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ก

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีประสบการณ
การใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน 4) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่มีตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาเฉพาะนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552
ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง จํานวน 215 คน จําแนกเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ต ร จํ า นวน 138 คน และมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ จํ า นวน 77 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหา
คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และคาความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance)
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า 1) นิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ข อง
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ มี คุ ณภาพดี 2) นิสิต ที่มีสถานที่เ รียนตางกัน คือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค ไมแตกตางกัน 3) นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงค แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ คุ ณ ภาพของวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ไม แ ตกต า งกั น
4) นิสิตเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับปรุงวีดิทัศนตามประสงคบางรายการที่ภาพ
และเสียงไมชัดเจน ปรับปรุงใหสามารถใชโปรแกรมอื่นในการเขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window
Media Player สามารถ Download Save VDO หรือทําเปน VCD/DVD ใหนิสิตยืมกลับบาน/หอพัก
สําหรับนิสิตที่ตองการทบทวนบทเรียนแตไมมี Internet ปรับปรุงเรื่องระบบเครือขายเนื่องจากชวง
ใกลสอบมีปญหาเน็ตเวิรคลมทําใหไมสามารถเขาไปดูไมได รวมถึงขั้นตอนในการเขาใช/การเขาไปดู
วีดิทัศ นที่ ต องการมีม ากเกิ นไป นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัย ควรจะกํ า หนดใหมีร ะบบวีดิทั ศ น ต าม
ประสงคตอไป เนื่องจากมีประโยชนมาก ทําใหนิสิตสามารถทบทวนและติ ดตามไดทุกรายวิช า
รวมถึงควรจะมีทุกรายวิชา ทุกชั้นป ไมใชเฉพาะชั้นปที่ 1 โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาที่เปนการ
บรรยาย เชน วิชาเคมีที่ตองใชความเขาใจเปนอยางมาก
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Abstract
The purposes of this research, Evaluating of video on demand quality of
Srinakharinwirot University, were 1) to evaluate video on demand quality of Srinakharinwirot
University 2) to compare the opinion between students differing in place of study to video
on demand of Srinakharinwirot University 3) to compare the opinion between students
differing in video on demand experiences to video on demand of Srinakharinwirot University
and 4) to gather suggestion and opinion about video on demand of Srinakharinwirot
University.
The samples of this research were Srinakharinwirot University students who
enrolled in BI102 in semester 2 / 2552 with specific selection total 215 students dividing to
138 students from Srinakharinwirot University Prasarnmit and 77 students from Srinakharinwirot
University Ongkarak. The data was collected by using evaluation form and was analyzed by
the percentage, frequency, arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test and
One-Way Analysis of Variance with SPSS for Windows.
The results were revealed as follows;
1. Students’ level of opinion to video on demand quality of Srinakharinwirot
University was good.
2. There was no difference in opinion to video on demand quality of Srinakharinwirot
University between students differing in place of study, Prasarnmit and Ongkarak.
3. There was no difference in opinion to video on demand quality of Srinakharinwirot
University between students differing in experiences to video on demand. Students gave
5 suggestions to video on demand quality of Srinakharinwirot University. Firstly, producers
should adjust some video on demand which was not cleared both image and sound.
Secondly, video on demand should have made to compatible with not only Window media
player but other programs as well. Thirdly, students who want to study with video on
demand but lack of internet connection can download, save or borrow video on demand.
Fourthly, network system should not been downed during examination period and should
been adjusted register system to ease-of-use. Lastly, Srinakharinwirot University should
continually provide the useful video on demand in all subjects especially in the lecture
subjects, for example, chemistry that students can always revise and follow.
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ประกาศคุณูปการ
รายงานการวิ จั ย นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ ไ ด โ ดยได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากงบประมาณ
เงินรายไดสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยฤทธิชัย ออนมิ่ง อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย
อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารย ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ และอาจารย ดร.กนกพร
ฉันทนารุงภักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ไดชวยใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย และตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบู ร ณ ใ ห มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น และขอขอบคุ ณ ผู บ ริ ห าร บุ ค ลากรสํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี
การศึกษาทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี ขอบคุณคณาจารยผูสอน
วิชา BI102 และนิสิตทุกทานที่ไดชวยตอบแบบประเมินจนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดี
ท า ยนี้ ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ และคุ ณ แม ผู ซึ่ ง ให ชี วิ ต และอบรมสั่ ง สอนให
ความสนับสนุนเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัว ซึ่งเปนที่รักยิ่ง
ของผูวิจัย

คณะผูวิจัย
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นิสิตที่ใชระบบวีดิทศั นตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
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12

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทศั น
ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสวนนําของระบบ
วีดิทัศนตามประสงค จากคําถามปลายเปด

46

13

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทศั น
ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศน
ตามประสงค จากคําถามปลายเปด
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ซ

บัญชีภาพประกอบ
ภาพที่

หนา

1

แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท
ความเร็วต่ํา 14.4 Kbps - 56 Kbps

7

2

แสดงคุณสมบัติของภาพกอนการบีบอัดภาพ

8

3

แสดงคุณสมบัติของภาพหลังการบีบอัดภาพ

8

4

แสดงองคประกอบของวีดิทศั นตามประสงค

12

5

แสดงระบบวีดิทัศนตามประสงค

13

6

แสดงสถาปตยกรรมการทํางาน 3 ระดับของเว็บแอปพลิเคชั่น

18

7

แสดงภาพโดยรวมของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ

20

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกในปจจุบันไดกาวเขาสูยุคของขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร สังคมโลกจะถูกหลอมรวมกัน
เปนหนึ่งเดียวแบบไรพรมแดน กิจกรรมทุกสิ่งจะถูกเชื่อมโยงเขาถึงกัน ประโยชนที่จะเกิดขึ้นดาน
การศึกษาก็คือ กอใหเกิดกระแสขาวสารขอมูล ความรู การแสวงหาความรู การกระจายขาวสาร
ขอมูลทําใหการเรียนรูมีความสะดวกงาย และรวดเร็วหลากหลายรูปแบบ
จากการสํ า รวจคุ ณ ค า ทางการศึ ก ษาของกิ จ กรรมบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ของนี ล
(Neil. 2001) พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนผานระบบเครือขายไดแพรกระจายเขาไปมีบทบาท
ในระดับอุดมศึกษาทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่เขามา
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน คือวีดิทัศนตามประสงค ซึ่งเปนระบบการแพรภาพและเสียง
วีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทัศน (Video Server) สูผูชมที่อยูในเครือขายสื่อสาร ผานระบบจัดการ
ขอมูลวีดิทัศนแบบทยอยสงเรื่อยๆ หรือวีดิทัศนแบบสายธาร (Streaming) โดยผูชมสามารถเลือก
เนื้อหาวีดิทัศนไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
สํ านั กสื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ยศรีน คริ น ทรวิ โ รฒ ได นํา เอาระบบ
วีดิทัศนตามประสงคเขามาใชรวมกับระบบการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ และการใหบริการสือ่ โสตทัศน
เพื่อการศึกษาดวยตนเองโดยใชระบบการเก็บขอมูล (Files Server) ตั้งแตปการศึกษา 2541 และมี
การปรั บ ปรุง ระบบและเพิ่ มอุ ป กรณ ที่มีส มรรถนะในการเก็ บ วี ดิทั ศ น แ ละข อมูล จํา นวนมากผา น
เครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) ในปการศึกษา 2551 โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหผูที่ยังไมเคยเรียนมากอนไดแสวงหาความรูใหมๆ และผูที่พลาดโอกาสการเขา
ชั้นเรียนดวยเหตุสุดวิสัยหรือผูที่ตองการทบทวนความรูที่เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ สามารถ
เขาถึงความรูนั้นไดผานทางบทเรียนคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรูของตนเอง
โดยไมพลาดการเรียนการสอน อีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
ใหไดผลดียิ่งขึ้นอีกดวย อนึ่ง แมวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาไดมีการปรับปรุงระบบวิดิทัศน
ตามประสงค ด ว ยการเพิ่ ม อุ ป กรณ ที่ มี ส มรรถนะในการเก็ บ วี ดิ ทั ศ น แ ละข อ มู ล จํ า นวนมากผ า น
เครือขายสารสนเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลใหมีความพรอมในการบริการ
แต ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาก็ มี ข อ จํ า กั ด อาทิ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ บ างรายการเริ่ ม เสื่ อ มคุ ณ ภาพ
เนื่องจากมี อายุ การใช งานมายาวนาน ส ง ผลกระทบตอความคมชัดของสั ญญาณภาพและเสี ยง
วี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค การถ า ยทอดสดการสอนทางไกลปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
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ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ ความเร็วของการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรจํากัดที่ 100 Mbps ไมสามารถแสดงวีดิทัศนที่มีคุณภาพสูงหรือไฟลขอมูลชนิดความ
ละเอียดสูงได พื้นที่จัดเก็บขอมูลและจัดสรรทรัพยากรตางๆ มีขนาดความจุจํากัด เมื่อมีการใชงาน
พรอมกันในเวลาเดียวกันสงผลใหเกิดการชะงักหรือการกระตุกของภาพ บางครั้งไมสามารถเรียกดู
ขอมูลได นอกจากนั้นเมื่อมีผูใชงานจํานวนมากระบบเครือขายมักเกิดภาวะติดขัดหรือการชนกันของ
สัญญาณสงผลตอความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานที่เรียกดูวีดิทัศนตามประสงคจาก
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใชบริการระบบวีดิทัศนตามประสงค จึงดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน
ตามประสงค ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหไดขอมูล สําหรับการปรั บปรุงและพั ฒนา
คุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสูระบบการจัดการศึกษายุคใหมที่ตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตลอดจนรองรับการขยายการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูที่เปนประโยชนทั้งดานการศึกษาและประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มปี ระสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน
4. เพื่ อ รวบรวมข อ เสนอแนะและข อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ข อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
จํานวน 382 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยา 2 (BI102)
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 215 คน โดยจําแนกเปนนิสิตที่เรียนอยูที่ประสานมิตร
จํานวน 138 คน และองครักษ จํานวน 77 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ

ไดแก ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น

แบงเปนดังนี้
1) สถานที่เรียน
2) ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1) ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค
2) ดานการออกแบบหนาจอ
3) ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ระบบวีดิทัศนตามประสงค หมายถึง การจัดเก็บรายการวีดิทัศนที่สํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาผลิตไวอยางเปนระบบ โดยที่นิสิตสามารถเลือกเนื้อหาตางๆ ผานเว็บไซตไดทั้ง
ในรูปแบบของวีดิทัศนตามประสงคการเรียนการสอนทางไกลปฎิสัมพันธ และวีดิทัศนเพื่อเสนอ
เนื้อหาอื่นๆ
2. การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนอยู
ไกลกัน คนละสถานที่ ใชอุปกรณการสื่อสารเปนตัวกลางในการถายทอดความรูและการโตตอบกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ซึ่งการติดตอสื่อสารกันนี้สามารถกระทําไดโดยทันที และติดตอกันได
หลายจุด โดยสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงพรอมกัน
3. สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค หมายถึง ขั้นตอนการเขาถึงระบบ
วีดิทัศนตามประสงค คําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการเขาถึงระบบวีดิทัศนตามประสงค และจํานวน/
ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค
4. การออกแบบหนาจอ หมายถึง การออกแบบเมนูการใชงาน และการออกแบบ
หนาจอระบบวีดิทัศนตามประสงค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. คุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงค หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผูใชที่
มีต อ ระบบวี ดิทั ศ น ตามประสงค โดยการสอบถามจากความคิดเห็นของผู ใ ชที่ เ ป นกลุ มตัวอย าง
ซึ่งประเมินไดจากการใชแบบประเมินความคิดเห็นในดานตางๆ ประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก
ดี ปานกลาง ควรปรับ ปรุง ควรปรั บ ปรุ งอย างเรงดวน โดยประเมินจากองคประกอบของระบบ
วีดิทัศนตามประสงค 8 ดาน ประกอบดวย ระบบภาพ ระบบเสียง ขนาดของภาพ ระยะเวลาในการ
แสดงผล ความสัมพันธของการแสดงผล ความเร็วในการสงขอมูล การใชงานระบบชวยใหเขาใจ
เนื้อหาที่เรียนและผลการเรียนดีขึ้น
6. ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค หมายถึง รายการวีดิทัศนตามประสงคที่
ใหบริการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand) โดยจําแนกเปนวีดิทัศนประกอบการ
เรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ วีดิทัศนกิจกรรมหรือประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย และวีดิทัศน
อื่นๆ ที่ถายทอดสดบนระบบวีดิทัศนตามประสงค
7. สถานที่เรียน หมายถึง สถานที่เรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค โดยมีกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบ
ประเมินความคิดเห็น
1. สถานที่เรียน
2. ประสบการณการใชระบบวีดิทศั น
ตามประสงค

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศน
ตามประสงค ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
1. ดานสวนนําของระบบวีดิทัศน
ตามประสงค
2. ดานการออกแบบหนาจอ
3. ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค

สมมติฐานการวิจัย
1. นิ สิต ที่มี ส ถานที่ เ รีย นแตกต า งกัน มี ค วามคิ ดเห็น ตอ ระบบวีดิทั ศ น ต ามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน
2. นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ มี ต อ ระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาไดขอมูลเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของ ระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ตอบสนองการเรียนรูแกกลุมเปาหมาย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ระบบการกระจายภาพและเสียงผานเครือขาย
วีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand)
เทคโนโลยีวินโดวมีเดีย (Windows Media Technology)
เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)
ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
การรักษาความปลอดภัย
วีดิทัศนตามประสงคกับการเรียนการสอน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
การศึกษาทางไกลมีพื้นฐานจากแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งถือวาการศึกษา
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของการดํ า รงชี วิ ต นอกเหนื อ จากป จ จั ย สี่ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ทางวั ต ถุ
การศึกษาเปนกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนตั้งแตเกิดจนตาย การศึกษาตามแนวคิดนี้
จะต อ งสนองความต อ งการของสั ง คมและบุ ค คลทุ ก เพศทุ ก วั ย โดยจะต อ งมี รู ป แบบและวิ ธี ก าร
จั ด การศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ข องผู เ ยาว แ ละผู ใ หญ ทั้ ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย น
(วิจิตร ศรีสอาน. 2529) ผลของการยึดแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตเปนหลักในการจัดการศึกษา
ทําใหเกิดการขยายขอบเขตและแนวการจัดการศึกษา รวมทั้งยังกอใหเกิดวิธีการใหมทางการศึกษา
อีกหลายอยาง ที่สําคัญคือการจัดการศึกษาระบบเปด (Open Education) ที่ใชการศึกษาทางไกล
(Distance Education) โดยมุงขยายโอกาสแกผูเรียนอยางกวางขวางทั่วถึงและเปนธรรม ลดภาวะ
ความจํากัดทั้งดานกระบวนการ โครงสราง และสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู (ทิพยเกสร บุญอําไพ. 2540)
คือ แทนที่จะใชสถานศึกษา ชั้นเรียนและอาจารยเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน การศึกษา
ระบบเป ด จะเน น การใช สื่ อ การสอนประเภทต า งๆ อั น เป น ผลจากการประยุ ก ต วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีมาใชประโยชนทางการศึกษามุงใหผูเรียนเรียนไดเองใหมากที่สุดโดยไมตองมาเขาชั้น
เรียนตามปกติ เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอมทางการเรียน ตัวผูเรียน หลักสูตร และการเรียนการ
สอนแลว จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาทางไกลเปนไปโดยสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาสาขา
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ประสบการณนิยมมากที่สุด (วิจิตร ศรีสอาน. 2529) เพราะการศึกษาทางไกลจะเนนการจัดสภาพ
แวดลอมเพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรู โดยจะไมจัดการเรียนการสอนโดยตรง แตจะจัดโครงสราง
และการบริการการศึกษาใหใกลชิดกับตัวผูเรียนมากที่สุด การจัดการเรียนการสอนโดยตรงจะกระทํา
ผานสื่อตางๆ และศูนยบริการการศึกษาที่ใกลตัวเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนน
การจั ดหลั กสูต รในลัก ษณะบูรณาการเพื่อใหผู เ รียนนําไปใช ประโยชนในการดํ ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ สวนการเรียนการสอนก็เนนการเรียนรูโดยการแกปญหาและยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(ทิพยเกสร บุญอําไพ. 2540)

