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Abstract
The purposes of this study are (1) to study how to install internet television
network at Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani
Campus (2) to investigate the quality and efficiency of internet television network at
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus (3) to
study users satisfaction with internet television network at Office of Academic

Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The result of the five
experts to evaluate the quality and efficiency of internet television of the Academic
Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus was 4.12 and then the
Academic Resources has surveyed user satisfaction by using questionnaires from
1,793 people and selected to sample a specific number of 320 people. Results have
revealed that user satisfaction was 4.23 For overall of the quality and efficiency of
internet television network at Office of Academic Resources, Prince of Songkla
University, Pattani Campus was passed the Assessment Standards of Media Quality
and Efficiency. It is concluded that the quality and efficiency was 4.12 and the user
satisfaction was 4.23.
Keyword

Installation

Television

Internet

กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจากอาจารยจรุงวิทย บุญเพิ่ม ที่ไดเสียสละ
เ ว ล า อั น มี ค า ใ น ก า ร เ ป' น ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร ต ล อ ด จ น อ า จ า ร ย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ ณ พั ท ลุ ง
นายบุญ เลิศ จั นทรไสย นายสงกรานต มุณีแนม นายสมนึ ก แกวมีศรี และนายสัมพัน ธ ฤทธิ ภักดี
ที่ ไ ดกรุ ณ าเสี ย สละเวลาอั น มี ค ายิ่ ง เป' น ผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเป'นอยางยิ่ง
ผู วิ จั ย ไดรั บ ความอนุ เ คราะหอยางดี ยิ่ ง จาก ผู ชวยศาสตราจารย ดร.วสั น ต อติ ศั พ ท
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร ผู ชวยศาสตราจารย ดร.คณิ ต า นิ จ จรั ล กุ ล รองผู อํ า นวยการ
สํา นั กวิทยบริการ และนายชนัน ท สุว รรณรั ต น หัว หนาฝ8 า ยเทคโนโลยี ทางการศึ กษา ที่ กรุ ณาให
คําแนะนําในการทําวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยขอขอบคุณ นายวิภัทร ศรุติพรหม หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่กรุณาใหคําแนะนําทางดานเทคนิคและคําปรึกษาอื่นๆ แกผูวิจัย
ผูวิจั ยขอขอบคุ ณ ผูชวยศาสตราจารย สมปอง ทองผอง รองอธิ การบดี วิทยาเขตป<ต ตานี
คณะผู บริห ารวิ ทยาเขตป< ตตานี ตลอดจนเจาหนาที่ ผู เกี่ย วของทุกทานที่ ไดกรุณาประสานงานให
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี
นายอํานาจ สุคนเขตร
นายพิเชษฐ เพียรเจริญ
นายวิษณุ เพชรประวัติ
นายคณิศร รักจิตร

หัวหนาโครงการวิจัย
ผูรวมวิจัย
ผูรวมวิจัย
ผูรวมวิจัย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุ บั น ความกาวหนาทางดานวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํ า ใหสื่ อ การเรี ย นการสอนถู ก
พัฒนาขึ้น เพื่อลดขอจํากัดต,างๆ ในการเรียนรู ไม,ว,าจะเป/นขอจํากัดทางดานสถานที่ เวลาเรียนและ
งบประมาณ ดวยเหตุนี้เองคอมพิวเตอรไดถูกนํามาประยุกตใชในการศึกษาและภายหลังไดรวมเขากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส,งผลใหเกิดการติดต,อสื่อสารผ,านระบบเครือข,ายอินเทอรเน็ต ทําใหสามารถ
ติดต,อสื่อสารได รับ-ส,งขอมูลข,าวสารกันไดทั้งขอความ ภาพ และเสียง ทําใหสังคมปจจุบันเป/นสังคม
แห, ง ขอมู ล ข, า วสาร มี ความรู ใหม, เ กิ ด ขึ้ น อย, า งต, อเนื่ องตลอดเวลา รวดเร็ ว และมากมาย ผู เรี ย น
จําเป/นตองแสวงหาความรูและเรียนรูอยู,ตลอดเวลา รวมทั้งตองรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหเป/นประโยชนต,อการดํารงชีวิต การพัฒนาตนเองและสังคมอย,างต,อเนื่อง อินเทอรเน็ตจึง
นับว,าเป/นสื่อกลางที่สําคัญในการช,วยใหเขาถึงขอมูลที่มีอยู,อย,างมากมายมหาศาล เป8ดโอกาสให
ผูเรียน บุคคลทั่วไป มีช,องทางในการศึกษาคนควาวิจัยร,วมกับบุคคลอื่นจากสถาบันอื่นจากทั่วโลก ทํา
ใหผู ใชไดพั ฒ นาความรู ของตนใหทั น ต, อ โลกและทั น ต, อ เหตุ ก ารณไดมากกว, า การเรี ย นอยู, กั บ
สถาบันการศึกษา หรือหองสมุดต,างๆ อินเทอรเน็ตจึงเปรียบเสมือนหนังสือเล,มใหญ,ที่สุดในโลก ไม,ว,า
จะเป/นเรื่องของวัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ประวัติศาสตร เป/นตน ที่ประกอบไป
ดวยศาสตรต,างๆ
สื่อการเรียนการสอนเป/นตัวกลางหรือช,องทางในการถ,ายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณ
จากแหล, ง ความรู ไปสู, ผู เรี ย นและทํ า ใหเกิ ด การเรี ย นรู อย, า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื่ อ โทรทั ศ นเป/ น สื่ อ
เทคโนโลยีการศึกษาประเภทหนึ่งที่เป/นที่นิยม เพราะโทรทัศนสามารถเผยแพร,ขอมูลข,าวสารไปยัง
กลุ,มคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และส,งไปไดในระยะทางไกล สิ่งสําคัญคือผูชมรับชมไดทั้งภาพ
และเสียง แต,การนําสื่อโทรทัศนมาใชในการศึกษาก็มีขอจํากัดอยู,หลายดาน ทั้งดานปฏิสัมพันธ ผูชม
มีส,วนร,วมนอย ไม,ไดทําอะไรมากไปกว,าการดูภาพและฟงเสียง การนําเสนอตองเสนอเนื้อหาหรือ
แนวคิดใหสอดคลองกับภาพที่ตองการใหปรากฏ โทรทัศนตองเสนอเนื้อหา แนวคิด เรื่องราวที่เป/นหัว
เรื่ องหลั กหรื อใจความสํ า คั ญ แต, จ ะไม, ส ามารถใหรายละเอี ย ดไดหมดเหมื อนสิ่ งพิ มพ ที่ สํ า คั ญ มี
ระยะทางในการส,งสัญญาณที่จํากัด
แผนกลยุทธสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ป>งบประมาณ
2553-2555 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่ตอบสนองต,อภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการกาวไปสู,การเป/นมหาวิทยาลัยเนนวิจัย
และการเป/น E-UNIVERSITY
กลุ,มงานพัฒนาและเผยแพร,นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝMายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีภารกิจหนาที่ที่จะสนองตอบแผนกลยุทธ โดยมี
กิจกรรมการเผยแพร,นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ คือ การจัดกิจกรรมการ
ฝNกอบรม การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต,างๆ
ดวยเหตุผลขางตนคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของภารกิจของสํานักวิทยบริการ อินเทอรเน็ต
และสื่อโทรทัศนที่สามารถส,งเสริมเผยแพร,ความรูและอํานวยความสะดวกแก,ผูเรียนที่มีความสนใจใน
การศึ ก ษาเล, า เรี ย น อี กทั้ งตองการพั ฒ นาตนเอง โดยวิ ธี การเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต อย, า งต, อ เนื่ องผ, า น

2

เครื อ ข, า ยอิ น เทอรเน็ ต จึ งไดนํ า เสนอโครงการวิ จั ย การติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผ, า นเครื อ ข, า ย
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในรูปแบบของ
เว็บไซตสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู เป/นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป/นแหล,งประชาสัมพันธ
ข,าวสารจากสํานักวิทยบริการใหกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป อีกทั้ง
ยังลดขอจํากัดในเรื่องระยะทางของการกระจายสัญญาณโทรทัศน เพราะเนื่องจากกระจายสัญญาณ
บนเครือข,ายอินเทอรเน็ตทําใหสามารถรับชมไดทั่วโลก
1.2 วัตถุประสงค!
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเขาใชที่มีต,อสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
1 . 3 . 1 ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น ผ, า น เ ค รื อ ข, า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู,ในระดับดี
ขึ้นไป
1.3.2 ความพึงพอใจของกลุ,มตัวอย,างที่มีต,อสถานีวิทยุโทรทัศนผ,านเครือข,ายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีที่พัฒนาขึ้นอยู,ในระดับดีขึ้นไป
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ศึกษาและติดตั้งสถานีวิทยุโทรนทัศนบนอินเทอรเน็ต
1.4.2 ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัสนบนอินเทอรเน็ต
1.4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูชมสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ต
1.5 นิยามศัพท!ที่ใช.ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้นําคําบางคํามาใชและอาจจะมีความหมายแตกต,างไปจากคําที่ใชกันทั่วไป ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดความหมายของคําต,างๆ ดังนี้
1 . ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น ผ, า น เ ค รื อ ข, า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ทยาเขตปตตานี หมายถึ ง สถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศนที่ ออกอากาศผ, า น
เครือข,ายอินเทอรเน็ต http://oarchannel.oas.psu.ac.th
2. คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนผ,านเครือข,ายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หมายถึง ค,าระดับคะแนนที่ไดจากการ
ป ร ะ เ มิ น ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น ผ, า น เ ค รื อ ข, า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยผูเชี่ยวชาญดานวิทยุโทรทัศนและอินเทอรเน็ต ซึ่ง
ค,าที่ยอมรับไดคือ 4.00 ขึ้นไป
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3. ความพึงพอใจของสถานีวิทยุโทรทัศนผ,านเครือข,ายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หมายถึง ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ,ม
ตั ว อย, า งที่ เ ขาชมสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผ, า นเครื อ ข, า ยอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งค,าที่ยอมรับไดคือ 4.00 ขึ้นไป
1.6 ประโยชน!ที่คาดว1าจะได.รับ
1.6.1 ไดสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
1.6.2 ใชเป/นช,องทางการเผยแพร,ประชาสัมพันธขอมูลข,าวสารตลอดจนผลการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.6.3 ใชเป/นสื่อกลางในการเรียนการสอนทางไกลผ,านเครือข,ายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.6.4 ใชเป/นสื่อกลางในการฝNกอบรมทางไกลผ,านเครือข,ายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.6.5 ใชเป/ น แนวทางในการศึ ก ษาและพั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตป!ตตานี จัดทําขึ้นเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู( เผยแพร+ความรู( ถ+ายทอด
ความรู( ผู(จัดทําได(ศึกษาค(นคว(าทฤษฎีและหลักการต+างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน
เพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ชุษณะ บุตร
คุณ, วุฒินันท นาฮิม และศรายุทธ กิตติเนตรชนก : 2552) โดยนําความรู(ที่ได(มาใช(ในการศึกษาดังนี้
2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน
2.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
2.3 การประเมินผล
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข(อง
2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน
ป!จจุบันการใช(โทรทัศนเข(ามาเปCนสื่อในการเรียนการสอนยังคงได(รับความนิยม เนื่องจากโทรทัศน
สามารถสื่อสารไปยังกลุ+มคนจํานวนมากได(ในเวลาเดียวกันและส+งไปได(ในระยะทางไกล สิ่งสําคัญคือ
ผู(ชมสามารถเห็นได(ทั้งภาพและเสียง สามารถสร(างประสบการณที่เปCนรูปธรรมได(ดี
2.1.1 ประเภทของสถานีวิทยุโทรทัศน
การจัดตั้ งสถานี โทรทัศนแต+ล ะแห+งอาจแบ+งได(ต ามวั ตถุป ระสงคของการดํา เนิน งานของ
สถานี คือ
1. วิทยุโทรทัศนเพื่อการค(า (CTV : Commercial Television) เปCนสถานีโทรทัศนที่มี
จุดมุ+งหมายผลิตรายการเพื่อตอบสนองธุรกิจการค(าและการโฆษณา ต(องอาศัยรายได(สนับสนุนจาก
การโฆษณา จึงมุ+งผลิตรายการเพื่อความบันเทิงเกือบทั้งหมด อาทิเช+น
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีช+อง 3 http://www.tv3.co.th
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกช+อง 5 http://www.tv5.co.th
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกช+อง 7 http://www.ch7.com
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี http://www.mcot.net
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส http://www.itv.co.th
2. โทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV : Educational Television) เปCนสถานีโทรทัศนเพื่อให(
ความรู( ทั่ว ๆ ไป ในประเทศไทยมี อยู+เ พีย งสถานีเ ดีย วคือ สถานีโ ทรทัศนช+อง 11 ของกรม
ประชาสัมพันธ ตั้งอยู+ในกรุงเทพฯ เริ่มก+อตั้งมาตั้งแต+ป^ พ.ศ. 2528 โดยเริ่มต(นมีกําลังส+งต่ํามากเพียง
10 กิโลวัตตเท+านั้น ต+อมาได(มีการปรับปรุงเครื่องส+งขยายกําลังส+งให(มากขึ้น จนสามารถแพร+ภาพ
ออกอากาศได(ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล(ว สถานีประเภทนี้ไม+มีรายได(จากการโฆษณาโดยตรง
อาศัยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา http://www.etvthai.tv
3. โทรทัศนการสอน (ITV : Instructional Television) เปCนสถานีโทรทัศนเพื่อทําการสอน
เพียงอย+างเดียว ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มดําเนินการก+อตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการเปCนผู(ก+อตั้งโดยใช(ชื่อสถานีโทรทัศนว+า โทรทัศนครู (Thai Teacher TV) พร(อม
ทั้งเผยแพร+ผ+านทางอินเทอรเน็ตไว(ที่เว็บไซต http://www.thaiteachers.tv
4. โทรทัศนวงจรปdด (CCTV : Closed Circuit Television) เปCนโทรทัศนที่ติดตั้งตาม
สถานศึกษาต+างๆ ตลอดจนหน+วยงานบางหน+วย โดยมากจะทําการผลิตรายการทางการสอนแล(วส+ง
ภาพทางสาย (microteaching) เพื่อตรวจเช็ค (preview) หรือวิจารณการฝgกหัดสอนของครู การ
ติ ด ตั้ งโทรทั ศนวงจรปd ด ในโอกาสพิ เ ศษต+ า งๆ เช+ น การจั ด อบรมหรื อ สั มมนาซึ่ งมี คนฟ! งมากๆ
จําเปCนต(องส+งสัญญาณภาพและเสียงตามสายไปยังห(องอื่นๆ
5. โทรทัศนชุมชน (CATV : Community Attenna Television) เปCนสถานีโทรทัศนที่
ก+อตั้งขึ้นเปCนพิเศษ ซึ่งมีลูกค(าเปCนผู(รับโดยเฉพาะ สถานีจะส+งออกอากาศไปยังบ(านของผู(รับที่มีเสารับ
สัญญาณพิเศษเข(าเครื่องรับแต+ละบ(าน หรือมีเสารับสัญญาณรวมแล(วต+อสายเคเบิ้ลไปตามบ(านแต+ละ
หลัง จึงเรียกระบบโทรทัศนแบบนี้ว+า โทรทัศนชุมชน สําหรับการส+งรายการโทรทัศนไปตามสายเคเบิ้ล
จากสถานี ต( น ทางไปยั ง บ( า นที่ บ อกรั บ สมาชิ กนั้ น มี ชื่ อเรี ย กอี ก อย+ า งหนึ่ ง ว+ า เคเบิ้ ล ที วี (Cable
Television)
ในประเทศไทยองคการสื่อสารมวลชนแห+งประเทศไทย (อสมท.) เปCนหน+วยงานแรกที่เริ่ม
ให(บริการโทรทัศนตามสาย โดยใช(ระบบบอกรับสมาชิกตั้งแต+พ.ศ. 2522 โดยรับสัญญาณภาพและ
เสียงด(วยระบบ MMDS (Multipoint Multichannels Distribution System) และต(องเสีย
ค+าบริการในการรับชมภาพ ป!จจุบันมีผู(รับสัมปทานไปดําเนินธุรกิจคือ บริษัท ยูทีวี (UTV) บางจุดไม+
สามารถส+งสัญญาณไปตามสายได( ใช(วิธีติดตั้งจานรับสัญญาณจากดาวเทียมมาแทน นอกจากช+อง
รายการบันเทิงที่สมาชิกสามารถรับชมได(แล(ว ยังมีช+องสัญญาณของโครงการการศึกษาทางไกลผ+าน
ดาวเทียมอีก 6 ช+องสัญญาณด(วย
2.1.2 บทบาทของวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
การใช(วิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย
- ใช(วิทยุโทรทัศนเปCนเครื่องมือทางการสอน โดยกําหนดแผนการสอนให(มีวิทยุโทรทัศนเข(า
มาเปCนกิจกรรมส+วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช+น การบันทึกภาพเพื่อนํามาวิเคราะหป!ญหาและ
กําหนดวิธีแก(ไข
- ใช(เปCนอุปกรณในห(องปฏิบัติการ เช+น ใช(กล(องโทรทัศนถ+ายภาพจากกล(องจุลทรรศน เพื่อ
ประกอบการอธิบาย ซักถาม
- ใช(เปCนสื่อกลางในการถ+ายทอดสื่ออื่น เช+น บันทึกวีดิทัศนจากภาพยนตร สไลด รูปภาพ
หรือสื่อเสียงอื่นๆ เข(าด(วยกัน ทําให(สะดวกต+อการใช(งาน
- รวบรวมเปCนสื่อไว(ในแหล+งความรู( เช+น ในห(องสมุดเพื่อบริการให(ผู(ต(องการใช(และศึกษา
ด(วยตนเอง
- ใช(เปCนสื่อกลางในการเผยแพร+ความรู( บริการวิชาการ ประชาสัมพันธกิจกรรมต+างๆ
2.1.3 การใชวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย
- ใช(ในการศึกษาระบบเปdด โดยใช(วีดิทัศนเปCนสื่อหลักในการศึกษาทางไกลร+วมกับสื่ออื่นๆ
เช+น นําเสนอรายการโทรทัศนในชุดวิชาต+างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ใช(ในระบบการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียม การศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียมของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใช(การผสมผสานระหว+างสื่อทางไกลประเภทต+างๆ และการ
ผลิ ต รายการโทรทั ศน ถ+ า ยทอดผ+ า นดาวเที ย มไทยคม ไปยั งโรงเรี ย นต+ า งๆ ในสั งกั ด ทั้ งระดั บ
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต(นและตอนปลาย การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษานอก
โรงเรียน และรายการการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีการแนะแนวการศึกษา อาชีพ วิชากฎหมาย
รายวิชาเสริมความรู( และรายการข+าวสารคดี เพลงและรายการภาพยนตร เปCนต(น
- การใช(วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Informal Education) เปCนการ
ใช(รายการโทรทัศนให(ความรู(และอาชีพแก+ผู(ชมรายการที่อยู+ในที่ต+า งๆ โดยไม+มีการกําหนดเปC น
นักเรียนหรือชั้นเรียน การใช(วิทยุโทรทัศนในลักษณะนี้จะไม+มีหลักสูตรตายตัว และไม+มีใบรับรอง
คุณวุฒิเหมือนเช+นการศึกษาในระบบ เช+น รายการทางการศึกษาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนช+อง
ต+างๆ ถือเปCนการให(การศึกษานอกระบบ
- การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) เปCนการจัดการศึกษาเพื่อให(ข+าวสาร
ข(อมูลความรู(และทักษะที่เปCนประโยชนต+อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยที่จะไม+มี
หลักสูตรชัดเจนเหมือนสองประเภทแรก แต+จะกําหนดเนื้อหาในการออกอากาศทางโทรทัศนให(
สอดคล(องกับสภาพป!ญหาป!จจุบัน และสามารถเน(นเนื้อหาเฉพาะกลุ+มเปrาหมายต+างๆ เช+น กลุ+มอาชีพ
ผู(ใช(แรงงานกลุ+มสตรี กลุ+มผู(สูงอายุ กลุ+มเด็กและเยาวชนและกลุ+มเกษตรกร เปCนต(น
2.1.4 โทรทัศนเพื่อการศึกษา
โทรทัศนเพื่อการศึกษา สามารถจําแนกออกตามการใช(งานได( 3 ประเภท คือ
2.1.4.1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปCนการจัดรายการโทรทัศนเพื่อ
การสอน เปCนอุปกรณการศึกษาในระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โดยจัดผลลัพธให(สอดคล(อง
กับหลักสูตรประมวลการสอนและวิธีสอน เปCนบริการการศึกษาที่จัดส+งถึงผู(ใช( คือครูและผู(เรียน
2.1.4.2 การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เปCนการจัดรายการสําหรับ
กลุ+มผู(ชมที่อยู+นอกระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ผู(เรียนจะเรียนด(วยความสมัครใจ ส+วนใหญ+
มุ+งผลิตเพื่อการเรียนรู(ด(วยตนเอง ให(การศึกษาทั้งที่เปCนไปตามหลักสูตรการศึกษาในระบบและ
การศึกษาแบบกลุ+ มสนใจเฉพาะเรื่ อง ส+ว นใหญ+เ ปCน หลักสูต รด( านอาชี พ การพัฒ นาชี วิต และ
สภาพแวดล(อม เช+น รายการเพื่อเกษตรกร เปCนต(น
2.1.4.3 การศึกษาเพื่อประชาชน (Informal Education) เปCนการจัดรายการที่มุ+งให(
ข+าวสารความรู(ทั่วไปแก+ประชาชน โดยให(คําแนะนําและกระตุ(นให(เกิดแนวคิดใหม+ๆ ในเรื่องของการ
อนามัย การทํามาหากิน การปกครอง และการเปCนพลเมืองดี
2.1.5 ประโยชนของโทรทัศนเพื่อการศึกษา
โทรทัศนเพื่อการศึกษามีจุดเด+นในการศึกษา การเรียนการสอน และการฝgกอบรมคือ
2.1.5.1 สามารถเปCนสื่อกลางระหว+างผู(สอนและผู(เรียนในห(องบรรยายขนาดใหญ+ได(เปCน
อย+างดี ช+วยให(ผู(เรียนได(เห็นเหตุการณต+างๆ ได(อย+างชัดเจน
2.1.5.2 สามารถนําเอาสื่อการเรียนการสอนชนิดอื่นๆ มาใช(ร+วมกันได(อย+างดีไม+ว+าจะเปCน
แผนภูมิ แผ+นภาพ ภาพถ+าย สไลด ภาพยนตร เทปโทรทัศน ตลอดจนวัสดุสามมิติต+างๆ
2.1.5.3 สามารถนาเอาสิ่งไกลตัวผู(เรียนมาสู+ผู(เรียนได(
2.1.5.4 ขจัดอุปสรรคด(านเวลาและระยะทางออกไป ด(วยระบบออกอากาศ ระบบสาย
เคเบิลหรือการบันทึกลงเทปโทรทัศน ทําให(ผู(รับในสถานที่ต+างๆ สามารถรับได(ง+ายขึ้น
2.1.5.5 เปCนสื่อที่เข(าถึงมวลชนจํานวนมาก ทําให(ประหยัดค+าใช(จ+ายลง
2.1.5.6 สามารถทําเทคนิคพิเศษทางภาพ ช+วยให(สามารถผลิตรายการส+งเสริมการเรียนรู(
ได(มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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2.1.5.7 การบันทึกภาพที่สามารถนํามาดูย(อนกลับได(ทันที ทําให(เหมาะแก+การให(ข(อมูล
ย(อนกลับ (Feedback) ในการฝgกอบรมต+างๆ ได(ดี เช+น การฝgกพูด การฝgกสอนหน(าชั้นเรียน
2.1.5.8 การที่มีอิทธิพลทางจิตใจต+อผู(ชม ทําให(เหมาะแก+การใช(เปCนเครื่องมือสร(างค+านิยม
ต+างๆ แก+ผู(ชม
2.1.5.9 การใช(ผสมผสานกับสื่อชนิดอื่นได(ย+อมสร(างคุณค+าการเรียนรู(อย+างสูง
2.1.6 รูปแบบรายการโทรทัศน
รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน (Program Format) หมายถึง เทคนิควิธีและลีลาการ
นําเสนอเนื้อหาสาระ ข+าวสาร บุคคล ตลอดจนสิ่งต+างๆ ที่อยู+ในรายการโทรทัศน ให(ผู(ชมสามารถ
รับทราบได(อย+างรวดเร็ว ถูกต(อง ชัดเจนและน+าสนใจ ซึ่งรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนมีมากมายหลาย
รูปแบบ และจากการศึกษารูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน สามารถสรุปถึงรูปแบบรายการต+างๆ ได(ดังนี้
2.1.6.1 รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format)
รูปแบบนี้เปCนรายการที่มีผู(มาปรากฏตัวบนจอโทรทัศนเพียงคนเดียว และพูดคุยกับผู(ชมส+วนมากจะมี
ภาพประกอบ เพื่อมิให(เห็นหน(าผู(พูดตลอดเวลา รูปแบบของรายการนี้จะน+าสนใจ เมื่อผู(ดําเนิน
รายการหรือผู(พูดมีความรู(ความสามารถในการพูดและนําเสนอเนื้อหาสาระได(ดี พร(อมกับมีภาพหรือ
ภาพยนตรประกอบ
2.1.6.2 รูปแบบรายการสัมภาษณ (Interview Program Format) รูปแบบนี้เปCน
รายการที่ มี ผู( สั ม ภาษณและผู( ถู ก สั มภาษณหรื อ วิ ท ยากรมาสนทนากั น โดยมี ก ารดํ า เนิ น รายการ
สัมภาษณในเรื่องที่ ต(องการให(ผู( ถูกสัมภาษณมาเล+าให(ฟ!ง ซึ่ งเปCน เรื่องราวเกี่ ยวกับ กระบวนการ
หน+วยงาน หรือผลงานบางอย+าง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณต+างๆ ผู(สัมภาษณจะต(อง
เตรียมคําถามเปCนชุดๆ เพื่อให(สามารถปrอนคําถามได(อย+างต+อเนื่อง พร(อมทั้งสามารถปรับคําถามให(
เข(ากับการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของผู(ให(สัมภาษณได( รายการลักษณะนี้อาจจะเปCนขนาดยาว 30
นาที หรือเปCนสัมภาษณสั้นๆ ที่จะนาไปเปCนส+วนหนึ่งของรายการสารคดีหรือรายการบรรยายคนเดียว
ได(
2.1.6.3 รูปแบบรายการสนทนา (Dialogue Program Format) รูปแบบนี้เปCนรายการ
ที่มีคนมาพูดคุยกัน 2 คน มีผู(ถามและคู+สนทนาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่นําเสนอ คู+สนทนา
อาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได( รายการสนทนาแบบนี้อาจมี 2-3 คน เข(าร+วมสนทนากัน โดยมี
ผู(ดําเนินรายการเปCนผู(นําสนทนา เชื่อมโยงประเด็นควบคุมการสนทนาให(เปCนไปด(วยดี รูปแบบนี้จะ
ต+างกับรายการสัมภาษณตรงนี้ รายการสัมภาษณเน(นการถามและตอบมากกว+า ในขณะที่รายการนี้จะ
เน(นการแสดงความคิดเห็น อาจจะเห็นด(วยหรือต+างทัศนะกันออกมา หรือเปCนการร+วมกันวิเคราะห
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง เช+น การเลือกตั้ง สถานการณของโลก หรือแม(แต+เรื่องวิชาการโดยตรง
เปCนรายการที่ทําให(ผู(ชมได(รับความคิดที่หลากหลาย บางครั้งรายการประเภทนี้จัดให(มีผู(ชมเข(าร+วม
รายการด(วย และอาจเปdดโอกาสให(ซักถามป!ญหาต+างๆ หรือร+วมแสดงความคิดเห็นด(วย
2.1.6.4 รูปแบบรายการเกมสหรือตอบปVญหา (Game Show or Quiz Program
Format) รายการเกมสหรือตอบป!ญหา โดยปกติแบ+งออกเปCนการแข+งขันระหว+างบุคคลหรือผู(ทาย
ป!ญหาอยู+ตรงกลาง ผู(เข(าร+วมรายการอาจจะผลัดกันตอบคําถาม หรือสําหรับคําถามที่ไม+มีผู(ใดตอบได(
ก็อาจเปdดโอกาสให(แก+ใครก็ได( ทั้งนี้ขึ้นอยู+กับวิธีดําเนินการของพิธีกร อาจจะมีรางวัลสาหรับฝvายชนะ
ส+วนฝvายแพ(ได(รางวัลปลอบใจ รายการแบบนี้อาจจะจัดอยู+ในลักษณะที่ให(ผู(ชมมีส+วนร+วมด(วย จึงต(องมี
การควบคุมมิให(ผู(ร+วมรายการส+งเสียงดังจนเกินไปเพราะอาจรบกวนสมาธิของผู(ตอบป!ญหา หรือผู(ชม
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อาจส+งเสียงบอกคําตอบจนผู(ตอบไม+สามารถตัดสินใจได( ผู(ดําเนินรายการนั้นต(องมีความสํารวมและไม+
ดูถูกผู(ชมด(วยการตั้งคําถามที่ตื้นจนเกินไป
2.1.6.5 รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program Format) รายการสารคดี
เปCนรายการโทรทัศนที่เล+าเรื่องราวที่น+าสนใจให(ผู(ชมเข(าใจอย+างแจ+มแจ(ง สารคดีนั้นควรจะให(ความรู(
ความเพลิดเพลิน เร(าอารมณและการโน(มน(าวจิตใจ สารคดีทางโทรทัศนสามารถเสนอได(หลายรูปแบบ
เช+น ภาพสไลด ภาพยนตร เปCนต(น รายการสารคดีจะมีอยู+ 2 ลักษณะ คือ
ก. สารคดีเต็มรูปแบบ สารคดีเต็มรูปแบบ ลักษณะของรายการจะดําเนินเรื่องด(วย
ภาพตลอด อาจมีการถามความเห็นของผู(เกี่ยวข(องบ(างแต+ในช+วงสั้นๆ ไม+เกินครั้งละ 1 นาที อาจจะ
เสนอคนเดียวกันได(หลายครั้งและรายการเดียวอาจมีผู(ให(ความคิดเห็นหลายๆ ทัศนะในหลายๆ บุคคล
แต+รายการส+วนใหญ+จะเสนอภาพที่เปCนกระบวนการหรือเรื่องราวตามธรรมชาติ โดยไม+มีผู(ดําเนิน
รายการ
ข. รายการกึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เปCนรายการโทรทัศนที่มีผู(ดําเนินการทําหน(าที่
เดินเรื่องพูดคุยกับผู(ชม และให(เสียงบรรยายตลอดรายการ โดยมีผู(ดําเนินรายการปรากฏตัวตอนต(น
รายการตอนกลางเท+าที่จําเปCนและตอนสรุปรายการ นอกนั้นเปCนภาพแสดงเรื่องหรือกระบวนการตาม
ธรรมชาติอาจมีตัวบุคคลไปสัมภาษณผู(เกี่ยวข(องเข(ามาแทรกเพื่อเสริมความคิดเห็นได( ผู(ดําเนินรายการ
อาจพูดในสตูดิโอหรือพูดในสถานที่ถ+ายทํา เช+น ภาพยนตรเกี่ยวกับธรรมชาติก็ไปพูดในปvาบริเวณที่มี
สัตวประเภทนั้นอาศัยอยู+
รายการสารคดีเปCนรายการที่ให(ความรู(และการศึกษาได(ดีมาก แต+ต(องเสียเวลาใน
การเก็บภาพที่ดี และตรงกับความต(องการ จึงเปCนรายการที่ต(องใช(งบประมาณและเวลาสูง
2.1.6.6 รูปแบบรายการละคร (Drama Program Format) รายการละครเปCนรายการ
ที่เสนอเรื่องราวต+างๆ ด(วยการจําลองเหตุการณเปCนละครมีการกําหนดผู(แสดง จัดสร(างฉากแต+งตัว
แต+งหน(าตัวแสดงให(สมจริงสมจังและใช(เทคนิคทางการละครเสนอเรื่องราวให(เหมือนจริงมากที่สุด
ใช(ได(ทั้งเปCน รายการบัน เทิ งและรายการเพื่ อการศึกษา ในด(า นการศึกษาละครโทรทั ศนจํา ลอง
สถานการณชีวิตของคนในสังคม เพื่อสนองความรู(ในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา อาชญากรรม
ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง ฯลฯ โดยให(ตัวละครนําเรื่องพูดคุยและให(ข(อคิด ผู(ชมจะเรียนรู(
จากคําพูดหรือเรื่องราวที่ตัวละครเสนอ ในขณะเดียวกันก็ให(ความบันเทิงไปด(วย เช+น ละครโทรทัศนที่
ให(ความรู(เชิงประวัติศาสตร ได(แก+ สี่แผ+นดิน ทหารเสือพระเจ(าตาก สงครามเก(าทัพ ซูสีไทเฮา ฯลฯ
ผู(ชมส+วนมากจะไม+รู(สึกตัวว+าได(รับความรู(จากแง+มุมที่ได(รับจากรายการเหล+านี้ เพราะคิดว+าเปCน
รายการบันเทิงแต+เพียงอย+างเดียว
2.1.6.7 รูปแบบรายการสาระละคร (Docudrama Program Format) เปCนรูปแบบ
รายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข(ากับรูปแบบละครหรือการนําละครมาประกอบรายการที่เสนอ
สาระบางส+วน มิใช+เสนอเปCนละครทั้งรายการ จุดมุ+งหมายเพื่อให(การศึกษา ความรู( และแนวคิดใน
เรื่องที่เสนอ เช+น ด(านนิเทศศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เปCนต(น ทั้งนี้จะต(องมีผู(ดําเนินรายการ
สรุปอธิบายหรือขยายสาระที่ดูจากส+วนที่เปCนละครเสมอ
2.1.6.8 รูปแบบรายการสาธิตทดลอง (Demonstration Program Format) เปCน
รายการที่เสนอ “วิธีทํา” หรือ “กระบวนการ” เพื่อให(ผู(ชมได(แนวทางที่จะนําไปใช(ทําจริง เช+น
รายการปรุงอาหาร รายการเลี้ยงสัตว รายการประดิษฐงานฝ^มือ รายการทางการสอน เปCนต(น

