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บทที่ 1 
ส่ือประสมเบ้ืองตน 

ส่ือประสมไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได
นํามาใชในการฝกอบรมและใหความบันเทิง จัดวาเปนสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมใชงานกัน
อยางแพรหลาย ทั้งในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของสินคา ดานการเรียน
การสอน และการนําเสนอผลงานตางๆ ในบทนี้จะกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ือประสม 

ความหมายของสื่อประสม 

คําวา ส่ือประสม มีผูใหความหมายไวดังตอไปนี้ (พัลลภ พิริยสุรวงศ, 2540) 
ส่ือประสม คือระบบส่ือสารขอมูลขาวสารหลายชนิดโดยผานสื่อทางคอมพิวเตอร ซึ่ง

ประกอบดวยขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพ เสียง และวีดิทัศนหรือวีดิโอ (video) 
(Jeffcoate, 1995, 107) 

ส่ือประสม คือการใชคอมพิวเตอรส่ือความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน 
ขอความ กราฟก ภาพศิลป (graphic art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (animation) และวีดิทัศน เปนตน 
ถาผูใชสามารถควบคุมส่ือเหลานี้ใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบนี้จะเรียกวา ส่ือประสมเชิง
โตตอบ (interactive multimedia) (Vaughan, 1998, 99) 

ส่ือประสม คือ โปรแกรมประยุกตที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอซึ่งเปน
การนําเสนอขอความ สีสัน ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตรวีดิทัศน สวนสื่อ
ประสมเชิงโตตอบจะเปนโปรแกรมประยุกตที่ยอมรับการตอบสนองจากผูใชดวยแผงแปนอักขระ 
(keyboard) เมาส (mouse) หรือตัวชี้ (pointer) เปนตน (Hall, 1996, 67) 

สวน ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ไดกลาวถึงความหมายของสื่อประสมไวดังนี้ (ทวีศักดิ์ 
กาญจนสุวรรณ, 2546, 2) 

เมื่อกลาวถึงคําวาสื่อประสม มักจะมีความหมายที่คอนขางกวางไกล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
มุมมองของผูที่จะนําสื่อประสมไปใชงานตามความตองการของตนเอง ตัวอยางเชน มุมมองของนัก
การศึกษาอาจหมายถึงการนําสื่อหลากหลายประเภทมาใชจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอน มุมมอง
ของผูเยี่ยมชมอาจหมายถึง การนําเสนอสิ่งที่นาสนใจ ทําใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น มุมมองของ
ผูพัฒนาสื่ออาจหมายถึงการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร เปนตน อยางไรก็ตาม 
ความหมายที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนเพียงแนวความคิดในแตละมุมมองเทานั้น 

ส่ือประสม มาจากภาษาอังกฤษวา มัลติมีเดีย (multimedia) คําวา มัลติ (multi) 
หมายถึง หลายๆ อยางผสมรวมกัน ซึ่งมีศัพทที่ใกลเคียงกัน เชน many, much และ multiple  
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เปนตน สวนคําวา มีเดีย (media) หมายถึง ส่ือ ขาวสาร ชองทางการติดตอส่ือสาร เมื่อนํามา
รวมกันเปนคําวามัลติมีเดียหรือส่ือประสม จึงหมายถึงการนําองคประกอบของสื่อชนิดตางๆ มา
ผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน โดย
ผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพื่อส่ือความหมายกับผูใชอยางมีการโตตอบและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของการใชงาน 

โดยทั่วไปมักจะกลาวถึงความหมายของคําวาสื่อประสม โดยมุงเนนไปที่ส่ือที่ใชงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว แตในความเปนจริงแลว ส่ือประเภทอื่นๆ เชน โทรทัศนและ
วิทยุก็จัดไดวาเปนสื่อประสมเชนกัน อยางไรก็ตามคอมพิวเตอรก็ยังจัดเปนอุปกรณที่ไดรับความ
นิยมที่ใชสําหรับการผลิตสื่อ การนําเสนอและติดตอส่ือสารมากที่สุด เนื่องจากมีขีดความสามารถ
และรองรับการทํางานไดหลากหลาย จึงทําใหคําจํากัดความของสื่อประสมมักจะมุงเนนไปที่
คอมพิวเตอรเปนสวนใหญ (Hofstetter, 2001, 2) 

สรุปความหมายของสื่อประสมไดวา ส่ือประสมคือการใชคอมพิวเตอรรวมกับ
โปรแกรมประยุกตในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน เปนตน และถาผูใชสามารถควบคุมส่ือใหนําเสนอออกมาตาม
ตองการไดจะเรียกวาสื่อประสมเชิงโตตอบ การโตตอบของผูใชสามารถจะกระทําไดโดยผานทาง
แผงแปนอักขระ เมาส หรือตัวชี้ เปนตน การใชส่ือประสมในลักษณะเชิงโตตอบก็เพื่อชวยใหผูใช
สามารถเรียนรูหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูส่ือตางๆ ดวยตัวเองได ส่ือตางๆ ที่นํามารวมไวในสื่อ
ประสม เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอรอันเปน
เทคโนโลยีในแนวทางใหมที่ทําใหการใชคอมพิวเตอรนาสนใจ และเราความสนใจ เพิ่มความ
สนุกสนานในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น ภาพที่ 1.1 แสดงความหมายของสื่อประสม 
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ภาพที ่1.1 ส่ือประสมเปนการใชคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนอโดยผสมผสานระหวาง

