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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาผลการใชเ้วบ็คอนเฟอรเ์รนตเ์พื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านเครื่อง

แม่ข่ายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ระหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศไทย และ

ระหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า โปรแกรมแบบเปิดเผยรหสัจะท างานไดเ้ฉพาะกบัเวบ็

บราวเซอรท์ีท่ างานในเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ ไม่สามารถท างานไดก้บัเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา  ส่วน

ผลการใชส้ามารถท างานไดป้กตใินทุกคุณลกัษณะของระบบการประชุม  แต่พบขอ้แตกต่างจากเกณฑก์ารประเมนิ

ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของภาพ  ดา้นคุณภาพของเสยีง  ดา้นปฏสิมัพนัธใ์นการประชุม และดา้นการจดัการไฟลข์อง

ระบบ  

 

ค าส าคญั: เวบ็คอนเฟอรเ์รนต,์ การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ, โปรแกรมโอเพ่นมตีติง้, โปรแกรมเปิดเผยรหสั 

 

Abstract 

This research this to study the effects of using web conferencing for meetings international long 

distance through a servers at  the King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Between 

Australia and Thailand , Between Australia and the United States revealed that the program code will 

work only with a Web browser running on a desktop computer. It can not work with a portable computer. 

The results can be used in all the usual features of the conference system but the difference of 

evaluation criteria include, image quality, quality of the sound, interaction in the meeting, and file 

management system. 
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บทน า 
 ระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บหรือเว็บ

คอนเฟอรเ์รนต์ (Web Conference)  เป็นระบบการ

ประชุมผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่มคีวามแตกต่าง

กบัวดีโิอคอนเฟอรเ์รนต์แบบใช้สาย เพราะการประชุม

ทางไกลแบบสายจะมคีวามเทีย่งตรงและความแน่นอนสงู

กว่า  ขณะที่การประชุมทางไกลผ่านเว็บจะมตีัวแปรที่

เกีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก  จะต้องมกีารศกึษารายเอยีด

เพื่อวางแผนในการตดิตัง้ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร [1]   แต่

ระบบการประชมุทางไกลแบบใชเ้คเบลิใยแกว้น าแสงเป็น

ระบบทีต่้องติดตัง้ในราคาสงู ต้องลงทุนทัง้อุปกรณ์และ

ค่าเช่าคู่สายเหมาะส าหรบัการประชุมระหว่างหน่วยงาน

ทีไ่ม่ต้องการใหส้ญัญาณถูกขดัจงัหวะและความลบัการ

ประชุมรัว่ไหล  ส่วนการประชุมทางการผ่านเว็บต้อง

พึ่ งพาคุณสมบัติ และคุณภาพการสื่ อสารผ่ าน

อนิเทอร์เน็ตเป็นหลกั [2] มขีอ้ดมีากที่สุดคอืประหยดั

กว่าระบบวีดิโอคอนเฟอเรนต์ มีหลากหลายระบบให้

เลอืกใชง้านลดตน้ทุนส าหรบัองคก์ร [3]     

 โปรแกรมประเภทการเวบ็คอนเฟอรเ์รนต์มี

อยู่ด้วยกนัหลายแบบ โดยเฉพาะโปรแกรมประเภท

เปิดเผยซอสท์โค้ดอย่างเช่น ดมิดมิ (DimDim) ก็มี

การศกึษาวจิยัและประเมนิผลเพื่อน าไปสู่การพฒันา

กนัอยู่เสมอ [4]  ระบบการประชุมทางไกลผ่านเวบ็ที่

เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอสท์และเป็นที่รู้จกักนัดีก็คือ  

โปรแกรมเวบ็คอนเฟอรเ์รนต์ทีเ่รยีกว่า โอเพ่นมตีติ้ง 

(Open Meeting) เป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัการพฒันาให้

