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บทคัดย�อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ (1) เพ่ือศึกษาวิธีการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�บน
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี (2) เพ่ือศึกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุ โทรทัศน�บนอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูUเขUาใชUท่ีมีต�อสถานี
วิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี 
ผลการศึกษาโดยผูUเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย



อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี จํานวน 5 คน 
ป ร า ก ฏ ว� า  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-ตตานี ท่ีติดต้ังข้ึนมาอยู�ในเกณฑ�ดี ( X =4.12) จากนั้นไดU
ประเมินความพึงพอใจของผูUเขUาใชUงาน จํานวน 1,793 คน โดยไดUทําการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 320 คน ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี โดยใชUแบบสอบถามในการรวบรวมขUอมูล 

ปรากฏว�า ความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างอยู�ในเกณฑ�ดี ( X =4.23) จึงสรุปไดUว�าสถานีวิทยุโทรทัศน�
ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป-ตตานี ท่ี
ติดต้ังข้ึนมามีคุณภาพและประสิทธิภาพผ�านเกณฑ�ท่ีต้ังไวU คือ 4.12 และมีความพึงพอใจผ�านเกณฑ�
ท่ีตั้งไวUคือ 4.23 
 
คําสําคัญ การติดต้ัง          โทรทัศน�          อินเทอร�เน็ต 
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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. 
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การทําวิจัยฉบับนี้ผู�วิจัยได�รับความกรุณาอย�างดียิ่งจากอาจารย�จรุงวิทย� บุญเพ่ิม ท่ีได�เสียสละ
เ ว ล า อั น มี ค� า ใ น ก า ร เ ป' น ท่ี ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร  ต ล อด จน อ าจ า ร ย� กิ ต ติ ศั ก ด์ิ  ณ  พัท ลุ ง  
นายบุญเลิศ จันทร�ไสย� นายสงกรานต� มุณีแนม นายสมนึก แก�วมีศรี และนายสัมพันธ� ฤทธิภักดี  
ท่ี ได�กรุณาเสียสละเวลาอันมีค� ายิ่ ง เป'นผู� เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ผู�วิจัยรู�สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท�านเป'นอย�างยิ่ง 
 

ผู�วิจัยได�รับความอนุเคราะห�อย�างดียิ่งจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วสันต� อติศัพท� 
ผู� อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.คณิตา นิจจรัลกุล รองผู� อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ และนายชนันท� สุวรรณรัตน� หัวหน�าฝ8ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีกรุณาให�
คําแนะนําในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 
 ผู�วิจัยขอขอบคุณ นายวิภัทร ศรุติพรหม หัวหน�ากลุ�มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย�คอมพิวเตอร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ท่ีกรุณาให�คําแนะนําทางด�านเทคนิคและคําปรึกษาอ่ืนๆ แก�ผู�วิจัย 
 
 ผู�วิจัยขอขอบคุณ ผู�ช�วยศาสตราจารย� สมปอง ทองผ�อง รองอธิการบดีวิทยาเขตป<ตตานี  
คณะผู�บริหารวิทยาเขตป<ตตานี ตลอดจนเจ�าหน�าท่ี ผู�เก่ียวข�องทุกท�านท่ีได�กรุณาประสานงานให�
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได�ด�วยดี 
 
 
     นายอํานาจ สุคนเขตร�  หัวหน�าโครงการวิจัย 
     นายพิเชษฐ เพียรเจริญ  ผู�ร�วมวิจัย 
     นายวิษณุ เพชรประวัติ  ผู�ร�วมวิจัย 
     นายคณิศร รักจิตร  ผู�ร�วมวิจัย 
  



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
     ป�จจุบันความก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทําให�สื่อการเรียนการสอนถูก
พัฒนาข้ึน เพ่ือลดข�อจํากัดต,างๆ ในการเรียนรู�  ไม,ว,าจะเป/นข�อจํากัดทางด�านสถานท่ี เวลาเรียนและ
งบประมาณ ด�วยเหตุนี้เองคอมพิวเตอร�ได�ถูกนํามาประยุกต�ใช�ในการศึกษาและภายหลังได�รวมเข�ากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส,งผลให�เกิดการติดต,อสื่อสารผ,านระบบเครือข,ายอินเทอร�เน็ต ทําให�สามารถ
ติดต,อสื่อสารได� รับ-ส,งข�อมูลข,าวสารกันได�ท้ังข�อความ ภาพ และเสียง ทําให�สังคมป�จจุบันเป/นสังคม
แห,งข�อมูลข,าวสาร มีความรู�ใหม,เกิดข้ึนอย,างต,อเนื่องตลอดเวลา รวดเร็วและมากมาย  ผู�เรียน
จําเป/นต�องแสวงหาความรู�และเรียนรู�อยู,ตลอดเวลา รวมท้ังต�องรู�จักใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให�เป/นประโยชน�ต,อการดํารงชีวิต การพัฒนาตนเองและสังคมอย,างต,อเนื่อง อินเทอร�เน็ตจึง
นับว,าเป/นสื่อกลางท่ีสําคัญในการช,วยให�เข�าถึงข�อมูลท่ีมีอยู,อย,างมากมายมหาศาล  เป8ดโอกาสให�
ผู�เรียน บุคคลท่ัวไป มีช,องทางในการศึกษาค�นคว�าวิจัยร,วมกับบุคคลอ่ืนจากสถาบันอ่ืนจากท่ัวโลก ทํา
ให�ผู�ใช�ได�พัฒนาความรู�ของตนให�ทันต,อโลกและทันต,อเหตุการณ�ได�มากกว,าการเรียนอยู, กับ
สถาบันการศึกษา หรือห�องสมุดต,างๆ อินเทอร�เน็ตจึงเปรียบเสมือนหนังสือเล,มใหญ,ท่ีสุดในโลก ไม,ว,า
จะเป/นเรื่องของวัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ประวัติศาสตร� เป/นต�น ท่ีประกอบไป
ด�วยศาสตร�ต,างๆ 
     สื่อการเรียนการสอนเป/นตัวกลางหรือช,องทางในการถ,ายทอดองค�ความรู� ทักษะ ประสบการณ� 
จากแหล,งความรู�ไปสู,ผู�เรียนและทําให�เกิดการเรียนรู�อย,างมีประสิทธิภาพ สื่อโทรทัศน�เป/นสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาประเภทหนึ่งท่ีเป/นท่ีนิยม เพราะโทรทัศน�สามารถเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารไปยัง
กลุ,มคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน  และส,งไปได�ในระยะทางไกล สิ่งสําคัญคือผู�ชมรับชมได�ท้ังภาพ
และเสียง แต,การนําสื่อโทรทัศน�มาใช�ในการศึกษาก็มีข�อจํากัดอยู,หลายด�าน ท้ังด�านปฏิสัมพันธ�  ผู�ชม
มีส,วนร,วมน�อย ไม,ได�ทําอะไรมากไปกว,าการดูภาพและฟ�งเสียง การนําเสนอต�องเสนอเนื้อหาหรือ
แนวคิดให�สอดคล�องกับภาพท่ีต�องการให�ปรากฏ โทรทัศน�ต�องเสนอเนื้อหา แนวคิด เรื่องราวท่ีเป/นหัว
เรื่องหลักหรือใจความสําคัญ  แต,จะไม,สามารถให�รายละเอียดได�หมดเหมือนสิ่งพิมพ� ท่ีสําคัญมี
ระยะทางในการส,งสัญญาณท่ีจํากัด 
     แผนกลยุทธ�สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี ป>งบประมาณ 
2553-2555 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาท่ีตอบสนองต,อภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก�าวไปสู,การเป/นมหาวิทยาลัยเน�นวิจัย
และการเป/น E-UNIVERSITY  
     กลุ,มงานพัฒนาและเผยแพร,นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  ฝMายเทคโนโลยีทางการศึกษา  
สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มีภารกิจหน�าท่ีท่ีจะสนองตอบแผนกลยุทธ� โดยมี
กิจกรรมการเผยแพร,นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ คือ การจัดกิจกรรมการ
ฝNกอบรม การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต,างๆ 
     ด�วยเหตุผลข�างต�นคณะผู�วิจัยได�เล็งเห็นความสําคัญของภารกิจของสํานักวิทยบริการ อินเทอร�เน็ต
และสื่อโทรทัศน�ท่ีสามารถส,งเสริมเผยแพร,ความรู�และอํานวยความสะดวกแก,ผู�เรียนท่ีมีความสนใจใน
การศึกษาเล,าเรียน อีกท้ังต�องการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย,างต,อเนื่องผ,าน
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เครือข,ายอินเทอร�เน็ต จึงได�นําเสนอโครงการวิจัย การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ,านเครือข,าย
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี ในรูปแบบของ
เว็บไซต�สถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู� เป/นสื่อการเรียนการสอน อีกท้ังยังเป/นแหล,งประชาสัมพันธ�
ข,าวสารจากสํานักวิทยบริการให�กับนักศึกษา อาจารย� บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป อีกท้ัง
ยังลดข�อจํากัดในเรื่องระยะทางของการกระจายสัญญาณโทรทัศน� เพราะเนื่องจากกระจายสัญญาณ
บนเครือข,ายอินเทอร�เน็ตทําให�สามารถรับชมได�ท่ัวโลก 
 
1.2 วัตถุประสงค! 
     1.2.1 เ พ่ือศึกษาวิธีการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู�เข�าใช�ท่ีมีต,อสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
 
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� วิทยาเขตป�ตตานีท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู,ในระดับดี
ข้ึนไป 
     1.3.2 ความพึงพอใจของกลุ,มตัวอย,างท่ีมีต,อสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานีท่ีพัฒนาข้ึนอยู,ในระดับดีข้ึนไป 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
     1.4.1 ศึกษาและติดต้ังสถานีวิทยุโทรนทัศน�บนอินเทอร�เน็ต 
      1.4.2 ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัสน�บนอินเทอร�เน็ต 
      1.4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู�ชมสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ต 
 
1.5 นิยามศัพท!ท่ีใช.ในการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้นําคําบางคํามาใช�และอาจจะมีความหมายแตกต,างไปจากคําท่ีใช�กันท่ัวไป ผู�วิจัยจึง
ได�กําหนดความหมายของคําต,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 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี หมายถึง สถานีวิทยุโทรทัศน�ท่ีออกอากาศผ,าน
เครือข,ายอินเทอร�เน็ต http://oarchannel.oas.psu.ac.th 
 2. คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี หมายถึง ค,าระดับคะแนนท่ีได�จากการ
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� วิทยาเขตป�ตตานี โดยผู�เชี่ยวชาญด�านวิทยุโทรทัศน�และอินเทอร�เน็ต ซ่ึง
ค,าท่ียอมรับได�คือ 4.00 ข้ึนไป 
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 3. ความพึงพอใจของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี หมายถึง ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ,ม
ตัวอย, า ง ท่ี เข� าชมสถานี วิทยุ โทร ทัศน�ผ, าน เครื อข, าย อิน เทอร� เน็ ตของสํ านั กวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี ซ่ึงค,าท่ียอมรับได�คือ 4.00 ข้ึนไป 
  
1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได.รับ 
     1.6.1 ได�สถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.6.2 ใช�เป/นช,องทางการเผยแพร,ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข,าวสารตลอดจนผลการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.6.3 ใช�เป/นสื่อกลางในการเรียนการสอนทางไกลผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.6.4 ใช�เป/นสื่อกลางในการฝNกอบรมทางไกลผ,านเครือข,ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
     1.6.5 ใช� เป/นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร� เน็ตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
     การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
วิทยาเขตป!ตตานี จัดทําข้ึนเพ่ือจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู( เผยแพร+ความรู( ถ+ายทอด
ความรู( ผู(จัดทําได(ศึกษาค(นคว(าทฤษฎีและหลักการต+างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน� 
เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ชุษณะ บุตร
คุณ, วุฒินันท� นาฮิม และศรายุทธ กิตติเนตรชนก : 2552)  โดยนําความรู(ท่ีได(มาใช(ในการศึกษาดังนี้  
     2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน�  
     2.2 อินเทอร�เน็ตเพ่ือการศึกษา  
     2.3 การประเมินผล  
     2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 
 