ขอความ กราฟก เสียง และวีดิทัศนดวยการเชื่อมโยงและมีเครื่องมือให
ผูใชนําทาง โตตอบ สรางสรรค และสื่อสารได 

ที่มา (Hofstetter, 2001, 3) 

องคประกอบของสื่อประสม 

จากที่ไดกลาวแลววา ส่ิงประดิษฐและผลงานตางๆ ทางดานสื่อประสม สามารถ
จําแนกองคประกอบของสื่อตางๆ ไดเปน 5 ชนิด ซึ่งประกอบดวย ขอความหรือตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพวีดิทัศน แลวนํามาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใชสําหรับการโตตอบ
ระหวางคอมพิวเตอรกับผูใช ซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมที่ผูใชสามารถเลือกกระทําตอส่ือประสมได
ตามความตองการ ตัวอยางเชน ผูใชไดทําการเลือกรายการและตอบคําถามผานทางจอภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นระบบคอมพิวเตอรก็จะทําการประมวลผล แลวแสดงผลลัพธยอนกลับ
ผานทางจอภาพใหผูใชเห็นอีกครั้ง เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีการโตตอบในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเครื่องมือและ
รูปแบบที่จะนํามาประยุกตใชงาน ตัวอยางเชน การสรางปุมหรือขอความที่มีสีแตกตางจาก
ขอความปกติ เมื่อผูใชมีการโตตอบกับสวนนี้ ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งอาจ
เปนไปไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวีดิทัศน ตามที่ไดมีการออกแบบไว
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ลวงหนาแลว ดังนั้นจึงถือไดวาการโตตอบในสื่อประสมเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวา
สวนอื่นๆ 

ดังนั้นสื่อประสมที่สมบูรณควรจะตองประกอบดวยสื่อมากกวาสองสื่อตาม
องคประกอบ คือตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงเชิงโตตอบและวีดิทัศน เปน
ตน โดยที่องคประกอบเหลานี้มีความสําคัญแตกตางกันออกไป 

สําหรับรายละเอียดขององคประกอบของสื่อประสมตางๆ และเรื่องที่เกี่ยวของ มี
ดังตอไปนี้ 

ขอความหรือตัวอักษร 
ขอความหรือตัวอักษรถือวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสื่อประสม ระบบสื่อ

ประสม (multimedia system) ที่นําเสนอผานจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร โดยมากจะมี
ตัวอักษรใหเลือกไดหลายแบบ และสามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้น
ยังสามารถกําหนดขนาดของตัวอักษรได การโตตอบกับผูใชก็ยังนิยมใชตัวอักษร รวมถึงการใช
ตัวอักษรในการเชื่อมโยงเชิงโตตอบได เชน การคลิกไปที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปยังการนําเสนอใน
รูปของเสียง ภาพกราฟกหรือเลนวีดิทัศน เปนตน นอกจากนี้ตัวอักษรยังสามารถนํามาจัดเปน
ลักษณะของรายการเลือก (menu) เพื่อใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษาได โดยคลิกไปที่บริเวณกรอบ
ส่ีเหลี่ยมของสื่อประสมแบบการโตตอบ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 
2541) ภาพที่ 1.2 แสดงตัวอักษรที่ใชในการเชื่อมโยงแบบการโตตอบ 

 
ภาพที ่1.2 ขอความหรือตัวอกัษร 
ที่มา (http://www.nectec.or.th/courseware/pdf-documents/multimedia/power-

of-multimedia.pdf) 
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ภาพนิ่ง 
ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย หรือภาพวาด เปนตน 

ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญตอส่ือประสมมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะใหผลในเชิงของการเรียนรูดวยการ
มองเห็น เชน การชมโทรทัศน อานหนังสือพิมพ หรือวารสารตางๆ เปนตน จะมีภาพเปน
องคประกอบเสมอ ดังคํากลาวที่วาภาพหนึ่งภาพมีคุณคาเทากับคําถึงพันคํา ดังนั้นภาพนิ่งจึงมี
บทบาทมากในการออกแบบสื่อประสมที่มีตัวอักษรและภาพนิ่งเปนสวนประกอบ ซึ่งเปนลักษณะที่
เรียกวา กุย (GUI ยอมาจากคําวา graphical user interface) หรือสวนตอประสานกราฟกกับผูใช 
ภาพนิ่งสามารถผลิตไดหลายวิธี ตัวอยางเชน จากการวาด (drawing) การกราดภาพ (scanning) 
เปนตน ดังตัวอยางภาพที่ 1.3 

 
ภาพที ่1.3 ภาพนิง่ 
ที่มา (http://www.cfsl.net/xwing/03.jpg) 
ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวของภาพกราฟก อาทิ การเคลื่อนไหวของ