ระบบการกระจายภาพและเสียงผานเครือขาย
ตั้งแตคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอถึงกันไดภายในองคกรเนื่องจากความตองการความ
สะดวกสบายในการใช คอมพิ ว เตอรใ ห เ กิ ด ประโยชน สูง สุ ด เชน สามารถแบ งบั น ไฟลข อ มูล กั น
ระหวางเครื่องได สามารถทํางานขามเครื่องกันได เปนตน จนพัฒนาการเชื่อมตอใหกวางขึ้นตอไป
จากระดับองคกรเปนระดับประเทศ โดยเรียกกันวา อินเทอรเน็ต นั้น โดยผูใชไมวาอยูที่ใดของโลกก็
ยังสามารถเรียกดูขอมูลของอีกสวนหนึ่งของโลกไดเชนกัน ซึ่งแตกอนนั้นยังมีขอจํากัดดานความเร็ว
ในการสงขอมูลกันคือสามารถดูขอมูลไดเพียงตัวหนังสือธรรมดา (Text) และภาพกราฟกธรรมดา
เพราะไฟลเหลานี้มีขนาดไมใหญสามารถสงขอมูลกันไดรวดเร็ว แตในปจจุบันปญหาดานความเร็ว
นั้นถูกพัฒนาไปมากแลวคือ จากเดิมสามารถสงขอมูลไดที่ความเร็วเพียง 14.4 Kb/Second ตอนนี้
สามารถสงขอมูลไดมากกวา 1 MB/Second ดังภาพที่ 1 ทําใหการสงขอมูลที่ขนาดใหญกวาไฟล
ขางตนไดงายขึ้น ซึ่งไฟลที่มีขนาดใหญดังกลาวนั้นคือ ไฟลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียง

Home 1

Home 2

℡

℡

¡¢

¡

¡¢

ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพทซึ่งความเร็วต่ํา 14.4 Kbps - 56 Kbps
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การรสงภาพเคลื่อนไหวและเ
อ
เสียงผานระบบบเครือขายสามารถทํ
ย
าไไดทั้งในอินเทอร
เ เน็ต
(Inteernet) และอินทราเน็
น
ต (Intranet) แตจะแตกต
ะ
างกันในด
น านคุณภาพของไฟลดดัังภาพที่ 2 และภาพที
แ
่
3 ในนอินเทอรเน็ตคุณภาพของไฟลจะดอยกว
อ าเพราะตองบีบอัดไฟล
ไ ใหมีขนาดเล็กลงใหหสามารถ
สงผานในระบบเครือขายไดดโดยไมขาดชชวง แตมีขอดี
อ คือสามารถสงไฟลดังกกลาวใหกับเครื
เ ่องรับ
บริการได
ก
อยางรรวดเร็ว แตสํสาหรับอินทรราเน็ตนั้นกาารบีบอัดสัญญาณบางครัรั้งก็ไมจําเปนต
น องทํา
ทําใหหไฟลที่สงอออกไปนั้นมีคณภาพมากกว
ณ
ุ
วา แตมีขอเสีสียคือสามารถถดูไดเฉพาะภภายในองคกรเทานั้น

ภาพทีที่ 2 แสดงคุณสมบั
ณ ตขิ องภภาพกอนการรบีบอัดภาพ

ภาพที่ 3 แสดงคุณสมบัติของภาพหลังการรบีบอัดภาพ
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การสงภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากที่กลาวมาแลวขางตน ปจจุบันไดพัฒนาการสง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในรูปแบบการถายทอดสดคือ เครื่องคอมพิวเตอรจะรับสัญญาณภาพและ
เสียงจากเครื่องรับโทรทัศนหรือเครื่องรับวิทยุซึ่งมีรูปแบบของสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) มา
แปลงเปนสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital) แลวสงสัญญาณออกไปในเครือขายทําใหผูใชที่เปนลูกขาย
สามารถรับชมสัญญาณดังกลาวไดพรอมๆ กับเครื่องแมขาย โปรแกรมที่ใชในการแปลงสัญญาณ
(Encoder) ที่นิยมใชกันคือ Real Encoder ซึ่งเปนโปรแกรมแรกที่ออกมา จากนั้น Windows Media
Encoder ของบริษัทไมโครซอฟตไดออกมาตีตลาดผูใช Windows และ Internet Explorer ซึ่งโปรแกรม
ทั้งสองมีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป

วีดิทัศนตามประสงค
จากการศึก ษาพบว า การส งสั ญ ญาณภาพและเสี ย งผา นเครื อข าย หรื อ วีดิ ทัศ นต าม
ประสงค (Video on Demand) มีการใชงานทั้งในวงการศึกษา ธุรกิจ วิทยุ โทรทัศน บันเทิง และ
อื่นๆ โดยที่ คาใช จายต่ํ ากวาการส งสัญญาณผานคลื่นวิทยุ หรือการสงสัญญาณผานสื่ออื่นๆ ใน
ตางประเทศ การสงสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีการใชงานกันอยางแพรหลาย
และไดรับความนิยมจากผูชมรายการอยางมาก เนื่องจากสามารถเลือกชมรายการที่สนใจไดทุกเวลา
และทุกที่ ที่ไดทําการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รายการหรือหนวยงานที่ใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงค เช น สํ านั กข าวซี เอ็ นเอ็ น (CNN News) ไทยคาซท ดอท คอม (www.thaicast.com)
ซึ่งเปนผูใหบริการวีดิทัศนตามประสงคของไทย เปนตน
1. ความหมายของวีดิทัศนตามประสงค
สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) กลาววา วีดิทัศนตามประสงค หมายถึง ระบบการแพร
ภาพและเสียงวีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทัศนสูผูชมที่อยูในเครือขายสื่อสาร ผานระบบการจัดการ
ขอมูลวีดิทัศนในลักษณะแบบทยอยสงไปเรื่อยๆ (Streaming) โดยผูชมสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน
ไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลา
อารยะ เสนาคุณ (2543: 25) กลาววา วีดิทัศนตามประสงค หมายถึง การรับชม
รายการวีดิทัศน ที่มีอยูในรายการไดทันทีโดยไมคํานึงวากําลังใหบ ริการรายการใดกับใครอยูใ น
ขณะนั้น พรอมทั้งสามารถควบคุมการชมรายการไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถบันทึกตรวจสอบ
ติดตามผลและประเมินผลไดทันที
นิตยสารเพื่องานดิจิทัลวิดีโอ (DVM Magazine. 2545: 19) ไดใหความหมายของ
วีดิทัศนตามประสงควาเปนบริการขอเปดรายการโทรทัศนที่เก็บไวในเครื่องบริการผานเครือขาย
ผูใชสามารถควบคุมการเลน การกระโดดไปยังสวนตางๆ รวมทั้งการจัดลําดับ และยกเลิกรายการได
ดวยตนเอง วีดิทัศนตามประสงคนิยมติดตั้งสําหรับบริการในโรงแรม หองสมุด เรือสําราญ เครือขาย
โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี อินเทอรเน็ต เพื่อใหผูใชเลือกชมรายการไดตลอดเวลา
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ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน (2546) ระบุวา วิดีโอออนดีมานด คือ ระบบการเรียกดูภาพยนตรตามสั่งที่จะอํานวยความ
สะดวกใหผูใชงานสามารถเลือกดูภาพยนตรหรือขอมูลภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงได โดยสามารถใช
งานนี้ไดจากเครือขายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลที่เปน
ภาพเคลื่อนไหวไดทุกเวลาตามตองการและสามารถควบคุมขอมูลวิดีโอนั้นๆ โดยสามารถยอนกลับ
(Rewind) หรือกรอไปขางหนา (Forward) หรือหยุดชั่วคราวไดเปรียบเสมือนการดูวิดีโอที่บาน
นั่นเอง ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายไมจําเปนตองดูขอมูลเดียวกันไปพรอมๆ กัน กลาวคือ
สามารถดูภาพยนตรเรื่องเดียวกันหรือตางกันในเวลาเดียวกันก็ได
วรพจน นวลสกุ ล (2547) ระบุ ว า วี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค เ ป น ระบบสื่ อ ประสม
ปฏิสัมพันธ (Multimedia Interactive) บนเครือขายคอมพิวเตอร ที่ทํางานเหมือนกับเคเบิ้ลทีวี
แตกตางตรงที่มีจํานวนเรื่องใหผูชมไดมีโอกาสไดเลือกเองมากกวา โดยไมคํานึงวากําลังใหบริการ
รายการใดกับใครอยูในขณะนั้ น และไมต องเสียเวลารอชมตอจากผูอื่น อี กทั้ งผูชมเองก็สามารถ
ควบคุมการเลนหรือศึกษาไดดวยตนเองบนเครื่องสวนบุคคลที่ตอเชื่อมระบบเครือขาย
จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา วีดิทัศนตามประสงคคือระบบสั่งดูรายการวิดีโอ
ตามความตองการ ซึ่งหมายความรวมถึงรายการวิทยุดวย โดยการทํางานของวีดิทัศนตามประสงค
จะประกอบดวย เครื่องแมขายวิดีโอ (Video Server) ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของระบบมีหนาที่ใน
การจัดเก็บไฟลรายการตางๆ จัดการการเขาถึง (Access) รายการ เพื่อทําการสงรายการตางๆ ไป
ยังผูรับพรอมๆ กัน โดยสงขอมูลอยางตอเนื่องไมใหเกิดการติดขัดของสัญญาณ
2. ประเภทของวีดิทัศนตามประสงค
วีดิทัศนตามประสงคไดถูกพัฒนาขึ้นจากหลายบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละ
บริษัทผูพัฒนาจะมีมาตรฐานตามที่บริษัทนั้นไดกําหนดไว บริษัทหรือหนวยงานผูพัฒนาเทคโนโลยี
ทางดานวิดีโอออนดีมานด อาทิ Real Network, QuickTime ของ Apple และบริษัทไมโครซอฟท
เปนอีกหนึ่งบริษัทที่ไดพัฒนาการรับสงขอมูลภาพและสียง โดยทําการพัฒนาในชื่อ Windows Media
Technology ซึ่ ง สามารถเผยแพร ผ า นเครื อ ข า ยภายในองค ก ร (Intranet) หรื อ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต (Internet) ได โดยที่ Windows Media Technology ไดพัฒนาโดยอาศัยมาตรฐาน
MPEG-4 ซึ่งเปนพื้นฐานการทํางานแบบดิจิทัล สามารถตอบสนองงานเผยแพรรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน รายการการศึกษา รายการบันเทิง ธุรกิจดานสื่อสมัยใหม ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกลาวจะตอง
อาศัยเทคโนโลยีการสงถายขอมูล (Streaming Data) ดังนั้น วีดิทัศนตามประสงคจะแบงประเภท
การเขาถึงขอมูลได 3 ประเภท ดังนี้
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2.1 วีดิทัศนตามประสงคแบบเนียร (Near Video on Demand)
เปนการทํางานที่ตองรอรอบของการสงสัญญาณเปนระยะๆ โดยทําการรวม
จํานวนผูรับสัญญาณเปนกลุม และทําการจัดสงสัญญาณรายการพรอมๆ เปนรอบๆ เชน ภายใน
ทุกๆ 10 นาที เปนตน การทํางานเชนนี้จะไมสงสัญญาณทันทีเมื่อผูรับเรียกใชบริการ การทํางาน
วีดิทัศนตามประสงคแบบเนียรเปนการทํางานที่ประหยัดแบนดวิชของตัวเก็บขอมูล (รายการ) และ
เครือขาย สามารถใชอุปกรณที่เก็บขอมูลที่มีความเร็วต่ําเชน CD-ROM ได
2.2 วีดิทัศนตามประสงคแบบทรู (True Video on Demand)
วีดิทัศนตามประสงคแบบทรู ไดพัฒนาใหสามารถสงสัญญาณไดทันทีเมื่อผูรับ
สัญญาณเรียกใชบริการ โดยสัญญาณของรายการจะทําการแยกสงออกตางหากไมรวมสายธาร
ขอมูลเดียวกัน แตในกรณีที่มีผูรับสัญญาณเรียกใชบริการพรอมๆ กัน จึงจะทําการสงสายธารขอมูล
รวมกัน
2.3 วีดิทัศนตามประสงคแบบอินเตอรแอ็คทีฟ (Interactive Video on Demand)
วีดิทัศนตามประสงคแบบอินเตอรแอ็คทีฟ เปนการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอ
ผูรับสัญญาณมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากผูรับสัญญาณสามารถเลือกรายการ ควบคุมการเลนวิดีโอ
หรือรายการวิทยุไดอยางอิสระ โดยการสงสัญญาณจะทําการแยกสงเปนของผูรับบริการแตละราย
ไมมีการใชสัญญาณรายการรวมกัน
3. การรับสงสัญญาณภาพและเสียง
การรับสงสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายสามารถทําการรับสัญญาณภาพได
หลายแบบ แบบที่นิยมและงายสําหรับการรับสงสัญญาณภาพคือ แบบ Downloading ซึ่งนิยมใชกับ
ไฟลที่มีขนาดเล็กและอีกวิธีคือการรับสงภาพแบบ Streaming ซึ่งนิยมใชกับไฟลที่มีขนาดใหญ หรือ
การถายทอดสด ดังนี้
3.1 Downloading เปนการสงถายขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะทําการสง
ไฟล ห รื อ แยกส ง ไฟล ผ า นไปยั ง เครื อ ข า ยเป น ช ว งๆ ผู รั บ จะต อ งทํ า การรั บ ไฟล ใ ห เ สร็ จ สิ้ น ถึ ง จะ
สามารถดูขอมูลเหลานั้นได วิธีการแบบนี้จะเหมาะสมกับไฟลที่มีขนาดไมใหญมากนัก ในกรณีที่ไฟล
มีขนาดใหญจะตองเสียเวลาในการรับสงขอมูลใหเสร็จสิ้นเปนเวลานาน ถึงจะทําการเปดดูขอมูลได
และจะตองใชพื้นที่บน Hard Disk ในการจัดเก็บไฟล
3.2 Streaming Data เปนการสงถายขอมูลแบบตอเนื่อง หรือที่เรียกวา สายธาร
ขอมูล ซึ่งมีอัตราความเร็วในการสงสัญญาณที่คงที่ ผูใชงานอาจจะทําการจัดเก็บขอมูลแบบสายธาร
ขอมูลหรือไมก็ได เชนเดียวกับการดูรายการโทรทัศนแลวจะทําการบันทึกวิดีโอเทปไวหรือไมก็ได
จึงไมจําเปนตองใชพื้นที่ Hard Disk (ในกรณีที่ไมมีการบันทึกขอมูล) และไมตองรอใหการรับสัญญาณ
ขอมูลเสร็จกอนถึงจะทําการเปดดูขอมูลได
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4. การทํางานของระบบวิดีโอออนดีมานด
อําไพ พรประเสริฐกุล และไกรสิน สงวัฒนา (2538) ไดบอกถึงการทํางานของระบบ
วีดิทัศนตามประสงความีสวนประกอบการทํางานอยู 3 สวน ดังภาพที่ 4