2.1 สถานีวิทยุโทรทัศน� 
     ป!จจุบันการใช(โทรทัศน�เข(ามาเปCนสื่อในการเรียนการสอนยังคงได(รับความนิยม เนื่องจากโทรทัศน�
สามารถสื่อสารไปยังกลุ+มคนจํานวนมากได(ในเวลาเดียวกันและส+งไปได(ในระยะทางไกล สิ่งสําคัญคือ
ผู(ชมสามารถเห็นได(ท้ังภาพและเสียง สามารถสร(างประสบการณ�ท่ีเปCนรูปธรรมได(ดี 
     2.1.1 ประเภทของสถานีวิทยุโทรทัศน� 
            การจัดต้ังสถานีโทรทัศน�แต+ละแห+งอาจแบ+งได(ตามวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานของ
สถานี คือ  
            1. วิทยุโทรทัศน�เพ่ือการค(า (CTV : Commercial Television) เปCนสถานีโทรทัศน�ท่ีมี
จุดมุ+งหมายผลิตรายการเพ่ือตอบสนองธุรกิจการค(าและการโฆษณา ต(องอาศัยรายได(สนับสนุนจาก
การโฆษณา จึงมุ+งผลิตรายการเพ่ือความบันเทิงเกือบท้ังหมด อาทิเช+น  
               สถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสีช+อง 3 http://www.tv3.co.th 
               สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช+อง 5 http://www.tv5.co.th 
               สถานีโทรทัศน�สีกองทัพบกช+อง 7 http://www.ch7.com 
               สถานีโทรทัศน�โมเดิร�นไนน�ทีวี http://www.mcot.net 
               สถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส http://www.itv.co.th 
            2. โทรทัศน�เพ่ือการศึกษา (ETV : Educational Television) เปCนสถานีโทรทัศน�เพ่ือให(
ความรู(ท่ัวๆ ไป ในประเทศไทยมีอยู+เพียงสถานีเดียวคือ สถานีโทรทัศน�ช+อง 11 ของกรม
ประชาสัมพันธ� ต้ังอยู+ในกรุงเทพฯ เริ่มก+อต้ังมาต้ังแต+ป̂ พ.ศ. 2528 โดยเริ่มต(นมีกําลังส+งตํ่ามากเพียง 
10 กิโลวัตต�เท+านั้น ต+อมาได(มีการปรับปรุงเครื่องส+งขยายกําลังส+งให(มากข้ึน จนสามารถแพร+ภาพ
ออกอากาศได(ครอบคลุมเกือบท่ัวประเทศแล(ว สถานีประเภทนี้ไม+มีรายได(จากการโฆษณาโดยตรง
อาศัยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
               สถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา http://www.etvthai.tv 
            3. โทรทัศน�การสอน (ITV : Instructional Television) เปCนสถานีโทรทัศน�เพ่ือทําการสอน
เพียงอย+างเดียว ในประเทศไทยเพ่ิงเริ่มดําเนินการก+อต้ังโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการเปCนผู(ก+อต้ังโดยใช(ชื่อสถานีโทรทัศน�ว+า โทรทัศน�ครู (Thai Teacher TV) พร(อม
ท้ังเผยแพร+ผ+านทางอินเทอร�เน็ตไว(ท่ีเว็บไซต� http://www.thaiteachers.tv  
            4. โทรทัศน�วงจรปdด (CCTV : Closed Circuit Television) เปCนโทรทัศน�ท่ีติดต้ังตาม
สถานศึกษาต+างๆ ตลอดจนหน+วยงานบางหน+วย โดยมากจะทําการผลิตรายการทางการสอนแล(วส+ง
ภาพทางสาย (microteaching) เพ่ือตรวจเช็ค (preview) หรือวิจารณ�การฝgกหัดสอนของครู การ
ติดต้ังโทรทัศน�วงจรปdดในโอกาสพิเศษต+างๆ เช+น การจัดอบรมหรือสัมมนาซ่ึงมีคนฟ!งมากๆ 
จําเปCนต(องส+งสัญญาณภาพและเสียงตามสายไปยังห(องอ่ืนๆ   
            5. โทรทัศน�ชุมชน (CATV : Community Attenna Television) เปCนสถานีโทรทัศน�ท่ี
ก+อต้ังข้ึนเปCนพิเศษ ซ่ึงมีลูกค(าเปCนผู(รับโดยเฉพาะ สถานีจะส+งออกอากาศไปยังบ(านของผู(รับท่ีมีเสารับ
สัญญาณพิเศษเข(าเครื่องรับแต+ละบ(าน หรือมีเสารับสัญญาณรวมแล(วต+อสายเคเบ้ิลไปตามบ(านแต+ละ
หลัง จึงเรียกระบบโทรทัศน�แบบนี้ว+า โทรทัศน�ชุมชน สําหรับการส+งรายการโทรทัศน�ไปตามสายเคเบ้ิล
จากสถานีต(นทางไปยังบ(านท่ีบอกรับสมาชิกนั้นมีชื่อเรียกอีกอย+างหนึ่งว+า เคเบ้ิลทีวี (Cable 
Television)  
            ในประเทศไทยองค�การสื่อสารมวลชนแห+งประเทศไทย (อสมท.) เปCนหน+วยงานแรกท่ีเริ่ม
ให(บริการโทรทัศน�ตามสาย โดยใช(ระบบบอกรับสมาชิกต้ังแต+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(วิธีติดต้ังจานรับสัญญาณจากดาวเทียมมาแทน  นอกจากช+อง
รายการบันเทิงท่ีสมาชิกสามารถรับชมได(แล(ว ยังมีช+องสัญญาณของโครงการการศึกษาทางไกลผ+าน
ดาวเทียมอีก 6 ช+องสัญญาณด(วย 
     2.1.2 บทบาทของวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา 
             การใช(วิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย 
             - ใช(วิทยุโทรทัศน�เปCนเครื่องมือทางการสอน โดยกําหนดแผนการสอนให(มีวิทยุโทรทัศน�เข(า
มาเปCนกิจกรรมส+วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช+น การบันทึกภาพเพ่ือนํามาวิเคราะห�ป!ญหาและ
กําหนดวิธีแก(ไข 
             - ใช(เปCนอุปกรณ�ในห(องปฏิบัติการ เช+น ใช(กล(องโทรทัศน�ถ+ายภาพจากกล(องจุลทรรศน� เพ่ือ
ประกอบการอธิบาย ซักถาม 
             - ใช(เปCนสื่อกลางในการถ+ายทอดสื่ออ่ืน เช+น บันทึกวีดิทัศน�จากภาพยนตร� สไลด� รูปภาพ 
หรือสื่อเสียงอ่ืนๆ เข(าด(วยกัน ทําให(สะดวกต+อการใช(งาน 
             - รวบรวมเปCนสื่อไว(ในแหล+งความรู( เช+น ในห(องสมุดเพ่ือบริการให(ผู(ต(องการใช(และศึกษา
ด(วยตนเอง 
             - ใช(เปCนสื่อกลางในการเผยแพร+ความรู( บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ�กิจกรรมต+างๆ 
     2.1.3 การใช�วิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย 
             - ใช(ในการศึกษาระบบเปdด โดยใช(วีดิทัศน�เปCนสื่อหลักในการศึกษาทางไกลร+วมกับสื่ออ่ืนๆ 
เช+น นําเสนอรายการโทรทัศน�ในชุดวิชาต+างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
             - ใช(ในระบบการศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียม การศึกษาทางไกลผ+านดาวเทียมของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใช(การผสมผสานระหว+างสื่อทางไกลประเภทต+างๆ และการ
ผลิตรายการโทรทัศน� ถ+ายทอดผ+านดาวเทียมไทยคม ไปยังโรงเรียนต+างๆ ในสังกัด ท้ังระดับ
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต(นและตอนปลาย การผลิตรายการโทรทัศน�เพ่ือการศึกษานอก
โรงเรียน และรายการการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีการแนะแนวการศึกษา อาชีพ วิชากฎหมาย 
รายวิชาเสริมความรู( และรายการข+าวสารคดี เพลงและรายการภาพยนตร� เปCนต(น 
             - การใช(วิทยุโทรทัศน�เพ่ือการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Informal Education) เปCนการ
ใช(รายการโทรทัศน�ให(ความรู(และอาชีพแก+ผู(ชมรายการท่ีอยู+ในท่ีต+างๆ โดยไม+มีการกําหนดเปCน
นักเรียนหรือชั้นเรียน การใช(วิทยุโทรทัศน�ในลักษณะนี้จะไม+มีหลักสูตรตายตัว และไม+มีใบรับรอง
คุณวุฒิเหมือนเช+นการศึกษาในระบบ เช+น รายการทางการศึกษาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ช+อง
ต+างๆ ถือเปCนการให(การศึกษานอกระบบ 
             - การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) เปCนการจัดการศึกษาเพ่ือให(ข+าวสาร
ข(อมูลความรู(และทักษะท่ีเปCนประโยชน�ต+อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวไปโดยท่ีจะไม+มี
หลักสูตรชัดเจนเหมือนสองประเภทแรก แต+จะกําหนดเนื้อหาในการออกอากาศทางโทรทัศน�ให(
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  โทรทัศน�เพ่ือการศึกษา  
              โทรทัศน�เพ่ือการศึกษา สามารถจําแนกออกตามการใช(งานได( 3 ประเภท คือ  
              2.1.4.1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปCนการจัดรายการโทรทัศน�เพ่ือ
การสอน เปCนอุปกรณ�การศึกษาในระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โดยจัดผลลัพธ�ให(สอดคล(อง
กับหลักสูตรประมวลการสอนและวิธีสอน เปCนบริการการศึกษาท่ีจัดส+งถึงผู(ใช( คือครูและผู(เรียน  
              2.1.4.2 การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เปCนการจัดรายการสําหรับ
กลุ+มผู(ชมท่ีอยู+นอกระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ผู(เรียนจะเรียนด(วยความสมัครใจ ส+วนใหญ+
มุ+งผลิตเพ่ือการเรียนรู(ด(วยตนเอง ให(การศึกษาท้ังท่ีเปCนไปตามหลักสูตรการศึกษาในระบบและ
การศึกษาแบบกลุ+มสนใจเฉพาะเรื่อง ส+วนใหญ+เปCนหลักสูตรด(านอาชีพ การพัฒนาชีวิตและ
สภาพแวดล(อม เช+น รายการเพ่ือเกษตรกร เปCนต(น 
             2.1.4.3 การศึกษาเพ่ือประชาชน (Informal Education) เปCนการจัดรายการท่ีมุ+งให(
ข+าวสารความรู(ท่ัวไปแก+ประชาชน โดยให(คําแนะนําและกระตุ(นให(เกิดแนวคิดใหม+ๆ ในเรื่องของการ
อนามัย การทํามาหากิน การปกครอง และการเปCนพลเมืองดี 
     2.1.5 ประโยชน�ของโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา 
             โทรทัศน�เพ่ือการศึกษามีจุดเด+นในการศึกษา การเรียนการสอน และการฝgกอบรมคือ  
             2.1.5.1 สามารถเปCนสื่อกลางระหว+างผู(สอนและผู(เรียนในห(องบรรยายขนาดใหญ+ได(เปCน
อย+างดี ช+วยให(ผู(เรียนได(เห็นเหตุการณ�ต+างๆ ได(อย+างชัดเจน  
             2.1.5.2 สามารถนําเอาสื่อการเรียนการสอนชนิดอ่ืนๆ 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(รับในสถานท่ีต+างๆ สามารถรับได(ง+ายข้ึน  
             2.1.5.5 เปCนสื่อท่ีเข(าถึงมวลชนจํานวนมาก ทําให(ประหยัดค+าใช(จ+ายลง  
             2.1.5.6 สามารถทําเทคนิคพิเศษทางภาพ ช+วยให(สามารถผลิตรายการส+งเสริมการเรียนรู(
ได(มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
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             2.1.5.7 การบันทึกภาพท่ีสามารถนํามาดูย(อนกลับได(ทันที ทําให(เหมาะแก+การให(ข(อมูล
ย(อนกลับ (Feedback) ในการฝgกอบรมต+างๆ ได(ดี เช+น การฝgกพูด การฝgกสอนหน(าชั้นเรียน  
             2.1.5.8 การท่ีมีอิทธิพลทางจิตใจต+อผู(ชม ทําให(เหมาะแก+การใช(เปCนเครื่องมือสร(างค+านิยม
ต+างๆ แก+ผู(ชม  
              2.1.5.9 การใช(ผสมผสานกับสื่อชนิดอ่ืนได(ย+อมสร(างคุณค+าการเรียนรู(อย+างสูง 
     2.1.6 รูปแบบรายการโทรทัศน� 
             รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน� (Program Format) หมายถึง เทคนิควิธีและลีลาการ
นําเสนอเนื้อหาสาระ ข+าวสาร บุคคล ตลอดจนสิ่งต+างๆ ท่ีอยู+ในรายการโทรทัศน� ให(ผู(ชมสามารถ
รับทราบได(อย+างรวดเร็ว ถูกต(อง ชัดเจนและน+าสนใจ ซ่ึงรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน�มีมากมายหลาย
รูปแบบ และจากการศึกษารูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน� สามารถสรุปถึงรูปแบบรายการต+างๆ ได(ดังนี้ 
             2.1.6.1 รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายคนเดียว (Monologue Program Format) 
รูปแบบนี้เปCนรายการท่ีมีผู(มาปรากฏตัวบนจอโทรทัศน�เพียงคนเดียว และพูดคุยกับผู(ชมส+วนมากจะมี
ภาพประกอบ เพ่ือมิให(เห็นหน(าผู(พูดตลอดเวลา รูปแบบของรายการนี้จะน+าสนใจ เม่ือผู(ดําเนิน
รายการหรือผู(พูดมีความรู(ความสามารถในการพูดและนําเสนอเนื้อหาสาระได(ดี พร(อมกับมีภาพหรือ
ภาพยนตร�ประกอบ  
             2.1.6.2 รูปแบบรายการสัมภาษณ� (Interview Program Format) รูปแบบนี้เปCน
รายการท่ีมีผู(สัมภาษณ�และผู(ถูกสัมภาษณ�หรือวิทยากรมาสนทนากัน โดยมีการดําเนินรายการ
สัมภาษณ�ในเรื่องท่ีต(องการให(ผู(ถูกสัมภาษณ�มาเล+าให(ฟ!ง ซ่ึงเปCนเรื่องราวเก่ียวกับกระบวนการ 
หน+วยงาน หรือผลงานบางอย+าง รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ�ต+างๆ ผู(สัมภาษณ�จะต(อง
เตรียมคําถามเปCนชุดๆ เพ่ือให(สามารถปrอนคําถามได(อย+างต+อเนื่อง พร(อมท้ังสามารถปรับคําถามให(
เข(ากับการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของผู(ให(สัมภาษณ�ได( รายการลักษณะนี้อาจจะเปCนขนาดยาว 30 
นาที หรือเปCนสัมภาษณ�สั้นๆ ท่ีจะนาไปเปCนส+วนหนึ่งของรายการสารคดีหรือรายการบรรยายคนเดียว
ได( 
             2.1.6.3 รูปแบบรายการสนทนา (Dialogue Program Format) รูปแบบนี้เปCนรายการ
ท่ีมีคนมาพูดคุยกัน 2 คน มีผู(ถามและคู+สนทนาแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีนําเสนอ คู+สนทนา
อาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได( รายการสนทนาแบบนี้อาจมี 2-3 คน เข(าร+วมสนทนากัน โดยมี
ผู(ดําเนินรายการเปCนผู(นําสนทนา เชื่อมโยงประเด็นควบคุมการสนทนาให(เปCนไปด(วยดี รูปแบบนี้จะ
ต+างกับรายการสัมภาษณ�ตรงนี้ รายการสัมภาษณ�เน(นการถามและตอบมากกว+า ในขณะท่ีรายการนี้จะ
เน(นการแสดงความคิดเห็น อาจจะเห็นด(วยหรือต+างทัศนะกันออกมา หรือเปCนการร+วมกันวิเคราะห�
เหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่ง เช+น การเลือกต้ัง สถานการณ�ของโลก หรือแม(แต+เรื่องวิชาการโดยตรง 
เปCนรายการท่ีทําให(ผู(ชมได(รับความคิดท่ีหลากหลาย บางครั้งรายการประเภทนี้จัดให(มีผู(ชมเข(าร+วม
รายการด(วย และอาจเปdดโอกาสให(ซักถามป!ญหาต+างๆ หรือร+วมแสดงความคิดเห็นด(วย 
             2.1.6.4 รูปแบบรายการเกมส�หรือตอบปVญหา (Game Show or Quiz Program 
Format) รายการเกมส�หรือตอบป!ญหา โดยปกติแบ+งออกเปCนการแข+งขันระหว+างบุคคลหรือผู(ทาย
ป!ญหาอยู+ตรงกลาง ผู(เข(าร+วมรายการอาจจะผลัดกันตอบคําถาม หรือสําหรับคําถามท่ีไม+มีผู(ใดตอบได( 
ก็อาจเปdดโอกาสให(แก+ใครก็ได( ท้ังนี้ข้ึนอยู+กับวิธีดําเนินการของพิธีกร อาจจะมีรางวัลสาหรับฝvายชนะ 
ส+วนฝvายแพ(ได(รางวัลปลอบใจ รายการแบบนี้อาจจะจัดอยู+ในลักษณะท่ีให(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(วยการต้ังคําถามท่ีตื้นจนเกินไป 
             2.1.6.5 รูปแบบรายการสารคดี (Documentary Program Format) รายการสารคดี 
เปCนรายการโทรทัศน�ท่ีเล+าเรื่องราวท่ีน+าสนใจให(ผู(ชมเข(าใจอย+างแจ+มแจ(ง สารคดีนั้นควรจะให(ความรู( 
ความเพลิดเพลิน เร(าอารมณ�และการโน(มน(าวจิตใจ สารคดีทางโทรทัศน�สามารถเสนอได(หลายรูปแบบ 
เช+น ภาพสไลด� ภาพยนตร� เปCนต(น รายการสารคดีจะมีอยู+ 2 ลักษณะ คือ 
                     ก. สารคดีเต็มรูปแบบ สารคดีเต็มรูปแบบ ลักษณะของรายการจะดําเนินเรื่องด(วย
ภาพตลอด อาจมีการถามความเห็นของผู(เก่ียวข(องบ(างแต+ในช+วงสั้นๆ ไม+เกินครั้งละ 1 นาที อาจจะ
เสนอคนเดียวกันได(หลายครั้งและรายการเดียวอาจมีผู(ให(ความคิดเห็นหลายๆ ทัศนะในหลายๆ บุคคล 
แต+รายการส+วนใหญ+จะเสนอภาพท่ีเปCนกระบวนการหรือเรื่องราวตามธรรมชาติ โดยไม+มีผู(ดําเนิน
รายการ  
                     ข. รายการก่ึงสารคดีกึ่งพูดคนเดียว เปCนรายการโทรทัศน�ท่ีมีผู(ดําเนินการทําหน(าท่ี
เดินเรื่องพูดคุยกับผู(ชม และให(เสียงบรรยายตลอดรายการ โดยมีผู(ดําเนินรายการปรากฏตัวตอนต(น
รายการตอนกลางเท+าท่ีจําเปCนและตอนสรุปรายการ นอกนั้นเปCนภาพแสดงเรื่องหรือกระบวนการตาม
ธรรมชาติอาจมีตัวบุคคลไปสัมภาษณ�ผู(เก่ียวข(องเข(ามาแทรกเพ่ือเสริมความคิดเห็นได( ผู(ดําเนินรายการ
อาจพูดในสตูดิโอหรือพูดในสถานท่ีถ+ายทํา เช+น ภาพยนตร�เก่ียวกับธรรมชาติก็ไปพูดในปvาบริเวณท่ีมี
สัตว�ประเภทนั้นอาศัยอยู+  
                     รายการสารคดีเปCนรายการท่ีให(ความรู(และการศึกษาได(ดีมาก แต+ต(องเสียเวลาใน
การเก็บภาพท่ีดี และตรงกับความต(องการ จึงเปCนรายการท่ีต(องใช(งบประมาณและเวลาสูง 
             2.1.6.6 รูปแบบรายการละคร (Drama Program Format) รายการละครเปCนรายการ
ท่ีเสนอเรื่องราวต+างๆ ด(วยการจําลองเหตุการณ�เปCนละครมีการกําหนดผู(แสดง จัดสร(างฉากแต+งตัว
แต+งหน(าตัวแสดงให(สมจริงสมจังและใช(เทคนิคทางการละครเสนอเรื่องราวให(เหมือนจริงมากท่ีสุด 
ใช(ได(ท้ังเปCนรายการบันเทิงและรายการเพ่ือการศึกษา ในด(านการศึกษาละครโทรทัศน�จําลอง
สถานการณ�ชีวิตของคนในสังคม เพ่ือสนองความรู(ในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา อาชญากรรม 
ประวัติศาสตร� การเมือง การปกครอง ฯลฯ โดยให(ตัวละครนําเรื่องพูดคุยและให(ข(อคิด ผู(ชมจะเรียนรู(
จากคําพูดหรือเรื่องราวท่ีตัวละครเสนอ ในขณะเดียวกันก็ให(ความบันเทิงไปด(วย เช+น ละครโทรทัศน�ท่ี
ให(ความรู(เชิงประวัติศาสตร� ได(แก+ สี่แผ+นดิน ทหารเสือพระเจ(าตาก สงครามเก(าทัพ ซูสีไทเฮา ฯลฯ 
ผู(ชมส+วนมากจะไม+รู(สึกตัวว+าได(รับความรู(จากแง+มุมท่ีได(รับจากรายการเหล+านี้ เพราะคิดว+าเปCน
รายการบันเทิงแต+เพียงอย+างเดียว 
             2.1.6.7 รูปแบบรายการสาระละคร (Docudrama Program Format) เปCนรูปแบบ
รายการท่ีผสมผสานรูปแบบสารคดีเข(ากับรูปแบบละครหรือการนําละครมาประกอบรายการท่ีเสนอ
สาระบางส+วน มิใช+เสนอเปCนละครท้ังรายการ จุดมุ+งหมายเพ่ือให(การศึกษา ความรู( และแนวคิดใน
เรื่องท่ีเสนอ เช+น ด(านนิเทศศาสตร� สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เปCนต(น ท้ังนี้จะต(องมีผู(ดําเนินรายการ
สรุปอธิบายหรือขยายสาระท่ีดูจากส+วนท่ีเปCนละครเสมอ 
             2.1.6.8 รูปแบบรายการสาธิตทดลอง (Demonstration Program Format) เปCน
รายการท่ีเสนอ “วิธีทํา” หรือ “กระบวนการ” เพ่ือให(ผู(ชมได(แนวทางท่ีจะนําไปใช(ทําจริง เช+น 
รายการปรุงอาหาร รายการเลี้ยงสัตว� รายการประดิษฐ�งานฝ^มือ รายการทางการสอน เปCนต(น 
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             2.1.6.9 รูปแบบรายการเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format) 
รายการเพลงและดนตรี เปCนรายการท่ีเสนอการบรรเลงดนตรี และการใช(เพลงมี 4 รูปแบบ คือ  
                        ก. แบบมีวงดนตรีและนักร(องมาแสดงในสตูดิโอ  
                        ข. แบบมีนักร(องมาร(องในสตูดิโอควบคู+ไปกับเสียงดนตรีท่ีบันทึกเสียงไว(แล(ว  
                        ค. แบบท่ีให(นักร(องและดนตรีมาเล+นและร(องในสตูดิโอ แต+ใช(เสียงท่ีได(จากการ
เปdดเทปท้ังหมด  
                        ง. แบบมีภาพประกอบเพลง ภาพท่ีใช(ประกอบจะเปCนเรื่องราวสั้นๆ และ
สอดคล(องกับเนื้อเพลง ทําให(เห็นจุดมุ+งหมายหรือเข(าใจในเนื้อเพลงมากข้ึน 
             2.1.6.10 รูปแบบรายการนิตยสาร (Magazine Program Format) รายการนิตยสาร 
หรือ มักนิยมเรียกกันทับศัพท�ว+า “รายการแม็กกาซีน” เปCนรายการท่ีใช(รูปแบบในการนําเสนอแบบ
เดียวกับนิตยสาร คือในรายการเดียวกันประกอบไปด(วยส+วนย+อยหลาย ๆ เหตุการณ� โดยท่ัวไปมักจะ
เปCนเรื่องในแนวเดียวกัน จุดเด+นของรายการประเภทนี้ คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงให(ส+วนต+าง 
ๆ เข(ามาเปCนรายการเดียวกันอย+างสอดคล(องกลมกลืน รายการประเภทนี้ก็มี Variety Show ตีสิบ 
เปCนต(น ซ่ึงเปCนรายการท่ีมีการแสดงหลายๆ อย+างสลับกันไป เช+น ร(องเพลง เล+นตลก แข+งขัน 
สัมภาษณ� โชว�ในสิ่งแปลก ๆ ฯลฯ รายการประเภทนี้มักจะหนักไปทางด(านความบันเทิง 
             2.1.6.11 รูปแบบรายการขbาว (NEWS Program Format) เปCนรายการท่ีเสนอรายงาน
เหตุการณ�ท่ีสําคัญ ซ่ึงเปCนท่ีสนใจของประชาชน ข+าวเปCนสิ่งท่ีช+วยให(คนทันโลกอยู+เสมอ ลักษณะของ
รายการจะใช(ผู(บรรยาย 2-3 คน และจัดฉากด(านหลังให(ดูสวยงาม น+าสนใจ การบรรยายจะสลับกัน
บรรยาย เพ่ือมิให(เกิดความเบ่ือหน+าย พร(อมกับมีภาพเหตุการณ�ท่ีกําลังรายงานประกอบอย+างชัดเจน 
รายการข+าวจึงจัดได(ว+าเปCนการให(การศึกษาต+อผู(ชมด(วย 
             2.1.6.12 รูปแบบรายการถbายทอดสด (Live Program Format) เปCนรายการท่ี
ถ+ายทอดเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง เช+น กีฬา กรีฑา งานมหกรรม หรืองานพระราชพิธีต+างๆ รายการ
ถ+ายทอดสดมักจะเริ่มรายการก+อนเริ่มพิธีหรือเหตุการณ� โดยมีผู(บรรยายเหตุการณ�เสนอเรื่องราวต+างๆ 
เม่ือเริ่มเหตุการณ�แล(วก็เสนอเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนตามลําดับก+อนหลังท้ังภาพและเสียง โดยมีผู(บรรยาย
คอยพูดเชื่อมเหตุการณ�ให(ผู(ชมได(ทราบความเปCนไปโดยเฉพาะการพูดบรรยายเชื่อม ในขณะท่ีภาพท่ี
ปรากฏไม+มีเสียงออกมาเพ่ือมิให(เกิดความเงียบข้ึนในโทรทัศน� 
             2.1.6.13 รูปแบบรายการสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Program Format) 
ลักษณะเปCนการสอนในสถานการณ�แบบย+อส+วนในห(องเรียนแบบง+ายๆ ท่ีสามารถจะควบคุมได(ทุก
กระบวนการ โดยใช(นักเรียน 5-6 คน ใช(เวลาสอนประมาณ 10-15 นาที เปCนการสอนท่ีมุ+งฝgกทักษะ
เฉพาะในการสอน เช+น ทักษะการนําเข(าสู+บทเรียน ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะในการสรุป เปCนต(น 
จุดมุ+งหมายเพ่ือฝgกทักษะต+าง ๆ เพ่ือนําไปใช(ในสถานการณ�จริงต+อไป การสอนแบบจุลภาพนี้มุ+งให(
ออกมาทดลองสอน และประเมินผลจากข(อมูลย(อนกลับโดยใช(โทรทัศน� 
             2.1.6.14 รูปแบบรายการสถานการณ�จําลอง (Constrived Program Format) 
รูปแบบนี้ส+วนใหญ+จะใช(ในการศึกษาเฉพาะกรณี ลักษณะจะสร(างสถานการณ�ข้ึนมาเพ่ือใช(เปCนกรณี
ตัวอย+างในการศึกษา เช+น สถานการณ�จําลองการแนะแนว สถานการณ�จําลองการบริหารงาน 
สถานการณ�จําลองการควบคุมชั้นเรียน สถานการณ�จําลองการสอน เปCนต(น โดยท่ัวไปเพ่ือให(เห็น
แนวทางในการปฏิบัติและการแก(ป!ญหา 
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             2.1.6.15 รูปแบบรายการสอนโดยตรง (Direct-Teaching Program Format) เปCน
รายการท่ีเสนอการเรียนการสอนของครูในแต+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
สามารถเห็นเหตุการณ�การสอนได(ชัดเจนเหมือนในห(องเรียนขนาดเล็กปกติ  
                         2. ถ+ายทอดสดออกอากาศไปยังโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต+าง ๆ  
                         3. บันทึกเทปโทรทัศน� ซ่ึงจะลดความบกพร+องต+าง ๆ ได(อย+างดีก+อนท่ีจะนําไปสู+
ผู(ชมหรือผู(เรียน อาจนําไปเผยแพร+ในระบบวงจรปdดหรือวงจรเปdดก็ได( 
             2.1.6.16 รูปแบบรายการโต�วาที (Debate Program Format) เปCนการนําเอาการพูด
แบบโต(วาทีมาเสนอในทางโทรทัศน� ซ่ึงส+วนมากจะไม+ค+อยได(พบ แต+รายการลักษณะนี้ก็สามารถนํามา
จับทางโทรทัศน�ได(เปCนอย+างดี แต+ควรเลือกญัตติ หรือหัวข(อท่ีมีประโยชน�และน+าสนใจ รายการจะ
น+าสนใจหรือไม+ข้ึนอยู+กับศิลปะการพูด ความรู(ของผู(พูด และประธานผู(ดําเนินการอภิปราย จะต(อง
เปCนผู(ท่ีมีความสามารถในการสร(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) เปCนรายการท่ี
มีลักษณะค+อนข(างนามธรรม หากผู(จัดรายการไม+มีศิลปะในการพูด และการจูงใจผู(ชมผู(ฟ!งก็อาจจะ
ประสบกับความล(มเหลวได(ง+าย ความสําเร็จในการจัดทํารายการประเภทนี้ข้ึนอยู+กับองค�ประกอบ 2 
ประการ คือ  
                         - ความสามารถในการใช(ศิลปะการพูดต+อชุมชน  
                         - ความรู(ความสามารถในเชิงวิชาการ 
     2.1.7 สถานีวิทยุโทรทัศน�บนเครือขbายอินเทอร�เน็ต 
             วิทยุโทรทัศน�เกิดจากความคิดสร(างสรรค�ของนักวิทยาศาสตร�ท่ีต(องการให(คนท่ีอยู+ไกลๆ 
สามารถมองเห็นภาพเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน และสามารถรับรู(ข+าวสารในเหตุการณ�ต+างๆ ว+าขณะนี้มี
เหตุการณ�อะไรเกิดข้ึนอยู+ท่ีใดบ(าง จากแนวคิดดังกล+าว จึงทําให(ระบบวิทยุโทรทัศน�มีความเปCนมาจาก
อดีตมาจนถึงป!จจุบัน การกําเนิดวิทยุโทรทัศน�เกิดข้ึนหลังจากได(มีการค(นพบคลื่นแม+เหล็กไฟฟrาใน
อากาศจนสามารถนําคลื่นไฟฟrาไปใช(ประโยชน�ในการสื่อสารและการกระจายเสียง นักวิทยาศาสตร�ยุค
นั้นก็มีความคิดท่ีจะเอาภาพและเสียงส+งออกอากาศบ(าง จนกระท่ังป̂ ค.ศ. 1884 หรือตรงกับป̂ พ.ศ. 
2427 นักวิทยาศาสตร�ชาวเยอรมันชื่อ ปอล นิพโกว� (Paul Nipkow) ก็ได(ค(นพบวิธีท่ีจะทําให(ภาพ
เปCนเส(นเปCนทางได(สําเร็จ แต+ก็เปCนเพียงความสามารถท่ีแปลงภาพเปCนคลื่นส+งทางอากาศเท+านั้น แต+
ยังไม+สามารถแปลงจากคลื่นมาเปCนภาพดังเดิมได( ต+อมานักวิทยาศาสตร�ชาวรัสเซียท่ีโอนสัญชาติเปCน
อเมริกันแล(ว ชื่อ ดร. วี. เค. ซลอร�อิก่ิน (Dr.V.K. Zworykin) ได(ค(นพบหลอดจับภาพและเรียก
หลอดจับภาพนี้ว+า “ไอโคโนสโคฟ (Iconoscope)” พร(อมกับจดทะเบียนในป̂ ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 
2466) สุดท(ายนักวิทยาศาสตร�ชาวอังกฤษสายเลือดสก็อตนาม จอห�นโลย่ี แบร�ด (John Logic 
Baird) ก็ได(นําทฤษฎีของปอล นิพโกว� มาค(นคว(าต+อแล(วเขาก็สามารถจับเอาภาพท่ีเปCนเส(นเปCนทาง
ส+งเข(าเครื่องไดโคโนสโคฟของ ดร. วี. เค. ซลอร�อิก่ิน ได(สําเร็จภาพก็ปรากฏข้ึนบนจอและได(มีการ
ประกาศให(นักวิทยาศาสตร�พร(อมบุคคลชั้นนําในประเทศอังกฤษได(รับทราบเปCนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 26 
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มกราคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) ในป̂ ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) บีบีซี (British Broadcasting 
Corporation) ก็ได(นําสิ่งประดิษฐ�ของจอห�น โลยี่ แบร�ด ไปทดลองออกอากาศให(ชาวอังกฤษได(ชม 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน ค.ศ. 1929 ปรากฏว+าได(รับการตอบรับจากผู(ชมเปCนอย+างดี ดังนั้นทางบีบีซีซ่ึง
ได(ซ้ือลิขสิทธิ์การแพร+ภาพจากจอห�น โลยี่ แบร�ด ดําเนินการแพร+ภาพโทรทัศน�ออกสู+สายตาประชาชน 
พิธีเปdดการแพร+ภาพเริ่มข้ึนท่ีพระราชวังอเล็กซานดร(าในกรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1936 (พ.ศ. 2479) ซ่ึงในเวลานั้นท่ีประเทศอังกฤษมีเครื่องรับภาพเพียง 100 เครื่องเท+านั้น นับได(ว+า 
บีบีซี เปCนสถานีโทรทัศน�สถานีแรกของโลก และเปCนครั้งแรกของการแพร+ภาพมีความกว(างเพียง 10 
นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ราคาเครื่องรับคิดเปCนเงินไทยประมาณ 6,000 บาท ในสมัยนั้นก็นับได(ว+ามีราคาสูง
มาก จากนั้นอีก 2 ป̂ เครื่องรับภาพหรือท่ีเราเรียกว+า “โทรทัศน�” ในประเทศอังกฤษก็มีถึง 3,000 
เครื่องท่ัวประเทศ ประเทศต+อไปท่ีมีการแพร+ภาพโทรทัศน�ก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเริ่มแพร+ภาพ
เปCนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) โดย NBC (National Broadcasting 
Company) ครั้งแรกเปCนการถ+ายทอดคําปราศรัยของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูส เวลท� ในงาน
เปdดมหกรรมแสดงสินค(านานาชาติท่ีเมืองนิวยอร�ค ครั้งแรกเครื่องรับภาพราคา 600 ดอลลาร� ช+วง 5 
เดือนแรกขายไป 400 เครื่อง ประเทศรัสเซียกิจการโทรทัศน�เริ่มเกิดข้ึนในป̂ ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) 
พร(อมสหรัฐอเมริกา ส+วนประเทศฝรั่งเศสเริ่มกิจการโทรทัศน�ในป̂ ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ประเทศ
เม็กซิโก บราซิล และคิวบาเริ่มกิจการโทรทัศน�ในป̂ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ประเทศเนเธอร�แลนด� 
และอาร�เจนตินาเริ่มกิจการโทรทัศน�ในป̂ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) ประเทศแคนาดา เยอรมนี 
เวเนซุเอลาเริ่มเปdดกิจการโทรทัศน�ป̂ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) ประเทศญ่ีปุvนเริ่มมีการแพร+ภาพครั้ง
แรกในป̂ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) พร(อมกับประเทศฟdลิปปdนส�และเบลเยี่ยมจัดต้ังโดยฐานทัพอเมริกัน 
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติ สหรัฐอเมริกามีอํานาจปกครองดูแลท้ัง 3 ประเทศ จึงนําโทรทัศน�เข(า
มาในประเทศโคลัมเบีย นอรเวย� โปแลนด� และโมนาโก โดยเริ่มกิจการโทรทัศน�เปCนครั้งแรกเม่ือป̂ 
ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) และในป̂ ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498) ประเทศไทย ออสเตรเลีย และลัมเซมเบอร� 
ก็เริ่มมีกิจการในการแพร+ภาพทางโทรทัศน�เช+นกัน 
             ควบคู+กับการพัฒนาวิทยุโทรทัศน�ในระบบขาว-ดํา ได(มีการค(นคว(าเก่ียวกับการส+งระบบสี
ด(วย โดยในป̂ ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) เจมส� แอล เบียร�ดได(ประสบผลสําเร็จ ในการใช(แว+นกรองสี 
(Color Filter) มาแยกสัญญาณสี และต+อมา เฮอร�เบิร�ต อีฟส� (Herbert Ives) ได(ใช(โฟโตเซลล� 
(Photo cell) เปCนตัวแยกสีและบริษัท ซี บี เอส ได(ประสบความสําเร็จในการแยกสีด(วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� แต+ยังไม+เปCนท่ียอมรับ จนในป̂ ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) คณะกรรมการว+าด(วยระบบ
วิทยุโทรทัศน�แห+งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Television System Committee : NTSC) จึง
ยอมรับระบบของบริษัท เอ็น บี ซี และมีการส+งระบบวิทยุโทรทัศน�สีเปCนครั้งแรก ซ่ึงส+งสัญญาณใน
ระบบ 525 เส(น เรียกว+าระบบ NTSC ต+อมาก็มีการพัฒนาระบบโทรทัศน�สีของเยอรมันคือระบบ PAL 
(Phase Alternation by Line) 
             ส+งสัญญาณในระบบ 625 เส(น และระบบ SECAM (Sequential Couleur A Memoire) 
ของฝรั่งเศส ท่ีส+งสัญญาณในระบบ 819 เส(น ในป̂ ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)  
             คณะกรรมการว+าด(วยการสื่อสารแห+งสหรัฐอเมริกาได(กําหนดความถ่ีในการส+งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน� ออกเปCน 2 ระบบ คือ  
              1. ระบบ VHF (Very High Frequency) เปCนระบบท่ีมีย+านความถ่ีในการออกอากาศ
ระหว+าง 30 – 300 เมกะเฮิรตซ� มี 13 ช+อง คือช+อง 1 – 13  
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             2 ระบบ UHF (Ultra High Frequency) เปCนระบบท่ีมีย+านความถ่ีในการออกอากาศ
ระหว+าง 300 – 3,000 เมกะเฮิรตซ� มี 70 ช+อง คือ 14 – 83 
             จะเห็นได(ว+าการพัฒนาระบบวิทยุโทรทัศน�มีการพัฒนามาเปCนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงวิทยุ
โทรทัศน�สามารถเข(าถึงประชาชนได(อย+างท่ัวถึง ทําให(ในป!จจุบันนี้วิทยุโทรทัศน�ได(เข(ามามีบทบาทต+อ
สังคมท้ังในด(านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเปCนอย+างมาก และ
ด(วยความก(าวหน(าของเทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาไปอย+างรวดเร็ว เปCนโลกไร(พรมแดน การ
ติดต+อสื่อสารสามารถเชื่อมต+อกันได(ท่ัวโลกผู(คนสามารถติดต+อพูดคุยกันได(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ต 
จึงทาให(เกิดการพัฒนาระบบวิทยุโทรทัศน�บนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต เพ่ือให(ผู(ชมสามารถรับชมรายการ
ต+างๆ ของสถานี ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตได( การพัฒนานี้เริ่มข้ึน หลังจากป̂ ค.ศ. 1990 การ
ประยุกต�ใช(ไฮเปอร�เท็กซ�บนเครือข+ายอินเทอร�เน็ตได(เริ่มข้ึน มีการจัดการข(อมูลข+าวสารไว(บนเครื่อง
เซิร�ฟเวอร� ผู(ใช(อยู+บนเครื่องลูกข+ายท่ีเรียกว+า “ไคลแอนต�” มีโปรแกรมเชื่อมโยงท่ีเรียกว+า  
“บราวเซอร�” ติดต+อกับเครื่องเซิร�ฟเวอร� ด(วยโปรโตคอลมาตรฐานท่ีชื่อ http การประยุกต�
ไฮเปอร�เท็กซ�ได(ขยายวงกว(างข้ึนอย+างรวดเร็ว จนกลายเปCนเครือข+ายข(อมูลข+าวสารท่ีเรียกว+า “เวิร�ล
ไวด�เว็บ” เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ได(พัฒนาให(ก(าวหน(ามากข้ึน การใช(งานข(อมูล ข+าวสารเหล+านี้ก็
ก(าวเข(าสู+มัลติมีเดีย มีการเก็บข(อมูลรูปภาพ เสียง และวิดีโอการเก็บข(อมูลเสียงและวิดีโอในยุคแรกยัง
เปCนเพียงการเก็บไว(ในเซิร�ฟเวอร� เม่ือเครื่องท่ีเปCนไคลแอนด�ต(องการใช(ข(อมูล ก็มีการติดต+อมายัง
เครื่องให(บริการการโอนย(ายข(อมูลก็เกิดข้ึน โดยวิธีการคัดลอกแฟrมเหล+านั้นผ+านเครือข+ายมายังผู(ใช( 
เม่ือคัดลอกมาได(ครบจึงเริ่มแสดงผล ลักษณะการใช(งานจึงเปCนวิธีการโอนย(ายไฟล� มิได(เปCนการส+ง
กระจายแบบเวลาจริงเทคโนโลยีการบีบอัดข(อมูล ได(รับการพัฒนาให(ดีข้ึน จนสามารถบีบอัดข(อมูล
เสียง และวิดีโอ ให(มีขนาดเล็กลงได( การบีบอัดข(อมูลให(เหลือน(อย ทําให(ส+งข(อมูลผ+านเครือข+ายท่ีมี
ข(อจํากัดทางด(านปริมาณข(อมูลต+อวินาทีลงไปได( เพราะหากผู(ใช(ติดต+อเครือข+ายด(วยโมเด็มผ+าน
สายโทรศัพท� ปริมาณข(อมูลต+อวินาทีท่ีรับส+งได(ยังอยู+ในกรอบจํากัด เช+น รับส+งได(สูงสุดเพียง 28.8 
กิโลบิตต+อวินาที เม่ือข(อมูลเสียงหรือวิดีโอได(รับการบีบอัดลงจึงทําให(การสื่อสารผ+านสายไปบน
อินเทอร�เน็ตมีความเปCนไปได(มากข้ึนจนในป!จจุบันการส+งสัญญาณเสียงแบบออนไลน� ท่ีเปCนท่ีนิยม
แบบอินเทอร�เน็ตคือ ระบบ “Real Audio” การส+งวิดีโอบนอินเทอร�เน็ตเสมือนการกระจายสัญญาณ
ทีวีบนเครือข+าย เราเรียกระบบนี้ว+า “Video Live” ระบบ Real Audio และ Video Live 
ประกอบด(วยเครื่องให(บริการท่ีเรียกว+า “เซิร�ฟเวอร�” เครื่องให(บริการนี้รับสัญญาณเสียงโดยตรงจาก
แหล+งสัญญาณเสียง เช+น สัญญาณจากสถานีวิทยุจริง หรือรับสัญญาณวิดีโอจากสถานีส+ง หลังจากนั้น
จะแปลงสัญญาณนั้นให(เปCนข(อมูลแบบดิจิตอล พร(อมทําการบีบอัดให(เล็กลง เพ่ือส+งไปยังเครื่อง
ผู(ใช(เครื่องผู(ใช(จะต(องมีโปรแกรม Real Audio Player ซ่ึงประกอบติดต้ังเข(ากับโปรแกรมบราวเซอร� 
เม่ือผู(ใช(ติดต+อไปยังเซิร�ฟเวอร� ก็จะเปdดช+องสื่อสารระหว+างกัน เครื่องบริการท่ีเปCนเซิร�ฟเวอร�จะส+ง
ข(อมูลให(อย+างต+อเนื่องจนกว+าจะเลิกการติดต+อแต+เนื่องจากเครือข+ายอินเทอร�เน็ต เปCนเครือข+ายท่ีมี
สภาพแบ+งกันใช(งาน ไม+สามารถกําหนดคุณภาพของการรับส+งโดยตรงได( ซ่ึงเปCนอุปสรรคต+อการรับ
สัญญาณแบบออนไลน�ต+อเนื่อง ดังนั้นทางเครื่องไคลแอนต� ซ่ึงต(องสร(างบัฟเฟอร�ในหน+วยความจําไว( 
เพ่ือว+าบางขณะข(อมูลท่ีส+งมาขาดหาย ข(อมูลในบัฟเฟอร�ยังรองรับการใช(งานได(ชั่วขณะหนึ่ง เพ่ือให(
สัญญาณต+อเนื่องโดยปกติหากรับสัญญาณเสียง จะมีการกําหนดช+องสื่อสารท่ีต+อเนื่องขนาด 16 
กิโลบิตต+อวินาที ดังนั้นถ(าช+องสื่อสารจริงมีความจุมากกว+านี้ ก็จะทําให(การรับสัญญาณเสียงท่ีต+อเนื่อง
เหมือนฟ!งวิทยุได(ทํานองเดียวกัน หากรับสัญญาณวิดีโอ ช+องสัญญาณจะต(องมีความจุมากกว+า 
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โดยท่ัวไปอยู+ท่ีประมาณ 23 – 30 กิโลบิตต+อวินาที ถ(าได(ความเร็วสูงกว+านี้ก็จะทาให(ภาพต+อเนื่อง แต+
หากได(ความเร็วตํ่ากว+านี้ภาพจะขาดเปCนช+วงๆ เครื่องให(บริการ Real Audio และ Video Live ทุก
เครื่องจะมีข(อจํากัดจํานวนเครื่องลูกท่ีติดต+อมา ท้ังนี้เพราะแถบกว(างของช+องสื่อสารมีจํากัด ผนวกกับ
ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร�ก็จํากัด สถานีให(บริการท่ีพบเห็นกันบนเครือข+ายขณะนี้ยังจํากัด
จํานวนอยู+ท่ี 60 – 240 สายสัญญาณดังนั้นหากมีผู(นิยมใช(บริการกันมาก ข(อจํากัดนี้จะต(องได(รับการ
พัฒนา แต+เนื่องจากการติดต้ังสถานีบริการทาได(ง+าย จึงเชื่อแน+ว+าจะมีผู(ต้ังสถานีบริการ Real audio 
และ Video Live กันมาก การต้ังสถานีจะมีอยู+ในโฮมเพ็จทุกโฮมเพ็จสามารถใส+ข(อมูลแบบมัลติมีเดีย
สําหรับเปCนสื่อไว(ใช(ติดต+อกัน ร(านค(าอาจมีสถานีวิทยุสาหรับโฆษณาขายสินค(า มีสถานีส+งวีดิโอเพ่ือให(
ลูกค(าได(เห็นสินค(าป!ญหาท่ีสําคัญคือ ความต(องการใช(เครือข+ายจะมากข้ึนอีกมาก จนทําให(ถนนของ
ข(อมูลข+าวสารไม+สามารถรองรับได( พัฒนาการทางด(านโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีเรียกว+า Information 
Highway จึงต(องพัฒนาให(มีปริมาณการรับส+งข(อมูลได(มากเชื่อแน+ว+าโครงสร(างพ้ืนฐานของประเทศ
กําลังได(รับการปรับปรุงเพ่ือให(ระบบวิทยุและทีวีบนเครือข+ายเปCนจริงได( โครงสร(างการสื่อสารของ
ประเทศหลายโครงการกาลังรองรับอยู+ ข+ายการสื่อสารด(วยแถบกว(างท่ีสามารถส+งข(อมูลในปริมาณ
มากคงจะมีให(เห็นในเร็ววันนี้ Real Audio และ Video Live เปCนบทพิสูจน�บทเริ่มต(นถึงความเปCนไป
ได(ในการต้ังสถานีวิทยุ และโทรทัศน�บนเครือข+าย และจะทําให(มีจํานวนสถานีเหล+านี้เปCนหม่ืนเปCนแสน
สถานีได( เพราะจะมีผู(ตั้งสถานีบนเครือข+ายกันมาก 
           2.1.8 การติดตbอส่ือสาร  
                  ในการดําเนินกิจกรรมต+างๆ ของธุรกิจหรือหน+วยงานใดๆ ก็ตามจะต(องอาศัยการ
ติดต+อสื่อสารระหว+างกัน โดยมีจุดประสงค�เพ่ือแลกเปลี่ยนข+าวสาร ข(อมูล ความรู( ความคิด อัน
ก+อให(เกิดความเข(าใจอันดีระหว+างกัน 
                  นอกจากนี้ การติดต+อสื่อสาร (Communication) ยังช+วยให(การดําเนินกิจกรรมต+างๆ 
ของหน+วยงานเปCนไปอย+างถูกต(องตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว( ก+อให(เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ฉะนั้นงานด(านการติดต+อสื่อสารจึงเปCนกระบวนการท่ีใช(ส+งเรื่องราวข+าวสาร ข(อความ เรื่องและภาพ 
ไปมาระหว+างกันท้ังภายในหน+วยงาน (Internal Communication) และภายนอกหน+วยงาน 
(External Communication) 
                  สรุป การติดตbอส่ือสาร (Communication) หมายถึง การสbงข�อมูลขbาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให�เข�าใจความหมายของข�อมูลขbาวสารท่ีผู�สbงสbงไป 
และเกิดความเข�าใจอันดีระหวbางกัน ซ่ึงการสbงขbาวสารอาจอยูbในรูปของการส่ือสารด�วยวาจา ลาย
ลักษณ�อักษร การใช�กิริยาทbาทางอยbางหนึ่งอยbางใดก็ได� โดยอาศัยชbองทางในการติดตbอส่ือสาร 
                  2.1.8.1 องค�ประกอบของการติดตbอส่ือสาร  