ลูกสูบและลิ้นในระบบการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ เปนตน ซึ่งจะทําใหสามารถเขาใจระบบ
การทํางานของเครื่องยนตไดเปนอยางดี ดังนั้นภาพเคลื่อนไหวจึงมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพ
ดวยกราฟกอยางงายพรอมทั้งการเคลื่อนไหวภาพกราฟกนั้น จนถึงกราฟกที่มีรายละเอียดแสดง
การเคลื่อนไหว โปรแกรมที่ใชในการสรางภาพเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจมีหลายโปรแกรม เชน 
โปรแกรมออโตเดสกอะนิเมเตอร (Autodesk Animator) หรือมาโครมีเดียแฟลช (Macromedia 
Flash) เปนตน ซึ่งโปรแกรมเหลานี้มีคุณสมบัติในดานของการออกแบบกราฟกสําหรับใชในสื่อ
ประสมไดตามตองการ ดังตัวอยางภาพที่ 1.4 
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ภาพที ่1.4 ภาพเคลื่อนไหวทีส่รางไดจากโปรแกรมอะโดบีอิมเมจเรดี้ (Adobe 

ImageReady) 
เสียง 
เสียงในสื่อประสมจะจัดเก็บอยูในรูปของขอมูลดิจิทัล และสามารถเลนซ้ํา (replay) ได

จากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือพีซี (PC ยอมาจากคําวา personal computer) การใชเสียง
ในสื่อประสมก็เพื่อนําเสนอขอมูลหรือสรางสภาพแวดลอมใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน เสียงน้ําไหล เสียง
หัวใจเตน เปนตน เสียงสามารถใชประกอบตัวอักษรหรือนําเสนอวัตถุที่ปรากฏบนจอภาพไดเปน
อยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิทัลไดจากหลายแหลง 
เชน ไมโครโฟน แผนซีดีเสียง แถบบันทึกเสียง และวิทยุ เปนตน ภาพที่ 1.5 แสดงอุปกรณบาง
ประเภทที่เกี่ยวของกับเสียง 

  

 
ภาพที ่1.5 อุปกรณที่เกี่ยวของกับเสียง 
ที่มา (http://images.google.co.th/images?q=sound+card) 
วีดิทัศน 
การใชส่ือประสมในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพยนตรวีดิทัศน ซึ่งอยูในรูป

ของดิจิทัลรวมเขากับโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปวีดิทัศนจะนําเสนอดวยเวลาจริงที่
จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวาวีดิทัศนดิจิทัล (digital video) คุณภาพของ 
วีดิทัศนดิจิทัลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังนั้นทั้งวีดิทัศนดิจิทัลและเสียงจึงเปน
สวนที่ผนวกเขาไปสูการนําเสนอไดทันทีดวยจอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถเลนออกยัง



 7

ลําโพงภายนอกไดโดยผานแผนวงจรเสียง ภาพที่ 1.6 แสดงวีดิทัศนที่นําเสนอดวยโปรแกรม 
ควิกไทม (QuickTime) 

 
ภาพที ่1.6 วีดิทัศน 
การเชื่อมโยงเชิงโตตอบ 
การเชื่อมโยงเชิงโตตอบหมายถึงการที่ผูใชส่ือประสมสามารถเลือกขอมูลไดตาม

ตองการโดยคลิกเมาสที่ตัวอักษรหรือปุมที่กําหนดใหเปนตัวนําทาง (navigation) การเชื่อมโยง 
สําหรับตัวอักษรที่จะสามารถเชื่อมโยงไดจะเปนตัวอักษรที่ออกแบบใหมีสีแตกตางจากอักษรตัว
อ่ืนๆ สวนปุมก็จะมีลักษณะคลายกับปุมเพื่อชมภาพยนตร หรือคลิกลงบนปุมเพื่อเขาหาขอมูลที่
ตองการ หรือเปลี่ยนหนาตางไปยังขอมูลถัดไป (Dastbaz, 2002, 110) ดังแสดงตัวอยางภาพที่ 1.7 

 
ภาพที ่1.7 ปุมที่ใชในการเชื่อมโยงเชิงโตตอบ 
ที่มา (Hofstetter, 2001, 34) 
การรวมองคประกอบของสื่อประสม 
ตามที่ไดกลาวแลววา พื้นฐานของสื่อประสมจะตองมีองคประกอบมากกวาสอง

องคประกอบเปนอยางนอย เชน ใชตัวอักษรรวมกับการใชสีที่แตกตางกัน 2-3 สี ภาพศิลป ภาพนิ่ง
จากการวาดหรือการกราดภาพ นอกจากนั้นก็อาจมีเสียงและวีดิทัศนรวมอยูดวย การใชส่ือประสม
ที่นิยมกันมีสองแบบ แบบแรกคือการใชส่ือประสมเพื่อการนําเสนอ ซึ่งนิยมใชโปรแกรมสําเร็จชุด
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นําเสนอ (presentation package) และแบบที่สองคือการใชส่ือประสมเพื่อการฝกอบรมหรือการ
เรียนรู ซึ่งนิยมใชโปรแกรมสําเร็จชุดประพันธ (authoring package) 

โปรแกรมสําเร็จชุดนําเสนอ เปนโปรแกรมที่พัฒนาจากแนวคิดของการใชเครื่องฉาย
ภาพขามศีรษะมาเปนการนําเสนอโดยคอมพิวเตอรและเครื่องฉาย (projector) แทน ชุดนําเสนอที่
สามารถสรางขอความที่มีสีสัน ภาพกราฟก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน
เหลานี้สามารถสรางจากโปรแกรมสําเร็จชุดนําเสนอ เชน โปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 
(Microsoft PowerPoint) หรืออะซิมเมตรีคอมเพล (Asymmetry’s Compel) เปนตน 

