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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกดัสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหนา้ท่ีให้บริการและสนบัสนุนงานดา้นการศึกษา เช่น การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การให้บริการ ดูแล และซ่อมบาํรุงโสตทศันูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุม เผยแพร่ ควบคุม
และดูแลระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลยั เป็นตน้  
 สาํหรับการให้บริการโสตทศันูปกรณ์ในการเผยแพร่ ควบคุม และดูแลระบบโทรทศัน์
รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลยั งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและ
ความบนัเทิง รวมถึงการประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั ผ่านระบบโทรทศัน์
รวม (SMATV) เพ่ือให้อาจารยแ์ละนกัศึกษา รวมถึงบุคลากรไดมี้ช่องทางสาํหรับประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ดงันั้น งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงตอ้งมีการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) ให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการท่ีดีมากยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํระบบเครือข่ายมาพฒันาการเพิ่มช่อง
ทางการรับชมโทรทศัน์รวม (SMATV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบ้ริการ การ
นาํระบบเครือข่ายมาพฒันาการเพ่ิมช่องทางการรับชมโทรทศัน์รวม (SMATV) น้ี ทาํให้เกิดความ
สะดวกต่อการดูแลระบบ มีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร และความบนัเทิง รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี อาจารยย์งัสามารถนาํช่องทางน้ีมา
ประยกุตใ์ชส้าํหรับส่ือการสอน e-learning เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ให้กบันกัศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และยงัเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 จากความสําคญัของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจในการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้สามารถรับชมผ่านระบบเครือข่ายได้ และ
นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) ผา่นระบบเครือข่าย สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อสร้างรูปแบบ (โมเดล) ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี โดยผา่นระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพฒันาระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ท่ีใช้งานระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 
 ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ดูผา่นโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี กบั ระบบ 
โทรทศัน์รวม (SMATV) ดูผา่นระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา        
ภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ปีการศึกษา 
2556 โดยประชากรท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เป็นอาจารย ์จาํนวน 213 คน บุคลากร จาํนวน       
156 คน และนักศึกษา ภาคปกติ จาํนวน 5,068 คน ส่วนประชากรท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
สมุทรปราการ เป็นอาจารย ์จาํนวน 34 คน บุคลากร จาํนวน 28 คน และนกัศึกษา ภาคปกติ จาํนวน 
1,039 คน และรวมทั้งส้ิน 6,538 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา        
ภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบมีสัดส่วน จาํนวน 400 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบมีสัดส่วน ดงัน้ี 
อาจารย ์15 คน นกัศึกษา 373 คน และบุคลากร 12 คน 
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 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  2.1 ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
  2.2 ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ระบบ LAN (Local Area 
Network) ท่ีใชภ้ายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1 ตวัแปรตน้ คือ ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลยั 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของอาจารย  ์บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ท่ีใชง้านระบบโทรทศัน์
รวม (SMATV) โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) 
โดยรับชมผา่นระบบเครือข่าย 

ภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ความพึงพอใจของอาจารย  ์บุคลากร และ
นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ท่ีใชง้านระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลยั  
     1. ดา้นเทคนิค 
     2. ดา้นการบริการและประชาสมัพนัธ์ 
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นิยามศัพท์ 

 
 1. ระบบส่ือสารดาวเทียม (Satellite Systems) คือ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึน 
สามารถโคจรรอบโลกไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบัท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย ์
 2. ระบบโทรทศัน์รวม (Satellite Master Antenna Television : SMATV) หมายถึง 
ระบบโทรทศัน์รวมรับสญัญาณดาวเทียมสาํหรับอาคาร ไม่วา่เลก็หรือใหญ่ เป็นระบบท่ีมีสายอากาศ
รับสัญญาณโทรทศัน์ช่องต่างๆ และช่องสัญญาณดาวเทียม รวมกนัเป็นเพียงชุดเดียว แต่สามารถ
โอนสญัญาณไปยงัจุดต่างๆ ภายในอาคารตั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ได ้
 3. ระบบเครือข่าย (Network System) หมายถึง การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ือง
ข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั เช่น การเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน ภายในองค์กร ระหว่าง
อาคาร  ระหว่างเมืองต่างๆ  ตลอดไปจนถึงการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วทั้ งโลกท่ีเรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ต (Internet)” 
 4. DVR (Digital Video Record) หมายถึง การนาํภาพวิดีโอมาประมวลผลแลว้ทาํการ
บนัทึกภาพท่ีประมวลผลในหน่วยความจาํ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือหน่วยความจาํอ่ืนๆ แบ่งไดเ้ป็น         
2 ลกัษณะ คือ 
  4.1 Analog / Digital คือ ทาํงานแบบ Analog เป็น Digital เช่น กลอ้งวงจรปิดท่ีเป็น 
Analog ต่อเขา้กบัเคร่ืองบนัทึกภาพเป็นระบบ Digital 
  4.2 Digital / Digital คือ การทาํงานแบบ Digital เป็น Digital เช่น กลอ้งวงจรปิดท่ี
เป็นกลอ้ง Network Camera หรือเรียกว่ากลอ้งไอพี ต่อเขา้กบัเคร่ืองบนัทึกภาพท่ีเป็นระบบดิจิตอล
ผา่นทางเครือข่ายโปรโตคอล TCP/IP 
 5. ซอฟตแ์วร์ (Software) หมายถึง ชุดคาํสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ทาํงาน หรือลาํดบัขั้นตอนการทาํงานท่ีเขียนข้ึนดว้ยคาํสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทาํงานของ
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ หรือโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการระบบโทรทศัน์รวม (SMATV)  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี ของงานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัธนบุรี และการบริการประชาสมัพนัธ์ 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและอ้างอิงในการศึกษา วิจัย สําหรับอาจารย ์
นกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป 


