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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดย
รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ในคร้ังน้ีมีผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการสร้างรูปแบบระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2. ผลการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบส่ังการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต การเลือกสัญญาณการแพร่ภาพ และการกระจายสัญญาณภาพผ่านระบบโทรทัศน์
รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  2.1 การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบสั่งการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต การเลือกสัญญาณการแพร่ภาพ และการกระจายสัญญาณภาพผ่านระบบโทรทัศน์
รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่รับชมระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

ผลการสร้างรูปแบบระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
 
 จากการติดต้ังระบบรับสัญญาณภาพและเสียงจากการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผลคือ ติดต้ังไว้ที่ URL ช่ือ http://arit.dru.ac.th โดยรับสัญญาณภาพ
และเสียงจากการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ด้วยเทคโนโลยีสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media 
Technology) 
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 ภายในห้องส่งสัญญาณแพร่ภาพและเสียงระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงของกิจกรรมมหาวิทยาลัยนอกสถานที่
ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับชมผ่านระบบโทรทศัน์รวม 
(SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 แสดงผังโครงสร้างการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 
 

 
 

ADSL

 VDSL

Leased Line

 Fiber Optic

3G/4G

Video Camera Singnal 1

Video Camera Singnal 4

Video Camera Singnal 3

Video Camera Singnal 2

A/V Selector 4X1 
Input/Output

TV Tuner Box

Loptop Live 
Broadcast

Internet

Local Area Network

Fiber Optic

UPS Server Name : http://arit.dru.ac.th

VGA Converse 

Diagram Controlled Live Broadcast Outside via Internet

Live Broadcast OutsideROUTER Switch/Hub

AV Amplifier

 SMATV System 
 Arcademic Resources and Information 

Technology Dhonburi Rajabhat 
University  

Signal Live Broadcast to AV Selector via Program Control

Parallel Port Control AV Selector and Distribution
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ผลการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบสั่งการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต การเลือกสัญญาณการแพร่ภาพ และการกระจายสัญญาณภาพผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม  (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 1.  การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบสั่งการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต การเลือกสัญญาณการแพร่ภาพ และการกระจายสัญญาณภาพผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  ในกระบวนการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงของการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทําได้โดยการนําสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่นํามาเข้าระบบการเลือกสัญญาณการแพร่ภาพ และระบบการกระจาย
สัญญาณ และสามารถควบคุมจากระยะไกลโดยใช้ซอฟแวร์สําเร็จรูปมาควบคุม Server เพ่ือควบคุม
ฮาร์ดแวร์ของการเลือกช่องสัญญาณและการกระจายสัญญาณผ่านทางพอร์ตขนานของ Server และ 
ส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้าระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพ่ือรับชมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสามารถสรุป
เป็นแผนผังได้ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงกระบวนการสั่งการควบคุม และการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชม
ผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน แสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ซึ่งทําการประเมินในส่วนของระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีจํานวน 5 ข้อ และระบบสั่งการ
ควบคุมการแพร่ภาพ และระบบการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ จํานวน 7 ข้อ 
จากนั้นนําผลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ียในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

Internet

Device Remote Control Location Outside AV Selector 
and Distribution Signal Live Broadcast

Server Name : http://arit.dru.ac.th

Software Control 
AV Selector and Distribution

SMATV System
 Academic Resources and Information Technology 

Dhonburi Rajabhat University
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

รายการประเมิน 
ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที ่

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ความเสถียรภาพระบบถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ 

4.40 .548 ดี 

2. ความคมชัดของระบบภาพ 4.60 .548 ดีมาก 

3. ความคมชัดของระบบเสียง 4.60 .548 ดีมาก 

4. ความสอดคล้องระหว่างภาพวิดีโอกับเสียง 
(Synehrenize) 

5.00 000 ดีมาก 

5. ช่วงเวลาการหน่วงของสัญญาณภาพและเสียง 
การถ่ายทอดสดนอกสถานที่กับสัญญาณภาพและ
เสียงที่รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 

