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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน 3) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีประสบการณ
การใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน 4) เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่มีตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาเฉพาะนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 
ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง จํานวน 215 คน จําแนกเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร จํานวน 138 คน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จํานวน 77 คน        
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพ่ือหา 
คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) 
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา 1) นิสิตมีความคิดเห็นวาระบบวีดิทัศนตามประสงคของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพดี 2) นิสิตที่มีสถานที่เรียนตางกัน คือ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค ไมแตกตางกัน 3) นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศน 
ตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ไมแตกตางกัน           
4) นิสิตเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับปรุงวีดิทัศนตามประสงคบางรายการที่ภาพ
และเสียงไมชัดเจน ปรับปรุงใหสามารถใชโปรแกรมอ่ืนในการเขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window 
Media Player สามารถ Download Save VDO หรือทําเปน VCD/DVD ใหนิสิตยืมกลับบาน/หอพัก 
สําหรับนิสิตที่ตองการทบทวนบทเรียนแตไมมี Internet  ปรับปรุงเรื่องระบบเครือขายเน่ืองจากชวง
ใกลสอบมีปญหาเน็ตเวิรคลมทําใหไมสามารถเขาไปดูไมได รวมถึงขั้นตอนในการเขาใช/การเขาไปดู
วีดิทัศนที่ตองการมีมากเกินไป นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดใหมีระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคตอไป เน่ืองจากมีประโยชนมาก ทําใหนิสิตสามารถทบทวนและติดตามไดทุกรายวิชา 
รวมถึงควรจะมีทุกรายวิชา ทุกชั้นป ไมใชเฉพาะช้ันปที่ 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 
 
 

 รายงานการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณไดโดยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณ         
เงินรายไดสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยฤทธิชัย ออนม่ิง อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย 
อาจารย ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารย ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ และอาจารย ดร.กนกพร 
ฉันทนารุงภักด์ิ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ไดชวยใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย และตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากรสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิจัยคร้ังน้ีเปนอยางดี ขอบคุณคณาจารยผูสอน
วิชา BI102 และนิสิตทุกทานที่ไดชวยตอบแบบประเมินจนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
 ทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแม ผูซึ่งใหชีวิตและอบรมสั่งสอนให           
ความสนับสนุนเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัว ซึ่งเปนที่รักย่ิง          
ของผูวิจัย 
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  และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก 
 

 12 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทศัน 46 
  ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสวนนําของระบบ 
  วีดิทัศนตามประสงค จากคําถามปลายเปด 
 

 13 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทศัน 47 
  ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศน 
  ตามประสงค จากคําถามปลายเปด 



 ซ 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพที่ หนา 
 
 1 แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพท 7 
  ความเร็วต่ํา 14.4 Kbps - 56 Kbps 
 

 2 แสดงคุณสมบัติของภาพกอนการบีบอัดภาพ 8 
 

 3 แสดงคุณสมบัติของภาพหลงัการบีบอัดภาพ 8 
 

 4 แสดงองคประกอบของวีดิทศันตามประสงค  12 
 

 5 แสดงระบบวดิีทัศนตามประสงค  13 
 

 6 แสดงสถาปตยกรรมการทํางาน 3 ระดับของเว็บแอปพลิเคชั่น 18 
 

 7 แสดงภาพโดยรวมของระบบฐานขอมูลเวลิดไวดเว็บ 20 
 

 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 โลกในปจจุบันไดกาวเขาสูยุคของขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร สังคมโลกจะถูกหลอมรวมกัน
เปนหน่ึงเดียวแบบไรพรมแดน กิจกรรมทุกส่ิงจะถูกเชื่อมโยงเขาถึงกัน ประโยชนที่จะเกิดขึ้นดาน
การศึกษาก็คือ กอใหเกิดกระแสขาวสารขอมูล ความรู การแสวงหาความรู การกระจายขาวสาร 
ขอมูลทําใหการเรียนรูมีความสะดวกงาย และรวดเร็วหลากหลายรูปแบบ 
 จากการสํารวจคุณคาทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตของนีล          
(Neil. 2001) พบวาในปจจุบันการเรียนการสอนผานระบบเครือขายไดแพรกระจายเขาไปมีบทบาท
ในระดับอุดมศึกษาทั้งในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่เขามา          
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน คือวีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงเปนระบบการแพรภาพและเสียง 
วีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทัศน (Video Server) สูผูชมที่อยูในเครือขายสื่อสาร ผานระบบจัดการ
ขอมูลวีดิทัศนแบบทยอยสงเรื่อยๆ หรือวีดิทัศนแบบสายธาร (Streaming) โดยผูชมสามารถเลือก
เน้ือหาวีดิทัศนไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําเอาระบบ          
วีดิทัศนตามประสงคเขามาใชรวมกับระบบการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ และการใหบริการสือ่โสตทศัน 
เพ่ือการศึกษาดวยตนเองโดยใชระบบการเก็บขอมูล (Files Server) ตั้งแตปการศึกษา 2541 และมี
การปรับปรุงระบบและเพิ่มอุปกรณที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดิทัศนและขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) ในปการศึกษา 2551 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เปนการเปดโอกาสใหผูที่ยังไมเคยเรียนมากอนไดแสวงหาความรูใหมๆ และผูที่พลาดโอกาสการเขา
ชั้นเรียนดวยเหตุสุดวิสัยหรือผูที่ตองการทบทวนความรูที่เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ สามารถ
เขาถึงความรูน้ันไดผานทางบทเรียนคอมพิวเตอรซ่ึงมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรูของตนเอง
โดยไมพลาดการเรียนการสอน อีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
ใหไดผลดียิ่งขึ้นอีกดวย  อน่ึง แมวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไดมีการปรับปรุงระบบวิดิทัศน
ตามประสงค ดวยการเพ่ิมอุปกรณที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดิทัศนและขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายสารสนเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขอมูลใหมีความพรอมในการบริการ
แตการปรับปรุงพัฒนาก็มีขอจํากัด อาทิ เคร่ืองมือและอุปกรณบางรายการเริ่มเสื่อมคุณภาพ
เน่ืองจากมีอายุการใชงานมายาวนาน สงผลกระทบตอความคมชัดของสัญญาณภาพและเสียง      
วี ดิทัศนตามประสงค  การถายทอดสดการสอนทางไกลปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย                 
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ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ ความเร็วของการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรจํากัดที่ 100 Mbps ไมสามารถแสดงวีดิทัศนที่มีคุณภาพสูงหรือไฟลขอมูลชนิดความ
ละเอียดสูงได พ้ืนที่จัดเก็บขอมูลและจัดสรรทรัพยากรตางๆ มีขนาดความจุจํากัด เม่ือมีการใชงาน
พรอมกันในเวลาเดียวกันสงผลใหเกิดการชะงักหรือการกระตุกของภาพ บางคร้ังไมสามารถเรียกดู
ขอมูลได นอกจากนั้นเม่ือมีผูใชงานจํานวนมากระบบเครือขายมักเกิดภาวะติดขัดหรือการชนกันของ
สัญญาณสงผลตอความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานที่เรียกดูวีดิทัศนตามประสงคจาก
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  

 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใชบริการระบบวีดิทัศนตามประสงค จึงดําเนินโครงการวิจัย เร่ือง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน
ตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสูระบบการจัดการศึกษายุคใหมที่ตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตลอดจนรองรับการขยายการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูที่เปนประโยชนทั้งดานการศึกษาและประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย     
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน 
 3. เ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางนิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน 
 4. เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเก่ียวกับวีดิทัศนตามประสงคของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 
 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 382 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102)  
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 215 คน โดยจําแนกเปนนิสิตที่เรียนอยูที่ประสานมิตร 
จํานวน 138 คน และองครักษ จํานวน 77 คน 

 
 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
 

  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น 
แบงเปนดังน้ี 
 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 การจัดเก็บรายการวีดิทัศนที่สํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษาผลิตไวอยางเปนระบบ โดยที่นิสิตสามารถเลือกเน้ือหาตางๆ ผานเว็บไซตไดทั้ง
ในรูปแบบของวีดิทัศนตามประสงคการเรียนการสอนทางไกลปฎิสัมพันธ และวีดิทัศนเพ่ือเสนอ
เน้ือหาอ่ืนๆ  
 

 2. การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนอยู
ไกลกัน คนละสถานที่ ใชอุปกรณการส่ือสารเปนตัวกลางในการถายทอดความรูและการโตตอบกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ซ่ึงการติดตอส่ือสารกันนี้สามารถกระทําไดโดยทันที และติดตอกันได
หลายจุด โดยสามารถเห็นภาพและไดยินเสยีงพรอมกัน 
 

 3. สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค หมายถึง ขั้นตอนการเขาถึงระบบ       
วีดิทัศนตามประสงค  คําแนะนํา/ขอกําหนดและวิธีการเขาถึงระบบวีดิทัศนตามประสงค และจํานวน/
ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค 
 

 4. การออกแบบหนาจอ หมายถึง การออกแบบเมนูการใชงาน และการออกแบบ
หนาจอระบบวีดิทัศนตามประสงค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 5. คุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงค  หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผูใชที่
มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค โดยการสอบถามจากความคิดเห็นของผูใชที่เปนกลุมตัวอยาง        
ซ่ึงประเมินไดจากการใชแบบประเมินความคิดเห็นในดานตางๆ ประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก 
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอยางเรงดวน โดยประเมินจากองคประกอบของระบบ       
วีดิทัศนตามประสงค 8 ดาน ประกอบดวย ระบบภาพ ระบบเสียง ขนาดของภาพ ระยะเวลาในการ
แสดงผล ความสัมพันธของการแสดงผล ความเร็วในการสงขอมูล การใชงานระบบชวยใหเขาใจ
เน้ือหาที่เรียนและผลการเรียนดีขึ้น 
 

 6. ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค  หมายถึง รายการวีดิทัศนตามประสงคที่
ใหบริการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand) โดยจําแนกเปนวีดิทัศนประกอบการ
เรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ วีดิทัศนกิจกรรมหรือประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย และวีดิทัศน
อ่ืนๆ ที่ถายทอดสดบนระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 

 7. สถานที่เรียน หมายถึง สถานที่เรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค โดยมีกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

 1. นิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน 
 2. นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

 1. สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาทราบถึงความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ        
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาไดขอมูลเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของ ระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ตอบสนองการเรียนรูแกกลุมเปาหมาย 

 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบ
ประเมินความคิดเห็น 
 

1.  สถานที่เรียน 
2.  ประสบการณการใชระบบวีดิทศัน 
    ตามประสงค 
 

 

ความคิดเห็นตอระบบวดิีทัศน 
ตามประสงค ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี 
 

1.  ดานสวนนําของระบบวดิีทัศน 
     ตามประสงค 
2.  ดานการออกแบบหนาจอ 
3.  ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค   
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
 2. ระบบการกระจายภาพและเสียงผานเครือขาย 
 3. วีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand) 
 4. เทคโนโลยีวินโดวมีเดีย (Windows Media Technology) 
 5. เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
 6. ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 7. การรักษาความปลอดภัย 
 8. วีดิทัศนตามประสงคกับการเรียนการสอน 
 9. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 
 

 การศึกษาทางไกลมีพ้ืนฐานจากแนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งถือวาการศึกษา
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการดํารงชีวิต นอกเหนือจากปจจัยส่ีซึ่งเปนปจจัยทางวัตถุ 
การศึกษาเปนกระบวนการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับคนตั้งแตเกิดจนตาย การศึกษาตามแนวคิดน้ี
จะตองสนองความตองการของสังคมและบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยจะตองมีรูปแบบและวิธีการ       
จัดการศึกษาที่เ อ้ือตอการเรียนรูของผู เยาวและผูใหญ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน           
(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
ระบบเปดจะเนนการใชสื่อการสอนประเภทตางๆ อันเปนผลจากการประยุกตวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใชประโยชนทางการศึกษามุงใหผูเรียนเรียนไดเองใหมากที่สุดโดยไมตองมาเขาชั้น
เรียนตามปกติ เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดลอมทางการเรียน ตัวผูเรียน หลักสูตร และการเรียนการ
สอนแลว จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาทางไกลเปนไปโดยสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาสาขา
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ประสบการณนิยมมากที่สุด (วิจิตร ศรีสอาน.  2529) เพราะการศึกษาทางไกลจะเนนการจัดสภาพ 
แวดลอมเพ่ือสงเสริมประสบการณการเรียนรู โดยจะไมจัดการเรียนการสอนโดยตรง แตจะจัดโครงสราง 
และการบริการการศึกษาใหใกลชิดกับตัวผูเรียนมากที่สุด การจัดการเรียนการสอนโดยตรงจะกระทํา
ผานสื่อตางๆ และศูนยบริการการศึกษาที่ใกลตัวเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนน
การจัดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเพ่ือใหผูเรียนนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สวนการเรียนการสอนก็เนนการเรียนรูโดยการแกปญหาและยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(ทิพยเกสร บุญอําไพ. 2540) 

 

