ทางกฎหมายอยูแ่ลว้แมแ้ตซ่อฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดร้บั
การคุ้มครอง การละเมิดถือว่าเป็นการขัดต่อ
การประพฤตทิางวชิาชพีการลอกหรอืทำาสำาเนา
ซอฟต์แวร์จะต้องทำาโดยมีอำานาจหน้าที่เท่านั้น 
การทำาสำาเนาวัสดุใด ๆ เป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ 
 6) ให้เกียรติแก่ทรัพย์สินทางปัญญา 
นั ก วิชาชีพคอมพิ ว เตอร์ จะต้ องป้ องกัน 
หลักคุณธรรมของทรัพย์สินทางปัญญา แม้ว่า
งานนั้นจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างเปิดเผย
ก็ตาม เช่น งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
 7) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น  
หลักการนี้ยังหมายถึง การเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ในระบบเท่าที่จำาเป็น มีระยะเวลา
กำาหนดการเก็บรักษาและทิ้งอย่างชัดเจน และ
ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั การรวบรวมขอ้มลูไว้
เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง ข้อมูลนั้นจะถูกนำาไปใช้  
เพือ่การอืน่โดยไมไ่ดร้บัคำายนิยอมจากผูน้ัน้มไิด้
 8) ให้ เกียรติในการรักษาความลับ  
หลักแห่งความซื่อสัตย์ข้อนี้ขยายถึงความลับ
ของขอ้มลูทีไ่มว่า่จะแจง้โดยเปดิเผยหรือสัญญา
วา่จะปกปิดความลบั หรอืโดยเมือ่ข้อมลูสว่นตวั 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้นั้นปรากฏขึ้น 
จรยิธรรมข้อนีเ้กีย่วขอ้งกบัการเคารพขอ้บงัคับ
ทัง้หลายทีเ่กีย่วกบัความลบัของนายจ้าง ลกูคา้ 
ผู้ใช้ เว้นเสียแต่เปิดเผยโดยกฎหมายบังคับหรอื
ตามหลักแห่งจรรยาบรรณนี้
 5.2.2 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
 1) มุ่งมั่นเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด และ
ให้ตระหนึกถึงผลเสียหายที่สืบเนื่องจากระบบ
ที่ด้อยคุณภาพ
 2) ได้มาและรักษาไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญ
แห่งวิชาชีพ
 3) รับรู้และเคารถกฎหมายท้องถ่ิน 
กฎหมายแหง่รฐั และกฎหมายระหวา่งประเทศ
 4) ยอมรับและจัดให้มีการสอบทานทาง
วิชาชีพ (Professional Review)
 5 )  ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และผลกระทบอย่างละเอียด 
ครบถ้วน รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ไปได้

 6) ให้เกียรติ รักษาสัญญา ข้อตกลง และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 7) ปรับปรุงความเข้าใจของสาธารณชน
ต่อคอมพิวเตอร์และผลสืบเนื่อง
 8) เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์และ
ส่ือสารเฉพาะเมื่อได้รับมอบอำานาจตามหน้าที่
เท่านั้น ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 
ซอฟตแ์วร ์แฟม้ขอ้มลูใด ๆ  โดยไมไ่ดข้ออนญุาต

ตัวอย่าง จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
1) จรรยาบรรณเก่ียวกับอเิลก็ทรอนกิสเ์มลแ์ละไฟล์
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีเมล์บ็อกซ์ หรืออีเมล์

แอดเดรสทีใ่ชอ้า้งองิในการรบัสง่จดหมาย ความรบัผดิชอบ 
ต่อการใช้งานอีเมล์ในระบบจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้
ความสำาคัญ เพราะจดหมายมีการรับ-ส่ง โดยระบบซึ่งหาก
มีจดหมายค้างในระบบจำานวนมากจะทำาให้พื้นท่ีบัฟเฟอร์
ของจดหมายในระบบหมด จะเปน็ผลใหร้ะบบไมส่ามารถรบั
ส่งจดหมายต่อไปได้ หลายต่อหลายคร้ังระบบปฏิเสธการรบั
สง่จดหมายเพราะไฟลร์ะบบเตม็ หากวเิคราะหต์อ่ไปพบว่า 
ไฟล์ที่เป็นบัฟเฟอร์ของ mbox ที่ยังไม่ได้เก็บออกเป็นส่วน
หนึ่งของไฟล์ระบบ หรือหากมีผู้ใดผู้หนึ่งส่งเมล์ที่มีขนาด
ใหญ่มาก และเข้าไปในระบบเดียวกันพร้อมกันหลาย ๆ  
คน (ส่งแบบกระจาย) ก็จะทำาให้ระบบหยุดการทำางานได้
เช่นกัน พึงระลึกเสมอว่าเครื่องที่เก็บ mbox ของแต่ละคน
มิได้มีผู้ใช้เพียงไม่กี่คน แต่อาจมีเป็นพันคน เป็นหม่ืนคน  
ดังน้ัน ระบบอาจมีปัญหาได้ง่าย ความรับผิดชอบใน 
การดูแลตู้จดหมาย (mbox) ของแต่ละคนควรจะมี 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้

• ตรวจสอบจดหมายทุกวนั และจะต้องจำากัดจำานวน
ไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมายของตนให้เหลือภายในโควตา
ที่กำาหนด

• ลบขอ้ความหรอืจดหมายทีไ่มต่อ้งการแล้วออกจาก
ดิสก์เพื่อลดปริมาณการใช้ดิสก์

• ให้จำานวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox)  
มีจำานวนน้อยที่สุด

• ให้ทำาการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี 
หรือฮาร์ดดิสก์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

• พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้
อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ ไม่ควรเก็บข้อมูลหรือจดหมายที่
คุณคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว เสมือนเป็นประกาศไว้ในตู้จดหมาย 
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เมื่อผู้ใช้ได้บัญชีช่ือในโฮสก็จะได้รับสิทธิให้ใช้พื้นที่ดิสก์ 
เสมอืนเปน็ประกาศไวใ้นตูจ้ดหมาย เมือ่ผูใ้ช้ไดบ้ญัชีกำาหนด 
ดังน้ันความรับผิดชอบของผู้ใช้ต่อพื้นท่ีดิสก์ จึงเป็นเรื่องที่
ทกุคนตอ้งตระหนกั เพราะพืน้ทีเ่หล่านีเ้ป็นพืน้ที ่ใชร้ว่มกนั 
เช่น ในโฮสแห่งหนึ่งมีผู้ใช้ร่วมกันสามพันคน ถ้ากำาหนดให้
คนละสามเมกะไบต์ก็จะต้องใช้พื้นที่ถึง 9 กิกะไบต์ แต่โดย
ความเปน็จรงิแลว้โฮสมพีืน้ทีไ่มถ่งึเพราะถอืวา่คา่เฉลีย่ของ
การใช้ อาจจะอยู่ที่ 1 เมกะไบต์ ดังนั้นถ้าทุกคนใช้พื้นที่ให้
พอเหมาะและเก็บไฟล์ท่ีไม่ใช้ออกก็จะทำาให้ระบบมีพื้นที่
รองรับการใช้งานได้มาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน

• กำาหนดใหไ้ฟลใ์นโอมไดเรกทอรขีองตนมจีำานวนตำา่
ที่สุด ไฟล์ต่างควรได้รับการดาวน์โหลด มายังพีซีของตน

• ในการคัดลอกไฟล์จากของตนไปให้ผู้ อ่ืนหรือ
นำาไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมายังเครื่องของตน ควรจะได้
หม่ันทำาการสแกนตรวจสอบไวรัส เพื่อว่าจะได้ช่วยกันลด
การกระจายของไวรัสลงไป

• พึงระลึกเสมอว่าไฟล์ของคุณที่เก็บไว้ในเครื่องนั้น
อาจได้รับการตรวจสอบโดยผู้ท่ีมีสิทธิสูงกว่าคุณ ดังนั้นจึง
ไม่ควรเก็บไฟล์ที่เป็นเรื่องลับเฉพาะไว้บนเครื่อง

2) จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้ Telnet
Telnet  เปน็คำาสัง่บนอินเทอรเ์น็ตท่ียอมให้ผูใ้ชเ้รยีก

ติดต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นท่ีอยู่บนเครือข่าย  
ผูใ้ชม้อีสิระในการเรยีกคำาสัง่ telnet เพือ่ตอ่ไปยงัเครือ่งตา่ง ๆ   
ได้ท่ัวโลก แต่การที่จะเข้าไปใช้ใน เคร่ืองใดจะต้องยึดถือ 
ข้อปฏิบัติกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้

• ใช้กับเครื่องท่ีเปิดเป็นสาธารณะท่ีให้ใช้ได้ หรือ
เคร่ืองที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ จะต้องไม่ละเมิด
โดยการแอบขโมยสิทธิผู้อื่นนำาไปใช้โดยเด็ดขาด เช่น 
ใช้บัญชีและรหัสผ่านของผู้อื่น

• เครื่องที่ต่อรับ Telnet ส่วนใหญ่จะมีระเบียบและ
กฎเกณฑเ์ฉพาะเครือ่ง คณุควรทำาความเขา้ใจโดยการศกึษา
ข้อกำาหนด โดยเฉพาะเมื่อ Login เข้าไปจะมีข้อความและ 
คำาชี้แจงบางอย่างให้อ่าน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

• ในการเขา้ไปยงัเครือ่งด้วย telnet จะตอ้งรบีปฏบิตัิ
งาน และใช้ด้วยเวลาจำากัด 

• เมื่อเสร็จธุระแล้วให้รีบ Logout ออกจากระบบ 
เพราะการทำางานแต่ละครัง้ยอ่มตอ้งใชก้ำาลงัของเครือ่งเสมอ

• ข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ หรือข้อมูลที่คุณต้องการ
คดัลอกมาเกบ็ไวย้งัเครือ่งของคณุหรอืฮารด์ดิสก์บนพีซีของคณุ

3) จรรยาบรรณการใช้ Anonymous Ftp
สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกัน 

และดำาเนินการบริการให้กับผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
มีแหล่งข้อมูล และโปรแกรมเป็นจำานวนมากเก็บไว้ใน 
ศูนย์บริการ ftp ศูนย์บริการบนเครือข่ายเป็นจำานวนมาก
เป็นศูนย์บริการสาธารณะแบบ anonymous ที่ยินยอมให้
ใครก็ได้เข้ามาขอใช้บริการคดัลอกข้อมูลและเข้ามาเวลาใด
ก็ได้ การเรียกใช้ ftp จึงควรปฏิบัติตนดังนี้

•  เมื่ อ เข้ าสู่ ศูนย์  f tp และป้อนชื่ อผู้ ใช้ เ ป็น  
anonymous จะต้องใส่ชื่ออี เมล์แอดเดรสตามข้อ
กำาหนดของแต่ละศูนย์ การที่ให้อีเมล์แอดเดรสก็เพื่อเป็น 
แหล่งอ้างอิงที่บอกได้ว่าผู้ใช้บริการมีตัวตน และอ้างอิงได้

• การคัดลอกแฟ้ม ควรเลือกเฉพาะที่ใช้งานจริง
เทา่นัน้ ไมค่วรคดัลอกแบบไมม่กีารคดัเลอืก เพราะจะสรา้ง
ปญัหาในเร่ืองการส่ือสารมาก ในกรณทีีต้่องการคัดลอกไฟล์
ขนาดใหญ่กว่า 1 ล้านตัวอักษร ควรเลือกเวลาที่เป็นช่วง
เวลานอกราชการ เช่น ตอนเย็น หรือ กลางคืน

• การเลือกเวลา ftp ในช่วงเวลานอกงานนั้นให้ดู
เวลาทีศ่นูย ์ftp เปน็หลกั ไมใ่ชเ่วลาท่ีตน้ทางทีค่ณุทำางานอยู่