 
ภาพ 2.1 แสดงการสbงข�อมูลจากผู�สbงสารไปยังผู�รับสาร 

 
                    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(องการหลักฐานควรเขียนเปCนลายลักษณ�อักษร 
                 2.1.8.2 วัตถุประสงค�ของการติดตbอส่ือสาร  
                           - เพ่ือแจ(งข+าวสาร  
                           - เพ่ือชักชวน หรือจูงใจ  
                           - เพ่ือประเมิน  
                           - เพ่ือสั่งสอนหรือให(ความรู(  
                           - เพ่ือสนองความต(องการด(านวัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธ� 
                 2.1.8.3 ประโยชน�ของการติดตbอส่ือสาร  
                           - งานบรรลุวัตถุประสงค�ได(อย+างราบรื่น  
                           - เกิดความรู(สึกท่ีดีต+อกัน มีความสามัคคี  
                           - เสริมสร(างขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
                           - ลดข(อขัดแย(งท่ีเกิดจากความไม+เข(าใจกัน  
                           - ประหยัดทรัพยากรในการทํางาน  
                           - ประหยัดเวลา แรงงาน และค+าใช(จ+าย  
                           - ปrองกันการทํางานซํ้าซ(อน  
                 2.1.8.4 ประเภทของการติดตbอส่ือสาร  
                           1. การติดตbอส่ือสารภายใน (Internal Communication) มีวัตถุประสงค�
ให(บุคลากรภายในหน+วยงานได(ทราบข+าวคราว ความเคลื่อนไหวต+างๆ เพ่ือชี้แจง กฎ ระเบียบต+างๆ ท่ี
กําหนดข้ึน ทําได( 2 วิธีคือ  
                              - การติดต+อด(วยวาจาหรือคําพูด มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงิน ให(
ความรู(สึกเปCนกันเอง สังเกตความจริงใจได(และได(ข(อมูลย(อนกลับทันที  
                              - การติดต+อด(วยลายลักษณ�อักษรเปCนทางการและมีหลักฐานชัดเจนสามารถ
อ+านทวนความได(ทุกเวลาหรือสถานท่ี  
                              การติดต+อสื่อสารภายใน สามารถแบ+งได( 3 ลักษณะ คือ  
                              1.1 การติดต+อสื่อสารในระดับเดียวกัน ไม+เปCนพิธีการ ง+ายแก+การเข(าใจ  
                              1.2 การติดต+อสื่อสารจากเบ้ืองบนสู+เบ้ืองล+างเปCนพิธีการและมักเปCนการ
สื่อสารทางเดียว 
                              1.3 การติดต+อสื่อสารจากเบ้ืองล+างสู+เบ้ืองบน เปCนพิธีการเช+นเดียวกันการ
สื่อสารจากบนสู+ล+าง 
                           2. การติดตbอส่ือสารภายนอก (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(บริการบริษัทไปรษณีย�ไทย 
                              - การใช(บริการสื่อมวลชนต+างๆ  
                              - สิ่งตีพิมพ�ของบริษัท  
                              - คําปราศรัย  
                              - ข(อความโฆษณา 
 
2.2 อินเทอร�เน็ตเพ่ือการศึกษา  
     2.2.1 อินเทอร�เน็ต  
             มีผู(ให(คําจํากัดความของความหมายของอินเทอร�เน็ต ซ่ึงแต+ละคําจํากัดความ มีความหมาย
ในทิศทางเดียวกันเช+น 
             ยืน ภู+วรวรรณ (2539:28) กล+าวว+า อินเทอร�เน็ตเปCนเครือข+ายท่ีเชื่อมโยงระหว+างเครือข+าย
ต+างๆ เข(าด(วยกัน เม่ือนําเครือข+ายคอมพิวเตอร� เครือข+ายหนึ่งเชื่อมเข(าสู+อินเทอร�เน็ตนั้น ก็จะเปCน
อินเทอร�เน็ตและหากใครนําเครือข+ายอ่ืนมาเชื่อมอีกก็จะเข(าสู+อินเทอร�เน็ต และเปCนการขยายเครือข+าย
อินเทอร�เน็ตด(วย 
             ศรีศักด์ิ จามรมาน (2539:75) ได(อธิบายความหมายของอินเทอร�เน็ตว+า อินเทอร�เน็ตเปCน
เครือข+ายของเครือข+ายคอมพิวเตอร�รอบโลกท่ีเปCนท่ีนิยมมากท่ีสุด โดยแต+ละเครือข+ายย+อย (Sub–
Network) อาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร�แม+ข+าย (Host) เพียงตัวเดียวหรือหลายๆ ตัวก็ได( โดยใช(โฮสต�
ทุกเครื่องจะเชื่อมโยงกับอินเทอร�เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงต+อวัน โดยใช(วงจรโทรศัพท�เปCนตัวเชื่อม 
             อนิรุทธ� สติม่ัน (2542:29) กล+าวว+า อินเทอร�เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข+ายคอมพิวเตอร�
หลายๆ  เครือข+ายภายใต(มาตรฐานและข(อตกลงเดียวกัน โดยท่ีเครือข+ายสามารถท่ีจะสื่อสารข(อมูลกัน
ในรูปแบบของตัวอักษร ภาพและเสียงได(อย+างรวดเร็วจากคอมพิวเตอร�ท่ีต+างชนิดและต+างระบบกัน 
             กล+าวโดยสรุป อินเทอร�เน็ต คือ เครือขbายคอมพิวเตอร�ขนาดใหญbท่ีเช่ือมตbอกันท่ัวโลก
โดยมีมาตรฐานการรับ-สbงข�อมูลท่ีเหมือนกัน โดยท่ีข�อมูลเหลbานั้นอาจเปuนตัวอักษร, ภาพนิ่ง,
ภาพเคล่ือนไหวหรือเสียง รวมท้ังยังมีความสามารถในการค(นหาข(อมูลท่ีอยู+ในแหล+งต+างๆ ท่ัวโลกได(
อย+างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปCนกระบวนการสื่อสารข(อมูลทางสาย (on-line) ระหว+าง
คอมพิวเตอร�ต+างระบบและต+างชนิดรวมกับสายเคเบิล และผู(ใช(จํานวนมากโดยอาศัยซอฟท�แวร� 
(software) และเครือข+ายต+างๆ อินเทอร�เน็ตเปCนเครือข+ายท่ีสื่อสารกันโดยโปรโตคอล TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซ่ึงเปCนเกณฑ�ท่ีคอยควบคุมกระบวนการส+ง
ข+าวสารไปมาระหว+างคอมพิวเตอร�หลายๆ เครื่องท่ีอยู+บนอินเทอร�เน็ต ดังนั้น อินเทอร�เน็ตจะมี
องค�ประกอบ 2 ส+วน คือ เครือข+ายคอมพิวเตอร�และข(อมูลท่ีเก็บในคอมพิวเตอร� 
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ภาพ 2.2 การทํางานของระบบเครือขbายอินเทอร�เน็ต 

 
             อินเทอร�เน็ตเปCนเครือข+ายท่ีพัฒนามาจากโครงการอาร�พาเน็ต (ARPAnet) ซ่ึงเปCนเครือข+าย
คอมพิวเตอร�ภายใต(ความรับผิดชอบของหน+วยงานโครงการวิจัยชั้นสูง หรือเรียกย+อว+า อาร�พาเน็ต 
(ARPANet) ในสัง กัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา อาร�พาเน็ตในข้ันต(น เปCน เพียง
เครือข+ายทดลองท่ีตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยทางการทหาร  
             สําหรับประเทศไทยอินเทอร�เน็ตเริ่มเข(ามามีบทบาทในการใช(งานป̂พ.ศ.2530-2535 ซ่ึงช+วง
นั้นเปCนเครือข+ายคอมพิวเตอร�ในระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) ซ่ึงการเชื่อมต+อ
อินเทอร�เน็ตทําได(สมบูรณ�ในป̂ 2535  และได(มีการเปdดบริการอินเทอร�เน็ตเชิงพาณิชย�เปCนครั้งแรกใน
ป̂ 2538  
     2.2.1 ความสําคัญของอินเทอร�เน็ต 
             ป!จจุบันสังคมไทยเปCนสังคมข+าวสารและการเรียนรู(มากข้ึน การสื่อสารผ+านเครือข+าย
คอมพิวเตอร�ยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเปCนลําดับ เครือข+ายคอมพิวเตอร�ให(แลกเปลี่ยนข+าวสารระหว+าง
กันได(โดยง+าย ในป!จจุบันมีเครือข+ายคอมพิวเตอร�เชื่อมโยงไปท่ัวโลก ผู(ใช(ในซีกโลกหนึ่งสามารถติดต+อ
กับผู(ใช(ในซีกโลกหนึ่ง ได(อย+างรวดเร็วเครือข+ายคอมพิวเตอร�ท่ีรู(จักกันในชื่อของ “อินเทอร�เน็ต” 
(Internet) จัดว+าเปCนเครือข+ายท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในยุคของสังคมข+าวสารป!จจุบัน อินเทอร�เน็ตมี
ขอบข+าย ครอบคลุมพ้ืนท่ีแทบทุกมุมโลกสมาชิกในอินเทอร�เน็ตสามารถใช(คอมพิวเตอร�ท่ีต้ังอยู+ท่ีจุด
ใดๆ เพ่ือส+งข+าวสารและข(อมูลระหว+างกันได(บริการข(อมูลในอินเทอร�เน็ตมีหลากรูปแบบและมีผู(นิยมใช( 
เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน จากตารางท่ี 2.1 สถิติการใช(งานอินเทอร�เน็ตท่ัวโลกและสถิติประชากรเม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2554 มีประชากรท้ังหมด 6,930,055,154 มีผู(ใช(งานอินเทอร�เน็ตท้ังหมด 2,095,006,005 
คน เราจึงกล+าวได(ว+า อินเทอร�เน็ตเปCนเครือข+ายมหึมาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกว(างขวางท่ีสุด มีการขยายตัว
สูงท่ีสุด และมีสมาชิกมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2.1 สถิติการใช�งานอินเทอร�เน็ตท่ัวโลกและสถิติประชากรเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

ภูมิภาคท่ัวโลก 
ประชากร  
(2011 Est.) 

ผู�ใช�อินเทอร�เน็ต  
31 ธันวาคม 2000 

ผู�ใช�อินเทอร�เน็ต  
ข�อมูลลbาสุด 

การเจาะ  
(ประชากร%) 

การเจริญเติบโต  
2000-2011 

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/แครเิบ้ียน 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% 

ท้ังหมดของโลก  6,930,055,154 360,985,492 2,095,006,005 30.2% 480.4% 

ท่ีมา: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
 
     2.2.2 อินเทอร�เน็ตในประเทศไทย 
             อินเทอร�เน็ตในประเทศไทยเริ่มข้ึนเม่ือป̂ พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต+อมินิคอมพิวเตอร�ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� และสถาบันเทคโนโลยีแห+งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร�น 
ประเทศออสเตรเลีย แต+ในครั้งนั้นยังเปCนการเชื่อมต+อโดยผ+านสายโทรศัพท� ซ่ึงสามารถส+งข(อมูลได(ช(า
และไม+เปCนการถาวร 
             พ.ศ. 2535 ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห+งชาติ (NECTEC) ได(ทําการ
เชื่อมต+อคอมพิวเตอร�กับมหาวิทยาลัย 6 แห+ง ได(แก+ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห+ง
เอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห+งชาติ 
(NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เข(าด(วยกันเรียกว+า "เครือขbาย
ไทยสาร"โดยสํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได(เช+าวงจร สื่อสารความเร็ว 9600 บิตต+อ
วินาที จากการสื่อสารแห+งประเทศไทยเพ่ือเชื่อมเข(าสู+อินเทอร�เน็ตท่ี "บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา" 
             ในป̂ พ.ศ. 2536 NECTEC ได(เช+าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต+อวินาทีจาก
การสื่อสารแห+งประเทศไทยเพ่ือ เพ่ิมความสามารถในการขนส+งข(อมูล ทําให(ประเทศไทยมีวงจร
สื่อสารระดับ ท่ีให(บริการแก+ผู(ใช(ไทยสารอินเทอร�เน็ต 2 วงจร ในป!จจุบันวงจรเชื่อมต+อไปยัง
ต+างประเทศท่ีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และ NECTEC ได(รับการปรับปรุงให(มีความ เร็วสูงข้ึน
ตามลําดับ นับต้ังแต+นั้นมาเครือข+ายไทยสารได(ขยายตัวกว(างข้ึน และมีหน+วยงานอ่ืนเชื่อมเข(ากับ 
ไทยสารอีกหลายแห+งในช+วงต+อมา 
             เครือข+ายไทยสารเติบโตอย+างต+อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและหน+วยงานราชการเข(ามา
เชื่อมต+อกับเครือข+ายนี้เพ่ิมข้ึนอีกจํานวนมาก จะเห็นได(ว+าอินเทอร�เน็ตในประเทศขณะนั้นยังจํากัดอยู+
ในวงการศึกษาและการวิจัยเท+านั้น ไม+ได(เปCนเครือข+ายท่ีให(บริการในรูปของธุรกิจ แต+ทางสถาบันนั้น ๆ 
จะเปCนผู(รับผิดชอบค+าใช(จ+ายเอง 
             ต+อมาในป̂ พ.ศ. 2537 ความต(องการในการใช(อินเทอร�เน็ตจากภาคเอกชนมีมากข้ึน 
การสื่อสารแห+งประเทศไทย (กสท.) จึงได(ร+วมมือกับบริษัทเอกชน เปdดบริการอินเทอร�เน็ตให(แก+บุคคล 
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ผู(สนใจท่ัวไปได(สมัครเปCนสมาชิก ต้ังข้ึนในรูปแบบของบริษัทผู(ให(บริการอินเทอร�เน็ตเชิงพาณิชย� 
เรียกว+า "ผู�ให�บริการอินเทอร�เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)  
             ข(อมูลบนอินเทอร�เน็ตจะถูกส+งผ+านเครือข+ายคอมพิวเตอร� และระบบการสื่อสารซ่ึงในแต+ละ
พ้ืนท่ี หรือแต+ละประเทศซ่ึงจะต(องรับผิดชอบกันเอง เพ่ือเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ของโลกให(ได( ดังนั้นจึง
เปCนหน(าท่ีของผู(ให(บริการอินเทอร�เน็ต (ISP) ซ่ึงได(แก+ องค�กรท่ีทําหน(าท่ีให(บริการเชื่อมต+อ
สายสัญญาณจากแหล+งต+างๆ ของผู(ใช(บริการ เช+น จากท่ีบ(าน สํานักงาน สถานบริการ และแหล+งอ่ืนๆ 
เพ่ือเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ออกไปนอกประเทศได( 
             ต+อมาในป̂ พ.ศ. 2537 ความต(องการในการใช(อินเทอร�เน็ตจากภาคเอกชนมีมากข้ึน 
การสื่อสารแห+งประเทศไทย (กสท.) จึงได(ร+วมมือกับบริษัทเอกชน เปdดบริการอินเทอร�เน็ตให(แก+บุคล 
ผู(สนใจท่ัวไปได(สมัครเปCนสมาชิก ต้ังข้ึนในรูปแบบของบริษัทผู(ให(บริการอินเทอร�เน็ตเชิงพาณิชย� 
เรียกว+า "ผู�ให�บริการอินเทอร�เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)  
             ข(อมูลบนอินเทอร�เน็ตจะถูกส+งผ+านเครือข+ายคอมพิวเตอร� และระบบการสื่อสารซ่ึงในแต+ละ
พ้ืนท่ี หรือแต+ละประเทศซ่ึงจะต(องรับผิดชอบกันเอง เพ่ือเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ของโลกให(ได( ดังนั้นจึง
เปCนหน(าท่ีของผู(ให(บริการอินเทอร�เน็ต (ISP) ซ่ึงได(แก+ องค�กรท่ีทําหน(าท่ีให(บริการเชื่อมต+อ
สายสัญญาณจากแหล+งต+างๆ ของผู(ใช(บริการ เช+น จากท่ีบ(าน สํานักงาน สถานบริการ และแหล+งอ่ืนๆ 
เพ่ือเชื่อมต+อกับระบบใหญ+ออกไปนอกประเทศได( 
     2.2.3 บริการบนอินเทอร�เน็ต 
             อินเทอร�เน็ตมีการนําไปใช(งานหลายประเภท เช+น จดหมายอิเล็กทรอนิกส�เปCนเส(นทางใน
การส+ง  และรับข(อความและเอกสารจากท่ัวโลกในเวลาไม+ก่ีนาทีท่ีมีประสิทธิภาพ  และราคาไม+แพง  
เวิลด�ไวด�เว็บมีความสําคัญในการเปCนสื่อกลางในการโฆษณาและช+องทางในการกระจายบริการ
ซอฟต�แวร� เอกสารและสารสนเทศ   สําหรับช+องทางด(านการวิจัย ฐานข(อมูล และสารสนเทศต+างๆ ท่ี
อยู+บนระบบออนไลน�จะได(รับการปรับปรุงให(ทันสมัยมากกว+าข(อมูลท่ีอยู+ในห(องสมุด   อินเทอร�เน็ต
เปCนแหล+งท่ีทําให(เกิดชุมชน  ซ่ึงชุมชนเสมือน (virtual  communities) หลายร(อยชุมชนซ่ึงชุมชนทํา
ให(ผู(ใช(สามารถมาแลกเปลี่ยนความสนใจในเรื่องทางเทศนิคต+างๆ  งานอดิเรก  การเมือง  หรือ  การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการใช(บริการใดๆ ก็ตาม  ผู(ใช(ต(องมีเครื่องคอมพิวเตอร�เชื่อมต+ออินเทอร�เน็ต
เสียก+อนไม+ว+าด(วยวิธีใดก็ตาม  ผู(ใช(ส+วนมากติดต+อโดยใช(โมเด็มส+วนตัวผ+านสายโทรศัพท�  (หรือการ
เชื่อมต+อความเร็วสูง  เช+น  ไอเอสดีเอ็น  หรือเคเบิลโมเด็ม)และขอแอคเคาน�กับผู(ให(บริการทางด(าน
อินเทอร�เน็ต 
             2.2.3.1 จดหมายอิเล็คทรอนิคส� (Electronic Mail หรือ E-mail) 
                       เนื่องจากในระบบเครือข+ายอินเทอร�เน็ตนั้นคอมพิวเตอร�ท้ังหลายได(ถูกเชื่อมต+อเข(า
ด(วยกัน ทําให(การส+งข(อมูลระหว+างคอมพิวเตอร�ด(วยกันสามารถท่ีจะกระทําได(โดยไม+ข้ึนอยู+กับ
ระยะทางว+า จะใกล(หรือไกลเพียงใด ดังนั้นบริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส�จึงเปCนบริการท่ีได(รับความ
นิยมแพร+หลายเปCนอย+างมาก เนื่องจากผู(ใช(งานสามารถรับส+งข(อความเพ่ือติดต+อแลกเปลี่ยนข(อมูล
ข+าวสาร กับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีใช(บริการนี้บนเครือข+ายอินเทอร�เน็ตได( ไม+ว+าผู(นั้นจะอยู+ห+างไกลเพียงใดและ
มีความสะดวกรวดเร็วกว+าการใช(บริการระบบไปรษณีย�ตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถส+งข(อมูลใน
รูป แบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวอักษร เช+น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แนบไปพร(อมกับจดหมาย
ได(อีกด(วย 
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                       ในการส+งอีเมล�ก็ต(องมีการจ+าหน(าถึงผู(รับเช+นเดียวกับการส+งจดหมายธรรมดาท่ัวไป 
ผู(ส+งและผู(รับจะต(องมีท่ีอยู+ซ่ึงเรียกว+า อีเมล�แอดเดรส (E-mail Address) สําหรับรูปแบบของอีเมล� 
แอดเดรสจะประกอบด(วย 2 ส+วนคือ ชื่อผู(ใช( และชื่อเครื่องบริการ และใช(เครื่องหมาย @ (ออกเสียง
ว+า "แอ็ท") ค่ันระหว+างท้ังสองส+วนนี้ ตัวอย+างเช+น pranee@nectec.or.th ซ่ึงมีชื่อผู(ใช( คือ pranee 
และชื่อเครื่องบริการ คือ nectec.or.th 
                       เม่ือผู(ใช(ส+งจดหมายอิเล็กทรอนิกส� จดหมายจะถูกเก็บไว(ท่ีเครื่องเซิร�ฟเวอร� 
จนกระท่ังผู(รับมาเปdดอ+าน เซิร�ฟเวอร�ท่ีทําหน(าท่ีดังกล+าวเรียกว+าเมล�เซิร�ฟเวอร� (mail server)  
                       โปรแกรมท่ีใช(ในการรับส+งจดหมายบางโปรแกรมอาจจะให(ผู(ใช(กําหนด Signature 
เอาไว(ก+อน และเม่ือมีการส+งอีเมล�ทุกครั้งโปรแกรมก็จะต+อท(ายข(อความในส+วน เนื้อความจดหมายด(วย 
Singature ท่ีกําหนดไว(ให(โดยอัตโนมัติ สําหรับส+วนท(ายจดหมายนี้อาจจะมีหรือไม+มีก็ได(โปรแกรมท่ีใช(
งานในการรับส+งอีเมล�ท่ีมีผู(นิยมใช(งานมีอยู+หลายโปรแกรม มีท้ังท่ีเปCนแบบตัวอักษร (Text mode) 
หรือแบบท่ีเปCนกราฟdกส� (Graphic mode) โดยท่ัวไปในเครื่องท่ีใช(ระบบปฎิบัติการยูนิกซ� ผู(ใช(
สามารถใช(โปรแกรม mail หรือ mailx เพ่ืออ+านและส+งอีเมล�ได( และอีกโปรแกรมท่ีได(รับ ความนิยม
อย+างสูง คือ โปรแกรม pine ซ่ึงโปรแกรมท่ีกล+าวมาท้ังสองนี้จะทํางานในแบบตัวอักษร ส+วนโปรแกรม
ท่ีเปCนแบบกราฟdกส�ซ่ึงทํางานอยู+บนระบบปฏิบัติการแบบกราฟdกส�อย+างเช+น ไมโครซอฟต�วินโดว� ก็มี
อยู+หลายโปรแกรม ตัวอย+างเช+น โปรแกรม Microsoft Outlook โปรแกรม Eudora โปรแกรม 
Netscape Mail เปCนต(น  

 
ภาพ 2.3 ตัวอยbางโปรแกรม MS Outlook  ท่ีใช�ในการสbงจดหมายอิเล็กทรอนิกส� 

 
                       ป!จจุบันมีหน+วยงานบางแห+งได(มีการพัฒนารูปแบบการให(บริการรับส+งอีเมล�ข้ึน
ใหม+เพ่ือให(รองรับการใช(งานผ+านเครือข+าย WWW ได(อีกด(วย โดยผู(ใช(สามารถท่ีจะสมัครลงทะเบียนท่ี
เวบไซต� ของหน+วยงานท่ีเปdดให(บริการได( จากนั้นก็จะได(รับอีเมล�แอดเดรสและรหัสผ+านเพ่ือขอเข(าใช(
บริการผ+านเวบไซต�ดังกล+าว บริการการรับส+งอีเมล�ผ+านเว็บในลักษณะนี้เรียกว+า เวบเมล� (Web Mail) 
สําหรับเวบเมล�สํ าหรับของต+างประเทศท่ีได(รับความนิยมในป!จจุ บันมีอยู+หลายแห+ง เช+น 
http://www.hotmail.com, http://www.yahoomail.com เปCนต(น ส+วนเวบเมล�ของไทยท่ีให( 
บริการฟรีหลายแห+งก็จะมีคําอธิบายและคําสั่งต+างๆ เปCนภาษาไทยเพ่ือความสะดวกแก+ผู(ใช(ท่ีเปCนคน
ไทย อย+างเช+น http://www.chaiyomail.com, http://www.thaimail.com เปCนต(น 
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ภาพ 2.4 ตัวอยbางเว็บเมล�ของไทย 