มลีกัษณะเฉพาะ [5,6]  โดยมเีครื่องมอืส าคญัคอื การ

สื่อสารแบบวดีโิอ  การสื่อสารด้วยเสยีง  การบนัทกึ

การประชุม การแลกเปลี่ยนหน้าจอภาพ การแก้ไข

ข้อมูลร่วมกัน  การสนทนาและใช้งานไวท์บอร์ด   

แ ละการจัดกา รผู้ ใ ช้ ง านและห้อ งประชุ ม  [7]     

ผูใ้ช้งานสามารถใชไ้มโครโฟน เวบ็แคม แลกเปลีย่น

ขอ้มลูบนกระดานไวทบ์อรด์  แกไ้ขขอ้มูลหน้าจอและ

บนัทกึการประชุมได้ [8]  ยงัสามารถน าโปรแกรม

ตดิตัง้ในเครื่องแม่ข่ายของตนเองไดไ้ม่จ ากัดจ านวน

การใชแ้ละผูใ้ช ้[9]    

 เว็บคอนเฟอร์เรนต์เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทางดา้นการศกึษา  อาจารย์และนักศกึษาสามารถที่

จะใชเ้ป็นหอ้งเรยีนทางไกลในแบบสอนสดเหมอืนกบั

เรยีนในหอ้งเรยีน   สามารถทีจ่ะสื่อสารและตดิต่อกนั

ระหว่ า งอาจารย์กับนักศึกษาได้ ในทันที  [10]  

โดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษาทีผู่เ้รยีนสามารถเขยีน

บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์  ซกัถามค าถาม ส่ง

งานไฟล์เอกสาร  น าเสนอด้วยไฟล์สไลด์ผ่านเว็บ

คอนเฟอรเ์รนต์ [11]  รวมถงึการทีน่ักศกึษาจะใชใ้น

การจดักลุ่มเพื่อใชใ้นการท างานวจิยัแทนการท างาน

ในห้อ ง วิจัย แบบ เห็นห น้ ากันก็ ไ ด้  [12] ส ร้ า ง

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรียนกบัผู้เรยีน  และผู้เรยีน

กบัผู้สอนเหมอืนกบัไดเ้จอหน้ากนัโดยตรงแมจ้ะเป็น

การศึกษาทางไกล [13] ท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้สกึว่า

เป็นส่วนหนึ่งของหอ้งเรยีน ไม่รูส้กึแปลกหน้าและไม่

ประหม่าในการวางตวั [14] 

เกณฑ์ในการให้คะแนนคุณภาพของเว็บ

คอนเฟอร์เรนต์ในทางด้านพาณิชย ์ประกอบไปด้วย  

คุณลักษณะดีเด่น  คุณภาพเสียง คุณภาพของ

ภาพเคลื่อนไหว  การจดัการแบนวดิธ ์ ราคา  ความ

เสถยีร  การรกัษาความปลอดภยั  การสนับสนุนดา้น

บรกิาร  ความง่ายการตดิตัง้  ความง่ายในการใชง้าน  

ความง่ายในการจัดการ และลักษณะเด่นอื่น ๆ 

ทางด้านเทคโนโลย ี [15] ซึ่งเกณฑข์อง Info-Tech 

Research Group [16] เสนอการประเมนิในด้าน

คุณภาพวีดิโอ การสนทนา การใช้กระดานบอร์ด  

การมีส่วนร่วม การสร้างค าถาม การรวมภาพและ

เสยีงของระบบ คุณภาพเสยีงบนเครอืข่าย การรกัษา

ความปลอดภัย  แพลตฟอร์มที่ใช้งาน เครื่องมือ

ส าหรบัผูส้อน การบรกิาร  และการใชง้านบนอุปกรณ์
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เคลื่อนที่   ส่วนเกณฑ์การพิจารณาในการเลือกใช้