ระบบการกระจายภาพและเสียงผานเครือขาย 
 

 ตั้งแตคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอถึงกันไดภายในองคกรเน่ืองจากความตองการความ
สะดวกสบายในการใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน สามารถแบงบันไฟลขอมูลกัน
ระหวางเครื่องได สามารถทํางานขามเครื่องกันได เปนตน จนพัฒนาการเช่ือมตอใหกวางขึ้นตอไป
จากระดับองคกรเปนระดับประเทศ โดยเรียกกันวา อินเทอรเน็ต นั้น โดยผูใชไมวาอยูที่ใดของโลกก็
ยังสามารถเรียกดูขอมูลของอีกสวนหนึ่งของโลกไดเชนกัน ซึ่งแตกอนน้ันยังมีขอจํากัดดานความเร็ว
ในการสงขอมูลกันคือสามารถดูขอมูลไดเพียงตัวหนังสือธรรมดา (Text) และภาพกราฟกธรรมดา
เพราะไฟลเหลาน้ีมีขนาดไมใหญสามารถสงขอมูลกันไดรวดเร็ว แตในปจจุบันปญหาดานความเร็ว
นั้นถูกพัฒนาไปมากแลวคือ จากเดิมสามารถสงขอมูลไดที่ความเร็วเพียง 14.4 Kb/Second ตอนนี้
สามารถสงขอมูลไดมากกวา 1 MB/Second ดังภาพที่ 1 ทําใหการสงขอมูลที่ขนาดใหญกวาไฟล
ขางตนไดงายขึ้น ซึ่งไฟลที่มีขนาดใหญดังกลาวน้ันคือ ไฟลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศพัทซึ่งความเรว็ต่ํา 14.4 Kbps - 56 Kbps 
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 การสงภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากที่กลาวมาแลวขางตน ปจจุบันไดพัฒนาการสง
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในรูปแบบการถายทอดสดคือ เคร่ืองคอมพิวเตอรจะรับสัญญาณภาพและ
เสียงจากเคร่ืองรับโทรทัศนหรือเคร่ืองรับวิทยุซึ่งมีรูปแบบของสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog) มา
แปลงเปนสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital) แลวสงสัญญาณออกไปในเครือขายทําใหผูใชที่เปนลูกขาย
สามารถรับชมสัญญาณดังกลาวไดพรอมๆ กับเครื่องแมขาย โปรแกรมที่ใชในการแปลงสัญญาณ 
(Encoder) ที่นิยมใชกันคือ Real Encoder ซึ่งเปนโปรแกรมแรกที่ออกมา จากน้ัน Windows Media 
Encoder ของบริษัทไมโครซอฟตไดออกมาตีตลาดผูใช Windows และ Internet Explorer ซึ่งโปรแกรม 
ทั้งสองมีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป  
 

วีดิทัศนตามประสงค 
 

 จากการศึกษาพบวาการสงสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขาย หรือวีดิทัศนตาม
ประสงค (Video on Demand) มีการใชงานท้ังในวงการศึกษา ธุรกิจ วิทยุ โทรทัศน บันเทิง และ
อ่ืนๆ โดยที่คาใชจายต่ํากวาการสงสัญญาณผานคลื่นวิทยุ หรือการสงสัญญาณผานส่ืออ่ืนๆ ใน
ตางประเทศ การสงสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีการใชงานกันอยางแพรหลาย
และไดรับความนิยมจากผูชมรายการอยางมาก เน่ืองจากสามารถเลือกชมรายการที่สนใจไดทุกเวลา
และทุกที่ ที่ไดทําการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รายการหรือหนวยงานที่ใชระบบวีดิทัศน 
ตามประสงค เชน สํานักขาวซีเอ็นเอ็น (CNN News) ไทยคาซท ดอท คอม (www.thaicast.com)       
ซึ่งเปนผูใหบริการวีดิทัศนตามประสงคของไทย เปนตน 
  1. ความหมายของวีดิทัศนตามประสงค 
 สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) กลาววา วีดิทัศนตามประสงค หมายถึง ระบบการแพร
ภาพและเสียงวีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทัศนสูผูชมที่อยูในเครือขายส่ือสาร ผานระบบการจัดการ
ขอมูลวีดิทัศนในลักษณะแบบทยอยสงไปเรื่อยๆ (Streaming) โดยผูชมสามารถเลือกเน้ือหาวีดิทัศน
ไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลา 
 อารยะ เสนาคุณ (2543: 25) กลาววา วีดิทัศนตามประสงค หมายถึง การรับชม
รายการวีดิทัศนที่มีอยูในรายการไดทันทีโดยไมคํานึงวากําลังใหบริการรายการใดกับใครอยูใน
ขณะน้ัน พรอมทั้งสามารถควบคุมการชมรายการไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถบันทึกตรวจสอบ 
ติดตามผลและประเมินผลไดทันที 
 นิตยสารเพื่องานดิจิทัลวิดีโอ (DVM Magazine. 2545: 19) ไดใหความหมายของ 
วีดิทัศนตามประสงควาเปนบริการขอเปดรายการโทรทัศนที่เก็บไวในเคร่ืองบริการผานเครือขาย 
ผูใชสามารถควบคุมการเลน การกระโดดไปยังสวนตางๆ รวมทั้งการจัดลําดับ และยกเลิกรายการได
ดวยตนเอง วีดิทัศนตามประสงคนิยมติดตั้งสําหรับบริการในโรงแรม หองสมุด เรือสําราญ เครือขาย
โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี อินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูใชเลือกชมรายการไดตลอดเวลา 
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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 ทั้งน้ี เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายไมจําเปนตองดูขอมูลเดียวกันไปพรอมๆ กัน กลาวคือ
สามารถดูภาพยนตรเรื่องเดียวกันหรือตางกันในเวลาเดียวกันก็ได 
 วรพจน นวลสกุล (2547) ระบุวา วีดิทัศนตามประสงคเปนระบบสื่อประสม
ปฏิสัมพันธ (Multimedia Interactive) บนเครือขายคอมพิวเตอร ที่ทํางานเหมือนกับเคเบิ้ลทีวี 
แตกตางตรงที่มีจํานวนเรื่องใหผูชมไดมีโอกาสไดเลือกเองมากกวา โดยไมคํานึงวากําลังใหบริการ
รายการใดกับใครอยูในขณะนั้น และไมตองเสียเวลารอชมตอจากผูอ่ืน อีกทั้งผูชมเองก็สามารถ
ควบคุมการเลนหรือศึกษาไดดวยตนเองบนเครื่องสวนบุคคลที่ตอเชื่อมระบบเครือขาย 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา วีดิทัศนตามประสงคคือระบบสั่งดูรายการวิดีโอ
ตามความตองการ ซึ่งหมายความรวมถึงรายการวิทยุดวย โดยการทํางานของวีดิทัศนตามประสงค
จะประกอบดวย เครื่องแมขายวิดีโอ (Video Server) ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของระบบมีหนาที่ใน
การจัดเก็บไฟลรายการตางๆ จัดการการเขาถึง (Access) รายการ เพ่ือทําการสงรายการตางๆ ไป
ยังผูรับพรอมๆ กัน โดยสงขอมูลอยางตอเน่ืองไมใหเกิดการติดขัดของสัญญาณ 
 

 2. ประเภทของวีดิทัศนตามประสงค 
 วีดิทัศนตามประสงคไดถูกพัฒนาขึ้นจากหลายบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละ 

บริษัทผูพัฒนาจะมีมาตรฐานตามที่บริษัทน้ันไดกําหนดไว บริษัทหรือหนวยงานผูพัฒนาเทคโนโลยี
ทางดานวิดีโอออนดีมานด อาทิ Real Network, QuickTime ของ Apple และบริษัทไมโครซอฟท
เปนอีกหน่ึงบริษัทที่ไดพัฒนาการรับสงขอมูลภาพและสยีง โดยทําการพัฒนาในชื่อ Windows Media 
Technology ซึ่งสามารถเผยแพรผานเครือขายภายในองคกร (Intranet) หรือผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) ได โดยท่ี Windows Media Technology ไดพัฒนาโดยอาศัยมาตรฐาน 
MPEG-4 ซึ่งเปนพ้ืนฐานการทํางานแบบดิจิทัล สามารถตอบสนองงานเผยแพรรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน รายการการศึกษา รายการบันเทิง ธุรกิจดานสื่อสมัยใหม ทั้งน้ี เทคโนโลยีดังกลาวจะตอง
อาศัยเทคโนโลยีการสงถายขอมูล (Streaming Data) ดังน้ัน 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 การทํางานเชนน้ีจะไมสงสัญญาณทันทีเม่ือผูรับเรียกใชบริการ การทํางาน  
วีดิทัศนตามประสงคแบบเนียรเปนการทํางานที่ประหยัดแบนดวิชของตัวเก็บขอมูล (รายการ) และ
เครือขาย สามารถใชอุปกรณที่เก็บขอมูลที่มีความเร็วต่ําเชน CD-ROM ได 
   2.2 วีดิทัศนตามประสงคแบบทรู (True Video on Demand) 

 วีดิทัศนตามประสงคแบบทรู ไดพัฒนาใหสามารถสงสัญญาณไดทันทีเม่ือผูรับ
สัญญาณเรียกใชบริการ โดยสัญญาณของรายการจะทําการแยกสงออกตางหากไมรวมสายธาร
ขอมูลเดียวกัน แตในกรณีที่มีผูรับสัญญาณเรียกใชบริการพรอมๆ กัน จึงจะทําการสงสายธารขอมูล
รวมกัน 
 2.3 วีดิทัศนตามประสงคแบบอินเตอรแอ็คทีฟ (Interactive Video on Demand) 

 วีดิทัศนตามประสงคแบบอินเตอรแอ็คทีฟ เปนการพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอ
ผูรับสัญญาณมากท่ีสุดในขณะนี้ เน่ืองจากผูรับสัญญาณสามารถเลือกรายการ ควบคุมการเลนวิดีโอ 
หรือรายการวิทยุไดอยางอิสระ โดยการสงสัญญาณจะทําการแยกสงเปนของผูรับบริการแตละราย 
ไมมีการใชสัญญาณรายการรวมกัน 
 

 3. การรับสงสัญญาณภาพและเสียง 
 การรับสงสัญญาณภาพและเสียงผานเครือขายสามารถทําการรับสัญญาณภาพได
หลายแบบ แบบที่นิยมและงายสําหรับการรับสงสัญญาณภาพคือ แบบ Downloading ซึ่งนิยมใชกับ
ไฟลที่มีขนาดเล็กและอีกวิธีคือการรับสงภาพแบบ Streaming ซึ่งนิยมใชกับไฟลที่มีขนาดใหญ หรือ
การถายทอดสด ดังนี้ 
   3.1 Downloading เปนการสงถายขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง ซึ่งจะทําการสง
ไฟลหรือแยกสงไฟลผานไปยังเครือขายเปนชวงๆ ผูรับจะตองทําการรับไฟลใหเสร็จส้ินถึงจะ
สามารถดูขอมูลเหลาน้ันได วิธีการแบบนี้จะเหมาะสมกับไฟลที่มีขนาดไมใหญมากนัก ในกรณีที่ไฟล
มีขนาดใหญจะตองเสียเวลาในการรับสงขอมูลใหเสร็จสิ้นเปนเวลานาน ถึงจะทําการเปดดูขอมูลได
และจะตองใชพ้ืนที่บน Hard Disk ในการจัดเก็บไฟล 
   3.2 Streaming Data เปนการสงถายขอมูลแบบตอเนื่อง หรือที่เรียกวา สายธาร
ขอมูล ซึ่งมีอัตราความเร็วในการสงสัญญาณที่คงที่ ผูใชงานอาจจะทําการจัดเก็บขอมูลแบบสายธาร
ขอมูลหรือไมก็ได เชนเดียวกับการดูรายการโทรทัศนแลวจะทําการบันทึกวิดีโอเทปไวหรือไมก็ได  
จึงไมจําเปนตองใชพ้ืนที่ Hard Disk (ในกรณีที่ไมมีการบันทึกขอมูล) และไมตองรอใหการรับสัญญาณ 
ขอมูลเสร็จกอนถึงจะทําการเปดดูขอมูลได 
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4. การทํางานของระบบวิดีโอออนดีมานด 
 อําไพ พรประเสริฐกุล และไกรสิน สงวัฒนา (2538) ไดบอกถึงการทํางานของระบบ
วีดิทัศนตามประสงความีสวนประกอบการทํางานอยู 3 สวน ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 4 แสดงองคประกอบของวีดิทศันตามประสงค  
 
 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) 

 โดยปกติแลวสายนําสัญญาณที่ใชคือสายใยแกวนําแสง (Optical Fiber)      
โดยใชเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลเพื่อลดขนาดของขอมูล สายนําสัญญาณอีกแบบหนึ่ง คือ 
สายโทรศัพท (สายทองแดงทั่วไป) ซึ่งใชกับเทคโนโลยี ADSL (Asynchronous Digital Subscriber 
Line) และระบบสงสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่ไมตองใชสายเคเบิ้ล คือ ดาวเทียม    

 

Video Server 

Transmission 

Transmission 

 
Sw

itc
h 

Set Top Box 

Set Top Box 
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 4.3 ตัวแปลงและรับสัญญาณ (Set Top Converter) 
 ตัวแปลงและรับสัญญาณนี้จะรับสัญญาณจากสายสงสัญญาณ แลวแปลงไป