Video Server

Switch

Transmission

Transmission

ภาพที่ 4

Set Top Box


Set Top Box



แสดงองคประกอบของวีดิทศั นตามประสงค

4.1 Video Server และ Switch Combination
ตัว Server จะทําหนาที่เลือกและดึงขอมูลของรายการตางๆ จากหนวยขอมูล
ตามความตองการของผูใชบริการ สําหรับการใชบริการระบบวิดีโอออนดีมานดขนาดใหญนั้น อาจจะ
ทําให ATM (Asynchronous Transfer Mode) Switches ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับขอมูลดวย
ความเร็วสูง
4.2 สายสงสัญญาณ (Transmission Medium)
โดยปกติ แ ล ว สายนํ า สั ญ ญาณที่ ใ ช คื อ สายใยแก ว นํ า แสง (Optical Fiber)
โดยใชเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลเพื่อลดขนาดของขอมูล สายนําสัญญาณอีกแบบหนึ่ง คือ
สายโทรศัพท (สายทองแดงทั่วไป) ซึ่งใชกับเทคโนโลยี ADSL (Asynchronous Digital Subscriber
Line) และระบบสงสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่ไมตองใชสายเคเบิ้ล คือ ดาวเทียม
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4.3 ตัวแปลงและรับสัญญาณ (Set Top Converter)
ตัวแปลงและรับสัญญาณนี้จะรับสัญญาณจากสายสงสัญญาณ แลวแปลงไป
เป นสัญญาณภาพเข าเครื่องรับโทรทั ศน นอกจากนี้ยังทําการสงคําสั่งตางๆ และข อมูล การเก็บ
คาบริการ (Billing) จากผูใชไปยัง Switch อุปกรณ Set Top จะอยูที่บานผูใชซึ่งมี Interactive Remote
Control สําหรับผูใชเพื่อติดตอกับ Video Server ในระหวางการชมรายการ ซึ่งสามารถใชหยุดพัก
การชมรายการชั่วคราว (Pause) กรอไปขางหนา (Fast Forward) หรือกรอกลับ (Rewind) ไดเหมือน
เครื่องเลนวิดีโอทั่วไป
สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) ไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงค
เกณฑในการตรวจสอบคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค และขอดีของระบบวีดิทัศนตามประสงคไว
ดังนี้
1. ลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงค
ลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงคมีหลักการงายๆ คือ มีสถานที่
ศูนยกลางซึ่งมีระบบคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณคลังขอมูลวีดิทัศนที่มีความเร็วในการสงขอมูลภาพและ
เสียงจํานวนมหึมา ศูนยนี้จะตองจัดเก็บขอมูลวีดิทัศนจากแหลงตางๆ ที่ตองการในแบบดิจิทัลแลวสง
ขอมูลไปยังผูชมเมื่อรองขอมาผานระบบเครือขายสารสนเทศที่มีโครงสรางของระบบ ซึ่งอาจแบงได
เปน 3 สวน คือ สวนที่เกี่ยวของกับการแปลงระบบที่เปนอนาล็อก เชน จากสัญญาณโทรทัศนหรือ
สัญญาณวีดิทัศนใหเปนไฟล MPEG (MPEG File) ดวยอุปกรณเขารหัส (Encoder) และ/หรือ
โปรแกรมเขารหัส (Software Encoder) แลวนําเขาไปจัดเก็บไวในคลังขอมูลวีดิทัศน คลังขอมูลจะ
เชื่อมตอเขาระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรทัศนที่มีผูรอง
ขอรายการที่ตองการชมแลวจึงสงรายการใหตามประสงค
สัญญาณ TV/
วีดิทัศน

โทรทัศน
ระบบ
เครือขาย

MPEG
คลังขอมูลวีดิทัศน

¡¢
คอมพิวเตอร

ภาพที่ 5 แสดงระบบวีดิทศั นตามประสงค
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2. เกณฑในการตรวจสอบคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
คุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคที่ดูไดจากสายตาก็คือ ความละเอียด ความคมชัด
ความตอเนื่อง ตลอดจนเสียงที่สดใส สิ่งเหลานี้มีปจจัยจากองคประกอบตางๆ ดังนี้
2.1 ชนิดของไฟลวิดีโอ หมายถึง วิธีการบีบขอมูลหรือรูปแบบของไฟล ชนิดของไฟล
เปนคุณภาพอันดับแรกที่ตองพิจารณาซึ่งกําหนดรายละเอียด อัตราการแสดงภาพ ตลอดจนอัตรา
ความเร็วในการสงภาพตอวินาที เชน ชนิดของไฟลแบบ MPEG-1 จะมีขนาด 352 x 288 จุด 25 ภาพ
ตอวินาที หากเปนไฟลแบบ MPEG-2 จะมีขนาด 704 x 756 จุด 25 ภาพตอวินาที เปนตน การที่จะ
ดูวาวีดิทัศนตามประสงครุนไหนจะมีคุณภาพสูงกวากัน ตองดูระบบนั้นๆ สนับสนุนรูปแบบของไฟล
ชนิดใดบาง
2.2 อัตราการสงวิดีโอในแตละชอง แมจะเลือกใชไฟลชนิดความละเอียดสูงแลว
แตหากอัตราการสงวิดีโอของระบบต่ําก็ไมสามารถแสดงวิดีโอที่มีคุณภาพได อัตราการสงของวิดีโอมี
หนวย Mbps (megabit per second) จํานวน Mbps ยิ่งสูงยิ่งมีผลตออัตราสวนโดยตรงกับคุณภาพ
ของภาพ เชน ภาพจากวิดีโอซีดีจะเปนภาพชนิด MPEG-1 ที่มีอัตราความเร็วในการสงวิดีโออยูที่
1.2 Mbps ในขณะที่ภาพจากแผนดีวีดีเกิดจากไฟลชนิด MPEG-2 อัตรา 4-9 Mbps ดังนั้น จึงสรุป
ไดวางานบางชนิด เชน งานดานการศึกษาสมารถเลือกอัตราการสงขอมูลไมเกิน 2 Mbps ไดในขณะ
ที่งานบันเทิง เชน มูฟวี่ออนดีมานด (Movie on Demand) อาจจําเปนตองใชอัตราการสงตั้งแต
6 Mbps ขึ้นไป
2.3 การบริหารการจัดการของเซิรฟเวอร เปนวิธีการที่ตัวเซิรฟเวอรดูแลตัวเก็บ
ขอมูลและจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพื่อบริหารผูใช เปนการยากที่จะพิสูจนไดวาวิธีการไหนจะดีกวา
กัน บางระบบสามารถจัดสงวิดีโอใหกับผูใชงานอยางไมจํากัดจํานวน แตจะทํางานไดอยางราบเรียบ
เมื่อมีผูใชไมมาก เมื่อผูใชมากขึ้นก็จะเกิดการชะงักหรือการกระตุกของภาพ บางระบบวางโครงสราง
เปนแบบโหลดบาลานซ (Load Balance) ซึ่งจะจํากัดผูใชสูงสุดจํานวนหนึ่ง แตจะรับประกันการสง
ขอมูลอยางไมติดขัด
2.4 ระบบเครือขาย ระบบวีดิทัศนตามประสงคที่มีคุณภาพสูงจะระบุใหใชตัวเชื่อม
เครือขายแบบสวิตช (Network Switch) เทานั้น เนื่องจากการใชสวิตชเปรียบเสมือนการใชถนนที่มี
ชองทางหลายชอง แตละชองจะมีการใชงานของใครของมันไมรวมกับผูอื่น ซึ่งตางกับการใชตัวเชื่อม
แบบฮับ (Hub) ที่เปนเสมือนถนนชองเดียวจึงมีโอกาสเกิดภาวะติดขัดหรือการชนกันของสัญญาณได
ผลของการชนกันของสัญญาณ (Collision) จะทําใหภาพวิดีโอสะดุดได และถาเกิดการชนกันอยาง
รุนแรงในกรณีที่มีผูใชมากๆ จะเปนสาเหตุใหระบบทั้งเครือขายลมได
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2.5 อุปกรณดานผูใช (Client) หมายถึง สวนของคอมพิวเตอรลูกขาย หรือกลอง
ถอดรหัส (Set top box) เริ่มตั้งแตชนิดและความเร็วของโพรเซสเซอร ชนิดของการดเชื่อมเครือขาย
(NIC) และการตั้งคาชนิดของการดแสดงผล และโดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดของการดเสียง เนื่องจาก
การดเสียงบางรุนจะดึงความสามารถของโพรเซสเซอรไปใชมากกวาปกติ ทําใหขอมูลที่เปนวิดีโอ
ซึ่งระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปถือวามีความสําคัญนอยกวาเสียงถอดรหัสออกมาไมทัน
3. ขอดีของระบบวีดิทัศนตามประสงค
3.1 ให บ ริ ก ารได พ ร อ มกั น จํ า นวนมาก ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค จ ะสามารถ
ใหบริการลูกขายที่รองขอรายการเดียวกันไดพรอมกัน หรือใหบริการที่ตางกันทั้งหมดไดอีกดวย
ความสามารถนี้เกิดจากการจัดองคประกอบของระบบอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ไมเสื่อมคุณภาพจากการใชงานวีดิทัศนตามประสงค เปนดิจิทัลวีดิทัศนที่เก็บ
อยูในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีการตรวจเช็คและแกไขขอผิดพลาดไดอยางยอดเยี่ยม
ขอมูลวีดิทัศนจึงถูกเก็บรักษาและนําไปใชโดยไมมีการเสื่อมหรือสูญหาย
3.3 ทํางานไดรวดเร็ว การทํางานกับดิจิทัลวีดิทัศนในฮารดดิกส ซึ่งมีความเร็วสูง
และเขาถึงขอมูลไดทันแบบสุม (Random Access) จึงสามารถเปด ควบคุม และคนหาไดอยาง
รวดเร็วและทันที โดยไมตองรอการกรอมวนเทปไปมา
3.4 จัดทําบันทึกและรายงานไดสะดวก ดวยความสามารถของคอมพิวเตอร จึงไม
เปนการยากที่จะบันทึกการใชงาน ไมวาจะเปนชื่อผูเรียกใช รายการ ระยะเวลา ความถี่ พรอมทั้ง
การจัดพิมพรายงานตามรูปแบบที่ตองการไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.5 มีความปลอดภัยสูง การโยกยาย เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลใดๆ บนเครื่อง
แมขายจะทําไมไดหากไมมีหนาที่ หรืออํานาจในการจัดการ หมดปญหาอุบัติเหตุจากการตกหลน
สูญหาย ชํารุดหรือถูกลบทิ้งจากการใชงาน
3.6 ไมตองใชเครื่องเปดโดยเฉพาะ ใชเพียงคอมพิวเตอรธรรมดาที่มีอยูภายใน
หนวยงานมาเชื่อมตอเปนเครื่องลูกขายไดทันที ประสิทธิภาพของการถอดรหัส ความราบเรียบของ
ภาพวีดิทัศนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรนั้นๆ
3.7 เสริมบริการอื่นๆ ได การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องลูกขาย ทําใหเพิ่มบริการ
เสริ ม ต า งๆ ได โ ดยสะดวก เช น บริ ก ารการท อ งอิ น เทอร เ น็ ต การค น ข อ มู ล ในห อ งสมุ ด การ
ลงทะเบียน การดูผลการสอบ และการคิดคาบริการ เปนตน
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เทคโนโลยีวินโดวมีเดีย (Windows Media Technology)
Windows Media Technology แบงการทํางานออกเปน 2 สวนใหญคือ สวนภาคการ
สงสัญญาณและสวนภาคการรับสัญญาณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. Windows Media Server
เปนโปรแกรมในสวนของผูใหบริการ หรือเครื่องแมขาย (Server) ทํางานภายใต
Windows NT Server ทําหนาที่เปนผูใหบริการภาพและเสียงแกเครื่องผูรับบริการ (Client) บริการ
สายธารขอมูล (Streaming Data) ที่เปนขอมูลที่สงอยางตอเนื่อง และมีการควบคุมคุณภาพ QOS
(Quality of Service) ที่แน นอน โดยใชเครือขายเชื่อมโยงการสงสัญญาณเปนการผสมผสานกัน
ระหวาง Media ที่สงผานขอมูลแบบ Streaming และ Network ที่สามารถสั่งดูหรือฟงรายการที่สนใจ
ได โดยอาจเรียกผาน Web Page จึงเปนรูปแบบการบริการที่เรียกวา WebTV หรือ Video on
Demand
2. Windows Media Encoder
เป น โปรแกรมบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ข องเครื่ อ งผู ใ ห บ ริ ก ารมี ห น า ที่ ใ นการรั บ
สั ญ ญาณภาพและเสี ย งจากแหล ง ภายนอก เช น เครื่ อ งเล น ดี วี ดี เครื่ อ งเล น วิ ดี โ อ หรื อ จาก
สถานีโทรทัศน เปนตน นํามาแปลงไฟล .wmv เพื่อใหสงผานขอมูลไปยังเครื่องรับบริการเพื่อเปดชม
รายการได
3. Windows Media Player
เปนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชทําหนาที่ในการแปลง ASF ใหกลับมา
เปนสัญญาณภาพ และเสียงที่เหมือนเดิม (คุณภาพของภาพและเสียงอาจถูกลดทอนดวยสัญญาณ
รบกวนได ) Windows Media Technology มี ค วามสามารถในการจั ด การด า นคุ ณ ภาพของ
สัญญาณเสียง ซึ่งเสนคุณภาพของเสียงที่ดีที่สุด สามารถสงกระจายเสียงในระดับความสามารถ
ใกลเคียงกับสถานีวิทยุในระบบ FM (มีความสามารถในการสงสัญญาณเสียงถึง 128 Kbps near CD
Quality) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเครื่องมือที่ใชประกอบกับระบบดวย ตอมาคือการเขารหัสวิดีโอ เปน
โปรแกรมที่มีความสามารถในการเขารหัสวิดีโอ สามารถบีบอัดสัญญาณและขนาดไดสูง สุดทายเปน
การบริหารงาน สามารถจัดการ ปรับแตง อุปกรณโดยใชโปรแกรม Microsoft Windows Media
Eight Manager ไดโดยงาย และสามารถปรับแตงการบริหาร การบริการดาน Media ไดทั้งหมด
การใหบริการของ Windows Media Server สามารถใหบริการในการถายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียงไปยังเครื่องผูรับบริการ (Client) โดยที่การเชื่อมตอสัญญาณฝงเครื่องแมขาย (Server)
ทําการสงสัญญาณภาพและเสียงในรูป ASF โดยการดําเนินการบริหารเครื่องแมขายจะตองทําการ
กําหนดรูปแบบการใหบริการอยางถูกตอง การกําหนดรูปแบบการใหบริการจะแบงออกเปน 2 แบบ
ดังนี้
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1. Unicast
เปนการใหบริการระหวางเครื่องแมขาย (Server) โดยตรงกับเครื่องผูรับบริการ
(Client) แบบ Point-to-Point ผูใชบริการทําการเรียกใชบริการจากเครื่องแมขาย ขอมูลที่ทําการสง
สัญญาณนั้น จะเปนการสงสัญญาณใหกับผูใชบริการอยางอิสระ (ไมรับสัญญาณรวมกับผูใชรายอื่น)
สายธารขอมูลจะสงขอมูลเทากับจํานวนผูใชบริการ ทําใหการใชชองสัญญาณบนเครือขายสูงและ
เครื่องแมขาย (Server) จะตองทํางานหนักตอเนื่องจากตองสงสัญญาณใหกับผูรับบริการมากนั่นเอง
การใหบริการแบบ Unicast เหมาะสําหรับการบริการแบบ On-Demand และ Broadcast
2. Multicast
เปนการสงสายธารขอมูลจากเครื่องแมขาย (Server) ไปยังเครื่องรับบริการ (Client)
ดวยสายธารขอมูลเพียงชุดเดียวไมวาจะมีเครื่องรับบริการกี่เครื่องก็ตาม วิธีนี้จะทําใหลดการใช
ชองสัญญาณ (Bandwidth) จากที่ใชเทากับจํานวนผูใชบริการเหลือเพียงชุดเดียว
ทั้งนี้ ตอง
ตรวจสอบอุปกรณเครือขายดวยวาสามารถรองรับการใชงานแบบ Multicast ไดหรือไม

เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)
ดารเนียล (Daniel, 1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บแอปพลิเคชั่นวาเปนการพัฒนา
ระบบงานบนเวิลดไวดเว็บภายใตเครือขายอินเทอรเน็ต โดยลักษณะการทํางานจะแบงออกเปน 2
ส ว นใหญ ๆ คื อ ส ว นของผู ใ ชบ ริก าร (Client) และผู ใ ห บ ริ ก าร (Server) หรื อเรี ย กว า ไคลเอนต /
เซิรฟเวอร โดยสวนใหญจะทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรคนละเครื่อง เชื่อมตออยูภายใตเครือขาย
สื่อสารขอมูล ซึ่งอาจจะเปนเครือขายอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต
วิธีการทํางานของระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร คือ ไคลเอนตจะทําการสงคํารองขอไปยัง
เซิรฟเวอร โดยคํารองขอจะถูกสงผานเครือขายไปยังเซิรฟเวอรที่ใหบริการ และเมื่อเซิรฟเวอรได
รับคํารองขอแลวก็จะทําการประมวลผลและสงผลลัพธเขาสูเครือขายเพื่อสงตอไปใหไคลเอนตตอไป
(ปราโมทย, 2546 : 6-7)
ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น มี ลั ก ษณะเป น ระบบแบบกระจายโดยมี รู ป แบบการทํ า งาน
4 สวนหลักดังนี้คือ
1. ระบบการรับและแสดงผล (Presentation Processing Logic) เปนสวนที่ติดตอกับ
ผูใช เชน การเขียน การอาน การปอนขอมูล การแสดงผล
2. ระบบการจัดการและประมวลผลการทํางาน (Business Processing Logic) เปน
สวนที่เกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมในการรับขอมูลจากผูใชในการประมวลผล
3. ระบบการประมวลผลและการเขาถึงฐานขอมูล (Database Processing Logic) เปน
สวนที่ทําหนาที่ในการประมวลผลและจัดการฐานขอมูลที่ตองเกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่น ซึ่งใชระบบ
การจัดการฐานขอมูล (DBMS) เพื่อเขาถึงและจัดการฐานขอมูลโดยอาจจะเปนแบบรีเลชั่นและใช
ภาษา SQL (Structures Query Language)
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4. ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) เปนสวน
ที่ดูแลและจัดการฐานขอมูลโดยตรง
เว็บแอปพลิเคชั่นสวนใหญจะใหการทํางานในสวนการรับและแสดงผลขอมูลในสวนของ
ไคลเอนต สวนที่เหลือจะทํางานอยูในสวนของเซิรฟเวอรทั้งหมด ซึ่งสามารถแยกกระจายการทํางาน
ใหอยูใน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ทําหนาที่ในการรับและแสดงผลขอมูล สวนที่ 2 ทําหนาที่ระบบการ
จัดการและประมวลผลการทํางาน และสวนที่ 3 ทําหนาที่เก็บขอมูลและมีระบบการจัดการฐานขอมูล
คอยควบคุมดูแล ซึ่งในสวนของเว็บแอปพลิเคชั่นสามารถแบงโครงสรางการทํางานและหนาที่ความ
รับผิดชอบออกเปน 3 ระดับ (3-Tier) ดังภาพที่ 5 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 เป น ส ว นของเว็ บ ไคลเอนต ที่ ทํ า หน า ที่ ส ง คํ า ร อ งขอข อ มู ล ไปยั ง เว็ บ
เซิรฟเวอรและคอยรับขอมูลเพื่อแสดงผลหนาจอ
ระดับที่ 2 เปนสวนของแอปพลิเคชั่นเซิรฟเวอรที่ภายในประกอบดวย เว็บเซิรฟเวอร
ที่ทําหนาที่ติดตอรับสงขอมูลกับเว็บไคลเอนตและสวนของเซิรฟเวอรแอปพลิเคชั่นที่ทําหนาที่ในการ
ประมวลผลและติดตอกับฐานขอมูล
ระดับที่ 3 เปนระดับบนสุดที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล

Tier-1



Data

Data

¡¢

Database Server

Tier-2

Tier-3

ภาพที่ 6

¡¢

Application Server



Web Client

แสดงสถาปตยกรรมการทํางาน 3 ระดับของเว็บแอปพลิเคชั่น
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.

จากการทํางานของเว็บแอปพลิเคชั่นในการทํางานแบบ 3 ระดับ กอใหเกิดประโยชนทั้ง
ในแงการทํางานและประสิทธิภาพของระบบ กลาวคือ ระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลสามารถ
ใหบริการฐานขอมูลเดียวกันหรือตางกันใหแกเซิรฟเวอรแอปพลิเคชั่นหรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ได
พรอมๆ กันหลายๆ ตัวได โดยในทางเดียวกับแอปพลิเคชั่นเซิรฟเวอรก็สามารถบริการแกไคลเอนต
พรอมๆ กันไดหลายๆ ตัวเชนกัน

ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางองคกรตางๆ ทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวาเวิลดไวดเว็บ
ทําไดงาย และแพรหลายมากขึ้น ทําใหเปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบนเวิลดไวดเว็บที่แตเดิมเปน
แบบ Static ไดถูกพัฒนามาเปนแบบ Dynamic ดังนั้น ระบบฐานขอมูลที่จากเดิมใชงานกันอยู
บนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือที่ใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะหรือเวิลดไวดเว็บ
ตามไปดวย
1. ความหมายของฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
กิตติ ภักดี วัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2542) ไดอธิบายความหมายของ
ฐานข อ มู ล เวิ ล ด ไวด เ ว็ บ ไว ดั ง นี้ คื อ เป น ระบบฐานข อ มู ล ซึ่ ง เชื่ อ มต อ กั บ ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น
เว็บเบราเซอร โดยใชเว็บเพจที่สรางเปนแบบฟอรมจากภาษา HTML โดยระบบฐานขอมูลเวิลดไวด
เว็บเปนระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอรแบบหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการทํางานไมตางจากเว็บแอปพลิเคชั่น
ทั่วๆ ไปมากนักคือ ไคลเอนต (ในกรณีนี้คือ เว็บเบราเซอร) จะทําหนาที่รองขอขอมูลและบริการจาก
เซิรฟเวอร (ในที่นี้คือ เว็บเซิรฟเวอร) แลวทําการแสดงผลใหผูใช ในทางกลับกันทางฝงเซิรฟเวอรจะ
คอยรับ การรองขอขอมูลและบริการตางๆ จากไคลเอนตและคอยให บริการสนองตอการรองขอ
เหลานั้น
สิ่งที่นาสนใจในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ คือ ขั้นตอนในการเชื่อม
ระบบฐานขอมูลเขากับระบบเวิลดไวดเว็บ ซึ่งในการเชื่อมตอระหวางเว็บเซิรฟเวอรกับเซิรฟเวอร
ฐานขอมูลนี้จะอาศัยหลักการทํางานของโปรแกรมเพื่อทําหนาที่เปนเกตเวยเชื่อมการทํางานระหวาง
เว็บเซิรฟเวอรและเซิรฟเวอรฐานขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังภาพที่ 6 และมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. เมื่ อ เว็ บ เบราเซอร รั บ การป อ นข อ มู ล จากผู ใ ช แ ละส ง การร อ งขอตามที่ ผู ใ ช
ตองการพรอมกับขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคนขอมูลตามที่ผูใชปอนไปยังเว็บเซิรฟเวอร
2. เมื่อเว็บเซิรฟเวอรไดรับการรองขอจากไคลเอนตแลว เว็บเซิรฟเวอรจะกระตุน
การทํางานของเกตเวยโปรแกรมและสงผานขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคนขอมูลตามที่ผูใชระบุ
สงไปยังเกตเวยโปรแกรม
3. เกตเวยโปรแกรมทําการประมวลผลตามที่ถูกกําหนดไวกับเซิรฟเวอรฐานขอมูล
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4. เมื่อระบบเซิรฟเวอรฐานขอมูลไดรับขอมูลที่จําเปนสําหรับการประมวลผลจาก
เกตเวยโปรแกรมแลว ระบบเซิรฟเวอรฐานขอมูลจะมองขอมูลที่มาจากเกตเวยโปรแกรมเปนทราน
เซคชั่น เมื่อเซิรฟเวอรฐานขอมูลทําการประมวลผลและไดขอมูลตามที่ตองการแลวจะสงขอมูลที่ได
ออกไปยังเกตเวยโปรแกรม
5. เมื่อเกตเวยโปรแกรมไดรับผลที่ไดจากเซิรฟเวอรฐานขอมูลแลว เกตเวย
โปรแกรมจะสงผานขอมูลเหลานั้นไปยังเว็บเซิรฟเวอร
6. เมื่อเว็บเซิรฟเวอรไดรับผลลัพธที่สงมาจากเกตเวยโปรแกรมแลว เว็บเซิรฟเวอร
ก็จะสงผานขอมูลเหลานั้น ไปยังเว็บเบราเซอรในรูปแบบของ HTML Page

¡

Web Browser (Client)

Internet

¡¢

Web Server

Gateway Program

Database

ภาพที่ 7 แสดงภาพโดยรวมของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
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2. สวนประกอบของฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
ระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บมีองคประกอบหลักๆ คือ ไคลเอนต เว็บเซิรฟเวอร
เกตเวย โปรแกรมและเซิรฟเวอรฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้คือ
2.1 ไคลเอนตในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ สวนใหญจะหมายถึงเว็บเบราเซอร
การใชเว็บเบราเซอรเปนไคลเอนตชวยใหเกิดขอดีในแงของการไมขึ้นกับ Page ฟอรมใด เนื่องจาก
เว็บเบราเซอรทํางานไดในแทบทุก Page ฟอรมคอมพิวเตอร ในการสรางเว็บเพจเพื่อใชเปนฟอรม
สําหรับติดตอกับผูใชนั้น ควรใชภาษา HTML อันเปนมาตรฐานไมควรใชชุดคําสั่งหรือภาษาที่ยังไม
เปนมาตรฐาน เนื่องจากจะเกิดปญหากับการทํางานรวมกับเว็บเบราเซอรบางชนิด ซึ่งจะสงผลให
เกิดขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
2.2 เว็ บ เซิ ร ฟ เวอร ทํ า หน า ที่ ทุ ก อย า งคล า ยกั บ เซิ ร ฟ เวอร ใ นระบบไคลเอนต /
เซิรฟเวอร เชน การจัดการไฟล การสนองตอบการรองขอบริการของไคลเอนต การสงขอมูลไปยัง
ไคลเอนตตามที่ไคลเอนตตองการ เว็บเซิรฟเวอรสามารถเชื่อมตอกับแอปพลิเคชั่นใดๆ ที่ไมใช
HTTP Application อาทิเชน เซิรฟเวอรฐานขอมูลไดโดยการทํางานผานเกตเวย เชน CGI
(Common Gateway Interface) หรือ API (Application Programming Interface) เปนตน เว็บเซิรฟ เวอร
เปนองคประกอบที่สําคัญมากในระบบเวิลดไวดเว็บ ประสิทธิภาพของเว็บเซิรฟเวอรหรือขอกําหนด
ใดๆ ในระบบเว็บเซิรฟเวอรยอมสงผลโดยตรงตอการทํางานขอบงระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งผลรวม
ถึงระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บดวย ในปจจุบันมีระบบเว็บเซิรฟเวอรอยูมากมายหลายโปรแกรม
ซึ่งเว็บเซิรฟเวอรเหลานี้ลวนสนับสนุนมาตรฐาน HTTP แตจะมีขอแตกตางกันในรายละเอียด
ปลีกยอยตางๆ เชน ความสามารถในการจัดการกับหลายความตองการ การจัดการทรัพยากรของ
ระบบหรือระบบรักษาความปลอดภัยเปนตน
2.3 เกตเวยโปรแกรมใชในการเชื่อมตอระหวาง HTTP Server กับแอปพลิเคชั่น
ใดที่ไมใช HTTP Application จําเปนตองอาศัยการทํางานของโปรแกรม ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ CGI (Common Gateway Interface) และ API (Application Programming Interface)
2.4 เซิรฟเวอรฐานขอมูล โดยทั่วไปจะไมสามารถเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอรได
โดยตรงแตอาศัยการเชื่อมตอโดยผานทาง Native Driver หรือ ODBC เซิรฟเวอรฐานขอมูลจะมอง
คําสั่งจากการคิวรีจากเวิลดไวดเว็บเปนทรานเซคชั่นธรรมดาๆ เทานั้น ดังนั้น หัวใจในการสรางการ
เชื่อมตอระบบเวิลดไวดเว็บเขากับเว็บเซิรฟเวอรฐานขอมูลจึงอยูที่ API หรือ CGI ปจจุบันผูผลิต
ระบบฐานข อ มู ล ต า งเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเชื่ อ มต อ ระบบฐานข อ มู ล ของตนเข า กั บ ระบบ
เวิ ล ด ไ วด เ ว็ บ ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ระบบฐานข อ มู ล ที่ อ อกมาในรุ น ใหม ๆ นี้ จ ะมี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ
คุณลักษณะที่ชวยในการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเขากับระบบเวิลดไวดเว็บใหสามารถทําไดงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
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3. ขอดีของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
3.1 การมีระบบติ ดตอกับผูใชแบบกราฟก คือ การใชระบบเว็ บเบราเซอร เปน
เครื่องมือในการติดตอกับผูใช ทําใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานของผูใช เนื่องจากเว็บเบราเซอร
มีระบบการติดตอกับผูใชแบบกราฟกจึ งงายตอการใชงานและอยูในรูปแบบติดตอกับผูใชที่เปน
มาตรฐาน
3.2 ความเปนมาตรฐาน ดวยการทํางานระบบเวิลดไวดเ ว็บจึงมีภาษา HTML
เปนภาษามาตรฐาน ผูใชหรือนักพัฒนาระบบสามารถทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บได
โดยงายดวยภาษาเพียงภาษาเดียวและมาตรฐานกราฟกแบบเดียวกัน
3.3 การไมขึ้นกับแพลตฟอรมอาศัยการทํางานของระบบเวิลดไวดเว็บ จึงทําให
ระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บไดรับการถายทอดคุณสมบัติในการไมขึ้นกับแพลตฟอรมของระบบ
คอมพิวเตอรใดๆ ชวยใหผูใชไมวาจะใชคอมพิวเตอรในระบบใดก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูลได
3.4 เพิ่มความสามารถในการเขาถึงขอมูลเปนการใชระบบอินเทอรเน็ตชวยให
สามารถเขาและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได โดยผูใชหรือโปรแกรมเมอรไมจําเปนตองมี
ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรมากนัก ขณะเดียวกันจะชวยแกปญหาเกี่ยวกับแพลตฟอรม
ของฮารดแวรและคาใชจายในการซื้อซอฟตแวรเพิ่มเติม
3.5 งา ยต อ การขยายระบบสามารถขยายระบบฐานข อ มูล ได โดยเชื่ อมระบบ
ฐานขอมูลที่ตางแพลตฟอรมกันดวยกัน

การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยบนเวิลดไวดเว็บวาเปนสิ่งที่ควรจะคํานึงถึงอยางมากประการ
หนึ่งในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ เพราะเนื่องจากระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บมี
โอกาสอยางมากที่จะถูกเขาถึงไดจากผูใชตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและทุกเวลา ดังนั้น การ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บจึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักใหมาก
เมื่อทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
ตามที่ไดกลาวไวแลววาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บเปนระบบที่เกิดจาการรวมเอา
เทคโนโลยีระบบเวิลดไวดเว็บเขากับเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล ดังนั้น ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
จึงเปนที่รวมขอดีของทั้งสองเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน ในขณะเดียวกันก็ไดรับจุดออนในดานความ
ปลอดภัยของทั้งสองดว ยเชนกั น ดั งนั้น ประเด็ นการรักษาความปลอดภัย ของระบบฐานขอมูล
เวิลดไวดเว็บจึงแบงออกไดเปน 2 สวนใหญๆ ดังตอไปนี้ (ทศพล กนกนุวัฒน. 2542)
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1. การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เป า หมายหลั ก ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร มี
5 ประการ ดังนี้
1.1 ปองกันการแกไขขอมูลโดยผูไมไดรับอนุญาต
1.2 ปองกันการขาดหายหรือซ้ําซอนของขอมูล
1.3 ขอมูลตองเปนความลับ ผูไมไดรับสิทธิ์จะไมสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆ ได
1.4 ตองสามารถยืนยันถึงผูสงขอมูลนั้นๆ ได
1.5 ตองรับประกันไดวาขอมูลไปถึงผูรับถูกตอง
2. การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
ในการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บนั้น ระบบฐานขอมูลนี้
ย อ มมี โ อกาสเสี่ ย งสู ง ต อ การถู ก โจมตี เนื่ อ งจากระบบฐานข อ มู ล ถู ก เชื่ อ มต อ ออกไปยั ง ระบบ
อินเทอรเน็ตจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการถูกเขาถึงไดงายขึ้น ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในระบบ
ฐานข อ มู ล เวิ ล ด ไ วด เ ว็ บ จึ ง จํ า เป น ต อ งกํ า หนดมาตรการในการรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง กั บ ตั ว
ฐานขอมูลเองดวย นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งจะตองมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอควร การรักษาความปลอดภัยในตัวระบบฐานขอมูลดังเชน ควบคุม
ระดับการเขาถึงขอมูลของผูใชดวยการใหสิทธิ์ที่จํากัดแกผูใชงานจากระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ
เชน ใหสิทธิ์เพียงการอานอยางเดียว ไมสามารถแกไขขอมูลไดเปนตน

วีดิทัศนตามประสงคกับการเรียนการสอน
สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) กลาวถึง การนําระบบวีดิทัศนตามประสงคมาใชกับการ
ศึกษาทางไกลและการบริการสื่อเพื่อการศึกษาดวยตนเอง ระบบวีดิทัศนตามประสงคนั้นจะตองเก็บ
รวบรวมสาระความรูทางการศึกษาไมวาจะเปนสาระความรูที่ซื้อมาหรือสถานศึกษาผลิตขึ้นเอง หรือ
ถายทําจากการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน หรือจากระบบการเรียนการสอนทางไกลทางโทรทัศน
จะตองนํามาเก็บไวในระบบการเก็บวีดิทัศนหรือระบบการเก็บขอมูล (File Server) ที่มีสมรรถนะใน
การเก็บวีดิทัศนและขอมูลจํานวนมาก แลวเปดโอกาสใหผูเรียนเรียกศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง
ผานเครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) เพื่อเปนการหาความรูใหมสําหรับผูที่
ยังไมเคยเรียนมากอนเลย หรือพลาดการเขาชั้นเรียนในบางครั้งหรือตองการทบทวนความรูที่เคย
เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ ระบบนี้ยังไดใชดีสําหรับการใหความรูดวยวิธีการศึกษาดวยตนเอง
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีลักษณะการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction) ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา โดยไมพลาด
การเรียนการสอนอีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ใหไดผลดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ วีดิทัศนตามประสงคสําหรับงานบริการการศึกษา Video on Demand สามารถนําไปประยุกต
ใชงานไดอยางกวางขวางดังตัวอยางพอสังเขปดังตอไปนี้
1. งานเผยแพรคําบรรยาย เปนการบันทึกการบรรยายของผูสอนตามปกติไวในเครื่อง
แมขายวีดิทัศน เพื่อบริการใหกับผูพลาดการฟงการบรรยาย ผูตองการทบทวนเนื้อหาหลักสูตร หรือ
ผูที่ตามคําสอนไมทันไดมีโอกาสไปขอรับบริการจากศูนยบริการขอมูลหรือหองสมุดได
2. บริการวีดิทัศนการศึกษา เปนวีดิทัศนที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ วีดิทัศนประเภทนี้จะ
มีเนื้อหาที่รัดกุมกวา ภาพประกอบ คําบรรยาย ตัวอยางจะสมบูรณมากกวา จึงเหมาะสําหรับการ
นํามาใหบริการวีดิทัศนตามประสงค เพื่อการศึกษาคนควาไดอีกชนิดหนึ่ง
3. บริการขาวสารและเหตุการณสําคัญ การศึกษาไมจํากัดอยูเฉพาะในตํารา ขาวสาร
และเหตุการณที่สําคัญ ถือเปนเนื้อหาที่บรรจุอยูในหลายหลักสูตร การบรรจุขาวสารที่สําคัญไวใน
เครื่องแมขายวีดิทัศนก็สามารถสรางศูนยบริการขาวสารวีดิทัศนบนเครือขายได
4. สารคดีประกอบบทเรียน สารคดีที่มีประโยชนเปนแหลงความรูอันมหาศาล ความ
เขาใจเรื่องธรรมชาติ ภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ทําใหเกิด
วิสัยทัศน ความตื่นตัวและพัฒนาการ จึงสมควรมีไวบริการในระบบวีดิทัศนตามประสงคเชนกัน
5. การฝกปฏิบัติ หองปฏิบัติการทางภาษา งานหัตถกรรมบางประเภท งานที่ตองใช
ความละเอี ย ด ตั ว อย า งที่ เ สี่ ย งอั น ตราย เหมาะอย า งยิ่ ง ที่ จ ะเผยแพรใ นรู ป ของวี ดิ ทั ศ น ผู ป ฏิ บั ติ
สามารถยอนกลับไปกลับมาเทาที่ตองการโดยไมตองกังวลวาจะเกิดความเสียงหายตอระบบ
อารยะ เสนาคุณ (2543: 27) กลาววา วีดิทัศนตามประสงคหรือวิดีโอออนดีมานด
สามารถนํามาใชในงานบริการการศึกษา เชน
1. เพื่ อการเรียนการสอน สามารถนําเอาวีดิทัศ นที่มีเ นื้อหาสอดคล องกับหลักสู ต ร
อาจจะเปนภาพประกอบคําอธิบาย หรือตัวอยาง แมกระทั่งภาพผูบรรยาย ซึ่งใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง หรือเปนการทบทวนบทเรียนไดตามตองการ อีกทั้งผูเรียนสามารถทดสอบ
ทดลอง และประเมินผลไดทันที
2. เพื่อ ประกอบบทเรี ย น รายการวี ดิทั ศ น ที่เ ป น ประโยชนต อการเรี ย นในบทเรี ย น
ซึ่งถือเปนแหลงความรูอยางหนึ่ง เชน เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม วิวัฒนาการของโลก เรื่องราว
ของธรรมชาติ ภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนใหมๆ อันที่จะทําใหผูชมเกิด
วิสัยทัศนความตื่นตัว และพัฒนาการตอการเรียนรูตอไป
3. เพื่อฝกภาคปฏิบัติ การฝกภาคปฏิบัติถือเปนการฝก และพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะเปนแนวทางไปสูความชํานาญ และเชี่ยวชาญตอไป เชน ภาษา งานหัตถกรรม บางประเภท
งานที่ตองการความละเอียด งานที่ตองเสี่ยงอันตรายหากผูฝกปฏิบัติไดเรียนรูจากวิดีโอออนดีมานด
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว หยุดภาพ ดูยอนกลับ ภาพชา หรือเร็ว ก็จะชวยใหผูฝกไดทบทวนศึกษา
อยางละเอียดเพื่อลดปญหา และเพิ่มประสบการณตรงไดเปนอยางดี
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4. เพื่อเผยแพรสารสนเทศ เหตุการณ ขาวสารขอมูลที่สําคัญครอบคลุมเนื้อหาหลาย
หลักสูตรถือเปนการศึกษาที่ไมจํากัดอยูเฉพาะในตํารา การบรรจุขาวสารตางๆ ที่สําคัญไวในเครื่อง
แมขายรวมทั้งขาวสาร สารสนเทศของหนวยงาน ก็สามารถสรางศูนยบริการขาวสารวีดิทัศนบน
เครือขายได
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546)
ระบุวาการใชวีดิทัศนเพื่อการศึกษา อาจพิจารณาการนําไปใชไดหลายวิธี ดังนี้
1. การใชวีดิทัศนเพื่อออกอากาศ (Broadcasting Video) โดยการนําวีดิทัศนที่ไดตัด
ตอบันทึกรายการไวทั้งหมดแลวสงไปออกอากาศที่สถานีโทรทัศนตามที่ทางสถานีไดจัดเวลาไวใหซงึ่
อาจเปนรายการสปอตสั้นๆ หรือรายการสารคดีสั้น - ยาว ทั้งเพื่อใชเปนสื่อการสอนในระบบโรงเรียน
และการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใชวีดิทัศนเพื่อออกอากาศจะตองใชวีดิทัศนที่บันทึกในรูปแบบ
ที่มีคุณภาพสูง เชน ถายทํา ตัดตอ และบันทึกภาพในรูปแบบ Betacam หรือเปนระบบ Digital Video
ที่บันทึกอยูในมวนเทป DVPro เปนตน ซึ่งจะทําใหรายการที่ออกอากาศมีความคมชัดเจนเหมาะสม
ที่จะนําไปเผยแพรสูมวลชน
2. วีดิทัศนเปนสื่อประกอบรายการหลัก (Video Supporting Program) เชน เมื่อมีการ
จัดรายการสนทนาหรือบรรยาย ก็อาจมีการใชภาพที่บันทึกไวมาใชรวมกับการสนทนาหรือบรรยาย
เปนชวงๆ ตามแตความเหมาะสมของรายการ วีดิทัศนที่ใชประกอบรายการจะตองมีการวางแผนการ
ถายทํามากอนวาจะใชภาพวีดิทัศนอะไรมาประกอบ มีระยะเวลาสั้นยาวแคไหน และควรมีการตัดตอ
ใหเรียบรอยตามระยะเวลาที่กําหนด เวนชวงหัวทายของรายการไวพอสมควรเพื่อใชสอดแทรกเขา
ไปในรายการหลักใหพอดีกับชวงเวลา การแทรกรายการวีดิทัศนอาจทําในชวงตัดตอหลังการถายทํา
รายการหลักไปแลวก็ได
3. การใชวีดิทัศนการสอนในหองเรียน (Instructional Video) วิธีนี้เปนการใชวีดิทัศน
เพื่อการเรียนการสอนในหองเรียนโดยตรง ผูสอนควรพิจารณาเลือกวีดิทัศนที่มีอยูแลว ซึ่งมีเนื้อหา
สอดคลองกับบทเรียนในหลักสูตรใหมากที่สุดเปนประการแรกแลวจึงพิจารณาในดานคุณภาพของ
วีดิทัศนทางดานความชัดเจนของภาพ สี แสง ใหมีการสื่อความหมายที่ดีทั้งภาพและเสียง ขั้นตอน
ในการใชวีดิทัศนการสอน มีดังนี้
3.1 เลือกเรื่องวีดิทัศนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนถาไมสามารถ
จัดหามาไดก็อาจดําเนินการผลิตขึ้นเอง
3.2 ทํ า การตรวจสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ที่ จ ะนํ า มาใช ว า คุ ณ ภาพอยู ใ นเกณฑ ที่ ย อมรั บ ได
หรือไม ควรจะนํามาใชทั้งเรื่องหรือนํามาใชสอนเฉพาะชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น เพื่อไมใหสิ้นเปลือง
เวลาโดยไมจําเปน เนื่องจากวาบางครั้งก็ไมจําเปนตองใหผูเรียนดูวีดิทัศนทั้งมวน ถาเห็นวามีเนื้อหา
นอกเหนือไปจากเรื่องที่สอน