 
             2.2.3.2 เมลล�ลิงลิสต� (Mailing List)   
                       ลักษณะของ Mailing List เปCนเสมือนหนึ่งเครื่องมือท่ีใช(กระจายข+าวสารและ
ข(อมูลเฉพาะกลุ+ม การใช(งานจะเปCนลักษณะของการสมัครเปCนสมาชิกของกลุ+มโดยใช( Email ของเรา
เปCนสื่อติดต+อและรับข+าวสารต+างๆจากกลุ+มท่ีเราไปสมัคร ซ่ึงปกติจะเปCนกลุ+มท่ีมีความสนใจในสิ่ง
เดียวกับเรา ส+วนการสมัครโดยท่ัวไปก็เพียงส+ง Email ของเราแจ(งความจํานงไปท่ีเจ(าของกลุ+ม หรือผู(ท่ี
มีอํานาจในการเพ่ิมสมาชิกลงใน Mailing list ของกลุ+ม (Moderator) หลังจากนั้นเจ(าของกลุ+มหรือ 
Moderator จะทําการเพ่ิมชื่อของเราเข(าไปในฐานข(อมูลMailing list ของกลุ+ม ตัวอย+างของผู(
ให(บริการ Free Mailing list ท่ีค+อนข(างเปCนท่ีนิยม เช+น 
                       groups.yahoo.com  
                       www.listbot.com  
                       www.coolist.com  
                       คุณลักษณะเด+นอ่ืนๆของ Free Mailing list ต+างๆนั้น นอกจากจะใช(กระจาย
ข+าวสารผ+านทาง Email แล(ว ยังสามารถใช(เปCนแหล+งฐานข(อมูลซ่ึงสมาชิกของ Mailing list สามารถท่ี
จะดาวน�โหลดไปได( นอกจากนั้นยังมีฟ!งก็ชันอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเช+น มีปฏิทินท่ีสามารถจดบันทึก
เหตุการณ�สําคัญต+างๆ ซ่ึงเม่ือเวลาก็จะมีการแจ(งเตือนผ+านทาง Email ให(กับสมาชิกใน Mailing Lists 
โดยอัตโนมัติ มีบริการ Chat สําหรับสมาชิกท่ีออนไลน�อยู+ มีบริการอัลบ้ัมรูปภาพ และอ่ืนๆอีกมาก 
ข้ึนอยู+กับผู(ให(บริการ Mailing List แต+ละแห+ง 
             2.2.3.3 บริการเข�าใช�ระบบคอมพิวเตอร�ระยะไกล (Remote Login, Telnet) 
                       บริการนี้อนุญาตให(ผู(ใช(สามารถเข(าไปทํางานต+างๆ ท่ีอยู+ในคอมพิวเตอร�เครื่องอ่ืนๆ 
ท่ีเชื่อมต+ออยู+ในเครือข+ายอินเทอร�เน็ตไม+ว+าเครื่องนั้นจะอยู+ใกล(หรือไกลก็ตาม ซ่ึงผู(ใช(ไม+จําเปCนต(อง
เดินทาง เข(ามายังสถานท่ีต้ังเพ่ือใช(เครื่องคอมพิวเตอร�เครื่องดังกล+าว ทําให(ประหยัดเวลาและ
ค+าใช(จ+ายเปCนอย+างมาก ในการเข(าใช(ระบบคอมพิวเตอร�ระยะไกลนี้ผู(ใช(สามารถสั่งให(คอมพิวเตอร�ท่ีอยู+
ระยะไกล ดังกล+าวการทํางานต+างๆ ตามท่ีต(องการได(โดยปrอนคําสั่งผ+านทางเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ี
ผู(ใช(งานคนนั้นกําลังนั่งใช(งานอยู+ ผลลัพธ�ในการทํางานเหล+านั้นก็จะถูกส+งกลับมาแสดงท่ีจอภาพเครื่อง 
คอมพิวเตอร�นั้นด(วยเช+นกัน  
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ในการใช(บริการนี้ ผู(ใช(งานจะต(องได(รับการอนุญาตจากผู(ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีต(องการเข(าไปใช(
งานก+อน ซ่ึงผู(ใช(ผู(นั้นจะต(องทราบชื่อบัญชีพร(อมท้ังรหัสผ+านสําหรับการเข(าใช(เครื่อง คอมพิวเตอร�
นั้นๆ ด(วย โปรแกรมท่ีนิยมในการใช(บริการนี้ ได(แก+ โปรแกรม telnet สําหรับโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการวินโดว�มีอยู+มากมายเช+น โปรแกรม QvtNet, โปรแกรม HyperTerminal เปCนต(น  
เม่ือเริ่มต(นใช(โปรแกรมดังกล+าวข(างต(น ผู(ใช(จะต(องระบุชื่อเครื่องคอมพิวเตอร�หรือหมายเลขไอพีของ
เครื่องท่ีต(องการจะติดต+อเพ่ือใช(งาน จากนั้นโปรแกรมจะจําลองจอภาพของคอมพิวเตอร� ท่ีระบุเพ่ือให(
ผู(ใช(กรอกชื่อบัญชีและรหัสผ+าน หากสามารถระบุได(ถูกต(องก็จะอนุญาตให(ผู(ใช(เข(าทํางานต+างๆ ใน
คอมพิวเตอร�เครื่องนั้นได( 

 
ภาพ 2.5 หลักการทํางานระบบลูกขbาย/แมbขbาย (Client-Server) 

 
                       หลักการทํางานของบริการนี้  จะมีลักษณะท่ีเรียกว+า ระบบลูกข+าย/แม+ข+าย 
(Client/Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร�หนึ่งท่ีเปCนผู(ให(บริการด(านต+างๆ จะเรียกว+า เครื่องผู(ให(บริการ
หรือเครื่อง แม+ข+าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร�เครื่องอ่ืนๆ ท่ีติดต+อกับเครื่องแม+ข+ายเพ่ือทําการ
ร(องขอใช(บริการต+างๆ เรียกว+า เครื่องผู(ใช(บริการหรือเครื่องลูกข+าย (Client) โดยเครื่องแม+ข+ายเครื่อง
หนึ่ง สามารถรองรับการให(บริการแก+เครื่องลูกข+ายได(จํานวนหลายเครื่อง ซ่ึงในการเข(าใช(ระบบ
ระยะไกลนี้ เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีอยู+ระยะไกลท่ีผู(ขอใช(เข(าไปใช(งานนั้นจะทําหน(าท่ีเปCนเครื่องแม+ข+าย 
ส+วน เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีผู(ใช(กําลังใช(งานนั้นจะทําหน(าท่ีเปCนเครื่องลูกข+าย โดยเครื่องแม+ข+ายจะ
สามารถรองรับการ ติดต+อจากเครื่องลูกข+ายได(หลากหลายประเภทไม+จํากัดว+าจะต(องเปCนเครื่องชนิด 
เดียวกันหรือมีระบบปฏิบัติการเหมือนกัน เพราะการทํางานในระบบนี้จะไม+ข้ึนกับฮาร�ดแวร�หรือ
ซอฟต�แวร� ผู(ใช(จึงสามารถใช(งานโปรแกรมประเภทนี้จากเครื่องคอมพิวเตอร�ได(หลากหลายชนิด เช+น 
พีชี แมคอินทอช หรือเครื่องในระบบยูนิกส�ค+ายต+างๆ เพ่ือติดต+อไปยังเครื่องท่ีเปCนเซิร�ฟเวอร�ในระบบ
ต+าง ๆ ซ่ึงอาจเปCนเครื่องพีซีท่ัวไปจนกระท่ังถึงเครื่องในระดับเมนเฟรมเลยก็ได( 
                       ข้ันตอนการทํางานหลังจากเริ่มใช(งานโปรแกรมจากเครื่องลูกข+าย เปCนดังนี้ 

1. ติดต+อไปยังเครื่องแม+ข+ายท่ีต(องการ 
2. รอรับคําสั่งจากแปrนพิมพ� 
3. แปลงรูปแบบคําสั่งให(อยู+ในรูปแบบมาตรฐานแล(วส+งไปยังเครื่องแม+ข+าย 
4. รอรับผลลัพธ�จากเครื่องแม+ข+ายในรูปแบบมาตรฐาน 
5. แปลงรูปแบบผลลัพธ� นําแสดงบนจอภาพ 

             2.2.3.4 บริการโอนย�ายข�อมูล (FTP) 
                       FTP ย+อมาจากคําว+า File Transfer Protocol ซ่ึงเปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจาก
คอมพิวเตอร�เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร�อีกเครื่องหนึ่งซ่ึงอาจจะอยู+ใกล(หรือไกลกันก็ตาม เช+น 

ตอบรับบริการ 
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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 ซ่ึงจะต(องทราบชื่อบัญชีและรหัสผ+านสําหรับ
การเข(าใช(บริการนี้ แต+ก็มีหลายหน+วยงานท่ีเปdดให(ผู(ใช(ท่ัวไปสามารถถ+ายโอนแฟrมได(โดย ใช(ชื่อบัญชี 
anonymous หรือ guest โดยใช(อีเมล�แอดเดรสเปCนรหัสผ+านหรือบางแห+งก็ไม+ต(องระบุรหัสผ+านก็ได( 

 
ภาพ 2.6 หลักการทํางานของการถbายโอนข�อมูล 

 
                       ในการถ+ายโอนแฟrมข(อมูล เครื่องท่ีผู(ใช(กําลังใช(งานอยู+และมีการเรียกใช(โปรแกรม
สําหรับการถ+ายโอนแฟrม ข(อมูลนั้น จะเรียกว+า เครื่องต(นทาง (Local Host) ซ่ึงทําหน(าท่ีเปCนเครื่องลูก
ข+าย นั่นเอง ส+วนชื่อเครื่องท่ีทําการติดต+อไปเพ่ือถ+ายโอนแฟrมข(อมูลนั้นเรียกว+า เครื่องปลายทาง 
(Remote Host) โดยทําหน(าท่ีเปCนเครื่องแม+ข+ายสําหรับให(บริการนี้ โดยผู(ใช(งานโปรแกรมท่ีเครื่องต(น 
ทางจะต(องระบุชื่อเครื่องหรือหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางท่ีต(องการใช(บริการ 
                       การถ+ายโอนแฟrมข(อมูลมีการทํางาน 2 ลักษณะ คือ  
                       1. get เปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องปลายทางมายังเครื่องต(นทาง (Download) 
                       2. put เปCนการถ+ายโอนแฟrมข(อมูลจากเครื่องต(นทางไปยังเครื่องปลายทาง (Upload) 
                       ซอฟต�แวร�โปรแกรมสําหรับการใช(บริการนี้มีอยู+เปCนจํานวนมาก และมีอยู+บน
ระบบปฏิบัติการต+างๆ แทบทุกระบบ ไม+ว+าจะเปCนระบบไมโครซอฟต�วินโดว� ดอส ยูนิกซ� หรือแมคอิน
ทอช ซ่ึง ซอฟต�แวร� เหล+านี้ มี ท้ั ง ท่ี เปCนแบบแจกฟรี  (Freeware) และแบบให(ทดลองใช(ก+อน 
(Shareware) ถ(าพอใจและต(องการใช(งานต+อไปหรือต(องการคุณสมบัติการทํางานท่ีครบถ(วนของ
โปรแกรม นั้น ก็ต(องลงทะเบียนหรือสั่งซ้ือจากผู(ขาย สําหรับโปรแกรมบนระบบปฏิบัติไมโครซอฟต�
วินโดว�ท่ีนิยมใช(กันโดยท่ัวไป เช+น WS_FTP, CuteFTP เปCนต(น นอกจากนี้มีผู(ใช(จํานวนมากนิยมใช(
บริการ ถ+ายโอนแฟrมข(อมูลผ+าน Web Browser 
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ภาพ 2.7 หน�าตbางแสดงการใช�บริการโอนย�ายข�อมูล 

 

             2.2.3.5 บริการแลกเปล่ียนข�อมูลและความคิดเห็น (Usenet News) 
                       Usenet News เปCนอีกบริการหนึ่งในอินเทอร�เน็ต ซ่ึงมีลักษณะเปCนกลุ+มสนทนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนข(อมูลข+าวสารบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต ซ่ึงคล(ายคลึงกับการเปdดเวทีสาธารณะให(ผู(คน
ท่ัวโลก มาแสดงความคิดเห็นร+วมกัน โดยผู(ใช(สามารถสมัคร (Subscribe) เข(าเปCนสมาชิกกลุ+มหัวข(อ
ใดก็ได(ท่ีตนเองสนใจโดยไม+ต(องเสียค+าใช(จ+ายแต+อย+างใด ซ่ึงเม่ือเปCนสมาชิกแล(วก็จะสามารถเรียก ดู
ข(อมูลข+าวสารต+างๆ ท่ีอยู+ภายในกลุ+มหัวข(อนั้นได( และยังสามารถขอความคิดเห็นหรือร+วมแสดงความ
คิดเห็น สอบถามข(อป!ญหา หรือตอบข(อป!ญหาของผู(อ่ืนท่ีถามมาในกลุ+มหัวข(อนั้นๆ ได( สําหรับ 
Usenet News ได(มีการจัดแบ+งเปCนกลุ+มหัวข(อต+างๆ พร(อมท้ังยังมีกลุ+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 หากประสงค�ท่ีจะ ไม+ต(องการอ+านข+าวสารในกลุ+มหัวข(อนั้นอีก ก็สามารถ
ยกเลิกการเปCนสมาชิก (Unsubscribe) ของกลุ+มหัวข(อนั้นได( 
 

 
ภาพ 2. 8 แสดงการใช� Usenet News ผbานทางเครือขbาย 
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                       เนื่องมาจากการท่ีมีกลุ+มหัวข(อต+างๆ ใน Usenet News เปCนจํานวนมาก จึงจัดเปCน
ประเภทได(โดยใช(ชื่อย+อนําหน(าของกลุ+มหัวข(อหลักประเภทต+างๆ ดังตัวอย+างในตารางต+อไปนี้ 

ตารางท่ี 2.2 แสดงโดเมนในยูสเน็ต 
โดเมน รายละเอียด 

comp. หัวข(อเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
sci. หัวข(อวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ยกเว(นคอมพิวเตอร� 
soc. หัวข(อสังคมและการเมือง 
news หัวข(อเก่ียวกับยูสเน็ต 
rec. หัวข(องานอดิเรก ศิลปะ กิจกรรมบันเทิง 
misc. หัวข(อท่ัวไปท่ีไม+สามารถจัดให(อยู+ในกลุ+มใดๆ ได( 
alt. หัวข(อนิวส�กรุ�ปทางเลือกอ่ืนๆ  
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 โดยค่ันด(วยเครื่องหมายจุด ชื่อของกลุ+ม
หัวข(อ อาจจะมีความยาวไม+แน+นอน ตัวอย+างเช+น comp.ai.neural-nets คือ กลุ+มหัวข(อหลักด(าน
คอมพิวเตอร� (computer) และมีความสนใจทางสาขาด(านป!ญญาประดิษฐ� (AI : Artificial 
Intelligence) และสนใจในเรื่องของนิวรอลเน็ตเวิร�ก (neural-netswork) หรือ sci.polymers คือ 
กลุ+มหัวข(อหลักด(านวิทยาศาสตร� (science) ท่ีมีความสนใจเก่ียวกับเรื่องโพลิเมอร� (polimers) เปCน
ต(น 
                       Usenet News นี้ก็มีมากมายหลายโปรแกรม เช+น โปรแกรม rn, tin และ rtin 
และยังสามารถใช(บริการในเครือข+าย WWW เพ่ือใช(บริการ Usenet News ผ+านทาง Web Browser 
ได(เช+นกัน ป!จจุบันบนมีเว็บไซต�จํานวนมากได(เปdดให(บริการ Usenet News โดยจัดกลุ+มหัวข(อใน
ลักษณะของไดเร็กทอรี ทําให(สามารถค(นหา กลุ+มหัวข(อท่ีน+าสนใจได(อย+างสะดวก นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมท่ีถูกสร(างมาเพ่ือใช(อ+านข+าวโดยเฉพาะอย+างเช+น โปรแกรม Knews เปCนต(น  
             2.2.3.6 การสนทนาออนไลน� 
                       นอกจากการติดต+อระหว+างผู(ใช(เครือข+ายอินเตอร�ด(วยกันโดยผ+านทางบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส�แล(ว บนเครือข+ายอินเทอร�เน็ตยังมีบริการท่ีผู(ใช(สามารถสื่อสารกับผู(ใช(
อินเทอร�เน็ตคนอ่ืนๆ ได(ในขณะเวลาเดียวกันท่ีกําลังใช(งานอินเทอร�เน็ตอยู+พร(อมๆ กันได( ซ่ึงจะมี
ลักษณะของการสนทนาโต(ตอบกันอย+างทันทีทันใด โดยอาจจะเปCนการติดต+อกันโดยตรงระหว+าง
บุคคลสองคน หรือติดต+อ กันเปCนกลุ+ม กลุ+มละหลายคนก็ได( ซ่ึงลักษณะของการคุยโต(ตอบกันทําได(โดย
การพิมพ�ข(อความโต(ตอบกัน หรือการใช(เสียงเพ่ือสนทนากันตามปกติ โปรแกรมท่ีใช(สําหรับการ
สนทนาในป!จจุบันมี พัฒนาให(มีรูปแบบท่ีน+าสนใจ โดยสามารถนําเอาภาพกราฟdกส�หรือตัวการ�ตูน มา
เปCนตัวแทนผู(สนทนาได( นอกจากนี้ยังสามารถพูดตอบโต(โดยใช(เสียงโดยผ+านไมโครโฟนของคอมพิว
เตร�ได( หรือ สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของคู+สนทนาก็ได(หากคอมพิวเตอร�ได(ทําการติดต้ังกล(องวิดีโอ
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ไว( ด(วยการใช(บริการในลักษณะนี้ทําให(ผู(ใช(สามารถติดต+อกับผู(อ่ืนท่ีกําลังเข(าใช(งานอินเทอร�เน็ตได(ท่ัว
โลก โดยไม+ต(องเสียค+าใช(จ+ายในการโทรศัพท�ทางไกล และการสื่อสารโต(ตอบก็มีคุณภาพไม+ด(อยเกินไป
นักเม่ือเทียบกับพูดคุยผ+านทางโทรศัพท�ตามปกติ  
 

 
ภาพ 2.9 ตัวอยbางโปรแกรมสนทนาออนไลน� 

 
                       โปรแกรม talk, ntalk และ ytalk เปCนโปรแกรมหนึ่งท่ีนิยมใช(กันในระบบยูนิกซ�
ซ่ึงสามารถพิมพ�ข(อความโต(ตอบกันระหว+างผู(ใช(สองคนหรือมากกว+า โดยผู(ใช(ทุกคนจะต(องเชื่อมต+อกับ
เครือ ข+ายอินเทอร�เน็ตและเข(ามาใช(งานระบบยูนิกซ�อยู+พร(อมกันในขณะท่ีทําการสนทนา สําหรับ
โปรแกรมสนทนาออนไลน�ในรูปแบบกราฟdกส�ท่ีได(รับความนิยมก็มีอยู+หลายโปรแกรม เช+น Internet 
Phone, ICQ, MSN Messenger Service, Microsoft NetMeeting เปCนต(น ซ่ึงโปรแกรมเหล+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) เปCนโปรแกรมท่ีใช(ในการพิมพ�ข(อความโต(ตอบ พร(อมๆ กันระหว+างกลุ+มคน
หลายคนซ่ึงเรียกว+า กลุ+มสนทนา (channel) โดยเม่ือผู(ใช(เลือกกลุ+มสนทนาแล(วอาจเข(าร+วมในกลุ+ม
เฉยๆ หรือจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นด(วยก็ได( กลุ+มสนทนาเหล+า นี้มีจํานวนมากและหลากหลาย
หัวข(อเรื่องท่ีสนทนา โดยแต+ละกลุ+มจะมีหัวข(อเรื่องท่ีไม+ซํ้ากัน 
             2.2.3.7 บริการค�นหาข�อมูลจากระบบห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Library) 
                       เนื่องจากมีความพยายามท่ีจะจัดต้ังระบบห(องสมุดอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Library) บนเครือข+ายคอมพิวเตอร�เพ่ือให(ข(อมูลประเภทต+างๆ ท่ีกระจายอยู+บนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต
เปCนระบบมากยิ่งข้ึน ทําให(ผู(ใช(สามารถสืบค(นได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว บริการท่ีเก่ียวข(องได(แก+  
                       2.2.3.7.1 ระบบอาร�ชี (Archie)  เปCนระบบช+วยค(นหาแฟrมข(อมูลจากเครื่องแม+
ข+ายท่ีให(บริการ FTP สาธารณะ ซ่ึงมีอยู+จํานวนมากมายบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต การท่ีจะค(นหา
แฟrมข(อมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่องท่ีให(บริการ เหล+านี้นับว+าเปCนเรื่องท่ียุ+งยากเปCนอย+างยิ่งเพราะ
ผู(ใช(อาจจะไม+ทราบว+าแฟrมข(อมูลนั้นอยู+บนเครื่องแม+ข+ายใด บริการนี้ถูกพัฒนาจากมหาวิทยาลัย Mc 
Gill ใน Montreal ประเทศแคนาดา โปรแกรม นี้เปCนความพยายามเริ่มแรกท่ีจะใช(ระบบอินเทอร�เน็ต
เสมือนเปCนคลังเพ่ือเก็บ และเผยแพร+ข(อมูลสารสนเทศแก+ผู(ใช(งานเครือข+าย ผู(ใช(สามารถปrอนคําสั่งค(น
แฟrมข(อมูลท่ีต(องการให(กับโปรแกรม แล(ว โปรแกรมจะทําการตรวจค(นฐานข(อมูลและแสดงแหล+งท่ี
เก็บแฟrมข(อมูลดังกล+าวออกมา จากนั้นผู(ใช(ก็สามารถใช(บริการ FTP เพ่ือไป Download แฟrมข(อมูล
นั้นต+อไป 
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ภาพ 2.10 ตัวอยbางการใช�บริการอาร�ชี 

 
                                 ในป!จจุบัน Archie ได(ถูกลดบทบาทลงอย+างมาก เนื่องจากได(พัฒนาระบบ
การจัดเก็บแฟrมข(อมูลและค(นหาบนเครือข+าย WWW แทน แต+ยังมีกลุ+มนักวิจัยบางกลุ+มท่ียังคงใช(
บริการ Archie อยู+ 
                       2.2.3.7.2 ระบบโกเฟอร� (Gopher)  ระบบ Gopher ได(รับการพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย Minnesota ในป̂ ค.ศ.1991 ระบบนี้เปCนวิธีการหนึ่งท่ีจะเผยแพร+ประชาสัมพันธ�ข(อมูล
ข+าวสารของหน+วยงานต+างๆ โดยเปdดให(ผู(ใช( สามารถสืบค(นหาข(อมูลต+างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร�แม+
ข+ายท่ีให(บริการ Gopher ซ่ึงจะเก็บข(อมูลของหน+วยงานนั้นๆ ได( เครื่องคอมพิวเตอร�แม+ข+ายจะ
ให(บริการสืบค(นฐานข(อมูลในลักษณะ "เมนูลําดับชั้น (Hierarchy)" โดยจะมีเมนูให(ผู(ใช(เลือกค(นเข(าไป
ทีละหัวข(อจนกระท่ังถึงหัวข(อชั้นในสุด ซ่ึงจะแสดง ข(อมูลท่ีต(องการทีละหน(า 
                                 ระบบ Gopher จะมีเครื่องแม+ข+ายให(บริการอยู+ท่ัวไปบนเครือข+าย
อินเทอร�เน็ต ซ่ึงแต+ละเครื่องจะเก็บข(อมูลของหน+วยงานของตนเอง รวมถึงยังมีการเชื่อมโยง (Link) ไป
ยัง Gopher ในเครื่อง ให(บริการอ่ืนๆ ได(อีกด(วย ระบบ ดังกล+าวเปCนแนวคิดท่ีพัฒนาไปสู+โปรโตคอล
ไฮเปอร�เทกซ�ทรานเฟอร� (HTTP) และภาษาไฮเปอร�เทกซ� (HTML) ในป!จจุบัน 
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ภาพ 2.11 ตัวอยbางการใช�บริการโกเฟอร� 

 
                                 เนื่องจากระบบ Gopher ไม+ได(แยกหมวดหมู+ในการค(นหาด(วยคําสําคัญ 
(Keyword) ผู(ใช(จึงต(องอาศัยการ สุ+มไปตามเมนู ซ่ึงยากต+อการค(นหาข(อมูลท่ีตนเองต(องการ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยแห+ง Nevada จึงพัฒนาระบบ Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-
oriented Index to Computerized Archives) ให(ใช(งานร+วมกับระบบ Gopher สําหรับระบบดัง 
กล+าวนี้ใช(การค(นหาด(วย Keyword ได(ในทุกเมนูและทุกเครื่องแม+ข+ายท่ีให(บริการ  
                                 ป!จจุบันระบบการให(บริการ Gopher นี้ก็ได(รับความนิยมน(อยลงเปCนอย+าง
มาก เนื่องจากบริการ WWW ได( เข(ามามีบทบาทแทนท่ี 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(นจากบริษัทคอมพิวเตอร�ชั้นนํา 4 บริษัทท่ีมีความต(องการจะใช(ทรัพยากรข(อมูล
ร+วมกัน จึงได(พัฒนาระบบ WAIS ข้ึนมาเพ่ือใช(ในการแลกเปลี่ยนข(อมูลข+าวสารระหว+างกัน ผู(ใช(บริการ
สามารถใช(โปรแกรมนี้ค(นหาแหล+งข(อมูล โดยระบุสิ่งท่ีเก่ียวข(องกับเนื้อหาในแฟrมข(อมูลท่ีต(องการโดย
ใช(ภาษาปกติท่ัวไป ไม+ต(อง ใช(ภาษาเฉพาะเจาะจงหรือภาษาของฐานข(อมูล 
                                 ระบบ WAIS ทํางานโดยการรับคําร(องเพ่ือค(นหาข(อมูลท่ีต(องการและจะ
ทําการค(นหาในเอกสารต(นฉบับว+าเอกสารใดตรงกับความต(องการ แล(วส+งรายการผลลัพธ�ท้ังหมดมา
ให(แก+ผู(ใช(ป!จจุบัน ระบบนี้ก็ได(เปลี่ยนรูปแบบมาเปCนการค(นหาผ+านเครือข+าย WWW แทน ทําให(ความ
นิยมในการใช(งานระบบนี้น(อยลง 
                       2.2.3.7 เวิลด�ไวด�เว็บ (World Wide Web) 
                                 เวิลด�ไวด�เว็บ (World Wide Web) เปCนบริการท่ีถือว+าได(รับความนิยม
มากท่ีสุดของอินเทอร�เน็ตในป!จจุบัน ซ่ึงอาจจะเรียกย+อๆ สําหรับบริการได(หลายแบบ เช+น WWW, 
W3 หรือ Web โดยต+อไปนี้จะกล+าวเรียกสั้นๆ ว+า "เว็บ (Web)" เนื่องจากเวบเปCนบริการท่ีให(ผู(ใช(
สามารถเข(าไปค(นหาข(อมูลต+างๆ ในอินเทอร�เน็ตได(ง+ายและสะดวก ด(วยลักษณะของการแสดงผลใน
รูปแบบของ Hypertext ซ่ึงเปCนวิธีการท่ีจะเชื่อมโยงข(อมูลจากเอกสารหนึ่งไปอีกข(อมูลของอีกเอกสาร
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หนึ่ง ทําให(การค(นหาครอบคลุมข(อมูลท่ีต(องการมากยิ่งข้ึน และด(วยคุณสมบัติเช+นนี้จึงทําให(เว็บเปCน
บริการ ท่ีนิยมใช(ในการค(นหาข(อมูล และหน+วยงานต+างๆ จึงนิยมเผยแพร+ข(อมูลข+าวสารและบริการ
ต+างๆ ของตนเองผ+านทางเว็บกันเปCนจํานวนมากมาย 
                                 ข(อมูลท่ีนําเสนอในเว็บประกอบด(วย 2 ส+วน คือ ส+วนท่ีเปCนข(อมูลและส+วน
ท่ีเปCนตัวเชื่อมหรือลิงค� (Link) โดย Link จะทําหน(าท่ีเชื่อมโยงข(อมูลท่ีผู(ใช(เลือกเข(ากับข(อมูลส+วนอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข(อง ลักษณะของข(อมูลท่ีมีตัวเชื่อมนี้เรียกว+า Hypertext ตัวอย+างของเอกสารแบบ Hypertext 
ท่ีรู(จักคุ(นเคยกันดีก็คือ ระบบช+วยเหลือ (Help) ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต�วินโดว�นั่นเอง ข(อมูล 
ท่ีนําเสนอในเว็บสามารถเปCนได(ท้ังตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงก็ได(ทําให(รูปแบบใน
การนําเสนอข(อมูลมีความน+าสนใจมากยิ่งข้ึน  
                                 เว็บใช(สถาป!ตยกรรมเครือข+ายในรูปแบบของ Client/Server กล+าวคือ ผู(
ขอใช(บริการจะใช(โปรแกรมท่ีเรียกว+า "เว็บบราวเซอร� (Web Browser)" หรือเรียกสั้นๆ ว+า Browser 
ทําการระบุ แหล+งท่ีอยู+ของข(อมูล (URL : Uniform Resource Locator) เว็บบราวเซอร�จะทําหน(าท่ี
ในสถานะของ Client ร(องขอข(อมูลท่ีต(องการไปยังเครื่อง Server ซ่ึงเปCนแหล+งท่ีอยู+ของข(อมูลนั้น 
สําหรับเครื่อง Server ท่ีให(บริการข(อมูลเว็บจะเรียกว+า "เว็บเซิร�ฟเวอร� (Web Server)" หรือ "เว็บไซต� 
(Web Site)" เม่ือเว็บเซิร�ฟเวอร�ได(รับคําร(องก็จะส+งข(อมูลท่ีต(องการกลับไปให(เว็บบราวเซอร�เพ่ือนําไป
แสดงผลให(แก+ผู(ใช(ทางจอภาพ ในการติดต+อระหว+างเว็บบราวเซอร�และเว็บเซิร�ฟเวอร�จะใช(โปรโตคอล 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) และข(อมูลจะจัดเก็บ ในรูปแบบมาตรฐาน HTML 
(HyperText Markup Language) 
                                 การใช(งานเว็บไม+ต(องอาศัยการพิมพ�คําสั่งในการใช(งานมากเหมือนบริการ
อ่ืนๆ เนื่องจากในการค(นหาข(อมูลนั้นผู(ใช(สามารถกระทําโดยการเลือกค(นหาไปตามลิงค�ต+างๆ จนกว+า
จะพบข(อมูล ท่ีต(องการ หรืออาจจะปrอนคําหรือข(อความท่ีเก่ียวข(องกับข(อมูลท่ีต(องการค(นหาก็ได( 
นอกจากนี้เว็บยังสามารถเชื่อมโยงเข(ากับบริการประเภทอ่ืนๆ ในอินเทอร�เน็ต เช+น Gopher, FTP, 
Archie, Usenet News ได(อีกด(วย ดังนั้นการใช(งานเว็บจึงเปรียบเสมือนเปCนการใช(งานอินเทอร�เน็ตท่ี
รวมบริการทุกประเภทเข(าไว(ด(วยกัน 
                                 โปรแกรมท่ีทําหน(าท่ีเปCนเว็บบราวเซอร�ท่ีนิยม 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 เปCนโปรแกรมท่ี ทําหน(าท่ีดึงข(อมูลจากเว็บเซอร�เวอร�เพ่ือมาแสดงบนจอภาพแก+ผู(ใช( 
และสามารถเชื่อม โยงไปยังลิงค�ต+างๆ ท่ีกําหนดไว( ซ่ึงทําให(สามารถค(นหาข(อมูลข+าวสารจาก
แหล+งข(อมูลต+างๆ ในเครือข+ายอินเทอร�เน็ตได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้เว็บบราวเซอร�ยัง
สามารถใช(เชื่อมต+อเข(า กับแหล+งข(อมูลท่ีให(บริการประเภทอ่ืนๆ ในอินเทอร�เน็ตได(ด(วย เช+น Telnet, 
Gopher, Usenet News, FTP เปCนต(น 
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ภาพ 2.12 โปรแกรม Internet Explorer 