เปนสัญญาณภาพเขาเคร่ืองรับโทรทัศน นอกจากน้ียังทําการสงคําส่ังตางๆ และขอมูลการเก็บ
คาบริการ (Billing) จากผูใชไปยัง Switch อุปกรณ Set Top จะอยูที่บานผูใชซึ่งมี Interactive Remote  
Control สําหรับผูใชเพ่ือติดตอกับ Video Server ในระหวางการชมรายการ ซึ่งสามารถใชหยุดพัก
การชมรายการชั่วคราว (Pause) กรอไปขางหนา (Fast Forward) หรือกรอกลับ (Rewind) ไดเหมือน 
เคร่ืองเลนวิดีโอทั่วไป 
 

 สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) ไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงค 
เกณฑในการตรวจสอบคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค และขอดีของระบบวีดิทัศนตามประสงคไว 
ดังนี้ 
 1. ลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงค 
  ลักษณะโครงสรางของระบบวีดิทัศนตามประสงคมีหลักการงายๆ คือ มีสถานที่
ศูนยกลางซึ่งมีระบบคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณคลังขอมูลวีดิทัศนที่มีความเร็วในการสงขอมูลภาพและ
เสียงจํานวนมหึมา ศูนยนี้จะตองจัดเก็บขอมูลวีดิทัศนจากแหลงตางๆ ที่ตองการในแบบดิจิทัลแลวสง
ขอมูลไปยังผูชมเมื่อรองขอมาผานระบบเครือขายสารสนเทศที่มีโครงสรางของระบบ ซึ่งอาจแบงได
เปน 3 สวน คือ สวนที่เก่ียวของกับการแปลงระบบที่เปนอนาล็อก เชน จากสัญญาณโทรทัศนหรือ
สัญญาณวีดิทัศนใหเปนไฟล MPEG (MPEG File) ดวยอุปกรณเขารหัส (Encoder) และ/หรือ
โปรแกรมเขารหัส (Software Encoder) แลวนําเขาไปจัดเก็บไวในคลังขอมูลวีดิทัศน คลังขอมูลจะ
เชื่อมตอเขาระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรทัศนที่มีผูรอง
ขอรายการที่ตองการชมแลวจึงสงรายการใหตามประสงค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงระบบวีดิทศันตามประสงค   

คลังขอมูลวีดิทัศน 

MPEG 
ระบบ

เครือขาย 

 

โทรทัศน 

คอมพิวเตอร 

สัญญาณ TV/ 
วีดิทัศน 
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  2. เกณฑในการตรวจสอบคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค 
 คุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคที่ดูไดจากสายตาก็คือ ความละเอียด ความคมชัด 
ความตอเน่ือง ตลอดจนเสียงที่สดใส สิ่งเหลาน้ีมีปจจัยจากองคประกอบตางๆ 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 ดังน้ัน จึงสรุป
ไดวางานบางชนิด เชน งานดานการศึกษาสมารถเลือกอัตราการสงขอมูลไมเกิน 2 Mbps ไดในขณะ
ที่งานบันเทิง เชน มูฟวี่ออนดีมานด (Movie on Demand) อาจจําเปนตองใชอัตราการสงตั้งแต       
6 Mbps ขึ้นไป 
 2.3 การบริหารการจัดการของเซิรฟเวอร เปนวิธีการที่ตัวเซิรฟเวอรดูแลตัวเก็บ
ขอมูลและจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพ่ือบริหารผูใช เปนการยากท่ีจะพิสูจนไดวาวิธีการไหนจะดีกวา
กัน บางระบบสามารถจัดสงวิดีโอใหกับผูใชงานอยางไมจํากัดจํานวน แตจะทํางานไดอยางราบเรียบ
เม่ือมีผูใชไมมาก เม่ือผูใชมากขึ้นก็จะเกิดการชะงักหรือการกระตุกของภาพ บางระบบวางโครงสราง
เปนแบบโหลดบาลานซ (Load Balance) ซึ่งจะจํากัดผูใชสูงสุดจํานวนหนึ่ง แตจะรับประกันการสง
ขอมูลอยางไมติดขัด 
 2.4 ระบบเครือขาย ระบบวีดิทัศนตามประสงคที่มีคุณภาพสูงจะระบุใหใชตัวเชื่อม
เครือขายแบบสวิตช (Network Switch) เทาน้ัน เน่ืองจากการใชสวิตชเปรียบเสมือนการใชถนนที่มี
ชองทางหลายชอง แตละชองจะมีการใชงานของใครของมันไมรวมกับผูอ่ืน 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 เน่ืองจาก
การดเสียงบางรุนจะดึงความสามารถของโพรเซสเซอรไปใชมากกวาปกติ ทําใหขอมูลที่เปนวิดีโอ 
ซึ่งระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปถือวามีความสําคัญนอยกวาเสียงถอดรหัสออกมาไมทัน 
 3. ขอดีของระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 3.1 ใหบริการไดพรอมกันจํานวนมาก ระบบวีดิทัศนตามประสงคจะสามารถ
ใหบริการลูกขายที่รองขอรายการเดียวกันไดพรอมกัน หรือใหบริการท่ีตางกันทั้งหมดไดอีกดวย 
ความสามารถนี้เกิดจากการจัดองคประกอบของระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ไมเส่ือมคุณภาพจากการใชงานวีดิทัศนตามประสงค เปนดิจิทัลวีดิทัศนที่เก็บ
อยูในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีการตรวจเช็คและแกไขขอผิดพลาดไดอยางยอดเยี่ยม 
ขอมูลวีดิทัศนจึงถูกเก็บรักษาและนําไปใชโดยไมมีการเส่ือมหรือสูญหาย 
 3.3 ทํางานไดรวดเร็ว การทํางานกับดิจิทัลวีดิทัศนในฮารดดิกส ซึ่งมีความเร็วสูง
และเขาถึงขอมูลไดทันแบบสุม (Random Access) จึงสามารถเปด ควบคุม และคนหาไดอยาง
รวดเร็วและทันที โดยไมตองรอการกรอมวนเทปไปมา 
 3.4 จัดทําบันทึกและรายงานไดสะดวก ดวยความสามารถของคอมพิวเตอร จึงไม
เปนการยากท่ีจะบันทึกการใชงาน ไมวาจะเปนชื่อผูเรียกใช รายการ ระยะเวลา ความถี่ พรอมทั้ง
การจัดพิมพรายงานตามรูปแบบที่ตองการไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.5 มีความปลอดภัยสูง การโยกยาย เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลใดๆ บนเครื่อง
แมขายจะทําไมไดหากไมมีหนาที่ หรืออํานาจในการจัดการ หมดปญหาอุบัติเหตุจากการตกหลน 
สูญหาย ชํารุดหรือถูกลบทิ้งจากการใชงาน 
 3.6 ไมตองใชเคร่ืองเปดโดยเฉพาะ ใชเพียงคอมพิวเตอรธรรมดาที่มีอยูภายใน
หนวยงานมาเชื่อมตอเปนเครื่องลูกขายไดทันที ประสิทธิภาพของการถอดรหัส ความราบเรียบของ
ภาพวีดิทัศนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรนั้นๆ 
 3.7 เสริมบริการอ่ืนๆ ได การใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองลูกขาย ทําใหเพ่ิมบริการ
เสริมตางๆ ไดโดยสะดวก เชน บริการการทองอินเทอรเน็ต การคนขอมูลในหองสมุด การ
ลงทะเบียน การดูผลการสอบ และการคิดคาบริการ เปนตน 
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เทคโนโลยีวินโดวมีเดีย (Windows  Media Technology) 
 

 Windows Media Technology แบงการทํางานออกเปน 2 สวนใหญคือ สวนภาคการ 
สงสัญญาณและสวนภาคการรับสัญญาณ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. Windows Media Server  
  เปนโปรแกรมในสวนของผูใหบริการ หรือเคร่ืองแมขาย (Server) ทํางานภายใต 
Windows NT Server ทําหนาที่เปนผูใหบริการภาพและเสียงแกเคร่ืองผูรับบริการ (Client) บริการ
สายธารขอมูล (Streaming Data) ที่เปนขอมูลที่สงอยางตอเน่ือง และมีการควบคุมคุณภาพ QOS 
(Quality of Service) ที่แนนอน โดยใชเครือขายเช่ือมโยงการสงสัญญาณเปนการผสมผสานกัน
ระหวาง Media ที่สงผานขอมูลแบบ Streaming และ Network ที่สามารถสั่งดูหรือฟงรายการที่สนใจ
ได โดยอาจเรียกผาน Web Page จึงเปนรูปแบบการบริการที่เรียกวา WebTV หรือ Video on 
Demand  
 2. Windows Media Encoder  
  เปนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของเครื่องผูใหบริการมีหนาที่ในการรับ
สัญญาณภาพและเสียงจากแหลงภายนอก เชน เครื่องเลนดีวีดี เคร่ืองเลนวิดีโอ หรือจาก
สถานีโทรทัศน เปนตน นํามาแปลงไฟล .wmv เพ่ือใหสงผานขอมูลไปยังเคร่ืองรับบริการเพ่ือเปดชม
รายการได 
 3. Windows Media Player  
  เปนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชทําหนาที่ในการแปลง ASF ใหกลับมา
เปนสัญญาณภาพ และเสียงที่เหมือนเดิม (คุณภาพของภาพและเสียงอาจถูกลดทอนดวยสัญญาณ
รบกวนได )  Windows Media Technology มีความสามารถในการจัดการดานคุณภาพของ
สัญญาณเสียง ซึ่งเสนคุณภาพของเสียงที่ดีที่สุด สามารถสงกระจายเสียงในระดับความสามารถ
ใกลเคียงกับสถานีวิทยุในระบบ FM (มีความสามารถในการสงสัญญาณเสียงถึง 128 Kbps near CD 
Quality) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชประกอบกับระบบดวย 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 โดยการดําเนินการบริหารเคร่ืองแมขายจะตองทําการ
กําหนดรูปแบบการใหบริการอยางถูกตอง การกําหนดรูปแบบการใหบริการจะแบงออกเปน 2 แบบ 
ดังนี้   
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 1. Unicast 
  เปนการใหบริการระหวางเคร่ืองแมขาย (Server) โดยตรงกับเครื่องผูรับบริการ 
(Client) แบบ Point-to-Point ผูใชบริการทําการเรียกใชบริการจากเคร่ืองแมขาย ขอมูลที่ทําการสง
สัญญาณนั้น จะเปนการสงสัญญาณใหกับผูใชบริการอยางอิสระ (ไมรับสัญญาณรวมกับผูใชรายอ่ืน) 
สายธารขอมูลจะสงขอมูลเทากับจํานวนผูใชบริการ ทําใหการใชชองสัญญาณบนเครือขายสูงและ
เคร่ืองแมขาย (Server) จะตองทํางานหนักตอเน่ืองจากตองสงสัญญาณใหกับผูรับบริการมากน่ันเอง 
การใหบริการแบบ Unicast เหมาะสําหรับการบริการแบบ On-Demand และ Broadcast  
 2. Multicast  
  เปนการสงสายธารขอมูลจากเครื่องแมขาย (Server) ไปยังเคร่ืองรับบริการ (Client) 
ดวยสายธารขอมูลเพียงชุดเดียวไมวาจะมีเครื่องรับบริการก่ีเครื่องก็ตาม วิธีนี้จะทําใหลดการใช
ชองสัญญาณ (Bandwidth) จากที่ใชเทากับจํานวนผูใชบริการเหลือเพียงชุดเดียว ทั้งน้ี ตอง
ตรวจสอบอุปกรณเครือขายดวยวาสามารถรองรับการใชงานแบบ Multicast ไดหรือไม 
 

เว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) 
 

 ดารเนียล (Daniel, 1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บแอปพลิเคชั่นวาเปนการพัฒนา
ระบบงานบนเวิลดไวดเว็บภายใตเครือขายอินเทอรเน็ต โดยลักษณะการทํางานจะแบงออกเปน 2 
สวนใหญๆ คือ สวนของผูใชบริการ (Client) และผูใหบริการ (Server) หรือเรียกวา ไคลเอนต/
เซิรฟเวอร โดยสวนใหญจะทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรคนละเครื่อง เชื่อมตออยูภายใตเครือขาย
สื่อสารขอมูล ซึ่งอาจจะเปนเครือขายอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 
 วิธีการทํางานของระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร คือ ไคลเอนตจะทําการสงคํารองขอไปยัง 
เซิรฟเวอร โดยคํารองขอจะถูกสงผานเครือขายไปยังเซิรฟเวอรที่ใหบริการ และเม่ือเซิรฟเวอรได
รับคํารองขอแลวก็จะทําการประมวลผลและสงผลลัพธเขาสูเครือขายเพื่อสงตอไปใหไคลเอนตตอไป 
(ปราโมทย, 2546 : 6-7) 
 ระบบเว็บแอปพลิเคชั่นมีลักษณะเปนระบบแบบกระจายโดยมีรูปแบบการทํางาน              
4 สวนหลักดังนี้คือ 
 1. ระบบการรับและแสดงผล (Presentation Processing Logic) เปนสวนที่ติดตอกับ
ผูใช เชน การเขียน การอาน การปอนขอมูล การแสดงผล 
 2. ระบบการจัดการและประมวลผลการทํางาน (Business Processing Logic) เปน
สวนที่เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรมในการรับขอมูลจากผูใชในการประมวลผล 
 3. ระบบการประมวลผลและการเขาถึงฐานขอมูล (Database Processing Logic) เปน
สวนที่ทําหนาที่ในการประมวลผลและจัดการฐานขอมูลที่ตองเก่ียวของกับแอปพลิเคชั่น ซึ่งใชระบบ
การจัดการฐานขอมูล (DBMS) เพ่ือเขาถึงและจัดการฐานขอมูลโดยอาจจะเปนแบบรีเลชั่นและใช
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 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ระดับที่ 1 เปนสวนของเว็บไคลเอนตที่ทําหนาที่สงคํารองขอขอมูลไปยังเว็บ
เซิรฟเวอรและคอยรับขอมูลเพ่ือแสดงผลหนาจอ 
 ระดับที่ 2 เปนสวนของแอปพลิเคชั่นเซิรฟเวอรที่ภายในประกอบดวย เว็บเซิรฟเวอร
ที่ทําหนาที่ติดตอรับสงขอมูลกับเว็บไคลเอนตและสวนของเซิรฟเวอรแอปพลิเคชั่นที่ทําหนาที่ในการ
ประมวลผลและติดตอกับฐานขอมูล 
 ระดับที่ 3 เปนระดับบนสุดที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพที่ 6 แสดงสถาปตยกรรมการทํางาน 3 ระดับของเว็บแอปพลิเคชั่น 

 

 

 

 Tier-3 

Tier-2 

Tier-1 

Application Server  

Web Client 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Database Server 

Data Data 
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. 