โปรแกรมสําเร็จชุดประพันธเปนชุดที่ใชเพื่อพัฒนาโปรแกรมดานสื่อประสม มีฟงกชั่น 
(function) ตางๆ ใหผูใชสามารถออกแบบโปรแกรมการสอนในหองเรียนไดตามความตองการ ทั้ง
การใชขอความ ภาพ กราฟก เสียง และวีดิทัศน ในการฝกอบรมหรือการฝกทบทวน โปรแกรม
สําเร็จชุดประพันธที่ใชกันมีหลายโปรแกรม เชน โปรแกรมมัลติมีเดียทูลบุก (Multimedia 
Toolbook) มาโครมีเดียออเธอรแวร (Macromedia Authorware) เปนตน ซึ่งนอกจากจะเขียนเปน
โปรแกรมฝกอบรมหรือการสอนแลวยังสามารถนําโปรแกรมสําเร็จชุดประพันธมาใชเขียนแบบ
โปรแกรมสําเร็จชุดการนําเสนอไดอีกดวย 

เทคโนโลยีสื่อประสม 

เทคโนโลยีส่ือประสม หมายถึงการใชส่ือหลายแบบผสมกัน ซึ่งมีทั้งที่เปนขอความ 
ตัวหนังสือ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี และวีดิทัศน การใชงานสื่อประสมกําลัง
ไดรับความนิยมมาก มีการพัฒนาและประยุกตอยางกวางขวางโดยเฉพาะเมื่อเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันไดทั่วโลก การสงกระจายขอมูลบนเครือขายจึงหันมานิยมแบบสื่อ
ประสม ซึ่งพัฒนามาจากระบบขอมูลที่เปนตัวอักษรมากอน ตอมาจึงพัฒนาเปนรูปภาพ เสียง 
จนถึงวีดีทัศน คอมพิวเตอรที่ใชกับส่ือประสมจึงตองการหนวยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพ
สูง ทํางานไดเร็ว ส่ือประสมจึงเหมาะกับหนวยประมวลผลกลางรุนใหม ๆ และตองการซอฟตแวรที่
ไดรับการพัฒนามาใหใชกับระบบนี้เทานั้น 

ในอนาคตสื่อประสมจะเขามามีบทบาทสูงมาก เพราะเปนหนทางที่จะทําใหผูใช
คอมพิวเตอรใชงานไดงาย ระบบสื่อประสมนี้จะเขามามีบทบาททําใหเกิดการใชงานอยาง
กวางขวาง เชน ใชทําเปนหนังสือบนแผนซีดี ใชสรางเกมที่มีลักษณะเหมือนจริงมากขึ้น ใชในการ
ส่ือสารที่นําสื่อทุกชนิดไปดวยกัน เกิดระบบการประชุมที่เรียกวา การประชุมทางวีดิทัศน (video 
conference) ที่ทําใหสามารถติดตอประชุมกันเหมือนอยูใกล ๆ กัน การใชงานในเรื่องตาง ๆ จะมี
อีกมากมาย 
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องคประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม 

เทคโนโลยีสื่อประสมโดยหลักๆ แลวจะมีองคประกอบ ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือที่ทําใหเราไดเห็น ไดยิน สามารถโตตอบแบบ

ปฏิสัมพันธได 
2. การเชื่อมโยงสื่อสาร ทําใหขอมูลตางๆ เชื่อมโยงถึงกันและนําเสนอได 
3. ซอฟตแวร สามารถชวยใหเราใชขอมูลจากสื่อหลายชนิดรวมกันได 
4. การใชงานแบบสื่อประสม โดยใชขอมูลขาวสารในรูปแบบสื่อประสมที่ผูใชสรางขึ้น 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรนั้น  ถาเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือสถานีงาน 

(workstation) จะตองมีศักยภาพในดานของเสียงและวีดิทัศน เชน จอภาพตองสามารถแสดง
ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน รวมถึงภาพที่มีความละเอียดสูงได ลําโพงเสียงที่มี
ศักยภาพในการเปลงเสียงพูด และเสียงดนตรี ไมโครโฟนชนิดพลวัต (dynamic) หรือคอนเดนเซอร 
(condenser) และซีดีรอม (CD-ROM ยอมาจากคําวา compact disk read only memory) หรือ
จานแสง (optical disk) ชนิดอื่นๆ เปนตน สวนวิธีการตางๆ ในการโตตอบกับระบบอาจมีหลายวิธี 
เชน วิธีการโตตอบโดยใชแผงแปนอักขระ เมาส กานควบคุม (joystick) หรือจอสัมผัส (touch 
screen) เปนตน 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสื่อประสม 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับส่ือประสม มีหลายประการ ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

เทคโนโลยีของสื่อประสมโดยรวม 
ส่ือประสม ประกอบดวยขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน 