 
                                 โปรแกรมเว็บบราวเซอร�จะทํางานโดยดึงข(อมูลซ่ึงจัดเก็บอยู+ในรูปแบบท่ี
เรียกว+า HTML (HyperText Markup Language) มาจากเว็บเซิร�ฟเวอร�และแปลความหมายของ
รูปแบบข(อมูล ท่ีได(กําหนดเอาไว(เพ่ือนําเสนอแก+ผู(ใช( สําหรับข(อมูลท่ีอยู+ในรูปแบบของ HTML นั้นจะมี
การแบ+งเปCนหน(าๆ เหมือนกับหน(าในเอกสารปกติ ซ่ึงแต+ละหน(านั้นจะเรียกว+า "เว็บเพจ (Web 
Page)" เว็บเซิร�ฟเวอร�หรือเว็บไซต�ซ่ึงเปCนเครื่องคอมพิวเตอร�แม+ข+ายท่ีเก็บรวบรวมเว็บเพจในเนื้อหา
ต+างๆ เอาไว(ผู(ใช(ก็สามารถใช(เว็บบราวเซอร�ร(องขอเพ่ือเรียกค(นข(อมูลมาแสดงได( 
                                 ในแต+ละเว็บไซต�จะมีวิธีการท่ีจะระบุท่ีอยู+ของข(อมูลท่ีไม+ซํ้ากับเว็บไซต�อ่ืนๆ 
เรียกว+า Uniform Resource Locator หรือ URL ซ่ึงจะประกอบด(วยสองส+วน คือ  
                                 1. โปรโตคอลหรือลักษณะของแหล+งข(อมูลท่ีต(องใช(เพ่ือดึงข(อมูลนั้น เช+น 
ถ(าเปCนแหล+งข(อมูลท่ีเก็บรวบรวมแฟrมข(อมูลต+าง ๆ ท่ีให(บริการ FTP ในส+วนนี้ก็จะใช(คําว+า ftp หรือถ(า
แหล+งข(อมูลเปCนแบบ HTML ส+วนนี้ก็จะใช(คําว+า http 
                                 2. แหล+งท่ีอยู+ของข(อมูลนั้น โดยจะระบุชื่อเครื่องโดยใช(ระบบไอพี
แอดเดรสหรือระบบชื่อโดเมนก็ได(ตามด(วยชื่อไดเรกทอรีและชื่อแฟrมข(อมูลของข(อมูลนั้น 
     2.2.2 การออกแบบเว็บเพจ 
             เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน(าหนังสือท่ีประกอบด(วยข(อความและภาพเรียกได(
ว+าเปCนหน(าสิ่งพิมพ�อิเล็กทรอนิกส� แต+สิ่งท่ีแตกต+างจากหน(าสิ่งพิมพ�ท่ัวไปคือ เว็บเพจจํานวนล(านๆ 
หน(าท่ีเห็นกันอยู+ในเวิลด�ไวด�เว็บนั้นจะมีสิ่งท่ีเหมือนกันท้ังหมดเนื่องจากเปCนหน(าท่ีเข(ารหัสเนื้อหาเพ่ือ
บอกให(บราวเซอร� (Browser) ทราบว+าต(องการอะไร 
             เว็บเพจจะรวมกันอยู+ในเว็บไซต� (Website) หรือท่ีอยู+เว็บซ่ึงเปCนท่ีรวบรวมเว็บเพจเหล+านั้น
อยู+ในเครื่องบริการอินเทอร�เน็ตก+อนท่ีจะทาการออกแบบเว็บเพจแต+ละหน(า ผู(ออกแบบควรทาโครง
ร+างเว็บไซต�ไว(ก+อนเพ่ือให(ทราบว+าเว็บไซต�นั้นควรประกอบด(วยเว็บเพจอะไรบ(าง จานวนก่ีหน(า องค�ปะ
กอบของการออกแบบเว็บเพจจะเก่ียวเนื่องถึงรูปแบบเว็บเพจ ขนาดของหน(า การจัดหน(า พ้ืนหลัง 
ศิลปะการใช(ตัวพิมพ�และโปรแกรมท่ีใช(ในการออกแบบ โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้ 
             2.2.2.1 รูปแบบเว็บเพจ  
                      รูปแบบแนวนอนปกติแล(วในการผลิตสิ่งพิมพ�จะมีการจัดหน(ากระดาษท้ังในแนวต้ัง
หรือแนวนอนแล(วแต+ลักษณะของตัวหนังสือแต+ถ(าเปCนการจัดบนจอภาพแล(วการวางหน(าแนวนอนจะ
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เปCนสิ่งท่ีเหมาะสมมากกว+าการจัดในแนวต้ัง การสํารวจขนาดเดียว (One – size surfing) ควรให(หน(า
โฮมเพจมีทุกอย+างสมบูรณ�และมีขนาดพอดีเท+ากับเนื้อท่ีนั้น เพ่ือท่ีจะให(ผู(อ+านสามารถดูทุกอย+างได(
ภายในหน(าเดียวโดยไม+ต(องเพ่ือหน+ายในการใช(แถบเลื่อนดูรายละเอียดทุกอย+างเก่ียวกับเว็บไซต� 
             2.2.2.2 ขนาดของเว็บเพจ  
                       จํากัดขนาดของแฟrมแต+ละหน(า โดยการกําหนดขีดจากัดเปCนกิโลไบต�สาหรับ 
“น้ําหนัก” ของแต+ละหน(าซ่ึงหมายถึง จํานวนกิโลไบต�ของภาพกราฟdกท้ังหมดในหน(าโดยรวมภาพพ้ืน
หลังด(วย 
             2.2.2.3 การจัดหน�า  
                      กําหนดความยาวของหน(าให(สั้น โดยการกําหนดจานวนของข(อความท่ีจะบรรจุใน
แต+ละหน(า โดยควรมีระหว+าง 200 – 500 คําในแต+ละหน(าผู(ออกแบบสามารถเริ่มข(อความยาวๆ ใน
หน(าใหม+ได(และควรมีเลขกํากับหน(าอยู+ด(วย ใส+สารสนเทศท่ีสําคัญท่ีสุดในส+วนบนของหน(าเนื้อท่ีๆ มีค+า
ท่ีสุดจะอยู+ในส+วนบนสุดของหน(าจอภาพนั่นเอง ใช(ความได(เปรียบของตาราง ตารางจะเปCนสิ่งท่ี
เอ้ืออํานวยประโยชน�และช+วยผู(ออกแบบได(เปCนอย+างมาก การใช(ตารางจะจําเปCนสาหรับการสร(าง
หน(าท่ีซับซ(อนหรือไม+เรียบธรรมดา โดยเฉพาะอย+างยิ่งเม่ือเราต(องการใช(คอลัมน�ตารางจะใช(ได(เปCน
อย+างดีเม่ือใช(ในการจัดระเบียบหน(า เช+น การแบ+งแยกภาพกราฟdกหรือเครื่องมือนาทางออกจาก
ข(อความหรือการแบ+งข(อความออกเปCนคอลัมน � 
             2.2.2.4 พ้ืนหลัง  
                       ในการอ+านพ้ืนหลังท่ีมีลวดลายมากจะทําให(เว็บเพจมีความยากลําบากในการอ+าน
เปCนอย+างยิ่ง การใช(สีร(อนท่ีมีความเปรียบต+างสูงจะทําให(ไม+สบายตาในการอ+าน ดังนั้นจึงไม+ควร
เลือกใช(พ้ืนหลังท่ีลวดลายเกินความจําเปCนและควรใช(สีเย็นเปCนพ้ืนหลัง จะทําให(เว็บเพจนั้นน+าอ+าน
มากกว+า 
             2.2.2.5 ศิลปะการใช�ตัวพิมพ�  
                       ความจําเปCนของการใช(ตัวพิมพ� ผู(ออกแบบจะถูกจํากัดในเรื่องศิลปะการใช(ตัวพิมพ�
บนเว็บมากกว+าในสื่อสิ่งพิมพ� นอกจากนี้การพิมพ�ในเว็บจะไม+สามารถควบคุมช+วงบรรทัด (Leading) 
ซ่ึงเปCนเนื้อท่ีระหว+างบรรทัดหรือช+องไฟระหว+างตัวอักษร (Tracking) ได(ใช(ลักษณะกราฟdกแทน
ตัวอักษรธรรมดาให(น(อยสุดถึงแม(จะสามารถใช(ลักษณะกราฟdกแทนอักษรธรรมดาได(ก็ตามแต+ไม+ควรใช(
มากกว+า 2 – 3 บรรทัด ท้ังนี้เพราะจะทาให(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 เพ่ือเปCนเครื่องนําทางแก+ผู(อ+านหรืออาจใช(แผนท่ีภาพ (Image map) ซ่ึงเปCน
ภาพพร(อมจุดเชื่อมโยงท่ีมองไม+เห็นเพ่ือเชื่อมโยงไปสู+เว็บเพจอ่ืนๆ ก็ได(เช+นกัน ตําแหน+งระบบการนํา
ทางข้ันแรกสู+ส+วนหลักของเว็บไซต�ควรเก็บรวมกันอยู+ในส+วนรวมท่ีเหมาะสม ถ(ามีการใช(หน(ายาวโดย
ต(องใช(แถบเลื่อนควรใส+เครื่องมือนําทางท้ังในส+วนและส+วนล+างของหน(า โดยอาจทําให(มีความแตกต+าง
กันโดยใช(เปCนภาพกราฟdกในส+วนบนและข(อความเรียบๆ ในส+วนล+างโดยท่ีท้ังสองส+วนนั้นมีความหมาย
เดียวกัน  
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             2.2.2.7 รายละเอียดอ่ืนๆ  
                       การออกแบบเว็บเพจยังมีรายละเอียดต+างๆ เช+น การจัดวางข(อความ ความคงตัว
และการย้ําลักษณะหน(าการใช(สีท่ีจํากัดเพียง 256 สี ภาพกราฟdกและอ่ืนๆ อีกมากมาย ผู(สนใจในการ
ออกแบบสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได(จากเว็บไซต�ต+างๆ ท่ีให(ความรู(ในเรื่องนี้ได(เปCนอย+างดี 
     2.2.3 การสร�างเว็บเพจ  
             2.2.3.1 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ  
                      สามารถทําได(หลายระบบข้ึนอยู+กับลักษณะของข(อมูลความชอบของผู(พัฒนา 
ตลอดจนกลุ+มเปrาหมายท่ีต(องการนําเสนอ เช+น หากกลุ+มเปrาหมายเปCนกลุ+มเด็กวัยรุ+นและนําเสนอ
ข(อมูลเก่ียวกับความบันเทิง อาจจะออกแบบให(ทิศทางการไกลของหน(าเว็บไซต�ท่ีหลากหลายใช(ลูกเล+น
ได(มากกว+าเว็บไซต�ท่ีนําเสนอให(กับผู(ใหญ+หรือเว็บไซต�ด(านวิชาการ ท้ังนี้หลักการออกแบบเว็บเพจ
สามารถแบ+งได( 3 ลักษณะคือ 
                     ก. แบบลําดับข้ัน (Hierarchy) เปCนการจัดแสดงหน(าเว็บเรียงตามลําดับ ก่ิงก(านแตก
แขนงต+อเนื่องไปเหมือนต(นไม(กลับหัว 

 

ภาพ 2.13 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบลําดับข้ัน (Hierarchy) 
 
                       ข. แบบผสม (Combination) เปCนการจัดหน(าเว็บชนิดผสมระหว+างแบบลําดับข้ัน
และแบบเชิงเส(น ซ่ึงเปCนลักษณะของเว็บเพจเพ่ือการศึกษา 

 

ภาพ 2.14 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบแบบผสม (Combination) 
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             ค. แบบเชิงเส(น (Linear) เปCนการจัดแสดงหน(าเว็บเรียงต+อเนื้อไปในทิศทางเดียว 

 

ภาพ 2.15 ภาพแสดงลักษณะของเว็บเพจแบบเชิงเส�น (Linear) 
 
             2.2.3.1 การวางแผนการพัฒนาเว็บเพจ  
                       ก.กําหนดไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร� (Directory/Folder) ท่ีใช(เก็บเอกสารเว็บ สร(าง
ภาพ หรือจัดหาภาพท่ีเก่ียวข(องกับเนื้อหา จัดเก็บไว(ในไดเร็กทอรี่สร(างเอกสารเว็บโดยกําหนดชื่อไฟล�
เอกสารเว็บตามข(อกําหนดของผู(ดูแลระบบเครือข+าย (Web System Administrator) แล(วจัดเก็บไว(
ในไดเร็กทอรี่  
                       ข. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผ+านบราวเซอร�ส+งข(อมูลข้ึนเครื่องแม+ข+าย (Server) 
และทําการตรวจสอบผลโดยการเรียกดูจากเครื่องแม+ข+าย 
                       การวางแผนเพ่ือพัฒนาเว็บเพจ เปCนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่ง เพราะเอกสารเว็บ
ท่ีสร(างจะเพ่ิมจานวนเรื่อยๆ และมีจุดเชื่อม (Link) จํานวนมาก หากไม+มีการวางแผนไว(ก+อน จะทําให(
การปรับปรุง แก(ไขเกิดป!ญหาได(ง+าย ป!ญหาท่ีประสบแน+นอนคือ ลืมไฟล�ท่ีเคยสร(างไว(แล(ว มีชื่อ
อะไรบ(าง ซ่ึงจะส+งผลให(การทําจุดเชื่อมเกิดป!ญหาตามไปด(วย เพราะไฟล�เหล+านี้จะท้ิงช+วงเวลานาน
พอสมควรจึงจะปรับปรุงอีกครั้ง วิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือปrองกันป!ญหาดังกล+าว ควรวางแผนออกแบบ
เอกสารเว็บบนกระดาษและกําหนดชื่อไฟล�ของเอกสารเว็บแต+ละไฟล� จากข้ันตอนนี้จะทาให(ผู(พัฒนา
มองเห็นภาพการไหล (Data Flow) ของเอกสารเว็บได(ชัดเจนและพิจารณาต+อได(ว+าเอกสารเว็บแต+ละ
ไฟล�มีความสัมพันธ�กับเอกสารอ่ืนๆ อย+างไรและสัมพันธ�กับไฟล�เอกสารใด 

 

ภาพ 2.16 ภาพแสดงตัวอยbางการสร�างเว็บเพจเพ่ือนําเสนอความรู�เก่ียวกับ HTML 
 
                       การกําหนดไดเร็กทอรี่หรือโฟลเดอร�ก+อนท่ีจะทําการสร(างชุดเอกสารเว็บเพจ เปCน
ลําดับข้ันตอนท่ีควรปฏิบัติทุกครั้ง เพ่ือให(เอกสารเว็บแต+ละชุดมีระบบการจัดเก็บท่ีเปCนระบบสามารถ
ค(นหาและเรียกใช(งานได(สะดวกในการสร(างชุดเอกสารเว็บแต+ละชุดจะมีไฟล�ต+างๆ จํานวนมาก ท้ังไฟล�
เอกสาร HTML ไฟล�ภาพกราฟdก ไฟล�เสียง ไฟล�วิดีโอและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง ไฟล�ท้ังหมดนี้ควรจัดเก็บไว(
ในท่ีเดียวกัน อาจจะสร(างไดเร็กทอรี่ย+อยเพ่ือแยกกลุ+มไฟล�ได( แต+จะต(องสร(างภายใต(ไดเร็กทอรี่หลักท่ี
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สร(างไว(ก+อนแล(วไม+ควรแยกไว(คนละท่ีเพราะจะทําให(การจัดเก็บเว็บมีป!ญหายุ+งยากได( เอกสารเว็บต(อง
เก่ียวข(องกับรูปภาพโดยตรง ดังนั้นควรสร(างภาพหรือจัดหาภาพแล(วทําการคัดลอกมาไว(ในไดเร็กทอรี่
ท่ีได(จัดเตรียมไว( เพ่ือให(สะดวกในการเรียกใช(งานและการบริหารเว็บไซต�ในอนาคต 
                       ไฟล�เอกสาร HTML เปCนไฟล�ข(อความปกติ (Text File) ดังนั้นสามารถใช(โปรแกรม
สร(างเอกสารโปรแกรมใดก็ได(ช+วยในการลงรหัสคําสั่ง HTML เช+น RW, Notepad, Wordpad, Ms-
Word, Cu-Write นอกจากนี้ในป!จจุบันมีโปรแกรมช+วยในการสร(างเอกสารเว็บอีกหลายระบบ ดังท่ี
แนะนําไปแล(ว อย+างไรก็ตามในข้ันเริ่มต(นนี้ขอแนะนําการลงรหัส HTML จากโปรแกรม Notepad ซ่ึง
เปCน Text Editor ท่ีมาพร(อมกับ Windows ทุกเวอร�ชันและด(วยวิธีนี้จะทําให(สามารถทําความเข(าใจ
กับเอกสารเว็บและชุดคําสั่ง HTML ได(ชัดเจนท่ีสุด หลังจากนั้นสามารถเลือกหาโปรแกรมอ่ืนๆ มาช+วย
ในการพัฒนาเอกสารเว็บต+อไปได( 
                       จากท่ีได(กล+าวไว(ว+าไฟล�เอกสาร HTML เปCนไฟล�ข(อความปกติ ดังนั้นเพ่ือให(
โปรแกรมบราวเซอร�ทราบว+าไฟล�เอกสารนี้เปCนไฟล�เฉพาะสําหรับกําหนดรูปแบบการแสดงผลผ+าน
อินเทอร�เน็ต จึงมีลักษณะเฉพาะของไฟล�เอกสารรูปแบบนี้คือ ในการจัดเก็บไฟล�จะต(องกําหนด
นามสกุลหรือส+วนขยายของไฟล� (File Extension) เปCน .html หรือ .html โดยข(อกําหนดเก่ียวกับ
ไฟล�นี้ข้ึนอยู+กับผู(บริหารเครือข+าย ดังนั้นก+อนทําการสร(างเอกสาร HTML ควรสอบถามจากผู(บริหาร
เครือข+ายท่ีจะนําข(อมูลไปฝากไว(ก+อนว+านามสกุลของไฟล�คืออะไร นอกจากการกําหนดนามสกุลไฟล�  
ชื่อไฟล�ก็เปCนอีกส+วนหนึ่งท่ีผู(พัฒนาต(องตระหนักด(วย เพราะผู(ให(บริการเผยแพร+ข(อมูลหรือผู(ดูและ
ระบบเครือข+าย อาจจะกําหนดชื่อไฟล�เอกสาร HTML แตกต+างกันออกไป กําหนดให(ไฟล�แรกของ
เอกสาร จะต(องมีชื่อเปCน index.html ส+วนไฟล�ท่ีเหลือกําหนดชื่อได(อิสระโดยใช(นามสกุลเปCน .htm 
หรือ .html ก็ได 
                       เม่ือได(พัฒนาเอกสารเว็บและตรวจสอบผลได(ตามท่ีต(องการแล(วก็สามารถโอน
ข(อมูลนั้นๆ ไปยังเครื่องแม+ข+าย (Server) ได(โดยใช(โปรแกรมกลุ+มถ+ายโอนข(อมูล (FTP Software) เช+น 
WinFTP, CuteFTP เปCนต(น ก+อนทําการโอนข(อมูลจะต(องทําการขอสิทธิ์และพ้ืนท่ีจากผู(ดูแลระบบ
ก+อนเสมอและตลอดจนต(องสอบถามข(อมูลท่ีจําเปCนประการแรกท่ีต(องการทราบเพราะจะเปCนสิ่งท่ี
บอกว+าผู(พัฒนาเว็บมีสิทธิ์ในการถ+ายโอนข(อมูลหรือไม+ รหัสผ+านของบัญชี (Password) นอกจากชื่อ
บัญชีแล(วรหัสผ+านจะเปCนสิ่งท่ีใช(ในการยืนยันการเข(าสู+ระบบและปrองกันบุคคลอ่ืนมาแอบอ(างใช(พ้ืนท่ี
ของเรา ชื่อเครื่องแม+ข+าย (Host Name) ชื่อเครื่องแม+ข+ายเปCนสิ่งจําเปCนท่ีต(องทราบ เพราะเปCนชื่อท่ี
จะใช(ในการขอการติดต+อเพ่ือใช(บริการฝากข(อมูลนั่นเองและชื่อนี้อาจจะมีชื่อแตกต+างกับชื่อเว็บไซต�ท่ี
เปCนสมาชิกอยู+ เช+น เว็บไซต�หน+วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�มีการเรียกดูคือ 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 
                       ไดเร็กทอรี่ท่ีใช(จัดเก็บข(อมูลบนเครื่องแม+ข+ายจําเปCนต(องสอบถามด(วย เพราะผู(ดูแล
ระบบมีการกําหนดค+าท่ีแตกต+างกันออกไป เช+น ผู(ดูแลระบบของเครือข+ายเอกชนบางแห+งกําหนดให(ใช(
ไดเร็กทอรี่เปCน Homepage เปCนต(น ชื่อเรียกดูเว็บไซต�ผ+านบราวเซอร� URL หรือ Uniform 
Research Locator หมายถึง ชื่อเรียกท่ีอยู+ของเว็บไซต� เช+น เว็บไซต�เครือข+าย School Net มี URL 
คือ http://www.school.net.th เว็บไซต�ของศูนย�เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส�แห+งชาติ หรือ 
เนคเทคมี URL คือ http://www.nectec.or.th เปCนต(น  การกําหนด URL นี้ผู(ดูแลระบบเปCนผู(
กําหนดให( ดังนั้นผู(พัฒนาเว็บเพจควรสอบถามจากผู(ดูแลระบบด(วยเสมอว+าเม่ือนําข(อมูลข้ึนไปเก็บไว(ท่ี
เครื่องแม+ข+ายแล(วจะเรียกดูข(อมูลอย+างไร 
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                       การพิจารณาว+าจุดใดเปCนจุดลิงค�สามารถกดคลิ๊กเมาส�ได(ให(ใช(วิธีการเลื่อนเมาส�ไปชี้
หากเมาส�เปลี่ยนรูปร+างเปCนมือแสดงว+า ณ ตําแหน+งนั้นๆ กดคลิกเพ่ือดูข(อมูลต+อไปได( เช+น เม่ือนํา
เมาส�เลื่อนไปชี้ ณ ข(อความ “ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับมัลติมีเดีย” เมาส�จะเปลี่ยนรูปไปเปCนรูปมือแสดง
ว+า ณ จุดนี้สามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียดได( ไฟล�รูปภาพท่ีถูกใช(บน web ในอินเทอร�เน็ตมี Image 
File เพียง 2 แบบเท+านั้นท่ีถือว+าเปCนมาตรฐานในการออกแบบและสามารถ View ได(ใน Browser 
มาตรฐานท่ัวไปคือ 
                       � GIF  ถือว+าเปCนมาตรฐานของ Image File บนอินเทอร�เน็ตส+วนมากใช(สาหรับ
รูปท่ีเปCนกราฟdกสีน(อยๆ ไฟล�แบบ GIF จะใช(การบีบอัดข(อมูลท่ีเรียกว+า Lamp Ziv – Welch (LZW) 
ซ่ึงมีข(อดีคือ สามารถบีบอัดข(อมูลได(เยอะและคายการบีบอัดออกมาได(เหมือนเดิมโดยไม+สูญเสียค+า
ความละเอียด ค+าเฉลี่ยของอัตราส+วนการบีบอัดข(อมูลคือ 4:1 
                       � JPEG คือนามสกุลของไฟล�แบบ Raster เปCนแบบท่ีดีท่ีสุดใช(สาหรับบีบอัพไฟล�
แบบรูปภาพ โดยท่ัวไปจะไม+เหมาะสมกับไฟล�ขนาดเล็ก ไฟล�ท่ีเปCนเส(นและกราฟdก ไฟล�ประเภท JPEG 
ใช(วิธีการแยกค+าความสว+างออกจากค+าความเข(มของสีเพ่ือลดขนาดของไฟล� โดยใช(วิธีการคงความเข(ม
ของความสว+างไว(แล(วตัดความเข(มของสีออกไป แต+การลดความเข(มของสีอาจไม+สามารถสังเกตได(ด(วย
ตาเปล+าถ(าไม+ได(บีบอัดในอัตราส+วนท่ีมากเกินไป ดังนั้นเม่ือมีการ Save File แบบ JPEG เปCนการบีบ
อัดข(อมูลแบบท่ีสูญเสียความคมชัดของภาพ เนื่องจากการสูญเสียข(อมูลของสีไป ถึงแม(ว+าจะ Save 
JPEG ด(วยค+าสูงสุดก็ตามก็จะมีการสูญเสียของคุณภาพสีอยู+ดีและคุณภาพของภาพจะไม+เทียบเท+ากับ
ต(นฉบับ 
     2.2.4 เทคโนโลยีสตรีมม่ิง 
             พัฒนาการของสตรีมม่ิง สืบเนื่องมาจากการพัฒนาเว็บบราวเซอร�ในป̂ ค.ศ.1993 โดยมีการ
ปรับปรุงการใช(งานของเว็บบราวเซอร�ให(ง+ายข้ึน เพ่ิมความสามารถในการใช(งานทรัพยากรร+วมกัน 
และเชื่อมโยงแหล+งข(อมูลเข(าด(วยกัน รวมถึงผู(ใช(งานสามารถเพ่ิมรูปภาพท่ีต(องการเข(าไปในเว็บไซด�
และฟ!งเสียง ผ+านอินเทอร�เน็ตได( แต+ไฟล�เสียงท่ีแลกเปลี่ยนหรือส+งถึงกันจะมีขนาดใหญ+กว+าไฟล�
ข(อความ เนื่องจากความสามารถในการส+งผ+านข(อมูลท่ีไม+มากเพียงพอและความต(องการสื่อสารท่ีเพ่ิม
มากข้ึน เปCนผลให(ผู(ใช(งานต(องรอคอยเปCนระยะเวลานานเพ่ือดาวน�โหลดและส+งไฟล�ถึงกัน โดยการรอ
คอยนี้จะมีผลเฉพาะกับผู(ท่ีต(องการรับฟ!งไฟล�เสียง เนื่องจากไฟล�ดังกล+าวมีขนาดใหญ+ ดังนั้นการฟ!ง
เสียงความยาวหนึ่งนาทีโดยการใช(การเชื่อมต+อความเร็วตํ่า จะต(องรอการดาวน�โหลดไฟล�ไม+ตํ่ากว+า 5 
นาที ส+วนการรับฟ!งเสียงท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกับซีดีเพลงจะต(องรอประมาณ 2 ชั่วโมง โดยท่ีไม+
สามารถทําอะไรกับไฟล�ท่ีกาลังดาวน�โหลดได(เลยจนกว+าการดาวน�โหลดจะเสร็จสิ้น 
             ป!ญหาหลักท่ีทําให(ต(องรอคอยเพ่ือฟ!งข(อมูลเสียงท่ีต(องการ เกิดจากการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร�ท่ีต(องจัดเก็บข(อมูลลงบนฮาร�ดดิสก�ก+อนนําข(อมูลท้ังหมดไปแสดงผล ผนวกกับโพรโตคอล
และเว็บบราวเซอร�ท่ีใช(งานในช+วงนั้นไม+สนับสนุนการแสดงผล ไฟล�เสียง ทําให(การแสดงผลไฟล�เสียง 
ต(องกระทําหลังจากบราวเซอร�ดาวน�โหลดข(อมูลเสร็จสิ้นแล(ว ด(วยโปรแกรมซอฟต�แวร�ท่ีสนับสนุนการ
เล+นไฟล�เสียง เช+น โปรแกรม Media Player และ Audio Player เปCนต(น นอกจากนี้การถ+ายทอด
สัญญาณผ+านทางอินเทอร�เน็ตต(องอาศัยความรู(ความชํานาญ และการเชื่อมต+อในระดับท่ีสูงกว+าท่ี
เปCนอยู+ ทําให(สตรีมม่ิงมีเดียถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช(แก(ไขป!ญหาดังกล+าว 
             สตรีมม่ิงมีเดียได(ส+งผลให(เกิดสื่อรูปแบบใหม+บนอินเทอร�เน็ต โดยเปลี่ยนแปลงจากลักษณะ
ท่ีต(องรอการดาวน�โหลดข(อมูลลงสู+เครื่องคอมพิวเตอร�แล(วจึงจะแสดงผลนั้น พัฒนาไปสู+การแสดงผล
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ไปพร(อมๆ กัน กับการส+งผ+านข(อมูลในช+วงเวลาเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนให(ผู(ใช(งานสามารถควบคุม
การแสดงผลผ+านสตรีมม่ิงในขณะท่ีกําลังแสดงผลอยู+ได( และสามารถถ+ายทอดสัญญาณได(ตรงกับความ
ต(องการของผู(ใช( (On – Demand) ซ่ึงผู(ใช(กลุ+มท่ีพลาดการถ+ายทอดสดสามารถรับชมการถ+ายทอด
นั้นๆ ได(ในภายหลัง นอกจากนี้ไฟล�ท่ีได(จากการดาวน�โหลดจะถูกคัดลอกได(ง+าย ทําให(ไม+สามารถ
ปrองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได( แต+ในป!จจุบันสามารถใช(การเข(ารหัสข(อมูลท่ีเรียกว+า Digital Rights 
Management (DRM) เข(ามาเพ่ือใช(ปrองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล+าวได( 