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

ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางองคกรตางๆ ทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวาเวิลดไวดเว็บ 
ทําไดงาย และแพรหลายมากขึ้น ทําใหเปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบนเวิลดไวดเว็บที่แตเดิมเปน
แบบ Static ไดถูกพัฒนามาเปนแบบ Dynamic ดังน้ัน ระบบฐานขอมูลที่จากเดิมใชงานกันอยู        
บนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือที่ใชงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอรสาธารณะหรือเวิลดไวดเว็บ
ตามไปดวย 
 1. ความหมายของฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2542) ไดอธิบายความหมายของ
ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บไวดังน้ีคือ เปนระบบฐานขอมูลซึ่งเชื่อมตอกับระบบเว็บแอปพลิเคชั่น    
เว็บเบราเซอร โดยใชเว็บเพจที่สรางเปนแบบฟอรมจากภาษา HTML โดยระบบฐานขอมูลเวิลดไวด
เว็บเปนระบบไคลเอนต/เซิรฟเวอรแบบหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการทํางานไมตางจากเว็บแอปพลิเคชั่น
ทั่วๆ ไปมากนักคือ ไคลเอนต (ในกรณีนี้คือ เว็บเบราเซอร) จะทําหนาที่รองขอขอมูลและบริการจาก
เซิรฟเวอร (ในที่นี้คือ เว็บเซิรฟเวอร) แลวทําการแสดงผลใหผูใช ในทางกลับกันทางฝงเซิรฟเวอรจะ
คอยรับการรองขอขอมูลและบริการตางๆ จากไคลเอนตและคอยใหบริการสนองตอการรองขอ
เหลาน้ัน 
 สิ่งที่นาสนใจในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ คือ ขั้นตอนในการเชื่อม
ระบบฐานขอมูลเขากับระบบเวิลดไวดเว็บ ซึ่งในการเชื่อมตอระหวางเว็บเซิรฟเวอรกับเซิรฟเวอร
ฐานขอมูลน้ีจะอาศัยหลักการทํางานของโปรแกรมเพื่อทําหนาที่เปนเกตเวยเชื่อมการทํางานระหวาง
เว็บเซิรฟเวอรและเซิรฟเวอรฐานขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังภาพที่ 6 และมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
  1. เม่ือเว็บเบราเซอรรับการปอนขอมูลจากผูใชและสงการรองขอตามที่ผูใช
ตองการพรอมกับขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคนขอมูลตามที่ผูใชปอนไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
  2. เม่ือเว็บเซิรฟเวอรไดรับการรองขอจากไคลเอนตแลว เว็บเซิรฟเวอรจะกระตุน
การทํางานของเกตเวยโปรแกรมและสงผานขอมูลที่จําเปนสําหรับการสืบคนขอมูลตามที่ผูใชระบุ
สงไปยังเกตเวยโปรแกรม 
  3. เกตเวยโปรแกรมทําการประมวลผลตามที่ถูกกําหนดไวกับเซิรฟเวอรฐานขอมูล 
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  4. เม่ือระบบเซิรฟเวอรฐานขอมูลไดรับขอมูลที่จําเปนสําหรับการประมวลผลจาก
เกตเวยโปรแกรมแลว ระบบเซิรฟเวอรฐานขอมูลจะมองขอมูลที่มาจากเกตเวยโปรแกรมเปนทราน
เซคชั่น เม่ือเซิรฟเวอรฐานขอมูลทําการประมวลผลและไดขอมูลตามที่ตองการแลวจะสงขอมูลที่ได
ออกไปยังเกตเวยโปรแกรม 
  5. เม่ือเกตเวยโปรแกรมไดรับผลที่ไดจากเซิรฟเวอรฐานขอมูลแลว เกตเวย
โปรแกรมจะสงผานขอมูลเหลาน้ันไปยังเว็บเซิรฟเวอร 
  6. เม่ือเว็บเซิรฟเวอรไดรับผลลัพธที่สงมาจากเกตเวยโปรแกรมแลว เว็บเซิรฟเวอร
ก็จะสงผานขอมูลเหลาน้ัน ไปยังเว็บเบราเซอรในรูปแบบของ HTML Page 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 ภาพที่  7 แสดงภาพโดยรวมของระบบฐานขอมูลเวลิดไวดเว็บ 
 

 
Web Browser (Client) 

Database 

  

Gateway Program  

Internet 

Web Server 
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2. สวนประกอบของฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 ระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บมีองคประกอบหลักๆ คือ ไคลเอนต เว็บเซิรฟเวอร 
เกตเวย โปรแกรมและเซิรฟเวอรฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ีคือ 
 2.1 ไคลเอนตในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ สวนใหญจะหมายถึงเว็บเบราเซอร 
การใชเว็บเบราเซอรเปนไคลเอนตชวยใหเกิดขอดีในแงของการไมขึ้นกับ Page ฟอรมใด เน่ืองจาก
เว็บเบราเซอรทํางานไดในแทบทุก Page ฟอรมคอมพิวเตอร ในการสรางเว็บเพจเพ่ือใชเปนฟอรม
สําหรับติดตอกับผูใชนั้น ควรใชภาษา HTML อันเปนมาตรฐานไมควรใชชุดคําส่ังหรือภาษาที่ยังไม
เปนมาตรฐาน เน่ืองจากจะเกิดปญหากับการทํางานรวมกับเว็บเบราเซอรบางชนิด ซึ่งจะสงผลให
เกิดขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 2.2 เว็บเซิรฟเวอรทําหนาที่ทุกอยางคลายกับเซิรฟเวอรในระบบไคลเอนต/
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  
ซึ่งเว็บเซิรฟเวอรเหลาน้ีลวนสนับสนุนมาตรฐาน 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
คําส่ังจากการคิวรีจากเวิลดไวดเว็บเปนทรานเซคชั่นธรรมดาๆ เทาน้ัน ดังนั้น หัวใจในการสรางการ
เชื่อมตอระบบเวิลดไวดเว็บเขากับเว็บเซิรฟเวอรฐานขอมูลจึงอยูที่ API หรือ CGI ปจจุบันผูผลิต
ระบบฐานขอมูลตางเห็นความสําคัญของการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลของตนเขากับระบบ
เวิลดไวดเว็บ ดังน้ัน จะเห็นไดวาระบบฐานขอมูลที่ออกมาในรุนใหมๆ นี้จะมีเครื่องมือหรือ
คุณลักษณะที่ชวยในการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเขากับระบบเวิลดไวดเว็บใหสามารถทําไดงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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3. ขอดีของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 3.1 การมีระบบติดตอกับผูใชแบบกราฟก คือ การใชระบบเว็บเบราเซอรเปน
เครื่องมือในการติดตอกับผูใช ทําใหชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานของผูใช เน่ืองจากเว็บเบราเซอร 
มีระบบการติดตอกับผูใชแบบกราฟกจึงงายตอการใชงานและอยูในรูปแบบติดตอกับผูใชที่เปน
มาตรฐาน 
 3.2 ความเปนมาตรฐาน ดวยการทํางานระบบเวิลดไวดเว็บจึงมีภาษา HTML 
เปนภาษามาตรฐาน ผูใชหรือนักพัฒนาระบบสามารถทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บได
โดยงายดวยภาษาเพียงภาษาเดียวและมาตรฐานกราฟกแบบเดียวกัน 
 3.3 การไมขึ้นกับแพลตฟอรมอาศัยการทํางานของระบบเวิลดไวดเว็บ จึงทําให
ระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บไดรับการถายทอดคุณสมบัติในการไมขึ้นกับแพลตฟอรมของระบบ
คอมพิวเตอรใดๆ ชวยใหผูใชไมวาจะใชคอมพิวเตอรในระบบใดก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูลได 
 3.4 เพ่ิมความสามารถในการเขาถึงขอมูลเปนการใชระบบอินเทอรเน็ตชวยให
สามารถเขาและใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได โดยผูใชหรือโปรแกรมเมอรไมจําเปนตองมี
ความรูเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรมากนัก ขณะเดียวกันจะชวยแกปญหาเก่ียวกับแพลตฟอรม 
ของฮารดแวรและคาใชจายในการซื้อซอฟตแวรเพ่ิมเติม 
 3.5 งายตอการขยายระบบสามารถขยายระบบฐานขอมูลได โดยเชื่อมระบบ
ฐานขอมูลที่ตางแพลตฟอรมกันดวยกัน 

 
การรักษาความปลอดภัย 
 

 การรักษาความปลอดภัยบนเวิลดไวดเว็บวาเปนสิ่งที่ควรจะคํานึงถึงอยางมากประการ
หน่ึงในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ เพราะเนื่องจากระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บมี
โอกาสอยางมากท่ีจะถูกเขาถึงไดจากผูใชตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและทุกเวลา ดังน้ัน การ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บจึงเปนส่ิงที่ควรตระหนักใหมาก
เม่ือทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ 
 ตามที่ไดกลาวไวแลววาระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บเปนระบบที่เกิดจาการรวมเอา
เทคโนโลยีระบบเวิลดไวดเว็บเขากับเทคโนโลยีระบบฐานขอมูล ดังน้ัน ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บ            
จึงเปนที่รวมขอดีของทั้งสองเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน ในขณะเดียวกันก็ไดรับจุดออนในดานความ
ปลอดภัยของทั้งสองดวยเชนกัน ดังนั้น ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
เวิลดไวดเว็บจึงแบงออกไดเปน 2 สวนใหญๆ ดังตอไปน้ี (ทศพล กนกนุวัฒน. 2542)   
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 1. การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  เปาหมายหลักในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรมี           
5 ประการ ดังนี้  

1.1 ปองกันการแกไขขอมูลโดยผูไมไดรับอนุญาต 
1.2 ปองกันการขาดหายหรือซํ้าซอนของขอมูล 
1.3 ขอมูลตองเปนความลับ ผูไมไดรับสิทธิ์จะไมสามารถเขาถึงขอมูลน้ันๆ ได 
1.4 ตองสามารถยืนยันถึงผูสงขอมูลน้ันๆ ได 
1.5 ตองรับประกันไดวาขอมูลไปถึงผูรับถูกตอง 

 

 2. การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 ในการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บนั้น ระบบฐานขอมูลนี้
ยอมมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการถูกโจมตี เน่ืองจากระบบฐานขอมูลถูกเชื่อมตอออกไปยังระบบ
อินเทอรเน็ตจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการถูกเขาถึงไดงายขึ้น ดังน้ัน การรักษาความปลอดภัยในระบบ
ฐานขอมูลเวิลดไวดเว็บจึงจําเปนตองกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทั้งกับตัว
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) เพ่ือเปนการหาความรูใหมสําหรับผูที่
ยังไมเคยเรียนมากอนเลย หรือพลาดการเขาชั้นเรียนในบางครั้งหรือตองการทบทวนความรูที่เคย
เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ ระบบน้ียังไดใชดีสําหรับการใหความรูดวยวิธีการศึกษาดวยตนเอง 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอน (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีลักษณะการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction) ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา โดยไมพลาด
การเรียนการสอนอีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ใหไดผลดียิ่งขึ้น           
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ทั้งน้ี วีดิทัศนตามประสงคสําหรับงานบริการการศึกษา Video on Demand สามารถนําไปประยุกต 
ใชงานไดอยางกวางขวางดังตัวอยางพอสังเขปดังตอไปน้ี 
 1. งานเผยแพรคําบรรยาย เปนการบันทึกการบรรยายของผูสอนตามปกติไวในเคร่ือง
แมขายวีดิทัศน เพ่ือบริการใหกับผูพลาดการฟงการบรรยาย ผูตองการทบทวนเนื้อหาหลักสูตร หรือ
ผูที่ตามคําสอนไมทันไดมีโอกาสไปขอรับบริการจากศูนยบริการขอมูลหรือหองสมุดได 
 2. บริการวีดิทัศนการศึกษา เปนวีดิทัศนที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ วีดิทัศนประเภทนี้จะ        
มีเน้ือหาที่รัดกุมกวา ภาพประกอบ คําบรรยาย ตัวอยางจะสมบูรณมากกวา จึงเหมาะสําหรับการ
นาํมาใหบริการวีดิทัศนตามประสงค เพ่ือการศึกษาคนควาไดอีกชนิดหน่ึง 
 3. บริการขาวสารและเหตุการณสําคัญ การศึกษาไมจํากัดอยูเฉพาะในตํารา ขาวสาร
และเหตุการณที่สําคัญ ถือเปนเนื้อหาที่บรรจุอยูในหลายหลักสูตร การบรรจุขาวสารที่สําคัญไวใน
เคร่ืองแมขายวีดิทัศนก็สามารถสรางศูนยบริการขาวสารวีดิทัศนบนเครือขายได 
 4. สารคดีประกอบบทเรียน สารคดีที่มีประโยชนเปนแหลงความรูอันมหาศาล ความ
เขาใจเรื่องธรรมชาติ ภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ ทําใหเกิด
วิสัยทัศน ความตื่นตัวและพัฒนาการ จึงสมควรมีไวบริการในระบบวีดิทัศนตามประสงคเชนกัน 
 5. การฝกปฏิบัติ หองปฏิบัติการทางภาษา งานหัตถกรรมบางประเภท งานที่ตองใช
ความละเอียด ตัวอยางที่เส่ียงอันตราย เหมาะอยางยิ่งที่จะเผยแพรในรูปของวีดิทัศนผูปฏิบัติ
สามารถยอนกลับไปกลับมาเทาที่ตองการโดยไมตองกังวลวาจะเกิดความเสียงหายตอระบบ 

