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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน
บทน้ีจะนําเสนอสรุปผล และข้อเสนอแนะของการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 
 1. สรุปผลการวิจัย 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
 3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี 
 4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือสร้างระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือสร้างระบบการสั่งการและควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต และสร้างระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่รับชมระบบ         
การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
สร้างรูปแบบระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และทําการทดลองระบบการ
ทํางานระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) เพ่ือให้
มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้แบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 
ส่วน คือ (1) ออกแบบและปรับปรุงการทํางานของระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตให้มี
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ประสิทธิภาพ โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนานําไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านไฟฟ้า จํานวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์ จํานวน 1 ท่าน ได้ทําการทดสอบระบบ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ผลการทดสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) มี
ความสมบูรณ์ สามารถนําระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์
รวม (SMATV) ไปใช้ได้ (2) ผู้วิจัยได้นําระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ที่ทําการพัฒนาการสั่งการควบคุม และการกระจายสัญญาณการ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างเครื่องควบคุมการเลือกช่องสัญญาณ และเครื่องกระจาย
สัญญาณ ให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ตรวจสอบสามารถนําไปใช้ในการส่ังการควบคุม และกระจายสัญญาณ
จากนอกสถานที่ เพ่ือความสะดวกในการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ (3) นําระบบถ่ายทอดสด
นอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ที่ได้มีการพัฒนาแล้วไปใช้กับ           
กลุ่มตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นซึ่งตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 2 เป็น
คําถามปลายปิด (Close Ended Question) และตอนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) สําหรับแบบสอบถามความพึงพอใจตอนที่ 2 มีลักษณะคําถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ 
  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วน จํานวน 400 คน 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําการจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
แจกแบบสอบถามให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยส่งและรับ
คืนแบบสอบถามด้วยตัวเอง ดังน้ี 
   1. ขอความร่วมมืออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี              
ในการรับชมระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 และให้กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ได้รับชมระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ช่วยตอบแบบสอบถามหลังจากการใช้ระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) แล้ว 
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   2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์และแปลผลของการวิจัยในการวิจัยได้ผลสรุปของการวิจัย ดังน้ี 
    2.1 ผลการสร้างรูปแบบระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่าน
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีมายัง server : http://arit.dru.ac.th ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทําให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
สามารถรับชมการการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่ง
จะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดูผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
    2.2 ผลการพัฒนาระบบการสั่งการควบคุม และการกระจายสัญญาณการถ่ายทอดสด
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสัญญาณจากภายนอก
สถานที่ โดยสามารถสั่งการในการควบคุม และการกระจายสัญญาณจากภายนอกทําให้มีความสะดวกใน
การส่ังการและควบคุมสัญญาณการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต คณาจารย์สามารถใช้
ประโยชน์ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือรับชมกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) และยังสามารถใช้ในการเรียนการสอนผ่านทาง
ระบบถ่ายทอดสด ช่วยทําให้การเรียนการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
    2.3 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้ังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 19 มีนาคม 2558 จํานวน 400 คน        
มีข้อมูลทั่วไปโดยจําแนกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.25 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.75    
แจกแจงความถี่ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มากที่สุด คือ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มากท่ีสุด
คือ น้อยกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 
และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุระหว่าง 51-60ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแจง
ความถี่สถานภาพของผู้ใช้งานระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เป็นอาจารย์ จํานวน 12 คน นักศึกษา จํานวน 
377 คน และบุคลากร จํานวน 11 คน แจกแจงความถี่สังกัดของผู้ใช้ระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มากที่สุด คือ นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.25 รองลงมา คือ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 3 และ
น้อยที่สุด คือ บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 2.75 
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    2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของระบบถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.27 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองความเสถียรภาพของระบบถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 รองลงมาคือ ในเรื่องความคมชัดของระบบภาพ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 หมายถึง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ือง ช่วงเวลาการหน่วงของสัญญาณ
ภาพและเสียงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่กับสัญญาณภาพและเสียงที่รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    2.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในระบบการสั่งการและ
ควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบการกระจายสัญญาณการ
ถ่ายทอดสด โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.64 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความมีเสถียรภาพของระบบการสั่งการและควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เร่ืองสามารถสั่งการและควบคุมระยะไกลในการกระจายสัญญาณถ่ายทอดนอกสถานที่ 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดใน
เรื่องความสะดวกในการควบคุมการทํางานของระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เช่นคอมพิวเตอร์, 
สมาร์ทโฟน, ไอโฟน, ไอแพด  ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการรับชมระบบ
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.52 หมายถึง มีความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่อง ความเสถียรของระบบโทรทัศน์รวม ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องความคมชัดของ
ระบบภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในเรื่องการออกแบบรูปแบบของหน้าจอขณะออกอากาศมีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
รับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
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 1. เพ่ือสร้างรูปแบบระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งผลจากการสร้างรูปแบบระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชม
ผ่านระบบโทรทัศน์รวม สามารถรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทําให้ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถรับชมช่อง
รายการถ่ายทอดสดนอกสถานที่งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบโทรทัศน์รวม ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร  ตุ้มทองคํา และสมคิด  ฤทธ์เนติกุล  
(2554)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต  สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอน  ตลอดจนการดําเนินงานต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ให้
บุคลากรภายนอกได้รับชมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จากการทดสอบระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อ
การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งภายใน (intranet) และภายนอก (internet)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  พบว่าระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเข้าชมการสอนออนไลน์
ได้ทุกที่ที่มีการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการส่ังการและการควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต และสร้างรูปแบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสิทธิภาพในการสั่งการและ
ควบคุมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยควบคุมเครื่องเลือกช่องสัญญาณภาพและเสียง และเคร่ืองควบคุม
การกระจายสัญญาณภาพและเสียง เพ่ือส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้าเครื่องมอตดูเลตเพ่ือแปลงสัญญาณ 
A/V เป็น RF แล้วนําเข้าไปยัง Combiner เพ่ือเป็นการรวมสัญญาณหลายๆช่องสัญญาณเข้าด้วยกันแล้ว
ทําการขยายสัญญาณส่งต่อไปยังโทรทัศน์ทั้งหมดภายในมหาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  นางเพ็ญศิริ  วงษ์เมธีกิตต์ิ  (2556) ได้วิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) 
สําหรับกระบวนการผลิตนํ้าประปาสํานักการประปาเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตนํ้าประปา ที่ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยําและถูกต้องในกระบวนการผลิต
นํ้าประปาเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิด
เสถียรภาพและความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏธนบุรี ที่ใช้งานระบบถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม 
(SMATV) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ี 
ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีความพึงพอใจ
การรับชมถ่ายทอดสดนอกสถานท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฌิรพัฒน์  ภู่ทอง และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบโทรทัศน์
รวม (SMATV) โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจด้านเทคนิคของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.50) และความพึงพอใจด้านการ
บริการและการประชาสัมพันธ์ของ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.34) 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ 
 
 ควรตรวจสอบระดับความเร็วและความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนการถ่ายทอดสด 
และเลือกใช้อุปกรณ์การเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้ความเร็วและความเสถียรดีที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 
 ควรมีการศึกษาในเรื่องของระบบการถ่ายทอดสดโดยสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ เพ่ือความ
สะดวกในการรับชม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมท้ังสนับสนุนการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 