26
3.3 จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมในการนําเสนอวีดิทัศน เชน เครื่องเลนวีดิทัศน
มวนเทปวีดิทัศน หรือ แผนวีซีดี และจอมอนิเตอร หรือเครื่องฉายวีดิทัศน ตลอดจนการทดสอบ
ระบบเสี ย งตรวจสอบสวิ ต ชค วบคุ ม ไฟฟ า และแสงสว า งเพื่ อให แน ใ จว า จะไมข ลุ กขลั ก ในการใช
อุปกรณเมื่อตองใชจริง
3.4 การใชสื่อวีดิทัศนควรเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนหลังตามที่ครูไดกําหนดไว
ในแผนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีไปตามลําดับ ผูสอนอาจใชตัวบังคับเครื่อง (Remote
Control) เพื่อควบคุมการเลน/หยุด ไดในระยะไกลหากมีชวงใดที่ตองการใหผานไปอยางรวดเร็วก็
อาจใชปุมเดินหนาหรือถอยหลังรวมกับ Play ดวยก็ได
3.5 หลังจากใหผูเรียนดูวีดิทัศนไปแลวผูสอนควรสรุปเรื่องที่ใหดูไปแลวหรือถาม
คําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่ไดดูไปกอนที่จะสอนเรื่องอื่นๆ ตอไป
3.6 การใชวีดิทัศนในการฝกทักษะการสอน (Micro - Teaching) เพื่อใหครูหรือ
ผูสอนใหมๆ มีทักษะทางการสอนที่ดี เชน ทักษะการอธิบาย การใชสื่อการสอน การใชเทคนิคการตั้ง
คําถามการลําดับขั้นการสอน ฯลฯ ก็อาจมีการบันทึกวีดิทัศนการฝกทักษะปฏิบัติการสอนของแตละ
คนเอาไว เพื่อนํามาเลนกลับยอนดูวาตัวเองมีพฤติกรรมการสอนอยางไร ถูกตองตามหลักการที่
เรียนรูไปหรือไม นอกจากการฝกทักษะทางการสอนแลวก็ยังสามารถนําไปประยุกตใชในกรณีของ
การฝกพฤติกรรมที่พึงประสงคอื่นๆ อีก เชน การฝกทักษะในการใหคําปรึกษา แนะแนว บันทึกการ
แสดงบทบาทสมมุติของผูเรียนแลวนํามาวิเคราะหวิจารณภายหลัง เพื่อนําผลมาใชสรุปบทเรียนเปนตน
3.7 การใชวีดิทัศนในการเรียนรายบุคคล (Self Learning) เปนการนําเอาบทเรียน
วีดิทัศนแบบโปรแกรมมาเปนสื่อการสอนรายบุคคลรวมกับสื่ออื่นๆ เชน หนังสือ แบบฝกหัดประกอบ
บทเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน หรือนํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งถูก
ออกแบบมาใหควบคุมการนําเสนอบทเรียนที่เปนวีดิทัศนซึ่งอยูในรูปของแผนจานบันทึกหรือคอม
แพ็คดิสก หัวใจสําคัญของการใชวีดิทัศนเพื่อการเรียนรายบุคคลอยูที่การออกแบบโปรแกรม
วีดิทัศนใหสามารถเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสื่อวีดิทัศนรวมกับสื่ออื่นๆ ได จึงทําใหการ
เรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสงเสริมการเรียนรูสวนบุคคลใหเปนไปไดเร็ว-ชา
ตามความสามารถของแตละบุคคล การเรียนในระบบดังกลาวอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา "Interactive
Video" หรือวีดิทัศนปฏิสัมพันธ

27
3.8 การเผยแพรวีดิทัศนในระบบการบริการใหยืมหรือใหเชาวีดิทัศนที่ผลิตขึ้นเอง
หรือที่จัดหามาดวยวิธีอื่นๆ เชน การจัดซื้อหรือขอสําเนาจากหนวยงานอื่นๆ จะนํามาจัดเก็บไวเปน
หมวดหมูอยางเปนระบบตามลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของเทปวีดิทัศนและแผนซีดีบันทึกภาพ
ในลักษณะของหองสมุดสื่อ ซึ่งเปดบริการใหยืมหรือใหเชาเพื่อนําไปศึกษาดวยตนเองทั้งในและนอก
สถานที่ เชน ในหองสมุด ผูเรียนหรือผูสนใจสามารถยืมมวนเทปเขาไปศึกษาในโตะหรือบูตที่จัดไว
ใหซึ่งมีเครื่องเลนวีดิทัศนพรอมจอมอนิเตอรไวใหเปดรายการดูไดดวยตนเอง บางหองสมุดอาจมี
บริการทางสายเคเบิลซึ่งตอเชื่อมกับเครื่องรับวีดิทัศนในบูตผูเรียนซึ่งสามารถเรียนจากวีดิทัศนได
ทันทีโดยไมตองยืม

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
สุพรรณิการ ประไพย (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการจัดการวีดิทัศนตาม
ประสงคผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสรางระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงค โดยแบงผูใช
ออกเป น 2 ส ว น คื อ กลุ ม ผู ใ ช ร ะบบ และกลุ ม ผู บ ริ ห ารจั ด การระบบ รวมถึ ง ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยไดออกแบบใหผูใชระบบ ตองใชรหัสผานจึงจะเขาระบบได โดยพบวาระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และสามารถนําไปใชในการจัดการวีดิทัศนไดเปนอยางดี
ปยะรัตน แตงฉ่ํา (2543: บทคัดยอ) ไดทําการสรางบทเรียนวีดิทัศน เรื่องการรอง
เพลงรําวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนวีดิทัศน
กับการสอนแบบปกติ จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนสูงกวาการ
สอนแบบปกติ
มนตชัย นินนาทนนท (2526: 30) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศนตาม
ประสงควาเปนสื่อการศึกษาที่ใหประโยชนตอการเรียนการสอนมาก เพราะวาสามารถที่จะเห็นภาพ
และไดยินเสียง สามารถที่จะใหความรูในทุกรูปแบบตั้งแตความรูงายๆ ไปหาขบวนการที่ซับซอนได
ทั้งยังสามารถนําบทเรียนเก ามาสอนซ้ําใหเด็กไดชมใหม โดยไมผิ ดเพี้ยนทุกเวลาที่ต องการทุก
รายการ
สิ ว าพร โถมนาการ (2545: บทคัด ยอ) ได ทํา การสรา งวีดิทั ศ นต ามประสงคบ น
อิ น เทอร เ น็ ต วิ ช าโทรทั ศ น แ ละวี ดิ ทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาที่
เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ต จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นตามปกติ ส ว นความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นจากวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค บ น
อินเทอรเน็ตอยูในเกณฑดี
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2. งานวิจัยตางประเทศ
โรเบิรด (Robert. 2001) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ Personal Video Recorders
(PVR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อทําการบันทึกภาพและเสียงที่ออกอากาศทาง
โทรทัศนที่มีอยางมากมายไวพรอมๆ กัน โดยที่ทําการควบคุมการสงถายขอมูลระหวางกันไดอยาง
สะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น และมี ค วามรวดเร็ ว ระบบนี้ มี พื้ น ฐานการส ง ผ า นข อ มู ล ผ า นสายเคเบิ ล ที่ มี
Broadband สู ง จึ ง ทํ า ให ร ะบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า งมาก ระบบนี้ ไ ด เ พิ่ ม
ความสามารถพิเศษใหกับผูที่ตองการบันทึกภาพไวไดอยางดี
คริสเตียน และคริสโทเฟล (Christian and Christopher. 2002) ไดกลาวถึงการเพิ่ม
การบริการทางการตลาดใหกับ Service Providers โดยตองการเพิ่มพูนผลกําไรทางดานการบริการ
ให มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งเนนไปถึ งการบริการทางดานบันเทิงที่ใ หความเพลิ ดเพลินกับ ผู ใ ช โดยการใช
โพรโตคอล IP-based ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
โรบิน และแอนดรู (Robins and Andrew. 2001) ไดอางถึงบริษัท TVN ที่ทําการ
เปลี่ ยนแปลงทางด าน Network โดยทําการเชื่อมตอกับจานดาวเที ยมโดยตรงเพื่อการทํ า ระบบ
วีดิทัศนตามประสงคใหเกิดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเกิดผลโดยตรงกับธุรกิจดานการ
บริการสายเคเบิล โดยที่ทาง TVN ไดทํานายเหตุการณการเปลี่ยนแปลงนี้ลวงหนาและสามารถทําให
เกิดประโยชนในอนาคตกับทางบริษัท
จากการวิ เ คราะห เ อกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวขอ ง พบว า การเผยแพรวี ดิทั ศ น ต าม
ประสงคสูผูเรียนที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ตผานระบบจัดการขอมูลวีดิทัศน โดยผูเรียนสามารถ
เลือกชมเนื้อหาวีดิทัศนไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังไมตองดาวนโหลดไฟล
วีดิทัศนมาเก็บในเครื่องอีกดวย ซึ่งตรงกับสภาวการณในปจจุบันที่การจัดการศึกษาจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยจัดการจึงจะไดผลดี และมีประโยชนอยางยิ่งตอการสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูสอนมีชองทางในการเรียนรูหรือทบทวนความรูไดอยางไม
จํากัด
ทั้งนี้ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําเอาระบบ
วีดิทัศนตามประสงคเขามาใชรวมกับระบบการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ และการใหบริการสือ่ โสตทัศน
เพื่อการศึกษาดวยตนเองโดยใชระบบการเก็บขอมูล (Files Server) ตั้งแตปการศึกษา 2541 และมี
การปรั บ ปรุง ระบบและเพิ่ มอุ ป กรณ ที่มีส มรรถนะในการเก็ บ วี ดิทั ศ น แ ละข อมูล จํา นวนมากผา น
เครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) ในปการศึกษา 2551 โดยมีเปาหมายเพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหผูที่ยังไมเคยเรียนมากอนไดแสวงหาความรูใหมๆ และผูที่พลาดโอกาสการเขา
ชั้นเรียนดวยเหตุสุดวิสัยหรือผูที่ตองการทบทวนความรูที่เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ สามารถ
เขาถึงความรูนั้นไดผานทางบทเรียนคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรูของตนเอง
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โดยไมพลาดการเรียนการสอน อีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
ใหไดผลดียิ่งขึ้นอีกดวย
จากการศึ ก ษาสภาพการแพร ภ าพและเสี ย งวี ดิ ทั ศ น จ ากคลั ง ข อ มู ล วี ดิ ทั ศ น (Video
Server) ของระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงคสําหรับการเรียนการสอนนั้น มีประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคในการเรียนรู ไดแก ความ
ชัดเจนของภาพและเสียง ความรวดเร็วในการสงขอมูลผานระบบ ความสะดวกในการเขาถึงระบบ
จึงทําใหผูวิจัยกําหนดประเด็นในการประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได 3 ดานใหญๆ คือ ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบ
หนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค โดยประเด็นประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค ดัง กล าว จะนํ า มาศึ กษาและวิ เ คราะห เ พื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุง และพัฒ นาระบบ
วีดิทัศนตามประสงคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสูระบบการจัดการศึกษายุคใหมที่ตองสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อประเมิน
คุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขั้นตอนในการ
วิจัยดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 จํานวน 382
คน (ตารางการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2/2552
ปการศึกษา 2552)
2. การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย ผูวิจัยไดจากการเลือกอยางเจาะจงจากนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552
ปการศึกษา 2552 และประมาณขนาดของกลุมตัวอยางจาก Yamane’ (1973 อางถึงใน บุญธรรม,
2543 : 88) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดที่จะยอมรับไดวามีความเพียงพอจะใชเปน
ตัวแทนของประชากร จากสูตรดังนี้
สูตร n =

N .
1+Ne2
โดย n = ขนาดของกลุม
N = ขนาดของประชากร
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e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละ 5 (0.05)
เมื่อแทนคาประชากรในสูตร จะไดผลลัพธดังนี้
n =

382
1 + 382(0.05)2
n = 195 คน

.

จากการคํานวณโดยใช สู ตรดั งกลาว ได ขนาดของกลุมตั วอย าง จํานวน 195 คน ทั้ งนี้
ไดกําหนดความคาดเคลื่อนในการเก็บขอมูลไว รอยละ 10 ดังนั้น กลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 215 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคขึ้น เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรูปแบบของคําถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน โดยมีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศนตามประสงค และจํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบ
วีดิทัศนตามประสงค
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานสวนนําของระบบ
วีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค มีทั้งสิ้น
จํานวน 13 ขอ ซึ่งคําถามมีลักษณะเปนมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) ของ Likert
โดยใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงอยางเรงดวน

เกณฑการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการแปลความหมายของคะแนน (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535 : 162-163) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
ควรปรับปรุงคุณภาพ
ควรปรับปรุงคุณภาพอยางเรงดวน

ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Opened-end) เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบประเมิน
แสดงข อ คิ ด เห็น และข อ เสนอแนะที่ มี ต อระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ซึ่ ง จะทํ า ใหรั บ ทราบป ญ หา
ขอบกพรองและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ที่จะนําไปใชประกอบการอภิปรายผล

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหา จากเอกสาร หนังสือ เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะ
ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. รวบรวม วิเคราะหและเรียบเรียงเนื้อหาจากเอกสารตางๆ ที่ไดมา เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการสรางแบบประเมินและตั้งประเด็นคําถาม รวมถึงไดศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงค
ในการวิจัยเปนหลัก เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สามารถบรรลุเปาหมายการวิจัย โดยกําหนดใหศึกษา
ระดับความคิดเห็นของผูใชระบบวีดิทัศนตามประสงคตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และเปรียบเทียบระหวางขอมูลพื้นฐานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูใชบริการระบบ
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
เมื่อสรางแบบประเมิน ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมิน ดังนี้
3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity)
ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไขใหแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหายิ่งขึ้น โดยไดคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ย
เทากับ 1
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3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูวิจัยจะนําแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงและแกไขแลว
ไปทดลองใช (Try Out) กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 21 ชุด คิดเปน 10% ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด จากนั้นวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินทั้งฉบับ เพื่อทดสอบหาความสอดคลองภายใน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ผลการวิเคราะหทําใหไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ทั้งฉบับเทากับ .859 และมีคาความเชื่อมั่นรายดาน ดังนี้
1) ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค คาสัมประสิทธิ์อัลฟา = .843
2) ดานออกแบบหนาจอ
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา = .682
3) คุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา = .876

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเลือกจากนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ที่ศึกษาในรายวิชาวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสาร
บทความ แผนพับ เอกสารจากผูวิจัยทานอื่นที่ไดศึกษาไวกอนหนานี้แลว รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของจากตําราและหนังสือตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูล ที่มา หลักวิชาการ บทความ เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการวิจัย
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูวิจัยได ใชแบบประเมินเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยไดขอความอนุ เคราะห
จากอาจารยผูสอนและผูดูแลหองเรียน ในการเขาเก็บขอมูลภายในห องเรียน โดยผูวิ จัยไดแจก
แบบประเมิ นให แ กนิ สิต มหาวิ ท ยาลั ยศรีน คริ น ทรวิ โ รฒ ที่ศึ ก ษาในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยา 2 (BI102)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 จํานวน 215 ราย ซึ่งจําแนกเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒประสานมิต ร จํา นวน 138 ราย และมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ องครักษ
จํานวน 77 ราย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบประเมินจํานวน 215 ฉบับ ไดรับ
คืนจํานวน 215 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนในการจัด
กระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตองของแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดทําการบันทึกโดยใช
เครื่องคอมพิวเตอร ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้
3.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน
3.1.1 การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC)
3.1.2 การวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3.2 สถิติวิเคราะหขอมูล
3.2.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
3.2.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2.4 คาที (t-test) ใชทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรที่แบงเปน 2 กลุม คือ สถานที่เรียน (ประสานมิตร และองครักษ)
3.2.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance) ใช ท ดสอบสมมติ ฐ าน โดยเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ระหว า งตั ว แปรที่
มากกวา 2 กลุม คือ ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงค (ภายใน ภายนอก ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย)