 

 อารยะ เสนาคุณ (2543: 27) กลาววา วีดิทัศนตามประสงคหรือวิดีโอออนดีมานด 
สามารถนํามาใชในงานบริการการศึกษา เชน 

1. เพ่ือการเรียนการสอน สามารถนําเอาวีดิทัศนที่มีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตร 
อาจจะเปนภาพประกอบคําอธิบาย หรือตัวอยาง แมกระท่ังภาพผูบรรยาย ซึ่งใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง หรือเปนการทบทวนบทเรียนไดตามตองการ อีกทั้งผูเรียนสามารถทดสอบ
ทดลอง และประเมินผลไดทันที 

2. เพ่ือประกอบบทเรียน รายการวีดิทัศนที่เปนประโยชนตอการเรียนในบทเรียน         
ซึ่งถือเปนแหลงความรูอยางหน่ึง เชน เร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม วิวัฒนาการของโลก เร่ืองราว
ของธรรมชาติ ภูมิศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนใหมๆ อันที่จะทําใหผูชมเกิด
วิสัยทัศนความตื่นตัว และพัฒนาการตอการเรียนรูตอไป 

3. เพ่ือฝกภาคปฏิบัติ การฝกภาคปฏิบัติถือเปนการฝก และพัฒนาทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือจะเปนแนวทางไปสูความชํานาญ และเชี่ยวชาญตอไป เชน ภาษา งานหัตถกรรม บางประเภท
งานที่ตองการความละเอียด งานที่ตองเส่ียงอันตรายหากผูฝกปฏิบัติไดเรียนรูจากวิดีโอออนดีมานด 
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว หยุดภาพ ดูยอนกลับ ภาพชา หรือเร็ว ก็จะชวยใหผูฝกไดทบทวนศึกษา
อยางละเอียดเพ่ือลดปญหา และเพ่ิมประสบการณตรงไดเปนอยางดี 
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4. เพ่ือเผยแพรสารสนเทศ เหตุการณ ขาวสารขอมูลที่สําคัญครอบคลุมเนื้อหาหลาย
หลักสูตรถือเปนการศึกษาที่ไมจํากัดอยูเฉพาะในตํารา การบรรจุขาวสารตางๆ ที่สําคัญไวในเครื่อง
แมขายรวมทั้งขาวสาร สารสนเทศของหนวยงาน ก็สามารถสรางศูนยบริการขาวสารวีดิทัศนบน
เครือขายได 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2546) 
ระบุวาการใชวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา อาจพิจารณาการนําไปใชไดหลายวิธี ดังนี้ 

1. การใชวีดิทัศนเพ่ือออกอากาศ (Broadcasting Video) โดยการนําวีดิทัศนที่ไดตัด
ตอบันทึกรายการไวทั้งหมดแลวสงไปออกอากาศท่ีสถานีโทรทัศนตามที่ทางสถานีไดจัดเวลาไวใหซึง่
อาจเปนรายการสปอตส้ันๆ หรือรายการสารคดีสั้น - ยาว ทั้งเพ่ือใชเปนสื่อการสอนในระบบโรงเรียน
และการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใชวีดิทัศนเพ่ือออกอากาศจะตองใชวีดิทัศนที่บันทึกในรูปแบบ
ที่มีคุณภาพสูง เชน ถายทํา ตัดตอ และบันทึกภาพในรูปแบบ Betacam หรือเปนระบบ Digital Video 
ที่บันทึกอยูในมวนเทป DVPro เปนตน ซึ่งจะทําใหรายการที่ออกอากาศมีความคมชัดเจนเหมาะสม
ที่จะนําไปเผยแพรสูมวลชน 

2. วีดิทัศนเปนส่ือประกอบรายการหลัก (Video Supporting Program) เชน เม่ือมีการ
จัดรายการสนทนาหรือบรรยาย ก็อาจมีการใชภาพที่บันทึกไวมาใชรวมกับการสนทนาหรือบรรยาย
เปนชวงๆ ตามแตความเหมาะสมของรายการ วีดิทัศนที่ใชประกอบรายการจะตองมีการวางแผนการ
ถายทํามากอนวาจะใชภาพวีดิทัศนอะไรมาประกอบ มีระยะเวลาสั้นยาวแคไหน และควรมีการตัดตอ
ใหเรียบรอยตามระยะเวลาที่กําหนด เวนชวงหัวทายของรายการไวพอสมควรเพื่อใชสอดแทรกเขา
ไปในรายการหลักใหพอดีกับชวงเวลา การแทรกรายการวีดิทัศนอาจทําในชวงตัดตอหลังการถายทํา
รายการหลักไปแลวก็ได 

3. การใชวีดิทัศนการสอนในหองเรียน (Instructional Video) วิธีนี้เปนการใชวีดิทัศน
เพ่ือการเรียนการสอนในหองเรียนโดยตรง ผูสอนควรพิจารณาเลือกวีดิทัศนที่มีอยูแลว ซึ่งมีเน้ือหา
สอดคลองกับบทเรียนในหลักสูตรใหมากที่สุดเปนประการแรกแลวจึงพิจารณาในดานคุณภาพของ
วีดิทัศนทางดานความชัดเจนของภาพ สี แสง ใหมีการสื่อความหมายที่ดีทั้งภาพและเสียง ขั้นตอน
ในการใชวีดิทัศนการสอน มีดังนี้ 
 3.1 เลือกเร่ืองวีดิทัศนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนถาไมสามารถ
จัดหามาไดก็อาจดําเนินการผลิตขึ้นเอง 
 3.2 ทําการตรวจสื่อวีดิทัศนที่จะนํามาใชวาคุณภาพอยูในเกณฑที่ยอมรับได
หรือไม ควรจะนํามาใชทั้งเรื่องหรือนํามาใชสอนเฉพาะชวงใดชวงหนึ่งเทาน้ัน เพ่ือไมใหสิ้นเปลือง
เวลาโดยไมจําเปน เน่ืองจากวาบางคร้ังก็ไมจําเปนตองใหผูเรียนดูวีดิทัศนทั้งมวน ถาเห็นวามีเนื้อหา
นอกเหนือไปจากเร่ืองที่สอน    
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 3.3 จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมในการนําเสนอวีดิทัศน เชน เคร่ืองเลนวีดิทัศน 
มวนเทปวีดิทัศน หรือ แผนวีซีดี และจอมอนิเตอร หรือเคร่ืองฉายวีดิทัศน ตลอดจนการทดสอบ
ระบบเสียงตรวจสอบสวิตชควบคุมไฟฟาและแสงสวางเพ่ือใหแนใจวาจะไมขลุกขลักในการใช
อุปกรณเม่ือตองใชจริง 
 3.4 การใชสื่อวีดิทัศนควรเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนหลังตามที่ครูไดกําหนดไว
ในแผนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีไปตามลําดับ ผูสอนอาจใชตัวบังคับเครื่อง (Remote 
Control) เพ่ือควบคุมการเลน/หยุด ไดในระยะไกลหากมีชวงใดที่ตองการใหผานไปอยางรวดเร็วก็
อาจใชปุมเดินหนาหรือถอยหลังรวมกับ Play ดวยก็ได 
 3.5 หลังจากใหผูเรียนดูวีดิทัศนไปแลวผูสอนควรสรุปเร่ืองที่ใหดูไปแลวหรือถาม
คําถามเพ่ือทบทวนสิ่งที่ไดดูไปกอนที่จะสอนเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
 3.6 การใชวีดิทัศนในการฝกทักษะการสอน (Micro - Teaching) เพ่ือใหครูหรือ
ผูสอนใหมๆ มีทักษะทางการสอนที่ดี เชน ทักษะการอธิบาย การใชสื่อการสอน การใชเทคนิคการตั้ง
คําถามการลําดับขั้นการสอน ฯลฯ ก็อาจมีการบันทึกวีดิทัศนการฝกทักษะปฏิบัติการสอนของแตละ
คนเอาไว เพ่ือนํามาเลนกลับยอนดูวาตัวเองมีพฤติกรรมการสอนอยางไร ถูกตองตามหลักการที่
เรียนรูไปหรือไม นอกจากการฝกทักษะทางการสอนแลวก็ยังสามารถนําไปประยุกตใชในกรณีของ
การฝกพฤติกรรมที่พึงประสงคอ่ืนๆ อีก เชน การฝกทักษะในการใหคําปรึกษา แนะแนว บันทึกการ
แสดงบทบาทสมมุติของผูเรียนแลวนํามาวิเคราะหวิจารณภายหลัง เพ่ือนําผลมาใชสรุปบทเรียนเปนตน 
 3.7 การใชวีดิทัศนในการเรียนรายบุคคล (Self Learning) เปนการนําเอาบทเรียน
วีดิทัศนแบบโปรแกรมมาเปนสื่อการสอนรายบุคคลรวมกับส่ืออ่ืนๆ เชน หนังสือ แบบฝกหัดประกอบ
บทเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน หรือนํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งถูก
ออกแบบมาใหควบคุมการนําเสนอบทเรียนที่เปนวีดิทัศนซึ่งอยูในรูปของแผนจานบันทึกหรือคอม
แพ็คดิสก หัวใจสําคัญของการใชวีดิทัศนเพ่ือการเรียนรายบุคคลอยูที่การออกแบบโปรแกรม        
วีดิทัศนใหสามารถเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ือวีดิทัศนรวมกับส่ืออ่ืนๆ ได จึงทําใหการ
เรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสงเสริมการเรียนรูสวนบุคคลใหเปนไปไดเร็ว-ชา         
ตามความสามารถของแตละบุคคล การเรียนในระบบดังกลาวอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา "Interactive 
Video" หรือวีดิทัศนปฏิสัมพันธ   
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 3.8 การเผยแพรวีดิทัศนในระบบการบริการใหยืมหรือใหเชาวีดิทัศนที่ผลิตขึ้นเอง
หรือที่จัดหามาดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การจัดซ้ือหรือขอสําเนาจากหนวยงานอ่ืนๆ จะนํามาจัดเก็บไวเปน
หมวดหมูอยางเปนระบบตามลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของเทปวีดิทัศนและแผนซีดีบันทึกภาพ        
ในลักษณะของหองสมุดส่ือ ซึ่งเปดบริการใหยืมหรือใหเชาเพ่ือนําไปศึกษาดวยตนเองทั้งในและนอก
สถานที่ เชน ในหองสมุด ผูเรียนหรือผูสนใจสามารถยืมมวนเทปเขาไปศึกษาในโตะหรือบูตที่จัดไว
ใหซึ่งมีเครื่องเลนวีดิทัศนพรอมจอมอนิเตอรไวใหเปดรายการดูไดดวยตนเอง บางหองสมุดอาจมี
บริการทางสายเคเบิลซ่ึงตอเชื่อมกับเคร่ืองรับวีดิทัศนในบูตผูเรียนซึ่งสามารถเรียนจากวีดิทัศนได
ทันทีโดยไมตองยืม 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 1. งานวิจัยในประเทศ 
 สุพรรณิการ ประไพย (2545: บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการจัดการวีดิทัศนตาม
ประสงคผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงค โดยแบงผูใช
ออกเปน 2 สวน คือ กลุมผูใชระบบ และกลุมผูบริหารจัดการระบบ รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยไดออกแบบใหผูใชระบบ ตองใชรหัสผานจึงจะเขาระบบได  โดยพบวาระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และสามารถนําไปใชในการจัดการวีดิทัศนไดเปนอยางดี   