•  คั ดลอกแฟ้ มมา เก็ บ ไว้ ใ น เครื่ อ งของคุณ  
ตามขอบเขตของโควตาท่ีอนญุาตใหค้ณุควรรับผิดชอบดว้ย
การถ่ายโอนมายังฮาร์ดดิสก์บนพีซีของคุณ

• เมื่อต้องการหาชื่อไฟล์หรือสอบถาม Archie  
ให้สอบถามเป็นอีเมล์

• เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ ในกรณีที่
คดัลอกไฟลม์าใหต้รวจสอบดวูา่ไฟลท์ีค่ดัลอกมามขีอ้ตกลง
ทางด้านลิขสิทธิ์อย่างไร ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเจ้าของ
ไม่อนุญาต และโปรแกรมใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้ให้ลบออกจาก
ระบบของคุณ

4) จรรยาบรรณการใชร้ะบบสนทนาแบบออนไลน์
บนเครอืขา่ยอนิเทอร์เนต็มคีำาสัง่ใหใ้ช้ในการโต้ตอบ

กันอย่างออนไลน์ หลายคำาสั่ง เช่น Write, Talk หรือมี 
การสนทนาเป็นกลุ่ม เช่น irc เป็นต้น ในการเรียกหา หรือ
เปิดการสนทนาตลอดจนการสนทนาจะต้องมีมารยาทที่
สำาคัญ ได้แก่

•  ค ว ร เรี ย กสนทนาจากผู้ ที่ เ ร า รู้ จั ก  และ
ต้องการสนทนาด้วย หรือมีเร่ืองสำาคัญท่ีจะติดต่อด้วย  
ควรระลึกเสมอว่าการขัดจังหวะผู้อื่นที่กำาลังทำางานอยู่อาจ 
สร้างปัญหาให้ได้
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• ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานการณ์
ใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียกเพราะการเรียกแต่ละ
คร้ังจะมีข้อความไปปรากฏบนจอภาพของฝ่ายถูกเรียก  
ซึ่งก็สร้างปัญหาการทำางานได้ เช่น ขณะกำาลังทำางานค้าง 
ftp ซึ่งไม่สามารถหยุดได้

• หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ  
แสดงว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำาคัญขอให้หยุดการเรียก 
เพราะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนแล้ว

• ควรใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
การแทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำากับคนที่รู้จักคุ้นเคยแล้ว
เท่านั้น

5) จรรยาบรรณการใช้ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบข่าวสารที่ให้บริการในสังคมอินเทอร์เน็ต

มีหลายระบบ เช่น ยูสเน็ตนิวส์ ระบบสมาชิก แจ้งข่าว  
หลายสมาคมบอกรบัสมาชกิ และใหข้า่วสารทีส่มำา่เสมอกบั
สมาชิกด้วยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเรียกว่า  
Mailing lists ผู้เสนอข่าว และผู้อภิปรายเรื่องต่าง ๆ  
ที่เขียนลงไปจะกระจายออกไปทั่วโลก เช่น ข่าวบนยูสเน็ต
นวิส ์แตล่ะกลุม่ เมือ่สง่ออกจะกระจายไปยงัเซริฟ์เวอร์อืน่ ๆ   
ทั่วโลก ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะที่ต้องการเขียนข่าวสาร 
บนกระดานขา่วจะตอ้งเคารพกฎกติกามารยาท โดยเครง่ครัด

ข้อปฏิบัติที่สำาคัญได้แก่
• ให้เขียนเรื่องให้กระชับ ข้อความควรสั้น และ 

ตรงประเดน็ ไมก่ำากวม ใช้ภาษาทีเ่รียบงา่ย สภุาพ และเข้าใจได้
• ในแต่ละเรื่องจะเขียนให้เขียนให้ตรง โดยข้อความ

ที่เขียนควรจะมีหัวข้อเดียวต่อเรื่อง
• ในการเขียนพาดพิงถึงผู้อื่น ให้ระมัดระวังใน 

การละเมดิ หรอืสรา้งความเสยีหายใหผู้อ้ืน่การใหอ้เีมลอ์าจ
ตรงประเด็นกว่า

• ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้ 
ไมเ่รยีกว่าโคมลอย หรอืข่าวลอื หรอืเขียนข่าวเพือ่ความสนกุ
โดยขาดความรับผิดชอบ

• จำากัดความยาวของข่าว และหลีกเลี่ยงตัวอักษร
ควบคุมพิเศษอื่น ๆ เพราะหลายเครื่องท่ีอ่านข่าวอาจมี
ปัญหาในการแสดงผล

• ข่าวบางข่าวมีการกระจายกันมาเป็นลำาดับ และ
อา้งองิตอ่ ๆ  กันมา การเขยีนขา่วจงึควรพจิารณาในประเด็นนี ้
ด้วย โดยเฉพาะอย่าส่งจดหมายตอบโต้ไปยังผู้รายข่าว 
คนแรก

• ไมค่วรใชเ้ครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัเพือ่ประโยชน์
ทางการคา้ หรอืงานเฉพาะของตนเพือ่ประโยชนส์ว่นตนใน
เรื่องการค้า

• การเขียนข่าวทุกคร้ังจะต้องลงชื่อ และลายเซ็น
ตอนล่างของข้อความเพื่อบอกชื่อตำาแหน่ง แอดเดรสที่
อ้างอิงได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือให้ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

•  ในการทดสอบการ ส่ง ไม่ควรทำ าพรำ่ า เพื่ อ                     
การทดสอบควรกระทำาในกลุม่ขา่วทอ้งถิน่ทีเ่ปดิใหท้ดสอบ
การส่งข่าวอยู่แล้ว เพราะการส่งข่าวแต่ละคร้ังจะกระจาย
ไปทั่วโลก

• หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรใหญ่ ตัวอักษรใหญ่มี 
ความหมายถึงการตะโกน หรือการแสดงความไม่พอใจ 
ในการเน้นคำาให้ใช้เครื่องหมาย “ข้อความ” แทน

• ไม่ควรนำาข้อความที่ผู้อื่นเขียนไปกระจายต่อ  
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่อง

• ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขัน หรือคำาเฉพาะ  
คำากำากวม หรือคำาหยาบคายในการเขียนข่าว

• ใหค้วามสำาคัญในเรือ่งลขิสทิธิ ์ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้อื่น

• ไมค่วรคดัลอกขา่วจากทีอ่ืน่  เชน่ จากหนงัสือพมิพ์
ทัง้หมดโดยไมม่กีารสรปุยอ่ และเมือ่สง่ขา่วยอ่จะตอ้งอ้างอิง
ที่มา

• ไมค่วรใชก้ระดานขา่วเปน็ทีต่อบโต้หรือละเมิดผูอ้ืน่
• เมื่อต้องการใช้คำาย่อ คำาย่อที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

เชน่ IMHO – in my humble/honest opinion FYI – for 
you information BTW – by the way

• การเขียนข้อความจะต้องไม่ใช้อารมณ์ หรือ 
ความรู้สึกส่วนตัว และระลึกเสมอว่าข่าวที่เขียนหรือ
อภิปรายนี้กระจายไปทั่วโลก และมีผู้อ่านข่าวจำานวนมาก

• ในการเขียนคำาถามลงในกลุ่มข่าว จะต้องส่งลงใน
กลุ่มที่ตรงกับปัญหาที่เขียนนั้น และเมื่อจะตอบก็ต้องให้
ตรงประเด็น

• ในการบอกรับข่าวด้วย mailing list และมีข่าว
เข้ามาจำานวนมากทางอีเมล์จะต้องอ่านข่าวและโอนมาไว้
ที่เครื่องตน (พีซี) หรือลบออกจาก mbox และหากไม่อยู่
หรือไม่ได้เปิดตู้ จดหมายเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์จะต้องส่งไป
บอกยกเลิกการรับ เพ่ือวา่จะได้ไมม่จีดหมาย ส่งเขา้มามาก

หน่วยที่ 8
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6. หลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลตอ่การดำาเนนิ

ชีวิตของมนุษย์ การการรับวัฒนธรรมท่ีแฝงเข้ามากับ 
แหล่ งข่ าวสารข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ ก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรมของมนุษย์ โดยเฉพาะบน
เครือข่ายสารสนเทศซึ่งเป็นเครือข่ายที่เช่ือมโยงกันทุกมุม
โลก การเปดิรับขา่วสารทีม่าจากแหลง่ขอ้มลูดงักลา่วจงึขึน้
อยู่กับการตัดสินใจ และทัศนคติส่วนบุคคล การรับข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยเฉพาะ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และมี
แนวโน้มทำาให้เกิดอาชญากรรม ปัญหาทางศีลธรรมและ
จริยธรรมอีกด้วย

กฎหมายและจริยธรรมที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้
สารสนเทศ เปน็แบบแผนในการประพฤตปิฏิบัตท่ีิเกีย่วข้อง
กับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศและสิทธิ์ของเจ้าของ
ข้อมูลเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำา  
ครบถ้วน และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูไดอ้ยา่งสงูสดุ 
รวมทั้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 8.3 หลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : www.thebporn.wordpress.com, (มิถุนายน 2559)

6.1 ความเป็นมา
เมื่อเกิดมีสังคมทางอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น จึงจำาเป็นที่

จะต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อจะใช้บังคับให้คนในสังคม 
Cyber อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่นเดียวกับสังคมในชีวิต
จรงิ โลกจำาลองของสงัคม Cyber นัน้นบัวนัยิง่ใกลเ้คยีงโลก
ของจริงเข้าไปทุกที ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ ตามหนังสือที่ นร 0212/2718 โดยมี
เปา้หมายหลกัคอื การปฏริปูกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้
กำาหนดหลักการสำาคญัไวว้า่ “รัฐจะต้อง….พัฒนาเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินและระบบสาธารณปูโภคตลอดจนโครงสรา้งพืน้ฐาน
สารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ”

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกต่างก็มีการต่ืนตัว
ต่อการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในปี  
ค.ศ. 1997 ประเทศญ่ีปุน่ได้ประกาศนโยบาย “Toward the 
Age of Digital Economy “สหรฐัอเมริกาประกาศนโยบาย 
“A Framework for Global Electric Commerce”  
และสหภาพยโุรปประกาศนโยบาย “A European Initiative  
in Electronic Commerce” เป็นต้น  นอกจากนั้น
องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) 
และสหประชาชาติ (United Nation) ก็ให้ความสนใจ
จัดให้มีการประชุมเจรจาจัดทำานโยบายและรูปแบบของ
กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนั้น จึงม ี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการจัดทำา
กฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

รูปที่ 8.4 กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : www.thebporn.wordpress.com, (มิถุนายน 2559)

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกิดข้ึนเนื่องจาก

ความจำาเป็นของสังคม (Social Necessity) และเพ่ือให้
สังคมมีความเป็นปึกแผ่น (Solidality) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
ในฐานะสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ ตระหนักในปัญหาของประเทศชาติ
และความสำาคญัของกฎหมายดงักลา่ว จงึไดจั้ดทำาโครงการ
พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) 
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Law) : เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นสว่นตวัจากการนำาขอ้มลูของบคุคล
ไปใช้ในทางมิชอบ
 2) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์
Computer Relate Crime) : เพื่อคุ้มครอง
สังคมจากความผิดท่ีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
อันถือเป็นทรัพย์ท่ีไม่มีรูปร่าง (Intangible 
Object)
 3) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) : เพื่อคุ้มครอง
การทำาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
 4) กฎหมายการแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Inter-
change : EDI) : เพื่อที่จะเอื้อให้มีการทำา
นิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 5) กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Signature Law) : เพื่อสร้าง
ความม่ันใจให้แก่คู่กรณีในอันท่ีจะต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ
 6) กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอ-
นิกส์ (Electronic Funds Tranfer) : เพื่อ
คุ้มครองผูบ้รโิภคและสรา้งหลกัประกนัทีม่ัน่คง
 7) กฎหมายโทรคมนาคม (Tele-
communication Law) : เพื่อวางกลไกใน
การเปิดเสรีให้มีการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและมี
ประสทิธภิาพ ทัง้สรา้งหลกัประกันให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่าง 
ทั่วถึง (Universal Service)