4.00 .707 ดี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 - ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 4.1 ผลการประเมินในส่วนของระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.52 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพและประสิทธิภาพแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างภาพวีดีโอกับเสียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ความคมชัดของระบบภาพ และ
ความคมชัดของระบบเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือความเสถียรภาพ
ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และช่วงเวลาการหน่วงของสัญญาณภาพและ
เสียงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่กับสัญญาณภาพและเสียงที่รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในส่วนของระบบการ
สั่งการควบคุมการแพร่ภาพ และระบบการกระจายสัญญาณ การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

รายการประเมิน 
ระบบการสัง่การและควบคมุการแพร่ภาพ 

และระบบการกระจายสญัญาณ 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ความมีเสถียรภาพของระบบการสั่งการและ
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์การถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ 

4.80 .447 ดีมาก 

2. มีความสะดวกในการควบคุม การทํางานของ
ระบบการถ่ า ยทอดสดนอกสถานที่  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, ไอโฟน, ไอแพด 

4.60 .894 ดีมาก 

3. สามารถสั่งการและควบคุมจากระยะไกลใน
การเลือกช่องสัญญาณการแพร่ภาพ 

5.00 000 ดีมาก 

4. สามารถสั่งการและควบคุมระยะไกลในการ
กระจายสัญญาณถ่ายทอดสดนอกสถานที่ 

4.80 .447 ดีมาก 

5. ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในการสั่ง
การและควบคุมอุปกรณ์ระบบการถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ 

4.80 .447 ดีมาก 

6. ความมีประสิทธิภาพของชุดควบคุมการเลือก
ช่องสัญญาณการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ 

4.80 .447 ดีมาก 

7. ความมีประสิทธิภาพของชุดการกระจาย
สัญญาณแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ 

4.80 .447 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.80 - ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินในส่วนของระบบการสั่งการควบคุมการแพร่ภาพ และ
ระบบการกระจายสัญญาณ การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.80 เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพแล้วพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า สามารถสั่งการและควบคุมจากระยะไกลในการเลือก
ช่องสัญญาณการแพร่ภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ความมีเสถียรภาพของระบบการ
สั่งการและความคุมการทํางานของอุปกรณ์การถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ใน
ระดับดีมาก  สามารถสั่งการและการควบคุมระยะไกลในการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก  ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในการส่ังการ
และควบคุมอุปกรณ์ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก 
ความมีประสิทธิภาพของชุดควบคุมการเลือกช่องสัญญาณการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก  ความมีประสิทธิภาพของชุดการกระจายสัญญาณแพร่ภาพ
การถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก และ มีความสะดวกในการ
ควบคุม การทํางานของระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, ไอโฟน, ไอ
แพด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ   
   

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

4.52 - ดีมาก 

2. ระบบสั่งการควบคุมการแพร่ภาพ และระบบ
การกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทั ศ น์ รวม  ของสํ า นัก วิทยบ ริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

4.80 - ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.66 - ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินโดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.66 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพแล้วสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ระบบสั่งการควบคุมการแพร่ภาพ และระบบการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี 
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรับชมระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี เป็นการดําเนินการหาค่าความพึงพอใจของผู้รับชมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 400 คน ซึ่งแสดงความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการรับชมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จากน้ันผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผล
การวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี

 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 205 51.25 

ชาย 195 48.75 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เป็นเพศหญิง 
จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ51.25 และเป็นเพศชาย จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 
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ตารางที่ 4.5 แสดงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 259 64.75 

21 ปี - 30 ปี 125 31.25 

31 ปี - 40 ปี 15 3.75 

41 ปี - 50 ปี 1 0.25 

51 ปี - 60 ปี - - 

60 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่4.5พบว่าช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาก
ที่สุดคือ ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-
30 ปี จํานวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ส่วนช่วงอายุ 51-60ปี และ60 ปี ไม่มีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

สถานะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 12 3 

นักศึกษา 377 94.25 

บุคลากร 11 2.75 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.6  พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มากที่สุด คือ นักศึกษา จํานวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รองลงมาคือ อาจารย์ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 น้อยที่สุดคือ บุคลากร จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.75 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

100 

 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

รายการประเมิน 
ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที ่

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเสถียรภาพระบบถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ 