 ปยะรัตน แตงฉ่ํา (2543: บทคัดยอ) ไดทําการสรางบทเรียนวีดิทัศน เร่ืองการรอง
เพลงรําวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนวีดิทัศน
กับการสอนแบบปกติ จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนสูงกวาการ
สอนแบบปกติ 
  มนตชัย นินนาทนนท (2526: 30) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศนตาม
ประสงควาเปนส่ือการศึกษาที่ใหประโยชนตอการเรียนการสอนมาก เพราะวาสามารถที่จะเห็นภาพ 
และไดยินเสียง สามารถที่จะใหความรูในทุกรูปแบบตั้งแตความรูงายๆ ไปหาขบวนการที่ซับซอนได 
ทั้งยังสามารถนําบทเรียนเกามาสอนซํ้าใหเด็กไดชมใหม โดยไมผิดเพ้ียนทุกเวลาที่ตองการทุก
รายการ 

สิวาพร โถมนาการ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการสรางวีดิทัศนตามประสงคบน
อินเทอรเน็ตวิชาโทรทัศนและวีดิทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาที่
เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ต จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนตามปกติ สวนความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนจากวีดิทัศนตามประสงคบน
อินเทอรเน็ตอยูในเกณฑดี 
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2. งานวิจัยตางประเทศ 
  โรเบิรด (Robert. 2001) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ Personal Video Recorders 
(PVR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพ่ือทําการบันทึกภาพและเสียงที่ออกอากาศทาง
โทรทัศนที่มีอยางมากมายไวพรอมๆ กัน โดยที่ทําการควบคุมการสงถายขอมูลระหวางกันไดอยาง
สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็ว ระบบนี้ มีพ้ืนฐานการสงผานขอมูลผานสายเคเบิลที่ มี 
Broadband สูง จึงทําใหระบบวีดิทัศนตามประสงคไดรับความนิยมอยางมาก ระบบนี้ไดเพ่ิม
ความสามารถพิเศษใหกับผูที่ตองการบันทึกภาพไวไดอยางดี 
 คริสเตียน และคริสโทเฟล (Christian and Christopher. 2002) ไดกลาวถึงการเพ่ิม
การบริการทางการตลาดใหกับ Service Providers โดยตองการเพิ่มพูนผลกําไรทางดานการบริการ
ใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนนไปถึงการบริการทางดานบันเทิงที่ใหความเพลิดเพลินกับผูใช โดยการใช
โพรโตคอล IP-based ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

 โรบิน และแอนดรู (Robins and Andrew. 2001) ไดอางถึงบริษัท TVN ที่ทําการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน Network โดยทําการเชื่อมตอกับจานดาวเทียมโดยตรงเพ่ือการทําระบบ     
วีดิทัศนตามประสงคใหเกิดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเกิดผลโดยตรงกับธุรกิจดานการ
บริการสายเคเบิล โดยที่ทาง TVN ไดทํานายเหตุการณการเปลี่ยนแปลงนี้ลวงหนาและสามารถทําให
เกิดประโยชนในอนาคตกับทางบริษัท 
 

จากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา การเผยแพรวีดิทัศนตาม
ประสงคสูผูเรียนที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ตผานระบบจัดการขอมูลวีดิทัศน โดยผูเรียนสามารถ
เลือกชมเน้ือหาวีดิทัศนไดตามประสงคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังไมตองดาวนโหลดไฟล
วีดิทัศนมาเก็บในเครื่องอีกดวย ซึ่งตรงกับสภาวการณในปจจุบันที่การจัดการศึกษาจําเปนตองนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยจัดการจึงจะไดผลดี และมีประโยชนอยางยิ่งตอการสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูสอนมีชองทางในการเรียนรูหรือทบทวนความรูไดอยางไม
จํากัด 
 ทั้งน้ี สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําเอาระบบ
วีดิทัศนตามประสงคเขามาใชรวมกับระบบการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ และการใหบริการสือ่โสตทศัน 
เพ่ือการศึกษาดวยตนเองโดยใชระบบการเก็บขอมูล (Files Server) ตั้งแตปการศึกษา 2541 และมี
การปรับปรุงระบบและเพิ่มอุปกรณที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดิทัศนและขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายสารสนเทศ (Information Technology Network) ในปการศึกษา 2551 โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เปนการเปดโอกาสใหผูที่ยังไมเคยเรียนมากอนไดแสวงหาความรูใหมๆ และผูที่พลาดโอกาสการเขา
ชั้นเรียนดวยเหตุสุดวิสัยหรือผูที่ตองการทบทวนความรูที่เรียนมาแลวแตยังไมเขาใจดีพอ สามารถ
เขาถึงความรูนั้นไดผานทางบทเรียนคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะการสอนแบบปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความรูไดตลอดเวลา เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรูของตนเอง
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โดยไมพลาดการเรียนการสอน อีกทั้งยังชวยในการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
ใหไดผลดียิ่งขึ้นอีกดวย  

จากการศึกษาสภาพการแพรภาพและเสียงวีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทัศน (Video 
Server) ของระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงคสําหรับการเรียนการสอนนั้น มีประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคในการเรียนรู ไดแก ความ
ชัดเจนของภาพและเสียง ความรวดเร็วในการสงขอมูลผานระบบ ความสะดวกในการเขาถึงระบบ   
จึงทําใหผูวิจัยกําหนดประเด็นในการประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒได 3 ดานใหญๆ คือ ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบ
หนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค โดยประเด็นประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคดังกลาว จะนํามาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ       
วีดิทัศนตามประสงคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสูระบบการจัดการศึกษายุคใหมที่ตองสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตอไป 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือประเมิน
คุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ 
และขอคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขั้นตอนในการ
วิจัยดังน้ี 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

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 จากสูตรดังน้ี 
 

 สูตร n =      N   . 
    1+Ne2 
 โดย n = ขนาดของกลุม 
  N = ขนาดของประชากร 
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  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตวัอยางซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละ 5 (0.05) 
เม่ือแทนคาประชากรในสตูร จะไดผลลัพธดังน้ี 
 

 n =         382       . 
   1 + 382(0.05)2 
 n = 195 คน 
 

 จากการคํานวณโดยใชสูตรดังกลาว ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 195 คน ทั้งนี้           
ไดกําหนดความคาดเคลื่อนในการเก็บขอมูลไว รอยละ 10 ดังนั้น กลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 215 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคขึ้น เพ่ือใช
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรูปแบบของคําถาม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  เปนขอคําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมิน โดยมีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศนตามประสงค และจํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบ
วีดิทัศนตามประสงค 
 ตอนที่ 2  เปนขอคําถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานสวนนําของระบบ          
วีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค มีทั้งสิ้น
จํานวน 13 ขอ ซ่ึงคําถามมีลักษณะเปนมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) ของ Likert 
โดยใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

 คะแนน 5  หมายความวา ดีมาก 
 คะแนน 4  หมายความวา ดี 
 คะแนน 3  หมายความวา ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายความวา ควรปรบัปรุง 
 คะแนน 1  หมายความวา ควรปรบัปรุงอยางเรงดวน 
 

เกณฑการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการแปลความหมายของคะแนน (บุญชม        
ศรีสะอาด, 2535 : 162-163) ดังน้ี 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา คุณภาพดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา คุณภาพดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา คุณภาพปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา ควรปรบัปรุงคุณภาพ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา ควรปรบัปรุงคุณภาพอยางเรงดวน 
  
 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Opened-end) เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบประเมิน
แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงจะทําใหรับทราบปญหา
ขอบกพรองและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่จะนําไปใชประกอบการอภิปรายผล 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี  

 1. ศึกษาเนื้อหา จากเอกสาร หนังสือ เว็บไซต และงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรที่จะ
ศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. รวบรวม วิเคราะหและเรียบเรียงเน้ือหาจากเอกสารตางๆ ที่ไดมา เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลในการสรางแบบประเมินและตั้งประเด็นคําถาม รวมถึงไดศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงค
ในการวิจัยเปนหลัก เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบที่สามารถบรรลุเปาหมายการวิจัย โดยกําหนดใหศึกษา
ระดับความคิดเห็นของผูใชระบบวีดิทัศนตามประสงคตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ และเปรียบเทียบระหวางขอมูลพ้ืนฐานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูใชบริการระบบ  
 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 

 เม่ือสรางแบบประเมิน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการวิจัยแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมิน ดังน้ี 
 3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity)   

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งผลงาน 
วิจัยที่เก่ียวของแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไขใหแบบประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาย่ิงขึ้น โดยไดคาดัชนีความสอดคลองเฉลี่ย 
เทากับ 1   
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 3.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability)   
ผูวิจัยจะนําแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงและแกไขแลว          

ไปทดลองใช (Try Out) กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 21 ชุด คิดเปน 10% ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด จากนั้นวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบประเมินทั้งฉบับ เพ่ือทดสอบหาความสอดคลองภายใน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ผลการวิเคราะหทําใหไดคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน          
ทั้งฉบับเทากับ .859 และมีคาความเชื่อม่ันรายดาน ดังน้ี 

 

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      
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังน้ี 

  1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

 ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ เชน หนังสือ วารสาร 
บทความ แผนพับ เอกสารจากผูวิจัยทานอ่ืนที่ไดศึกษาไวกอนหนาน้ีแลว รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของจากตําราและหนังสือตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูล ที่มา หลักวิชาการ บทความ เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการวิจัย  
 

 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูวิจัยไดใชแบบประเมินเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยไดขอความอนุเคราะห        

จากอาจารยผูสอนและผูดูแลหองเรียน ในการเขาเก็บขอมูลภายในหองเรียน โดยผูวิจัยไดแจก          
แบบประเมินใหแกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 จํานวน 215 ราย ซ่ึงจําแนกเปนนิสิตมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จํานวน 138 ราย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
จํานวน 77 ราย  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบประเมินจํานวน 215 ฉบับ ไดรับ
คืนจํานวน 215 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนในการจัด
กระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตองของแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดทําการบันทึกโดยใช
เคร่ืองคอมพิวเตอร ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี 
  3.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน 
   3.1.1 การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
   3.1.2 การวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบประเมิน โดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
  3.2 สถิติวิเคราะหขอมูล 
   3.2.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตวัอยาง   
   3.2.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   3.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   3.2.4 คาที (t-test) ใชทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรที่แบงเปน 2 กลุม คือ สถานที่เรียน (ประสานมิตร และองครักษ) 
    3.2.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) ใชทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรที่
มากกวา 2 กลุม คือ ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงค (ภายใน ภายนอก ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย)  
   
 



บทที่  4 
วิเคราะหและประมวลผล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ” ใชการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลและการแปลผลในการเสนอผลและการแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายการวิเคราะห
ขอมูล และเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทน
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 
 การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของ          
การวิจัย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังตอไปน้ี คือ 

ตอนที ่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง  
ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตอนที่  3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตอนที่  4 สรุปขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

 



 36 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตวัอยาง 
 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบ          
วีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศน           
ตามประสงค จํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค โดยแจกแจงจํานวนและคารอยละ
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
1.  สถานที่เรียน   

มศว ประสานมิตร 138 64.20 
มศว องครักษ 77 35.80 

รวม 215 100.00 
2.  ประสบการณการใชระบบวีดิทศันตามประสงค 
     ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที ่   
     http://vod.swu.ac.th  

  

ใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 97 45.10 
ใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 68 31.60 
ใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 50 23.30 

รวม 215 100.00 
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ขอมูลพื้นฐาน (ตอ) จํานวน (คน) รอยละ 
3.  ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศนตามประสงค  
     (เลือกไดมากกวา 1 ประเภท) 

  

Video on demand 205 71.42 
SWU Video 28 9.76 
การถายทอดสด 54 18.82 

รวม  100.00 
4.  จํานวนครั้งที่ดูรายการผานระบบวีดิทศันตามประสงค   

1-2  คร้ัง/สัปดาห 120 55.80 
3-4  คร้ัง/สัปดาห 73 34.00 
5-7  คร้ัง/สัปดาห 9 4.20 
มากกวา 7  คร้ัง/สัปดาห 13 6.00 

รวม 215 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง       
สวนใหญเรียนทางไกลปฏิสัมพันธที่ มศว ประสานมิตร จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 64.20 เรียน
ที่ มศว องครักษ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.80 สวนใหญใชบริการระบบวีดิทัศนตามประสงค
จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 45.10 รองลงมาใชบริการภายนอก
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 คร้ัง/สัปดาห จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 
55.80 รองลงมา คือ 3-4 คร้ัง/สัปดาห จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 34.00 และมากกวา 7 คร้ัง/
สัปดาห จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
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ตอนที่  2 การประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 3 ดาน 

ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบหนาจอ และคุณภาพของ          

วีดิทัศนตามประสงค โดยแจกแจงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ 
  วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกเปนรายดาน 
 
ความคิดเห็นตอระบบวดิีทัศนตามประสงค

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 x  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.  ดานสวนนําของระบบวดิีทัศนตามประสงค   4.01 0.049 คุณภาพดี 
2.  ดานการออกแบบหนาจอ 3.85 0.010 คุณภาพดี 
3.  ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค   3.96 0.082 คุณภาพดี 

รวม 3.94 0.029 คุณภาพดี 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทุกดานมีคุณภาพอยูในระดับดี ซ่ึงดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค มีคาเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ ดานคุณภาพของวีดิทัศน
ตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ มีคาเฉลี่ย 3.96 และ 3.85 ตามลําดับ ซ่ึงในแตละดานแสดง
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ 
 วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบ 
 วีดิทัศนตามประสงค จําแนกเปนรายขอ  
 