ง าน เ ว็บ คอน เฟอร์ เ ร นต์ ข อ งก ลุ่ ม เ ว็บ จั ง ชั น่ 

(WebJunction) [17]  ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  

ภาพรวมของโปรแกรม  การใชง้าน ผูเ้ขา้ประชุม การ

มีปฏิสัมพันธ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งเกณฑ์การ

ประเมินแบบต่างๆ จะใช้กับเว็บคอนเฟอร์เรนต์

ในทางธุรกิจ   ขณะที่โปรแกรมโอเพ่นมีตติ้งเป็น

โปรแกรมประเภทเปิดเผยรหสัและเป็นโปรแกรมที่

สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   ดงันัน้ในการ

วิจัยครัง้นี้จึงเลือกเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสมได้แก่  

ดา้นคุณภาพของภาพ  ด้านคุณภาพของเสยีง  ดา้น

ปฏิสมัพนัธ์ในการประชุม  และด้านการจดัการไฟล์

ของระบบ  

การวิจัยครัง้นี้คณะผู้วิจ ัยใช้งานเว็บคอน

เฟอร์เรนต์จากมหาวิทยาลยัอีดิธโคแวน วิทยาเขต

เมาท์ลอรี่  เมืองเพิร์ธ (Perth) ประเทศออสเตรเลีย  

โดยใช้เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คในห้องปฏบิตัิการ

วิจัย ML13.207 ติดตัง้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ส าหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย ความเร็วเฉลี่ย

ประมาณ 30 Mbps   เปิดเวบ็คอนเฟอรเ์รนต์จาก

เครื่องแม่ข่ายทีต่ดิตัง้ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ  เข้าถึงได้ที่ http://202. 

28.17.21:5080/open meetings/ เป็นการประชุม

ทางไกลระหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศไทย   

และท าการประชุมทางไกลกบันักศกึษาปรญิญาเอกที่

ไปท าวิจัยอยู่ ณ เมืองซาคาเมนโต (Sacramento)  

รฐัแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นการ

ประชุมทางไกลระหว่างประเทศออสเตรเลียกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาผลของการใช้

โปรแกรมแบบเปิดเผยรหัสผ่านเครื่องแม่ข่ายใน

ประเทศไทย เป็นแนวทางในการจดัประชุมทางไกล

ระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างประเทศในโอกาสต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศกึษาผลการใช้เวบ็คอนเฟอรเ์รนต์เพื่อ

การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านเครื่องแม่

ขา่ยในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ  

 

ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาผลการใช้งาน

เวบ็คอนเฟอรเ์รนตเ์พื่อการประชุมทางไกล   ระหว่าง

ประเทศผ่านเครื่องแม่ขา่ยในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือใน 2 ลกัษณะคอื  การ

ประชุมทางไกลระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

ออสเตรเลยี  และการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ

ออสเตรเลยีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา  โดยใชร้ะบบ

วีดิโอคอนเฟอร์เรนต์ด้วยโปรแกรมโอเพ่นมีตติ้ง 

(Open Meeting) เป็นเครื่องมอืในการวิจยั กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนักศกึษาปรญิญาเอก จ านวน 5 คนเป็น

การประชุมทางไกลเพื่อปรึกษาแนวคิดในการท า

วิทยานิพนธ์  โดยนักศึกษา 4 คน พ านักอยู่ ใน

ประเทศไทยและอีกหนึ่งคนพ านักอยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา  จดัการประชุมในสองลกัษณะดงัภาพ 
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ภาพท่ี 1 แบบทีห่นึ่ง  การประชมุทางไกลระหว่างประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลยี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แบบทีส่อง  การประชมุทางไกลระหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

การทดสอบเวบ็คอนเฟอรเ์รนตก์บั

บราวเซอร ์
 คณะผูว้จิยัท าการทดสอบระบบการประชุม

ทางไกลระหว่างประเทศ โดยการเลอืกบราวเซอรท์ีม่ ี

การใช้งานสูงสุด 4 แบบได้แก่ Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari ทีใ่ช้

ในโทรศพัท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาต่างๆ บน

ระบบปฏิบตัิการโอเอสทูของแอปเป้ิล เพื่อทดสอบ

เบื้องต้นก่อนการใช้งาน โดยทดสอบการเปิด

บราวเซอรท์ีป่ระเทศไทยและประเทศออสเตรเลยี 

 การทดสอบบราวเซอรท์ีต่ดิตัง้อยู่กบัเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้ทดลอง ได้แก่บราวเซอร์