9

2.1.6.9 รูปแบบรายการเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format)
รายการเพลงและดนตรี เปCนรายการที่เสนอการบรรเลงดนตรี และการใช(เพลงมี 4 รูปแบบ คือ
ก. แบบมีวงดนตรีและนักร(องมาแสดงในสตูดิโอ
ข. แบบมีนักร(องมาร(องในสตูดิโอควบคู+ไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกเสียงไว(แล(ว
ค. แบบที่ให(นักร(องและดนตรีมาเล+นและร(องในสตูดิโอ แต+ใช(เสียงที่ได(จากการ
เปdดเทปทั้งหมด
ง. แบบมีภาพประกอบเพลง ภาพที่ใช(ประกอบจะเปCนเรื่องราวสั้นๆ และ
สอดคล(องกับเนื้อเพลง ทําให(เห็นจุดมุ+งหมายหรือเข(าใจในเนื้อเพลงมากขึ้น
2.1.6.10 รูปแบบรายการนิตยสาร (Magazine Program Format) รายการนิตยสาร
หรือ มักนิยมเรียกกันทับศัพทว+า “รายการแม็กกาซีน” เปCนรายการที่ใช(รูปแบบในการนําเสนอแบบ
เดียวกับนิตยสาร คือในรายการเดียวกันประกอบไปด(วยส+วนย+อยหลาย ๆ เหตุการณ โดยทั่วไปมักจะ
เปCนเรื่องในแนวเดียวกัน จุดเด+นของรายการประเภทนี้ คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงให(ส+วนต+าง
ๆ เข(ามาเปCนรายการเดียวกันอย+างสอดคล(องกลมกลืน รายการประเภทนี้ก็มี Variety Show ตีสิบ
เปCนต(น ซึ่งเปCนรายการที่มีการแสดงหลายๆ อย+างสลับกันไป เช+น ร(องเพลง เล+นตลก แข+งขัน
สัมภาษณ โชวในสิ่งแปลก ๆ ฯลฯ รายการประเภทนี้มักจะหนักไปทางด(านความบันเทิง
2.1.6.11 รูปแบบรายการขbาว (NEWS Program Format) เปCนรายการที่เสนอรายงาน
เหตุการณที่สําคัญ ซึ่งเปCนที่สนใจของประชาชน ข+าวเปCนสิ่งที่ช+วยให(คนทันโลกอยู+เสมอ ลักษณะของ
รายการจะใช(ผู(บรรยาย 2-3 คน และจัดฉากด(านหลังให(ดูสวยงาม น+าสนใจ การบรรยายจะสลับกัน
บรรยาย เพื่อมิให(เกิดความเบื่อหน+าย พร(อมกับมีภาพเหตุการณที่กําลังรายงานประกอบอย+างชัดเจน
รายการข+าวจึงจัดได(ว+าเปCนการให(การศึกษาต+อผู(ชมด(วย
2.1.6.12 รูปแบบรายการถbายทอดสด (Live Program Format) เปCนรายการที่
ถ+ายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เช+น กีฬา กรีฑา งานมหกรรม หรืองานพระราชพิธีต+างๆ รายการ
ถ+ายทอดสดมักจะเริ่มรายการก+อนเริ่มพิธีหรือเหตุการณ โดยมีผู(บรรยายเหตุการณเสนอเรื่องราวต+างๆ
เมื่อเริ่มเหตุการณแล(วก็เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับก+อนหลังทั้งภาพและเสียง โดยมีผู(บรรยาย
คอยพูดเชื่อมเหตุการณให(ผู(ชมได(ทราบความเปCนไปโดยเฉพาะการพูดบรรยายเชื่อม ในขณะที่ภาพที่
ปรากฏไม+มีเสียงออกมาเพื่อมิให(เกิดความเงียบขึ้นในโทรทัศน
2.1.6.13 รูปแบบรายการสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Program Format)
ลักษณะเปCนการสอนในสถานการณแบบย+อส+วนในห(องเรียนแบบง+ายๆ ที่สามารถจะควบคุมได(ทุก
กระบวนการ โดยใช(นักเรียน 5-6 คน ใช(เวลาสอนประมาณ 10-15 นาที เปCนการสอนที่มุ+งฝgกทักษะ
เฉพาะในการสอน เช+น ทักษะการนําเข(าสู+บทเรียน ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะในการสรุป เปCนต(น
จุดมุ+งหมายเพื่อฝgกทักษะต+าง ๆ เพื่อนําไปใช(ในสถานการณจริงต+อไป การสอนแบบจุลภาพนี้มุ+งให(
ออกมาทดลองสอน และประเมินผลจากข(อมูลย(อนกลับโดยใช(โทรทัศน
2.1.6.14 รูปแบบรายการสถานการณจําลอง (Constrived Program Format)
รูปแบบนี้ส+วนใหญ+จะใช(ในการศึกษาเฉพาะกรณี ลักษณะจะสร(างสถานการณขึ้นมาเพื่อใช(เปCนกรณี
ตัวอย+างในการศึกษา เช+น สถานการณจําลองการแนะแนว สถานการณจําลองการบริหารงาน
สถานการณจําลองการควบคุมชั้นเรียน สถานการณจําลองการสอน เปCนต(น โดยทั่วไปเพื่อให(เห็น
แนวทางในการปฏิบัติและการแก(ป!ญหา
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2.1.6.15 รูปแบบรายการสอนโดยตรง (Direct-Teaching Program Format) เปCน
รายการที่เสนอการเรียนการสอนของครูในแต+ละเนื้อหาวิชา โดยมีผู(เรียนเปCนกลุ+ม เปrาหมายหลักของ
รายการ รายการในลักษณะการสอนโดยตรงอาจแบ+งวิธีการนําเสนอได( 3 วิธี คือ
1. ถ+ายทอดรายการสดด(วยระบบวงจรปdด อาจจะใช(ในห(องเรียนขนาดใหญ+หรือ
ทําการถ+ายทอดไปยังห(องเรียนต+างๆ ในบริเวณใกล(เคียง ทําให(สอนได(เปCนจํานวนมากๆ และผู(เรียน
สามารถเห็นเหตุการณการสอนได(ชัดเจนเหมือนในห(องเรียนขนาดเล็กปกติ
2. ถ+ายทอดสดออกอากาศไปยังโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต+าง ๆ
3. บันทึกเทปโทรทัศน ซึ่งจะลดความบกพร+องต+าง ๆ ได(อย+างดีก+อนที่จะนําไปสู+
ผู(ชมหรือผู(เรียน อาจนําไปเผยแพร+ในระบบวงจรปdดหรือวงจรเปdดก็ได(
2.1.6.16 รูปแบบรายการโตวาที (Debate Program Format) เปCนการนําเอาการพูด
แบบโต(วาทีมาเสนอในทางโทรทัศน ซึ่งส+วนมากจะไม+ค+อยได(พบ แต+รายการลักษณะนี้ก็สามารถนํามา
จับทางโทรทัศนได(เปCนอย+างดี แต+ควรเลือกญัตติ หรือหัวข(อที่มีประโยชนและน+าสนใจ รายการจะ
น+าสนใจหรือไม+ขึ้นอยู+กับศิลปะการพูด ความรู(ของผู(พูด และประธานผู(ดําเนินการอภิปราย จะต(อง
เปCนผู(ที่มีความสามารถในการสร(างบรรยากาศ และค+อยพูดประสานระหว+างผู(เสนอหรือฝvายเสนอ กับ
ฝvายค(านให(เรื่องราวต+างๆ กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะของรายการประเภทนี้ เช+น เวทีวาที
เปCนต(น
2.1.6.17 รูปแบบรายการบทความ (Straight Talk Program Format) เปCนรายการที่
มีลักษณะค+อนข(างนามธรรม หากผู(จัดรายการไม+มีศิลปะในการพูด และการจูงใจผู(ชมผู(ฟ!งก็อาจจะ
ประสบกับความล(มเหลวได(ง+าย ความสําเร็จในการจัดทํารายการประเภทนี้ขึ้นอยู+กับองคประกอบ 2
ประการ คือ
- ความสามารถในการใช(ศิลปะการพูดต+อชุมชน
- ความรู(ความสามารถในเชิงวิชาการ
2.1.7 สถานีวิทยุโทรทัศนบนเครือขbายอินเทอรเน็ต
วิทยุโทรทัศนเกิดจากความคิดสร(างสรรคของนักวิทยาศาสตรที่ต(องการให(คนที่อยู+ไกลๆ
สามารถมองเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น และสามารถรับรู(ข+าวสารในเหตุการณต+างๆ ว+าขณะนี้มี
เหตุการณอะไรเกิดขึ้นอยู+ที่ใดบ(าง จากแนวคิดดังกล+าว จึงทําให(ระบบวิทยุโทรทัศนมีความเปCนมาจาก
อดีตมาจนถึงป!จจุบัน การกําเนิดวิทยุโทรทัศนเกิดขึ้นหลังจากได(มีการค(นพบคลื่นแม+เหล็กไฟฟrาใน
อากาศจนสามารถนําคลื่นไฟฟrาไปใช(ประโยชนในการสื่อสารและการกระจายเสียง นักวิทยาศาสตรยุค
นั้นก็มีความคิดที่จะเอาภาพและเสียงส+งออกอากาศบ(าง จนกระทั่งป^ ค.ศ. 1884 หรือตรงกับป^ พ.ศ.
2427 นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันชื่อ ปอล นิพโกว (Paul Nipkow) ก็ได(ค(นพบวิธีที่จะทําให(ภาพ
เปCนเส(นเปCนทางได(สําเร็จ แต+ก็เปCนเพียงความสามารถที่แปลงภาพเปCนคลื่นส+งทางอากาศเท+านั้น แต+
ยังไม+สามารถแปลงจากคลื่นมาเปCนภาพดังเดิมได( ต+อมานักวิทยาศาสตรชาวรัสเซียที่โอนสัญชาติเปCน
อเมริกันแล(ว ชื่อ ดร. วี. เค. ซลอรอิกิ่น (Dr.V.K. Zworykin) ได(ค(นพบหลอดจับภาพและเรียก
หลอดจับภาพนี้ว+า “ไอโคโนสโคฟ (Iconoscope)” พร(อมกับจดทะเบียนในป^ ค.ศ. 1923 (พ.ศ.
2466) สุดท(ายนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษสายเลือดสก็อตนาม จอหนโลยี่ แบรด (John Logic
Baird) ก็ได(นําทฤษฎีของปอล นิพโกว มาค(นคว(าต+อแล(วเขาก็สามารถจับเอาภาพที่เปCนเส(นเปCนทาง
ส+งเข(าเครื่องไดโคโนสโคฟของ ดร. วี. เค. ซลอรอิกิ่น ได(สําเร็จภาพก็ปรากฏขึ้นบนจอและได(มีการ
ประกาศให(นักวิทยาศาสตรพร(อมบุคคลชั้นนําในประเทศอังกฤษได(รับทราบเปCนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26
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มกราคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) ในป^ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) บีบีซี (British Broadcasting
Corporation) ก็ได(นําสิ่งประดิษฐของจอหน โลยี่ แบรด ไปทดลองออกอากาศให(ชาวอังกฤษได(ชม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1929 ปรากฏว+าได(รับการตอบรับจากผู(ชมเปCนอย+างดี ดังนั้นทางบีบีซีซึ่ง
ได(ซื้อลิขสิทธิ์การแพร+ภาพจากจอหน โลยี่ แบรด ดําเนินการแพร+ภาพโทรทัศนออกสู+สายตาประชาชน
พิธีเปdดการแพร+ภาพเริ่มขึ้นที่พระราชวังอเล็กซานดร(าในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.
1936 (พ.ศ. 2479) ซึ่งในเวลานั้นที่ประเทศอังกฤษมีเครื่องรับภาพเพียง 100 เครื่องเท+านั้น นับได(ว+า
บีบีซี เปCนสถานีโทรทัศนสถานีแรกของโลก และเปCนครั้งแรกของการแพร+ภาพมีความกว(างเพียง 10
นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ราคาเครื่องรับคิดเปCนเงินไทยประมาณ 6,000 บาท ในสมัยนั้นก็นับได(ว+ามีราคาสูง
มาก จากนั้นอีก 2 ป^ เครื่องรับภาพหรือที่เราเรียกว+า “โทรทัศน” ในประเทศอังกฤษก็มีถึง 3,000
เครื่องทั่วประเทศ ประเทศต+อไปที่มีการแพร+ภาพโทรทัศนก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เริ่มแพร+ภาพ
เปCนครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) โดย NBC (National Broadcasting
Company) ครั้งแรกเปCนการถ+ายทอดคําปราศรัยของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูส เวลท ในงาน
เปdดมหกรรมแสดงสินค(านานาชาติที่เมืองนิวยอรค ครั้งแรกเครื่องรับภาพราคา 600 ดอลลาร ช+วง 5
เดือนแรกขายไป 400 เครื่อง ประเทศรัสเซียกิจการโทรทัศนเริ่มเกิดขึ้นในป^ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482)
พร(อมสหรัฐอเมริกา ส+วนประเทศฝรั่งเศสเริ่มกิจการโทรทัศนในป^ ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ประเทศ
เม็กซิโก บราซิล และคิวบาเริ่มกิจการโทรทัศนในป^ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ประเทศเนเธอรแลนด
และอารเจนตินาเริ่มกิจการโทรทัศนในป^ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) ประเทศแคนาดา เยอรมนี
เวเนซุเอลาเริ่มเปdดกิจการโทรทัศนป^ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ประเทศญี่ปุvนเริ่มมีการแพร+ภาพครั้ง
แรกในป^ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) พร(อมกับประเทศฟdลิปปdนสและเบลเยี่ยมจัดตั้งโดยฐานทัพอเมริกัน
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ สหรัฐอเมริกามีอํานาจปกครองดูแลทั้ง 3 ประเทศ จึงนําโทรทัศนเข(า
มาในประเทศโคลัมเบีย นอรเวย โปแลนด และโมนาโก โดยเริ่มกิจการโทรทัศนเปCนครั้งแรกเมื่อป^
ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) และในป^ ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498) ประเทศไทย ออสเตรเลีย และลัมเซมเบอร
ก็เริ่มมีกิจการในการแพร+ภาพทางโทรทัศนเช+นกัน
ควบคู+กับการพัฒนาวิทยุโทรทัศนในระบบขาว-ดํา ได(มีการค(นคว(าเกี่ยวกับการส+งระบบสี
ด(วย โดยในป^ ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) เจมส แอล เบียรดได(ประสบผลสําเร็จ ในการใช(แว+นกรองสี
(Color Filter) มาแยกสัญญาณสี และต+อมา เฮอรเบิรต อีฟส (Herbert Ives) ได(ใช(โฟโตเซลล
(Photo cell) เปCนตัวแยกสีและบริษัท ซี บี เอส ได(ประสบความสําเร็จในการแยกสีด(วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส แต+ยังไม+เปCนที่ยอมรับ จนในป^ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) คณะกรรมการว+าด(วยระบบ
วิทยุโทรทัศนแห+งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Television System Committee : NTSC) จึง
ยอมรับระบบของบริษัท เอ็น บี ซี และมีการส+งระบบวิทยุโทรทัศนสีเปCนครั้งแรก ซึ่งส+งสัญญาณใน
ระบบ 525 เส(น เรียกว+าระบบ NTSC ต+อมาก็มีการพัฒนาระบบโทรทัศนสีของเยอรมันคือระบบ PAL
(Phase Alternation by Line)
ส+งสัญญาณในระบบ 625 เส(น และระบบ SECAM (Sequential Couleur A Memoire)
ของฝรั่งเศส ที่ส+งสัญญาณในระบบ 819 เส(น ในป^ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)
คณะกรรมการว+าด(วยการสื่อสารแห+งสหรัฐอเมริกาได(กําหนดความถี่ในการส+งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน ออกเปCน 2 ระบบ คือ
1. ระบบ VHF (Very High Frequency) เปCนระบบที่มีย+านความถี่ในการออกอากาศ
ระหว+าง 30 – 300 เมกะเฮิรตซ มี 13 ช+อง คือช+อง 1 – 13
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2 ระบบ UHF (Ultra High Frequency) เปCนระบบที่มีย+านความถี่ในการออกอากาศ
ระหว+าง 300 – 3,000 เมกะเฮิรตซ มี 70 ช+อง คือ 14 – 83
จะเห็นได(ว+าการพัฒนาระบบวิทยุโทรทัศนมีการพัฒนามาเปCนระยะเวลายาวนาน ซึ่งวิทยุ
โทรทัศนสามารถเข(าถึงประชาชนได(อย+างทั่วถึง ทําให(ในป!จจุบันนี้วิทยุโทรทัศนได(เข(ามามีบทบาทต+อ
สังคมทั้งในด(านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเปCนอย+างมาก และ
ด(วยความก(าวหน(าของเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาไปอย+างรวดเร็ว เปCนโลกไร(พรมแดน การ
ติดต+อสื่อสารสามารถเชื่อมต+อกันได(ทั่วโลกผู(คนสามารถติดต+อพูดคุยกันได(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ต
จึงทาให(เกิดการพัฒนาระบบวิทยุโทรทัศนบนเครือข+ายอินเทอรเน็ต เพื่อให(ผู(ชมสามารถรับชมรายการ
ต+างๆ ของสถานี ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตได( การพัฒนานี้เริ่มขึ้น หลังจากป^ ค.ศ. 1990 การ
ประยุกตใช(ไฮเปอรเท็กซบนเครือข+ายอินเทอรเน็ตได(เริ่มขึ้น มีการจัดการข(อมูลข+าวสารไว(บนเครื่อง
เซิรฟเวอร ผู(ใช(อยู+บนเครื่องลูกข+ายที่เ รียกว+า “ไคลแอนต” มีโปรแกรมเชื่อมโยงที่เรียกว+ า
“บราวเซอร” ติดต+อกับเครื่องเซิรฟเวอร ด(วยโปรโตคอลมาตรฐานที่ชื่อ http การประยุกต
ไฮเปอรเท็กซได(ขยายวงกว(างขึ้นอย+างรวดเร็ว จนกลายเปCนเครือข+ายข(อมูลข+าวสารที่เรียกว+า “เวิรล
ไวดเว็บ” เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได(พัฒนาให(ก(าวหน(ามากขึ้น การใช(งานข(อมูล ข+าวสารเหล+านี้ก็
ก(าวเข(าสู+มัลติมีเดีย มีการเก็บข(อมูลรูปภาพ เสียง และวิดีโอการเก็บข(อมูลเสียงและวิดีโอในยุคแรกยัง
เปCนเพียงการเก็บไว(ในเซิรฟเวอร เมื่อเครื่องที่เปCนไคลแอนดต(องการใช(ข(อมูล ก็มีการติดต+อมายัง
เครื่องให(บริการการโอนย(ายข(อมูลก็เกิดขึ้น โดยวิธีการคัดลอกแฟrมเหล+านั้นผ+านเครือข+ายมายังผู(ใช(
เมื่อคัดลอกมาได(ครบจึงเริ่มแสดงผล ลักษณะการใช(งานจึงเปCนวิธีการโอนย(ายไฟล มิได(เปCนการส+ง
กระจายแบบเวลาจริงเทคโนโลยีการบีบอัดข(อมูล ได(รับการพัฒนาให(ดีขึ้น จนสามารถบีบอัดข(อมูล
เสียง และวิดีโอ ให(มีขนาดเล็กลงได( การบีบอัดข(อมูลให(เหลือน(อย ทําให(ส+งข(อมูลผ+านเครือข+ายที่มี
ข(อจํากัดทางด(านปริมาณข(อมูลต+อวินาทีลงไปได( เพราะหากผู(ใช(ติดต+อเครือข+ายด(วยโมเด็มผ+าน
สายโทรศัพท ปริมาณข(อมูลต+อวินาทีที่รับส+งได(ยังอยู+ในกรอบจํากัด เช+น รับส+งได(สูงสุดเพียง 28.8
กิโลบิตต+อวินาที เมื่อข(อมูลเสียงหรือวิดีโอได(รับการบีบอัดลงจึงทําให(การสื่อสารผ+านสายไปบน
อินเทอรเน็ตมีความเปCนไปได(มากขึ้นจนในป!จจุบันการส+งสัญญาณเสียงแบบออนไลน ที่เปCนที่นิยม
แบบอินเทอรเน็ตคือ ระบบ “Real Audio” การส+งวิดีโอบนอินเทอรเน็ตเสมือนการกระจายสัญญาณ
ทีวีบนเครือข+าย เราเรียกระบบนี้ว+า “Video Live” ระบบ Real Audio และ Video Live
ประกอบด(วยเครื่องให(บริการที่เรียกว+า “เซิรฟเวอร” เครื่องให(บริการนี้รับสัญญาณเสียงโดยตรงจาก
แหล+งสัญญาณเสียง เช+น สัญญาณจากสถานีวิทยุจริง หรือรับสัญญาณวิดีโอจากสถานีส+ง หลังจากนั้น
จะแปลงสัญญาณนั้นให(เปCนข(อมูลแบบดิจิตอล พร(อมทําการบีบอัดให(เล็กลง เพื่อส+งไปยังเครื่อง
ผู(ใช(เครื่องผู(ใช(จะต(องมีโปรแกรม Real Audio Player ซึ่งประกอบติดตั้งเข(ากับโปรแกรมบราวเซอร
เมื่อผู(ใช(ติดต+อไปยังเซิรฟเวอร ก็จะเปdดช+องสื่อสารระหว+างกัน เครื่องบริการที่เปCนเซิรฟเวอรจะส+ง
ข(อมูลให(อย+างต+อเนื่องจนกว+าจะเลิกการติดต+อแต+เนื่องจากเครือข+ายอินเทอรเน็ต เปCนเครือข+ายที่มี
สภาพแบ+งกันใช(งาน ไม+สามารถกําหนดคุณภาพของการรับส+งโดยตรงได( ซึ่งเปCนอุปสรรคต+อการรับ
สัญญาณแบบออนไลนต+อเนื่อง ดังนั้นทางเครื่องไคลแอนต ซึ่งต(องสร(างบัฟเฟอรในหน+วยความจําไว(
เพื่อว+าบางขณะข(อมูลที่ส+งมาขาดหาย ข(อมูลในบัฟเฟอรยังรองรับการใช(งานได(ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อให(
สัญญาณต+อเนื่องโดยปกติหากรับสัญญาณเสียง จะมีการกําหนดช+องสื่อสารที่ต+อเนื่องขนาด 16
กิโลบิตต+อวินาที ดังนั้นถ(าช+องสื่อสารจริงมีความจุมากกว+านี้ ก็จะทําให(การรับสัญญาณเสียงที่ต+อเนื่อง
เหมือนฟ!งวิทยุได(ทํานองเดียวกัน หากรับสัญญาณวิดีโอ ช+องสัญญาณจะต(องมีความจุมากกว+า
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โดยทั่วไปอยู+ที่ประมาณ 23 – 30 กิโลบิตต+อวินาที ถ(าได(ความเร็วสูงกว+านี้ก็จะทาให(ภาพต+อเนื่อง แต+
หากได(ความเร็วต่ํากว+านี้ภาพจะขาดเปCนช+วงๆ เครื่องให(บริการ Real Audio และ Video Live ทุก
เครื่องจะมีข(อจํากัดจํานวนเครื่องลูกที่ติดต+อมา ทั้งนี้เพราะแถบกว(างของช+องสื่อสารมีจํากัด ผนวกกับ
ขีดความสามารถของคอมพิวเตอรก็จํากัด สถานีให(บริการที่พบเห็นกันบนเครือข+ายขณะนี้ยังจํากัด
จํานวนอยู+ที่ 60 – 240 สายสัญญาณดังนั้นหากมีผู(นิยมใช(บริการกันมาก ข(อจํากัดนี้จะต(องได(รับการ
พัฒนา แต+เนื่องจากการติดตั้งสถานีบริการทาได(ง+าย จึงเชื่อแน+ว+าจะมีผู(ตั้งสถานีบริการ Real audio
และ Video Live กันมาก การตั้งสถานีจะมีอยู+ในโฮมเพ็จทุกโฮมเพ็จสามารถใส+ข(อมูลแบบมัลติมีเดีย
สําหรับเปCนสื่อไว(ใช(ติดต+อกัน ร(านค(าอาจมีสถานีวิทยุสาหรับโฆษณาขายสินค(า มีสถานีส+งวีดิโอเพื่อให(
ลูกค(าได(เห็นสินค(าป!ญหาที่สําคัญคือ ความต(องการใช(เครือข+ายจะมากขึ้นอีกมาก จนทําให(ถนนของ
ข(อมูลข+าวสารไม+สามารถรองรับได( พัฒนาการทางด(านโครงสร(างพื้นฐานที่เรียกว+า Information
Highway จึงต(องพัฒนาให(มีปริมาณการรับส+งข(อมูลได(มากเชื่อแน+ว+าโครงสร(างพื้นฐานของประเทศ
กําลังได(รับการปรับปรุงเพื่อให(ระบบวิทยุและทีวีบนเครือข+ายเปCนจริงได( โครงสร(างการสื่อสารของ
ประเทศหลายโครงการกาลังรองรับอยู+ ข+ายการสื่อสารด(วยแถบกว(างที่สามารถส+งข(อมูลในปริมาณ
มากคงจะมีให(เห็นในเร็ววันนี้ Real Audio และ Video Live เปCนบทพิสูจนบทเริ่มต(นถึงความเปCนไป
ได(ในการตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศนบนเครือข+าย และจะทําให(มีจํานวนสถานีเหล+านี้เปCนหมื่นเปCนแสน
สถานีได( เพราะจะมีผู(ตั้งสถานีบนเครือข+ายกันมาก
2.1.8 การติดตbอสื่อสาร
ในการดําเนินกิจกรรมต+างๆ ของธุรกิจหรือหน+วยงานใดๆ ก็ตามจะต(องอาศัยการ
ติดต+อสื่อสารระหว+างกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนข+าวสาร ข(อมูล ความรู( ความคิด อัน
ก+อให(เกิดความเข(าใจอันดีระหว+างกัน
นอกจากนี้ การติดต+อสื่อสาร (Communication) ยังช+วยให(การดําเนินกิจกรรมต+างๆ
ของหน+วยงานเปCนไปอย+างถูกต(องตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว( ก+อให(เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ฉะนั้นงานด(านการติดต+อสื่อสารจึงเปCนกระบวนการที่ใช(ส+งเรื่องราวข+าวสาร ข(อความ เรื่องและภาพ
ไปมาระหว+างกันทั้งภายในหน+วยงาน (Internal Communication) และภายนอกหน+วยงาน
(External Communication)
สรุป การติดตbอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสbงขอมูลขbาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเขาใจความหมายของขอมูลขbาวสารที่ผูสbงสbงไป
และเกิดความเขาใจอันดีระหวbางกัน ซึ่งการสbงขbาวสารอาจอยูbในรูปของการสื่อสารดวยวาจา ลาย
ลักษณอักษร การใชกิริยาทbาทางอยbางหนึ่งอยbางใดก็ได โดยอาศัยชbองทางในการติดตbอสื่อสาร
2.1.8.1 องคประกอบของการติดตbอสื่อสาร