เทคโนโลยีส่ือประสมจึงตองประกอบดวยเทคโนโลยีของสิ่งดังกลาว อันไดแก เทคโนโลยีขอความ 
ซึ่งเกี่ยวกับขอความหรือตัวอักษร ทั้งการใชและลักษณะรูปแบบของขอความแบบตางๆ เทคโนโลยี
รูปภาพ เปนการพัฒนาและประยุกตใชภาพ การจัดการรูปแบบภาพ คลังภาพ การคนหา การสราง 
และตกแตงภาพ เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและภาพสามมิติเปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดงผล 
ดานภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสรางภาพเสมือนจริง การสราง ตกแตง 
ประมวลผล และการใชงานภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงซึ่งรวมทั้งเสียงพูดและ
เสียงดนตรี ต้ังแตการประมวลผล การแสดงผล การจัดการตางๆ เชน การบีบอัดสัญญาณ การ
ส่ือสาร การสงสัญญาณเสียง เปนตน และเทคโนโลยีเกี่ยวกับวีดิทัศน อันไดแก การจัดเก็บ การ
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ประมวลผล การปรับแตง การใชงาน การเรียกหา สืบคน การสงกระจาย มาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณ การเขาและถอดรหัส การสงขอมูล และการทํางานรวมกับส่ืออ่ืนๆ เปนตน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
การทํางานของคอมพิวเตอรดานสื่อประสมเปนการทํางานที่เกี่ยวของกับขอมูลใน

ปริมาณมหาศาล กระบวนการยอและขยายขนาดขอมูลจะตองเปนไปอยางรวดเร็วมากพอที่จะทํา
ใหการติดตอสงขอมูลระหวางหนวยความจําและอุปกรณตางๆ ไมเกิดการหยุดชะงักหรือลาชา 
เพราะถาเกิดเหตุการณเชนนี้จะทําใหการแสดงผลทั้งภาพและเสียงผิดพลาดไปจากที่เกิดจริง ใน
ขณะเดียวกันการใชซีดีรอมจะมีความเร็วชากวาจานบันทึกแบบแข็งมาก จึงมีปญหาในการสง
ขอมูลใหกับหนวยความจําที่ไมเร็วพอ การใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานดวยความเร็วสูงจึงมี
ความจําเปนอยางมาก การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ไมโครโปรเซสเซอรรุนที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาระบบสื่อประสม
ประสบความสําเร็จ 

เทคโนโลยีจอภาพ 
จอภาพที่เปนสีจอแรกที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ที่เรียกวาจอซีจีเอ (CGA ยอมาจาก

คําวา color graphics adapter) นั้นใหความละเอียดในการแสดงผลเพียง 320x200 จุดภาพ 
(pixel) และตอมาไดพัฒนาเปนจอวีจีเอ (VGA ยอมาจากคําวา video graphics array) ในปจจุบัน
การพัฒนาเปนจอเอสวีจีเอ (SVGA ยอมาจากคําวา super VGA) สามารถทําใหไดความละเอียด
ของภาพไดถึง 1,024x768 จุดภาพ และใหสีไดถึง 16.7 ลานสี ระบบส่ือประสมจะยิ่งเราความ
สนใจมากขึ้นเปนทวีคูณถาเทคโนโลยีจอภาพคอมพิวเตอรสามารถสรางภาพไดคมชัดมากขึ้นและ
เปนสีธรรมชาติมากข้ึน และหากเทคโนโลยีจอภาพของโทรทัศนความชัดสูงหรือเอชดีทีวี (HDTV 
ยอมาจากคําวา high definition television) พัฒนาไดสมบูรณถึงระดับและมีการพัฒนาเปน
จอมอนิเตอร (monitor) ของระบบคอมพิวเตอรแลว ระบบสื่อประสมจะยิ่งนาสนใจมากขึ้น 
นอกเหนือจากเทคโนโลยีจอภาพอื่นๆ ที่ไดพัฒนาในปจจุบัน เชน จอสัมผัส เปนตน 

เทคโนโลยีอุปกรณปอนขอมูล 
การติดตอกับคอมพิวเตอรกับผูใชเดิมทําไดโดยการปอนคําสั่งผานแผงแปนอักขระ ซึ่ง

เปนอุปกรณมาตรฐานเพียงอยางเดียว ปจจุบันการพัฒนาเมาสหรือจอสัมผัสทําใหการติดตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรเปนไปอยางสะดวกและงายขึ้น 

เทคโนโลยีซอฟตแวร 
ส่ิงที่ทําใหโลกของคอมพิวเตอรดานสื่อประสมเปนจริงขึ้นมาสวนหนึ่งก็คือ การพัฒนา

ของซอฟทแวรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการใชงานไดงายขึ้น และประการสําคัญที่สุดก็คือความ
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เหมาะสมกับเนื้อหาหรือขอมูลที่จะนําเสนอ อีกทั้งยังจะตองมีความออนตัวในการประยุกตเขากับ
สวนอื่นๆ ของระบบ ปจจุบันบริษัทผูผลิตไดมีการตื่นตัวอยางสูงในการพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรสําหรับการสรางสรรคงานสื่อประสม เนื่องจากผูที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นถึงความเปน
ธรรมชาติในการสื่อความหมายของระบบสื่อประสมและแนวโนมของการที่จะพัฒนาตอไป 

เทคโนโลยีในการบันทึกขอมูล 
การทํางานของสื่อประสมประกอบไปดวยภาพและเสียง การบันทึกภาพไวใน