 8) กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9) กฎหมายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอนิเทอรเ์น็ต
 10) กฎหมายพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

6.3 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2541 โดยคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ (กทสช) ได้ทำาการศึกษา และยกร่าง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ ได้แก่

 1) กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions 
Law) เพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อัน
เปน็การรองรบันติิสมัพันธต์า่ง ๆ  ซึง่แตเ่ดมิอาจ
จะจัดทำาขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียม
กับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำาขึ้นให้อยู่ใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้ง
การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
การรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2 )  กฎหมายเกี่ ยวกับลายมือ ช่ือ
อเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Signatures Law) 
เพ่ือรับรองการใชล้ายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสด์ว้ย
กระบวนในการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และกำาหนดให้มีการกำากับดูแลการให้บริการ 
เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน
การให้บริการอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
 3)  กฎหมายเกี่ ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่ วถึ ง 
และเท่าเทียมกัน (National Informa-
tion Infrastructure Law) เพื่อก่อให้เกิด 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานสารสนเทศ อันได้แก่  โครงข่าย
โทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศสำาคัญอื่น ๆ อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน 
สำาคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชนโดย
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อาศัยกลไกของรัฐ ซึ่งรองรับเจตนารมณ์สำาคัญ
ประการหนึ่งของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 ในการกระจาย
สารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน และนับ
เป็นกลไกสำาคัญในการช่วยลดความเหลื่อมลำ้า
ของสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเอง
พฒันาเศรษฐกจิภายในชุมชน และนำาไปสูส่งัคม
แห่งปัญญา และการเรียนรู้
 4) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)  
เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ รอ งสิ ท ธิ แ ล ะ ให้  
ความคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูก
ประมวลผล เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคล
จำานวนมากได้ในระยะเวลาอัน รวดเร็วโดย
อาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อ
ให้เกิดการนำาข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบ 
อันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้   
โดยคำานึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพใน 
การติดต่อสื่อสาร และความมั่นคงของรัฐ
 5) กฎหมายเกี่ ยวกับการกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Crime Law) เพือ่กำาหนดมาตรการทางอาญาใน 
การลงโทษผู้กระทำาผดิตอ่ระบบการทำางานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย 
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และ 
การคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม
 6) กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทาง
อเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Funds Transfer 
Law) เพื่อกำาหนดกลไกสำาคัญทางกฎหมายใน
การรองรบัระบบการโอนเงนิทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
ทั้งที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน 
และระบบการชำาระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันต่อ
ระบบการทำาธุรกรรมทางการเงิน และการทำา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 

6.4 สรุปความ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
เนื่องจากพระราชบัญญั ติว่ า ด้วยการกระทำา 

ความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศใชใ้น
วนัที ่19 กรกฎาคม 2550 ในดา้นของการศกึษา โดยเฉพาะ
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถือเป็น
เรื่องที่มีความสำาคัญมาก ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนา
นั้นจะต้องคำานึงถึงความถูกต้องเป็นสำาคัญ จึงจำาเป็นต้อง
รู้กฎหมาย และมีความรอบคอบในการทำางานและระวังให้
มากขึ้น พอสรุปได้ดังนี้

1) เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตให้เข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของเขา ถ้าเราแอบเข้าไป บทลงโทษคือ  
จำาคุก 6 เดือน

2) เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้ว 
เผยแพร่ให้คนอื่นรู้บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 1 ปี

3) แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์  บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 2 ปี

4) ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แล้วไปดักจับขอ้มลูของเขา บทลงโทษคอื จำาคกุไมเ่กนิ 3 ปี

5) ข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ามีไปตัดต่อ 
ดัดแปลง บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปี (ดังนั้นอย่าไป
แก้ไขงานเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่น)

6) ปล่อย Multiware เช่น virus, Trojan, worm 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์คนอื่นแล้วทำาให้ระบบของคนอ่ืน 
เสียหาย  บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปี

7) ถ้าเราทำาผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. และสร้าง 
ความเสียหายใหญ่โต เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ทำาลาย 
ก่อกวน ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบจราจร ที่ควบคุม
โดยคอมพิวเตอร์ บทลงโทษคือ จำาคุกสิบปีขึ้นไป

8) ถ้ารบกวนโดยการส่ง email โฆษณาต่าง ๆ ไป
สร้างความรำาคาญให้ผู้อื่น บทลงโทษคือ ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท

9) ถ้าเราสร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพ่ือสนบัสนนุ
ผู้กระทำาความผิด บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 1 ปี

10) ส่งภาพโป๊, ประเด็นที่ไม่มีมูลความจริง, ท้าทาย
อำานาจรัฐ  บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปี

11) เจ้าของเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่ยอมให้เกิด 
ข้อ 10. โดนลงโทษด้วย  บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 5 ปี

12) ชอบเอารูปคนอ่ืนมาตัดต่อ บทลงโทษคือ  
จำาคุกไม่เกิน 3 ปี

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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สรุป 

จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว พอสรุปได้ว่า ปัจจุบันได้มีกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศออกมาประกาศใช้แล้ว 1 ฉบับคือ พระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งได้รวมเอากฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยกัน โดย
กฎหมายดังกล่าวและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 ที่ผ่านมา
ท้ังน้ี กฎหมายดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตัวผู้กระทำาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
เพราะกฎหมายดังกล่าวได้ระบุเร่ืองการรับฟังพยานหลักฐานท่ีอยู่ในรูปของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วย (เดิมปรับใช้จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง) ประเด็นสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศก็คอื การพฒันากฎหมายเพ่ือรองรับความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี 
ซึ่งรัฐมีความจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจใน
เบ้ืองต้น และศึกษาถึงธรรมเนียมประเพณีและสังคมการพาณิชย์ของไทย  
รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำาเป็น ผู้ใช้งานจำาเป็นต้องตระหนักถึงข้อดี
และขอ้เสยีในการใชง้านดว้ย หากละเมดิ กระทำาความผดิแลว้อาจตอ้งระวาง
โทษตามหลักของกฎหมายทางเทคโนโลยีได้
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คำาชี้แจง จงทำาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวอักษร ก ข ค และ ง ที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำาตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

1. ข้อใดกล่าวถึง “จรรยาบรรณ” ไม่ถูกต้อง
 ก. มุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือเพื่อรักษาชื่อเสียงใน

สาขาวิชาชีพ
 ข. มุ่งพัฒนาผลกำาไรและประโยชน์ในวิชาชีพเป็น

หลัก
 ค. สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ควรยึดถือปฏิบัติ
 ง. แสดงถงึคณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบ

อาชีพ

2. จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำาคัญอย่างไร
 ก. สร้างผลกำาไรสูงสุดในอาชีพของตนเอง
 ข. เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
 ค. มุ่งเน้นถึงสวัสดิการของสมาชิกในองค์กรเป็น

หลัก
 ง. สร้างความมีสำานึกในหน้าที่  และมีความ 

รับผิดชอบในงานของตนเอง

3. จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ข้อใด 
ไม่ถูกต้อง

 ก. ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึงข้อมูล
 ข. ความถูกต้อง
 ค. การสร้างผลกำาไรให้องค์กร
 ง. ความเป็นส่วนตัว  

4. จรรยาบรรณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตรงกับข้อใด
 ก. สร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 ข. สำาเนาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์
 ค. คำานึถึงผลกระทบต่อสังคมสารสนเทศ
 ง. เข้าไปใช้สารสนเทศที่ไม่ใช่ของตน

5. ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติตนในการใช้อินเทอร์เน็ต

 ก. ส่งจดหมายลูกโซ่ให้เพื่อนทุกคน
 ข. ส่งไฟล์ภาพที่มีไวรัสให้เพื่อน
 ค. คัดลอกไฟล์เอกสารจากเว็บเพจมาใช้งาน
 ง. เขยีนขอ้ความในกระดานสนทนาโดยไมพ่าดพงิ

ผู้อื่นให้เสียหาย

6. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ที่มีต่อตนเอง 
คือข้อใด

 ก. ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ข. ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน
 ค. แสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วม

อาชีพ
 ง. ใชค้วามรูค้วามสามารถในทางสรา้งสรรคส์งัคม

7. พฤติกรรมใดไม่เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์
 ก. ญาญ่า เปิดดูข้อมูลของบริษัทที่ตนทำางานอยู่
 ข. นาเดียร์ ไมเ่คยเปดิดูขอ้มลูของเพ่ือนร่วมงานที่

บริษัท
 ค. หมาก ส่งข้อมูลความลับของบริษัทให้ผู้อื่น 
 ง. ณเดช ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

8.  จรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ 
(E-Mail) และไฟล์ข้อมูล (Files) คือข้อใด

 ก.  สแกนตรวจสอบไวรัสสมำ่าเสมอ
 ข. หมัน่ลบขอ้ความหรอืจดหมายทีไ่มต่อ้งการออก

เสมอ
 ค. ให้จำานวนจดหมายในตู้จดหมาย มีจำานวนน้อย

ที่สุด
 ง. ถูกทุกข้อ
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9.  พรบ . ว่ าด้ วยการกระทำ าความผิด เ ก่ี ยว กับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ใด

 ก. วันที่  16  มิถุนายน  2550
 ข. วันที่  17  มิถุนายน  2550
 ค. วันที่  18  มิถุนายน  2550
 ง. วันที่  19  มิถุนายน  2550

10. ผู้ใดแอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้
ในระบบคอมพิวเตอร์  มีความผิดตามข้อใด

 ก. จำาคุกไม่เกิน 2 ปี
 ข. จำาคุกไม่เกิน 3 ปี
 ค. จำาคุกไม่เกิน 4 ปี
 ง. จำาคุกไม่เกิน 5 ปี
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1. จริยธรรม และจรรยาบรรณ จงบอกความหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จริยธรรมในการประกอบอาชีพมีความสำาคัญอย่างไร จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. วิธีการที่นำามาใช้สร้างจริยธรรมสามารถทำาได้อย่างไร จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย เกี่ยวข้องกับ ตัวย่อ PAPA อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด
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 5. จงบอกจรรยาบรรณของนกัคอมพวิเตอร ์ในสว่นของการกระทำาโดยไมค่ดัลอกผลงานของผูอ้ืน่มาเปน็ของ
ตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นจรรยาบรรณต่อผู้ใด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. จงบอกจรรยาบรรณต่อสังคม มาเป็นข้อ ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. จริยธรรมสิบประการของการใช้คอมพิวเตอร์ของลินดา เฮอร์นดอน ได้กล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ
ของการใช้คอมพิวเตอร์ไว้อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. จงอธิบาย จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เมล์และไฟล์มาพอสังเขป

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยที่ 8
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9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร จงอธิบาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. โครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะทีเ่ปน็โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย (Legal 
Infrastructure) โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน
คำ�ชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ค้นคว้าหาข้อมูลระดมสมองเขียนวิเคราะห์