ภาพ 2.1 แสดงการสbงขอมูลจากผูสbงสารไปยังผูรับสาร
การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม+นั้น ต(องพิจารณาในเรื่องดังนี้
1. ผู(นําสารต(องเข(าใจจุดมุ+งหมายในการส+งข+าวสาร
2. ผู(ส+งควรหาช+องทางการส+งข+าวสารให(เหมาะสม
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3. ผู(ส+งสารต(องเข(าใจระดับความสามารถในการสื่อสารของผู(รับสาร
4. ผู(ส+งสารต(องรู(จักใช(เทคนิคและวิธีการถ+ายทอดข+าวสารไปยังผู(รับได(อย+างเหมาะสม
4.1 ถ(าต(องการความชัดเจน ควรใช(วิธีพบปะสนทนา
4.2 ถ(าเร+งด+วน ควรใช(โทรศัพท
4.3 ให(คนจํานวนมากทราบ ควรใช(ประกาศ
4.4 ต(องการแจ(งเรื่องสําคัญ ควรใช(วิธีประชุมชี้แจง
4.5 ต(องการหลักฐานควรเขียนเปCนลายลักษณอักษร
2.1.8.2 วัตถุประสงคของการติดตbอสื่อสาร
- เพื่อแจ(งข+าวสาร
- เพื่อชักชวน หรือจูงใจ
- เพื่อประเมิน
- เพื่อสั่งสอนหรือให(ความรู(
- เพื่อสนองความต(องการด(านวัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธ
2.1.8.3 ประโยชนของการติดตbอสื่อสาร
- งานบรรลุวัตถุประสงคได(อย+างราบรื่น
- เกิดความรู(สึกที่ดีต+อกัน มีความสามัคคี
- เสริมสร(างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
- ลดข(อขัดแย(งที่เกิดจากความไม+เข(าใจกัน
- ประหยัดทรัพยากรในการทํางาน
- ประหยัดเวลา แรงงาน และค+าใช(จ+าย
- ปrองกันการทํางานซ้ําซ(อน
2.1.8.4 ประเภทของการติดตbอสื่อสาร
1. การติดตbอสื่อสารภายใน (Internal Communication) มีวัตถุประสงค
ให(บุคลากรภายในหน+วยงานได(ทราบข+าวคราว ความเคลื่อนไหวต+างๆ เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบต+างๆ ที่
กําหนดขึ้น ทําได( 2 วิธีคือ
- การติดต+อด(วยวาจาหรือคําพูด มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงิน ให(
ความรู(สึกเปCนกันเอง สังเกตความจริงใจได(และได(ข(อมูลย(อนกลับทันที
- การติดต+อด(วยลายลักษณอักษรเปCนทางการและมีหลักฐานชัดเจนสามารถ
อ+านทวนความได(ทุกเวลาหรือสถานที่
การติดต+อสื่อสารภายใน สามารถแบ+งได( 3 ลักษณะ คือ
1.1 การติดต+อสื่อสารในระดับเดียวกัน ไม+เปCนพิธีการ ง+ายแก+การเข(าใจ
1.2 การติดต+อสื่อสารจากเบื้องบนสู+เบื้องล+างเปCนพิธีการและมักเปCนการ
สื่อสารทางเดียว
1.3 การติดต+อสื่อสารจากเบื้องล+างสู+เบื้องบน เปCนพิธีการเช+นเดียวกันการ
สื่อสารจากบนสู+ล+าง
2. การติดตbอสื่อสารภายนอก (External Communication) คือ การ
ติดต+อสื่อสารระหว+างสํานักงานกับบุคคลภายนอกหรือหน+วยงานภายนอกสํานักงาน ลักษณะของการ
ติดต+อสื่อสารภายนอก ได(แก+
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- การต(อนรับ
- การนัดหมาย
- จดหมายออก และจดหมายเข(า
- โทรศัพท โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- ใช(บริการจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด
- การใช(บริการบริษัทไปรษณียไทย
- การใช(บริการสื่อมวลชนต+างๆ
- สิ่งตีพิมพของบริษัท
- คําปราศรัย
- ข(อความโฆษณา
2.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
2.2.1 อินเทอรเน็ต
มีผู(ให(คําจํากัดความของความหมายของอินเทอรเน็ต ซึ่งแต+ละคําจํากัดความ มีความหมาย
ในทิศทางเดียวกันเช+น
ยืน ภู+วรวรรณ (2539:28) กล+าวว+า อินเทอรเน็ตเปCนเครือข+ายที่เชื่อมโยงระหว+างเครือข+าย
ต+างๆ เข(าด(วยกัน เมื่อนําเครือข+ายคอมพิวเตอร เครือข+ายหนึ่งเชื่อมเข(าสู+อินเทอรเน็ตนั้น ก็จะเปCน
อินเทอรเน็ตและหากใครนําเครือข+ายอื่นมาเชื่อมอีกก็จะเข(าสู+อินเทอรเน็ต และเปCนการขยายเครือข+าย
อินเทอรเน็ตด(วย
ศรีศักดิ์ จามรมาน (2539:75) ได(อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตว+า อินเทอรเน็ตเปCน
เครือข+ายของเครือข+ายคอมพิวเตอรรอบโลกที่เปCนที่นิยมมากที่สุด โดยแต+ละเครือข+ายย+อย (Sub–
Network) อาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแม+ข+าย (Host) เพียงตัวเดียวหรือหลายๆ ตัวก็ได( โดยใช(โฮสต
ทุกเครื่องจะเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมงต+อวัน โดยใช(วงจรโทรศัพทเปCนตัวเชื่อม
อนิรุทธ สติมั่น (2542:29) กล+าวว+า อินเทอรเน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข+ายคอมพิวเตอร
หลายๆ เครือข+ายภายใต(มาตรฐานและข(อตกลงเดียวกัน โดยที่เครือข+ายสามารถที่จะสื่อสารข(อมูลกัน
ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพและเสียงได(อย+างรวดเร็วจากคอมพิวเตอรที่ต+างชนิดและต+างระบบกัน
กล+าวโดยสรุป อินเทอรเน็ต คือ เครือขbายคอมพิวเตอรขนาดใหญbที่เชื่อมตbอกันทั่วโลก
โดยมีมาตรฐานการรั บ-สb งขอมู ลที่ เหมือนกั น โดยที่ขอมู ลเหลb านั้ นอาจเปu นตั วอั กษร, ภาพนิ่ง,
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง รวมทั้งยังมีความสามารถในการค(นหาข(อมูลที่อยู+ในแหล+งต+างๆ ทั่วโลกได(
อย+ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเปC น กระบวนการสื่ อ สารข( อ มู ล ทางสาย (on-line) ระหว+ า ง
คอมพิ ว เตอรต+ า งระบบและต+ า งชนิ ด รวมกั บสายเคเบิล และผู( ใช(จํ า นวนมากโดยอาศัย ซอฟทแวร
(software) และเครื อข+ ายต+า งๆ อิน เทอรเน็ ตเปCน เครือข+า ยที่สื่ อสารกัน โดยโปรโตคอล TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งเปCนเกณฑที่คอยควบคุมกระบวนการส+ง
ข+ า วสารไปมาระหว+ า งคอมพิ ว เตอรหลายๆ เครื่ องที่ อยู+ บ นอิ น เทอรเน็ ต ดั งนั้ น อิ น เทอรเน็ ต จะมี
องคประกอบ 2 ส+วน คือ เครือข+ายคอมพิวเตอรและข(อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร
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ภาพ 2.2 การทํางานของระบบเครือขbายอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตเปCนเครือข+ายที่พัฒนามาจากโครงการอารพาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเปCนเครือข+าย
คอมพิวเตอรภายใต(ความรับผิดชอบของหน+วยงานโครงการวิจัยชั้นสูง หรือเรียกย+อว+า อารพาเน็ต
(ARPANet) ในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหมของสหรั ฐ อเมริ ก า อารพาเน็ ต ในขั้ น ต( น เปC น เพี ย ง
เครือข+ายทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางการทหาร
สําหรับประเทศไทยอินเทอรเน็ตเริ่มเข(ามามีบทบาทในการใช(งานป^พ.ศ.2530-2535 ซึ่งช+วง
นั้ น เปC น เครื อ ข+ า ยคอมพิ ว เตอรในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (Campus Network) ซึ่ ง การเชื่ อ มต+ อ
อินเทอรเน็ตทําได(สมบูรณในป^ 2535 และได(มีการเปdดบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยเปCนครั้งแรกใน
ป^ 2538
2.2.1 ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
ป!จจุบันสังคมไทยเปCนสังคมข+าวสารและการเรียนรู(มากขึ้น การสื่อสารผ+านเครือข+าย
คอมพิวเตอรยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเปCนลําดับ เครือข+ายคอมพิวเตอรให(แลกเปลี่ยนข+าวสารระหว+าง
กันได(โดยง+าย ในป!จจุบันมีเครือข+ายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงไปทั่วโลก ผู(ใช(ในซีกโลกหนึ่งสามารถติดต+อ
กับผู(ใช(ในซีกโลกหนึ่ง ได(อย+างรวดเร็วเครือข+ายคอมพิวเตอรที่รู(จักกันในชื่อของ “อินเทอรเน็ต”
(Internet) จัดว+าเปCนเครือข+ายที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในยุคของสังคมข+าวสารป!จจุบัน อินเทอรเน็ตมี
ขอบข+าย ครอบคลุมพื้นที่แทบทุกมุมโลกสมาชิกในอินเทอรเน็ตสามารถใช(คอมพิวเตอรที่ตั้งอยู+ที่จุด
ใดๆ เพื่อส+งข+าวสารและข(อมูลระหว+างกันได(บริการข(อมูลในอินเทอรเน็ตมีหลากรูปแบบและมีผู(นิยมใช(
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จากตารางที่ 2.1 สถิติการใช(งานอินเทอรเน็ตทั่วโลกและสถิติประชากรเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2554 มีประชากรทั้งหมด 6,930,055,154 มีผู(ใช(งานอินเทอรเน็ตทั้งหมด 2,095,006,005
คน เราจึงกล+าวได(ว+า อินเทอรเน็ตเปCนเครือข+ายมหึมาที่ครอบคลุมพื้นที่กว(างขวางที่สุด มีการขยายตัว
สูงที่สุด และมีสมาชิกมากที่สุด
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ตารางที่ 2.1 สถิติการใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลกและสถิติประชากรเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
การเจาะ
ประชากร ผูใชอินเทอรเน็ต ผูใชอินเทอรเน็ต
การเจริญเติบโต
ภูมิภาคทั่วโลก
(2011 Est.) 31 ธันวาคม 2000
2000-2011
ขอมูลลbาสุด
(ประชากร%)
แอฟริกา

1,037,524,058

4,514,400

118,609,620

11.4%

2,527.4%

เอเชีย

3,879,740,877

114,304,000

922,329,554

23.8%

706.9%

ยุโรป

816,426,346

105,096,093

476,213,935

58.3%

353.1%

ตะวันออกกลาง

216,258,843

3,284,800

68,553,666

31.7%

1,987.0%

อเมริกาเหนือ

347,394,870

108,096,800

272,066,000

78.3%

151.7%

ละตินอเมริกา/แคริเบี้ยน

597,283,165

18,068,919

215,939,400

36.2%

1,037.4%

โอเชียเนีย/ออสเตรเลีย

35,426,995

7,620,480

21,293,830

60.1%

179.4%

6,930,055,154
360,985,492
ทั้งหมดของโลก
ที่มา: http://www.internetworldstats.com/stats.htm

2,095,006,005

30.2%

480.4%

2.2.2 อินเทอรเน็ตในประเทศไทย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อป^ พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต+อมินิคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแห+งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน
ประเทศออสเตรเลีย แต+ในครั้งนั้นยังเปCนการเชื่อมต+อโดยผ+านสายโทรศัพท ซึ่งสามารถส+งข(อมูลได(ช(า
และไม+เปCนการถาวร
พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห+งชาติ (NECTEC) ได(ทําการ
เชื่อมต+อคอมพิวเตอรกับมหาวิทยาลัย 6 แห+ง ได(แก+ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห+ง
เอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแห+งชาติ
(NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เข(าด(วยกันเรียกว+า "เครือขbาย
ไทยสาร"โดยสํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได(เช+าวงจร สื่อสารความเร็ว 9600 บิตต+อ
วินาที จากการสื่อสารแห+งประเทศไทยเพื่อเชื่อมเข(าสู+อินเทอรเน็ตที่ "บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี
ประเทศสหรัฐอเมริกา"
ในป^ พ.ศ. 2536 NECTEC ได(เช+าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต+อวินาทีจาก
การสื่อสารแห+งประเทศไทยเพื่อ เพิ่มความสามารถในการขนส+งข(อมูล ทําให(ประเทศไทยมีวงจร
สื่อสารระดับ ที่ให(บริการแก+ผู(ใช(ไทยสารอินเทอรเน็ต 2 วงจร ในป!จจุบันวงจรเชื่อมต+อไปยัง
ต+างประเทศที่จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย และ NECTEC ได( รับ การปรั บปรุ งให( มีความ เร็วสู งขึ้ น
ตามลําดับ นับตั้งแต+นั้นมาเครือข+ายไทยสารได(ขยายตัวกว(างขึ้น และมีหน+วยงานอื่นเชื่อมเข(ากับ
ไทยสารอีกหลายแห+งในช+วงต+อมา
เครือข+ายไทยสารเติบโตอย+างต+อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและหน+วยงานราชการเข(ามา
เชื่อมต+อกับเครือข+ายนี้เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก จะเห็นได(ว+าอินเทอรเน็ตในประเทศขณะนั้นยังจํากัดอยู+
ในวงการศึกษาและการวิจัยเท+านั้น ไม+ได(เปCนเครือข+ายที่ให(บริการในรูปของธุรกิจ แต+ทางสถาบันนั้น ๆ
จะเปCนผู(รับผิดชอบค+าใช(จ+ายเอง
ต+อมาในป^ พ.ศ. 2537 ความต(องการในการใช(อินเทอรเน็ ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้ น
การสื่อสารแห+งประเทศไทย (กสท.) จึงได(ร+วมมือกับบริษัทเอกชน เปdดบริการอินเทอรเน็ตให(แก+บุคคล
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ผู(สนใจทั่วไปได(สมัครเปCนสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู(ให(บริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย
เรียกว+า "ผูใหบริการอินเทอรเน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)
ข(อมูลบนอินเทอรเน็ตจะถูกส+งผ+านเครือข+ายคอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารซึ่งในแต+ละ
พื้นที่ หรือแต+ละประเทศซึ่งจะต(องรับผิดชอบกันเอง เพื่อเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ของโลกให(ได( ดังนั้นจึง
เปC น หน( า ที่ของผู( ให(บ ริ การอิน เทอรเน็ ต (ISP) ซึ่งได(แก+ องคกรที่ทํา หน( า ที่ให( บริ การเชื่อมต+ อ
สายสัญญาณจากแหล+งต+างๆ ของผู(ใช(บริการ เช+น จากที่บ(าน สํานักงาน สถานบริการ และแหล+งอื่นๆ
เพื่อเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ออกไปนอกประเทศได(
ต+อมาในป^ พ.ศ. 2537 ความต(องการในการใช(อินเทอรเน็ ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้ น
การสื่อสารแห+งประเทศไทย (กสท.) จึงได(ร+วมมือกับบริษัทเอกชน เปdดบริการอินเทอรเน็ตให(แก+บุคล
ผู(สนใจทั่วไปได(สมัครเปCนสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู(ให(บริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย
เรียกว+า "ผูใหบริการอินเทอรเน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)
ข(อมูลบนอินเทอรเน็ตจะถูกส+งผ+านเครือข+ายคอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารซึ่งในแต+ละ
พื้นที่ หรือแต+ละประเทศซึ่งจะต(องรับผิดชอบกันเอง เพื่อเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ของโลกให(ได( ดังนั้นจึง
เปC น หน( า ที่ของผู( ให(บ ริ การอิน เทอรเน็ ต (ISP) ซึ่งได(แก+ องคกรที่ทํา หน( า ที่ให( บริ การเชื่อมต+ อ
สายสัญญาณจากแหล+งต+างๆ ของผู(ใช(บริการ เช+น จากที่บ(าน สํานักงาน สถานบริการ และแหล+งอื่นๆ
เพื่อเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ออกไปนอกประเทศได(
2.2.3 บริการบนอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตมีการนําไปใช(งานหลายประเภท เช+น จดหมายอิเล็กทรอนิกสเปCนเส(นทางใน
การส+ง และรับข(อความและเอกสารจากทั่วโลกในเวลาไม+กี่นาทีที่มีประสิทธิภาพ และราคาไม+แพง
เวิ ล ดไวดเว็ บ มี ความสํ า คั ญในการเปC น สื่ อกลางในการโฆษณาและช+ องทางในการกระจายบริ การ
ซอฟตแวร เอกสารและสารสนเทศ สําหรับช+องทางด(านการวิจัย ฐานข(อมูล และสารสนเทศต+างๆ ที่
อยู+บนระบบออนไลนจะได(รับการปรับปรุงให(ทันสมัยมากกว+าข(อมูลที่อยู+ในห(องสมุด อินเทอรเน็ต
เปCนแหล+งที่ทําให(เกิดชุมชน ซึ่งชุมชนเสมือน (virtual communities) หลายร(อยชุมชนซึ่งชุมชนทํา
ให(ผู(ใช(สามารถมาแลกเปลี่ยนความสนใจในเรื่องทางเทศนิคต+างๆ งานอดิเรก การเมือง หรือ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการใช(บริการใดๆ ก็ตาม ผู(ใช(ต(องมีเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมต+ออินเทอรเน็ต
เสียก+อนไม+ว+าด(วยวิธีใดก็ตาม ผู(ใช(ส+วนมากติดต+อโดยใช(โมเด็มส+วนตัวผ+านสายโทรศัพท (หรือการ
เชื่อมต+อความเร็วสูง เช+น ไอเอสดีเอ็น หรือเคเบิลโมเด็ม)และขอแอคเคานกับผู(ให(บริการทางด(าน
อินเทอรเน็ต
2.2.3.1 จดหมายอิเล็คทรอนิคส (Electronic Mail หรือ E-mail)
เนื่องจากในระบบเครือข+ายอินเทอรเน็ตนั้นคอมพิวเตอรทั้งหลายได(ถูกเชื่อมต+อเข(า
ด(วยกั น ทําให(การส+งข( อมูล ระหว+างคอมพิ วเตอรด(ว ยกัน สามารถที่ จะกระทํ าได(โ ดยไม+ขึ้น อยู+กับ
ระยะทางว+า จะใกล(หรือไกลเพียงใด ดังนั้นบริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงเปCนบริการที่ได(รับความ
นิยมแพร+หลายเปCนอย+างมาก เนื่องจากผู(ใช(งานสามารถรับส+งข(อความเพื่อติดต+อแลกเปลี่ยนข(อมูล
ข+าวสาร กับบุคคลอื่นๆ ที่ใช(บริการนี้บนเครือข+ายอินเทอรเน็ตได( ไม+ว+าผู(นั้นจะอยู+ห+างไกลเพียงใดและ
มีความสะดวกรวดเร็วกว+าการใช(บริการระบบไปรษณียตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถส+งข(อมูลใน
รูป แบบอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอักษร เช+น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แนบไปพร(อมกับจดหมาย
ได(อีกด(วย
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ในการส+งอีเมลก็ต(องมีการจ+าหน(าถึงผู(รับเช+นเดียวกับการส+งจดหมายธรรมดาทั่วไป
ผู(ส+งและผู(รับจะต(องมีที่อยู+ซึ่งเรียกว+า อีเมลแอดเดรส (E-mail Address) สําหรับรูปแบบของอีเมล
แอดเดรสจะประกอบด(วย 2 ส+วนคือ ชื่อผู(ใช( และชื่อเครื่องบริการ และใช(เครื่องหมาย @ (ออกเสียง
ว+า "แอ็ท") คั่นระหว+างทั้งสองส+วนนี้ ตัวอย+างเช+น pranee@nectec.or.th ซึ่งมีชื่อผู(ใช( คือ pranee
และชื่อเครื่องบริการ คือ nectec.or.th
เมื่ อ ผู( ใ ช( ส+ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จดหมายจะถู ก เก็ บ ไว( ที่ เ ครื่ อ งเซิ ร ฟเวอร
จนกระทั่งผู(รับมาเปdดอ+าน เซิรฟเวอรที่ทําหน(าที่ดังกล+าวเรียกว+าเมลเซิรฟเวอร (mail server)
โปรแกรมที่ใช(ในการรับส+งจดหมายบางโปรแกรมอาจจะให(ผู(ใช(กําหนด Signature
เอาไว(ก+อน และเมื่อมีการส+งอีเมลทุกครั้งโปรแกรมก็จะต+อท(ายข(อความในส+วน เนื้อความจดหมายด(วย
Singature ที่กําหนดไว(ให(โดยอัตโนมัติ สําหรับส+วนท(ายจดหมายนี้อาจจะมีหรือไม+มีก็ได(โปรแกรมที่ใช(
งานในการรับส+งอีเมลที่มีผู(นิยมใช(งานมีอยู+หลายโปรแกรม มีทั้งที่เปCนแบบตัวอักษร (Text mode)
หรือแบบที่เปCนกราฟdกส (Graphic mode) โดยทั่วไปในเครื่องที่ใช(ระบบปฎิบัติการยูนิกซ ผู(ใช(
สามารถใช(โปรแกรม mail หรือ mailx เพื่ออ+านและส+งอีเมลได( และอีกโปรแกรมที่ได(รับ ความนิยม
อย+างสูง คือ โปรแกรม pine ซึ่งโปรแกรมที่กล+าวมาทั้งสองนี้จะทํางานในแบบตัวอักษร ส+วนโปรแกรม
ที่เปCนแบบกราฟdกสซึ่งทํางานอยู+บนระบบปฏิบัติการแบบกราฟdกสอย+างเช+น ไมโครซอฟตวินโดว ก็มี
อยู+หลายโปรแกรม ตัวอย+างเช+น โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรม Eudora โปรแกรม
Netscape Mail เปCนต(น