คอมพิวเตอรเปนสิ่งที่ส้ินเปลืองหนวยความจําเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ถาตองการเก็บภาพ
ขนาด 720x485 จุดภาพ ดวยความละเอียดของภาพเปน 22 บิตตอจุดภาพ หมายความวาการเก็บ
ภาพเดียวไวจะตองใชเนื้อที่ของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) ถึง 960,300 ไบต (byte) แตถาจะ
เก็บภาพเคลื่อนไหวซึ่งประกอบดวยภาพเปนกรอบ (frame) อาจเปน 30 กรอบตอวินาที หมายถึง
การเก็บภาพวีดิทัศนเพียงหนึ่งวินาทีลงในจานบันทึกแบบแข็งก็ตองใชเนื้อที่จานบันทึกแบบแข็ง
มากกวา 30 เมกะไบต สวนการบันทึกเสียงลงบนจานบันทึกแบบแข็งนั้นจะใชเนื้อที่นอยกวา เชน 
การบันทึกในระบบสเตอริโอในเวลาหนึ่งวินาทีใชเนื้อที่จานบันทึกเพียง 44 กิโลไบต แตในการ
ทํางานจริง ผูสรางไมไดบันทึกภาพหรือเสียงไวเพียงหนึ่งวินาที ดังนั้นความจุของสื่อเก็บขอมูลจึง
เปนขอจํากัดในการพัฒนาสื่อประสม เพราะตองการสื่อที่มีคุณภาพสูง แตราคายอมสูงตามไปดวย 
การแกปญหาของหนวยเก็บขอมูลที่ตองมีขนาดใหญและราคาถูกนั้น ไดแกไขดวยการนําเอา
เทคโนโลยีการบันทึกขอมูลดวยแสงเขามาใช นั่นคือพัฒนาแผนซีดีรอม (ซึ่งกําลังมีบทบาทอยาง
มากในระบบสื่อประสมในปจจุบัน) ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เทคโนโลยีการยอหรือบีบอัดขอมูล 
การยอขอมูลที่มีประสิทธิภาพจะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการทํางานของระบบ

ส่ือประสม เพราะถาเก็บภาพจากจอที่มีความละเอียด 1,024x768 จุดภาพ โดยที่ไมมีการยอขนาด
ขอมูลแลว จะใชเนื้อที่จานบันทึกแบบแข็งมากกวา 1 เมกะไบต ถาเปนการเก็บในลักษณะเปน 
วีดิทัศนในหนึ่งวินาทีที่มีความเร็ว 30 กรอบ อาจใชเนื้อที่มากกวา 80 เมกะไบต ดังนั้นการยอขนาด
แฟมขอมูลจึงมีความจําเปนมากที่จะตองมีการลดขนาดของขอมูลใหลดลงมากที่สุด โดยยังคง
ความสมบูรณถูกตองของเนื้อหาไว ในระบบคอมพิวเตอรเครือขายการใชส่ือประสมอาจไมมีปญหา
เกี่ยวกับความจุของหนวยเก็บขอมูล เพราะในระบบนี้อาจมีหนวยเก็บขอมูลขนาดใหญ แตส่ิงที่
ตองคํานึงคือความสามารถของระบบในการที่จะขนสงขอมูลผานระบบสายเคเบิล เชน ระบบสาย
เคเบิลที่เปนสายโคแอกซ (coaxial cable) ถาตองใชการขนสงขอมูล 80 เมกะไบต อาจตองใชเวลา
หลายนาที ดังนั้นถาเทคโนโลยีการลดขนาดขอมูลมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการสื่อสารของสื่อ
ประสมกับคอมพิวเตอรระบบใดๆ ก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดวย 
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ส่ิงที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงก็คือมาตรฐานของเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูล อาทิเชน 
วิธีการบีบอัดขอมูลวีดิทัศนเปนเอ็มเพ็ก (MPEG ยอมาจากคําวา motion picture experts group) 
การบีบอัดขอมูลเสียงเปนมิดิ (MIDI ยอมาจากคําวา musical instrument digital interface) และ
การบีบอัดเสียงพูดดวยเอดีพีซีเอ็ม (ADPCM ยอมาจากคําวา adaptive differential pulse code 
modulation) หรือแมแตรูปภาพก็บีบอัดเปนจิฟ (GIF ยอมาจากคําวา graphics interlace file) 
หรือเจเพ็ก (JPEG ยอมาจากคําวา joint photographic experts group) เปนตน การบีบอัดทําให
รับสงขอมูลไดเร็วขึ้น และยังใชจานบันทึกแบบแข็งขนาดความจุลดลง (สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544) 

เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 
ส่ิงที่ระบบคอมพิวเตอรดานสื่อประสมเขาไปมีบทบาทรวมกับระบบคอมพิวเตอร

เครือขาย ไดแกการติดตอส่ือสารหรือการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail ยอมาจาก
คําวา electronic mail) ซึ่งเดิมเปนการติดตอที่เปนลักษณะเพียงขอความนั้น นับวาเปนการนําเอา
เทคโนโลยีทั้งสองมาใชรวมกัน ทําใหการติดตอส่ือสารในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทําไดทั้งที่
เปนภาพและเสียง การใชงานระบบสื่อประสมจะเขาหามวลชนมากขึ้น ถาเทคโนโลยีเครือขาย
คอมพิวเตอรพัฒนาถึงระดับ เนื่องจากสามารถกระจายไดหลายๆ จุดในเวลาเดียวกัน 

