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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  ในบทน้ีจะนาํเสนอสรุปผล และขอ้เสนอแนะของการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1. สรุปผลการวิจยั 
 2. อภิปรายผลการวิจยั 
 3. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 

 
สรุปผลการวจิยั 

 
 1. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อสร้างรูปแบบ (โมเดล) ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี โดยผา่นระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพฒันาระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ท่ีใชง้านระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) 
โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 
 2. วธีิการดําเนินการวจัิย 
  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
สร้างรูปแบบระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี  และทาํการทดลองระบบการทาํงานโทรทศัน์รวม เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพใน
การใชง้านมากท่ีสุด โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการดาํเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ออกแบบ และปรับปรุง 
การทํางานของระบบโทรทัศน์รวม  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซ่ึงผูว้ิจัยได้พฒันานําไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านได้ทาํการทดสอบระบบ
โทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย ผลการทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญระบบโทรทัศน์รวม         
โดยรับชมผา่นระบบเครือข่าย มีความสมบูรณ์ สามารถนาํระบบโทรทศัน์รวมไปใชไ้ด ้ (2) ผูว้ิจยัไดน้าํ
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ระบบโทรทัศน์รวม  ท่ีทาํการปรับปรุงเว็บเพจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
โดยสร้างโลโก ้และอกัษร ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบสามารถนาํไปใชใ้นการให้บริการ และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสาร ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  ให้มีประสิทธิภาพ  (3)  นาํระบบ
โทรทศัน์รวมท่ีไดมี้การพฒันาแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีสร้างข้ึนซ่ึงตอนท่ี 1 – ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended Question) และตอนท่ี 4 เป็น
คาํถามปลายเปิด (Open Ended Question) สาํหรับแบบสอบถามความพึงพอใจตอนท่ี 2 มีลกัษณะคาํถาม
แบบ Rating Scale 5 ระดบั 
  กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ คณาจารย  ์บุคลากร และนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบมีสดัส่วน จาํนวน 400 คน 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะทาํการจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และแจกแบบสอบถามให้แก่ อาจารย  ์นักศึกษา และบุคคลากร ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาลยัราชภฎัธนบุรี สมุทรปราการ โดยส่งและรับคืนแบบสอบถามดว้ย
ตวัเอง ดงัน้ี 
   1. ขอความร่วมมืออาจารย ์ นกัศึกษา และบุคคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในการ
ใชร้ะบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ระหว่างเดือน  
20 กุมภาพนัธ์  ถึง 30 เมษายน  2557  และให้กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ใชร้ะบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่าน
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ช่วยตอบแบบสอบถามหลงัจากการใชร้ะบบโทรทศัน์รวม 
แลว้ 
   2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  แลว้คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  เพื่อนําขอ้มูล        
ท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปลผลของการวิจยัในการวิจยัไดผ้ลสรุปของการวิจยั ดงัน้ี 
    2.1 ผลการสร้างรูปแบบระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เขา้ใชง้านไดท่ี้ http://arc.dru.ac.th ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทาํให้คณาจารย ์นักศึกษา และบุคคลากร สามารถรับชม         
ช่องรายการของระบบโทรทศัน์รวม  (SMATV) ทั้งท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยั        
ราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ทาํให้สะดวกในการรับชมระบบโทรทศัน์รวมซ่ึงจะสามารถรับชม           
ไดเ้หมือนระบบโทรทศัน์รวม ท่ีส่งแบบ RF ภายในมหาวิทยาลยั และยงัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยใช้
ดูผ่านคอมพิวเตอร์แทนโทรทศัน์ สามารถรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
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    2.2 ผลการพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม  โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์  ทาํให้เป็นช่องทางของคณาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลากร ไดรั้บรู้ขอ้มูล 
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(สมุทรปราการ) โดยคณาจารยส์ามารถใชป้ระโยชน์ระบบโทรทศัน์รวม ในการเรียน การสอน ผา่นทาง
ระบบโทรทศัน์รวม ช่วยทาํให้การเรียน การสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
    2.3 ผลการหาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557  จนถึง 30 เมษายน 2557 
จาํนวน 400 คน มีขอ้มูลทัว่ไปโดยจาํแนกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นเพศชาย คิดเป็น        
ร้อยละ 36  แจกแจงความถ่ีช่วงอายขุองกลุ่มตวัอย่างพบว่า มากท่ีสุดคือช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งพบว่า 
มากท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 
และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงความถ่ีสถานภาพของผูใ้ชง้าน
ระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เป็นอาจารย ์จาํนวน 15 คน นกัศึกษา จาํนวน 
373 คน และบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 12 คน แจกแจงความถ่ีสังกดัของผูใ้ชร้ะบบโทรทศัน์รวม 
โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  มากท่ีสุดคือ คณะครุศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.5  รองลงมาคือ คณะมนุษยศ์าสตร์ และสังคมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
สาํนกังานอธิการบดี (สมุทรปราการ) และสาํนกัวิทยบริการฯ (สมุทรปราการ)    
    2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเทคนิคของระบบ
โทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.50 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความเสถียรของ
ระบบโทรทศัน์รวม และเร่ืองความคมชดัของระบบภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.67 หมายถึง มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความชดัเจนของระบบเสียง และ
เร่ืองปุ่มควบคุมการทาํงานของเวบ็เพจใชง้านง่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.39 หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก 
    2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้ริการและ
ประชาสัมพนัธ์ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 4.34 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง
สามารถรับชมข่าวสาร และกิจกรรม ผา่นระบบถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลยัได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ เร่ืองสามารถรับชมการสอนของอาจารย์
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ผา่นระบบเครือข่ายได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองมีการออกอากาศรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา อยา่งนอ้ย 2 ช่อง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
    2.6 ผลการประเมินความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมโทรทศัน์รวม 
โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํแนกเป็นท่ีตอ้งการรับชม  คิดเป็น 
ร้อยละ 97.8 และไม่ตอ้งการรับชม คิดเป็นร้อยละ 2.3 
    2.7 ผลการประเมินความต้องการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมรายการ
ประเภทต่างๆ ของระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี        
แจกแจงตามช่องรายการท่ีตอ้งการรับชมมากท่ีสุด คือ ช่องพิเศษ (ช่อง 16) คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา 
คือ ช่องภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.3 และตอ้งการรับชมนอ้ยท่ีสุด คือ ช่องการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
23.3 
 