ภาพ 2.3 ตัวอยbางโปรแกรม MS Outlook ที่ใชในการสbงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ป!จจุบันมีหน+วยงานบางแห+งได(มีการพัฒนารูปแบบการให(บริการรับส+งอีเมลขึ้น
ใหม+เพื่อให(รองรับการใช(งานผ+านเครือข+าย WWW ได(อีกด(วย โดยผู(ใช(สามารถที่จะสมัครลงทะเบียนที่
เวบไซต ของหน+วยงานที่เปdดให(บริการได( จากนั้นก็จะได(รับอีเมลแอดเดรสและรหัสผ+านเพื่อขอเข(าใช(
บริการผ+านเวบไซตดังกล+าว บริการการรับส+งอีเมลผ+านเว็บในลักษณะนี้เรียกว+า เวบเมล (Web Mail)
สํ า หรั บ เวบเมลสํ า หรั บ ของต+ า งประเทศที่ ไ ด( รั บ ความนิ ย มในป! จ จุ บั น มี อ ยู+ ห ลายแห+ ง เช+ น
http://www.hotmail.com, http://www.yahoomail.com เปCนต(น ส+วนเวบเมลของไทยที่ให(
บริการฟรีหลายแห+งก็จะมีคําอธิบายและคําสั่งต+างๆ เปCนภาษาไทยเพื่อความสะดวกแก+ผู(ใช(ที่เปCนคน
ไทย อย+างเช+น http://www.chaiyomail.com, http://www.thaimail.com เปCนต(น
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ภาพ 2.4 ตัวอยbางเว็บเมลของไทย
2.2.3.2 เมลลลิงลิสต (Mailing List)
ลักษณะของ Mailing List เปCนเสมือนหนึ่งเครื่องมือที่ใช(กระจายข+าวสารและ
ข(อมูลเฉพาะกลุ+ม การใช(งานจะเปCนลักษณะของการสมัครเปCนสมาชิกของกลุ+มโดยใช( Email ของเรา
เปCนสื่อติดต+อและรับข+าวสารต+างๆจากกลุ+มที่เราไปสมัคร ซึ่งปกติจะเปCนกลุ+มที่มีความสนใจในสิ่ง
เดียวกับเรา ส+วนการสมัครโดยทั่วไปก็เพียงส+ง Email ของเราแจ(งความจํานงไปที่เจ(าของกลุ+ม หรือผู(ที่
มีอํานาจในการเพิ่มสมาชิกลงใน Mailing list ของกลุ+ม (Moderator) หลังจากนั้นเจ(าของกลุ+มหรือ
Moderator จะทําการเพิ่มชื่อของเราเข(าไปในฐานข(อมูลMailing list ของกลุ+ม ตัวอย+างของผู(
ให(บริการ Free Mailing list ที่ค+อนข(างเปCนที่นิยม เช+น
groups.yahoo.com
www.listbot.com
www.coolist.com
คุณลักษณะเด+นอื่นๆของ Free Mailing list ต+างๆนั้น นอกจากจะใช(กระจาย
ข+าวสารผ+านทาง Email แล(ว ยังสามารถใช(เปCนแหล+งฐานข(อมูลซึ่งสมาชิกของ Mailing list สามารถที่
จะดาวนโหลดไปได( นอกจากนั้นยังมีฟ!งก็ชันอํานวยความสะดวกอื่นๆเช+น มีปฏิทินที่สามารถจดบันทึก
เหตุการณสําคัญต+างๆ ซึ่งเมื่อเวลาก็จะมีการแจ(งเตือนผ+านทาง Email ให(กับสมาชิกใน Mailing Lists
โดยอัตโนมัติ มีบริการ Chat สําหรับสมาชิกที่ออนไลนอยู+ มีบริการอัลบั้มรูปภาพ และอื่นๆอีกมาก
ขึ้นอยู+กับผู(ให(บริการ Mailing List แต+ละแห+ง
2.2.3.3 บริการเขาใชระบบคอมพิวเตอรระยะไกล (Remote Login, Telnet)
บริการนี้อนุญาตให(ผู(ใช(สามารถเข(าไปทํางานต+างๆ ที่อยู+ในคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ
ที่เชื่อมต+ออยู+ในเครือข+ายอินเทอรเน็ตไม+ว+าเครื่องนั้นจะอยู+ใกล(หรือไกลก็ตาม ซึ่งผู(ใช(ไม+จําเปCนต(อง
เดินทาง เข(ามายังสถานที่ตั้งเพื่อใช(เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องดังกล+าว ทําให(ประหยัดเวลาและ
ค+าใช(จ+ายเปCนอย+างมาก ในการเข(าใช(ระบบคอมพิวเตอรระยะไกลนี้ผู(ใช(สามารถสั่งให(คอมพิวเตอรที่อยู+
ระยะไกล ดังกล+าวการทํางานต+างๆ ตามที่ต(องการได(โดยปrอนคําสั่งผ+านทางเครื่องคอมพิวเตอรที่
ผู(ใช(งานคนนั้นกําลังนั่งใช(งานอยู+ ผลลัพธในการทํางานเหล+านั้นก็จะถูกส+งกลับมาแสดงที่จอภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรนั้นด(วยเช+นกัน
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ในการใช(บริการนี้ ผู(ใช(งานจะต(องได(รับการอนุญาตจากผู(ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ต(องการเข(าไปใช(
งานก+อน ซึ่งผู(ใช(ผู(นั้นจะต(องทราบชื่อบัญชีพร(อมทั้งรหัสผ+านสําหรับการเข(าใช(เครื่อง คอมพิวเตอร
นั้ น ๆ ด( ว ย โปรแกรมที่ นิ ย มในการใช( บ ริ การนี้ ได( แ ก+ โปรแกรม telnet สํ า หรั บ โปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวมีอยู+มากมายเช+น โปรแกรม QvtNet, โปรแกรม HyperTerminal เปCนต(น
เมื่อเริ่มต(นใช(โปรแกรมดังกล+าวข(างต(น ผู(ใช(จะต(องระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอรหรือหมายเลขไอพีของ
เครื่องที่ต(องการจะติดต+อเพื่อใช(งาน จากนั้นโปรแกรมจะจําลองจอภาพของคอมพิวเตอร ที่ระบุเพื่อให(
ผู(ใช(กรอกชื่อบัญชีและรหัสผ+าน หากสามารถระบุได(ถูกต(องก็จะอนุญาตให(ผู(ใช(เข(าทํางานต+างๆ ใน
คอมพิวเตอรเครื่องนั้นได(

ตอบรับบริ การ

ภาพ 2.5 หลักการทํางานระบบลูกขbาย/แมbขbาย (Client-Server)
หลั ก การทํ า งานของบริ ก ารนี้ จะมี ลั ก ษณะที่ เ รี ย กว+ า ระบบลู ก ข+ า ย/แม+ ข+ า ย
(Client/Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งที่เปCนผู(ให(บริการด(านต+างๆ จะเรียกว+า เครื่องผู(ให(บริการ
หรือเครื่อง แม+ข+าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ติดต+อกับเครื่องแม+ข+ายเพื่อทําการ
ร(องขอใช(บริการต+างๆ เรียกว+า เครื่องผู(ใช(บริการหรือเครื่องลูกข+าย (Client) โดยเครื่องแม+ข+ายเครื่อง
หนึ่ง สามารถรองรับการให(บริการแก+เครื่องลูกข+ายได(จํานวนหลายเครื่อง ซึ่งในการเข(าใช(ระบบ
ระยะไกลนี้ เครื่องคอมพิวเตอรที่อยู+ระยะไกลที่ผู(ขอใช(เข(าไปใช(งานนั้นจะทําหน(าที่เปCนเครื่องแม+ข+าย
ส+วน เครื่องคอมพิวเตอรที่ผู(ใช(กําลังใช(งานนั้นจะทําหน(าที่เปCนเครื่องลูกข+าย โดยเครื่องแม+ข+ายจะ
สามารถรองรับการ ติดต+อจากเครื่องลูกข+ายได(หลากหลายประเภทไม+จํากัดว+าจะต(องเปCนเครื่องชนิด
เดียวกันหรือมีระบบปฏิบัติการเหมือนกัน เพราะการทํางานในระบบนี้จะไม+ขึ้นกับฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวร ผู(ใช(จึงสามารถใช(งานโปรแกรมประเภทนี้จากเครื่องคอมพิวเตอรได(หลากหลายชนิด เช+น
พีชี แมคอินทอช หรือเครื่องในระบบยูนิกสค+ายต+างๆ เพื่อติดต+อไปยังเครื่องที่เปCนเซิรฟเวอรในระบบ
ต+าง ๆ ซึ่งอาจเปCนเครื่องพีซีทั่วไปจนกระทั่งถึงเครื่องในระดับเมนเฟรมเลยก็ได(
ขั้นตอนการทํางานหลังจากเริ่มใช(งานโปรแกรมจากเครื่องลูกข+าย เปCนดังนี้
1. ติดต+อไปยังเครื่องแม+ข+ายที่ต(องการ
2. รอรับคําสั่งจากแปrนพิมพ
3. แปลงรูปแบบคําสั่งให(อยู+ในรูปแบบมาตรฐานแล(วส+งไปยังเครื่องแม+ข+าย
4. รอรับผลลัพธจากเครื่องแม+ข+ายในรูปแบบมาตรฐาน
5. แปลงรูปแบบผลลัพธ นําแสดงบนจอภาพ
2.2.3.4 บริการโอนยายขอมูล (FTP)
FTP ย+อมาจากคําว+า File Transfer Protocol ซึ่งเปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจาก
คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งซึ่งอาจจะอยู+ใกล(หรือไกลกันก็ตาม เช+น
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ถ+าย โอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องพีซีไปยังเครื่องแม+ข+าย ถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องแม+ข+ายมายัง
เครื่องพีซี หรือถ+ายโอนแฟrมข(อมูลระหว+างเครื่องแม+ข+ายด(วยกันเอง โดยปกติผู(ใช(สามารถถ+ายโอนแฟrม
ข(อมูลได(จะต(องได(รับอนุญาตจากผู(ดูแลเครื่องแม+ข+ายนั้น ซึ่งจะต(องทราบชื่อบัญชีและรหัสผ+านสําหรับ
การเข(าใช(บริการนี้ แต+ก็มีหลายหน+วยงานที่เปdดให(ผู(ใช(ทั่วไปสามารถถ+ายโอนแฟrมได(โดย ใช(ชื่อบัญชี
anonymous หรือ guest โดยใช(อีเมลแอดเดรสเปCนรหัสผ+านหรือบางแห+งก็ไม+ต(องระบุรหัสผ+านก็ได(

ภาพ 2.6 หลักการทํางานของการถbายโอนขอมูล
ในการถ+ายโอนแฟrมข(อมูล เครื่องที่ผู(ใช(กําลังใช(งานอยู+และมีการเรียกใช(โปรแกรม
สําหรับการถ+ายโอนแฟrม ข(อมูลนั้น จะเรียกว+า เครื่องต(นทาง (Local Host) ซึ่งทําหน(าที่เปCนเครื่องลูก
ข+าย นั่นเอง ส+วนชื่อเครื่องที่ทําการติดต+อไปเพื่อถ+ายโอนแฟrมข(อมูลนั้นเรียกว+า เครื่องปลายทาง
(Remote Host) โดยทําหน(าที่เปCนเครื่องแม+ข+ายสําหรับให(บริการนี้ โดยผู(ใช(งานโปรแกรมที่เครื่องต(น
ทางจะต(องระบุชื่อเครื่องหรือหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ต(องการใช(บริการ
การถ+ายโอนแฟrมข(อมูลมีการทํางาน 2 ลักษณะ คือ
1. get เปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องปลายทางมายังเครื่องต(นทาง (Download)
2. put เปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องต(นทางไปยังเครื่องปลายทาง (Upload)
ซอฟตแวรโปรแกรมสํ า หรั บ การใช( บ ริ การนี้ มีอ ยู+ เ ปC น จํ า นวนมาก และมี อยู+ บ น
ระบบปฏิบัติการต+างๆ แทบทุกระบบ ไม+ว+าจะเปCนระบบไมโครซอฟตวินโดว ดอส ยูนิกซ หรือแมคอิน
ทอช ซึ่ ง ซอฟตแวรเหล+ า นี้ มี ทั้ ง ที่ เ ปC น แบบแจกฟรี (Freeware) และแบบให( ท ดลองใช( ก+ อ น
(Shareware) ถ(าพอใจและต(องการใช(งานต+อไปหรือต(องการคุณสมบัติการทํางานที่ครบถ(วนของ
โปรแกรม นั้น ก็ต(องลงทะเบียนหรือสั่งซื้อจากผู(ขาย สําหรับโปรแกรมบนระบบปฏิบัติไมโครซอฟต
วินโดวที่นิยมใช(กันโดยทั่วไป เช+น WS_FTP, CuteFTP เปCนต(น นอกจากนี้มีผู(ใช(จํานวนมากนิยมใช(
บริการ ถ+ายโอนแฟrมข(อมูลผ+าน Web Browser
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ภาพ 2.7 หนาตbางแสดงการใชบริการโอนยายขอมูล
2.2.3.5 บริการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น (Usenet News)
Usenet News เปCนอีกบริการหนึ่งในอินเทอรเน็ต ซึ่งมีลักษณะเปCนกลุ+มสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนข(อมูลข+าวสารบนเครือข+ายอินเทอรเน็ต ซึ่งคล(ายคลึงกับการเปdดเวทีสาธารณะให(ผู(คน
ทั่วโลก มาแสดงความคิดเห็นร+วมกัน โดยผู(ใช(สามารถสมัคร (Subscribe) เข(าเปCนสมาชิกกลุ+มหัวข(อ
ใดก็ได(ที่ตนเองสนใจโดยไม+ต(องเสียค+าใช(จ+ายแต+อย+างใด ซึ่งเมื่อเปCนสมาชิกแล(วก็จะสามารถเรียก ดู
ข(อมูลข+าวสารต+างๆ ที่อยู+ภายในกลุ+มหัวข(อนั้นได( และยังสามารถขอความคิดเห็นหรือร+วมแสดงความ
คิดเห็น สอบถามข(อป!ญ หา หรือตอบข(อป!ญ หาของผู(อื่น ที่ถามมาในกลุ+มหัว ข(อนั้นๆ ได( สําหรั บ
Usenet News ได(มีการจัดแบ+งเปCนกลุ+มหัวข(อต+างๆ พร(อมทั้งยังมีกลุ+มหัวข(อย+อยไว(มากมายนับพันๆ
กลุ+ม เช+น กลุ+มการเมือง กลุ+มเทคนิคด(านคอมพิวเตอร กลุ+มดนตรี กลุ+มศิลปะ กลุ+มกีฬา เปCนต(น กลุ+ม
หัวข(อใน Usenet News เหล+านี้จะเรียกว+า Newsgroup และประเด็นข(อมูลข+าวสารในแต+ละกลุ+ม
หัวข(อจะเรียกว+า Article หากประสงคที่จะ ไม+ต(องการอ+านข+าวสารในกลุ+มหัวข(อนั้นอีก ก็สามารถ
ยกเลิกการเปCนสมาชิก (Unsubscribe) ของกลุ+มหัวข(อนั้นได(

ภาพ 2. 8 แสดงการใช Usenet News ผbานทางเครือขbาย
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เนื่องมาจากการที่มีกลุ+มหัวข(อต+างๆ ใน Usenet News เปCนจํานวนมาก จึงจัดเปCน
ประเภทได(โดยใช(ชื่อย+อนําหน(าของกลุ+มหัวข(อหลักประเภทต+างๆ ดังตัวอย+างในตารางต+อไปนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงโดเมนในยูสเน็ต
โดเมน
รายละเอียด
comp.
หัวข(อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
sci.
หัวข(อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยกเว(นคอมพิวเตอร
soc.
หัวข(อสังคมและการเมือง
news
หัวข(อเกี่ยวกับยูสเน็ต
rec.
หัวข(องานอดิเรก ศิลปะ กิจกรรมบันเทิง
misc.
หัวข(อทั่วไปที่ไม+สามารถจัดให(อยู+ในกลุ+มใดๆ ได(
alt.
หัวข(อนิวสกรุ•ปทางเลือกอื่นๆ
bionet. หัวข(อชีววิทยา
biz.
หัวข(อธุรกิจและโฆษณา
กลุ+มหัวข(อต+างๆ จะมีชื่อคล(ายกับระบบโดเมน กล+าวคือจะประกอบไปด(วย
ส+วนประกอบหลักคือ ชื่อกลุ+มหัวข(อหลัก ชื่อกลุ+มหัวข(อย+อยและอาจมีประเภทของกลุ+มหัวข(อย+อยใน
ลําดับต+อไป แต+ สําหรับในระบบของ Usenet News นั้นชื่อกลุ+มหัวข(อหลักจะอยู+ทางซ(ายมือ ส+วนชื่อ
ของกลุ+มหัวข(อย+อยรองๆ ลงไปจะอยู+ทางขวามือตามลําดับ โดยคั่นด(วยเครื่องหมายจุด ชื่อของกลุ+ม
หัวข(อ อาจจะมีความยาวไม+แน+นอน ตัวอย+างเช+น comp.ai.neural-nets คือ กลุ+มหัวข(อหลักด(าน
คอมพิวเตอร (computer) และมี ความสนใจทางสาขาด(านป!ญญาประดิษฐ (AI : Artificial
Intelligence) และสนใจในเรื่องของนิวรอลเน็ตเวิรก (neural-netswork) หรือ sci.polymers คือ
กลุ+มหัวข(อหลักด(านวิทยาศาสตร (science) ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโพลิเมอร (polimers) เปCน
ต(น
Usenet News นี้ก็มีมากมายหลายโปรแกรม เช+น โปรแกรม rn, tin และ rtin
และยังสามารถใช(บริการในเครือข+าย WWW เพื่อใช(บริการ Usenet News ผ+านทาง Web Browser
ได(เช+นกัน ป!จจุบันบนมีเว็บไซตจํานวนมากได(เปdดให(บริการ Usenet News โดยจัดกลุ+มหัวข(อใน
ลักษณะของไดเร็กทอรี ทําให(สามารถค(นหา กลุ+มหัวข(อที่น+าสนใจได(อย+างสะดวก นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมที่ถูกสร(างมาเพื่อใช(อ+านข+าวโดยเฉพาะอย+างเช+น โปรแกรม Knews เปCนต(น
2.2.3.6 การสนทนาออนไลน
นอกจากการติ ด ต+ อ ระหว+ า งผู( ใ ช( เ ครื อข+ า ยอิ น เตอรด( ว ยกั น โดยผ+ า นทางบริ การ
จดหมายอิเ ล็กทรอนิกสแล( ว บนเครื อข+า ยอิ นเทอรเน็ต ยังมีบริ การที่ผู( ใช( สามารถสื่อสารกับ ผู(ใช(
อินเทอรเน็ตคนอื่นๆ ได(ในขณะเวลาเดียวกันที่กําลังใช(งานอินเทอรเน็ตอยู+พร(อมๆ กันได( ซึ่งจะมี
ลักษณะของการสนทนาโต(ตอบกันอย+างทันทีทันใด โดยอาจจะเปCนการติดต+อกันโดยตรงระหว+าง
บุคคลสองคน หรือติดต+อ กันเปCนกลุ+ม กลุ+มละหลายคนก็ได( ซึ่งลักษณะของการคุยโต(ตอบกันทําได(โดย
การพิมพข(อความโต(ตอบกัน หรือการใช(เสียงเพื่อสนทนากันตามปกติ โปรแกรมที่ใช(สําหรับการ
สนทนาในป!จจุบันมี พัฒนาให(มีรูปแบบที่น+าสนใจ โดยสามารถนําเอาภาพกราฟdกสหรือตัวการตูน มา
เปCนตัวแทนผู(สนทนาได( นอกจากนี้ยังสามารถพูดตอบโต(โดยใช(เสียงโดยผ+านไมโครโฟนของคอมพิว
เตรได( หรือ สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของคู+สนทนาก็ได(หากคอมพิวเตอรได(ทําการติดตั้งกล(องวิดีโอ
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ไว( ด(วยการใช(บริการในลักษณะนี้ทําให(ผู(ใช(สามารถติดต+อกับผู(อื่นที่กําลังเข(าใช(งานอินเทอรเน็ตได(ทั่ว
โลก โดยไม+ต(องเสียค+าใช(จ+ายในการโทรศัพททางไกล และการสื่อสารโต(ตอบก็มีคุณภาพไม+ด(อยเกินไป
นักเมื่อเทียบกับพูดคุยผ+านทางโทรศัพทตามปกติ

