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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน 
เน่ืองจากโทรทัศน์สามารถเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงส่งไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
นอกจากน้ี ยังสามารถนําเสนอรายการต่างๆ ได้หลากหลายประเภท เช่น ข่าวสาร สารคดี ความรู้ 
ความบันเทิง รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สําหรบัการส่งสัญญาณโทรทัศน์ นอกจาก
จะส่งสัญญาณผ่านสายอากาศแล้ว ยังมีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม มีการส่งสัญญาณผ่าน
อินเทอร์เน็ต และมีการส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการเพ่ิมช่องทางในการส่งสัญญาณนี้ ยิ่งทํา
ให้ประชาชนเข้าถึงรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ได้ง่ายยิ่งข้ึน 
 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนงานด้านการศึกษา เช่น การ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน การให้บริการ ดูแล ซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การให้บริการ 
ดูแล ซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม และดูแลควบคุมเผยแพร่ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 
ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 สําหรับการให้บริการ ดูแล ซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมน้ัน งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาได้ให้บริการท่ีห้องประชุมศรีเจริญ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุม 50 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งห้องประชุมดังกล่าว มีการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และนอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วภายนอกห้อง
ประชุม และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ี เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แต่เน่ืองจากในบางคร้ังสถานที่จัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ผู้เข้าร่วม หรือเวลาในการจัดกิจกรรมตรงกับการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงาน จึงทําให้ผู้สนใจไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจึงมองเห็นความสําคัญน้ี และจากการที่งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีหน้าที่ดูแลระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดที่
จะนําระบบเครือข่ายมาพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดสดได้จากทุกที่โดยสามารถรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี ทําให้นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงบุคลากร ได้รับชมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง พบว่า สามารถนําแนวคิด ทฤษฎีในเรื่องของการถ่ายทอดสด (Live Broadcasting), 
อินเทอร์เน็ต (Internet), อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet), ระบบการควบคุมระยะไกล 
(Remote Controlled System), ระบบโทรทัศน์รวม (Satellite Master Antenna Television 
System : SMATV) และ การศึกษาความพึงพอใจ มาปรับใช้เพ่ือการวิจัย นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัย
ของ นภาพร  ตุ้มทองคํา และสมคิด  ฤทธ์เนติกุล  (2554)  ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวีดีโอ
ถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอ
ถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินงานต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ให้บุคลากรภายนอกได้
รับชมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่าน
อินเทอร์เน็ตทั้งภายใน (intranet) และภายนอก (internet) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า
ระบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเข้าชมการสอนออนไลน์ได้ทุกที่ที่มีการ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานวิจัยของเพ็ญศิริ  วงษ์เมธีกิตต์ิ  (2556) ได้วิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้
ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) สําหรับกระบวนการผลิตนํ้าประปาสํานักการประปาเทศบาล
นครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตนํ้าประปา ที่ส่งข้อมูลได้
รวดเร็ว แม่นยําและถูกต้องในกระบวนการผลิตนํ้าประปาเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และงานวิจัย
ของฌิรพัฒน์  ภู่ทอง และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) โดย
รับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจด้าน
เทคนิค และความพึงพอใจด้านการบริการและการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 
จากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเป็นการนํา
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาพัฒนาหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านบริการ และเพ่ือเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีซึ่งมีราคาสูง นอกจากน้ี ผลการวิจัย
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ยังสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1. เพ่ือสร้างระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสร้างระบบการสั่งการและควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ต และสร้างระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่รับชมระบบการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2557 โดยประชากรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็น
อาจารย์ จํานวน 209 คน บุคลากร จํานวน 179 คน และนักศึกษา ภาคปกติ จํานวน 6,321 คน และ
รวมท้ังสิ้น 6,709 คน (สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วน 
จํานวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบมีสัดส่วน ดังน้ี คณาจารย์ จํานวน 12 คน บุคลากร 
จํานวน 11 คน และนักศึกษา จํานวน 377 คน 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  2.2 ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ประกอบด้วย 1) Notebook ที่ได้ติดต้ังโปรแกรมสําหรับถ่ายทอดสด 
และโปรแกรมควบคุมระยะไกล 2) Router ที่สามารถรองรับ ADSL, VDSL, Leased Line, Fiber 
Optic, 3G/4G อย่างใดอย่างหน่ึง 3) TV Tuner Box 4) AV Selector และ 5) กล้องวิดีโอ 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ  
   3.2.1 ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ระบบการสั่งการและควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ต และระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 ความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรท่ีรับชมระบบการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีตัวแปร
ต้น คือ ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) ประกอบด้วย 1) Notebook ที่ได้ติดต้ังโปรแกรมสําหรบัถ่ายทอดสด และโปรแกรมควบคุม
ระยะไกล 2) Router ที่สามารถรองรับ ADSL, VDSL, Leased Line, Fiber Optic, 3G/4G อย่างใด
อย่างหน่ึง 3) TV Tuner Box 4) AV Selector และ 5) กล้องวิดีโอ และตัวแปรตาม คือ ระบบการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ซึ่งได้แก่ 1) 
ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 
1. Notebook ที่ได้ติดต้ังโปรแกรม
สําหรับถ่ายทอดสด และ
โปรแกรมควบคุมระยะไกล 
2. Router ที่สามารถรองรับ ADSL, 
VDSL, Leased Line, Fiber 
Optic, 3G/4G อย่างใดอย่างหน่ึง 
3. TV Tuner Box 
4. AV Selector 
5. กล้องวิดีโอ 

ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 

 

1. ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 
 

2. ระบบการสั่งการและควบคุมการแพร่ภาพการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบ
การกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 
 

3.ความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ที่รับชมระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านทาง
อินเทอร์ เ น็ต  โดยรับชมผ่ านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) ของสํ า นัก วิทยบ ริการและ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 2) ระบบ
การส่ังการและควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบการ
กระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ และ 3) ความพึงพอใจของคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรที่รับชมระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
 

นิยามศัพท์ 
 
 1. การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี หมายถึง การพัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันใช้สัญญาณ RF (Radio Frequency) ใน
การถ่ายทอดสด พัฒนาระบบโดยการสร้างระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตข้ึนมา
ใช้งาน โดยจะทําให้สามารถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 
 2. ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (Live Broadcasting Outside via 
Internet) หมายถึง การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ เวลาน้ัน ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณจากกล้อง
วิดีโอเป็นข้อมูลดิจิตอล และส่งข้อมูลดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สําหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องควบคุมระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือส่งสัญญาณถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านทาง
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลัย 
 3. การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) หมายถึง การถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ 
เวลาน้ัน โดยผู้ชมได้รับชมเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นปัจจุบันและทันท่วงที ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณจาก
กล้องวิดีโอเป็นข้อมูลดิจิตอล 
 4. อินเทอร์เน็ตบรอดคาสต้ิง (Internet Broadcasting) คือ เทคโนโลยีถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถโยกย้ายข้อมูล
จํานวนมากของภาพและเสียง จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการ บีบ
อัดสัญญาณในรูปแบบกระแสสัญญาณภาพและเสียงที่เรียกว่า Streaming Video & Audio เพ่ือให้ผู้
ที่อยู่ปลายทางสามารถดูและฟังได้ทันที 
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 5. ระบบโทรทัศน์รวม (Satellite Master Antenna Television : SMATV) หมายถึง 
ระบบโทรทัศน์รวมรับสัญญาณดาวเทียมสําหรับอาคาร เป็นระบบที่มีสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์
ช่องต่างๆ และช่องสัญญาณดาวเทียม รวมกันเป็นเพียงชุดเดียว แต่สามารถโอนสัญญาณไปยังจุด
ต่างๆ ภายในอาคารต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้ 
 6. ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control) หมายถึง การควบคุม หรอืสั่งการอุปกรณ์
จากระยะไกลให้ทํางานได้โดยใช้จุดเช่ือมโยง Parallel port ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมกับติดต้ัง 
Software เพ่ือควบคุมให้อุปกรณ์ต่างๆ ทํางาน 
 7. อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็น
หน่ึงเดียวหรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ช่ือว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmission Control Protocol) ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็น
เสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแต่ละจุดที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถส่ือสารกันได้หลาย
เส้นทางตามที่ต้องการโดยไม่ได้กําหนดตายตัวและไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามเส้นทาง โดยตรงอาจจะ
ผ่านจุดอ่ืนๆ หรือเลือกได้หลายๆ เส้นทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจเรียก
ได้ว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ 
 8. บรอดแบนด์ (Broadband) หมายถึง การติดต่อเครือข่ายความเร็วสูงเป็นการติดต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านเคเบ้ิลโมเด็มและสายชนิด Digital Subscriber Line 
 9. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ทํางาน หรือลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียนข้ึนด้วยคําสั่งคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 10. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด 
เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทํางาน ได้ 4 หน่วย คือ 
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วย
แสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมี
หน้าที่การทํางานแตกต่างกัน 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 1. การปฏิบัติงานการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ของงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสัญญาณการออกอากาศหรือการใช้เครือข่ายในการควบคุม
ในระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เช่น ความบันเทงิ การประชาสัมพันธ์ การศึกษา ซึ่งคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่
สนใจทั่วไป สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 3. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย เรื่องระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 4. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ซึ่งมีราคาแพงมาก เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายทอดสด 