อภปิรายผลการวจิยั 

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) โดยรับชมผ่านระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจยั โดยแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ด้
ดงัน้ี 
   1. เพื่อสร้างรูปแบบ (โมเดล) ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี โดยผา่นระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการสร้างรูปแบบระบบ
โทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สามารถเขา้ใช้งานไดท่ี้ 
http://arc.dru.ac.th ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทาํให้
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับชมช่องรายการของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV)                
ทั้งท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ทาํให้สะดวกในการ
รับชมระบบโทรทศัน์รวมซ่ึงจะสามารถรับชมไดเ้หมือนระบบโทรทศัน์รวม ท่ีส่งแบบ RF ภายใน
มหาวิทยาลยั และยงัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยใชดู้ผา่นคอมพิวเตอร์แทนโทรทศัน์ สามารถรับชม
ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ก่อเกียรติ  วิริยะสมบติั และสุนทร  วิทูสุรพจน์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาระบบ
กระจายขอ้มูลโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
โทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมภายในโรงเรียนตอ้งการเคร่ืองรับโทรทศัน์เพ่ิมข้ึนตามจาํนวน
ของช่องรายการท่ีตอ้งการให้กลุ่มของนักเรียนชั้นต่างๆ ไดรั้บชมในเวลาพร้อมๆ กนั ผ่านทางระบบ
เคเบ้ิลทีวี จึงมีภาระค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะระบบทางเลือกซ่ึง  1) ลดภาระดา้นการ
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ลงทุน  จากผลของการนาํเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่เดิมแลว้ภายในโรงเรียนมาใชป้ระโยชน์ ร่วมกบั
เคร่ืองแม่ข่ายรับสัญญาณดาวเทียมท่ีพฒันาข้ึนใหม่ และ 2) เพิ่มคุณลกัษณะในการเลือกรับชมรายการ
แบบบุคคลตามอธัยาศยั ไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   2. เพื่อพฒันาระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี               
ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์        
ซ่ึงจากการวิจยัสามารถเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัธนบุรี  ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  รับชมไดท้ั้งท่ีกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เผยแพร่สัญญาณภาพ
และเสียงผ่านทางระบบเครือข่าย โดยส่งเป็นสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม จาํนวน 14 ช่อง คือ         
ช่อง ARIT 1 ถึง ARIT 14  และช่องประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 2 ช่อง คือช่อง ARIT 15 และARIT 16 
สามารถรับชมไดท้ั้งมหาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (สมุทรปราการ)  เพื่อความ
บนัเทิง และสาระ รวมถึงสนับสนุนการเรียน การสอนผ่านระบบเครือข่าย การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อีกทั้งการถ่ายทอดสดทางห้องออกอากาศ และห้อง
ประชุมของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํนาจ  สุคนเขตร์ และคณะ  
(2554) ไดว้ิจยัเร่ือง การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทศัน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า สถานีวิทยุโทรทศัน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีติดตั้ งข้ึนมา            
อยูใ่นเกณฑดี์ 
   3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ท่ีใชง้านระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) 
โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้ราบถึงระดบัความพึง
พอใจของอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ว่ามีความพึงพอใจดา้นเทคนิคของระบบ
โทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจดา้นการใหบ้ริการและประชาสัมพนัธ์ของระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชม
ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สัมพนัธ์  รุ่งฤทธ์ (2551) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์วงจร
ปิด ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการ
รับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการจดัการผงัรายการอยู่ในระดบัปานกลาง          
โดยพอใจในรายการข่าวประจาํวนัทางสถานีโทรทศัน์มากท่ีสุด  2) ด้านเน้ือหารายการ  มีรายการ           
ท่ีสนใจทาง UBC ท่ีนักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด  3) ดา้นเทคนิค นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบั          
ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยัคร้ังนี ้
 