4.68 .476 มากที่สุด 

2. ความคมชัดของระบบภาพ 4.37 .531 มาก 

3. ความคมชัดของระบบเสียง 4.32 .528 มาก 

4. ความสอดคล้องระหว่างภาพวิดีโอกับเสียง 
(Synehrenize) 

4.04 .481 มาก 

5. ช่วงเวลาการหน่วงของสัญญาณภาพและเสียง 
การถ่ายทอดสดนอกสถานที่กับสัญญาณภาพและ
เสียงที่รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 

3.95 .444 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.27 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระบบการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.27 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ความเสถียรของระบบถ่ายทอกสดนอกสถานที่ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 รองลงมาคือ ความคมชัดของระบบภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ความคมชัดของระบบเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ความสอดคล้องระหว่างภาพ
วีดีโอกับเสียงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และช่วงการหน่วงของสัญญาณภาพและเสียงการถ่ายทอดสด
นอกสถานที่กับสัญญาณภาพและเสียงที่รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองของระบบการสั่งการและควบคุมการ
แพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบการกระจายสัญญาณการ
ถ่ายทอดสด โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

รายการประเมิน 
ระบบการสัง่การและควบคมุการแพร่ภาพ 

และระบบการกระจายสญัญาณ 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ความมีเสถียรภาพของระบบการสั่งการและ
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์การถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ 

4.76 .432 มากที่สุด 

2. มีความสะดวกในการควบคุม การทํางานของ
ระบบการถ่ า ยทอดสดนอกสถานที่  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, ไอโฟน, ไอแพด 

4.47 .529 มาก 

3. สามารถสั่งการและควบคุมจากระยะไกลใน
การเลือกช่องสัญญาณการแพร่ภาพ 

4.73 .451 มากที่สุด 

4. สามารถสั่งการและควบคุมระยะไกลในการ
กระจายสัญญาณถ่ายทอดสดนอกสถานที่ 

4.75 .434 มากที่สุด 

5. ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในการสั่ง
การและควบคุมอุปกรณ์ระบบการถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ 

4.71 .460 มากที่สุด 

6. ความมีประสิทธิภาพของชุดควบคุมการเลือก
ช่องสัญญาณการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ 

4.55 .508 มากที่สุด 

7. ความมีประสิทธิภาพของชุดการกระจาย
สัญญาณแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ 

4.53 .514 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 - มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.8  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระบบส่ังการและ
ควบคุมการแพร่ภาพและระบบการกระจายสัญญาณ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ
4.64 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ความมีเสถียรภาพของระบบ
สั่งการและควบคุมการทํางานของอุปกรณ์การถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.76 
สามารถสั่งการและความคุมระยะไกลในการกระจายสัญญาณถ่ายทอดสดนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 สามารถสั่งการและควบคุมจากระยะไกลในการเลือกช่องสัญญาณการแพร่ภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในการสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ระบบ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71  ความมีประสิทธิภาพของชุดควบคุมการเลือก
ช่องสัญญาณการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55  ความมีประสิทธิภาพ
ของชุดกระจายสัญญาณแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53   รองลงมา คือ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีความสะดวกในการควบคุมการทํางานของระบบการถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, ไอโฟน, ไอแพด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองของความพึงพอใจในการรับชมระบบ
การถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจในการรับชมการถ่ายทอดสด 

นอกสถานท่ีผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
โดยรับชมผา่นระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ความเสถียรของระบบโทรทัศน์รวม 4.83 .369 มากที่สุด 

2. ความคมชัดของระบบภาพ 4.73 .446 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนของระบบเสียง 4.69 .468 มากที่สุด 

4. ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเสียง  4.50 .544 มาก 

5. การออกแบบรูปแบบ (Theme) ของหน้าจอ
ขณะออกอากาศมีความเหมาะสม 

4.25 .502 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 - มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามการรับชมการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทนทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับชมการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.52 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเสถียร
ของระบบโทรทัศน์รวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ความคมชัดของระบบภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
ความชัดเจนของระบบเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ความสอดคล้อง
ระหว่างภาพกับเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และการออกแบบ (Theme) ของหน้าจอขณะ
ออกอากาศมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว้ว่า ควรมีการพัฒนาระบบถ่ายทอดสดให้
สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ได้ 