 

ภาพ 2.17 แสดงการเช่ือมตbอในระบบสตรีมม่ิง 
 
             2.2.4.1 ลักษณะของสตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media)  
                       ลักษณะของสตรีมม่ิงมีเดียท่ีได(รับความนิยมในป!จจุบันนี้ มี 3 แบบด(วยกัน คือ  
                       1. โปรเกรสซีฟดาวน�โหลด (Progressive Download) เปCนการผสมผสาน
วิธีการส+งข(อมูลแบบสตรีมม่ิง และการดาวน�โหลดเข(าด(วยกัน วิธีนี้เปCนการดาวน�โหลดข(อมูลลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร�ของผู(ชม ซ่ึงในระหว+างท่ีดาวน�โหลดอยู+นั้นผู(ชมสามารถท่ีจะเล+นไฟล�หรือแสดงผล
ไฟล�ได(ก+อนท่ีการดาวน�โหลดนั้นจะเสร็จสมบูรณ�เนื่องจากระบบได(มีการนําพ้ืนท่ีบางส+วนใน
หน+วยความจําชั่วคราวของคอมพิวเตอร�เรียกว+า “บัฟเฟอร� (Buffer)” มาใช(งานเพ่ือเก็บพักข(อมูล 
แต+วิธีนี้มักนิยมใช(กับไฟล�มัลติมีเดียท่ีไม+ใหญ+มากนัก เหมาะสาหรับผู(ท่ีต(องการส+งไฟล�ข(อมูลท่ีมี
คุณภาพสูงกว+าไฟล�สตรีมม่ิงมีเดียท่ัวไป โดยผ+านช+องสัญญาณ (Bandwidth) ท่ีมีขนาดจํากัด  
                       2. ไฟล�ออนดีมานด� (On - Demand) เปCนไฟล�ท่ีสามารถเรียกใช(งานได(ทันทีท่ี
ต(องการโดยไฟล�เหล+านี้จะถูกเข(ารหัสในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการแสดงผลแบบสตรีมม่ิง แล(วนําไป
จัดเก็บบนเซิร�ฟเวอร�เพ่ือให(ทุกคนสามารถเรียกใช(งานได(หลายคนพร(อมกัน โดยแต+ละคนสามารถ
ควบคุมฟ!งก�ชั่นการทํางานได(อย+างอิสระ ไม+ว+าจะเปCนการหยุดการแสดงผลชั่วคราว (Pause) แสดงผล
ย(อนกลับ (Rewind) การแสดงซํ้า (Replay) ซ่ึงได(รับความนิยมใช(งานกันอย+างแพร+หลาย ตัวอย+างเช+น 
ระบบการศึกษาทางไกลผ+านเว็บ โดยท่ีผู(เรียนสามารถเข(าถึงข(อมูลหรือบทเรียนได(ตลอดเวลาท่ี
ต(องการผ+านทางเครือข+ายอินเทอร�เน็ต ข(อดีของระบบวิดีโอออนดีมานด� เม่ือเปรียบเทียบกับการ
บริการวีดิทัศน�ในรูปแบบม(วนหรือแผ+นวีดิทัศน�ชนิดต+างๆ แล(วระบบวิดีโอออนดีมานด�มีข(อดีเหนือกว+า
หลายประการดังนี้  
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                          - ให(บริการได(พร(อมกันจํานวนมาก ระบบวิดีโอออนดีมานด�สามารถให(บริการ
ลูกข+ายท่ีร(องขอรายการเดียวกันได(พร(อมกันหรือให(บริการรายการท่ีต+างกันท้ังหมดได(อีกด(วย
ความสามารถนี้เกิดจากการจัดการขององค�ประกอบของระบบอย+างมีประสิทธิภาพ  
                          - ทํางานได(เร็ว การทํางานกับดิจิตอลวีดิทัศน�ในฮาร�ดดิสก�ซ่ึงมีความเร็วสูงและ
เข(าถึงข(อมูลทันทีแบบสุ+ม (Radom Access) จึงสามารถเปdดควบคุมและค(นหาได(อย+างรวดเร็วและ
ทันทีโดยไม+ต(องรอการกรอม(วนเทปไปมา  
                          - ไม+เสื่อมคุณภาพจากการใช(งานวิดีโอออนดีมานด�เปCนดิจิตอลวีดิทัศน�ท่ีเก็บอยู+
ในฮาร�ดดิสก�ของคอมพิวเตอร�  ซ่ึงมีวิธีเก็บ การตรวจเช็คและแก(ไขข(อผิดพลาดอย+างยอดเยี่ยม ข(อมูล
วีดิทัศน�จึงถูกเก็บรักษาและนําไปใช(ได(ไม+การเสื่อมของข(อมูลหรือสูญหาย  
                          - จัดทําบันทึกและรายงานได(สะดวก ด(วยความสามารถของคอมพิวเตอร� จึงไม+
เปCนการยากท่ีจะบันทึกการใช(งาน ไม+ว+าจะเปCนชื่อผู(เรียกใช( รายการ ระยะเวลา ความถ่ี พร(อมท้ังการ
จัดพิมพ�รายงานตามรูปแบบท่ีต(องการได(อย+างสะดวกและรวดเร็ว  
                          - มีความปลอดภัยสูง การโยกย(ายเปลี่ยนแปลงหรือลบข(อมูลใดๆ บนเครื่อง แม+
ข+ายจะทําไม+ได(หากไม+มีหน(าท่ี หรืออํานาจในการจัดการหมดป!ญหาอุบัติเหตุจากการตกหล+น สูญหาย 
ชารุด หรือถูกลบท้ิงจากการใช(งาน  
                       3. การแพรbสัญญาณสด (Live Broadcasting) การแพร+สัญญาณสดบน
อินเทอร�เน็ตเปCนการแพร+สัญญาณเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น โดยท่ีผู(ชมได(รับชมเหตุการณ�ต+างๆ 
ได(เปCนป!จจุบันและทันท+วงที ด(วยวิธีการแปลงสัญญาณนําข(อมูลเข(าจากกล(องวิดีโอไปเปCนข(อมูลดิจิทัล
แล(วส+งผ+านข(อมูลเหล+านี้ในรูปแบบของสตรีมไปยังเครื่องเซิร�ฟเวอร�ซ่ึงได(ทาการติดต้ังระบบบริหาร
จัดการไว(แล(ว จากนั้นเครื่องเซิร�ฟเวอร�จะทาการแพร+สัญญาณสดไปยังเครื่องของผู(ชมปลายทางได(
คราวละพร(อมกันเปCนจํานวนมาก 
             2.2.4.2 การใช�สตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media) ในการเรียนการสอน  
                       ป!จจุบันการเรียนการสอนไม+จํากัดอยู+เพียงห(องเรียนเท+านั้น ยังมีความรู(ท่ีสามารถ
หาได(จากแหล+งความรู(ต+างๆ ในอินเทอร�เน็ตท่ัวทุกมุมโลก ดังนั้นเพ่ือให(สอดคล(องกับเทคโนโลยีใน
ป!จจุบันท่ีนําความรู(ท่ีมีอยู+ในห(องเรียน หรือในสถานศึกษาไปเผยแพร+ไปยังสถานท่ีต+างๆ จึงได(มีการ
ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ Web Base E-learning โดยใช( Streaming Multimedia Technology 
เปCนสื่อในการถ+ายทอดความรู(จากเจ(าของวิชาให(เข(าสู+ชุมชนบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะกลุ+มท่ีขาดโอกาส
การศึกษาในชั้นเรียนรวมถึงกลุ+มนักศึกษาท่ัวประเทศ ให(สามารถเข(าถึงแหล+งความรู(ท่ีเปCนรูปธรรมให(
ได(มากท่ีสุด 
                       การผลิตสตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media) เพ่ือใช(ในการเรียนการสอน จะมี
วิธีการบันทึกการสอนในชั้นเรียนปกติจากกล(อง VDO แล(วนําเอาสัญญาณ VDO Audio มาตัดต+อและ
แปลงเปCน Streaming Multimedia Content ท่ีมีความเร็วต+างๆ กัน รวมถึงสามารถแสดงร+วมกับสื่อ
การสอนท่ีสร(างโดยใช( Power point แล(วนําสื่อต+างๆ เหล+านั้นมารวมกัน และเผยแพร+ทาง
อินเทอร�เน็ตในรูปแบบ Webpage ทําให(คณาจารย�สามารถนําสื่อท่ีใช(ในการสอนป!จจุบันท่ีมีอยู+แล(ว 
มาปรับและประยุกต� ใช(ในการสอนให(กับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป รวมถึงนักศึกษาสามารถท่ีจะ
ทบทวนบทเรียนได(อย+างสะดวก หรือในกรณีท่ีไม+สามารถเข(าเรียนในชั้นเรียนได( 
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2.3 การประเมินผล  
     2.3.1 ความหมายของการประเมิน  
             เวอร�เธอ และคณะ ได(ให(ความหมายของการประเมินผลว+า เปCนการพิจารณาหรือกําหนด
คุณค+าเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือตัดสินใจ และเขายังได(อธิบาย การประเมินโครงการว+าเปCนวิธีการสืบค(น 
ตัดสินใจเพ่ือ 
             - พิจารณามาตรฐานหรือเกณฑ�สําหรับตัดสินคุณภาพ และพิจารณาเกณฑ�ดังกล+าวควรเปCน
เกณฑ�ท่ีเก่ียวข(องหรือไม+  
             - รวบรวมข(อมูลท่ีเก่ียวข(อง  
             - ใช(เกณฑ�มาตรฐานเพ่ือตัดสินคุณค+า คุณภาพ คุณประโยชน� หรือประสิทธิภาพท่ีเก่ียวของ
ตามวัตถุประสงค� 
             สครีเวน 1967 ได(อธิบายการประเมินผลว+า การประเมินผลเปCนการตัดสินคุณค+าของบาง
สิ่งบางอย+างโดยสรุปแล(ว การประเมิน เปCนการตัดสินคุณค+าของสิ่งท่ีต(องการศึกษาโดยอาศัยข(อมูล
เปรียบเทียบกับเกณฑ� 
     2.3.2 การประเมินส่ือ 
             สื่อการสอนจะมีคุณภาพก็ต+อเม่ือ ผู(สอนได(นําไปใช(อย+างเหมาะสมและถูกวิธีดังนั้นก+อนท่ีจะ
นําสื่อแต+ละอย+างไปใช( ผู(สอนควรจะได(ศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อการสอน ข(อดีและข(อจํากัด
อันเก่ียวเนื่องกับตัวสื่อและการใช(สื่อในแต+ละอย+าง ตลอดจนการผลิตและการใช(สื่อให(เมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนด(วยท้ังนี้ เ พ่ือให(การจัดกิจกรรมการสอนบรรลุตามจุดมุ+งหมายและ
วัตถุประสงค�ท่ีวางไว(นอกจากในการเลือกสื่อในการสอน ผู(สอนควรจะต(องมีการวิเคราะห�เช+นกันว+ามี
การใช(สื่ออย+างเหมาะสมและเปCนไปตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว(หรือไม+ ดังนั้นจึงควรมีการใช(สื่อตาม
ข้ันตอนต+างๆ ดังนี้  
             - ประเมินการวางแผนการใช(สื่อ เพ่ือดูว+าสิ่งต+างๆ ท่ีวางไว(สามารถดําเนินไปตามแผน
หรือไม+ หรือเปCนไปเพียงตามหลักการทฤษฎีแต+ไม+สามารถปฏิบัติได(จริง จึงต(องเก็บรวบรวมข(อมูลไว(
เพ่ือการแก(ไขปรับปรุงในการวางแผนครั้งต+อไป 
             - ประเมินกระบวนการใช(สื่อ เพ่ือดูว+าการใช(สื่อในแต+ละข้ันตอนประสบป!ญหาหรืออุปสรรค
อย+างไรบ(าง มีสาเหตุมาจากอะไรและมีการปrองกันไว(อย+างไรหรือไม+  
             - ประเมินท่ีได(จากการใช(สื่อ เปCนผลท่ีเกิดข้ึนกับผู(เรียนโดยตรงว+า เม่ือเรียนแล(วผู(เรียน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว(หรือไม+ และผลท่ีได(นั้นเปCนไปตามเกณฑ�หรือตํ่ากว+า
เกณฑ� 
             การประเมินสามารถดําเนินการได( 3 ลักษณะ คือ 
             - การประเมินกระบวนการสอน เพ่ือเปCนการประเมินว+าสามารถบรรลุได(ตามวัตถุประสงค�
ท่ีต้ังไว(หรือไม+ท้ังในด(านผู(สอน สื่อการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมินสามารถกระทําได(ใน
ระยะก+อนการสอน ระหว+างการสอน และหลังการสอน  
             - การประเมินความสําเร็จของผู(เรียน ข้ึนอยู+กับวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว(ว+ามีเกณฑ�เท+าใด การ
วัดผลอาจทําได(ด(วยการทดสอบ การสอบปากเปล+า หรือดูจากผลงานของผู(เรียน สิ่งสําคัญท่ีจะทราบ
ได(ว+าผู(เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนมากน(อยเพียงใด คือ สังเกตจากการปฏิบัติและการแสดงออก
ของผู(เรียน  
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             - การประเมินสื่อและวิธีการสอน โดยการให(ผู(เรียนมีการอภิปรายและวิจารณ�การใช(สื่อ
และเทคนิควิธีการสอนว+าเหมาะสมมากน(อยเพียงใด 
             การประเมินคุณภาพจากการใช(สื่อ สามารถทดลองนําสื่อท่ีปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตาม
ต(องการแล(วนั้นไปทดลองใช( หลังจากนั้นทําการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได(ต(นแบบของสื่อท่ีมี
คุณภาพ ท่ีผ+านการทดลองหาคุณภาพและการประเมินผลจนเปCนท่ีม่ันใจ 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
     ผู(วิจัยได(ทําการศึกษาค(นคว(างานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการสร(างสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(
ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ต ดังต+อไปนี้ 
     ชนากิตต์ิ ราชพิบูลย� และศศิธร ชูแก(ว (2547) ได(ทําการพัฒนาสถานีวิทยุบนเครือข+าย
อินเทอร�เน็ต ผลคือ สามารถจัดรายการวิทยุบนเครือข+ายวิทยุบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ตแบบสด 
(RealTime) โดยมีเว็บเพจท่ีนําเสนอในรูปแบบของ POP UP ท่ีผู(ฟ!งสามารถติดต+อกับผู(จัดรายการ
ผ+านทาง Chatroom คุณภาพของสถานีวิทยุบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต ท่ีได(จากผู(เชี่ยวชาญโดยได(รับ
การประเมินจากผู(เชี่ยวชาญด(านสื่อและการนําเสนอ มีค+าเท+ากับ 4.2 ซ่ึงอยู+ในเกณฑ�ดี ผู(เชี่ยวชาญ
ทางด(านเนื้อหา มีค+าเท+ากับ 4.3 ซ่ึงอยู+ในเกณฑ�ดีและการประเมินคุณภาพของสื่อจากกลุ+มตัวอย+าง มี
ค+าเท+ากับ 3.7 ซ่ึงอยู+ในเกณฑ�ดี 
     ชุษณะ บุตรคุณ, วุฒินันท� นาฮิม และศรายุทธ กิตติเนตรชนก (2552) ได(ทําการจัดต้ังสถานีวิทยุ
โทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือ
สร(างและหาคุณภาพสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได(ว+าการจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+าย
อินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ีถูกประเมินโดยผู(เชี่ยวชาญทางด(านสื่อ 
เฉลี่ยทุกด(านเท+ากับ 4.70 เม่ือนําไปเทียบกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว( พบว+าอยู+ในเกณฑ�มากท่ีสุด และศึกษา
ความพึงพอใจของผู(เข(าใช(ท่ีมีต+อสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได(ว+าความพึงพอใจของกลุ+มตัวอย+างผู(เข(าใช(สถานีวิทยุ
โทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ท่ีมีต+อ
การเข(าใช(สถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ทุกส+วนของสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+ายอินเทอร�เน็ตของ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว+าคะแนนเฉลี่ยทุกด(านมีค+าเท+ากับ 4.40 เม่ือเทียบกับ
เกณฑ�แล(ว ความพึงพอใจของกลุ+มตัวอย+างผู(เข(าใช(สถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือการเรียนรู(ผ+านเครือข+าย
อินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเฉลี่ยโดยสรุป อยู+ในเกณฑ�มาก 
     มนต�เทพ หงส�แก(ว, ณัฐพล ราไพ และฆนากร บัวเกตุ (2545) ได(สร(างเว็บไซต�วิดีโอออนดีมานด� 
วิชาโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา เรื่องการตัดต+อแบบนอนลิเนียร� (VIDEO ON DEMAND ON WEB 
BSAED LEARNING : NON-LINEAR EDITING) เพ่ือใช(ในการเรียนการสอนและให(ความรู(เก่ียวการตัด
ต+อวิดีทัศน�ด(วยโปรแกรมตัดต+อแบบนอนลิเนียร� ได(ผลการศึกษาตอบสนองวัตถุประสงค�การจัดทํา
โครงงาน การประเมินคุณภาพด(านความคิดเห็นของเว็บไซต�ท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู(เชี่ยวชาญซ่ึงจะเปCน
ผู(เชี่ยวชาญทางด(านสื่อและการนําเสนอ และผู(เชี่ยวชาญด(านเนื้อหา ผลปรากฏว+าคุณภาพของเว็บไซต�
ในด(านสื่อและการนําเสนอท่ีค+าเท+ากับ 4.2 ซ่ึงมีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดี และคุณภาพของเว็บไซต�ด(าน
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เนื้อหามีค+าเท+ากับ 4.3 ซ่ึงคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดี การประเมินทางด(านความคิดเห็นของกลุ+มตัวอย+าง 
ทําการประเมินเท+ากับ 4.3 ซ่ึงมีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดี เช+นเดียวกัน 
     ธวัชชัย ดวงวิไล, วีณา เหลาทองคา และจักรภูมิ วิจิตรสุนทร (2545) ได(ทําการพัฒนาการสร(าง
เว็บไซต�สถานีวิทยุบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร(างสถานีวิทยุบนเครือข+าย
อินเทอร�เน็ต อันเปCนทางเลือกใหม+ในการรับฟ!งวิทยุ เพ่ือประเมินคุณภาพของสถานีวิทยุบนเครือข+าย
อินเทอร�เน็ต และเพ่ือเปCนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู(ท่ีเข(าชมเว็บเพจผ+านสถานีวิทยุบน
เครือข+ายอินเทอร�เน็ตท่ีสร(างข้ึน ผลการประเมินคุณภาพจากผู(เชี่ยวชาญด(านในด(านสื่อและการ
นําเสนอมีค+าเท+ากับ 4.5 ซ่ึงมีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดีมาก และคุณภาพของเว็บไซต�ในด(านเนื้อหามีค+า
เท+ากับ 4.5 ซ่ึงมีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดีมาก และผลจากกระประเมินคุณภาพเว็บไซต�ด(านความคิดเห็น
จากกลุ+มตัวอย+าง มีค+าเท+ากับ 4.5 ซ่ึงมีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดีมากเช+นเดียวกัน 
     ธนวรรณ แก(วคง, ธันยธรณ� ศิวานุเคราะห� และ ธิติพร ศรีกิจเจริญศักด์ิ (2546) ได(ทําการสร(าง
เว็บไซต�การผลิตรายการวิดีทัศน�เพ่ือการศึกษา เรื่องการเขียนบท เพ่ือใช(ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากเว็บไซต�การผลิตรายการวิดีทัศน�เพ่ือการศึกษา เรื่อง การเขียนบท การประเมิน
คุณภาพด(านความคิดเห็นโดยผู(เชี่ยวชาญด(านสื่อและการนําเสนอ 2 ท+าน และผู(เชี่ยวชาญทางด(าน
เนื้อหาจํานวน 2 ท+าน ผลปรากฏว+าคุณภาพของเว็บไซต�ในด(านสื่อและการนําเสนอมีค+าเท+ากับ 4.4 ซ่ึง
มีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดี และคุณภาพของเว็บไซต�ในด(านเนื้อหามีค+าเท+ากับ 4.21 ซ่ึงคุณภาพอยู+ใน
เกณฑ�ดี และผลจากการประเมินคุณภาพเว็บไซต�ในด(านความคิดเห็นจากกลุ+มตัวอย+าง มีค+าเท+ากับ 
4.07 มีคุณภาพอยู+ในเกณฑ�ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ+มตัวอย+างมีค+าเท+ากับ 67.5 
     ณัฐยา สาธุธรรม และนวรัตน� ภูพานไร+ (2551) ได(ทําการผลิตวีดิทัศน�ผ+านเว็บไซต�  
เรื่อง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค�ของโครงงานคือ เพ่ือผลิตวีดิทัศน�ผ+านเว็บไซต� 
เรื่อง วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เพ่ือประเมินคุณภาพของวีดิทัศน�ผ+านเว็บไซต� เรื่อง วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี และเพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต+อวีดิทัศน�ผ+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 และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต+อวีดิทัศน�ผ+านเว็บไซต� เรื่อง 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 4.66 อยู+ในระดับมากท่ีสุด 
     ศุภกร เนียมถนอม ( 2548) ทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษารูปแบบการนําเสนอรายการ
โทรทัศน�เพ่ือการศึกษาทางอินเทอร�เน็ต และนําเสนอรูปแบบเว็บไซต�รายการโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา
ทางอินเทอร�เน็ต โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของเว็บไซต�ตามองค�ประกอบดังนี้ 1. องค�ประกอบของ
เว็บไซต�โทรทัศน�เพ่ือการศึกษา 2. องค�ประกอบหน(าจอ 3. องค�ประกอบระบบนําทาง  
4. องค�ประกอบเครื่องมือสื่อสาร 5. องค�ประกอบการควบคุมการนําเสนอรายการโทรทัศน�  
6. องค�ประกอบการ Caption 7. องค�ประกอบประเภทของไฟล�วีดิทัศน� 8. องค�ประกอบลักษณะการ
นําเสนอของไฟล�วีดิทัศน� 9. องค�ประกอบโปรแกรมท่ีใช(ในการรับชมไฟล�วีดิทัศน� 10. องค�ประกอบ
แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน�เพ่ือการศึกษาบนอินเทอร�เน็ต 11. องค�ประกอบของรายการท่ี
เหมาะสมในการนําเสนอบนอินเทอร�เน็ต ผลการวิจัยพบว+าในเว็บไซต�โทรทัศน�เพ่ือการศึกษาทาง
อินเทอร�เน็ต ประกอบด(วย 5 เว็บเพจหลักคือ โฮมเพจ, เว็บเพจแสดงประวัติ, เว็บเพจแสดงคําแนะนํา
ในการเรียนรายวิชา, เว็บเพจประกาศข+าวและเว็บเพจคําถามท่ีพบบ+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(ไฮเพอร�เท็กซ�เปCนรูปแบบการเชื่อมโยงบนเว็บไซต� และใช(เมนูแบบข(อความหรือ
เมนูแบบ Drop down เปCนเครื่องมือในการนําทางบนเว็บไซต� การติดต+อสื่อสารบนเว็บไซต�โทรทัศน�
เพ่ือการศึกษาควรใช(การติดต+อสื่อสารแบบต+างเวลา (Asynchronous) โดยใช(เว็บบอร�ด 
(Webboard) และอีเมล (e-mail) เปCนเครื่องมือสื่อสารบนเว็บไซต� การควบคุมการนําเสนอไฟล�วีดิ
ทัศน�ในเว็บไซต�โทรทัศน�เพ่ือการศึกษา การนาเสนอไฟล�วีดิทัศน�ใช(การแบ+งส+วนไฟล�วีดิทัศน�ตาม
รายวิชา โดยโปรแกรม Windows Media Player และ โปรแกรม Real Player มีการควบคุมอย+าง
น(อยท่ีสุดคือ ระบบควบคุมการเล+น (Play), ระบบควบคุมการหยุด (Stop) และระบบควบคุมการหยุด
ชั่วคราว (Pause) โดยใช(รวมกับแถบค(นหา (Seek bar) ผลิตเปCนไฟล�วีดิทัศน�แบบ On Demand การ
นํารายการท่ีมีอยู+มาดัดแปลงรูปแบบไฟล�ให(เหมาะสม รูปแบบรายการท่ีเหมาะสมในการนาเสนอบน
เว็บไซต�คือ รูปแบบรายการบรรยายประกอบเรื่อง, รูปแบบการสอนตรง และรูปแบบสารคดี 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 
     ในการ ติด ต้ั งสถานี วิทยุ โ ทร ทัศน� ผ� าน เครื อข� าย อิน เทอร� เน็ ตของสํ านั กวิ ทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ในครั้งนี้ผู'วิจัยมีวิธีการดําเนินการศึกษาและวิเคราะห�
ข'อมูล ตามลําดับหัวข'อดังต�อไปนี้ 
     3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
     3.2 เครื่องมือท่ีใช'ในการศึกษา  
     3.3 ข้ันตอนในการสร'างเครื่องมือ  
     3.4 วิธีการดําเนินการศึกษา  
     3.5 การเก็บรวบรวมข'อมูลและการวิเคราะห�ข'อมูล  
     3.6 สถิติท่ีใช'ในการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
     3.1.1 ประชากร 

        ประชากรท่ีใช'ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต
ป%ตตานี ได'แก� ข'าราชการ ลูกจ'างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได' พนักงานราชการและลูกจ'างอ่ืนๆ จํานวน 1,793 คน  
      3.1.2 กลุ�มตัวอย�าง 
              ได'มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรผู'ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 320 คน 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช$ในการศึกษา  

เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด'วย  
     1. ฮาร�ดแวร�  
        1.1 เครื่องแม�ข�าย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ ใช'หน�วยประมวลผลกลางไม�น'อยกว�า 2 
หน�วย ใช' Xeon E5620 ความเร็วไม�ต่ํากว�า 2.40 GHz, DDR3-1066 FSB มี Cache Level 3 ไม�ต่ํา
กว�า 12 MB ใช'พลังงานไฟฟbา 80 วัตต� แผงวงจรหลัก (Mainboard) บนแผงวงจรหลักรองรับหน�วย
ประมวลผลกลางไม�น'อยกว�า 2 หน�วย บนแผงวงจรหลักสามารถติดต้ังหน�วยความจํา (RAM) ได'สูงถึง 
192 GB บนแผงวงจรหลักมีช�องเสียบแบบ PCI-Express ไม�น'อยกว�า 2 ช�องเสียบ บนแผงวงจรหลักมี
ชุดควบคุมหน�วยแสดงผล บนแผงวงจรหลักมีชุดควบคุมหน�วยสื่อสารข'อมูล ใช'ชุดชิปเซต NC382i บน
แผงวงจรหลักมีชุดควบคุม SAS รองรับการติดต้ังฮาร�ดดิสไม�น'อยกว�า 8 หน�วย หรือมากกว�า บน
แผงวงจรหลักมี RAID 0/1/10/5 ด'านหลังแผงวงจรหลักมีช�องเสียบแบบ USB ด'านหลังแผงวงจรหลัก
มีช�องเสียบแบบ RJ-45 ด'านหลังแผงวงจรหลักมีช�องเสียบจอภาพ ด'านหลังแผงวงจรหลักมีช�องเสียบ 
PS/2 Mouse และ PS/2 Keyboard ด'านหลังแผงวงจรหลักมีช�องเสียบ Serialมีหน�วยแสดงผลติด
ต้ังอยู�บนแผงวงจรหลัก ใช'หน�วยความจําตํ่าสุด 64 MB หรือตํ่ากว�า หน�วยความจําหลัก ขนาดไม�ตํ่า
กว�า 12 GB หรือมากกว�า แบบ PC3-10600R DDR3-RDIMM หรือดีกว�า ฮาร�ดดิสแบบ SAS ความจุ
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ต�อหน�วยไม�น'อยกว�า 300 GB มีจํานวนไม�น'อยกว�า 3 หน�วย หรือมากกว�า ดีวีดีไดรว� จํานวนไม�น'อย
กว�า 1 หน�วย สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการ Linux, Microsoft Windows Server 2000 หรือ 
2003 ได' หน�วยจ�ายกระแสไฟฟbา (Power Supply) ขนาด 460 วัตต� ทํางานแบบ Hot Swap 
Redundant Power Supply หรือ Hot Plug Redundant Power Supply 
        1.2 เครื่องลูกข�าย จํานวน 1 เครื่องข้ึนไป มีคุณสมบัติดังนี้ ใช'หน�วยประมวลผลกลางความเร็ว
ไม�ต่ํากว�า 3.2 GHz มีหน�วยความจําหลักไม�น'อยกว�า 1 GB  
        1.3 จานบันทึกแบบแข็ง จํานวน 1 หน�วย 
        1.4 VDO Encoder Card Input AV 
     2. ซอฟท�แวร� 
        2.1 Microsoft Windows Server 2003 Release 2 Enterprise Edition ลิขสิทธิ์แห�งศูนย�
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 ลิขสิทธิ์แห�งศูนย�
คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
        2.6 Windows Media Encoder 9  
        2.7 PSPP 
     3. แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี เป{นแบบมาตรวัดค�า 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ�
ของลิเกิร�ต (Likert) 
     4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู'ใช'ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี เป{นแบบมาตรวัดค�า 5 ระดับ โดยยึดเกณฑ�
ของลิเกิร�ต (Likert) 
     5. สถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยา
เขตป%ตตานี  
 