 1. เป็นระบบท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันามหาวิทยาลยั และควรมีคู่มือแนะนาํระบบใหเ้ขา้ใจ
ง่าย สําหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้ชม และในอนาคตควรปรับเพิ่มช่องให้มากข้ึนเพื่อสาระและประโยชน์ต่อ      
ผูรั้บชม 
 2. ดีมาก ควรบนัทึกการรับชมยอ้นหลงัไดเ้ยอะๆ 
   3. ขอใหใ้ชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ 
   4. ดี จะไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั 
   5. รูปแบบของช่อง อาจมีสีสันท่ีดีกว่าพื้นสีธรรมดาค่ะ เพื่อให้การคลิกเขา้ไปดูแต่ละช่อง
สะดวกมากข้ึน แต่โดยรวมดีมากแลว้ค่ะ 
   6. อาจจะเพิ่มช่องต่างๆ เขา้มาอีกหลายๆ ช่อง ใหมี้ความหลากหลายเพิ่มข้ึน 
   7. อินเทอร์เน็ตชา้มาก 
   8. ควรจดัทาํแกไ้ขปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ตด่วน และทาํจริงๆ ดว้ย เพื่อความ
รวดเร็วในการรับชม 
   9. ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 
   10.  ควรเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  สมุทรปราการ 
เพื่อใหส้ามารถดูไดช้ดัเจน และล่ืนไหลข้ึน โดยไม่กระตุก 
   11.  อินเทอร์เน็ตชา้ ทาํใหก้ารรับชมไม่ชดัเจน 
   12.  ระบบเครือข่าย Internet ของทางมหาวิทยาลยัไม่ค่อยเสถียรทาํใหมี้ผลต่อการรับชม 
   13.  ขอช่ืนชมและขอใหมี้ผลงานดีๆ อยา่งน้ีอีก 
   14.  ระบบค่อนขา้งสมบูรณ์แลว้ แต่ข้ึนอยู่กบัอินเทอร์เน็ต น่าจะเพิ่มช่องให้มีการสอนแบบ
ออนไลน์มากกวา่ 1 ช่อง 
   15.  ควรปรับปรุงใหรั้บชมไดห้ลากหลายช่องเพิ่มข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรมีการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาลยัราชภฏัธนบุรี 
โดยใชเ้คร่ืองแม่ข่าย (Media Server) Digital Video Recorder (DVR) ท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน และเป็น
ระบบเสริมการพัฒนาการ เ รียนการสอน  และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อ มูลข่าวสาร                        
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
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 2 .  ควรพัฒนาประสิทธิภาพความเ ร็วอินเทอร์ เ น็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ใหมี้ความเร็วเพิ่มข้ึน 