ภาพ 2.9 ตัวอยbางโปรแกรมสนทนาออนไลน
โปรแกรม talk, ntalk และ ytalk เปCนโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช(กันในระบบยูนิกซ
ซึ่งสามารถพิมพข(อความโต(ตอบกันระหว+างผู(ใช(สองคนหรือมากกว+า โดยผู(ใช(ทุกคนจะต(องเชื่อมต+อกับ
เครือ ข+ายอินเทอรเน็ตและเข(ามาใช(งานระบบยูนิกซอยู+พร(อมกันในขณะที่ทําการสนทนา สําหรับ
โปรแกรมสนทนาออนไลนในรูปแบบกราฟdกสที่ได(รับความนิยมก็มีอยู+หลายโปรแกรม เช+น Internet
Phone, ICQ, MSN Messenger Service, Microsoft NetMeeting เปCนต(น ซึ่งโปรแกรมเหล+านี้ผู(ใช(
สามารถพูดคุยกันได(โดยการส+งข(อความ เสียง หรือภาพของคู+สนทนาได( และยัง สามารถใช(ในการ
รับส+งแฟrมข(อมูลระหว+างกันได(อีกด(วย ในส+วนของการสนทนาเปCนกลุ+มก็มีโปรแกรมประเภท IRC
(Internet Relay Chat) เปCนโปรแกรมที่ใช(ในการพิมพข(อความโต(ตอบ พร(อมๆ กันระหว+างกลุ+มคน
หลายคนซึ่งเรียกว+า กลุ+มสนทนา (channel) โดยเมื่อผู(ใช(เลือกกลุ+มสนทนาแล(วอาจเข(าร+วมในกลุ+ม
เฉยๆ หรือจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นด(วยก็ได( กลุ+มสนทนาเหล+า นี้มีจํานวนมากและหลากหลาย
หัวข(อเรื่องที่สนทนา โดยแต+ละกลุ+มจะมีหัวข(อเรื่องที่ไม+ซ้ํากัน
2.2.3.7 บริการคนหาขอมูลจากระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Library)
เนื่องจากมีความพยายามที่จะจัดตั้งระบบห(องสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Library) บนเครือข+ายคอมพิวเตอรเพื่อให(ข(อมูลประเภทต+างๆ ที่กระจายอยู+บนเครือข+ายอินเทอรเน็ต
เปCนระบบมากยิ่งขึ้น ทําให(ผู(ใช(สามารถสืบค(นได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว บริการที่เกี่ยวข(องได(แก+
2.2.3.7.1 ระบบอารชี (Archie) เปCนระบบช+วยค(นหาแฟrมข(อมูลจากเครื่องแม+
ข+ายที่ให(บริการ FTP สาธารณะ ซึ่งมีอยู+จํานวนมากมายบนเครือข+ายอินเทอรเน็ต การที่จะค(นหา
แฟrมข(อมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่องที่ให(บริการ เหล+านี้นับว+าเปCนเรื่องที่ยุ+งยากเปCนอย+างยิ่งเพราะ
ผู(ใช(อาจจะไม+ทราบว+าแฟrมข(อมูลนั้นอยู+บนเครื่องแม+ข+ายใด บริการนี้ถูกพัฒนาจากมหาวิทยาลัย Mc
Gill ใน Montreal ประเทศแคนาดา โปรแกรม นี้เปCนความพยายามเริ่มแรกที่จะใช(ระบบอินเทอรเน็ต
เสมือนเปCนคลังเพื่อเก็บ และเผยแพร+ข(อมูลสารสนเทศแก+ผู(ใช(งานเครือข+าย ผู(ใช(สามารถปrอนคําสั่งค(น
แฟrมข(อมูลที่ต(องการให(กับโปรแกรม แล(ว โปรแกรมจะทําการตรวจค(นฐานข(อมูลและแสดงแหล+งที่
เก็บแฟrมข(อมูลดังกล+าวออกมา จากนั้นผู(ใช(ก็สามารถใช(บริการ FTP เพื่อไป Download แฟrมข(อมูล
นั้นต+อไป
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ภาพ 2.10 ตัวอยbางการใชบริการอารชี
ในป!จจุบัน Archie ได(ถูกลดบทบาทลงอย+างมาก เนื่องจากได(พัฒนาระบบ
การจัดเก็บแฟrมข(อมูลและค(นหาบนเครือข+าย WWW แทน แต+ยังมีกลุ+มนักวิจัยบางกลุ+มที่ยังคงใช(
บริการ Archie อยู+
2.2.3.7.2 ระบบโกเฟอร (Gopher) ระบบ Gopher ได(รับการพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย Minnesota ในป^ ค.ศ.1991 ระบบนี้เปCนวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร+ประชาสัมพันธข(อมูล
ข+าวสารของหน+วยงานต+างๆ โดยเปdดให(ผู(ใช( สามารถสืบค(นหาข(อมูลต+างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอรแม+
ข+ายที่ให(บริการ Gopher ซึ่งจะเก็บข(อมูลของหน+วยงานนั้นๆ ได( เครื่องคอมพิวเตอรแม+ข+ายจะ
ให(บริการสืบค(นฐานข(อมูลในลักษณะ "เมนูลําดับชั้น (Hierarchy)" โดยจะมีเมนูให(ผู(ใช(เลือกค(นเข(าไป
ทีละหัวข(อจนกระทั่งถึงหัวข(อชั้นในสุด ซึ่งจะแสดง ข(อมูลที่ต(องการทีละหน(า
ระบบ Gopher จะมี เ ครื่ อ งแม+ ข+า ยให( บ ริ ก ารอยู+ ทั่ว ไปบนเครื อ ข+ า ย
อินเทอรเน็ต ซึ่งแต+ละเครื่องจะเก็บข(อมูลของหน+วยงานของตนเอง รวมถึงยังมีการเชื่อมโยง (Link) ไป
ยัง Gopher ในเครื่อง ให(บริการอื่นๆ ได(อีกด(วย ระบบ ดังกล+าวเปCนแนวคิดที่พัฒนาไปสู+โปรโตคอล
ไฮเปอรเทกซทรานเฟอร (HTTP) และภาษาไฮเปอรเทกซ (HTML) ในป!จจุบัน
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ภาพ 2.11 ตัวอยbางการใชบริการโกเฟอร
เนื่องจากระบบ Gopher ไม+ได(แยกหมวดหมู+ในการค(นหาด(วยคําสําคัญ
(Keyword) ผู(ใช(จึงต(องอาศัยการ สุ+มไปตามเมนู ซึ่งยากต+อการค(นหาข(อมูลที่ตนเองต(องการ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยแห+ง Nevada จึงพัฒนาระบบ Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Netoriented Index to Computerized Archives) ให(ใช(งานร+วมกับระบบ Gopher สําหรับระบบดัง
กล+าวนี้ใช(การค(นหาด(วย Keyword ได(ในทุกเมนูและทุกเครื่องแม+ข+ายที่ให(บริการ
ป!จจุบันระบบการให(บริการ Gopher นี้ก็ได(รับความนิยมน(อยลงเปCนอย+าง
มาก เนื่องจากบริการ WWW ได( เข(ามามีบทบาทแทนที่ เพราะสามารถนําเสนอข(อมูลได(หลากหลาย
รูปแบบมาก กว+าและผู(ใช(ก็ได(รับความสะดวกกว+าเปCนอย+างมาก
2.2.3.7.3 ระบบเวยส (WAIS) ย+อมาจากคําว+า Wide Area Information
Sever โดยมีจุดเริ่มต(นจากบริษัทคอมพิวเตอรชั้นนํา 4 บริษัทที่มีความต(องการจะใช(ทรัพยากรข(อมูล
ร+วมกัน จึงได(พัฒนาระบบ WAIS ขึ้นมาเพื่อใช(ในการแลกเปลี่ยนข(อมูลข+าวสารระหว+างกัน ผู(ใช(บริการ
สามารถใช(โปรแกรมนี้ค(นหาแหล+งข(อมูล โดยระบุสิ่งที่เกี่ยวข(องกับเนื้อหาในแฟrมข(อมูลที่ต(องการโดย
ใช(ภาษาปกติทั่วไป ไม+ต(อง ใช(ภาษาเฉพาะเจาะจงหรือภาษาของฐานข(อมูล
ระบบ WAIS ทํางานโดยการรับคําร(องเพื่อค(นหาข(อมูลที่ต(องการและจะ
ทําการค(นหาในเอกสารต(นฉบับว+าเอกสารใดตรงกับความต(องการ แล(วส+งรายการผลลัพธทั้งหมดมา
ให(แก+ผู(ใช(ป!จจุบัน ระบบนี้ก็ได(เปลี่ยนรูปแบบมาเปCนการค(นหาผ+านเครือข+าย WWW แทน ทําให(ความ
นิยมในการใช(งานระบบนี้น(อยลง
2.2.3.7 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) เปCนบริการที่ถือว+าได(รับความนิยม
มากที่สุดของอินเทอรเน็ตในป!จจุบัน ซึ่งอาจจะเรียกย+อๆ สําหรับบริการได(หลายแบบ เช+น WWW,
W3 หรือ Web โดยต+อไปนี้จะกล+าวเรียกสั้นๆ ว+า "เว็บ (Web)" เนื่องจากเวบเปCนบริการที่ให(ผู(ใช(
สามารถเข(าไปค(นหาข(อมูลต+างๆ ในอินเทอรเน็ตได(ง+ายและสะดวก ด(วยลักษณะของการแสดงผลใน
รูปแบบของ Hypertext ซึ่งเปCนวิธีการที่จะเชื่อมโยงข(อมูลจากเอกสารหนึ่งไปอีกข(อมูลของอีกเอกสาร
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หนึ่ง ทําให(การค(นหาครอบคลุมข(อมูลที่ต(องการมากยิ่งขึ้น และด(วยคุณสมบัติเช+นนี้จึงทําให(เว็บเปCน
บริการ ที่นิยมใช(ในการค(นหาข(อมูล และหน+วยงานต+างๆ จึงนิยมเผยแพร+ข(อมูลข+าวสารและบริการ
ต+างๆ ของตนเองผ+านทางเว็บกันเปCนจํานวนมากมาย
ข(อมูลที่นําเสนอในเว็บประกอบด(วย 2 ส+วน คือ ส+วนที่เปCนข(อมูลและส+วน
ที่เปCนตัวเชื่อมหรือลิงค (Link) โดย Link จะทําหน(าที่เชื่อมโยงข(อมูลที่ผู(ใช(เลือกเข(ากับข(อมูลส+วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข(อง ลักษณะของข(อมูลที่มีตัวเชื่อมนี้เรียกว+า Hypertext ตัวอย+างของเอกสารแบบ Hypertext
ที่รู(จักคุ(นเคยกันดีก็คือ ระบบช+วยเหลือ (Help) ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวนั่นเอง ข(อมูล
ที่นําเสนอในเว็บสามารถเปCนได(ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงก็ได(ทําให(รูปแบบใน
การนําเสนอข(อมูลมีความน+าสนใจมากยิ่งขึ้น
เว็บใช(สถาป!ตยกรรมเครือข+ายในรูปแบบของ Client/Server กล+าวคือ ผู(
ขอใช(บริการจะใช(โปรแกรมที่เรียกว+า "เว็บบราวเซอร (Web Browser)" หรือเรียกสั้นๆ ว+า Browser
ทําการระบุ แหล+งที่อยู+ของข(อมูล (URL : Uniform Resource Locator) เว็บบราวเซอรจะทําหน(าที่
ในสถานะของ Client ร(องขอข(อมูลที่ต(องการไปยังเครื่อง Server ซึ่งเปCนแหล+งที่อยู+ของข(อมูลนั้น
สําหรับเครื่อง Server ที่ให(บริการข(อมูลเว็บจะเรียกว+า "เว็บเซิรฟเวอร (Web Server)" หรือ "เว็บไซต
(Web Site)" เมื่อเว็บเซิรฟเวอรได(รับคําร(องก็จะส+งข(อมูลที่ต(องการกลับไปให(เว็บบราวเซอรเพื่อนําไป
แสดงผลให(แก+ผู(ใช(ทางจอภาพ ในการติดต+อระหว+างเว็บบราวเซอรและเว็บเซิรฟเวอรจะใช(โปรโตคอล
HTTP (HyperText Transfer Protocol) และข(อมูลจะจัดเก็บ ในรูปแบบมาตรฐาน HTML
(HyperText Markup Language)
การใช(งานเว็บไม+ต(องอาศัยการพิมพคําสั่งในการใช(งานมากเหมือนบริการ
อื่นๆ เนื่องจากในการค(นหาข(อมูลนั้นผู(ใช(สามารถกระทําโดยการเลือกค(นหาไปตามลิงคต+างๆ จนกว+า
จะพบข(อมูล ที่ต(องการ หรืออาจจะปrอนคําหรือข(อความที่เกี่ยวข(องกับข(อมูลที่ต(องการค(นหาก็ได(
นอกจากนี้เว็บยังสามารถเชื่อมโยงเข(ากับบริการประเภทอื่นๆ ในอินเทอรเน็ต เช+น Gopher, FTP,
Archie, Usenet News ได(อีกด(วย ดังนั้นการใช(งานเว็บจึงเปรียบเสมือนเปCนการใช(งานอินเทอรเน็ตที่
รวมบริการทุกประเภทเข(าไว(ด(วยกัน
โปรแกรมที่ทําหน(าที่เปCนเว็บบราวเซอรที่นิยม ได(แก+ Internet Explorer
(IE), Netscape Communicator, Mozzila Firefox, Opera เปCนต(น
โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser)
โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) หรือเรียกย+อๆ ว+า บราวเซอร
(browser) นั้น เปCนโปรแกรมที่ ทําหน(าที่ดึงข(อมูลจากเว็บเซอรเวอรเพื่อมาแสดงบนจอภาพแก+ผู(ใช(
และสามารถเชื่อม โยงไปยังลิงคต+างๆ ที่กําหนดไว( ซึ่งทําให(สามารถค(นหาข(อมูลข+าวสารจาก
แหล+งข(อมูลต+างๆ ในเครือข+ายอินเทอรเน็ตได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้เว็บบราวเซอรยัง
สามารถใช(เชื่อมต+อเข(า กับแหล+งข(อมูลที่ให(บริการประเภทอื่นๆ ในอินเทอรเน็ตได(ด(วย เช+น Telnet,
Gopher, Usenet News, FTP เปCนต(น
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ภาพ 2.12 โปรแกรม Internet Explorer
โปรแกรมเว็บบราวเซอรจะทํางานโดยดึงข(อมูลซึ่งจัดเก็บอยู+ในรูปแบบที่
เรียกว+า HTML (HyperText Markup Language) มาจากเว็บเซิรฟเวอรและแปลความหมายของ
รูปแบบข(อมูล ที่ได(กําหนดเอาไว(เพื่อนําเสนอแก+ผู(ใช( สําหรับข(อมูลที่อยู+ในรูปแบบของ HTML นั้นจะมี
การแบ+งเปCนหน(าๆ เหมือนกับหน(าในเอกสารปกติ ซึ่งแต+ละหน(านั้นจะเรียกว+า "เว็บเพจ (Web
Page)" เว็บเซิรฟเวอรหรือเว็บไซตซึ่งเปCนเครื่องคอมพิวเตอรแม+ข+ายที่เก็บรวบรวมเว็บเพจในเนื้อหา
ต+างๆ เอาไว(ผู(ใช(ก็สามารถใช(เว็บบราวเซอรร(องขอเพื่อเรียกค(นข(อมูลมาแสดงได(
ในแต+ละเว็บไซตจะมีวิธีการที่จะระบุที่อยู+ของข(อมูลที่ไม+ซ้ํากับเว็บไซตอื่นๆ
เรียกว+า Uniform Resource Locator หรือ URL ซึ่งจะประกอบด(วยสองส+วน คือ
1. โปรโตคอลหรือลักษณะของแหล+งข(อมูลที่ต(องใช(เพื่อดึงข(อมูลนั้น เช+น
ถ(าเปCนแหล+งข(อมูลที่เก็บรวบรวมแฟrมข(อมูลต+าง ๆ ที่ให(บริการ FTP ในส+วนนี้ก็จะใช(คําว+า ftp หรือถ(า
แหล+งข(อมูลเปCนแบบ HTML ส+วนนี้ก็จะใช(คําว+า http
2. แหล+ ง ที่ อ ยู+ ข องข( อ มู ล นั้ น โดยจะระบุ ชื่ อ เครื่ อ งโดยใช( ร ะบบไอพี
แอดเดรสหรือระบบชื่อโดเมนก็ได(ตามด(วยชื่อไดเรกทอรีและชื่อแฟrมข(อมูลของข(อมูลนั้น
2.2.2 การออกแบบเว็บเพจ
เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน(าหนังสือที่ประกอบด(วยข(อความและภาพเรียกได(
ว+าเปCนหน(าสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส แต+สิ่งที่แตกต+างจากหน(าสิ่งพิมพทั่วไปคือ เว็บเพจจํานวนล(านๆ
หน(าที่เห็นกันอยู+ในเวิลดไวดเว็บนั้นจะมีสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากเปCนหน(าที่เข(ารหัสเนื้อหาเพื่อ
บอกให(บราวเซอร (Browser) ทราบว+าต(องการอะไร
เว็บเพจจะรวมกันอยู+ในเว็บไซต (Website) หรือที่อยู+เว็บซึ่งเปCนที่รวบรวมเว็บเพจเหล+านั้น
อยู+ในเครื่องบริการอินเทอรเน็ตก+อนที่จะทาการออกแบบเว็บเพจแต+ละหน(า ผู(ออกแบบควรทาโครง
ร+างเว็บไซตไว(ก+อนเพื่อให(ทราบว+าเว็บไซตนั้นควรประกอบด(วยเว็บเพจอะไรบ(าง จานวนกี่หน(า องคปะ
กอบของการออกแบบเว็บเพจจะเกี่ยวเนื่องถึงรูปแบบเว็บเพจ ขนาดของหน(า การจัดหน(า พื้นหลัง
ศิลปะการใช(ตัวพิมพและโปรแกรมที่ใช(ในการออกแบบ โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้
2.2.2.1 รูปแบบเว็บเพจ
รูปแบบแนวนอนปกติแล(วในการผลิตสิ่งพิมพจะมีการจัดหน(ากระดาษทั้งในแนวตั้ง
หรือแนวนอนแล(วแต+ลักษณะของตัวหนังสือแต+ถ(าเปCนการจัดบนจอภาพแล(วการวางหน(าแนวนอนจะ
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เปCนสิ่งที่เหมาะสมมากกว+าการจัดในแนวตั้ง การสํารวจขนาดเดียว (One – size surfing) ควรให(หน(า
โฮมเพจมีทุกอย+างสมบูรณและมีขนาดพอดีเท+ากับเนื้อที่นั้น เพื่อที่จะให(ผู(อ+านสามารถดูทุกอย+างได(
ภายในหน(าเดียวโดยไม+ต(องเพื่อหน+ายในการใช(แถบเลื่อนดูรายละเอียดทุกอย+างเกี่ยวกับเว็บไซต
2.2.2.2 ขนาดของเว็บเพจ
จํากัดขนาดของแฟrมแต+ละหน(า โดยการกําหนดขีดจากัดเปCนกิโลไบตสาหรับ
“น้ําหนัก” ของแต+ละหน(าซึ่งหมายถึง จํานวนกิโลไบตของภาพกราฟdกทั้งหมดในหน(าโดยรวมภาพพื้น
หลังด(วย
2.2.2.3 การจัดหนา
กําหนดความยาวของหน(าให(สั้น โดยการกําหนดจานวนของข(อความที่จะบรรจุใน
แต+ละหน(า โดยควรมีระหว+าง 200 – 500 คําในแต+ละหน(าผู(ออกแบบสามารถเริ่มข(อความยาวๆ ใน
หน(าใหม+ได(และควรมีเลขกํากับหน(าอยู+ด(วย ใส+สารสนเทศที่สําคัญที่สุดในส+วนบนของหน(าเนื้อที่ๆ มีค+า
ที่สุดจะอยู+ในส+วนบนสุดของหน(าจอภาพนั่นเอง ใช(ความได(เปรียบของตาราง ตารางจะเปCนสิ่งที่
เอื้ออํานวยประโยชนและช+วยผู(ออกแบบได(เปCนอย+างมาก การใช(ตารางจะจําเปCนสาหรับการสร(าง
หน(าที่ซับซ(อนหรือไม+เรียบธรรมดา โดยเฉพาะอย+างยิ่งเมื่อเราต(องการใช(คอลัมนตารางจะใช(ได(เปCน
อย+างดีเมื่อใช(ในการจัดระเบียบหน(า เช+น การแบ+งแยกภาพกราฟdกหรือเครื่องมือนาทางออกจาก
ข(อความหรือการแบ+งข(อความออกเปCนคอลัมน
2.2.2.4 พื้นหลัง
ในการอ+านพื้นหลังที่มีลวดลายมากจะทําให(เว็บเพจมีความยากลําบากในการอ+าน
เปCนอย+างยิ่ง การใช(สีร(อนที่มีความเปรียบต+างสูงจะทําให(ไม+สบายตาในการอ+าน ดังนั้นจึงไม+ควร
เลือกใช(พื้นหลังที่ลวดลายเกินความจําเปCนและควรใช(สีเย็นเปCนพื้นหลัง จะทําให(เว็บเพจนั้นน+าอ+าน
มากกว+า
2.2.2.5 ศิลปะการใชตัวพิมพ
ความจําเปCนของการใช(ตัวพิมพ ผู(ออกแบบจะถูกจํากัดในเรื่องศิลปะการใช(ตัวพิมพ
บนเว็บมากกว+าในสื่อสิ่งพิมพ นอกจากนี้การพิมพในเว็บจะไม+สามารถควบคุมช+วงบรรทัด (Leading)
ซึ่งเปCนเนื้อที่ระหว+างบรรทัดหรือช+องไฟระหว+างตัวอักษร (Tracking) ได(ใช(ลักษณะกราฟdกแทน
ตัวอักษรธรรมดาให(น(อยสุดถึงแม(จะสามารถใช(ลักษณะกราฟdกแทนอักษรธรรมดาได(ก็ตามแต+ไม+ควรใช(
มากกว+า 2 – 3 บรรทัด ทั้งนี้เพราะจะทาให(เสียเวลาในการบรรจุลงมากกว+าปกติ
2.2.2.6 การนําทาง
รูปแบบการนําทางสามารถเปCนไปได(หลากหลายรูปแบบอาทิ ปุvม แถบเครื่องมือ
(รวมกลุ+มของสัญลักษณ รูป) ข(อความเชื่อมโยง กราฟdกเคลื่อนไหว ฯลฯ สามารถใช(ภาพถ+าย ภาพ
ลายเส(นหรือกราฟdกต+างๆ เพื่อเปCนเครื่องนําทางแก+ผู(อ+านหรืออาจใช(แผนที่ภาพ (Image map) ซึ่งเปCน
ภาพพร(อมจุดเชื่อมโยงที่มองไม+เห็นเพื่อเชื่อมโยงไปสู+เว็บเพจอื่นๆ ก็ได(เช+นกัน ตําแหน+งระบบการนํา
ทางขั้นแรกสู+ส+วนหลักของเว็บไซตควรเก็บรวมกันอยู+ในส+วนรวมที่เหมาะสม ถ(ามีการใช(หน(ายาวโดย
ต(องใช(แถบเลื่อนควรใส+เครื่องมือนําทางทั้งในส+วนและส+วนล+างของหน(า โดยอาจทําให(มีความแตกต+าง
กันโดยใช(เปCนภาพกราฟdกในส+วนบนและข(อความเรียบๆ ในส+วนล+างโดยที่ทั้งสองส+วนนั้นมีความหมาย
เดียวกัน
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2.2.2.7 รายละเอียดอื่นๆ
การออกแบบเว็บเพจยังมีรายละเอียดต+างๆ เช+น การจัดวางข(อความ ความคงตัว
และการย้ําลักษณะหน(าการใช(สีที่จํากัดเพียง 256 สี ภาพกราฟdกและอื่นๆ อีกมากมาย ผู(สนใจในการ
ออกแบบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได(จากเว็บไซตต+างๆ ที่ให(ความรู(ในเรื่องนี้ได(เปCนอย+างดี
2.2.3 การสรางเว็บเพจ
2.2.3.1 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
สามารถทํ า ได( ห ลายระบบขึ้ น อยู+ กั บ ลั กษณะของข( อ มู ล ความชอบของผู( พั ฒ นา
ตลอดจนกลุ+มเปrาหมายที่ต(องการนําเสนอ เช+น หากกลุ+มเปrาหมายเปCนกลุ+มเด็กวัยรุ+นและนําเสนอ
ข(อมูลเกี่ยวกับความบันเทิง อาจจะออกแบบให(ทิศทางการไกลของหน(าเว็บไซตที่หลากหลายใช(ลูกเล+น
ได(มากกว+าเว็บไซตที่นําเสนอให(กับผู(ใหญ+หรือเว็บไซตด(านวิชาการ ทั้งนี้หลักการออกแบบเว็บเพจ
สามารถแบ+งได( 3 ลักษณะคือ
ก. แบบลําดับขั้น (Hierarchy) เปCนการจัดแสดงหน(าเว็บเรียงตามลําดับ กิ่งก(านแตก
แขนงต+อเนื่องไปเหมือนต(นไม(กลับหัว

ภาพ 2.13 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบลําดับขั้น (Hierarchy)
ข. แบบผสม (Combination) เปCนการจัดหน(าเว็บชนิดผสมระหว+างแบบลําดับขั้น
และแบบเชิงเส(น ซึ่งเปCนลักษณะของเว็บเพจเพื่อการศึกษา

ภาพ 2.14 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบแบบผสม (Combination)

32

ค. แบบเชิงเส(น (Linear) เปCนการจัดแสดงหน(าเว็บเรียงต+อเนื้อไปในทิศทางเดียว

ภาพ 2.15 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบเชิงเสน (Linear)
2.2.3.1 การวางแผนการพัฒนาเว็บเพจ
ก.กําหนดไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร (Directory/Folder) ที่ใช(เก็บเอกสารเว็บ สร(าง
ภาพ หรือจัดหาภาพที่เกี่ยวข(องกับเนื้อหา จัดเก็บไว(ในไดเร็กทอรี่สร(างเอกสารเว็บโดยกําหนดชื่อไฟล
เอกสารเว็บตามข(อกําหนดของผู(ดูแลระบบเครือข+าย (Web System Administrator) แล(วจัดเก็บไว(
ในไดเร็กทอรี่
ข. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผ+านบราวเซอรส+งข(อมูลขึ้นเครื่องแม+ข+าย (Server)
และทําการตรวจสอบผลโดยการเรียกดูจากเครื่องแม+ข+าย
การวางแผนเพื่อพัฒนาเว็บเพจ เปCนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะเอกสารเว็บ
ที่สร(างจะเพิ่มจานวนเรื่อยๆ และมีจุดเชื่อม (Link) จํานวนมาก หากไม+มีการวางแผนไว(ก+อน จะทําให(
การปรับปรุง แก(ไขเกิดป!ญหาได(ง+าย ป!ญหาที่ประสบแน+นอนคือ ลืมไฟลที่เคยสร(างไว(แล(ว มีชื่อ
อะไรบ(าง ซึ่งจะส+งผลให(การทําจุดเชื่อมเกิดป!ญหาตามไปด(วย เพราะไฟลเหล+านี้จะทิ้งช+วงเวลานาน
พอสมควรจึงจะปรับปรุงอีกครั้ง วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อปrองกันป!ญหาดังกล+าว ควรวางแผนออกแบบ
เอกสารเว็บบนกระดาษและกําหนดชื่อไฟลของเอกสารเว็บแต+ละไฟล จากขั้นตอนนี้จะทาให(ผู(พัฒนา
มองเห็นภาพการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บได(ชัดเจนและพิจารณาต+อได(ว+าเอกสารเว็บแต+ละ
ไฟลมีความสัมพันธกับเอกสารอื่นๆ อย+างไรและสัมพันธกับไฟลเอกสารใด

ภาพ 2.16 ภาพแสดงตัวอยbางการสรางเว็บเพจเพื่อนําเสนอความรูเกี่ยวกับ HTML
การกําหนดไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอรก+อนที่จะทําการสร(างชุดเอกสารเว็บเพจ เปCน
ลําดับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติทุกครั้ง เพื่อให(เอกสารเว็บแต+ละชุดมีระบบการจัดเก็บที่เปCนระบบสามารถ
ค(นหาและเรียกใช(งานได(สะดวกในการสร(างชุดเอกสารเว็บแต+ละชุดจะมีไฟลต+างๆ จํานวนมาก ทั้งไฟล
เอกสาร HTML ไฟลภาพกราฟdก ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอและอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง ไฟลทั้งหมดนี้ควรจัดเก็บไว(
ในที่เดียวกัน อาจจะสร(างไดเร็กทอรี่ย+อยเพื่อแยกกลุ+มไฟลได( แต+จะต(องสร(างภายใต(ไดเร็กทอรี่หลักที่
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สร(างไว(ก+อนแล(วไม+ควรแยกไว(คนละที่เพราะจะทําให(การจัดเก็บเว็บมีป!ญหายุ+งยากได( เอกสารเว็บต(อง
เกี่ยวข(องกับรูปภาพโดยตรง ดังนั้นควรสร(างภาพหรือจัดหาภาพแล(วทําการคัดลอกมาไว(ในไดเร็กทอรี่
ที่ได(จัดเตรียมไว( เพื่อให(สะดวกในการเรียกใช(งานและการบริหารเว็บไซตในอนาคต
ไฟลเอกสาร HTML เปCนไฟลข(อความปกติ (Text File) ดังนั้นสามารถใช(โปรแกรม
สร(างเอกสารโปรแกรมใดก็ได(ช+วยในการลงรหัสคําสั่ง HTML เช+น RW, Notepad, Wordpad, MsWord, Cu-Write นอกจากนี้ในป!จจุบันมีโปรแกรมช+วยในการสร(างเอกสารเว็บอีกหลายระบบ ดังที่
แนะนําไปแล(ว อย+างไรก็ตามในขั้นเริ่มต(นนี้ขอแนะนําการลงรหัส HTML จากโปรแกรม Notepad ซึ่ง
เปCน Text Editor ที่มาพร(อมกับ Windows ทุกเวอรชันและด(วยวิธีนี้จะทําให(สามารถทําความเข(าใจ
กับเอกสารเว็บและชุดคําสั่ง HTML ได(ชัดเจนที่สุด หลังจากนั้นสามารถเลือกหาโปรแกรมอื่นๆ มาช+วย
ในการพัฒนาเอกสารเว็บต+อไปได(
จากที่ได(กล+าวไว(ว+าไฟลเอกสาร HTML เปCนไฟลข(อความปกติ ดังนั้นเพื่อให(
โปรแกรมบราวเซอรทราบว+าไฟลเอกสารนี้เปCนไฟลเฉพาะสําหรับกําหนดรูปแบบการแสดงผลผ+าน
อินเทอรเน็ต จึงมีลักษณะเฉพาะของไฟลเอกสารรูปแบบนี้คือ ในการจัดเก็บไฟลจะต(องกําหนด
นามสกุลหรือส+วนขยายของไฟล (File Extension) เปCน .html หรือ .html โดยข(อกําหนดเกี่ยวกับ
ไฟลนี้ขึ้นอยู+กับผู(บริหารเครือข+าย ดังนั้นก+อนทําการสร(างเอกสาร HTML ควรสอบถามจากผู(บริหาร
เครือข+ายที่จะนําข(อมูลไปฝากไว(ก+อนว+านามสกุลของไฟลคืออะไร นอกจากการกําหนดนามสกุลไฟล
ชื่อไฟลก็เปCนอีกส+วนหนึ่งที่ผู(พัฒนาต(องตระหนักด(วย เพราะผู(ให(บริการเผยแพร+ข(อมูลหรือผู(ดูและ
ระบบเครือข+าย อาจจะกําหนดชื่อไฟลเอกสาร HTML แตกต+างกันออกไป กําหนดให(ไฟลแรกของ
เอกสาร จะต(องมีชื่อเปCน index.html ส+วนไฟลที่เหลือกําหนดชื่อได(อิสระโดยใช(นามสกุลเปCน .htm
หรือ .html ก็ได
เมื่อได(พัฒนาเอกสารเว็บและตรวจสอบผลได(ตามที่ต(องการแล(วก็ส ามารถโอน
ข(อมูลนั้นๆ ไปยังเครื่องแม+ข+าย (Server) ได(โดยใช(โปรแกรมกลุ+มถ+ายโอนข(อมูล (FTP Software) เช+น
WinFTP, CuteFTP เปCนต(น ก+อนทําการโอนข(อมูลจะต(องทําการขอสิทธิ์และพื้นที่จากผู(ดูแลระบบ
ก+อนเสมอและตลอดจนต(องสอบถามข(อมูลที่จําเปCนประการแรกที่ต(องการทราบเพราะจะเปCนสิ่งที่
บอกว+าผู(พัฒนาเว็บมีสิทธิ์ในการถ+ายโอนข(อมูลหรือไม+ รหัสผ+านของบัญชี (Password) นอกจากชื่อ
บัญชีแล(วรหัสผ+านจะเปCนสิ่งที่ใช(ในการยืนยันการเข(าสู+ระบบและปrองกันบุคคลอื่นมาแอบอ(างใช(พื้นที่
ของเรา ชื่อเครื่องแม+ข+าย (Host Name) ชื่อเครื่องแม+ข+ายเปCนสิ่งจําเปCนที่ต(องทราบ เพราะเปCนชื่อที่
จะใช(ในการขอการติดต+อเพื่อใช(บริการฝากข(อมูลนั่นเองและชื่อนี้อาจจะมีชื่อแตกต+างกับชื่อเว็บไซตที่
เปCนสมาชิกอยู+ เช+น เว็บไซตหน+วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการเรียกดูคือ www.psu.ac.th,
www.pn.psu.ac.th, www.oas.psu.ac.th, www.cc.psu.ac.th และ www.cc.psu.ac.th เปCนต(น
ไดเร็กทอรี่ที่ใช(จัดเก็บข(อมูลบนเครื่องแม+ข+ายจําเปCนต(องสอบถามด(วย เพราะผู(ดูแล
ระบบมีการกําหนดค+าที่แตกต+างกันออกไป เช+น ผู(ดูแลระบบของเครือข+ายเอกชนบางแห+งกําหนดให(ใช(
ไดเร็กทอรี่เปCน Homepage เปCนต(น ชื่อเรียกดูเว็บไซตผ+านบราวเซอร URL หรือ Uniform
Research Locator หมายถึง ชื่อเรียกที่อยู+ของเว็บไซต เช+น เว็บไซตเครือข+าย School Net มี URL
คือ http://www.school.net.th เว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสแห+งชาติ หรือ
เนคเทคมี URL คือ http://www.nectec.or.th เปCนต(น การกําหนด URL นี้ผู(ดูแลระบบเปCนผู(
กําหนดให( ดังนั้นผู(พัฒนาเว็บเพจควรสอบถามจากผู(ดูแลระบบด(วยเสมอว+าเมื่อนําข(อมูลขึ้นไปเก็บไว(ที่
เครื่องแม+ข+ายแล(วจะเรียกดูข(อมูลอย+างไร
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การพิจารณาว+าจุดใดเปCนจุดลิงคสามารถกดคลิ๊กเมาสได(ให(ใช(วิธีการเลื่อนเมาสไปชี้
หากเมาสเปลี่ยนรูปร+างเปCนมือแสดงว+า ณ ตําแหน+งนั้นๆ กดคลิกเพื่อดูข(อมูลต+อไปได( เช+น เมื่อนํา
เมาสเลื่อนไปชี้ ณ ข(อความ “ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย” เมาสจะเปลี่ยนรูปไปเปCนรูปมือแสดง
ว+า ณ จุดนี้สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดได( ไฟลรูปภาพที่ถูกใช(บน web ในอินเทอรเน็ตมี Image
File เพียง 2 แบบเท+านั้นที่ถือว+าเปCนมาตรฐานในการออกแบบและสามารถ View ได(ใน Browser
มาตรฐานทั่วไปคือ
GIF ถือว+าเปCนมาตรฐานของ Image File บนอินเทอรเน็ตส+วนมากใช(สาหรับ
รูปที่เปCนกราฟdกสีน(อยๆ ไฟลแบบ GIF จะใช(การบีบอัดข(อมูลที่เรียกว+า Lamp Ziv – Welch (LZW)
ซึ่งมีข(อดีคือ สามารถบีบอัดข(อมูลได(เยอะและคายการบีบอัดออกมาได(เหมือนเดิมโดยไม+สูญเสียค+า
ความละเอียด ค+าเฉลี่ยของอัตราส+วนการบีบอัดข(อมูลคือ 4:1
JPEG คือนามสกุลของไฟลแบบ Raster เปCนแบบที่ดีที่สุดใช(สาหรับบีบอัพไฟล
แบบรูปภาพ โดยทั่วไปจะไม+เหมาะสมกับไฟลขนาดเล็ก ไฟลที่เปCนเส(นและกราฟdก ไฟลประเภท JPEG
ใช(วิธีการแยกค+าความสว+างออกจากค+าความเข(มของสีเพื่อลดขนาดของไฟล โดยใช(วิธีการคงความเข(ม
ของความสว+างไว(แล(วตัดความเข(มของสีออกไป แต+การลดความเข(มของสีอาจไม+สามารถสังเกตได(ด(วย
ตาเปล+าถ(าไม+ได(บีบอัดในอัตราส+วนที่มากเกินไป ดังนั้นเมื่อมีการ Save File แบบ JPEG เปCนการบีบ
อัดข(อมูลแบบที่สูญเสียความคมชัดของภาพ เนื่องจากการสูญเสียข(อมูลของสีไป ถึงแม(ว+าจะ Save
JPEG ด(วยค+าสูงสุดก็ตามก็จะมีการสูญเสียของคุณภาพสีอยู+ดีและคุณภาพของภาพจะไม+เทียบเท+ากับ
ต(นฉบับ
2.2.4 เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง
พัฒนาการของสตรีมมิ่ง สืบเนื่องมาจากการพัฒนาเว็บบราวเซอรในป^ ค.ศ.1993 โดยมีการ
ปรับปรุงการใช(งานของเว็บบราวเซอรให(ง+ายขึ้น เพิ่มความสามารถในการใช(งานทรัพยากรร+วมกัน
และเชื่อมโยงแหล+งข(อมูลเข(าด(วยกัน รวมถึงผู(ใช(งานสามารถเพิ่มรูปภาพที่ต(องการเข(าไปในเว็บไซด
และฟ!งเสียง ผ+านอินเทอรเน็ตได( แต+ไฟลเสียงที่แลกเปลี่ยนหรือส+งถึงกันจะมีขนาดใหญ+กว+าไฟล
ข(อความ เนื่องจากความสามารถในการส+งผ+านข(อมูลที่ไม+มากเพียงพอและความต(องการสื่อสารที่เพิ่ม
มากขึ้น เปCนผลให(ผู(ใช(งานต(องรอคอยเปCนระยะเวลานานเพื่อดาวนโหลดและส+งไฟลถึงกัน โดยการรอ
คอยนี้จะมีผลเฉพาะกับผู(ที่ต(องการรับฟ!งไฟลเสียง เนื่องจากไฟลดังกล+าวมีขนาดใหญ+ ดังนั้นการฟ!ง
เสียงความยาวหนึ่งนาทีโดยการใช(การเชื่อมต+อความเร็วต่ํา จะต(องรอการดาวนโหลดไฟลไม+ต่ํากว+า 5
นาที ส+วนการรับฟ!งเสียงที่มีคุณภาพระดับเดียวกับซีดีเพลงจะต(องรอประมาณ 2 ชั่วโมง โดยที่ไม+
สามารถทําอะไรกับไฟลที่กาลังดาวนโหลดได(เลยจนกว+าการดาวนโหลดจะเสร็จสิ้น
ป!ญหาหลักที่ทําให(ต(องรอคอยเพื่อฟ!งข(อมูลเสียงที่ต(องการ เกิดจากการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ต(องจัดเก็บข(อมูลลงบนฮารดดิสกก+อนนําข(อมูลทั้งหมดไปแสดงผล ผนวกกับโพรโตคอล
และเว็บบราวเซอรที่ใช(งานในช+วงนั้นไม+สนับสนุนการแสดงผล ไฟลเสียง ทําให(การแสดงผลไฟลเสียง
ต(องกระทําหลังจากบราวเซอรดาวนโหลดข(อมูลเสร็จสิ้นแล(ว ด(วยโปรแกรมซอฟตแวรที่สนับสนุนการ
เล+นไฟลเสียง เช+น โปรแกรม Media Player และ Audio Player เปCนต(น นอกจากนี้การถ+ายทอด
สัญญาณผ+านทางอินเทอรเน็ตต(องอาศัยความรู(ความชํานาญ และการเชื่อมต+อในระดับที่สูงกว+าที่
เปCนอยู+ ทําให(สตรีมมิ่งมีเดียถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช(แก(ไขป!ญหาดังกล+าว
สตรีมมิ่งมีเดียได(ส+งผลให(เกิดสื่อรูปแบบใหม+บนอินเทอรเน็ต โดยเปลี่ยนแปลงจากลักษณะ
ที่ต(องรอการดาวนโหลดข(อมูลลงสู+เครื่องคอมพิวเตอรแล(วจึงจะแสดงผลนั้น พัฒนาไปสู+การแสดงผล
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ไปพร(อมๆ กัน กับการส+งผ+านข(อมูลในช+วงเวลาเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนให(ผู(ใช(งานสามารถควบคุม
การแสดงผลผ+านสตรีมมิ่งในขณะที่กําลังแสดงผลอยู+ได( และสามารถถ+ายทอดสัญญาณได(ตรงกับความ
ต(องการของผู(ใช( (On – Demand) ซึ่งผู(ใช(กลุ+มที่พลาดการถ+ายทอดสดสามารถรับชมการถ+ายทอด
นั้นๆ ได(ในภายหลัง นอกจากนี้ไฟลที่ได(จากการดาวนโหลดจะถูกคัดลอกได(ง+าย ทําให(ไม+สามารถ
ปrองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได( แต+ในป!จจุบันสามารถใช(การเข(ารหัสข(อมูลที่เรียกว+า Digital Rights
Management (DRM) เข(ามาเพื่อใช(ปrองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล+าวได(