ความคิดเห็นตอระบบวดิีทัศนตามประสงค  
ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค 

x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทศันตามประสงค       
มีความสะดวก 

4.08 .647 คุณภาพดี 

2.  คําแนะนํา/ขอกําหนดและวธิีการเขาถึงระบบ 
    วีดิทัศนตามประสงคมีความเหมาะสม 

4.02 .622 คุณภาพดี 

3.  จํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค        
มีความเหมาะสม 

3.94 .737 คุณภาพดี 

รวม 4.01 0.049 คุณภาพดี 

  
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค นิสิตเห็นวาทุกขอมี
คุณภาพดี ซ่ึงขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 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  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ          
วีดิทัศน ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ       
จําแนกเปนรายขอ  

 

ความคิดเห็นตอระบบวดิีทัศนตามประสงค 
ดานการออกแบบหนาจอ   

x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวก
เหมาะสม 

4.00 .723 คุณภาพดี 

2.  การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ 3.71 .743 คุณภาพดี 
รวม 3.85 0.010 คุณภาพดี 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ นิสิตเห็นวาทุกขอมีคุณภาพดี ซ่ึงขอที่มี
คาเฉล่ียมากที่สุด คือ ขอที่ 1 การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวก เหมาะสม มีคาเฉล่ีย 4.00 
รองลงมา คือ การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ มีคาเฉลี่ย 3.71  
 
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอระบบ 
 วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศน 
 ตามประสงค จําแนกเปนรายขอ  

  

ความคิดเห็นตอระบบวดิีทัศนตามประสงค 
ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค   

x  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.   ระบบภาพมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม 3.81 .852 คุณภาพดี 
2.   ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม 3.98 .739 คุณภาพดี 
3.   ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 3.68 .855 คุณภาพดี 
4.   ระยะเวลาในการแสดงผลมีความเหมาะสม 4.05 .682 คุณภาพดี 
5.   ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธสัมพันธกัน 3.97 .751 คุณภาพดี 
6.   ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม 3.78 .857 คุณภาพดี 
7.   ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 4.36 .617 คุณภาพดี 
8.   ชวยใหผลการเรียนดีขึน้ 4.06 .765 คุณภาพดี 

รวม 3.96 0.082 คุณภาพดี 

 

 จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค นิสิตเห็นวาทุกขอมี
คุณภาพดี ซ่ึงขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 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 
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ตอนที่  3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงมี 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค โดยใชสถิติคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance) ในการทดสอบ  ผลการทดสอบมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี  
 
สมมติฐานที่ 1 นิสิตที่มีสถานที่เรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน 
 
 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และ
องครักษ โดยใชสถิติคาที (t-test) ในการทดสอบ รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค กับนิสิตที่ใชระบบ         
วีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ   

 

นิสิต จํานวน x  S.D. t Sig. 

มศว ประสานมิตร 138 4.02 .54 .384 .702 

มศว องครักษ 77 3.99 .49 

 

 จากตารางที่ 6 เม่ือทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค        
ที่ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตาง
ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
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 สําหรับผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่ มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคที่ประสานมิตรและองครักษ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาจอ ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศน      
ตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ   

 

นิสิต จํานวน x  S.D. t Sig. 

มศว ประสานมิตร 138 3.83 .63 .827 .409 

มศว องครักษ 77 3.90 .59 
 

 จากตารางที่ 7 เม่ือทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่
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 
คาเฉลีย่ 

( x ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
t Sig. 

มศว ประสานมิตร 138 3.97 .53 .772 .441 

มศว องครักษ 77 3.92 .45 
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 จากตารางที่ 8 เม่ือทดสอบความแตกตางระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่
ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตาง
ระหวางนิสติที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ กับระดับความคิดเห็นที่มีตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
 

 ดังน้ัน จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตที่ใชระบบ          
วีดิทัศนตามประสงคที่ประสานมิตร และองครักษ สรุปไดวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
สมมติฐานที่ 2 นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน 
 
 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย 
นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ทั้งภายในและภายนอก โดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance ในการทดสอบความ
แปรปรวนรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใช
ระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและ
ภายนอก 

 

ประสบการณที่เคยใช SS df MS f Sig. 

ระหวางกลุม .973 2 .486 1.806 .167 
ภายในกลุม 57.097 212 .269 

รวม 58.069 214  
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 จากตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห พบวา ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นตอระบบ
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค    
ทั้ง 3 แบบ (ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศน   
ตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

 สําหรับการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ดานการออกแบบหนาหนาจอ ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่
ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังตารางที่ 10  
 
ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาหนาจอ ระหวางนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศน
ตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอก
มหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก 

 

ประสบการณที่เคยใช SS df MS f Sig. 

ระหวางกลุม .486 2 .243 .631 .533 
ภายในกลุม 81.545 212 .385 

รวม 82.030 214  

  
 จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห พบวา ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการออกแบบหนาหนาจอ ทั้ง 3 แบบ 
(ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สวนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย                       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางนิสิตที่ใชระบบ              
วีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย 
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค ระหวางนิสิตที่ใชระบบ        
วีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงค
ภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและ
ภายนอก 

 

ประสบการณที่เคยใช SS df MS f Sig. 

ระหวางกลุม .044 2 .022 .604 .547 
ภายในกลุม 54.444 212 .257 

รวม 54.488 214  

  
 จากตารางที่ 11  ผลการวิเคราะห พบวา ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็น         
ตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค       
ทั้ง 3 แบบ (ทั้งนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตาม
ประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ดังน้ัน จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวย สวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค การออกแบบ
หนาจอ และคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับนิสิตที่ใชระบบ          
วีดิทัศนตามประสงคภายในมหาวิทยาลัย นิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคภายนอกมหาวิทยาลัย 
และนิสิตที่ใชระบบวีดิทัศนตามประสงคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สรุปไดวา ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตอนที่  3 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากคําถามปลายเปด โดยความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
ระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากจํานวนแบบประเมิน 215 ฉบับ          
มีผูเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 30 ฉบับ โดยผูเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
สวนใหญแสดงความคิดเห็นมากกวา 1 ความคิดเห็น ซ่ึงมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 12 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 จากคําถามปลายเปด 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถี ่

  

ดานสวนนําของระบบวีดิทัศนตามประสงค  
1. การจะเขาไปดูวีดิทัศนที่ตองการมีขั้นตอนในการเขาใชมากเกินไป 1 
2. ควรจะมีทุกรายวิชา ทุกชั้นป ไมใชเฉพาะป 1 เพราะมีประโยชนมาก 

ทําใหนิสิตสามารถทบทวนและติดตามไดทุกรายวิชา 
12 

3. ควรใหมี VDO On demand ในทุกรายวิชาที่เปนแลคเซอร เชน เคมี 
เพราะวิชาเคมีเปนวิชาที่ตองใชความเขาใจเปนอยางมาก จึงตองการให 
มีรายวิชาน้ี 

1 

4. วิชาพ้ืนฐานทุกวิชา ควรจะมี on demand ใหครบทุกวิชา 2 
5. มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดใหมีระบบวีดิทัศนตามประสงคตอไป 

เพราะสามารถนําเอามาทบทวนบทเรียนไดตลอด 
 

2 

 รวม 18 
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ตารางที่ 13 สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค จากคําถามปลายเปด 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถี ่

  

ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค    
1. วีดิทัศนบางรายการ ภาพไมชัด เสียงไมออก/เสียงเบา และสะดุด 

ไมตอเน่ือง 
2 

2. ตองการใหมีการปรับปรุงใหสามารถใชโปรแกรมอ่ืนในการ 
เขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window Media Player   

1 

3. ควรจะมีไฟลให Download หรือใหสามารถ Save VDO เก็บไวดูได 
 หรือควรจะมีการทําเปน VCD/DVD ใหนิสิตยืมกลับบาน/หอพักใน  
สําหรับนิสิตที่ตองการทบทวนบทเรียนแตที่บานไมมี Internet หรือ 
เพ่ือที่จะไดดูอยางสะดวกมากขึ้น 

5 

4. ควรปรับปรุงความละเอียด เพ่ิมความคมชัดของภาพ ทําใหภาพใหญขึ้น 
และมีคุณภาพดีขึ้น 

5 

5. ชวงใกลสอบมีปญหาเรื่องเครือขาย หรือเน็ตเวิรคลม 
เม่ือเขาไปดูแลว ดูไมไดบางบางครั้ง 

2 

6. เม่ือมีการเรียนจบในแตละครั้ง ควรนําไปลงใน Video On demand ให 
เร็วขึ้น จะไดทบทวนความเขาใจไดงาย 

1 

7. รูปอาจารยมักบังสไลด มองไมเห็นทําใหจดบันทึกไมตอเน่ือง 
 

1 

 รวม 17 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การประเมินคุณภาพวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ      
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มี
สถานที่ เรียน และประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน เพ่ือรวบรวม
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเก่ียวกับระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 1) นิสิตที่มีสถานที่เรียน  
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน          
2) นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบ         
วีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 
(BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 จํานวน 382 คน  
 กลุมตัวอยางในการวิ จัย ไดจากการเลือกอยางเจาะจงจากนิสิตมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552                
ปการศึกษา 2552 และประมาณขนาดของกลุมตัวอยางจาก Yamane’ ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
จํานวน 195 คน และไดกําหนดความคาดเคลื่อน รอยละ 10 ซ่ึงกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 215 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมินความคิดเห็น 
แบงเปน สถานที่เรียน ประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงค ตัวแปรตาม ไดแก ความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย ดานสวนนําของ
ระบบวีดิทัศนตามประสงค ดานการออกแบบหนาจอ และดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค   
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 13 ขอ  

 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจก
แบบประเมินใหแกนิสิตที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 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 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพ่ือหาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test) 
และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) สวนการตรวจสอบคุณภาพ
แบบประเมิน ไดวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในการ
พิสูจนสมมติฐานกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. ขอมูลพ้ืนฐานของนิสิตที่ศึกษาในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI102) ประจําภาคเรียนที่ 
2/2552 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเรียนทางไกล
ปฏิสัมพันธที่ มศว ประสานมิตร โดยสวนใหญใชบริการระบบวีดิทัศนตามประสงคจากภายใน
มหาวิทยาลัย ประเภทรายการที่ดูเปน Video on Demand และสวนใหญเขาดูระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค 1-2 คร้ัง/สัปดาห  
 

 2. ระดับความคิดเห็นของนิสิตตอคุณภาพวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัย          
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 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  3.2 นิสิตที่มีประสบการณการใชระบบวีดิทัศนตามประสงคแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผลจาการวิจัย 
 

 ผลการวิ จัย เรื่อง การประเมินคุณภาพวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. จากการศึกษาวิจัย พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค อยูในระดับดี และนิสิตเห็น
วาวีดิทัศน ตามประสงคชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น (คาเฉลี่ย 4.36) และชวยใหผลการเรียนดี
ขึ้น (คาเฉลี่ย 4.06) รวมถึงควรมีวีดิทัศนตามประสงคทุกรายวิชาที่เปนบรรยาย หรือรายวิชาที่ตองใช
การทําความเขาใจ เชน วิชาเคมี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของมนตชัย นินนาทนนท (2526, 30) ที่
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวีดิทัศนตามประสงควาเปนสื่อการศึกษาท่ีใหประโยชนตอการเรียนการ
สอนมาก เพราะวาสามารถที่จะเห็นภาพและไดยินเสียง สามารถที่จะใหความรูในทุกรูปแบบตั้งแต
ความรูงายๆ ไปหากระบวนการที่ซับซอนได ทั้งยังสามารถนําบทเรียนเกามาสอนซ้ําใหเด็กไดชมใหม 
โดยไมผิดเพ้ียนทุกเวลาที่ตองการและทุกรายการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของปยะรัตน แตงฉ่ํา 
(2543 : บทคัดยอ) ไดทําการสรางบทเรียนวีดิทัศน เรื่องการรองเพลงรําวงมาตรฐานระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนวีดิทัศนกับการสอนแบบปกติจาก
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนสูงกวาการสอนแบบปกติ นอกจากน้ี
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสิวาพร โถมนาการ (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการสรางวีดิทัศนตาม
ประสงคบนอินเทอรเน็ต วิชาโทรทัศนและวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ต จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนวีดิทัศนตามประสงคบนอินเทอรเน็ตสูงกวานักศึกษาที่เรียนตามปกติ   
 2. จากการศึกษาวิจัย พบวา ในภาพรวมนิสิตมีระดับความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศน
ตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับดี และนิสิตเห็นวาควรมีวีดิทัศนตามประสงค      
ทุกรายวิชาและทุกชั้นป ไมเพียงเฉพาะวิชาพ้ืนฐานของชั้นปที่ 1 เน่ืองจากวีดิทัศนตามประสงคมี
ประโยชนตอการเรียน ทําใหนิสิตสามารถติดตามการเรียนการสอนไดทุกรายวิชา และสามารถทบทวน
บทเรียนไดตลอด ซ่ึงสอดคลองกับที่สุรชัย สิกขาบัณฑิต (2542) ไดกลาวถึงขอดีของวีดิทัศนตาม
ประสงคที่นํามาใชในการเรียนการสอนวาวีดิทัศนตามประสงคชวยใหนักศึกษาสามารถชมการสอน
ทางไกลเพื่อทบทวนบทเรียนหรือพลาดไมไดเขาเรียน ตลอดจนการเรียกดูขอมูลขาวสาร ความรูที่
จัดเก็บไวในคลังขอมูลวีดิทัศนได หากนําวีดิทัศนตามประสงคมาใชในการศึกษา โลกก็จะไรพรมแดน
อยางแทจริง   
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 3. จากการศึกษาวิจัย พบวา นิสิตที่มีขอมูลพ้ืนฐาน คือ สถานที่เรียน และประสบการณ
การใชระบบวีดิทัศนตามประสงคตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไมแตกตางกัน โดยเห็นวาระบบวีดิทัศนตามประสงคมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี มีความสะดวกในการใชงาน และไมวาจะเรียกดูขอมูลจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณภาพและประสิทธิภาพของวีดิทัศนตามประสงคไมแตกตางกัน จึงทําใหนิสิตสวนใหญนิยมเรียกดู
วีดิทัศนตามประสงคเพ่ือทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณิการ 
ประไพย (2545 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงคผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพ่ือสรางระบบการจัดการวีดิทัศนตามประสงค บันทึกและจัดการไฟลวีดิทัศนไดและ
สามารถคนหาวิดีโอไดอยางรวดเร็ว โดยแบงผูใชออกเปน 2 สวน คือ กลุมผูใชระบบ และกลุม
ผูบริหารจัดการระบบ พบวา ระบบวีดิทัศนตามประสงคมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี และสามารถ
นําไปใชในการจัดการวีดิทัศนไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของโรเบิรต (Robert, 2001) 
ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบ Personal Video Recorders (PVR) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 
เพ่ือทําการบันทึกภาพและเสียงที่ออกอากาศทางโทรทัศนที่มีอยางมากมายไวพรอมๆ กัน โดยที่ทํา
การควบคุมการสงถายขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็ว ระบบนี้มี
พ้ืนฐานการสงผานขอมูลผานสายเคเบิลที่มี Broadband สูง จึงทําใหระบบวีดิทัศนตามประสงคไดรับ
ความนิยมอยางมาก ระบบน้ีไดเพ่ิมความสามารถพิเศษใหกับผูที่ตองการบันทึกภาพไวไดอยางดี 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  