ของ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome โดยท าการติดตัง้ในเครื่องคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊คเครื่องเดียวกัน เปิดหน้าแรกของเว็บการ

ประชุมโดยเขา้ที ่http://202.28.17.21  สามารถเขา้สู่

เวบ็ไดป้กต ิเมื่อตอ้งการเขา้สู่เวบ็หลกัของระบบการ

ประชุมทางไกลโดยคลิกเขา้สู่ระบบคอนเฟอร์เรนต ์ 

กรอกชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านก็สามารถเข้าสู่ระบบได้

ปกต ิเปิดกระดานไวทบ์อรด์ เปิดกลอ้งเวบ็แคม เปิด

ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรบัการประชุม 

ไดป้กตทิุกประการ 

 การทดสอบบราวเซอร์ส าหรับเว็บคอน

เฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ

แบบทีส่อง  เป็นการทดสอบโดยใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่

แบบสมาร์ทโฟนรุ่น Iphone4S  ติดตัง้โปรแกรม

บราวเซอรซ์าฟารี ่(Safari) ในเครื่องโทรศพัท ์  โดย

เข้ า ที่  http://202.28.17.21 ส าม า รถ เข้ า สู่ ห น้ า

เว็บไซต์หลกัก่อนเข้าสู่เว็บคอนเฟอร์เรนต์ได้ปกต ิ   

แต่เมื่อคลิกเข้าสู่พื้นที่ติดตัง้เว็บคอนเฟอร์เรนต์  

ระบบแสดงผลว่า Cannot Open Page ; Safari 

could not open the page  because the server 

stopped responding.  สรุปว่าไม่สามารถเปิดเขา้สู่

ระบบเว็บคอนเฟอร์เรนต์ได้เนื่องจากเครื่องเซอร์

เวอรแ์ม่ขา่ยในประเทศไทยไม่ตอบสนอง 

ผู้วิจัย 

Perth 

Australia 

ระบบการประชุม

ทางไกล 

Open Meeting 

Thailand 

กลุ่มตัวอย่าง 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มจพ. 

ผู้วิจัย 

Perth 

Australia 

ระบบการประชุม

ทางไกล 

Open Meeting 

Thailand 

กลุ่มตัวอย่าง 

Sacramento 

U.S.A 
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การทดสอบบราวเซอร์ส าหรับเว็บคอน

เฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ

แบบทีส่าม  เป็นการทดสอบโดยใชอุ้ปกรณ์เคลื่อนที ่

Ipad2  ติดตัง้โปรแกรมบราวเซอร์ซาฟารี่ (Safari) 

ในเครื่องโทรศัพท์ โดยเข้าที่ http://202.28.17.21  

สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลกัก่อนเข้าสู่เว็บคอน

เฟอร์เรนต์ได้ปกติ    แต่เมื่อคลิกเข้าสู่พื้นที่ติดตัง้

เวบ็คอนเฟอรเ์รนต์  ระบบแสดงผลว่า Safari could 

not open the page  because the server stopped 

responding.  สรุปว่าไม่สามารถเปิดเขา้สู่ระบบเวบ็

คอนเฟอร์เรนต์ไดเ้นื่องจากเครื่องเซอร์เวอร์แม่ข่าย

ในประเทศไทยไม่ตอบสนองเช่นกนั 

ดงันัน้ในการใชง้านเวบ็คอนเฟอรเ์รนต์เพื่อ

การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ  คณะผู้วจิยัจะ

เลอืกใชบ้ราวเซอรท์ีต่ดิตัง้ในเครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็น

หลกั   ผลการทดสอบแสดงว่าบราวเซอรท์ีต่ดิตัง้บน

ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ให้ผลการใช้งานโปรแกรม

โอเพนมตีติง่ทีเ่ป็นโปรแกรมโอเพ่นซอสไม่แตกต่าง

กนั 

 