เทคโนโลยีการนําเสนอ 
คือ เทคโนโลยีที่ไดพัฒนาเพื่อสรางเครื่องมือสําหรับงานพัฒนาสื่อประสมในรูปของ 

ซอฟตแวร ชวยในการนําขอมูลหรือเนื้อหาเขาไปเก็บตามสื่อรูปแบบตางๆ ที่กําหนดไว เพื่อนําเสนอ 
เชน การใชเครื่องมือตางๆ หรือการสรางเครื่องมือใหมๆ ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่นําเสนอและวิธีการ 
เปนสิ่งที่สําคัญในระดับตนๆ ที่จะทําใหระบบสื่อประสมสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะถึงแมวาคอมพิวเตอร
ดานสื่อประสมจะพัฒนาเทคโนโลยีทุกๆ ดานก็ตาม แตถาขาดขอมูลนําเสนอที่ดี หรือวิธีการ
นําเสนอที่ไมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ตลอดจนไมไดพิจารณาถึงการใชเทคโนโลยีการสื่อ
ความหมายที่ดีแลว ระบบสื่อประสมที่ไดพัฒนานั้นก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว ผูสรางสรรค
ระบบสื่อประสมจึงควรจะตองพิจารณาเทคโนโลยีดานนี้ดวยเปนประการแรก 

นอกจากเทคโนโลยีตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว ยังมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอีกหลายอยาง 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการนําสื่อประสมไปใชงาน ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการศึกษาเปน
การศึกษาเพื่อนําเอาเทคโนโลยีส่ือประสมมาประยุกตใชกับระบบการศึกษาในรูปของคอมพิวเตอร
ชวยสอนหรือคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม ตลอดจนงานประชาสัมพันธ โฆษณา หรือสรางภาพยนตร 
เทคโนโลยีการผลิตเปนการนําเอาสื่อประสมมาใชดานงานพิมพ เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาใหกับงานพิมพ มี
รูปแบบที่โดดเดน และนําเสนอหรือพิมพลงสื่อไดหลากรูปแบบ เทคโนโลยีการกระจายซึ่งเกี่ยวของ
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กับการเผยแพรขอมูล เผยแพรสัญญาณ เทคโนโลยีคลังขอมูลซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลปริมาณ
มากๆ และการเรียกคนภายหลัง เปนตน 

ประโยชนของสื่อประสม 

แนวทางการนําสื่อประสมมาประยุกตใชงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีอยู
หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน ตัวอยางเชน ส่ือประสมที่ผลิต
เปนบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับกลุมผูใชในแวดวงการศึกษาและฝกอบรม ส่ือประสมที่ผลิตขึ้นเพื่อ
นําเสนอสินคาและบริการสําหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เปนตน นอกจากจะชวยสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานแลวยังเปนการเพิ่มประสิทธิผลใหเกิดความคุมคาในการลงทุนอีก
ดวย โดยสามารถแยกแยะประโยชนที่จะไดรับจากการนําสื่อประสมมาประยุกตใช ไดดังนี้ 
(ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2546, 8) 

งายตอการใชงาน โดยสวนใหญเปนการนําสื่อประสมมาประยุกตใชงานรวมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนั้นผูพัฒนาจึงจําเปนตองมีการจัดทําใหมีรูปลักษณที่
เหมาะสม และงายตอการใชงานตามกลุมเปาหมาย เพื่อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน การใชงานสื่อประสมในบทเรียนวิธีวิจัยทางธุรกิจ ดังภาพที่ 1.8 

 
ภาพที ่1.8 การใชงานสื่อประสมในบทเรียนวิธวีิจัยทางธรุกิจ 
ที่มา (Dastbaz, 2002, 10) 

สัมผัสไดถึงความรูสึก ส่ิงสําคัญของการนําสื่อประสมมาประยุกตใชงานคือเพื่อให
ผูใชสามารถรับรูไดถึงความรูสึกจากการสัมผัสกับส่ิงตางๆ ที่ปรากฏอยูบนจอภาพ อันไดแก 
รูปภาพ สัญรูป (icon) ปุม และตัวอักษร เปนตน ทําใหผูใชสามารถควบคุมและเขาถึงขอมูลตางๆ 
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คลิกเลือ
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เหมาะส
ไดมาสัม
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กที่รูปภาพหรื
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ที่มา (htt

สรางเส
แมวาจะมีคุณ
สบการณจาก
ม ตัวอยางเช
มผัสเกมออนไ
วอยางไดดังภ

ภาพที ่1
ที่มา (ww

เพิ่มขีดค
ความแตกตาง
อประสมมาป
เกมคอมพิวเ
ยากยิ่งๆ ข้ึนไป
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รือตัวอักษร เพ
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tp://www.rat

สริมประสบก
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ไลนอีกเกมหนึ
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ความสามาร
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ตัวอยางเชน ผู
พื่อเขาถึงขอม