3.3 ข้ันตอนในการสร$างเครื่องมือ  
      3.3.1 แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี  
             ผู'วิจัยได'ดําเนินการสร'างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บน
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี โดยมีข้ันตอนใน
การสร'างแบบประเมินดังนี้ 
             3.3.1.1 ศึกษาวิธีการสร$างแบบประเมิน รวบรวมข'อมูลและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการสร'างแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพตามวิธีของลิเกิร�ต (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'อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 
             การแปลผลคุณภาพสื่อ  
                     คะแนน 4.51 – 5.00 มีคุณภาพอยู�ในระดับ ดีมาก  
                     คะแนน 3.51 – 4.50 มีคุณภาพอยู�ในระดับ ดี  
                     คะแนน 2.51 – 3.50 มีคุณภาพอยู�ในระดับ ปานกลาง 
                     คะแนน 1.51 – 2.50 มีคุณภาพอยู�ในระดับ น'อย/พอใช'  
                     คะแนน 0.01 – 1.50 มีคุณภาพอยู�ในระดับ น'อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 
             3.3.1.2 นําแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสร$างข้ึนนําไปตรวจสอบ ผู'วิจัยได'
นําแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสร'างข้ึน ให'ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาตรวจสอบและ
แนะนํา เพ่ือปรับปรุงแก'ไขให'มีความถูกต'องเหมาะสมสามารถนําไปใช' เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญสามารถ
ประเมินคุณภาพได'จริง 
      3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู$ใช$ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี 
              ผู'วิจัยได'ดําเนินการสร'างแบบประเมินความพึงพอใจของผู'ใช'ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�บน
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี โดยมีข้ันตอนใน
การสร'างแบบประเมินดังนี้ 
             3.3.2.1 ศึกษาวิธีการสร$างแบบประเมิน รวบรวมข'อมูลและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการสร'างแบบประเมินความพึงพอใจตามวิธีของลิเกิร�ต (Likert) จากนั้นดําเนินการ
ออกแบบประเมินสําหรับการประเมินความพึงพอใจสําหรับผู'เข'าใช'งานสถานีวิทยุโทรทัศน�บน
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ในแบบประเมิน
ความพึงพอใจได'กําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                       ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
                       ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก  
                       ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
                       ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน'อย/พอใช' 
                       ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน'อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 
                       การแปลผลความพึงพอใจ  
                       คะแนน 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู�ในระดับ มากท่ีสุด  
                       คะแนน 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู�ในระดับ มาก  
                       คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู�ในระดับ ปานกลาง  
                       คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจยู�ในระดับ น'อย/พอใช'  
                       คะแนน 0.01 – 1.50 ความพึงพอใจมีคุณภาพอยู�ในระดับ น'อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 
             3.3.2.2 นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร$างข้ึนนําไปตรวจสอบ ผู'วิจัยได'นําแบบ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสร'างข้ึน ให'ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาตรวจสอบและแนะนํา 
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เพ่ือปรับปรุงแก'ไขให'มีความถูกต'องเหมาะสมสามารถนําไปใช' เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญสามารถประเมิน
คุณภาพได'จริง 
      3.3.3 สถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 
วิทยาเขตป3ตตานี 
              ผู'วิจัยได'ดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
             ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห0 (Analysis) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  
             ก. สร'างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เป{นการค'นหาหัวเรื่องท้ังหมดและ
ความเก่ียวข'องสัมพันธ�กันของหัวเรื่องท่ีจะทําให'เห็นภาพรวมของเว็บไซต�ว�า ควรมีการนําเสนออย�างไร 
คณะผู'จัดทําได'ทําการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับประเภทของรายการวิทยุโทรทัศน� แต�ละประเภทกับ
ผังเว็บไซต�ท่ีเก่ียวข'องกับวิทยุโทรทัศน� เทคนิคการนําเสนอต�างๆ ตลอดจนขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย เพ่ือเรียบเรียงเป{นข'อมูลในการจัดทําแผนภูมิระดมสมอง 
             ข. สร'างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ� (Concept Chart) ในข้ันตอนนี้จะพิจารณาจากแผนภูมิ
ระดมสมองท่ีสร'างเสร็จแล'วอย�างละเอียด เพ่ือรวบรวมหัวเรื่องท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ�และมีความ
เก่ียวโยงกันไว'ในกลุ�มเดียวกัน ในข้ันตอนนี้ได'ตัดและเพ่ิมหัวเรื่องบางส�วนได'ตามเหตุผลและความ
เหมาะสม เพ่ือให'ได'หัวข'อท่ีนํามาพัฒนาเป{นเว็บไซต�ท่ีสมบูรณ� 
             ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
             กําหนดวิธีการและรูปแบบการนําเสนอของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี รวมถึงการออกแบบการทํางานโครงสร'าง
ของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต
ป%ตตานี ดังภาพ 3.1  
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ภาพ 3.1 โครงสร$างของสถานีวิทยุโทรทัศน0บนอินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0  
วิทยาเขตป3ตตานี 
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  ผู'วิจัยได'ใช'ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต�ดรูป%ลล� (Drupal)  
             ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนา (Development) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  
             ผู'วิจัยได'พัฒนาระบบการออกอากาศแบบสด ข้ันตอนนี้เป{นการทําให'สัญญาณภาพและ
เสียงเผยแพร�ได'บนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต ผู'ฟ%งสามารถรับฟ%งได'จากทางบ'าน ท่ีทํางานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ 
ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต โดยทําการเข'า-ถอดรหัส (Encode) สัญญาณภาพและเสียง การดําเนินงาน
ในข้ันตอนนี้แบ�งเป{น 2 ส�วน ดังต�อไปนี้ 
             1. ข้ันตอนการเข'า-ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียง โดยใช'เครื่องไมโครคอมพิวเตอร�ทําการ
เข'า-ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียงมีสมรรถนะดังต�อไปนี้ 
                - หน�วยประมวลผลระดับ Core2Duo ความเร็ว 2.8 กิกะเฮิร�ซ (GHz) 
                - หน�วยความจําหลัก (RAM) 1 กิกะไบต� (GB) 
                - ฮาร�ดดิสมีขนาด 250 กิกะไบต� (GB) 
                - เครื่องอ�าน-เขียนแผ�นดีวีดี 
                - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 3 
ลิขสิทธิ์แห�งศูนย�คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
                - โปรแกรม Windows Media Encoder 9 
                - VDO Encoder Card Input AV 
                - โปรแกรมเว็บบราวเซอร� เช�น Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google 
Chrome เป{นต'น 
                จากนั้นผู'วิจัยดําเนินการติดต้ังโปรแกรม Windows Media Encoder 9 โดยดําเนินการดังนี้  
                � ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล� WMEncoder.exe ดังภาพ 3.2  
 

 
ภาพ 3.2 ไฟล0ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder 

 
                � ชุดติดต้ังแสดงหน'าต�าง Welcome to the Microsoft Windows Media Encoder 
9 Series Setup Wizard ข้ึนมา ดังภาพ 3.3 คลิกปุ�ม Next 
 

 
ภาพ 3. 3 หน$าต�าง Welcome to the Microsoft Windows Media Encoder 9 Series 

Setup Wizard 
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                � ชุดติดต้ังแสดงหน'าต�าง Windows Media Encoder 9 Series License 
Agreement ข้ึนมาดังภาพ 3.4 คลิกปุ�ม I accept the terms in License Agreement แล'วคลิกปุ�ม 
Next 
 

 
ภาพ 3.4 หน$าต�าง Windows Media Encoder 9 Series License Agreement 

 
                � จากนั้นชุดติดต้ังแสดงโฟลเดอร�ท่ีจัดเก็บโปรแกรม Windows Media Encoder ดัง
ภาพ 3.5 คลิกปุ�ม Next โดยใช'ค�าท่ีชุดติดต้ังกําหนดไว'ให' 
 

 

ภาพ 3.5 ชุดติดตั้งแสดงโฟลเดอร0ท่ีจัดเก็บโปรแกรม Windows Media Encoder 
 

                � เม่ือชุดติดต้ังพร'อมติดต้ังโปรแกรม Windows Media Encoder แล'วแสดงหน'าต�าง
ดังภาพ 3.6 คลิกปุ�ม Install  
 

 

ภาพ 3. 6 ชุดติดตั้งพร$อมติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder  
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                � จากข้ันตอนท่ีผ�านมารอสักครู�จนกว�าชุดติดต้ังแสดงปุ�ม Finish  ดังภาพ 3.7 แสดงว�า
ได'ติดต้ังเสร็จสมบูรณ� ให'คลิกปุ�ม Finish หน'าต�างชุดติดต้ังถูกป�ดลง เป{นอันเสร็จสิ้นการติดต้ัง
โปรแกรม Windows Media Encoder  
 

 
ภาพ 3. 7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder เสร็จสมบูรณ0 

 
                หลังจากติดต้ังโปรแกรม Windows Media Encoder แล'ว ทําจัดเตรียมการเข'า-
ถอดรหัส (Encode) สัญญาณภาพและเสียง โดยทําการเชื่อมต�อสัญญาณภาพแบบคอมโพสิตและ
กล'องบันทึกภาพวีดีโอเข'าสู� VDO Encoder Card Input AV และ IEEE1394 และสัญญาณเสียงเข'า
ช�องไลน�อิน (Line-in) ของแผงวงจรเสียง (Sound Card) เม่ือจัดเตรียมการเข'า-ถอดรหัส (Encode) 
สัญญาณภาพและเสียงแล'วใช'โปรแกรม Windows Media Encoder ทําการเข'า-ถอดรหัสสัญญาณ
ภาพและเสียง โดยดําเนินการดังนี้ 
                � เรียกโปรแกรม Windows Media Encoder ข้ึนมา โดยการคลิกปุ�ม Start เลื่อนไปท่ี 
Programs เลื่อนไปท่ี Windows Media คลิกลงท่ีรายการ Windows Media Encoder ดังภาพ 3.8 
 

 

ภาพ 3.8 แสดงการเรียก Windows Media Encoder 
 
                � คลิกเมนู File เลือก New หรือคลิกเครื่องมือรูป  จากนั้นโปรแกรมแสดง

หน'าต�าง New Session คลิกเลือก   จากนั้นคลิกปุ�ม OK ดังภาพ 3.9  
 

 

ภาพ 3.9 เลือกรูปแบบการทํางาน 
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                � เลือกอุปกรณ�ท่ีใช'ในการนําเข'าสัญญาณภาพและเสียง ดังภาพท่ี 3.10 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.10 เลือกอุปกรณ0ท่ีใช$ในการนําเข$าสัญญาณภาพและเสียง 
 
                � เลือกรูปแบบการออกอากาศ ผู'วิจัยได'เลือกใช'รูปแบบ Pull Technology เลือก
ตัวเลือก Pull from the encoder (the server or player initiates the connection) ดังภาพ 
3.11 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.11 เลือกรูปแบบการออกอากาศ 
 

                � โปรแกรมแสดงท่ีอยู�ของเว็บไซต� (URL) พร'อมหมายเลขช�องติดต�อ (Port) ดังภาพ 
3.12 จากนั้นคลิกปุ�ม Next  
 

 

ภาพ 3. 12 โปรแกรมแสดงท่ีอยู�ของเว็บไซต0พร$อมหมายเลขช�องติดต�อ 
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                � เลือกคุณภาพและความเร็วในการออกอากาศ ดังภาพ 3.13 จากนั้นคลิกปุ�ม Next  
 

 

ภาพ 3.13 เลือกคุณภาพและความเร็วในการออกอากาศ 
 

                � ไม�เลือกเก็บแฟbมถาวร (Archive File) ดังภาพ 3.14 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.14 ตัวเลือกแฟiมเก็บถาวร 
 

                � ใส�แฟbมวีดีโอเพ่ิมเติม ระบุตัวเลือก No, I want to encode from my selected 
devices only ดังภาพ 3.15 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.15 ใส�แฟiมวีดีโอเพ่ิมเติม 
 

                � ระบุชื่อเรื่องลงท่ีช�องไตเติล (Title) ชื่อผู'ประพันธ�ลงท่ีช�องออเธอร� (Author) ลิขสิทธิ์
ลงท่ีช�อง Copyright ระดับการรับชมลงท่ีช�อง Rating และรายละเอียดลงท่ีช�อง Description ดังภาพ 
3.16 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
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ภาพ 3.16 ระบุช่ือเรื่อง ช่ือผู$ประพันธ0 ลิขสิทธิ์ ระดับการรับชมและรายละเอียด 
 
                � โปรแกรม Windows Media Encoder แสดงค�าพารามิเตอร�และรายละเอียดท่ีได'
เลือกไว' พร'อมท้ังคลิกตัวเลือก Begin broadcasting when I click Finish ดังภาพ 3.17 จากนั้น 
คลิกปุ�ม Finish 
 

 

ภาพ 3.17 ค�าพารามิเตอร0และรายละเอียดท่ีได$เลือกไว$ 
 
                � จากนั้นโปรแกรม Windows Media Encoder เริ่มทําการออกอากาศ 
(Broadcasting) ดังภาพ 3.18  
 

 

ภาพ 3.18 โปรแกรม Windows Media Encoder เริ่มออกอากาศ 
 

             2. ข้ันตอนของการส�งสัญญาณข'อมูลภาพและเสียง ในข้ันตอนนี้ผู'วิจัยได'ดําเนินการติดต้ัง
โปรแกรม Windows Media Services บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003 
Release 2 Enterprise Edition ลิขสิทธิ์แห�งศูนย�คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เพ่ือทํา
สตรีมม่ิงเซิร�ฟเวอร� (Streaming Server) ดังนี้ 
                � คลิกปุ�ม Start เลือกรายการ Control Panel เลือกไอคอน Add or Remove Programs  
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                � คลิกปุ�ม Add/Remove Windows Components จากนั้นมีหน'าต�าง Windows 
Components Wizard แสดงข้ึนมา เลือกรายการ Windows Media Services แล'วคลิกปุ�ม Next 
ดังภาพ 3.19 รอจนกว�าติดต้ังจนเสร็จสมบูรณ� แล'วคลิกปุ�ม Finish 
 

 

ภาพ 3.19 แสดงการเลือกรายการ Windows Media Services 
 

                � เป�ดโปรแกรม Windows Media Services ด'วยการคลิกปุ�ม Start เลือกรายการ All 
Programs เลือกรายการ Administrative Tools แล'วคลิกรายการ Windows Media Services ดัง
ภาพ 3.20  
 

 

ภาพ 3.20 แสดงการเปkดโปรแกรม Windows Media Services 
 
                � คลิกเม'าส�ขวาท่ี Add Publishing Point ดังภาพ 3.21  
 

 

ภาพ 3.21 เลือก Add Publishing Point เพ่ือถ�ายทอดสัญญาณภาพและเสียง 
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                � จากนั้นหน'าต�าง Add Publishing Point Wizard ดังภาพ 3.22 แล'วคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.22 แสดงหน$าต�าง Add Publishing Point Wizard 
 
                � ใส�ชื่อ Publishing Point Name ท่ีช�อง Name ดังภาพ 3.23 แล'วคลิกปุ�ม Next  
 

 

ภาพ 3. 23 ใส�ชื่อ Publishing Point 
 

                � เลือกรูปแบบการออกอากาศ (Broadcast) ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู'วิจัย ได'ใช'รูปแบบ 
Encoder (a live stream) ดังภาพ 3.24 แล'วคลิกปุ�ม Next  
 

 

ภาพ 3.24 เลือกรูปแบบการออกอากาศ 
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                � เลือกรูปแบบการถ�ายทอดแบบ Broadcast publishing point ดังภาพ 3.25 แล'วคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.25 รูปแบบการถ�ายทอดแบบ Broadcast 
 

                � เลือกการนําส�งเนื้อหาแบบ Unicast (each clilent connects to the server; 
suitable for most applications) ดังภาพ 3.26 จากนั้นคลิกปุ�ม Next  
 

 

ภาพ 3.26 แสดงการเลือกการนําส�งเนื้อหาแบบ Unicast 
 

                � ระบุไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีได'ทําการเข'า-ถอดรหัส (Encode) 
สัญญาณภาพและเสียง ดังภาพ 3.27 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 

 

 

ภาพ 3.27 แสดงการระบุไอพีแอดเดรสของเครื่องท่ีทําการเข$า-ถอดรหัส (Encoder) 
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                � ไม�เลือกเก็บแฟbมข'อมูลการเข'าใช'งาน ดังภาพ 3.28 จากนั้นคลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.28 ตัวเลือกเก็บแฟiมข$อมูลการเข$าใช$งาน 
 

                � หน'าต�าง Publilshing Point Summary ปรากฏข้ึนมาดังภาพ 3.29 คลิกปุ�ม Next 
 

 

ภาพ 3.29 หน$าต�าง Publilshing Point Summary 
 

                � หน'าต�าง Completing the Add Publishing Point Wizard ปรากฏข้ึนมาดังภาพ 
3.30 คลิกปุ�ม Finish เริ่มการทํางานและเสร็จสิ้นการสร'าง Publishing Point 

 

ภาพ 3.30 หน$าต�าง Completing the Add Publishing Point Wizard 
 

             ข้ันตอนท่ี 4 การนําไปใช$งาน (Implementation) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังต�อไปนี้ 
                            นําข'อมูลท่ีได'มาจากข้ันตอนการวิเคราะห�และการออกแบบมาดําเนินการสร'าง
สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
วิทยาเขตป%ตตานี โดยใช'ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต�ดรูป%ล กําหนดโครงการสร'างเนื้อหาและส�วน
ปฏิสัมพันธ�ต�างๆ เข'าด'วยกัน 
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             ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
                            � ข้ันการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ นําสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�าน
เครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ท่ีสร'าง
เสร็จเรียบร'อยแล'วให'ผู'เชี่ยวชาญด'านโปรแกรม ด'านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�และด'านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 5 คน ดําเนินการประเมินสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี หลังจากได'ผลการประเมินผลและ
ข'อเสนอแนะแล'วมาปรับปรุงแก'ไขสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานีให'มีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
                            � ข้ันการประเมินความพึงพอใจ นําสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผู'ใช'ต้ังแต�วันท่ี 27 ตุลาคม 2554 จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 320 
คน โดยนําผลท่ีได'จากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก'ไขสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานีให'ดียิ่งข้ึน 
 
3.4 วิธีการดําเนินการศึกษา  
     ผู'ศึกษาวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุ�มตัวอย�างซ่ึงเป{นผู'ใช'งานสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ต้ังแต�วันท่ี 27 ตุลาคม 2554 
จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 โดยแนะนําสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี ให'ผู'เข'าใช'งานทราบรายละเอียดท่ีสําคัญ
เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการใช'งาน จากนั้นให'กลุ�มตัวอย�างแสดงความพึงพอใจผ�านแบบประเมินความ
พึงพอใจ นําแบบประเมินความพึงพอใจมารวบรวมและหาค�าเฉลี่ยแล'วนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ�
ความพึงพอใจท่ีตั้งข้ึนมา 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข$อมูลและการวิเคราะห0ข$อมูล 
     3.5.1 การเก็บรวบรวมข$อมูล  
            การเก็บรวบรวมข'อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยได'ดําเนินการดังต�อไปนี้  
            1. ให'ผู'ทรงคุณวุฒิด'านโปรแกรม ด'านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�และด'านเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 5 คน ตรวจสอบสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี โดยแสดงระดับความคิดเห็นลงในแบบประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพผู'ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพพร'อม
ข'อเสนอแนะ มาดําเนินการบันทึกข'อมูลและแปรผลข'อมูล พร'อมท้ังดําเนินการปรับปรุงและแก'ไข
ระบบสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการตามข'อเสนอแนะของผู'ทรงคุณวุฒิ 
            2. ให'กลุ�มตัวอย�างทําการทดลองใช'สถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี แล'วแสดงความระดับความคิดเห็นผ�านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จํานวน 200 คน จากนั้นนําแบบประเมินความพึงพอใจพร'อมท้ังข'อเสนอแนะ  
มาดําเนินการบันทึกข'อมูลและแปรผลข'อมูล พร'อมท้ังดําเนินการปรับปรุงและแก'ไขระบบสถานีวิทยุ
โทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการตามข'อเสนอแนะของกลุ�มตัวอย�าง 
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     3.5.2 การวิเคราะห0ข$อมูล 
            1. วิเคราะห�คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี เกณฑ�การประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ค�าท่ียอมรับได'คือ 4.00 ข้ึนไป 
            2. วิเคราะห�ความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีต�อการใช'สถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป%ตตานี เกณฑ�การประเมินความพึง
พอใจตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ค�าท่ียอมรับได'คือ 4.00 ข้ึนไป 
            3. เม่ือทําการเก็บรวบรวมข'อมูลได'แล'ว จึงนําข'อมูลมาวิเคราะห�ตามหลักการสถิติโดยการ
หาค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
3.6 สถิติท่ีใช$ในการศึกษา 
     การวิจัยในครั้งนี้ผู'วิจัยได'ใช'ค�าสถิติสําหรับการแปรผลข'อมูลดังนี้ 
     3.6.1 ค�าเฉล่ียเลขคณิต (Mean: X ) ใช'สูตรดังนี้ 
                        

N

X
X
∑=  

  

          เม่ือ  X  = ค�าเฉลี่ยเลขคณิต  
   ∑ X  = ผลรวมท้ังหมดของข'อมูล 
   N  = จํานวนข'อมูล  
     3.6.2 ค�าสถิติการหาค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.:Standard Deviation) ใช'สูตรดังนี้ 
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                      เม่ือ SD  = ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                            x  = ข'อมูลแต�ละตัว 
                           X   = ค�าเฉลี่ยเลขคณิต 
                           n   = จํานวนข'อมูล 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
     การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ในครั้งนี้มีผลการวิจัยดังนี้ 
     4.1 ผลการติดต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี  
     4.2 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู/เชี่ยวชาญ 
     4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู/ใช/งานท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 
 
4.1 ผลการติดตั้ งสถานี วิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป)ตตานี 
      จากการติด ต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ� านเครือข� าย อินเทอร� เน็ตของสํ านักวิทยบริการ 
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 ต้ั ง ไ ว/ ท่ี ชื่ อ 
http://oarchannel.oas.psu.ac.th เผยแพร�สัญญาณภาพและเสียงได/ท้ังแบบรายการถ�ายทอดสด
และรายการเทปโทรทัศน�ด/วยเทคโนโลยีสตรีมม่ิงมีเดีย (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 เพ่ือ
เปRนช�องทางติดต�อสื่อสารระหว�างผู/ใช/งานด/วยกัน ผู/ใช/งานกับผู/ดูแลระบบหรือผู/เรียนกับอาจารย� อีก
ท้ังเปRนช�องทางในการประชาสัมพันธ�ข�าวสารความเคลื่อนไหวต�างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�าน
เครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ข�าว
ประกาศของมหาวิทยาลัยและข�าวประกาศของชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปเปRนแผนผังได/ดังภาพ 4.1  

ภาพ 4.1 ผังโครงสร,างเนื้อหาสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป)ตตานี 
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     ในกระบวนการรับส�งสัญญาณภาพและสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ทําได/โดยการนําภาพ เสียงและสื่อ
อ่ืนๆ มาทําการเข/ารหัสสัญญาณข/อมูล (Encode) แล/วส�งเข/าเครื่องแม�ข�าย (Server) เพ่ือดําเนินการ
เผยแพร�สัญญาณภาพและเสียงแบบสตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media) บนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต ผู/ท่ี
สนใจสามารถเรียกชมได/ผ�านทางเว็บไซต� http://oarchannel.oas.psu.ac.th ซ่ึงสามารถสรุปเปRน
แผนผังได/ดังภาพ 4.2  
 

 
ภาพ 4.2 แผนผังแสดงกระบวนการรับส�งสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�าน 
เครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป)ตตานี 

 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข,อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู,เช่ียวชาญ 
     การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ใช/ผู/เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นผ�าน
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงทําการประเมินในส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
จํานวน 4 ข/อ ส�วนของตัวอักษร จํานวน 4 ข/อ ส�วนของปฏิสัมพันธ� จําวน 5 ข/อ และส�วนของภาพรวม
ของเว็บไซต�สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ จํานวน 5 ข/อ จากนั้น
นําผลท่ีได/มาหาค�าเฉลี่ยในแต�ละหัวข/อดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส�วนของภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว 

รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของกราฟfกและภาพเคลื่อนไหวท่ีใช/ประกอบ 4.00 0.00 ดี 
2. ความเหมาะสมของภาพท่ีใช/ประกอบ 4.00 0.00 ดี 
3. ขนาดและตําแหน�งของภาพมีความเหมาะสม 4.40 0.55 ดี 
4. จํานวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมไม�มาก 
    หรือน/อยเกินไป 

4.20 0.84 ดี 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.15 0.49 ดี 
 
     จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินในส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวม
เท�ากับ 4.15 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.49 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและ
ประสิทธิภาพแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�ดี 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส�วนของตัวอักษร 
รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ความถูกต/องของตัวอักษร 4.00 0.00 ดี 
2. รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม อ�านง�าย ชัดเจน 4.20 0.84 ดี 
3. ขนาดและตําแหน�งของตัวอักษร 4.20 0.84 ดี 
4. การใช/สีของตัวอักษรน�าสนใจ 3.60 0.89 ดี 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.00 0.73 ดี 
 
     จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินในส�วนของภาพตัวอักษร พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.00
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.73 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบว�า
อยู�ในเกณฑ�ดี 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส�วนของภาพวีดีโอ 
รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของขนาดและตําแหน�งภาพวีดีโอท่ีใช/ 4.40 0.55 ดี 
2. คุณภาพของวีดีโอ ความต�อเนื่องและความคมชัด 4.00 0.00 ดี 
3. คุณภาพของเสียง ความต�อเนื่อง ความชัดเจนและระดับความดัง 4.40 0.89 ดี 
4. ความสอดคล/องระหว�างภาพวีดีโอกับเสียง (Synchronize) 4.60 0.55 ดีมาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.35 0.59 ดี 
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     จากตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินในส�วนของภาพวีดีโอ พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.35 ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.59 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบว�าอยู�ใน
เกณฑ�ดี 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส�วนของปฏิสัมพันธ� 

รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. เปfดโอกาสให/ผู/ใช/โต/ตอบกับผู/สอนหรือผู/จัดรายการของแต�ละช�องได/ 4.00 0.00 ดี 
2. ความเหมาะสมของห/องสนทนาแต�ละช�อง 3.80 0.45 ดี 
3. ความเสถียรภาพของห/องสนทนา 4.00 0.00 ดี 
4. ความเหมาะสมของกระดานสนทนาแต�ละช�อง 
5. ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา 

3.60 
4.40 

0.55 
0.55 

ดี 
ดี 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 3.96 0.45 ดี 
 
     จากตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินในส�วนของปฏิสัมพันธ�พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 3.96 ส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.45 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบว�าอยู�ใน
เกณฑ�ดี 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพส�วนของภาพรวมของ 

เว็บไซต�สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. สามารถดึงดูดให/ผู/เข/าชมมีความสนใจ 4.00 0.00 ดี 
2. เมนูต�างๆ มีความชัดเจน ไม�สับสน 4.00 0.71 ดี 
3. ความสะดวกในการเข/าชมรายการ 4.80 0.45 ดีมาก 
4. บอกรายละเอียดข/อมูลต�างๆ ของสถานีได/ครบถ/วน 4.00 0.00 ดี 
5. มีการอัพเดทข�าวสารตลอดเวลา 4.00 0.00 ดี 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.16 0.47 ดี 
 
     จากตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินในส�วนของภาพรวมของเว็บไซต�สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการพบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.16 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยรวมเท�ากับ 0.47 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�ดี 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลโดยรวมจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 
รายการประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 4.15 0.49 ดี 
2. ส�วนของตัวอักษร 4.00 0.73 ดี 
3. ส�วนของภาพวีดีโอ 4.35 0.59 ดี 
4. ส�วนของปฏิสัมพันธ� 3.96 0.45 ดี 
5. ส�วนของภาพรวมของเว็บไซต�สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย 
   อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 