ล าดบัขัน้ตอนการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยอาศัยการสังเกต 

สมัภาษณ์  การมีส่วนร่วมในการประชุมทางไกล

ระหว่างประเทศ การลงมือติดตัง้ระบบและการ

จัดการระบบเว็บคอนเฟอร์เรนต์ด าเนินการโดย

คณะวจิยั  ด าเนินการวจิยัใน 2 แบบคอื 

การใช้งานเว็บคอนเฟอร์เรนต์ในการ

ประชุมทางไกลระหว่างประเทศแบบแรก เป็นการ

ประชุมผ่านเว็บระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

ออสเตรเลยี  โดยผู้วิจยัอยู่ที่ห้องปฏิบตัิการวิจยัใน

ประเทศออสเตรเลยี โดยนกัศกึษาปรญิญาเอกทีเ่ป็น

ผูร้่วมในการวจิยัอยู่ทีห่้องสอบของบณัฑติวทิยาลยั 

มจพ. ชัน้  12 เป็นการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

นักศกึษาปรญิญาเอก  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม จ านวน 4 คน  โดยใชเ้วลาในการสอบ

คนละสองชัว่โมงเป็นเวลาสองวนั   เริ่มตัง้แต่เวลา 

9.00-12.00 น.   คณะผู้วจิยัท่านหนึ่งอยู่ที่ประเทศ

ออสเตรเลีย  อกีท่านหนึ่งเป็นกรรมการร่วมในการ

สอบผ่านเวบ็ในประเทศไทย   ผู้วจิยัอีกท่านหนึ่งก็

จะท าหน้าที่ควบคุมระบบการประชุมและแก้ไข

ปญัหาขอ้ขดัขอ้ง   

 การใช้งานเว็บคอนเฟอร์เรนต์ในการ

ประชุมทางไกลระหว่างประเทศแบบทีส่อง เป็นการ

ประชุมผ่านเว็บระหว่างประเทศออสเตรเลียกับ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยผูว้จิยัอยู่ทีห่อ้งปฏบิตักิาร

วจิยัในประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาปริญญา

เอกหนึ่งคน   ทีเ่ป็นผูร้่วมในการวจิยัพ านกัอยูท่ีเ่มอืง

ซาคราเมนโต้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา วธิกีารวจิยัใช้

การสงัเกตและสมัภาษณ์ พบว่า  การสนทนาผ่าน

ระบบการประชุมทางไกลระหว่างออสเตรเลียกับ

สหรฐัอเมรกิา โดยมเีครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายอยู่ใน

ประเทศไทย  สามารถมองเหน็ภาพระหว่างทัง้สอง

ฝ ัง่ ไ ด้ชัด เ จน  ได้ยิน เ สีย งพู ดของทั ้ง สองฝ ัง่    

สามารถลบกระดานไวทบ์อรด์ไดอ้ย่างรวดเรว็  พมิพ์

ขอ้ความต่าง ๆ บนกระดาษได ้ อปัโหลดไฟล์ภาพ  

ไฟลเ์อกสารตดิตัง้ในระบบไดอ้ย่างรวดเรว็   

 

ผลการวิจยั 
 คณะผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาผลการใช้เว็บ

คอนเฟอร์เร็นต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่าง

ประเทศ สรุปไดด้งันี้คอื    

1. เวบ็คอนเฟอรเ์รนตเ์พื่อการประชุม 

ทางไกลระหว่างประเทศ เป็นโปรแกรมแบบเปิดเผย

รหสั จะท างานไดเ้ฉพาะกบัเวบ็บราวเซอรท์ี่ท างาน
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ในเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ ไม่สามารถท างาน

ไดก้บัเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 

 