ลงในกระดาษปรุ๊ฟที่ผู้สอนแจกให้ในรูปแบบของแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone 
Diagram) และใช้เวลาการนำาเสนอหัวข้อละ 10 นาที

หัวข้อการนำาเสนอ ดังนี้
 1. ความหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 2. ความสำาคัญของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 3. จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย 
 4. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
 5. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
 6. หลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 8
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ใบประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำาชี้แจง  ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและทำาเครื่องหมาย √ ลงช่องระดับคะแนน

พฤติกรรม

ชื่อ - นามสกุล

ความประณีต
และรอบคอบ

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความสนใจ
ใฝ่รู้

ความมุ่งมั่น
ตั้งใจเพียร
พยายาม

การคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหา
และพัฒนา 

รวม

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน จำานวน 20 คะแนน
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดีมาก  
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ดี   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  พอใช้     
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

                                            ลงชื่อ …………….…..................................... ผู้ประเมิน

(……………...................................……)

…...........…./…............…./…...........….
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมบ่งชี้ ระดับคะแนน

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

ความประณีตและ
รอบคอบ

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด ตรวจสอบ 
แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนา
งานเป็นประจำา

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น
ตรงต่อเวลา ส่งงานตาม
เวลาที่กำาหนด 

มีความพร้อมในการเรียน 
การทำางาน ช่วยเหลือผู้อื่น

มีความพร้อมในการเรียน 

ความปลอดภัย
ในการทำางาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เคี้ ย ว เข้ ามารั บ
ประทานในหอ้งเรยีน มีการ
ตรวจสอบวัสดุอปุกรณ์ก่อน
การใช้งาน และทำากิจกรรม
ด้วยความระมัดระวัง 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบ เ ค้ี ยว เข้ ามารั บ
ประทาน ในหอ้งเรียน มกีาร
ตรวจสอบวัสดอุปุกรณก์อ่น
การใช้งาน

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียนไม่นำานำ้าดื่ม ขนม 
ของขบเคีย้วเขา้มารับประทาน 
ในห้องเรียน 

เคารพ กฎ กติกา การใช้
ห้องเรียน

ความสนใจใฝ่รู้ มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 
เมือ่เกิดปญัหาหรอืไม่เขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามทุกครั้ง 
และมคีวามพยายามในการ
ค้นหาคำาตอบอยู่เสมอ

มีมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
เมือ่เกดิปญัหาหรอืไมเ่ขา้ใจ
บทเรียนจะซักถามเป็นบาง
ครั้ง

มีความสนใจใ ฝ่รู้ ศึ กษา 
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน 

มีความสนใจใฝ่ รู้ ศึกษา 
ค้นคว้า ในการทำางาน 

ความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพียรพยายาม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานจนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนใน
ชั้นเรียน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายามในการทำางาน และ
สามารถทำางานในชั้นเรียน
ได้

มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียร
พยายาม ในกา รศึ กษา  
หาความรู้ 

มีการศึกษา    หาความรู้
เป็นบางครั้ง

การคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา และพัฒนา

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปัญหา ช่วยเหลือและมี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
จนบรรลุผลสำาเร็จตามเป้า
หมาย

มีความคิด วิเคราะห์แก้
ปญัหา ชว่ยเหลอื และมกีาร
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีความคิด วิเคราะห์ แก้
ปัญหา ช่วยเหลือ

มีความคิด วิเคราะห์

หน่วยที่ 8
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พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ภาพรวม)

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

16 - 20 ดีมาก

11 - 15 ดี

6 - 10 พอใช้

1 - 5 ควรปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน : ร้อยละ 60 (12 คะแนน) หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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ใบสรุปผลการประเมินผลตามสภาพจริง

ชื่อ-นามสกุล แบบฝึกหัด ใบงาน
คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รวมทั้งหมด

รายวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รหัสวิชา 2901-2132) 
ระดับชั้น  ปวช.ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ ....................   ปีการศึกษา   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชื่อเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 8
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การวัดผลและประเมินผลการผ่านจุดประสงค์

 

 
ข้อที่ คำาตอบ

1 ข

2 ง

3 ค

4 ค

5 ง

6 ก

7 ค

8 ง

9 ง

10 ก

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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เฉลยแบบฝึกหัด

 1. จริยธรรม และจรรยาบรรณ จงบอกความหมาย
  จริยธรรม  หมายถึง เป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคม ซ่ึงบุคคลผู้นั้นควรยึดถือในการดำารงชีวิต และ 
การทำาตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
  จรรยาบรรณ หมายถงึ หลกัความประพฤตปิฏบิตัอินัเหมาะสมแสดงถงึคณุธรรม และจรยิธรรมทีพ่งึปฏบัิติ
ในการประกอบวิชาชีพท่ีบุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ยึดถือปฏิบัติ 
โดยมุง่เนน้ถงึจรยิธรรมปลกูฝงั และเสรมิสร้างใหส้มาชิกมจีติสำานึก บงัเกดิขึน้ในตนเองเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบัิตใินทาง
ที่ถูกที่ควร และมุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน

 2. จริยธรรมในการประกอบอาชีพมีความสำาคัญอย่างไร จงอธิบาย
  จริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา
คือ ความประพฤติ และธรรม คือเครื่องรักษาความประพฤติ การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพจะต้อง
คำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมภายนอกเสมอ ทัง้นีก้ค็อืจะต้องไมใ่ชค้วามรู้ความสามารถในทางทีผิ่ด หากประกอบอาชพีโดย 
ไร้จริยธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคม และประเทศชาติฉะนั้นจริยธรรมจึงมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งที่จะลดปัญหาที่ 
อาจจะเกิดขึ้น

 3. วิธีการที่นำามาใช้สร้างจริยธรรมสามารถทำาได้อย่างไร จงอธิบาย
  1)  การอบรมตามหลักของศาสนา
  2)  การปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์
  3)  การสอนให้รู้จักความเมตตาต่อผู้อื่น
  4)  การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
  5)  การใช้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดความคล้อยตาม
  6)  การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์
  7)  การจัดสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ในทางที่ดี จริยธรรมที่ผู้ประกอบอาชีพควรประพฤติ