บทที่ 4
วิเคราะหและประมวลผล
การวิจัยเรื่อง
“การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ใชการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลและการแปลผลในการเสนอผลและการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายการวิเคราะห
ข อ มู ล และเพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจตรงกั น ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนดสั ญลั กษณ แ ละอั ก ษรย อ ที่ ใ ช แ ทน
ความหมายในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
N
แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
x
แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of Squares)
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares)
df
แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
f
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน f-distribution
sig. แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ของการวิจั ย ครั้ งนี้ ผูวิ จั ย ไดนํ า เสนอผลตามความมุง หมายของ
การวิจัย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 4 สรุปขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก
สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบ
วีดิทัศนต ามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศ น
ตามประสงค จํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ขอมูลพื้นฐาน
1. สถานที่เรียน
มศว ประสานมิตร
มศว องครักษ
รวม
2. ประสบการณการใชระบบวีดิทศั นตามประสงค
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
http://vod.swu.ac.th
ใชบริการภายในมหาวิทยาลัย
ใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย
ใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

138
77
215

64.20
35.80
100.00

97
68
50
215

45.10
31.60
23.30
100.00
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ขอมูลพื้นฐาน (ตอ)
3. ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศนตามประสงค
(เลือกไดมากกวา 1 ประเภท)
Video on demand
SWU Video
การถายทอดสด
รวม
4. จํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบวีดิทศั นตามประสงค
1-2 ครั้ง/สัปดาห
3-4 ครั้ง/สัปดาห
5-7 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 7 ครั้ง/สัปดาห
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

205
28
54

71.42
9.76
18.82
100.00

120
73
9
13
215

55.80
34.00
4.20
6.00
100.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะห ข อมู ลพื้นฐานของกลุ มตัวอย าง พบว า กลุ มตั วอย าง
สวนใหญเรียนทางไกลปฏิสัมพันธที่ มศว ประสานมิตร จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 64.20 เรียน
ที่ มศว องครักษ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.80 สวนใหญใชบริการระบบวีดิทัศนตามประสงค
จากภายในมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 97 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 45.10 รองลงมาใช บ ริ ก ารภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 31.60 โดยประเภทรายการที่ดูเปน Video on Demand
จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 71.42 รองลงมาเปนการถายทอดสด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ
18.82 และสวนใหญ เขาดูระบบวีดิทัศนตามประสงค 1-2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ
55.80 รองลงมา คือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 34.00 และมากกวา 7 ครั้ง/
สัปดาห จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 3 ดาน
ประกอบไปดว ย สวนนําของระบบวีดิทัศนต ามประสงค การออกแบบหนาจอ และคุณภาพของ
วีดิทัศนตามประสงค โดยแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2

แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกเปนรายดาน

ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค
2. ดานการออกแบบหนาจอ
3. ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
รวม

x

S.D.

4.01
3.85
3.96
3.94

0.049
0.010
0.082
0.029

ระดับ
ความคิดเห็น
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทุกดานมีคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค มีคาเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ ดานคุณภาพของวีดิทัศน
ตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ มีคาเฉลี่ย 3.96 และ 3.85 ตามลําดับ ซึ่งในแตละดานแสดง
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบ
วีดิทัศนตามประสงค จําแนกเปนรายขอ
ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
ดานสวนนําของระบบวีดทิ ัศนตามประสงค
1. ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทศั นตามประสงค
มีความสะดวก
2. คําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการเขาถึงระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมีความเหมาะสม
3. จํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค
มีความเหมาะสม
รวม

x

S.D.

4.08

.647

ระดับ
ความคิดเห็น
คุณภาพดี

4.02

.622

คุณภาพดี

3.94

.737

คุณภาพดี

4.01

0.049

คุณภาพดี

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค นิสิตเห็นวาทุกขอมี
คุณภาพดี ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอที่ 1 ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทัศนตามประสงคมี
ความสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ ขอคําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการเขาถึงระบบวีดิทัศน
ตามประสงคมีความเหมาะสม และขอจํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค มีความเหมาะสม
มีคาเฉลี่ย 4.02 และ 3.94 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงค าเฉลี่ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่ มีตอระบบ
วี ดิ ทั ศ น ตามประสงค มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ในด า นการออกแบบหน า จอ
จําแนกเปนรายขอ
ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
ดานการออกแบบหนาจอ
1. การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวก
เหมาะสม
2. การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ
รวม

x

S.D.

4.00

.723

ระดับ
ความคิดเห็น
คุณภาพดี

3.71
3.85

.743
0.010

คุณภาพดี
คุณภาพดี
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ นิสิตเห็นวาทุกขอมีคุณภาพดี ซึ่งขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอที่ 1 การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวก เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.00
รองลงมา คือ การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.71
ตารางที่ 5

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศน
ตามประสงค จําแนกเปนรายขอ

ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
1. ระบบภาพมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม
2. ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม
3. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม
4. ระยะเวลาในการแสดงผลมีความเหมาะสม
5. ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธสัมพันธกัน
6. ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม
7. ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
8. ชวยใหผลการเรียนดีขนึ้
รวม

x

S.D.

3.81
3.98
3.68
4.05
3.97
3.78
4.36
4.06
3.96

.852
.739
.855
.682
.751
.857
.617
.765
0.082

ระดับ
ความคิดเห็น
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี

จากตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต าม
ประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค นิสิตเห็นวาทุกขอมี
คุณภาพดี ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 7 ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.36
รองลงมาคือ ชวยใหผลการเรียนดีขึ้น ระยะเวลาในการแสดงผลมีความเหมาะสม ระบบเสียงมีความ
ชัดเจนเหมาะสม ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธสัมพันธกัน ระบบภาพมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม
ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม ขนาดของภาพมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.06 4.05 3.98 3.97
3.81 3.78 และ 3.68 ตามลําดับ

41
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค โดยใชสถิติคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance) ในการทดสอบ ผลการทดสอบมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 นิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน
การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และ
องครักษ โดยใชสถิติคาที (t-test) ในการทดสอบ รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อระบบวี ดิ ทั ศน ตามประสงค มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค กับนิสิตที่ใชระบบ
วีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ

นิสิต

จํานวน

x

S.D.

t

Sig.

มศว ประสานมิตร
มศว องครักษ

138
77

4.02
3.99

.54
.49

.384

.702

จากตารางที่ 6 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ที่ประสานมิ ตร และองครั กษ กับระดั บความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศ น ตามประสงค มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตาง
ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวี ดิทั ศ น ต ามประสงค มหาวิ ทยาลัยศรี นครินทรวิ โรฒ ในด านส วนนําของระบบวี ดิทั ศน ตาม
ประสงค อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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สํ า หรั บ ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคที่ประสานมิตรและองครักษ รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ในด า นการออกแบบหน า จอ ระหว า งนิ สิ ต ที่ ใ ช ร ะบบวี ดิ ทั ศ น
ตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ
นิสิต

จํานวน

x

S.D.

t

Sig.

มศว ประสานมิตร
มศว องครักษ

138
77

3.83
3.90

.63
.59

.827

.409

จากตารางที่ 7 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่
ประสานมิตรและองครักษ กับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในดานการออกแบบหนาจอ ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สําหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใช
ระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ
นิสิต

จํานวน

มศว ประสานมิตร
มศว องครักษ

138
77

สวนเบีย่ งเบน
คาเฉลีย่
(x )
มาตรฐาน (S.D)
3.97
3.92

.53
.45

t

Sig.

.772

.441
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จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่
ประสานมิ ต ร และองครั ก ษ กั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนคริ นทรวิโรฒ ในด านคุ ณภาพของวีดิทัศ นตามประสงค ผลปรากฏว า ไมพบความแตกต าง
ระหวางนิสติ ที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นที่มีตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตที่ใชระบบ
วีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ สรุปไดวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน
การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย
นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ทั้ ง ภายในและภายนอก โดยใช ส ถิ ติ One-Way Analysis of Variance ในการทดสอบความ
แปรปรวนรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 9

ผลการเปรี ย บเทีย บระดับความคิด เห็ นต อระบบวี ดิทั ศน ตามประสงค มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใช
ระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ภายนอกมหาวิทยาลัย
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและ
ภายนอก

ประสบการณที่เคยใช

SS

df

MS

f

Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

.973
57.097
58.069

2
212
214

.486
.269

1.806

.167
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห พบวา ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค
ทั้ง 3 แบบ (ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรับการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานการออกแบบหนาหนาจอ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่
ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นต อระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาหนาจอ ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงค ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย นิ สิ ต ที่ ใ ช ร ะบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
ประสบการณที่เคยใช

SS

df

MS

f

Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

.486
81.545
82.030

2
212
214

.243
.385

.631

.533

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห พบวา ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาหนาจอ ทั้ง 3 แบบ
(ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส วนการเปรี ยบเที ยบระดั บความคิ ดเห็ นต อระบบวี ดิ ทั ศน ตามประสงค มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ซึ่งเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบ
วีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใชระบบ
วี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย นิ สิ ต ที่ ใ ช ร ะบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และนิ สิ ต ที่ ใ ช ร ะบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก
ประสบการณที่เคยใช

SS

df

MS

f

Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

.044
54.444
54.488

2
212
214

.022
.257

.604

.547

จากตารางที่ 11 ผลการวิ เ คราะห พบว า ความแปรปรวนของระดั บ ความคิ ด เห็ น
ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
ทั้ง 3 แบบ (ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตที่ใชระบบ
วีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สรุปไดวา ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตอนที่ 3 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากคําถามปลายเปด โดยความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
ระบบวีดิทั ศ นต ามประสงค มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ จากจํานวนแบบประเมิ น 215 ฉบั บ
มีผูเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 30 ฉบับ โดยผูเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สวนใหญแสดงความคิดเห็นมากกวา 1 ความคิดเห็น ซึ่งมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
ตารางที่ 12 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค
จากคําถามปลายเปด
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดานสวนนําของระบบวีดทิ ัศนตามประสงค
1. การจะเขาไปดูวีดิทัศนที่ตองการมีขั้นตอนในการเขาใชมากเกินไป
2. ควรจะมีทุกรายวิชา ทุกชั้นป ไมใชเฉพาะป 1 เพราะมีประโยชนมาก
ทําใหนิสิตสามารถทบทวนและติดตามไดทุกรายวิชา
3. ควรใหมี VDO On demand ในทุกรายวิชาที่เปนแลคเซอร เชน เคมี
เพราะวิชาเคมีเปนวิชาที่ตองใชความเขาใจเปนอยางมาก จึงตองการให
มีรายวิชานี้
4. วิชาพื้นฐานทุกวิชา ควรจะมี on demand ใหครบทุกวิชา
5. มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดใหมีระบบวีดิทัศนตามประสงคตอไป
เพราะสามารถนําเอามาทบทวนบทเรียนไดตลอด
รวม

ความถี่

1
12
1

2
2

18
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ตารางที่ 13 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค จากคําถามปลายเปด
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
1. วีดิทัศนบางรายการ ภาพไมชัด เสียงไมออก/เสียงเบา และสะดุด
ไมตอเนื่อง
2. ตองการใหมีการปรับปรุงใหสามารถใชโปรแกรมอื่นในการ
เขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window Media Player
3. ควรจะมีไฟลให Download หรือใหสามารถ Save VDO เก็บไวดูได
หรือควรจะมีการทําเปน VCD/DVD ใหนิสิตยืมกลับบาน/หอพักใน
สําหรับนิสิตที่ตองการทบทวนบทเรียนแตที่บานไมมี Internet หรือ
เพื่อที่จะไดดูอยางสะดวกมากขึ้น
4. ควรปรับปรุงความละเอียด เพิ่มความคมชัดของภาพ ทําใหภาพใหญขึ้น
และมีคุณภาพดีขึ้น
5. ชวงใกลสอบมีปญหาเรื่องเครือขาย หรือเน็ตเวิรคลม
เมื่อเขาไปดูแลว ดูไมไดบางบางครั้ง
6. เมื่อมีการเรียนจบในแตละครั้ง ควรนําไปลงใน Video On demand ให
เร็วขึ้น จะไดทบทวนความเขาใจไดงาย
7. รูปอาจารยมักบังสไลด มองไมเห็นทําใหจดบันทึกไมตอเนื่อง
รวม