 จากผลการวิจัย ผูวิ จัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 
 1. จากการวิจัย พบวา ในภาพรวมนิสิตมีความคิดเห็นตอวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายขอของแตละดาน 
พบวา ดานคุณภาพวีดิทัศนตามประสงค ในเรื่องขนาดของภาพ ระบบภาพ ความเร็วในการสงขอมูล 
และดานการออกแบบหนาจอ ในเรื่องการออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพวีดิทัศนตามประสงค โดยจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการสภาพศูนยกลางขอมูล การจัดหาอุปกรณที่เพียงพอในการใหบริการ เชน Hardware 
และ Software ที่เปนเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของวิดีโอออนดิมานดในเรื่องภาพ/เสียง 
การขยายชองสัญญาณใหสามารถทํางานไดคลองตัวขึ้นหรือรองรับการเขาถึงขอมูลของนิสิตได
รวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพรวม ถึงปรับปรุงการออกแบบใหมีความสวยงาม เพ่ือกระตุนใหเกิด
ความสนใจในการเขาใชงาน 
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 2. จากการวิจัย พบวา นิสิตใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําวีดิทัศนตาม
ประสงคทุกรายวิชา เน่ืองจากมีประโยชนมากตอการเรียนการสอน และควรมีการปรับปรุงให
สามารถใชโปรแกรมอื่นในการเขาดูวีดิทัศนที่นอกเหนือจาก Window Media Player ควรมีไฟลให 
Download เพ่ือเก็บไฟลไวดูได รวมถึงควรมีการทําเปน VCD/DVD ใหยืม เพ่ือความสะดวกและเพิ่ม
ทางเลือกในการดูวีดิทัศนตามประสงคแกนิสิตที่ไมสะดวกเรียกดูผานเครือขายอินเทอรเน็ต และลด
ปญหาเครือขายไมสามารถใชงานไดในชวงใกลสอบท่ีมีการเรียกดูขอมูลพรอมๆ กัน ซ่ึงจะทําให
นิสิตไมเสียโอกาสในการทบทวนเนื้อหาวิชา และการเตรียมพรอมสําหรับการสอบ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยควรสงเสริม/กระตุนใหอาจารยผูสอนจัดทําวีดิทัศนตามประสงค การเรียนการสอนเพ่ิม
มากข้ึน และควรพัฒนาการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคใหสามารถรองรับระบบมัลติมีเดียแบบ
อ่ืนๆ ไดนอกจาก Windows Media Player ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหเกิดการใชงานวีดิ
ทัศนตามประสงคหรือขยายการรับรูของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให
แพรหลายมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาวีดิทัศนตามประสงค เชน 
  2.1 พัฒนาระบบวีดิทัศนตามประสงคใหสามารถเรียกดูขอมูลผานเครือขายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) i-Phone ระบบ 3G 
ซ่ึงปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณสื่อสารที่จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันและไดรับความนิยม 
ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาไปศึกษาโดยไมมีขอจํากัดทั้งดานเวลาและสถานที่ 
  2.2 ควรสงเสริมใหมีการนําวีดิทัศนตามประสงคมาใชในการจัดการความรู (KM) 
ของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมขอมูลการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ เผยแพรผานระบบ        
วีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงบุคลากรสามารถเรียกดูวีดิทัศนการอบรมหรือการจัดกิจกรรม KM ได
ตลอดเวลา สามารถนํามาทบทวนความรูไดใหม สวนบุคลากรท่ีไมไดเขาอบรม/กิจกรรม KM           
ก็สามารถฝกอบรมดวยตนเอง (Training On demand) โดยใชวีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงจะชวยให
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยไมทําใหการทํางานตอง
หยุดชะงัก  
  2.3 ควรกําหนดพ้ืนที่การเผยแพรและกําหนดสิทธิการเขาใชงานเว็บวีดิทัศน       
ตามประสงคใหนิสิต อาจารย สามารถเขามาสรางบทเรียน ขอมูลความรูทั้งเรื่องการเรียนการสอน
หรือความรูตางๆ และเผยแพรผานเว็บวีดิทัศนตามประสงค เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และสงเสริมใหเกิดการสรางคลังขอมูล/แหลงการเรียนรูที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยา 2 (BI 102) ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 ปการศึกษา 2552 
เทาน้ัน ซ่ึงอาจไมครอบคลุมกลุมผูใชงานวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ัน 
ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงระดับความคิดเห็นของผูใชงานระบบวีดิทัศนตามประสงคกลุมอ่ืน เชน นิสิต
ภาคเรียนอ่ืนๆ อาจารยผูสอน บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมการ
ใหบริการวีดิทัศนตามประสงค ทั้งดานคลังขอมูลทางวิชาการ และคลังขอมูลประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
 2. ควรศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของนิสิต/อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่อยูประสานมิตร องครักษ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแกว จังหวัดตาก 
และโรงเรียนสาธิต อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นความคาดหวังหรือความตองการใน
การจัดการเรียนการสอนหรือการเขาชมวีดิทัศนกิจกรรมตางๆ ผานระบบวีดิทัศนตามประสงค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชน วิทยาลัยโพธิวิชาลัย จังหวัดสระแกว จังหวัดตาก จังหวัด
อุตรดิตถ จังหวัดเชียงใหม เปนตน เพ่ือเปนแนวทางในการขยายการใหบริการดานวีดิทัศนตาม
ประสงคไปยังสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหกวางขวางและแพรหลายมากย่ิงขึ้น 
โดยคํานึงถึงความตองการของนิสิตและอาจารย 
 3. ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูในการใหบริการวีดิทัศนตามประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของผูใชงานวีดิทัศนตาม
ประสงค เพ่ือนํามาเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ผูใชงานคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ และสิ่งที่
ไดรับจริงจากการใหบริการวีดิทัศนตามประสงค ซ่ึงจะเปนขอมูลในการศึกษาขอดี ขอเสีย หรือ
ขอจํากัดในการใชบริการวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปนแนวทาง 
การพัฒนาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความตองการของผูใชงานตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมนิความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
  
คําชี้แจงในการตอบแบบประเมิน 
 แบบประเมินความคิดเห็นชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศนตามประสงค
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเก่ียวกับวีดิทัศน         
ตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจะนําผลที่ได
จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบวีดิทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและตอบสนองการเรียนรูแกกลุมเปาหมายตอไป 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบประเมิน 
 
 

 1.1 สถานที่เรียน  มศว ประสานมิตร  มศว องครักษ 
 

 1.2 ประสบการณการใชระบบวดิีทัศนตามประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ http://vod.swu.ac.th  

 ใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 
 ใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 1.3 ประเภทรายการที่ดูผานระบบวีดิทัศนตามประสงค (เลอืกไดมากกวา 1 ประเภท) 
  Video on demand 
  SWU Video 
  การถายทอดสด 
 

 1.4 จํานวนครั้งทีดู่รายการผานระบบวีดิทัศนตามประสงค 
  1-2 คร้ัง/สัปดาห 
  3-4 คร้ัง/สัปดาห 
  5-7 คร้ัง/สัปดาห 
  มากกวา 7 คร้ัง/สัปดาห 
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ตอนที่  2 การประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 5 = ดีมาก,  4 = ดี,  3 = ปานกลาง,  2 = ควรปรับปรุง,  1 = ควรปรบัปรุงอยางเรงดวน 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานสวนนําของระบบวีดทิัศนตามประสงค      

1.  ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทศันตามประสงค 
    มีความสะดวก 

     

2.  คําแนะนํา/ขอกําหนดและวธิีการเขาถึงระบบวีดิทศัน 
    ตามประสงคมีความเหมาะสม 

     

3.  จํานวน/ประเภทรายการวีดิทัศนตามประสงค 
    มีความเหมาะสม 

     

ดานการออกแบบหนาจอ      

4.  การออกแบบเมนูสามารถใชงานไดสะดวกเหมาะสม      
5.  การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ      
ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค      

6.  ระบบภาพมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม      
7.  ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม      
8.  ขนาดของภาพมีความเหมาะสม      
9.  ระยะเวลาในการแสดงผลมีความเหมาะสม      
10. ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธสัมพันธกัน      
11. ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม      
12. ชวยใหเขาใจเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น      
13. ชวยใหผลการเรียนดีขึน้      
 
ตอนที่  3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 

การหาคุณภาพเครื่องมอื 
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ผลการทดสอบคาความสอดคลอง (IOC) 
 
ตารางผนวกที่ 1 แสดงคาความสอดคลองแบบประเมินความคิดเห็นตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอความ ผลการประเมิน รวม 

(ΣR) 

IOC 
 =  N  . 

 ΣR 

ผูเช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเช่ียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเช่ียวชาญ 
คนท่ี 3 

      

ดานสวนนําของระบบวีดทิัศนตามประสงค      
1. ขั้นตอนการเขาถึงระบบวีดิทัศน 

ตามประสงคมีความสะดวก 
+1 +1 +1 3 1 

2. คําแนะนํา/ขอกําหนดและวธิีการ 
เขาถึงระบบวดิีทัศนตามประสงค 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

3. จํานวน/ประเภทรายการวดิีทัศน 
ตามประสงคมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

       

ดานการออกแบบหนาจอ      
4. การออกแบบเมนูสามารถใชงาน 

ไดสะดวกเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 

5. การออกแบบหนาจอสวยงามนาสนใจ +1 +1 +1 3 1 
       

ดานคุณภาพของวีดิทัศนตามประสงค      
6. ระบบภาพมีคณุภาพชัดเจนเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
7. ระบบเสียงมีความชัดเจนเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
8. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
9. ระยะเวลาในการแสดงผลมีความ 

เหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 

10. ระบบเสียงและภาพแสดงผลลัพธ 
สัมพันธกัน 

+1 +1 +1 3 1 

11. ความเร็วในการสงขอมูลเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
12. ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น +1 +1 +1 3 1 
13. ชวยใหผลการเรียนดีขึ้น +1 +1 +1 3 1 

  คาความสอดคลองเฉลี่ย = 1 
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ผลการทดสอบคาความเชื่อม่ัน (Reliability)   

 
ตารางผนวกที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของมาตรวัดคุณภาพระบบวีดิทศันตามประสงค 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

No. Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

45.71 
45.76 
45.76 
45.86 
45.95 
45.90 
46.00 
45.90 
45.67 
45.95 
46.33 
45.29 
45.33 

31.614 
30.390 
31.690 
32.029 
32.248 
27.990 
28.600 
30.090 
29.133 
28.148 
27.833 
33.314 
31.933 

.461 

.614 

.424 

.344 

.233 

.732 

.638 

.528 

.697 

.701 

.693 

.305 

.399 

.853 

.845 

.855 

.859 

.869 

.835 

.841 

.849 

.838 

.837 

.837 

.860 

.856 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 21      N of Items  = 13 
Alpha = .859 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมิน 
 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.ขวัญหญงิ  ศรีประเสริฐภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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