 4. จรรยาบรรณในการใช้มัลติมีเดีย เกี่ยวข้องกับ ตัวย่อ PAPA อย่างไร
  - ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
  - ความถูกต้อง (Information Accuracy)
  - ความเป็นเจ้าของ (Information Property)
  - การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

 5. จงบอกจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการกระทำาโดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นจรรยาบรรณต่อผู้ใด 
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
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 6. จงบอกจรรยาบรรณต่อสังคม มาเป็นข้อ ๆ
  1) ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ในอาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
  2) ไมเ่รยีกรบัหรอืยอมรับทรพัยส์นิหรือผลประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่สำาหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ
ด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม
  3) ไม่ใช้อำานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์
  4) ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่น

 7. จริยธรรมสิบประการของการใช้คอมพิวเตอร์ของลินดา เฮอร์นดอน ได้กล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ
ของการใช้คอมพิวเตอร์ไว้อย่างไร
  ลินดา เฮอร์นดอน ได้กล่าวถึงบัญญัติสิบประการของการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้
   1)  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำาร้ายผู้อื่น
   2)  ไม่รบกวนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
   3)  ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
   4)  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย
   5)  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ
   6)  ไม่ใช้หรือทำาสำาเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ
   7)  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำานาจหน้าที่
   8)  ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน
   9)  คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน
        10)  ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพ จรรยาวิชาชีพ

 8. จงอธิบาย จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เมล์และไฟล์มาพอสังเขป
  - ตรวจสอบจดหมายทกุวนั และจะต้องจำากดัจำานวนไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมายของตนใหเ้หลือภายใน
โควตาที่กำาหนด
  - ลบขอ้ความหรอืจดหมายทีไ่มต่อ้งการแลว้ออกจากดสิกเ์พือ่ลดปรมิาณการใช้ดสิกใ์หจ้ำานวนจดหมาย
ที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox) มีจำานวนน้อยที่สุด
  - ให้ทำาการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี หรือฮาร์ดดิสก์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ ไม่ควร
  - เก็บข้อมูลหรือจดหมายท่ีคุณคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว เสมือนเป็นประกาศไว้ในตู้จดหมาย เมื่อผู้ใช้ได้บัญชี
ชือ่ในโฮสก็จะไดรั้บสทิธใิหใ้ช้พืน้ทีด่สิก ์เสมอืนเปน็ประกาศไวใ้นตูจ้ดหมาย เม่ือผูใ้ชไ้ดบ้ญัชกีำาหนด ดงันัน้ความรบัผดิชอบ
ของผู้ใช้ต่อพื้นที่ดิสก์ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก เพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ ใช้ร่วมกัน เช่น ในโฮสแห่งหนึ่งมีผู้ใช้
ร่วมกันสามพันคน ถ้ากำาหนดให้คนละสามเมกะไบต์ก็จะต้องใช้พื้นที่ถึง 9 กิกะไบต์ แต่โดยความเป็นจริงแล้วโฮสมีพื้นที่
ไม่ถึงเพราะถือว่าค่าเฉลี่ยของการใช้ อาจจะอยู่ที่ 1 เมกะไบต์ ดังนั้นถ้าทุกคนใช้พื้นที่ให้พอเหมาะและเก็บไฟล์ที่ไม่ใช้ออก
ก็จะทำาให้ระบบมีพื้นที่รองรับการใช้งานได้มาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
  - กำาหนดให้ไฟล์ในโอมไดเรกทอรีของตนมีจำานวนตำ่าที่สุด ไฟล์ต่างควรได้รับการดาวน์โหลด มายังพีซี
ของตน
  - ในการคัดลอกไฟล์จากของตนไปให้ผู้อื่นหรือนำาไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมายังเครื่องของตน ควรจะได้
หมั่นทำาการสแกนตรวจสอบไวรัส เพื่อว่าจะได้ช่วยกันลดการกระจายของไวรัสลงไป
  - พงึระลกึเสมอวา่ไฟล์ของคณุทีเ่ก็บไวใ้นเครือ่งนัน้อาจได้รบัการตรวจสอบโดยผู้ทีม่ีสทิธสิงูกวา่คณุ ดัง
นั้นจึงไม่ควรเก็บไฟล์ที่เป็นเรื่องลับเฉพาะไว้บนเครื่อง

เอกสารประกอบการสอนวิชา
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 9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร จงอธิบาย  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ การรับวัฒนธรรมที่แฝงเข้ามากับแหล่ง
ข่าวสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรมของมนุษย์ โดยเฉพาะบนเครือข่ายสารสนเทศซึ่ง
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทุกมุมโลก การเปิดรับข่าวสารท่ีมาจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวจึงข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ และ
ทัศนคติส่วนบุคคล การรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะ พฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ และมีแนวโน้มทำาให้เกิดอาชญากรรม ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมอีกด้วย

 10. โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ในฐานะทีเ่ปน็โครงสรา้งพืน้ฐานทางกฎหมาย (Legal 
Infrastructure) โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไร 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) : เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
จากการนำาข้อมูลของบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ
  2) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ Computer Relate Crime) : เพื่อคุ้มครองสังคมจาก 
ความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Object)
  3) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) : เพ่ือคุ้มครองการทำาธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต
  4) กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI ) : เพื่อที่
จะเอื้อให้มีการทำานิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  5) กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) : เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่กรณี
ในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ
  6) กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Tranfer) : เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ
สร้างหลักประกันที่มั่นคง
  7) กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) : เพื่อวางกลไกในการเปิดเสรีให้มีการแข่งขันที่
เป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ ทัง้สรา้งหลกัประกันใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมได้อยา่งทัว่ถงึ (Universal 
Service)
  8) กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  9) กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต
  10) กฎหมายพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
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