
การประยุกต์ 
ใช้งานมัลตมิีเดีย 
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การประยกุต์ใช้มลัติมีเดีย 
 ด้านการศกึษา (Education) : E-learning 
 ด้านการฝึกอบรม (Training) : E-learning 
 ด้านความบนัเทิง (Entertainment) : ภาพยนตร์, เกมส์ 
 ด้านธรุกิจ (Business): Video Conferencing, Task 

Presentation 
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การประยกุต์ใช้มลัติมีเดีย 
 ด้านการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) : News, 

Advertising 
 ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) : ด้าน
การทหาร, ด้านการแพทย์, ด้านสถาปนิก 

 ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) : M-
Commerce, M-Banking, M-Entertainment 
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ด้านการศกึษา (Education) 
มีการพัฒนาการและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
เคร่ืองมือช่วยสอนต่างๆ จนในท่ีสดุได้น าสื่อทางอิเล็กทรอนิค
เข้ามาใช้ในการช่วยสอนในรูปแบบตา่งๆ  
มีการเผยแพร่สื่อการเรียนผ่านทางเว็บ (Web – Base) ซึง่
เรียกวา่ E-learning 



ด้านการศกึษา (Education) 
สนบัสนนุและสง่เสริมการศกึษาโดยเป็นเคร่ืองมือช่วยรวบรวม 

(Collection), วิเคราะห์ (Analysis), ออกแบบ (Design), สร้าง 
(Implementation), จดัการ (Management), ใช้งาน
(Utilization), ประเมินผล (Evaluation) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Learning; CAL) 
การเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) 



ภาพแสดงตวัอย่างe-learning 



ด้านการฝึกอบรม (Training) 
 มีส่วนช่วยในการเพิ่มศกัยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก
และไ ด้ มีการจัดท าคอมพิว เตอร์ใ ช้ ในการช่ วยสอน 
(Computer Aided Learning : CAL) ซึง่ถกูเรียกวา่ อีเทรน
น่ิง (e-Training) 

ภาพแสดงการ training 



ด้านความบนัเทิง(Entertainment) 
 มลัติมีเดียได้รับความนิยมแพร่หลายด้านความบนัเทิงเป็นอย่าง
มาก เช่น ภาพยนตร์ คาราโอเกะ, เกมส์, ละคร, ขา่ว เป็นต้น 

 Web TV 

 Game Online 

 Radio Broadcasting    



Entertainment 

มัลตมีิเดียกับความบันเทงิภายในบ้าน 

movie karaoke 



Radio 
Broadcasting 

Web TV Game Online 



ด้านธุรกิจ (Business) 
 ธรุกิจตา่งๆจ าเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีมลัติมีเดียในการใช้
งานอย่างมากสืบเน่ืองมาจากการแข่งขันกัน ซึ่งท าให้มี
ความจ าเป็นทีจะต้องบริการลกูค้าและให้ข้อมลูท่ีดีย่ิงขึน้ 

 เทคโนโลยีมลัติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทกบัทางด้านธุรกิจ
หลายรูปแบบเพ่ือท่ีจะรักษาสถานภาพทางการแข่งขัน
ของธุรกิจตนเองเอาไว้ 



ด้านธุรกิจ (Business) 
 การน าเสนอการขาย 

 การน าเสนอการขายจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อมลัติมีเดียเข้ามาช่วย
แทนที่จะใช้แผ่นใสหรือฉายวิดีโออย่างเดียว 

 ในธุรกิจหลายๆแบบได้มีการสร้างฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถจัดการและเก็บข้อมลูดิจิทลัง่ายเหมือนกบัหนังสือ ใน
อนาคตสามารถท าให้ผู้ ใช้เข้าไปถึงข้อมลูทกุประเภทจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ซึ่ง ข้อมูลหลักจะอยู่ ในฐานข้อมูลกลางใน
เซิร์ฟเวอร์ 



ด้านธุรกิจ (Business) 
 ใ ช้ มั ล ติ มี เ ดี ย ป ร ะ ก อบก า ร น า เ ส น อ ง า น  (Task 

Presentation) เพ่ือให้สามารถเข้าใจง่าย เห็นภาพสิ่งท่ี
ต้องการน าเสนอตอ่ท่ีประชมุได้อย่างชดัเจน 

 การประชมุทางไกล (Video Conferencing) ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้, ประหยัดเวลาและ
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 



Business 

การประชุมทางไกล (Video Conferencing) 



การน าเสนอโครงสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ ด้วยมัลตมิีเดยี 



Public Relation 

การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบมัลตมีิเดยีผ่านเวบ็ 



ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
 (Public Relation) 

 มัลติมีเดียได้กลายปัจจัยหลักที่ส าคัญในการน าเสนอและ
เผยแพร่ข่าวสาร (New), การโฆษณา (Advertising) และการ
ถ่ายทอด(Broadcasting) 

 Touch Screen 

 ตู้ประชาสมัพนัธ์ (Multimedia Kiosk) 



การเสนอข้อมูลด้วยมัลตมีิเดยีในรูปแบบ   
Multimedia Kiosk 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.asia.ru/img/91744/scorpio_gr_ri.jpg&imgrefurl=http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/51544.html&h=270&w=270&sz=14&hl=th&start=34&um=1&tbnid=kTEGudwyftg2YM:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dmultimedia%2Bkiosk%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26rlz%3D1T4GGLJ_enTH228TH229%26sa%3DN


ด้านความเป็นจริงเสมือน  
(Virtual Reality) 

 ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของ
วงกา ร เทค โน โล ยีมัลติ มี เ ดี ย  ส ามา รถ
เลียนแบบการเรียนรู้และสัมผัสผ่านอุปกรณ์
ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน จะ
น าพาผู้ ใช้เข้าสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการท่ี
เรียกวา่ “ไซเบอร์สเปซ” (Cyberspace) 



ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile 
Technology) 

 ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี
มีเดียในโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Multimedia 
Technology) 

อปุกรณ์ที่สามารถติดตอ่สื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) 



เครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นที ่



Mobile Technology 
 โมบายบิลลิ่ง (M-Billing) ได้แก่ การแจ้งคา่บริการ, การช าระเงิน 

 โมบายแคร์ (M-Care) ได้แก่ บริการลกูค้าสมัพนัธ์, ดแูลสขุภาพ 

 โมบายเอนเตอร์เทนเมนท์ (M-Entertainment) ได้แก่ เกมส์, เพลง, 
วิดีโอ 



Mobile Technology 
 โมบายแมสเสจจิง้ (M-Messaging) ได้แก่ การติดตอ่สื่อสาร 

 โมบายคอมเมิร์ซ (M-Commerce) ได้แก่ การซือ้-ขายสินค้าและ
บริการ, การจองตัว๋ 

 โมบายแบงค์กิง้ (M-Banking) ได้แก่ การโอนเงิน, การช าระเงิน 



แสดงแบบจ าลองโมบายแบงค์กิง้ (M-banking) 



แสดงแบบจ าลองโมบายคอมเมร์ิซ (M-Commerce) 