องโปรแกรมไซ
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.11 แสดงตัว
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ผูใชคลิกที่ปุม
มูลที่ตองการ
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มุมที่แตกตาง
รใชปุมตางๆ
ารถเลนเกมออ
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ความรูและปร
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และพัฒนาทั
อยางการใชสื
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คุมคาในการลงทุน การใชโปรแกรมดานสื่อประสมจะชวยลดระยะเวลา ไมวาจะเปน
เร่ืองของการเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานที่ การบริหารตารางเวลา และการเผยแพร
ชองทางเพื่อนําเสนอสื่อ เปนตน ทําใหประหยัดคาใชจาย ในกรณีที่ไดหักคาใชจายที่เปนตนทุนไป
แลว ก็จะสงผลใหไดรับผลตอบแทนความคุมคาในการลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม ตัวอยางเชน 
การใชส่ือประสมเพื่ออบรมพนักงานใหเขาใจขบวนการผลิต ซึ่งแสดงไดดังภาพที่ 1.13 

 
ภาพที ่1.13 การใชส่ือประสมเพื่ออบรมพนักงานใหเขาใจขบวนการผลติของบริษัท 

อินเทล (Intel Corporation) 
ที่มา (http://www.intel.com/) 

เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู การสรางสรรคชิ้นงานดานสื่อประสมจําเปนตอง
ถายทอดจินตนาการจากสิ่งที่ยากใหเปนสิ่งที่งายตอการรับรูและเขาใจดวยกรรมวิธีตางๆ นอกจาก
จะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานแลว ผูใชยังไดรับประโยชนและเพลิดเพลินในการเรียนรู
อีกดวย ตัวอยางเชน ผูใชออกแบบและสรางเพจ (page) ดวยเครื่องมือวิซารด (wizard) ของ
โปรแกรมไมโครซอฟตฟรอนตเพจ (Microsoft FrontPage) หรือผูใชกําลังศึกษาสารคดีเกี่ยวกับ
เครื่องเลนดนตรี เปนตน ซึ่งแสดงไดดังภาพที่ 1.14 และภาพที่ 1.15 ตามลําดับ 
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ภาพที ่1.14 การใชส่ือประสมแสดงวิธีชวยเหลือผูเรียน 

 
ภาพที ่1.15 สารคดีส่ือประสมแสดงเครื่องเลนดนตร ี
ที่มา (Hofstetter, 2001, 58) 

สื่อประสมในอนาคต 

เปนที่คาดกันวา ในอนาคตสื่อประสมจะเปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีการเติบโตทั้งดาน
ซอฟตแวร (software) และฮารดแวร (hardware) ราคาของสื่อประสมจะถูกลงอยางมาก ในขณะที่
ประสิทธิภาพในดานภาพ เสียง และวีดิทัศนจะพัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพสูง การเพิ่มศักยภาพของ
คอมพิวเตอรดานสื่อประสมจะกระทําไดงาย สวนในดานซอฟตแวรจะสามารถใชไดงายขึ้น และมี
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางดานตางๆ มากมายและผูใชสามารถใชไดอยางงายดาย รวมถึง
การนําสื่อประสมเขาไปประยุกตใชในวงการตางๆ อยางแพรหลาย (Dastbaz, 2002, 17) ดัง
ตัวอยางภาพที่ 1.16 และภาพที่ 1.17 
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ภาพที ่1.16 การใชส่ือประสมในการแพรภาพโทรทัศนบนเว็บของบริษทัสกายทวีี (Sky 

TV Corporation) 
ที่มา (http://www.sky.com/skycom/home/) 

 
ภาพที ่1.17 ธนาคารบารเคลย (Barclays bank) ใชส่ือประสมในระบบออนไลน

ใหบริการลูกคา 
ที่มา (http://www.barclays.com/) 
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ความตองการนําสื่อประสมไปใชในการฝกอบรมจะมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ หองเรียน
ส่ือประสมและรายวิชาสื่อประสมไดจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
หลายแหง สถาบันการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการฝกอบรมประชาชนในการใชส่ือประสมทาง
ธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา แนวโนมการใชส่ือประสมจะมีทิศทางที่เพิ่มข้ึน โดยอาจ
คาดการณอนาคตไดวา นักเรียนนักศึกษาจะเรียนรูจากหองเรียนอิเล็กทรอนิกส และนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอร และแผงแปนอักขระเพื่อเปดดูขอมูลดานการเรียนการสอน แทนการนั่งฟงการ
บรรยายของครู นักเรียนจะดูการสอนของครูไดจากสื่อประสมที่ผลิตขึ้น 

สรุป 

คําวาสื่อประสมมีความหมายที่คอนขางกวาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับมุมมองของผูที่สนใจ 
อยางไรก็ตามกระแสนิยมดานสื่อประสมมักจะนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานรวมดวย 
เนื่องจากเปนอุปกรณที่มีขีดความสามารถในการผลิตสื่อไดหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งยังสามารถ
นําเสนอและติดตอส่ือสารไดอีกดวย สําหรับคําวาสื่อประสมหมายถึงการนําองคประกอบของสื่อ
ชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
วีดิทัศน โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร เพื่อส่ือความหมายกับผูใชอยางมีการโตตอบ
และไดบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน ในสวนของแตละองคประกอบของสื่อประสมทั้ง 5 
ชนิด จะมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันไปตามแตคุณลักษณะและวิธีการใชงาน สําหรับประโยชนที่จะ
ไดรับจากสื่อประสมมีมากมาย นอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานแลว ยังเพิ่ม
ประสิทธิผลของความคุมคาในการลงทุนอีกดวย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับวิธีการนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดนั่นเอง 
  