ความถี่

2
1
5

5
2
1
1
17

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปน การวิ จัย เชิ งสํ า รวจ (Survey Research) โดยมี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อประเมิ นคุ ณ ภาพของระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มี
สถานที่ เ รี ย น และประสบการณ ก ารใช ร ะบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค แ ตกต า งกั น เพื่ อ รวบรวม
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ผู วิ จั ย ได ตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย ดั ง นี้ 1) นิ สิ ต ที่ มี ส ถานที่ เ รี ย น
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน
2) นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2
(BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 จํานวน 382 คน
กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ได จ ากการเลื อ กอย า งเจาะจงจากนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิ ชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552
ปการศึกษา 2552 และประมาณขนาดของกลุมตัวอยางจาก Yamane’ ไดขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 195 คน และไดกําหนดความคาดเคลื่อน รอยละ 10 ซึ่งกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 215 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น
แบงเปน สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงค ตัวแปรตาม ไดแก ความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย ดานสวนนําของ
ระบบวีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 13 ขอ
วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจก
แบบประเมิ น ให แ ก นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในรายวิ ช าชี ว วิ ท ยา 2 (BI102) ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 2/2552
ปการศึกษา 2552 จํานวน 215 ฉบับ จําแนกเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
จํานวน 138 ฉบับ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จํานวน 77 ฉบับ และไดรับแบบ
ประเมินคืนจํานวน 215 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมู ลและประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อหาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test)
และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) สวนการตรวจสอบคุณภาพ
แบบประเมิน ไดวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในการ
พิสูจนสมมติฐานกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของนิสิตที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่
2/2552 ปการศึกษา 2552 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเรียนทางไกล
ปฏิ สั มพันธ ที่ มศว ประสานมิ ต ร โดยสว นใหญใ ชบ ริก ารระบบวีดิทั ศ นตามประสงคจากภายใน
มหาวิทยาลัย ประเภทรายการที่ดูเปน Video on Demand และสวนใหญเขาดูระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค 1-2 ครั้ง/สัปดาห
2. ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต อ คุ ณ ภาพวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.94) และมีความคิดเห็นตอคุณภาพวีดิทัศน
ตามประสงค ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับดี คือ ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค (คาเฉลี่ย
4.01) ดานการออกแบบหนาจอ (คาเฉลี่ย 3.85) และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค (คาเฉลี่ย
3.96)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
3.1 นิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
3.2 นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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อภิปรายผลจาการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า นิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ระบบวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค อยูในระดับดี และนิสิตเห็น
วาวีดิทัศน ตามประสงคชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น (คาเฉลี่ย 4.36) และชวยใหผลการเรียนดี
ขึ้น (คาเฉลี่ย 4.06) รวมถึงควรมีวีดิทัศนตามประสงคทุกรายวิชาที่เปนบรรยาย หรือรายวิชาที่ตองใช
การทําความเขาใจ เชน วิชาเคมี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของมนตชัย นินนาทนนท (2526, 30) ที่
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศนตามประสงควาเปนสื่อการศึกษาที่ใหประโยชนตอการเรียนการ
สอนมาก เพราะวาสามารถที่จะเห็นภาพและไดยินเสียง สามารถที่จะใหความรูในทุกรูปแบบตั้งแต
ความรูงายๆ ไปหากระบวนการที่ซับซอนได ทั้งยังสามารถนําบทเรียนเกามาสอนซ้ําใหเด็กไดชมใหม
โดยไมผิดเพี้ยนทุกเวลาที่ตองการและทุกรายการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปยะรัตน แตงฉ่ํา
(2543 : บทคัดยอ) ไดทําการสรางบทเรียนวีดิทัศน เรื่องการรองเพลงรําวงมาตรฐานระดับ
ประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนวีดิทัศนกับการสอนแบบปกติจาก
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนสูงกวาการสอนแบบปกติ นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสิวาพร โถมนาการ (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการสรางวีดิทัศนตาม
ประสงค บ นอิ น เทอร เ น็ ต วิ ช าโทรทั ศ น แ ละวี ดิ ทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ต จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ตสูงกวานักศึกษาที่เรียนตามปกติ
2. จากการศึกษาวิจัย พบวา ในภาพรวมนิสิตมีระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศน
ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับดี และนิสิตเห็นวาควรมีวีดิทัศนตามประสงค
ทุกรายวิชาและทุกชั้นป ไมเพียงเฉพาะวิชาพื้นฐานของชั้นปที่ 1 เนื่องจากวีดิทัศนตามประสงคมี
ประโยชนตอการเรียน ทําใหนิสิตสามารถติดตามการเรียนการสอนไดทุกรายวิชา และสามารถทบทวน
บทเรียนไดตลอด ซึ่งสอดคลองกับที่สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) ไดกลาวถึงขอดีของวีดิทัศนตาม
ประสงคที่นํามาใชในการเรียนการสอนวาวีดิทัศนตามประสงคชวยใหนักศึกษาสามารถชมการสอน
ทางไกลเพื่อทบทวนบทเรียนหรือพลาดไมไดเขาเรียน ตลอดจนการเรียกดูขอมูลขาวสาร ความรูที่
จัดเก็บไวในคลังขอมูลวีดิทัศนได หากนําวีดิทัศนตามประสงคมาใชในการศึกษา โลกก็จะไรพรมแดน
อยางแทจริง
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3. จากการศึกษาวิจัย พบวา นิสิตที่มีขอมูลพื้นฐาน คือ สถานที่เรียน และประสบการณ
การใชร ะบบวีดิทัศ น ตามประสงค ต างกัน มีค วามคิ ดเห็นต อคุ ณภาพระบบวี ดิทั ศน ตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน โดยเห็นวาระบบวีดิทัศนตามประสงคมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี มีความสะดวกในการใชงาน และไมวาจะเรียกดูขอมูลจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณภาพและประสิทธิภาพของวีดิทัศนตามประสงคไมแตกตางกัน จึงทําใหนิสิตสวนใหญนิยมเรียกดู
วีดิทัศนตามประสงคเพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณิการ
ประไพย (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงคผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพื่อสรางระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงค บันทึกและจัดการไฟลวีดิทัศนไดและ
สามารถคนหาวิดีโอไดอยางรวดเร็ว โดยแบงผูใชออกเปน 2 สวน คือ กลุมผูใชระบบ และกลุม
ผูบริหารจัดการระบบ พบวา ระบบวีดิทัศนตามประสงคมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และสามารถ
นําไปใชในการจัดการวีดิทัศนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของโรเบิรต (Robert, 2001)
ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ Personal Video Recorders (PVR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
เพื่อทําการบันทึกภาพและเสียงที่ออกอากาศทางโทรทัศนที่มีอยางมากมายไวพรอมๆ กัน โดยที่ทํา
การควบคุมการสงถายขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็ว ระบบนี้มี
พื้นฐานการสงผานขอมูลผานสายเคเบิลที่มี Broadband สูง จึงทําใหระบบวีดิทัศนตามประสงคไดรับ
ความนิยมอยางมาก ระบบนี้ไดเพิ่มความสามารถพิเศษใหกับผูที่ตองการบันทึกภาพไวไดอยางดี

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ผู วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาวี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. จากการวิ จั ย พบว า ในภาพรวมนิ สิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ วี ดิ ทั ศ น ต ามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายขอของแตละดาน
พบวา ดานคุณภาพวีดิทัศนตามประสงค ในเรื่องขนาดของภาพ ระบบภาพ ความเร็วในการสงขอมูล
และดานการออกแบบหนาจอ ในเรื่องการออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพวีดิทัศนตามประสงค โดยจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการสภาพศูนยกลางขอมูล การจัดหาอุปกรณที่เพียงพอในการใหบริการ เชน Hardware
และ Software ที่เปนเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอออนดิมานดในเรื่องภาพ/เสียง
การขยายชองสัญญาณใหสามารถทํางานไดคลองตัวขึ้นหรือรองรับการเขาถึงขอมูลของนิสิตได
รวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพรวม ถึงปรับปรุงการออกแบบใหมีความสวยงาม เพื่อกระตุนใหเกิด
ความสนใจในการเขาใชงาน
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2. จากการวิจัย พบวา นิสิตใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําวีดิทัศนตาม
ประสงคทุ ก รายวิ ช า เนื่ องจากมี ป ระโยชน ม ากต อ การเรีย นการสอน และควรมี ก ารปรั บ ปรุ งให
สามารถใชโปรแกรมอื่นในการเขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window Media Player ควรมีไฟลให
Download เพื่อเก็บไฟลไวดไู ด รวมถึงควรมีการทําเปน VCD/DVD ใหยืม เพื่อความสะดวกและเพิ่ม
ทางเลือกในการดูวีดิทัศนตามประสงคแกนิสิตที่ไมสะดวกเรียกดูผานเครือขายอินเทอรเน็ต และลด
ปญหาเครือขายไมสามารถใชงานไดในชวงใกลสอบที่มีการเรียกดูขอมูลพรอมๆ กัน ซึ่งจะทําให
นิ สิ ต ไม เ สี ย โอกาสในการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช า และการเตรี ย มพร อ มสํ า หรั บ การสอบ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรสงเสริม/กระตุนใหอาจารยผูสอนจัดทําวีดิทัศนตามประสงค การเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น และควรพัฒนาการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคใหสามารถรองรับระบบมัลติมีเดียแบบ
อื่นๆ ไดนอกจาก Windows Media Player ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหเกิดการใชงานวีดิ
ทั ศ น ต ามประสงค ห รื อ ขยายการรั บ รู ข องประชาคมภายในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒให
แพรหลายมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาวีดิทัศนตามประสงค เชน
2.1 พัฒนาระบบวีดิทัศนตามประสงคใหสามารถเรียกดูขอมูลผานเครือขายอื่นๆ
นอกเหนือจากเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) i-Phone ระบบ 3G
ซึ่งปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณสื่อสารที่จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันและไดรับความนิยม
ซึ่งจะทําใหสามารถเขาไปศึกษาโดยไมมีขอจํากัดทั้งดานเวลาและสถานที่
2.2 ควรสงเสริมใหมีการนําวีดิทัศนตามประสงคมาใชในการจัดการความรู (KM)
ของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมขอมูลการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ เผยแพรผานระบบ
วีดิทัศ น ต ามประสงค ซึ่ งบุคลากรสามารถเรียกดูวีดิทัศน การอบรมหรือการจั ดกิจกรรม KM ได
ตลอดเวลา สามารถนํ า มาทบทวนความรู ไ ด ใ หม ส ว นบุ ค ลากรที่ ไ ม ไ ด เ ข า อบรม/กิ จ กรรม KM
ก็สามารถฝกอบรมดวยตนเอง (Training On demand) โดยใชวีดิทัศนตามประสงค ซึ่งจะชวยให
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยไมทําใหการทํางานตอง
หยุดชะงัก
2.3 ควรกํ า หนดพื้ นที่ ก ารเผยแพร แ ละกํ าหนดสิ ท ธิ ก ารเข า ใช ง านเว็ บ วีดิ ทัศ น
ตามประสงคใหนิสิต อาจารย สามารถเขามาสรางบทเรียน ขอมูลความรูทั้งเรื่องการเรียนการสอน
หรือความรูตางๆ และเผยแพรผานเว็บวีดิทัศนตามประสงค เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสงเสริมใหเกิดการสรางคลังขอมูล/แหลงการเรียนรูที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาเฉพาะนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI 102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552
เทานั้น ซึ่งอาจไมครอบคลุมกลุมผูใชงานวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น
ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับความคิดเห็นของผูใชงานระบบวีดิทัศนตามประสงคกลุมอื่น เชน นิสิต
ภาคเรียนอื่นๆ อาจารยผูสอน บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมการ
ใหบริการวีดิทัศนตามประสงค ทั้งดานคลังขอมูลทางวิชาการ และคลังขอมูลประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป
2. ควรศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของนิสิต/อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่อยูประสานมิตร องครักษ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแกว จังหวัดตาก
และโรงเรียนสาธิต อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นความคาดหวังหรือความตองการใน
การจัดการเรียนการสอนหรือการเขาชมวีดิทัศ นกิจกรรมตางๆ ผานระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลั ยศรีนคริ นทรวิโรฒ เช น วิทยาลัยโพธิ วิช าลัย จังหวั ดสระแก ว จังหวั ดตาก จั งหวัด
อุตรดิตถ จังหวัดเชียงใหม เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการขยายการใหบริการดานวีดิทัศนตาม
ประสงคไปยังสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหกวางขวางและแพรหลายมากยิ่งขึ้น
โดยคํานึงถึงความตองการของนิสิตและอาจารย
3. ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูในการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผูใชงานวีดิทัศนตาม
ประสงค เพื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ผูใชงานคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ และสิ่งที่
ไดรับจริงจากการใหบริการวีดิทัศนตามประสงค ซึ่งจะเปนขอมูลในการศึกษาขอดี ขอเสีย หรือ
ขอจํากัดในการใชบริการวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปนแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความตองการของผูใชงานตอไป
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แบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
----------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงในการตอบแบบประเมิน
แบบประเมินความคิดเห็นชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค
ของมหาวิ ทยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ และเพื่ อศึกษาขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับ วีดิทั ศ น
ตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจะนําผลที่ได
จากการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุงและพั ฒ นาคุณ ภาพของระบบวีดิ ทัศ นต ามประสงค ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและตอบสนองการเรียนรูแกกลุมเปาหมายตอไป
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
1.1 สถานที่เรียน

 มศว ประสานมิตร

 มศว องครักษ

1.2 ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ http://vod.swu.ac.th
 ใชบริการภายในมหาวิทยาลัย
 ใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย
 ใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดทิ ัศนตามประสงค (เลือกไดมากกวา 1 ประเภท)
 Video on demand
 SWU Video
 การถายทอดสด
1.4 จํานวนครั้งทีด่ ูรายการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค
 1-2 ครั้ง/สัปดาห
 3-4 ครั้ง/สัปดาห
 5-7 ครั้ง/สัปดาห
 มากกวา 7 ครั้ง/สัปดาห
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ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ควรปรับปรุง, 1 = ควรปรับปรุงอยางเรงดวน

ขอความ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ดานสวนนําของระบบวีดทิ ัศนตามประสงค
1. ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทศั นตามประสงค
มีความสะดวก
2. คําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการเขาถึงระบบวีดิทศั น
ตามประสงคมีความเหมาะสม
3. จํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค
มีความเหมาะสม
ดานการออกแบบหนาจอ
4. การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวกเหมาะสม
5. การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ
ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
6. ระบบภาพมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม
7. ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม
8. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม
9. ระยะเวลาในการแสดงผลมีความเหมาะสม
10. ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธสัมพันธกัน
11. ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม
12. ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
13. ชวยใหผลการเรียนดีขนึ้
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
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ผลการทดสอบคาความสอดคลอง (IOC)
ตารางผนวกที่ 1 แสดงคาความสอดคลองแบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความ

ดานสวนนําของระบบวีดทิ ัศนตามประสงค
1. ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดทิ ัศน
ตามประสงคมีความสะดวก
2. คําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการ
เขาถึงระบบวีดิทัศนตามประสงค
มีความเหมาะสม
3. จํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศน
ตามประสงคมีความเหมาะสม
ดานการออกแบบหนาจอ
4. การออกแบบเมนูสามารถใชงาน
ไดสะดวกเหมาะสม
5. การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ

ผลการประเมิน

รวม IOC
(ΣR) = N
ΣR

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 3

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1

+1

+1

3

1

+1
+1
+1
+1

3
3
3
3

1
1
1
1

+1

3

1

+1
+1
+1

3
3
3

1
1
1

ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค
6. ระบบภาพมีคณ
ุ ภาพชัดเจนเหมาะสม
+1
+1
7. ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม
+1
+1
8. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม
+1
+1
9. ระยะเวลาในการแสดงผลมีความ
+1
+1
เหมาะสม
10. ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธ
+1
+1
สัมพันธกัน
11. ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม
+1
+1
12. ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
+1
+1
13. ชวยใหผลการเรียนดีขึ้น
+1
+1
คาความสอดคลองเฉลี่ย = 1

.
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ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ตารางผนวกที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของมาตรวัดคุณภาพระบบวีดิทศั นตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
No.

Scale Mean if Scale Variance Corrected Item
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation
31.614
45.71
.461
1
45.76
2
30.390
.614
45.76
3
31.690
.424
45.86
4
32.029
.344
45.95
5
32.248
.233
45.90
6
27.990
.732
46.00
7
28.600
.638
45.90
8
30.090
.528
45.67
9
29.133
.697
45.95
10
28.148
.701
46.33
11
27.833
.693
45.29
12
33.314
.305
45.33
13
31.933
.399
Reliability Coefficients
N of Cases = 21 N of Items = 13
Alpha = .859

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.853
.845
.855
.859
.869
.835
.841
.849
.838
.837
.837
.860
.856
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

นางสาวสายรุง ลิวัลย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

สถานที่ทํางาน

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5130 โทรสาร 0-2260-3935
e-mail : sairungl@swu.ac.th

ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ชื่อ-สกุล

อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ทํางาน

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5130 โทรสาร 0-2260-3935
e-mail : naramon@swu.ac.th

ตําแหนง

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