4.16 0.47 ดี 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.12 0.55 ดี 
     จากตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินโดยรวมพบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.12 ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.55 เม่ือเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพแล/วสรุปได/ว�าอยู�ใน
เกณฑ�ดี 
 
4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู,ใช,งานท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของ 
     สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป)ตตานี 
     การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ดําเนินการหาความพึงพอใจของผู/ใช/งานท่ีมีต�อสถานี
วิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต จํานวน 320 คน แสดงความคิดเห็นผ�านแบบประเมินความ
พึงพอใจ โดยแบ�งเปRน 3 ตอน ได/แก� ตอนท่ี 1. ข/อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ตอนท่ี 2. ด/านความพึงพอใจและ
ตอนท่ี 3. ข/อเสนอแนะ จากนั้นนําผลท่ีได/มาแจกแจงข/อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปและความพึงพอใจมาหา
ค�าเฉลี่ยในแต�ละหัวข/อดังต�อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงการจําแนกเพศของผู/เข/าใช/งาน 
เพศ จํานวน (คน) ร,อยละ 
ชาย 138 43.1 
หญิง 182 56.9 
รวม 320 100.0 

 
     จากตารางท่ี 4.7 พบว�ามีจํานวนผู/เข/าใช/สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานัก
วิทยบริการท้ังสิ้น 320 คน เปRนเพศหญิง คิดเปRนร/อยละ 56.9 และเปRนเพศชาย คิดเปRนร/อยละ 43.1 
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ตารางท่ี 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 

มากกว�า 60 ปl 1 0.3 
รวม 320 100.0 

 
     จากตารางท่ี 4.8 พบว�า ช�วงอายุของผู/เข/าใช/สถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของ
สํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ 26-30 ปl คิดเปRนร/อยละ 28.4 รองลงมาคือช�วงอายุ 31-35 ปl คิดเปRน
ร/อยละ 21.3 และน/อยท่ีสุดคือช�วงอายุมากกว�า 60 ปl คิดเปRนร/อยละ 0.3 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงการจําแนกสถานภาพของผู/เข/าใช/งาน 
เพศ จํานวน (คน) ร,อยละ 

ข/าราชการ 104 32.5 
ลูกจ/างประจํา 22 6.9 

พนักงานราชการ 50 15.6 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน 64 20.0 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได/ 54 16.9 

ลูกจ/างอ่ืนๆ 26 8.1 
รวม 320 100.0 

 
     จากตารางท่ี 4.9 พบว�า สถานภาพของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ ข/าราชการ คิดเปRนร/อยละ 32.5 รองลงมาคือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน คิดเปRนร/อยละ 20.0 และน/อยท่ีสุดคือ ลูกจ/างประจํา คิดเปRน
ร/อยละ 6.9 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการจําแนกหน�วยงานของผู/เข/าใช/งาน 
เพศ จํานวน (คน) ร,อยละ 

คณะศึกษาศาสตร� 23 7.2 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 14 4.4 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 93 29.1 

คณะศิลปกรรมศาสตร� 15 4.7 
คณะวิทยาการสื่อสาร  3 0.9 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1 0.3 
คณะรัฐศาสตร� 10 3.1 

สํานักวิทยบริการ 44 13.8 
สํานักงานอธิการบดี 71 22.2 
ศูนย�คอมพิวเตอร� 4 1.3 

คณะทันตแพทยศาสตร� 22 6.9 
คณะแพทยศาสตร� 2 0.6 
คณะเภสัชศาสตร� 3 0.9 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 3 0.9 
หน�วยคอมพิวเตอร� วิทยาเขตป(ตตานี 12 3.8 

รวม 320 100.0 
 

     จากตารางท่ี 4.10 พบว�า หน�วยงานของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต
ของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คิดเปRนร/อยละ 29.1 รองลงมา
คือ สํานักงานอธิการบดี คิดเปRนร/อยละ 22.2 และน/อยท่ีสุดคือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คิดเปRนร/อยละ 
0.3 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงการจําแนกสถานท่ีเรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งาน 
เพศ จํานวน (คน) ร,อยละ 

ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 274 85.6 
ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 46 14.4 

รวม 320 100.0 
 

     จากตารางท่ี 4.11 พบว�า สถานท่ีเรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�าย
อินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 
คิดเปRนร/อยละ 85.6 และน/อยท่ีสุดคือ ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี คิด
เปRนร/อยละ 14.4 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการจําแนกโปรแกรมเว็บบราวเซอร�ท่ีเรียกใช/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 

 
     จากตารางท่ี 4.12 พบว�า โปรแกรมเว็บบราวเซอร�ท่ีเรียกใช/งานของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุ
โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ Internet Explorer คิดเปRน
ร/อยละ 62.8 รองลงมาคือ Google Chrome คิดเปRนร/อยละ 18.1 และน/อยท่ีสุดคือ Safari คิดเปRน
ร/อยละ 0.3 
 

ตารางท่ี 4.13 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ภาพท่ีใช/ประกอบมีความน�าสนใจ 4.13 0.77 มาก 
2. ขนาดของภาพมีความชัดเจน 4.20 0.78 มาก 
3. ภาพมีสีสันสวยงาม 4.18 0.82 มาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.17 0.79 มาก 
 

     จากตารางท่ี 4.13 พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.17 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 
0.79 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�มาก  
 

ตารางท่ี 4.14 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการส�วนของตัวอักษร 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. ความเด�นชัดของหัวข/อและส�วนท่ีเน/นความสําคัญ 4.18 0.75 มาก 
2. รูปแบบและขนาดของตัวอักษรท่ีใช/ในการอ�านได/ชัดเจน 4.24 0.73 มาก 
3. การใช/สีของตัวอักษรน�าสนใจ 4.18 0.87 มาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.20 0.78 มาก 
 

     จากตารางท่ี 4.14 พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.20 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 
0.78 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�มาก 
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ตารางท่ี 4.15 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการส�วนของวีดีโอ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของขนาดและตําแหน�งภาพวีดีโอท่ีใช/ 4.29 0.78 มาก 
2. คุณภาพของภาพวีดีโอ 4.32 0.76 มาก 
3. ความต�อเนื่องของภาพวีดีโอ 4.37 0.80 มาก 
4. คุณภาพของเสียง 4.27 0.88 มาก 
5. ความต�อเนื่องของเสียง 4.38 0.81 มาก 
6. ระดับความดังของเสียง 4.32 0.80 มาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.32 0.80 มาก 
 

     จากตารางท่ี 4.15 พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.32 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 
0.80 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�มาก 
 

ตารางท่ี 4.16 ผลความพึงพอใจของผู/เข/าใช/งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการส�วนของด/านปฏิสัมพันธ� 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. การควบคุมเว็บไซต�ทําได/ง�ายและสะดวก 4.27 0.74 มาก 
2. กระดานสนทนามีความเหมาะสม 4.25 0.75 มาก 
3. ช�องทางในการแนะนํา ติชม ให/ข/อเสนอแนะต�างๆ 4.24 0.80 มาก 
4. ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา 4.30 0.83 มาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.26 0.78 มาก 
 
     จากตารางท่ี 4.16 พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.26 ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 
0.78 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล/วพบว�าอยู�ในเกณฑ�มาก 
 

ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห�ข/อมูลโดยรวมจากการประเมินความพึงพอใจของผู/ใช/งาน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 ค�าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 4.17 0.79 มาก 
2. ส�วนของตัวอักษร 4.20 0.78 มาก 
3. ส�วนของภาพวีดีโอ 4.32 0.80 มาก 
4. ส�วนของปฏิสัมพันธ� 4.26 0.78 มาก 

ค�าเฉล่ียโดยรวม 4.23 0.78 มาก 
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     จากตารางท่ี 4.17 ผลการประเมินโดยรวมพบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.23 ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมเท�ากับ 0.78 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล/วสรุปได/ว�าอยู�ในเกณฑ�มาก 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
     การศึกษาวิจัยเรื่อง การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี มีวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้  
     1.  เ พ่ือศึกษาวิ ธีการติด ต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน�บนอินเทอร� เน็ตของสํ านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 
     2. เพ่ือศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 
     3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู6เข6าใช6ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี  
 
5.1 สรุปผล 
     จากวัตถุประสงค�ดังกล�าวสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได6ดังนี้  
     1.  ผลการติดต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี เข6าใช6งานได6ท่ี http://oarchannel.oas.psu.ac.th  
     2. ผลการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของ 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี โดยผู6เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
ผลท่ีได6จากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพมีดังนี้  
        ส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.15 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ใน
เกณฑ�ดี  
        ส�วนของตัวอักษร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.00 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ในเกณฑ�ดี  
        ส�วนของภาพวีดีโอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.35 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ในเกณฑ�ดี  
        ส�วนของด6านปฏิสัมพันธ� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.96 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ในเกณฑ�ดี  
        ส�วนของภาพรวมของเว็บไซต�สถานีวิทยุผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ  
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16 มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ในเกณฑ�ดี  
        สรุปได6ว�าการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ท่ีถูกประเมินโดยผู6 เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
เฉลี่ยทุกด6านมีค�าเท�ากับ 4.12 เม่ือนําไปเทียบกับเกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีกําหนดไว6พบว�า
อยู�ในเกณฑ�ดี 
     3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู6เข6าใช6ท่ีมีต�อสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ต้ังแต�วันท่ี 27 ตุลาคม 2554 จนถึง 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 320 คน มีข6อมูลท่ัวไปโดยจําแนกเปRนเพศหญิง คิดเปRนร6อยละ 
56.9 และเปRนเพศชาย คิดเปRนร6อยละ 43.1 แจกแจงความถ่ีช�วงอายุของกลุ�มตัวอย�างพบว�า มากท่ีสุด
คือ 26-30 ปT คิดเปRนร6อยละ 28.4 รองลงมาคือช�วงอายุ 31-35 ปT คิดเปRนร6อยละ 21.3 และน6อยท่ีสุด
คือช�วงอายุมากกว�า 60 ปT คิดเปRนร6อยละ 0.3 แจกแจงความถ่ีสถานภาพของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุ
โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ ข6าราชการ คิดเปRนร6อยละ 32.5 
รองลงมาคือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน คิดเปRนร6อยละ 20.0 และน6อยท่ีสุดคือ 
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ลูกจ6างประจํา คิดเปRนร6อยละ 6.9 แจกแจงความถ่ีหน�วยงานของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศน� 
ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
คิดเปRนร6อยละ 29.1 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี คิดเปRนร6อยละ 22.2 และน6อยท่ีสุดคือ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา คิดเปRนร6อยละ 0.3 แจกแจงความถ่ีสถานท่ีเรียกใช6งานของผู6เข6าใช6งานสถานี
วิ ทยุ โ ท ร ทัศน� ผ� าน เครื อข� าย อิน เทอร� เน็ ตของสํ านั กวิ ทยบริ การ  มาก ท่ี สุ ด คือ  ภาย ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี คิดเปRนร6อยละ 85.6 และน6อยท่ีสุดคือ ภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี คิดเปRนร6อยละ 14.4 แจกแจงความถ่ีโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร� ท่ี เ รียกใช6 งานของผู6 เข6 า ใช6 งานสถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ� านเครือข�าย อินเทอร� เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการ มากท่ีสุดคือ Internet Explorer คิดเปRนร6อยละ 62.8 รองลงมาคือ Google 
Chrome คิดเปRนร6อยละ 18.1 และน6อยท่ีสุดคือ Safari คิดเปRนร6อยละ 0.3 ส�วนผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ  
มีดังต�อไปนี้ 
     ส�วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีค�าเท�ากับ 4.17 มีเกณฑ�ความพึงพอใจอยู�ในเกณฑ�มาก 
     ส�วนของตัวอักษร มีค�าเท�ากับ 4.20 มีเกณฑ�ความพึงพอใจอยู�ในเกณฑ�มาก 
     ส�วนของภาพวีดีโอ มีค�าเท�ากับ 4.32 มีเกณฑ�ความพึงพอใจอยู�ในเกณฑ�มาก 
     ส�วนของปฏิสัมพันธ� มีค�าเท�ากับ 4.26 มีเกณฑ�ความพึงพอใจอยู�ในเกณฑ�มาก  
     สรุปได6ว�ากลุ�มตัวอย�างผู6เข6าใช6งานสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ พบว�ามีค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 4.23 เม่ือเทียบกับเกณฑ�ความพึงพอใจแล6วสรุปได6ว�าอยู�ใน
เกณฑ�มาก 
 
5.2 อภิปรายผล 
     จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตป(ตตานี มีหน6าท่ีหลักในการเผยแพร�ข�าวสารต�างๆ  
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 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี สามารถเผยแพร�สัญญาณภาพและเสียงผ�านทาง
อินเทอร�เน็ตได6ตลอด 24 ชั่วโมง รับชมได6ท่ัวโลก เผยแพร�สัญญาณภาพและเสียงผ�านทางอินเทอร�เน็ต
ได6ท้ังรายการสดและรายการบันทึกเทปโทรทัศน� มีกระดานสนทนาและห6องสนทนาเปRนแหล�ง
ประชาสัมพันธ�ข�าวสารต�างๆ จากทางสถานี อีกท้ังเปRนแหล�งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึง
ข6อ เสนอแนะต�างๆ จากผู6 ชม สถานีวิทยุ โทรทัศน�บนอินเทอร� เน็ตของสํ านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ได6ผ�านข้ันตอนการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยผู6 เชี่ยวชาญพบว�า การติดต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน�บนอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานีนั้นเปRนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว6คือ สถานีวิทยุโทรทัศน�
บนอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ท่ีติดต้ังข้ึนมี
เกณฑ�คุณภาพและประสิทธิภาพอยู�ในเกณฑ�ดี ท้ังนี้เนื่องจากใช6หลักการออกแบบ 5 ข้ันตอนได6แก� 
การวิเคราะห� การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช6และการประเมินผล 
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5.3 ข�อเสนอแนะ 
      5.3.1 ข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
              5.3.1.1 การติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ในครั้งนี้ดําเนินการติดต้ังบนระบบปฏิบัติการวินโดวส�
เซิร�ฟเวอร� 2003 ไม�สามารถเรียกบริการ (Service) Windows Media Encoder 9 ได6โดยอัตโนมัติ 
              5.3 .1 .2 สถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี สามารถรับชมได6ทุกสถานท่ี ทุกเวลา โดยอาศัย
เครื่องมือท่ีเชื่อมต�อกับอินเทอร�เน็ตและโปรแกรมเว็บบราวเซอร�ควรสนับสนุนการทํางานของ 
Windows Media Player 
              5.3 .1 .3 สถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี มีการเผยแพร�สัญญาณภาพและเสียงในคุณภาพ
ระดับสูง ดังนั้นเพ่ือให6เกิดอรรถรสในการรับชม อินเทอร�เน็ตท่ีเชื่อมต�อควรมีความเร็วไม�ตํ่ากว�า 1 
เมกกะบิตต�อวินาที (Mbps) 
              5.3 .1 .3 สถานีวิทยุ โทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร� เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี ควรมีการประชาสัมพันธ�ผ�านทางหน6าเว็บไซต�อ่ืนๆ 
      5.3.2 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งถัดไป 
              5.3.2.1 ควรมีการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ�  
              5 . 3 . 2 . 2  ค ว ร มีก า ร พัฒนาสถานี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศน� ผ� า น เค รื อข� า ย อิน เ ทอร� เ น็ ต 
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี โดยใช6รูปแบบของ Flash  
              5.3.2.3 ควรมีการพัฒนาและผลิตรายการโทรทัศน�ในรูปแบบต�างๆ อย�างต�อเนื่อง 
              5.3.2.4 ควรมีการผลิตรายการโทรทัศน�เพ่ือสําหรับใช6ในการเรียนการสอนและกิจการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี 
              5.3.2.5 ควรมีการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี โดยใช6เครื่องแม�ข�าย (Server) ท่ีมีสมรรถนะ 
ท่ีสูงและเปRนระบบหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป(ตตานี           



บรรณานุกรม 
 
กัลยา วานิชย�บัญชา. (2542). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
 
ชนากิตต์ิ ราชพิบูลย� และศศิธร ชูแก(ว. (2547). การพัฒนาสถานีวิทยุบนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต. ปริญญา

นิพนธ�ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร�เทคโนโลยี) .  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล(าธนบุรี .  

 
ชุษณะ บุตรคุณ, วุฒินันท� นาฮิม และศรายุทธ กิตติเนตรชนก. (2552). การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน�เพ่ือ

การเรียนรู'ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา. ปริญญานิพนธ�
ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร�เทคโนโลยี). คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี. 

 
ณัฐยา สาธุธรรม และนวรัตน� ภูพานไร8. (2551). การผลิตวีดิทัศน�ผ�านเว็บไซต� เรื่อง วิทยาศาสตร�และ

เทค โน โล ยี .  ป ริญญานิ พนธ� ค รุ ศ าสตร� อุ ตสาหกรรม บัณฑิต  ( ค รุ ศ าสตร� เ ทค โน โ ลยี ) .  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี. 

 
ธนวรรณ แก(วคง, ธันยธรณ� ศิวานุเคราะห� และธิติพร ศรีกิจเจริญศักด์ิ. (2546). การสร'างเว็บไซต�การผลิต

รายการวีดิทัศน� เรื่อง การเขียนบท. ปริญญานิพนธ�ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร�
เทคโนโลยี). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี. 

 
ธวัชชัย ดวงวิไล, วีณา เหลาทองคา และจักรภูมิ วิจิตรสุนทร. (2545). การสร'างเว็บไซต�สถานีวิทยุบน

เครือข�ายอินเทอร�เน็ต. ปริญญานิพนธ�ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร�เทคโนโลยี). 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี. 

 
มนต�เทพ หงส�แก(ว, ณัฐพล ราไพ และฆนากร บัวเกตุ. (2545). เว็บไซต�วิดีโอ ออน ดีมานด� วิชาโทรทัศน�

เพ่ือการศึกษา เรื่องการตัดต�อแบบนอนลิเนียร�. ปริญญานิพนธ�ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต  
(ครุศาสตร�เทคโนโลยี). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าธนบุรี. 

 
ไมเคิล สครีเวน. (2533). การประเมินผล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
ยืน ภู8วรวรรณ. (2539). เทคนิคการเดินสายสัญญาณเครือข�ายคอมพิวเตอร�. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
วสันต� อติศัพท�. (2533). การผลิตเทปโทรทัศน�เพ่ือการศึกษาและฝ4กอบรม. กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร�. 
 
วิลเลียม เวอร�เธอร� และคณะ. (2536). ความหมายของการประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส�น. 
 

ศรีศักด์ิ จามรมาน และคณะ. (2539).Starter kit Internet all in one. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 



 71 

ศุภกร เนียมถนอม. (2548). การนําเสนอรูปแบบเว็บไซต�โทรทัศน�เพ่ือการศึกษาทางอินเทอร�เน็ต. 
วิทยานิพนธ�ครุศาสตร�มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

 
สุมาลี ชัยเจริญ. (2551). เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี สู�การปฏิบัติ. ขอนแก8น: คลังนานาวิทยา. 
 
สุรศักด์ิ สงวนพงษ�. (2543.) สถาปEตยกรรมและโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
สุวัฒน� ปุณณชัยยะ, ต(น ตันฑ�สุทธิวงศ� และสุพจน� ปุณณชัยยะ. (2543). เปGดโลกของ TCP/IP และ

โปรโตคอลของอินเตอร�เน็ต. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 
 
อนิรุทธ� สติม่ัน. (2542). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียทางอินเทอร�เน็ต เรื่อง การถ�ายภาพ

สําหรับบุคคลท่ัวไป .  สารนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
Internet World Stats. World Internet Usage Statistics News and World Population Stats. 

“World Internet Usage Statistics News and World Population Stats”, Available at: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Accessed November 10, 2011. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู�เช่ียวชาญ 
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รายนามผู�เช่ียวชาญ 
 

1. ชื่อ-สกุล อาจารย�กิตติศักด์ิ ณ พัทลุง 
    ตําแหน"ง อาจารย� 
    สถานท่ีทํางาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  
 
 2. ชื่อ-สกุล นายบุญเลิศ จันทร�ไสย� 
    ตําแหน"ง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
    สถานท่ีทํางาน  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
 3. ชื่อ-สกุล นายสงกรานต� มุณีแนม  
    ตําแหน"ง วิศวกรชํานาญการ   
    สถานท่ีทํางาน กลุ"มงานระบบเครือข"ายและสื่อสาร  
                      ศูนย�คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
4. ชื่อ-สกุล นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี 
    ตําแหน"ง นักวิทยาศาสตร� 
    สถานท่ีทํางาน กลุ"มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย�คอมพิวเตอร� 
                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
5. ชื่อ-สกุล นายสมนึก แก9วมีศรี 
    ตําแหน"ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
    สถานท่ีทํางาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค. 
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโครงการวิจัยเรื่อง 

การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน'ผ(านเครือข(ายอินเทอร'เน็ตของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร' วิทยาเขตป-ตตานี 

คําช้ีแจง 
แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพฉบับนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือรวบรวมข&อมูลเก่ียวกับความ

คิดเห็นของผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน0ผ�านเครือข�าย
อินเทอร0เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป3ตตานี ตามท่ีผู&วิจัยได&
ดําเนินการพัฒนาข้ึนมา ข&อมูลท่ีได&จากท�านจะเป7นประโยชน0อย�างยิ่งต�อการวิเคราะห0และสรุป
ผลการวิจัยโดยรวม เพ่ือนําข&อสรุป ข&อเสนอแนะ แนวทางการแก&ป3ญหาไปปรับปรุงพัฒนาระบบให&ดี
ยิ่งข้ึน  

โปรดแสดงความคิดเห็นของท�านเก่ียวกับเทคนิคการติดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน0ผ�านเครือข�าย
อิน เทอร0 เน็ ตของสํ านั กวิ ทยบริ การ  มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร0  วิ ทยา เขตป3 ตตานี 
(http://oarchannel.oas.ac.th) โดยทําเครื่องหมาย � ลงในช�องบอกระดับคุณภาพของแบบ
ประเมินตามท่ีท�านเห็นสมควร  
ระดับการประเมิน 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  
ระดับ 4 หมายถึง ดี  
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง น&อย/พอใช&  
ระดับ 1 หมายถึง น&อยท่ีสุด/ควรปรับปรุง 

1.ส(วนของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

1.ความเหมาะสมของกราฟNกและภาพเคลื่อนไหวท่ีใช&ประกอบ      
2.ความเหมาะสมของภาพท่ีใช&ประกอบ      
3.ขนาดและตําแหน�งของภาพมีความเหมาะสม      
4.จํานวนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมไม�มากหรือน&อยเกินไป      
2.ส(วนของตัวอักษร 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

1.ความถูกต&องของตัวอักษร      
2.รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม อ�านง�าย ชัดเจน      
3.ขนาดและตําแหน�งของตัวอักษร      
4.การใช&สีของตัวอักษรน�าสนใจ      
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3.ส(วนของภาพวิดีโอ 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

1.ความเหมาะสมของขนาดและตําแหน�งภาพวิดีโอท่ีใช&      
2.คุณภาพของวีดีโอ ความต�อเนื่องและความคมชัด      
3.คุณภาพของเสียง ความต�อเนื่อง ความชัดเจนและระดับความดัง      
4.ความสอดคล&องระหว�างภาพวีดีโอกับเสียง (Synchronize)      
4.ส(วนของด6านปฏิสัมพันธ' 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

1.เปNดโอกาสให&ผู&ใช&โต&ตอบกับผู&สอนหรือผู&จัดรายการของแต�ละช�องได&      
2.ความเหมาะสมของห&องสนทนาแต�ละช�อง      
3.ความเสถียรภาพของห&องสนทนา      
4.ความเหมาะสมของกระดานสนทนาแต�ละช�อง      
5.ความเสถียรภาพของกระดานสนทนา      
5.ส(วนของภาพรวมของเว็บไซต'สถานีวิทยุโทรทัศน'ผ(านเครือข(ายอินเทอร'เน็ตของสํานักวิทยบริการ 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
5 4 3 2 1 

1.สามารถดึงดูดให&ผู&เข&าชมมีความสนใจ      
2.เมนูต�างๆ มีความชัดเจนไม�สับสน      
3.ความสะดวกในการเข&าชมรายการ      
4.บอกรายละเอียด ข&อมูลต�างๆ ของสถานีได&ครบถ&วน      
5.มีการอัพเดทข�าวสารตลอดเวลา      

ข6อเสนอแนะ 
 
 

 

 

 
 

ลงชื่อ……………………………………ผู&ประเมิน 
                                                                         (……………………………………) 
                                                                     วันท่ี…………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
แผนผังโครงสร�างเน้ือหาสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป'ตตานี 
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แผนผังโครงสร�างเนื้อหาสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป'ตตานี 
http://oarchannel.oas.psu.ac.th 

 

Home 

ความเป8นมา 
และความสําคัญ 

TV on Demand Radio Live TV Live Webboard เว็บลิงค� Contact Us 

บันทึกการสอน 

ห�องบันทึกการสอน 

อาคาร 19 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

วิชาอื่นๆ 

เทคโนโลยี

VCD/DVD 

บรรยายพิเศษ 

กิจกรรม

บันทึกอื่นๆ 

Embeded Code 
Radio 

Embeded Code 
TV 

แนะนํา/ติชม 

ป:ญหาจากการใช�

http://www.e-ru.tv 

http://www.dlf.ac.t

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

ที่อยูLสํานักงาน 

นายอาํนาจ สุคนเขตรO
หัวหน�าโครงการ 

นายพิเชษฐ เพียร
เจริญ 

นายวิษณุ เพชรประวัติ 

นายคณิศร รักจิตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
แผนผังแสดงกระบวนการรับส�งสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยโุทรทัศน� 

ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� วิทยาเขตป)ตตานี 
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แผนผังแสดงกระบวนการรับส�งสัญญาณภาพและเสียงของสถานีวิทยโุทรทัศน�ผ�าน 
เครือข�ายอินเทอร�เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร� วิทยาเขตป)ตตานี 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
แผนผังแสดงรายการสถานีวิทยุโทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 

ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�วิทยาเขตป'ตตานี 
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แผนผังแสดงรายการสถานีวิทยโุทรทัศน�ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร�วิทยาเขตป%ตตานี 

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

วัน/เวลา 08.30-09.00 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-16.30 16.30-08.30 
จันทร� 

เป
Aดส

ถา
น ี

รั้ว
ม.

อ.
รั้ว

บCา
น 

PSI Channel PSI Channel PSI Channel FAN TV FAN TV Sabaidee TV Sabaidee TV ACTS Channel 

ป7ด
สถ

านี
 อังคาร PSI Channel PSI Channel PSI Channel FAN TV FAN TV Sabaidee TV Sabaidee TV ACTS Channel 

พุธ PSI Channel PSI Channel PSI Channel FAN TV FAN TV Sabaidee TV Sabaidee TV ACTS Channel 
พฤหัสบดี PSI Channel PSI Channel PSI Channel FAN TV FAN TV Sabaidee TV Sabaidee TV ACTS Channel 

ศุกร� PSI Channel PSI Channel PSI Channel FAN TV FAN TV Sabaidee TV Sabaidee TV ACTS Channel 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
ประวัติผู�วิจัย 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ   นายอํานาจ   สุคนเขตร� 
ประวัติการศึกษา  วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร�)   

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
    สถาบันราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ.  2541    

สถานท่ีทํางาน  กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
    ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตป9ตตานี 
    อ.เมือง  จ.ป9ตตานี   94000 
    โทร.สายตรง (073) 348627 
    E-Mail :  amnat@bunga.pn.psu.ac.th 

ตําแหน3ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ   นายพิเชษฐ  เพียรเจริญ 
ประวัติการศึกษา  กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)   

    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร� 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2526 
    กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร� 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2532 

สถานท่ีทํางาน  กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
    ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตป9ตตานี 
    อ.เมือง  จ.ป9ตตานี   94000 
    โทร.สายตรง (073) 348627 
    E- Mail :  ppichate@bunga.pn.psu.ac.th 

ตําแหน3ง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ   นายวิษณุ เพชรประวัติ 
ประวัติการศึกษา  ศศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

       กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
สถานท่ีทํางาน  กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 

    ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตป9ตตานี 
    อ.เมือง  จ.ป9ตตานี   94000 
    โทร.สายตรง (073) 348627 
    E- Mail :  pwissanu@bunga.pn.psu.ac.th 

ตําแหน3ง   นักวิชาการอุดมศึกษา 
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ประวัติผู�วิจัย 
 

ชื่อ   นายคณิศร รักจิตร 
ประวัติการศึกษา  ศศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
สถานท่ีทํางาน  กลุ3มงานพัฒนาและเผยแพร3นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 

    ฝ7ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตป9ตตานี 
    อ.เมือง  จ.ป9ตตานี   94000 
    โทร.สายตรง (073) 348627 
    E- Mail :  krakjitr@gmail.com 

ตําแหน3ง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 