ภาพ 2.17 แสดงการเชื่อมตbอในระบบสตรีมมิ่ง
2.2.4.1 ลักษณะของสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media)
ลักษณะของสตรีมมิ่งมีเดียที่ได(รับความนิยมในป!จจุบันนี้ มี 3 แบบด(วยกัน คือ
1. โปรเกรสซีฟดาวนโหลด (Progressive Download) เปCนการผสมผสาน
วิธีการส+งข(อมูลแบบสตรีมมิ่ง และการดาวนโหลดเข(าด(วยกัน วิธีนี้เปCนการดาวนโหลดข(อมูลลงบน
เครื่องคอมพิวเตอรของผู(ชม ซึ่งในระหว+างที่ดาวนโหลดอยู+นั้นผู(ชมสามารถที่จะเล+นไฟลหรือแสดงผล
ไฟลได( ก+ อ นที่ ก ารดาวนโหลดนั้ น จะเสร็ จ สมบู ร ณเนื่ อ งจากระบบได( มี ก ารนํ า พื้ น ที่ บ างส+ ว นใน
หน+วยความจําชั่วคราวของคอมพิวเตอรเรียกว+า “บัฟเฟอร (Buffer)” มาใช(งานเพื่อเก็บพักข(อมูล
แต+วิธีนี้มักนิ ยมใช(กับไฟลมัลติมีเดี ยที่ไม+ใหญ+มากนัก เหมาะสาหรับผู(ที่ต( องการส+งไฟลข(อมูลที่ มี
คุณภาพสูงกว+าไฟลสตรีมมิ่งมีเดียทั่วไป โดยผ+านช+องสัญญาณ (Bandwidth) ที่มีขนาดจํากัด
2. ไฟลออนดีมานด (On - Demand) เปCนไฟลที่สามารถเรียกใช(งานได(ทันทีที่
ต(องการโดยไฟลเหล+านี้จะถูกเข(ารหัสในรูปแบบที่เหมาะสมกับการแสดงผลแบบสตรีมมิ่ง แล(วนําไป
จัดเก็บบนเซิรฟเวอรเพื่อให(ทุกคนสามารถเรียกใช(งานได(หลายคนพร(อมกัน โดยแต+ละคนสามารถ
ควบคุมฟ!งกชั่นการทํางานได(อย+างอิสระ ไม+ว+าจะเปCนการหยุดการแสดงผลชั่วคราว (Pause) แสดงผล
ย(อนกลับ (Rewind) การแสดงซ้ํา (Replay) ซึ่งได(รับความนิยมใช(งานกันอย+างแพร+หลาย ตัวอย+างเช+น
ระบบการศึกษาทางไกลผ+านเว็บ โดยที่ผู(เรียนสามารถเข(าถึงข(อมูลหรือบทเรียนได(ตลอดเวลาที่
ต(องการผ+านทางเครือข+ายอินเทอรเน็ต ข(อดีของระบบวิดีโอออนดีมานด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
บริการวีดิทัศนในรูปแบบม(วนหรือแผ+นวีดิทัศนชนิดต+างๆ แล(วระบบวิดีโอออนดีมานดมีข(อดีเหนือกว+า
หลายประการดังนี้
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- ให(บริการได(พร(อมกันจํานวนมาก ระบบวิดีโอออนดีมานดสามารถให(บริการ
ลู ก ข+ า ยที่ ร( อ งขอรายการเดี ย วกั น ได( พ ร( อ มกั น หรื อ ให( บ ริ ก ารรายการที่ ต+ า งกั น ทั้ ง หมดได( อี ก ด( ว ย
ความสามารถนี้เกิดจากการจัดการขององคประกอบของระบบอย+างมีประสิทธิภาพ
- ทํางานได(เร็ว การทํางานกับดิจิตอลวีดิทัศนในฮารดดิสกซึ่งมีความเร็วสูงและ
เข(าถึงข(อมูลทันทีแบบสุ+ม (Radom Access) จึงสามารถเปdดควบคุมและค(นหาได(อย+างรวดเร็วและ
ทันทีโดยไม+ต(องรอการกรอม(วนเทปไปมา
- ไม+เสื่อมคุณภาพจากการใช(งานวิดีโอออนดีมานดเปCนดิจิตอลวีดิทัศนที่เก็บอยู+
ในฮารดดิสกของคอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีเก็บ การตรวจเช็คและแก(ไขข(อผิดพลาดอย+างยอดเยี่ยม ข(อมูล
วีดิทัศนจึงถูกเก็บรักษาและนําไปใช(ได(ไม+การเสื่อมของข(อมูลหรือสูญหาย
- จัดทําบันทึกและรายงานได(สะดวก ด(วยความสามารถของคอมพิวเตอร จึงไม+
เปCนการยากที่จะบันทึกการใช(งาน ไม+ว+าจะเปCนชื่อผู(เรียกใช( รายการ ระยะเวลา ความถี่ พร(อมทั้งการ
จัดพิมพรายงานตามรูปแบบที่ต(องการได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว
- มีความปลอดภัยสูง การโยกย(ายเปลี่ยนแปลงหรือลบข(อมูลใดๆ บนเครื่อง แม+
ข+ายจะทําไม+ได(หากไม+มีหน(าที่ หรืออํานาจในการจัดการหมดป!ญหาอุบัติเหตุจากการตกหล+น สูญหาย
ชารุด หรือถูกลบทิ้งจากการใช(งาน
3. การแพรbสัญญาณสด (Live Broadcasting) การแพร+สัญญาณสดบน
อินเทอรเน็ตเปCนการแพร+สัญญาณเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น โดยที่ผู(ชมได(รับชมเหตุการณต+างๆ
ได(เปCนป!จจุบันและทันท+วงที ด(วยวิธีการแปลงสัญญาณนําข(อมูลเข(าจากกล(องวิดีโอไปเปCนข(อมูลดิจิทัล
แล(วส+งผ+านข(อมูลเหล+านี้ในรูปแบบของสตรีมไปยังเครื่องเซิรฟเวอรซึ่งได(ทาการติดตั้งระบบบริหาร
จัดการไว(แล(ว จากนั้นเครื่องเซิรฟเวอรจะทาการแพร+สัญญาณสดไปยังเครื่องของผู(ชมปลายทางได(
คราวละพร(อมกันเปCนจํานวนมาก
2.2.4.2 การใชสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) ในการเรียนการสอน
ป!จจุบันการเรียนการสอนไม+จํากัดอยู+เพียงห(องเรียนเท+านั้น ยังมีความรู(ที่สามารถ
หาได(จากแหล+งความรู(ต+างๆ ในอินเทอรเน็ตทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นเพื่อให(สอดคล(องกับเทคโนโลยีใน
ป!จจุบันที่นําความรู(ที่มีอยู+ในห(องเรียน หรือในสถานศึกษาไปเผยแพร+ไปยังสถานที่ต+างๆ จึงได(มีการ
ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ Web Base E-learning โดยใช( Streaming Multimedia Technology
เปCนสื่อในการถ+ายทอดความรู(จากเจ(าของวิชาให(เข(าสู+ชุมชนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ+มที่ขาดโอกาส
การศึกษาในชั้นเรียนรวมถึงกลุ+มนักศึกษาทั่วประเทศ ให(สามารถเข(าถึงแหล+งความรู(ที่เปCนรูปธรรมให(
ได(มากที่สุด
การผลิตสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) เพื่อใช(ในการเรียนการสอน จะมี
วิธีการบันทึกการสอนในชั้นเรียนปกติจากกล(อง VDO แล(วนําเอาสัญญาณ VDO Audio มาตัดต+อและ
แปลงเปCน Streaming Multimedia Content ที่มีความเร็วต+างๆ กัน รวมถึงสามารถแสดงร+วมกับสื่อ
การสอนที่สร(างโดยใช( Power point แล(วนําสื่อต+างๆ เหล+านั้นมารวมกัน และเผยแพร+ทาง
อินเทอรเน็ตในรูปแบบ Webpage ทําให(คณาจารยสามารถนําสื่อที่ใช(ในการสอนป!จจุบันที่มีอยู+แล(ว
มาปรับและประยุกต ใช(ในการสอนให(กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษาสามารถที่จะ
ทบทวนบทเรียนได(อย+างสะดวก หรือในกรณีที่ไม+สามารถเข(าเรียนในชั้นเรียนได(
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2.3 การประเมินผล
2.3.1 ความหมายของการประเมิน
เวอรเธอ และคณะ ได(ให(ความหมายของการประเมินผลว+า เปCนการพิจารณาหรือกําหนด
คุณค+าเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อตัดสินใจ และเขายังได(อธิบาย การประเมินโครงการว+าเปCนวิธีการสืบค(น
ตัดสินใจเพื่อ
- พิจารณามาตรฐานหรือเกณฑสําหรับตัดสินคุณภาพ และพิจารณาเกณฑดังกล+าวควรเปCน
เกณฑที่เกี่ยวข(องหรือไม+
- รวบรวมข(อมูลที่เกี่ยวข(อง
- ใช(เกณฑมาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค+า คุณภาพ คุณประโยชน หรือประสิทธิภาพที่เกี่ยวของ
ตามวัตถุประสงค
สครีเวน 1967 ได(อธิบายการประเมินผลว+า การประเมินผลเปCนการตัดสินคุณค+าของบาง
สิ่งบางอย+างโดยสรุปแล(ว การประเมิน เปCนการตัดสินคุณค+าของสิ่งที่ต(องการศึกษาโดยอาศัยข(อมูล
เปรียบเทียบกับเกณฑ
2.3.2 การประเมินสื่อ
สื่อการสอนจะมีคุณภาพก็ต+อเมื่อ ผู(สอนได(นําไปใช(อย+างเหมาะสมและถูกวิธีดังนั้นก+อนที่จะ
นําสื่อแต+ละอย+างไปใช( ผู(สอนควรจะได(ศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อการสอน ข(อดีและข(อจํากัด
อันเกี่ยวเนื่องกับตัวสื่อและการใช(สื่อในแต+ละอย+าง ตลอดจนการผลิตและการใช(สื่อให(เมาะสมกับ
สภาพการเรี ย นการสอนด( ว ยทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให( ก ารจั ด กิ จ กรรมการสอนบรรลุ ต ามจุ ด มุ+ ง หมายและ
วัตถุประสงคที่วางไว(นอกจากในการเลือกสื่อในการสอน ผู(สอนควรจะต(องมีการวิเคราะหเช+นกันว+ามี
การใช(สื่ออย+างเหมาะสมและเปCนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว(หรือไม+ ดังนั้นจึงควรมีการใช(สื่อตาม
ขั้นตอนต+างๆ ดังนี้
- ประเมินการวางแผนการใช(สื่อ เพื่อดูว+าสิ่งต+างๆ ที่วางไว(สามารถดําเนินไปตามแผน
หรือไม+ หรือเปCนไปเพียงตามหลักการทฤษฎีแต+ไม+สามารถปฏิบัติได(จริง จึงต(องเก็บรวบรวมข(อมูลไว(
เพื่อการแก(ไขปรับปรุงในการวางแผนครั้งต+อไป
- ประเมินกระบวนการใช(สื่อ เพื่อดูว+าการใช(สื่อในแต+ละขั้นตอนประสบป!ญหาหรืออุปสรรค
อย+างไรบ(าง มีสาเหตุมาจากอะไรและมีการปrองกันไว(อย+างไรหรือไม+
- ประเมินที่ได(จากการใช(สื่อ เปCนผลที่เกิดขึ้นกับผู(เรียนโดยตรงว+า เมื่อเรียนแล(วผู(เรียน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว(หรือไม+ และผลที่ได(นั้นเปCนไปตามเกณฑหรือต่ํากว+า
เกณฑ
การประเมินสามารถดําเนินการได( 3 ลักษณะ คือ
- การประเมินกระบวนการสอน เพื่อเปCนการประเมินว+าสามารถบรรลุได(ตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว(หรือไม+ทั้งในด(านผู(สอน สื่อการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมินสามารถกระทําได(ใน
ระยะก+อนการสอน ระหว+างการสอน และหลังการสอน
- การประเมินความสําเร็จของผู(เรียน ขึ้นอยู+กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว(ว+ามีเกณฑเท+าใด การ
วัดผลอาจทําได(ด(วยการทดสอบ การสอบปากเปล+า หรือดูจากผลงานของผู(เรียน สิ่งสําคัญที่จะทราบ
ได(ว+าผู(เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนมากน(อยเพียงใด คือ สังเกตจากการปฏิบัติและการแสดงออก
ของผู(เรียน
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- การประเมินสื่อและวิธีการสอน โดยการให(ผู(เรียนมีการอภิปรายและวิจารณการใช(สื่อ
และเทคนิควิธีการสอนว+าเหมาะสมมากน(อยเพียงใด
การประเมินคุณภาพจากการใช(สื่อ สามารถทดลองนําสื่อที่ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตาม
ต(องการแล(วนั้นไปทดลองใช( หลังจากนั้นทําการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได(ต(นแบบของสื่อที่มี
คุณภาพ ที่ผ+านการทดลองหาคุณภาพและการประเมินผลจนเปCนที่มั่นใจ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผู(วิจัยได(ทําการศึกษาค(นคว(างานวิจัยที่เกี่ยวข(องกับการสร(างสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู(
ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ต ดังต+อไปนี้
ชนากิต ติ์ ราชพิบู ลย และศศิ ธร ชูแก(ว (2547) ได( ทํา การพัฒ นาสถานี วิทยุ บนเครือข+า ย
อินเทอรเน็ต ผลคือ สามารถจัดรายการวิทยุบนเครือข+ายวิทยุบนเครือข+ายอินเทอรเน็ตแบบสด
(RealTime) โดยมีเว็บเพจที่นําเสนอในรูปแบบของ POP UP ที่ผู(ฟ!งสามารถติดต+อกับผู(จัดรายการ
ผ+านทาง Chatroom คุณภาพของสถานีวิทยุบนเครือข+ายอินเทอรเน็ต ที่ได(จากผู(เชี่ยวชาญโดยได(รับ
การประเมินจากผู(เชี่ยวชาญด(านสื่อและการนําเสนอ มีค+าเท+ากับ 4.2 ซึ่งอยู+ในเกณฑดี ผู(เชี่ยวชาญ
ทางด(านเนื้อหา มีค+าเท+ากับ 4.3 ซึ่งอยู+ในเกณฑดีและการประเมินคุณภาพของสื่อจากกลุ+มตัวอย+าง มี
ค+าเท+ากับ 3.7 ซึ่งอยู+ในเกณฑดี
ชุษณะ บุตรคุณ, วุฒินันท นาฮิม และศรายุทธ กิตติเนตรชนก (2552) ได(ทําการจัดตั้งสถานีวิทยุ
โทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อ
สร( า งและหาคุ ณ ภาพสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นเพื่ อ การเรี ย นรู( ผ+ า นเครื อ ข+ า ยอิ น เทอรเน็ ต ของภาควิ ช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได(ว+าการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+าย
อินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ถูกประเมินโดยผู(เชี่ยวชาญทางด(านสื่อ
เฉลี่ยทุกด(านเท+ากับ 4.70 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว( พบว+าอยู+ในเกณฑมากที่สุด และศึกษา
ความพึงพอใจของผู(เข(าใช(ที่มีต+อสถานีวิทยุโทรทั ศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตของ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได(ว+าความพึงพอใจของกลุ+มตัวอย+างผู(เข(าใช(สถานีวิทยุ
โทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีต+อ
การเข(าใช(สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ทุ กส+วนของสถานี วิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+ านเครือข+ายอิ นเทอรเน็ตของ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว+าคะแนนเฉลี่ยทุกด(านมีค+าเท+ากับ 4.40 เมื่อเทียบกับ
เกณฑแล(ว ความพึงพอใจของกลุ+มตัวอย+างผู(เข(าใช(สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนรู(ผ+านเครือข+าย
อินเทอรเน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเฉลี่ยโดยสรุป อยู+ในเกณฑมาก
มนตเทพ หงสแก(ว, ณัฐพล ราไพ และฆนากร บัวเกตุ (2545) ได(สร(างเว็บไซตวิดีโอออนดีมานด
วิชาโทรทัศนเพื่อการศึกษา เรื่องการตัดต+อแบบนอนลิเนียร (VIDEO ON DEMAND ON WEB
BSAED LEARNING : NON-LINEAR EDITING) เพื่อใช(ในการเรียนการสอนและให(ความรู(เกี่ยวการตัด
ต+อวิดีทัศนด(วยโปรแกรมตัดต+อแบบนอนลิเนียร ได(ผลการศึกษาตอบสนองวัตถุประสงคการจัดทํา
โครงงาน การประเมินคุณภาพด(านความคิดเห็นของเว็บไซตที่พัฒนาขึ้น โดยผู(เชี่ยวชาญซึ่งจะเปCน
ผู(เชี่ยวชาญทางด(านสื่อและการนําเสนอ และผู(เชี่ยวชาญด(านเนื้อหา ผลปรากฏว+าคุณภาพของเว็บไซต
ในด(านสื่อและการนําเสนอที่ค+าเท+ากับ 4.2 ซึ่งมีคุณภาพอยู+ในเกณฑดี และคุณภาพของเว็บไซตด(าน
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เนื้อหามีค+าเท+ากับ 4.3 ซึ่งคุณภาพอยู+ในเกณฑดี การประเมินทางด(านความคิดเห็นของกลุ+มตัวอย+าง
ทําการประเมินเท+ากับ 4.3 ซึ่งมีคุณภาพอยู+ในเกณฑดี เช+นเดียวกัน
ธวัชชัย ดวงวิไล, วีณา เหลาทองคา และจักรภูมิ วิจิตรสุนทร (2545) ได(ทําการพัฒนาการสร(าง
เว็บไซตสถานีวิทยุบนเครือข+ายอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร(างสถานีวิทยุบนเครือข+าย
อินเทอรเน็ต อันเปCนทางเลือกใหม+ในการรับฟ!งวิทยุ เพื่อประเมินคุณภาพของสถานีวิทยุบนเครือข+าย
อินเทอรเน็ต และเพื่อเปCนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู(ที่เข(าชมเว็บเพจผ+านสถานีวิทยุบน
เครือข+ายอินเทอรเน็ตที่สร(างขึ้น ผลการประเมินคุณภาพจากผู(เชี่ยวชาญด(านในด(านสื่อและการ
นําเสนอมีค+าเท+ากับ 4.5 ซึ่งมีคุณภาพอยู+ในเกณฑดีมาก และคุณภาพของเว็บไซตในด(านเนื้อหามีค+า
เท+ากับ 4.5 ซึ่งมีคุณภาพอยู+ในเกณฑดีมาก และผลจากกระประเมินคุณภาพเว็บไซตด(านความคิดเห็น
จากกลุ+มตัวอย+าง มีค+าเท+ากับ 4.5 ซึ่งมีคุณภาพอยู+ในเกณฑดีมากเช+นเดียวกัน
ธนวรรณ แก(วคง, ธันยธรณ ศิวานุเคราะห และ ธิติพร ศรีกิจเจริญศักดิ์ (2546) ได(ทําการสร(าง
เว็บไซตการผลิตรายการวิดีทัศนเพื่อการศึกษา เรื่องการเขียนบท เพื่อใช(ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากเว็บไซตการผลิตรายการวิดีทัศนเพื่อการศึกษา เรื่อง การเขียนบท การประเมิน
คุณภาพด(านความคิดเห็นโดยผู(เชี่ยวชาญด(านสื่อและการนําเสนอ 2 ท+าน และผู(เชี่ยวชาญทางด(าน
เนื้อหาจํานวน 2 ท+าน ผลปรากฏว+าคุณภาพของเว็บไซตในด(านสื่อและการนําเสนอมีค+าเท+ากับ 4.4 ซึ่ง
มีคุณภาพอยู+ในเกณฑดี และคุณภาพของเว็บไซตในด(านเนื้อหามีค+าเท+ากับ 4.21 ซึ่งคุณภาพอยู+ใน
เกณฑดี และผลจากการประเมินคุณภาพเว็บไซตในด(านความคิดเห็นจากกลุ+มตัวอย+าง มีค+าเท+ากับ
4.07 มีคุณภาพอยู+ในเกณฑดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ+มตัวอย+างมีค+าเท+ากับ 67.5
ณัฐ ยา สาธุ ธ รรม และนวรั ต น ภู พานไร+ (2551) ได( ทํา การผลิ ต วี ดิ ทัศนผ+ า นเว็ บไซต
เรื่อง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคของโครงงานคือ เพื่อผลิตวีดิทัศนผ+านเว็บไซต
เรื่อง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประเมินคุณภาพของวีดิทัศนผ+านเว็บไซต เรื่อง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และเพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต+อวีดิทัศนผ+านเว็บไซต เรื่อง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพของผู(เชี่ยวชาญทางด(านสื่อและการนําเสนอ มีค+าเฉลี่ย
เท+ากับ 3.61 อยู+ในระดับดี ผลการประเมินคุณภาพของผู(เชี่ยวชาญด(านเนื้อหาและการนําเสนอ มี
ค+าเฉลี่ยเท+ากับ 4.43 อยู+ในระดับดี และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต+อวีดิทัศนผ+านเว็บไซต เรื่อง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 4.66 อยู+ในระดับมากที่สุด
ศุภกร เนียมถนอม ( 2548) ทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอรายการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาทางอินเทอรเน็ต และนําเสนอรูปแบบเว็บไซตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ทางอินเทอรเน็ต โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของเว็บไซตตามองคประกอบดังนี้ 1. องคประกอบของ
เว็ บไซตโทรทั ศ นเพื่ อการศึ กษา 2. องคประกอบหน( า จอ 3. องคประกอบระบบนํ า ทาง
4. องคประกอบเครื่องมือสื่อสาร 5. องคประกอบการควบคุมการนําเสนอรายการโทรทัศน
6. องคประกอบการ Caption 7. องคประกอบประเภทของไฟลวีดิทัศน 8. องคประกอบลักษณะการ
นําเสนอของไฟลวีดิทัศน 9. องคประกอบโปรแกรมที่ใช(ในการรับชมไฟลวีดิทัศน 10. องคประกอบ
แนวทางการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาบนอินเทอรเน็ต 11. องคประกอบของรายการที่
เหมาะสมในการนําเสนอบนอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบว+าในเว็บไซตโทรทัศนเพื่อการศึกษาทาง
อินเทอรเน็ต ประกอบด(วย 5 เว็บเพจหลักคือ โฮมเพจ, เว็บเพจแสดงประวัติ, เว็บเพจแสดงคําแนะนํา
ในการเรียนรายวิชา, เว็บเพจประกาศข+าวและเว็บเพจคําถามที่พบบ+อย แต+ละเว็บเพจประกอบด(วย
ส+วนหัว ส+วนนําทางและส+วนท(าย โดยใช(ตารางจัดโครงร+างและใช(ข(อความนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เปCน
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สื่อประกอบในเพจ ระบบการนําทางใช(การนําทางลักษณะเว็บและใช(หน(าต+าง (Windows) เดิมในการ
นําเสนอเนื้อหา โดยใช(ไฮเพอรเท็กซเปCนรูปแบบการเชื่อมโยงบนเว็บไซต และใช(เมนูแบบข(อความหรือ
เมนูแบบ Drop down เปCนเครื่องมือในการนําทางบนเว็บไซต การติดต+อสื่อสารบนเว็บไซตโทรทัศน
เพื่ อ การศึ กษาควรใช( ก ารติ ด ต+ อสื่ อ สารแบบต+ า งเวลา (Asynchronous) โดยใช( เ ว็ บ บอรด
(Webboard) และอีเมล (e-mail) เปCนเครื่องมือสื่อสารบนเว็บไซต การควบคุมการนําเสนอไฟลวีดิ
ทัศนในเว็บไซตโทรทัศนเพื่อการศึกษา การนาเสนอไฟลวีดิทัศนใช(การแบ+งส+วนไฟลวีดิทัศนตาม
รายวิชา โดยโปรแกรม Windows Media Player และ โปรแกรม Real Player มีการควบคุมอย+าง
น(อยที่สุดคือ ระบบควบคุมการเล+น (Play), ระบบควบคุมการหยุด (Stop) และระบบควบคุมการหยุด
ชั่วคราว (Pause) โดยใช(รวมกับแถบค(นหา (Seek bar) ผลิตเปCนไฟลวีดิทัศนแบบ On Demand การ
นํารายการที่มีอยู+มาดัดแปลงรูปแบบไฟลให(เหมาะสม รูปแบบรายการที่เหมาะสมในการนาเสนอบน
เว็บไซตคือ รูปแบบรายการบรรยายประกอบเรื่อง, รูปแบบการสอนตรง และรูปแบบสารคดี

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงาน
ในการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ในครั้งนี้ผู'วิจัยมีวิธีการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห
ข'อมูล ตามลําดับหัวข'อดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใช'ในการศึกษา
3.3 ขั้นตอนในการสร'างเครื่องมือ
3.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
3.5 การเก็บรวบรวมข'อมูลและการวิเคราะหข'อมูล
3.6 สถิติที่ใช'ในการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช'ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป%ตตานี ได'แก ข'าราชการ ลูกจ'างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได' พนักงานราชการและลูกจ'างอื่นๆ จํานวน 1,793 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง
ได'มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรผู'ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 320 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช$ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช'ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด'วย
1. ฮารดแวร
1.1 เครื่องแมขาย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ ใช'หนวยประมวลผลกลางไมน'อยกวา 2
หนวย ใช' Xeon E5620 ความเร็วไมต่ํากวา 2.40 GHz, DDR3-1066 FSB มี Cache Level 3 ไมต่ํา
กวา 12 MB ใช'พลังงานไฟฟbา 80 วัตต แผงวงจรหลัก (Mainboard) บนแผงวงจรหลักรองรับหนวย
ประมวลผลกลางไมน'อยกวา 2 หนวย บนแผงวงจรหลักสามารถติดตั้งหนวยความจํา (RAM) ได'สูงถึง
192 GB บนแผงวงจรหลักมีชองเสียบแบบ PCI-Express ไมน'อยกวา 2 ชองเสียบ บนแผงวงจรหลักมี
ชุดควบคุมหนวยแสดงผล บนแผงวงจรหลักมีชุดควบคุมหนวยสื่อสารข'อมูล ใช'ชุดชิปเซต NC382i บน
แผงวงจรหลักมีชุดควบคุม SAS รองรับการติดตั้งฮารดดิสไมน'อยกวา 8 หนวย หรือมากกวา บน
แผงวงจรหลักมี RAID 0/1/10/5 ด'านหลังแผงวงจรหลักมีชองเสียบแบบ USB ด'านหลังแผงวงจรหลัก
มีชองเสียบแบบ RJ-45 ด'านหลังแผงวงจรหลักมีชองเสียบจอภาพ ด'านหลังแผงวงจรหลักมีชองเสียบ
PS/2 Mouse และ PS/2 Keyboard ด'านหลังแผงวงจรหลักมีชองเสียบ Serialมีหนวยแสดงผลติด
ตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก ใช'หนวยความจําต่ําสุด 64 MB หรือต่ํากวา หนวยความจําหลัก ขนาดไมต่ํา
กวา 12 GB หรือมากกวา แบบ PC3-10600R DDR3-RDIMM หรือดีกวา ฮารดดิสแบบ SAS ความจุ
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ตอหนวยไมน'อยกวา 300 GB มีจํานวนไมน'อยกวา 3 หนวย หรือมากกวา ดีวีดีไดรว จํานวนไมน'อย
กวา 1 หนวย สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux, Microsoft Windows Server 2000 หรือ
2003 ได' หนวยจายกระแสไฟฟbา (Power Supply) ขนาด 460 วัตต ทํางานแบบ Hot Swap
Redundant Power Supply หรือ Hot Plug Redundant Power Supply
1.2 เครื่องลูกขาย จํานวน 1 เครื่องขึ้นไป มีคุณสมบัติดังนี้ ใช'หนวยประมวลผลกลางความเร็ว
ไมต่ํากวา 3.2 GHz มีหนวยความจําหลักไมน'อยกวา 1 GB
1.3 จานบันทึกแบบแข็ง จํานวน 1 หนวย
1.4 VDO Encoder Card Input AV
2. ซอฟทแวร
2.1 Microsoft Windows Server 2003 Release 2 Enterprise Edition ลิขสิทธิ์แหงศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.2 Apache Web Server
2.3 MySQL Server
2.4 PHP Interpreter
2.5 Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 3 ลิขสิทธิ์แหงศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2.6 Windows Media Encoder 9
2.7 PSPP
3. แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี เป{นแบบมาตรวัดคา 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ
ของลิเกิรต (Likert)
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู'ใช'ที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี เป{นแบบมาตรวัดคา 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ
ของลิเกิรต (Likert)
5. สถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตป%ตตานี
3.3 ขั้นตอนในการสร$างเครื่องมือ
3.3.1 แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี
ผู'วิจัยได'ดําเนินการสร'างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนบน
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี โดยมีขั้นตอนใน
การสร'างแบบประเมินดังนี้
3.3.1.1 ศึกษาวิธีการสร$างแบบประเมิน รวบรวมข'อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข'อง เพื่อ
กําหนดแนวทางการสร'างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพตามวิธีของลิเกิรต (Likert) จากนั้น
ดําเนินการออกแบบประเมินสําหรับการประเมินคุณภาพด'านสื่อและการนําเสนอ โดยกําหนดหัวข'อ
หลักในการประเมินด'านสื่อและการนําเสนอ ในแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพได'กําหนด
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น'อย/พอใช'
ระดับ 1 หมายถึง น'อยที่สุด/ควรปรับปรุง
การแปลผลคุณภาพสื่อ
คะแนน 4.51 – 5.00 มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.51 – 4.50 มีคุณภาพอยูในระดับ ดี
คะแนน 2.51 – 3.50 มีคุณภาพอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 มีคุณภาพอยูในระดับ น'อย/พอใช'
คะแนน 0.01 – 1.50 มีคุณภาพอยูในระดับ น'อยที่สุด/ควรปรับปรุง
3.3.1.2 นําแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพที่สร$างขึ้นนําไปตรวจสอบ ผู'วิจัยได'
นําแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพที่สร'างขึ้น ให'ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาตรวจสอบและ
แนะนํา เพื่อปรับปรุงแก'ไขให'มีความถูกต'องเหมาะสมสามารถนําไปใช' เพื่อให'ผู'เชี่ยวชาญสามารถ
ประเมินคุณภาพได'จริง
3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู$ใช$ที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี
ผู'วิจัยได'ดําเนินการสร'างแบบประเมินความพึงพอใจของผู'ใช'ที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนบน
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี โดยมีขั้นตอนใน
การสร'างแบบประเมินดังนี้
3.3.2.1 ศึกษาวิธีการสร$างแบบประเมิน รวบรวมข'อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข'อง เพื่อ
กําหนดแนวทางการสร'างแบบประเมินความพึงพอใจตามวิธีของลิเกิรต (Likert) จากนั้นดําเนินการ
ออกแบบประเมิ น สํ า หรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจสํ า หรั บ ผู' เ ข' า ใช' ง านสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบน
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ในแบบประเมิน
ความพึงพอใจได'กําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน'อย/พอใช'
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน'อยที่สุด/ควรปรับปรุง
การแปลผลความพึงพอใจ
คะแนน 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
คะแนน 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจยูในระดับ น'อย/พอใช'
คะแนน 0.01 – 1.50 ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูในระดับ น'อยที่สุด/ควรปรับปรุง
3.3.2.2 นําแบบประเมินความพึงพอใจที่สร$างขึ้นนําไปตรวจสอบ ผู'วิจัยได'นําแบบ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพที่สร'างขึ้น ให'ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาตรวจสอบและแนะนํา
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เพื่อปรับปรุงแก'ไขให'มีความถูกต'องเหมาะสมสามารถนําไปใช' เพื่อให'ผู'เชี่ยวชาญสามารถประเมิน
คุณภาพได'จริง
3.3.3 สถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0
วิทยาเขตป3ตตานี
ผู' วิ จั ย ได' ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี มีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห0 (Analysis) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ก. สร'างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เป{นการค'นหาหัวเรื่องทั้งหมดและ
ความเกี่ยวข'องสัมพันธกันของหัวเรื่องที่จะทําให'เห็นภาพรวมของเว็บไซตวา ควรมีการนําเสนออยางไร
คณะผู'จัดทําได'ทําการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน แตละประเภทกับ
ผังเว็บไซตที่เกี่ยวข'องกับวิทยุโทรทัศน เทคนิคการนําเสนอตางๆ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษา
โครงการวิจัย เพื่อเรียบเรียงเป{นข'อมูลในการจัดทําแผนภูมิระดมสมอง
ข. สร'างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ (Concept Chart) ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากแผนภูมิ
ระดมสมองที่สร'างเสร็จแล'วอยางละเอียด เพื่อรวบรวมหัวเรื่องที่เหมาะสมมีความสัมพันธและมีความ
เกี่ยวโยงกันไว'ในกลุมเดียวกัน ในขั้นตอนนี้ได'ตัดและเพิ่มหัวเรื่องบางสวนได'ตามเหตุผลและความ
เหมาะสม เพื่อให'ได'หัวข'อที่นํามาพัฒนาเป{นเว็บไซตที่สมบูรณ
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
กําหนดวิธีการและรูปแบบการนําเสนอของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี รวมถึงการออกแบบการทํางานโครงสร'าง
ของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป%ตตานี ดังภาพ 3.1
Home
TV on Demand

ความเปGนมา
และความสําคัญ

บันทึกการสอน
ห'องบันทึกการสอน
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิชาอื่นๆ

Radio Live

TV Live

Embeded Code

Embeded Code

Webboard

เว็บลิงค0

Contact Us

แนะนํา/ติชม

http://www.e-ru.tv

ที่อยูสํานักงาน

ป%ญหาจากการใช'

http://www.dlf.ac.th

นายอํานาจ สุคนเขตร
หัวหน'าโครงการ

http://vod.oas.psu.ac.th

นายพิเชษฐ เพียรเจริญ
นายวิษณุ เพชรประวัติ

อาคาร 19

นายคณิศร รักจิตร
เทคโนโลยี
VCD/DVD
บรรยายพิเศษ
กิจกรรม
บันทึกอื่นๆ

ภาพ 3.1 โครงสร$างของสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0
วิทยาเขตป3ตตานี
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ผู'วิจัยได'ใช'ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซตดรูป%ลล (Drupal)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (Development) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ผู'วิจัยได'พัฒนาระบบการออกอากาศแบบสด ขั้นตอนนี้เป{นการทําให'สัญญาณภาพและ
เสียงเผยแพรได'บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผู'ฟ%งสามารถรับฟ%งได'จากทางบ'าน ที่ทํางานหรือสถานที่อื่นๆ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยทําการเข'า-ถอดรหัส (Encode) สัญญาณภาพและเสียง การดําเนินงาน
ในขั้นตอนนี้แบงเป{น 2 สวน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนการเข'า-ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียง โดยใช'เครื่องไมโครคอมพิวเตอรทําการ
เข'า-ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียงมีสมรรถนะดังตอไปนี้
- หนวยประมวลผลระดับ Core2Duo ความเร็ว 2.8 กิกะเฮิรซ (GHz)
- หนวยความจําหลัก (RAM) 1 กิกะไบต (GB)
- ฮารดดิสมีขนาด 250 กิกะไบต (GB)
- เครื่องอาน-เขียนแผนดีวีดี
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 3
ลิขสิทธิ์แหงศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- โปรแกรม Windows Media Encoder 9
- VDO Encoder Card Input AV
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร เชน Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google
Chrome เป{นต'น
จากนั้นผู'วิจัยดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder 9 โดยดําเนินการดังนี้
ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล WMEncoder.exe ดังภาพ 3.2

ภาพ 3.2 ไฟล0ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder
ชุดติดตั้งแสดงหน'าตาง Welcome to the Microsoft Windows Media Encoder
9 Series Setup Wizard ขึ้นมา ดังภาพ 3.3 คลิกปุƒม Next

ภาพ 3. 3 หน$าตาง Welcome to the Microsoft Windows Media Encoder 9 Series
Setup Wizard
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ชุดติ ดตั้งแสดงหน' าตาง Windows Media Encoder 9 Series License
Agreement ขึ้นมาดังภาพ 3.4 คลิกปุƒม I accept the terms in License Agreement แล'วคลิกปุƒม
Next

ภาพ 3.4 หน$าตาง Windows Media Encoder 9 Series License Agreement
จากนั้นชุดติดตั้งแสดงโฟลเดอรที่จัดเก็บโปรแกรม Windows Media Encoder ดัง
ภาพ 3.5 คลิกปุƒม Next โดยใช'คาที่ชุดติดตั้งกําหนดไว'ให'

ภาพ 3.5 ชุดติดตั้งแสดงโฟลเดอร0ที่จัดเก็บโปรแกรม Windows Media Encoder
เมื่อชุดติดตั้งพร'อมติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder แล'วแสดงหน'าตาง
ดังภาพ 3.6 คลิกปุƒม Install

ภาพ 3. 6 ชุดติดตั้งพร$อมติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder
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จากขั้นตอนที่ผานมารอสักครูจนกวาชุดติดตั้งแสดงปุƒม Finish ดังภาพ 3.7 แสดงวา
ได'ติ ดตั้งเสร็จสมบูร ณ ให'คลิกปุƒม Finish หน' าตางชุด ติด ตั้งถู กป„ด ลง เป{ นอั นเสร็จสิ้ นการติ ดตั้ ง
โปรแกรม Windows Media Encoder

ภาพ 3. 7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder เสร็จสมบูรณ0
หลังจากติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder แล'ว ทําจัดเตรียมการเข'าถอดรหัส (Encode) สัญญาณภาพและเสียง โดยทําการเชื่อมตอสัญญาณภาพแบบคอมโพสิตและ
กล'องบันทึกภาพวีดีโอเข'าสู VDO Encoder Card Input AV และ IEEE1394 และสัญญาณเสียงเข'า
ชองไลนอิน (Line-in) ของแผงวงจรเสียง (Sound Card) เมื่อจัดเตรียมการเข'า-ถอดรหัส (Encode)
สัญญาณภาพและเสียงแล'วใช'โปรแกรม Windows Media Encoder ทําการเข'า-ถอดรหัสสัญญาณ
ภาพและเสียง โดยดําเนินการดังนี้
เรียกโปรแกรม Windows Media Encoder ขึ้นมา โดยการคลิกปุƒม Start เลื่อนไปที่
Programs เลื่อนไปที่ Windows Media คลิกลงที่รายการ Windows Media Encoder ดังภาพ 3.8

ภาพ 3.8 แสดงการเรียก Windows Media Encoder
คลิกเมนู File เลือก New หรือคลิกเครื่องมือรูป
หน'าตาง New Session คลิกเลือก

จากนั้นคลิกปุƒม OK ดังภาพ 3.9

ภาพ 3.9 เลือกรูปแบบการทํางาน

จากนั้นโปรแกรมแสดง
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เลือกอุปกรณที่ใช'ในการนําเข'าสัญญาณภาพและเสียง ดังภาพที่ 3.10 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.10 เลือกอุปกรณ0ที่ใช$ในการนําเข$าสัญญาณภาพและเสียง
เลือกรูปแบบการออกอากาศ ผู'วิจัยได'เลือกใช'รูปแบบ Pull Technology เลือก
ตัวเลือก Pull from the encoder (the server or player initiates the connection) ดังภาพ
3.11 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.11 เลือกรูปแบบการออกอากาศ
โปรแกรมแสดงที่อยูของเว็บไซต (URL) พร'อมหมายเลขชองติดตอ (Port) ดังภาพ
3.12 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3. 12 โปรแกรมแสดงที่อยูของเว็บไซต0พร$อมหมายเลขชองติดตอ
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เลือกคุณภาพและความเร็วในการออกอากาศ ดังภาพ 3.13 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.13 เลือกคุณภาพและความเร็วในการออกอากาศ
ไมเลือกเก็บแฟbมถาวร (Archive File) ดังภาพ 3.14 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.14 ตัวเลือกแฟiมเก็บถาวร
ใสแฟbมวีดีโอเพิ่มเติม ระบุตัวเลือก No, I want to encode from my selected
devices only ดังภาพ 3.15 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.15 ใสแฟiมวีดีโอเพิ่มเติม
ระบุชื่อเรื่องลงที่ชองไตเติล (Title) ชื่อผู'ประพันธลงที่ชองออเธอร (Author) ลิขสิทธิ์
ลงที่ชอง Copyright ระดับการรับชมลงที่ชอง Rating และรายละเอียดลงที่ชอง Description ดังภาพ
3.16 จากนั้นคลิกปุƒม Next
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ภาพ 3.16 ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู$ประพันธ0 ลิขสิทธิ์ ระดับการรับชมและรายละเอียด
โปรแกรม Windows Media Encoder แสดงคาพารามิเตอรและรายละเอียดที่ได'
เลือกไว' พร'อมทั้งคลิกตัวเลือก Begin broadcasting when I click Finish ดังภาพ 3.17 จากนั้น
คลิกปุƒม Finish

ภาพ 3.17 คาพารามิเตอร0และรายละเอียดที่ได$เลือกไว$
จากนั้ น โปรแกรม Windows
(Broadcasting) ดังภาพ 3.18

Media

Encoder

เริ่ มทํ า การออกอากาศ

ภาพ 3.18 โปรแกรม Windows Media Encoder เริ่มออกอากาศ
2. ขั้นตอนของการสงสัญญาณข'อมูลภาพและเสียง ในขั้นตอนนี้ผู'วิจัยได'ดําเนินการติดตั้ง
โปรแกรม Windows Media Services บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003
Release 2 Enterprise Edition ลิขสิทธิ์แหงศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อทํา
สตรีมมิ่งเซิรฟเวอร (Streaming Server) ดังนี้
คลิกปุƒม Start เลือกรายการ Control Panel เลือกไอคอน Add or Remove Programs
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คลิกปุƒม Add/Remove Windows Components จากนั้นมีหน'าตาง Windows
Components Wizard แสดงขึ้นมา เลือกรายการ Windows Media Services แล'วคลิกปุƒม Next
ดังภาพ 3.19 รอจนกวาติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ แล'วคลิกปุƒม Finish

ภาพ 3.19 แสดงการเลือกรายการ Windows Media Services
เป„ดโปรแกรม Windows Media Services ด'วยการคลิกปุƒม Start เลือกรายการ All
Programs เลือกรายการ Administrative Tools แล'วคลิกรายการ Windows Media Services ดัง
ภาพ 3.20

ภาพ 3.20 แสดงการเปkดโปรแกรม Windows Media Services
คลิกเม'าสขวาที่ Add Publishing Point ดังภาพ 3.21

ภาพ 3.21 เลือก Add Publishing Point เพื่อถายทอดสัญญาณภาพและเสียง
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จากนั้นหน'าตาง Add Publishing Point Wizard ดังภาพ 3.22 แล'วคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.22 แสดงหน$าตาง Add Publishing Point Wizard
ใสชื่อ Publishing Point Name ที่ชอง Name ดังภาพ 3.23 แล'วคลิกปุƒม Next

ภาพ 3. 23 ใสชื่อ Publishing Point
เลือกรูปแบบการออกอากาศ (Broadcast) ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู'วิจัย ได'ใช'รูปแบบ
Encoder (a live stream) ดังภาพ 3.24 แล'วคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.24 เลือกรูปแบบการออกอากาศ
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เลือกรูปแบบการถายทอดแบบ Broadcast publishing point ดังภาพ 3.25 แล'วคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.25 รูปแบบการถายทอดแบบ Broadcast
เลือกการนําสงเนื้อหาแบบ Unicast (each clilent connects to the server;
suitable for most applications) ดังภาพ 3.26 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.26 แสดงการเลือกการนําสงเนื้อหาแบบ Unicast
ระบุ ไอพี แอดเดรสของเครื่ องคอมพิ ว เตอรที่ ได'ทํา การเข' า -ถอดรหั ส (Encode)
สัญญาณภาพและเสียง ดังภาพ 3.27 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.27 แสดงการระบุไอพีแอดเดรสของเครื่องที่ทําการเข$า-ถอดรหัส (Encoder)
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ไมเลือกเก็บแฟbมข'อมูลการเข'าใช'งาน ดังภาพ 3.28 จากนั้นคลิกปุƒม Next

ภาพ 3.28 ตัวเลือกเก็บแฟiมข$อมูลการเข$าใช$งาน
หน'าตาง Publilshing Point Summary ปรากฏขึ้นมาดังภาพ 3.29 คลิกปุƒม Next

ภาพ 3.29 หน$าตาง Publilshing Point Summary
หน'าตาง Completing the Add Publishing Point Wizard ปรากฏขึ้นมาดังภาพ
3.30 คลิกปุƒม Finish เริ่มการทํางานและเสร็จสิ้นการสร'าง Publishing Point

ภาพ 3.30 หน$าตาง Completing the Add Publishing Point Wizard
ขั้นตอนที่ 4 การนําไปใช$งาน (Implementation) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
นําข'อมูลที่ได'มาจากขั้นตอนการวิเคราะหและการออกแบบมาดําเนินการสร'าง
สถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตป%ตตานี โดยใช'ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซตดรูป%ล กําหนดโครงการสร'างเนื้อหาและสวน
ปฏิสัมพันธตางๆ เข'าด'วยกัน
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ นําสถานีวิทยุโทรทัศนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ที่สร'าง
เสร็จเรียบร'อยแล'วให'ผู'เชี่ยวชาญด'านโปรแกรม ด'านระบบเครือขายคอมพิวเตอรและด'านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 5 คน ดําเนินการประเมินสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี หลังจากได'ผลการประเมินผลและ
ข'อเสนอแนะแล'วมาปรับปรุงแก'ไขสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานีให'มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจ นํ า สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขาย
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผู'ใช'ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 320
คน โดยนําผลที่ได'จากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก'ไขสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานีให'ดียิ่งขึ้น
3.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
ผู'ศึกษาวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเป{นผู'ใช'งานสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2554
จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยแนะนําสื่อสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี ให'ผู'เข'าใช'งานทราบรายละเอียดที่สําคัญ
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช'งาน จากนั้นให'กลุมตัวอยางแสดงความพึงพอใจผานแบบประเมินความ
พึงพอใจ นําแบบประเมินความพึงพอใจมารวบรวมและหาคาเฉลี่ยแล'วนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
ความพึงพอใจที่ตั้งขึ้นมา
3.5 การเก็บรวบรวมข$อมูลและการวิเคราะห0ข$อมูล
3.5.1 การเก็บรวบรวมข$อมูล
การเก็บรวบรวมข'อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยได'ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ให' ผู' ทรงคุ ณวุ ฒิ ด' า นโปรแกรม ด' า นระบบเครื อขายคอมพิ ว เตอรและด' า นเทคโนโลยี
การศึ ก ษา จํ า นวน 5 คน ตรวจสอบสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ทยาเขตป%ต ตานี โดยแสดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ลงในแบบประเมิ น
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพผู'ทรงคุ ณวุ ฒิ จากนั้น นํ าแบบประเมิ น คุณภาพและประสิ ทธิ ภ าพพร' อม
ข'อเสนอแนะ มาดําเนินการบันทึกข'อมูลและแปรผลข'อมูล พร'อมทั้งดําเนินการปรับปรุงและแก'ไข
ระบบสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการตามข'อเสนอแนะของผู'ทรงคุณวุฒิ
2. ให'กลุมตัวอยางทําการทดลองใช'สถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี แล'วแสดงความระดับความคิดเห็นผานแบบประเมิน
ความพึ ง พอใจ จํ า นวน 200 คน จากนั้ น นํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจพร' อ มทั้ ง ข' อ เสนอแนะ
มาดําเนินการบันทึกข'อมูลและแปรผลข'อมูล พร'อมทั้งดําเนินการปรับปรุงและแก'ไขระบบสถานีวิทยุ
โทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการตามข'อเสนอแนะของกลุมตัวอยาง
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3.5.2 การวิเคราะห0ข$อมูล
1. วิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานัก
วิทยบริ การ มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ทยาเขตป% ต ตานี เกณฑการประเมิ น คุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ คาที่ยอมรับได'คือ 4.00 ขึ้นไป
2. วิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใช'สถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป%ตตานี เกณฑการประเมินความพึง
พอใจตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ คาที่ยอมรับได'คือ 4.00 ขึ้นไป
3. เมื่อทําการเก็บรวบรวมข'อมูลได'แล'ว จึงนําข'อมูลมาวิเคราะหตามหลักการสถิติโดยการ
หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.6 สถิติที่ใช$ในการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ผู'วิจัยได'ใช'คาสถิติสําหรับการแปรผลข'อมูลดังนี้
3.6.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean: X ) ใช'สูตรดังนี้
X=

เมื่อ

∑X
N

= คาเฉลี่ยเลขคณิต
∑ X = ผลรวมทั้งหมดของข'อมูล
N
= จํานวนข'อมูล
3.6.2 คาสถิติการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.:Standard Deviation) ใช'สูตรดังนี้
X

n

SD =

เมื่อ SD
x
X

n

( )

∑ xi−x
i =1

2

n −1

= คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= ข'อมูลแตละตัว
= คาเฉลี่ยเลขคณิต
= จํานวนข'อมูล

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ในครั้งนี้มีผลการวิจัยดังนี้
4.1 ผลการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
4.2 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู/เชี่ยวชาญ
4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู/ใช/งานที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
4.1 ผลการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี
จากการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร วิ ท ย า เ ข ต ป( ต ต า นี ผ ล คื อ ติ ด ตั้ ง ไ ว/ ที่ ชื่ อ
http://oarchannel.oas.psu.ac.th เผยแพรสัญญาณภาพและเสียงได/ทั้งแบบรายการถายทอดสด
และรายการเทปโทรทัศนด/วยเทคโนโลยีสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media Technology)
ภ า ย ใ น ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น ผ า น เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานีประกอบด/วยห/องสนทนาและกระดานสนทนา เพื่อ
เปRนชองทางติดตอสื่อสารระหวางผู/ใช/งานด/วยกัน ผู/ใช/งานกับผู/ดูแลระบบหรือผู/เรียนกับอาจารย อีก
ทั้งเปRน ชองทางในการประชาสัมพั นธขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ของสถานี วิทยุโทรทั ศนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ขาว
ประกาศของมหาวิทยาลัยและขาวประกาศของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเปRนแผนผังได/ดังภาพ 4.1
Home
TV on Demand

ความเป1นมา
และความสําคัญ

บันทึกการสอน
ห/องบันทึกการสอน
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

Radio Live

TV Live

Embeded Code

Embeded Code

Webboard

เว็บลิงค

Contact Us

แนะนํา/ติชม

http://www.e-ru.tv

ที่อยูสํานักงาน

ป(ญหาจากการใช/

http://www.dlf.ac.th

นายอํานาจ สุคนเขตร
หัวหน/าโครงการ

http://vod.oas.psu.ac.t

นายพิเชษฐ เพียรเจริญ

วิชาอื่นๆ

นายวิษณุ เพชรประวัติ
อาคาร 19

นายคณิศร รักจิตร
เทคโนโลยี
VCD/DVD
บรรยายพิเศษ
กิจกรรม
บันทึกอื่นๆ

ภาพ 4.1 ผังโครงสร,างเนื้อหาสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี
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ในกระบวนการรับสงสัญญาณภาพและสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ทําได/โดยการนําภาพ เสียงและสื่อ
อื่นๆ มาทําการเข/ารหัสสัญญาณข/อมูล (Encode) แล/วสงเข/าเครื่องแมขาย (Server) เพื่อดําเนินการ
เผยแพรสัญญาณภาพและเสียงแบบสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) บนเครือขายอินเทอรเน็ต ผู/ที่
สนใจสามารถเรียกชมได/ผานทางเว็บไซต http://oarchannel.oas.psu.ac.th ซึ่งสามารถสรุปเปRน
แผนผังได/ดังภาพ 4.2

ภาพ 4.2 แผนผังแสดงกระบวนการรับสงสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี
4.2 ผลการวิเคราะหข,อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู,เชี่ยวชาญ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ใช/ผู/เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นผาน
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งทําการประเมินในสวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
จํานวน 4 ข/อ สวนของตัวอักษร จํานวน 4 ข/อ สวนของปฏิสัมพันธ จําวน 5 ข/อ และสวนของภาพรวม
ของเว็บไซตสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ จํานวน 5 ข/อ จากนั้น
นําผลที่ได/มาหาคาเฉลี่ยในแตละหัวข/อดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสวนของภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ความเหมาะสมของกราฟfกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช/ประกอบ
4.00
0.00
ดี
2. ความเหมาะสมของภาพที่ใช/ประกอบ
4.00
0.00
ดี
3. ขนาดและตําแหนงของภาพมีความเหมาะสม
4.40
0.55
ดี
4. จํานวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมไมมาก
4.20
0.84
ดี
หรือน/อยเกินไป
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.15
0.49
ดี
จากตารางที่ 4.1 ผลการประเมินในสวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวม
เทากั บ 4.15 สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐานโดยรวมเทากั บ 0.49 เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพแล/วพบวาอยูในเกณฑดี
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสวนของตัวอักษร
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ความถูกต/องของตัวอักษร
4.00
0.00
ดี
2. รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม อานงาย ชัดเจน
4.20
0.84
ดี
3. ขนาดและตําแหนงของตัวอักษร
4.20
0.84
ดี
4. การใช/สีของตัวอักษรนาสนใจ
3.60
0.89
ดี
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.00 0.73
ดี
จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินในสวนของภาพตัวอักษร พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.73 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบวา
อยูในเกณฑดี
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสวนของภาพวีดีโอ
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ความเหมาะสมของขนาดและตําแหนงภาพวีดีโอที่ใช/
4.40
0.55
ดี
2. คุณภาพของวีดีโอ ความตอเนื่องและความคมชัด
4.00
0.00
ดี
3. คุณภาพของเสียง ความตอเนื่อง ความชัดเจนและระดับความดัง
4.40
0.89
ดี
4. ความสอดคล/องระหวางภาพวีดีโอกับเสียง (Synchronize)
4.60
0.55
ดีมาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.35 0.59
ดี
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จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินในสวนของภาพวีดีโอ พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.35 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.59 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบวาอยูใน
เกณฑดี
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสวนของปฏิสัมพันธ
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. เปfดโอกาสให/ผู/ใช/โต/ตอบกับผู/สอนหรือผู/จัดรายการของแตละชองได/
4.00
0.00
ดี
2. ความเหมาะสมของห/องสนทนาแตละชอง
3.80
0.45
ดี
3. ความเสถียรภาพของห/องสนทนา
4.00
0.00
ดี
4. ความเหมาะสมของกระดานสนทนาแตละชอง
3.60
0.55
ดี
5. ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา
4.40
0.55
ดี
คาเฉลี่ยโดยรวม
3.96
0.45
ดี
จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินในสวนของปฏิสัมพันธพบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.96 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.45 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบวาอยูใน
เกณฑดี
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสวนของภาพรวมของ
เว็บไซตสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. สามารถดึงดูดให/ผู/เข/าชมมีความสนใจ
4.00
0.00
ดี
2. เมนูตางๆ มีความชัดเจน ไมสับสน
4.00
0.71
ดี
3. ความสะดวกในการเข/าชมรายการ
4.80
0.45
ดีมาก
4. บอกรายละเอียดข/อมูลตางๆ ของสถานีได/ครบถ/วน
4.00
0.00
ดี
5. มีการอัพเดทขาวสารตลอดเวลา
4.00
0.00
ดี
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.16 0.47
ดี
จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินในสวนของภาพรวมของเว็บไซตสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
อิน เทอรเน็ต ของสํ า นักวิ ทยบริ การพบวามีคาเฉลี่ ย โดยรวมเทากั บ 4.16 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวมเทากับ 0.47 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบวาอยูในเกณฑดี
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหข/อมูลโดยรวมจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. สวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.15
0.49
ดี
2. สวนของตัวอักษร
4.00
0.73
ดี
3. สวนของภาพวีดีโอ
4.35
0.59
ดี
4. สวนของปฏิสัมพันธ
3.96
0.45
ดี
5. สวนของภาพรวมของเว็บไซตสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
4.16
0.47
ดี
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.12
0.55
ดี
จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินโดยรวมพบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.55 เมื่อเที ยบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแล/วสรุปได/วาอยูใน
เกณฑดี
4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู,ใช,งานที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี
การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ดําเนินการหาความพึงพอใจของผู/ใช/งานที่มีตอสถานี
วิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 320 คน แสดงความคิดเห็นผานแบบประเมินความ
พึงพอใจ โดยแบงเปRน 3 ตอน ได/แก ตอนที่ 1. ข/อมูลพื้นฐานทั่วไป ตอนที่ 2. ด/านความพึงพอใจและ
ตอนที่ 3. ข/อเสนอแนะ จากนั้นนําผลที่ได/มาแจกแจงข/อมูลพื้นฐานทั่วไปและความพึงพอใจมาหา
คาเฉลี่ยในแตละหัวข/อดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงการจําแนกเพศของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน) ร,อยละ
ชาย
138
43.1
หญิง
182
56.9
รวม
320
100.0
จากตารางที่ 4.7 พบวามีจํานวนผู/เข/าใช/สถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานัก
วิทยบริการทั้งสิ้น 320 คน เปRนเพศหญิง คิดเปRนร/อยละ 56.9 และเปRนเพศชาย คิดเปRนร/อยละ 43.1
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ตารางที่ 4.8 แสดงการจําแนกอายุของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน)
ร,อยละ
21-25 ปl
23
7.2
26-30 ปl
91
28.4
31-35 ปl
68
21.3
36-40 ปl
21
6.6
41-45 ปl
51
15.9
46-50 ปl
38
11.9
51-55 ปl
20
6.3
56-60 ปl
7
2.2
มากกวา 60 ปl
1
0.3
รวม
320
100.0
จากตารางที่ 4.8 พบวา ชวงอายุของผู/เข/าใช/สถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ 26-30 ปl คิดเปRนร/อยละ 28.4 รองลงมาคือชวงอายุ 31-35 ปl คิดเปRน
ร/อยละ 21.3 และน/อยที่สุดคือชวงอายุมากกวา 60 ปl คิดเปRนร/อยละ 0.3
ตารางที่ 4.9 แสดงการจําแนกสถานภาพของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน)
ข/าราชการ
104
ลูกจ/างประจํา
22
พนักงานราชการ
50
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน
64
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได/
54
ลูกจ/างอื่นๆ
26
รวม
320

ร,อยละ
32.5
6.9
15.6
20.0
16.9
8.1
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบวา สถานภาพของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มากที่ สุ ด คื อ ข/ า ราชการ คิ ด เปR น ร/ อ ยละ 32.5 รองลงมาคื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน คิดเปRนร/อยละ 20.0 และน/อยที่สุดคือ ลูกจ/างประจํา คิดเปRน
ร/อยละ 6.9
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ตารางที่ 4.10 แสดงการจําแนกหนวยงานของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน)
คณะศึกษาศาสตร
23
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
93
คณะศิลปกรรมศาสตร
15
คณะวิทยาการสื่อสาร
3
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
คณะรัฐศาสตร
10
สํานักวิทยบริการ
44
สํานักงานอธิการบดี
71
ศูนยคอมพิวเตอร
4
คณะทันตแพทยศาสตร
22
คณะแพทยศาสตร
2
คณะเภสัชศาสตร
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
3
หนวยคอมพิวเตอร วิทยาเขตป(ตตานี
12
รวม
320

ร,อยละ
7.2
4.4
29.1
4.7
0.9
0.3
3.1
13.8
22.2
1.3
6.9
0.6
0.9
0.9
3.8
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบวา หนวยงานของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปRนร/อยละ 29.1 รองลงมา
คือ สํานักงานอธิการบดี คิดเปRนร/อยละ 22.2 และน/อยที่สุดคือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คิดเปRนร/อยละ
0.3
ตารางที่ 4.11 แสดงการจําแนกสถานที่เรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน)
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
274
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
46
รวม
320

ร,อยละ
85.6
14.4
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบวา สถานที่เรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
คิดเปRนร/อยละ 85.6 และน/อยที่สุดคือ ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี คิด
เปRนร/อยละ 14.4
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ตารางที่ 4.12 แสดงการจําแนกโปรแกรมเว็บบราวเซอรที่เรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งาน
เพศ
จํานวน (คน)
ร,อยละ
Internet Explorer
201
62.8
Mozilla FireFox
53
16.6
Google Chrome
58
18.1
Safari
3
0.3
Opera
5
1.6
รวม
320
100.0
จากตารางที่ 4.12 พบวา โปรแกรมเว็ บ บราวเซอรที่ เ รี ย กใช/ ง านของผู/ เ ข/ าใช/ ง านสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ Internet Explorer คิดเปRน
ร/อยละ 62.8 รองลงมาคือ Google Chrome คิดเปRนร/อยละ 18.1 และน/อยที่สุดคือ Safari คิดเปRน
ร/อยละ 0.3
ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการสวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ภาพที่ใช/ประกอบมีความนาสนใจ
4.13
0.77
มาก
2. ขนาดของภาพมีความชัดเจน
4.20
0.78
มาก
3. ภาพมีสีสันสวยงาม
4.18
0.82
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.17
0.79
มาก
จากตารางที่ 4.13 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ
0.79 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล/วพบวาอยูในเกณฑมาก
ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการสวนของตัวอักษร
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ความเดนชัดของหัวข/อและสวนที่เน/นความสําคัญ
4.18
0.75
มาก
2. รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใช/ในการอานได/ชัดเจน
4.24
0.73
มาก
3. การใช/สีของตัวอักษรนาสนใจ
4.18
0.87
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.20
0.78
มาก
จากตารางที่ 4.14 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ
0.78 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล/วพบวาอยูในเกณฑมาก
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ตารางที่ 4.15 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการสวนของวีดีโอ
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. ความเหมาะสมของขนาดและตําแหนงภาพวีดีโอที่ใช/
4.29
0.78
มาก
2. คุณภาพของภาพวีดีโอ
4.32
0.76
มาก
3. ความตอเนื่องของภาพวีดีโอ
4.37
0.80
มาก
4. คุณภาพของเสียง
4.27
0.88
มาก
5. ความตอเนื่องของเสียง
4.38
0.81
มาก
6. ระดับความดังของเสียง
4.32
0.80
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.32
0.80
มาก
จากตารางที่ 4.15 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ
0.80 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล/วพบวาอยูในเกณฑมาก
ตารางที่ 4.16 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการสวนของด/านปฏิสัมพันธ
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. การควบคุมเว็บไซตทําได/งายและสะดวก
4.27
0.74
มาก
2. กระดานสนทนามีความเหมาะสม
4.25
0.75
มาก
3. ชองทางในการแนะนํา ติชม ให/ข/อเสนอแนะตางๆ
4.24
0.80
มาก
4. ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา
4.30
0.83
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.26
0.78
มาก
จากตารางที่ 4.16 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ
0.78 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล/วพบวาอยูในเกณฑมาก
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหข/อมูลโดยรวมจากการประเมินความพึงพอใจของผู/ใช/งาน
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย
1. สวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.17 0.79
มาก
2. สวนของตัวอักษร
4.20 0.78
มาก
3. สวนของภาพวีดีโอ
4.32 0.80
มาก
4. สวนของปฏิสัมพันธ
4.26 0.78
มาก
คาเฉลี่ยโดยรวม
4.23 0.78
มาก
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จากตารางที่ 4.17 ผลการประเมินโดยรวมพบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมเทากับ 0.78 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล/วสรุปได/วาอยูในเกณฑมาก

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
2. เพื่อศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู6เข6าใช6ที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
5.1 สรุปผล
จากวัตถุประสงคดังกลาวสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได6ดังนี้
1. ผลการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี เข6าใช6งานได6ที่ http://oarchannel.oas.psu.ac.th
2. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี โดยผู6เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ผลที่ได6จากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพมีดังนี้
สวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑดี
สวนของตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
สวนของภาพวีดีโอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
สวนของด6านปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
สวนของภาพรวมของเว็ บไซตสถานี วิ ทยุ ผ านเครื อขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั กวิ ทยบริ การ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
สรุ ป ได6 ว าการติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตป( ต ตานี ที่ ถู ก ประเมิ น โดยผู6 เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน
เฉลี่ยทุกด6านมีคาเทากับ 4.12 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพที่กําหนดไว6พบวา
อยูในเกณฑดี
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู6เข6าใช6ที่มีตอสถานีวิทยุโทรทัศนบนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริ การ มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ทยาเขตป( ต ตานี ตั้ งแตวั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2554 จนถึ ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 320 คน มีข6อมูลทั่วไปโดยจําแนกเปRนเพศหญิง คิดเปRนร6อยละ
56.9 และเปRนเพศชาย คิดเปRนร6อยละ 43.1 แจกแจงความถี่ชวงอายุของกลุมตัวอยางพบวา มากที่สุด
คือ 26-30 ปT คิดเปRนร6อยละ 28.4 รองลงมาคือชวงอายุ 31-35 ปT คิดเปRนร6อยละ 21.3 และน6อยที่สุด
คือชวงอายุมากกวา 60 ปT คิดเปRนร6อยละ 0.3 แจกแจงความถี่สถานภาพของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุ
โทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ ข6าราชการ คิดเปRนร6อยละ 32.5
รองลงมาคือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน คิดเปRนร6อยละ 20.0 และน6อยที่สุดคือ
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ลูกจ6างประจํา คิดเปRนร6อยละ 6.9 แจกแจงความถี่หนวยงานของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศน
ผานเครื อขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั กวิ ทยบริ การ มากที่ สุ ด คื อ คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คิ ด เปR น ร6 อ ยละ 29.1 รองลงมาคื อ สํ า นั ก งานอธิ การบดี คิ ด เปR น ร6 อ ยละ 22.2 และน6 อ ยที่ สุ ด คื อ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา คิดเปRนร6อยละ 0.3 แจกแจงความถี่สถานที่เรียกใช6งานของผู6เข6าใช6งานสถานี
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผ านเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มากที่ สุ ด คื อ ภายใน
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริน ทร วิ ทยาเขตป( ตตานี คิด เปRน ร6อยละ 85.6 และน6อยที่ สุดคื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี คิดเปRนร6อยละ 14.4 แจกแจงความถี่โปรแกรมเว็บ
บราวเซอรที่ เ รี ย กใช6 ง านของผู6 เ ข6 า ใช6 ง านสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต
ของสํานักวิทยบริการ มากที่สุดคือ Internet Explorer คิดเปRนร6อยละ 62.8 รองลงมาคือ Google
Chrome คิดเปRนร6อยละ 18.1 และน6อยที่สุดคือ Safari คิดเปRนร6อยละ 0.3 สวนผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มีดังตอไปนี้
สวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีคาเทากับ 4.17 มีเกณฑความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก
สวนของตัวอักษร มีคาเทากับ 4.20 มีเกณฑความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก
สวนของภาพวีดีโอ มีคาเทากับ 4.32 มีเกณฑความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก
สวนของปฏิสัมพันธ มีคาเทากับ 4.26 มีเกณฑความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก
สรุปได6วากลุมตัวอยางผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.23 เมื่อเทียบกับเกณฑความพึงพอใจแล6วสรุปได6วาอยูใน
เกณฑมาก
5.2 อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง การติ ด ตั้ งสถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศนบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั กวิ ทยบริ การ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตป( ต ตานี มี ห น6 า ที่ ห ลั ก ในการเผยแพรขาวสารตางๆ
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร วิ ท ย า เ ข ต ป( ต ต า นี แ ล ะ สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป(ตตานี สามารถเผยแพรสัญญาณภาพและเสียงผานทาง
อินเทอรเน็ตได6ตลอด 24 ชั่วโมง รับชมได6ทั่วโลก เผยแพรสัญญาณภาพและเสียงผานทางอินเทอรเน็ต
ได6 ทั้ งรายการสดและรายการบั น ทึ ก เทปโทรทั ศน มี ก ระดานสนทนาและห6 องสนทนาเปR น แหลง
ประชาสั ม พั น ธขาวสารตางๆ จากทางสถานี อี ก ทั้ ง เปR น แหลงแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมถึ ง
ข6 อ เสนอแนะตางๆ จากผู6 ช ม สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ได6ผานขั้นตอนการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยผู6 เ ชี่ ย วชาญพบวา การติ ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นบนอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานีนั้นเปRนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว6คือ สถานีวิทยุโทรทัศน
บนอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ที่ติดตั้งขึ้นมี
เกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี ทั้งนี้เนื่องจากใช6หลักการออกแบบ 5 ขั้นตอนได6แก
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช6และการประเมินผล
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5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
5.3.1.1 การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ในครั้งนี้ดําเนินการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดวส
เซิรฟเวอร 2003 ไมสามารถเรียกบริการ (Service) Windows Media Encoder 9 ได6โดยอัตโนมัติ
5.3.1.2 สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิ ทยาลัย สงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป( ตตานี สามารถรั บ ชมได6 ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยอาศั ย
เครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ มตอกั บ อิ น เทอรเน็ ต และโปรแกรมเว็ บ บราวเซอรควรสนั บ สนุ น การทํ า งานของ
Windows Media Player
5.3.1.3 สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป(ต ตานี มีการเผยแพรสัญญาณภาพและเสี ยงในคุณภาพ
ระดับสูง ดังนั้นเพื่อให6เกิดอรรถรสในการรับชม อินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอควรมีความเร็วไมต่ํากวา 1
เมกกะบิตตอวินาที (Mbps)
5.3.1.3 สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นผานเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี ควรมีการประชาสัมพันธผานทางหน6าเว็บไซตอื่นๆ
5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งถัดไป
5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาสถานีวิทยุ โทรทัศนผานเครือขายอิ นเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ
5. 3. 2. 2 ค ว ร มี ก า รพั ฒน า ส ถ านี วิ ท ยุ โ ท รทั ศน ผ าน เค รื อข าย อิ น เ ทอ รเ น็ ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี โดยใช6รูปแบบของ Flash
5.3.2.3 ควรมีการพัฒนาและผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง
5.3.2.4 ควรมีการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อสําหรับใช6ในการเรียนการสอนและกิจการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
5.3.2.5 ควรมีการพัฒนาสถานีวิทยุ โทรทัศนผานเครือขายอิ นเทอรเน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี โดยใช6เครื่องแมขาย (Server) ที่มีสมรรถนะ
ที่สูงและเปRนระบบหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป(ตตานี
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ภาคผนวก ก.
รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
1. ชื่อ-สกุล อาจารยกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
ตําแหน"ง อาจารย
สถานที่ทํางาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ชื่อ-สกุล นายบุญเลิศ จันทรไสย
ตําแหน"ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. ชื่อ-สกุล นายสงกรานต มุณีแนม
ตําแหน"ง วิศวกรชํานาญการ
สถานที่ทํางาน กลุ"มงานระบบเครือข"ายและสื่อสาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. ชื่อ-สกุล นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี
ตําแหน"ง นักวิทยาศาสตร
สถานที่ทํางาน กลุ"มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. ชื่อ-สกุล นายสมนึก แก9วมีศรี
ตําแหน"ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สถานที่ทํางาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภาคผนวก ข.
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค.
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
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แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโครงการวิจัยเรื่อง
การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน'ผ(านเครือข(ายอินเทอร'เน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' วิทยาเขตป-ตตานี
คําชี้แจง
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมข&อมูลเกี่ยวกับความ
คิ ด เห็ น ของผู& เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภ าพของสถานี วิ ทยุ โ ทรทั ศน0 ผ านเครื อขาย
อินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี ตามที่ผู&วิจัยได&
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาขึ้ น มา ข& อมู ล ที่ ไ ด& จ ากทานจะเป7 น ประโยชน0 อ ยางยิ่ ง ตอการวิ เ คราะห0 และสรุ ป
ผลการวิจัยโดยรวม เพื่อนําข&อสรุป ข&อเสนอแนะ แนวทางการแก&ป3ญหาไปปรับปรุงพัฒนาระบบให&ดี
ยิ่งขึ้น
โปรดแสดงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน0ผานเครือขาย
อิ น เทอร0 เ น็ ต ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร0 วิ ท ยาเขตป3 ต ตานี
(http://oarchannel.oas.ac.th) โดยทําเครื่องหมาย
ลงในชองบอกระดับคุณภาพของแบบ
ประเมินตามที่ทานเห็นสมควร
ระดับการประเมิน
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น&อย/พอใช&
ระดับ 1 หมายถึง น&อยที่สุด/ควรปรับปรุง
1.ส(วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
รายการ
5 4 3 2 1
1.ความเหมาะสมของกราฟNกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช&ประกอบ
2.ความเหมาะสมของภาพที่ใช&ประกอบ
3.ขนาดและตําแหนงของภาพมีความเหมาะสม
4.จํานวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมไมมากหรือน&อยเกินไป
2.ส(วนของตัวอักษร
ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
รายการ
5 4 3 2 1
1.ความถูกต&องของตัวอักษร
2.รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม อานงาย ชัดเจน
3.ขนาดและตําแหนงของตัวอักษร
4.การใช&สีของตัวอักษรนาสนใจ
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3.ส(วนของภาพวิดีโอ
ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
5 4 3 2 1

รายการ
1.ความเหมาะสมของขนาดและตําแหนงภาพวิดีโอที่ใช&
2.คุณภาพของวีดีโอ ความตอเนื่องและความคมชัด
3.คุณภาพของเสียง ความตอเนื่อง ความชัดเจนและระดับความดัง
4.ความสอดคล&องระหวางภาพวีดีโอกับเสียง (Synchronize)
4.ส(วนของด6านปฏิสัมพันธ'
รายการ

ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
5 4 3 2 1

1.เปNดโอกาสให&ผู&ใช&โต&ตอบกับผู&สอนหรือผู&จัดรายการของแตละชองได&
2.ความเหมาะสมของห&องสนทนาแตละชอง
3.ความเสถียรภาพของห&องสนทนา
4.ความเหมาะสมของกระดานสนทนาแตละชอง
5.ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา
5.ส(วนของภาพรวมของเว็บไซต'สถานีวิทยุโทรทัศน'ผ(านเครือข(ายอินเทอร'เน็ตของสํานักวิทยบริการ
ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
รายการ
5 4 3 2 1
1.สามารถดึงดูดให&ผู&เข&าชมมีความสนใจ
2.เมนูตางๆ มีความชัดเจนไมสับสน
3.ความสะดวกในการเข&าชมรายการ
4.บอกรายละเอียด ข&อมูลตางๆ ของสถานีได&ครบถ&วน
5.มีการอัพเดทขาวสารตลอดเวลา
ข6อเสนอแนะ

ลงชื่อ……………………………………ผู&ประเมิน
(……………………………………)
วันที่……………………………………

ภาคผนวก ง.
แผนผังโครงสรางเนื้อหาสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป'ตตานี
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แผนผังโครงสรางเนื้อหาสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป'ตตานี
http://oarchannel.oas.psu.ac.th
Home
TV on Demand

ความเป8นมา
และความสําคัญ

บันทึกการสอน
หองบันทึกการสอน
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิชาอื่นๆ
อาคาร 19

Radio Live

TV Live

Embeded Code
Radio

Embeded Code
TV

Webboard

เว็บลิงค

Contact Us

แนะนํา/ติชม

http://www.e-ru.tv

ที่อยูLสํานักงาน

ป:ญหาจากการใช

http://www.dlf.ac.t

นายอํานาจ สุคนเขตรO
หัวหนาโครงการ

http://vod.oas.psu.ac.th

นายพิเชษฐ เพียร
เจริญ
นายวิษณุ เพชรประวัติ
นายคณิศร รักจิตร

เทคโนโลยี
VCD/DVD
บรรยายพิเศษ
กิจกรรม
บันทึกอื่นๆ

ภาคผนวก จ.
แผนผังแสดงกระบวนการรับสงสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี

แผนผังแสดงกระบวนการรับสงสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป)ตตานี
http://oarchannel.oas.psu.ac.th
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ภาคผนวก ฉ.
แผนผังแสดงรายการสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตป'ตตานี
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แผนผังแสดงรายการสถานีวิทยุโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตป%ตตานี
09.00-09.30

09.30-10.00
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel

10.00-11.00
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel

11.00-12.00
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel
PSI Channel

12.00-13.00
FAN TV
FAN TV
FAN TV
FAN TV
FAN TV

13.00-14.00
FAN TV
FAN TV
FAN TV
FAN TV
FAN TV

14.00-15.00
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV

15.00-16.00
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV
Sabaidee TV

16.00-16.30
ACTS Channel
ACTS Channel
ACTS Channel
ACTS Channel
ACTS Channel

16.30-08.30
ป7ดสถานี

08.30-09.00

รั้วม.อ.รั้วบCาน

วัน/เวลา
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

เปAดสถานี

http://oarchannel.oas.psu.ac.th

ภาคผนวก ช.
ประวัติผูวิจัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทํางาน

ตําแหน3ง

นายอํานาจ สุคนเขตร
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ. 2541
กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป9ตตานี
อ.เมือง จ.ป9ตตานี 94000
โทร.สายตรง (073) 348627
E-Mail : amnat@bunga.pn.psu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

สถานที่ทํางาน

ตําแหน3ง

นายพิเชษฐ เพียรเจริญ
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2526
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2532
กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป9ตตานี
อ.เมือง จ.ป9ตตานี 94000
โทร.สายตรง (073) 348627
E- Mail : ppichate@bunga.pn.psu.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทํางาน

ตําแหน3ง

นายวิษณุ เพชรประวัติ
ศศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป9ตตานี
อ.เมือง จ.ป9ตตานี 94000
โทร.สายตรง (073) 348627
E- Mail : pwissanu@bunga.pn.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทํางาน

ตําแหน3ง

นายคณิศร รักจิตร
ศศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป9ตตานี
อ.เมือง จ.ป9ตตานี 94000
โทร.สายตรง (073) 348627
E- Mail : krakjitr@gmail.com
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