2. เวบ็คอนเฟอรเ์รนตเ์พื่อการประชุม 

ทางไกลระหว่างประเทศ  สามารถท างานไดป้กตใิน

ทุกคุณลักษณะของระบบการประชุม แต่พบข้อ

แตกต่างระหว่างการใช้เว็บคอนเฟอร์เร็นต์ในการ

ประชุมระหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศไทย   

และประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาใน

หลายประการในด้านภาพ ด้านเสียง ด้านปฎิ

สมัพนัธ์ในการประชุมและด้านการจดัการไฟล์ของ

ระบบ 

 

 
ตารางท่ี 1 ขอ้แตกต่างทีพ่บในการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ 

ข้อแตกต่าง ออสเตรเลียกบัไทย ออสเตรเลียกบัสหรฐัอเมริกา 

ดา้นภาพ สัญญาณภาพจะมีความคมชัด การขยาย

จอภาพก็ยังคงมีคุณภาพของภาพชัดเจน  

แต่อาจจะคมชดัน้อยกว่าของระบบของสไกป์ 

หรอืระบบของเฟสบุ๊ค 

สญัญาณภาพไม่คมชดั  เมื่อเทยีบกบัการ

ใชร้ะบบของสไกป์ หรอืระบบของเฟสบุ๊ค   

มกีารกระตุกของภาพอยู่เป็นระยะ 

ดา้นเสยีง ฝ ัง่ด้านประเทศไทยเสียงเบาและฟงัไม่

ชดัเจน  ขณะที่ด้านออสเตรเลียรบัฟงัเสยีง

ชดัเจน   แมเ้ปลีย่นเครื่องโน๊ตบุ๊คสีเ่ครื่องกม็ี

ผลเหมือนกนั   เมื่อเปลี่ยนมาลองใช้

ไมโครโฟนกใ็หเ้สยีงทีเ่บาเช่นเดยีวกนั 

 

ฝ ัง่ด้านสหรฐัอเมริกาได้ยินเสียงชดัเจน

เช่นเดียวกนักบัฝ ัง่ด้านออสเตรเลียก็ได้

ยนิชดัเจน   แต่เสยีงจะไดย้นิชา้กว่าทีพู่ด

จรงิชัว่ขณะ  และมเีสยีงสะท้อนตามทา้ย

เสยีงพูด  เป็นลกัษณะดเีลยแ์ละมแีอคโค่  

ไม่สามารถเปิดเสยีงดงัไดจ้ะเกดิอาการที่

เรยีกว่า หอน 

ดา้นปฏสิมัพนัธ์ในการ

ประชุม 

 

 

เมื่อคลกิเครื่องมอืใหแ้สดงผล เช่น การพมิพ์

ข้อความเกิดปญัหาเรื่องฟอร์นตัวหนังสือ  

กราฟิกสม์กีารแสดงผลชา้และการเคลื่อนยา้ย

วตัถุตอ้งรอเวลา 

การพิมพ์ข้อความแสดงผลรวดเร็ว 

กราฟิกส์ต่าง ๆ เช่นลูกศรชี้ การเคลียร์

ห น้ า จอท า ได้ ร วด เ ร็ว  ส ามารถจับ

เคลื่อนยา้ยวตัถุไดท้นัท ี

ด้านการจัดการไฟล์

ของระบบ 

 

การอปัโหลดไฟล์และการแสดงผลของไฟล์

กระท าไดล่้าชา้ 

การอัปโหลดไฟล์และการแสดงผลของ

ไฟลเ์ป็นไปอย่างรวดเรว็ 
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ภาพท่ี 3  การใชเ้วบ็คอนเฟอรเ์รนตร์ะหว่างประเทศออสเตรเลยีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวจิยัเวบ็คอนเฟอร์เรนต์ที่เป็นระบบเปิด

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น กั บ บ ร า ว เ ซ อ ร์  ที่ เ ป็ น

ระบบปฏบิตักิารของแอปเป้ิลเป็นปญัหาหน่ึงทีจ่ะต้อง

ศกึษาและพฒันาต่อไป  เพราะเวบ็คอนเฟอร์เรนต์ที่

เป็นระบบการค้าสามารถใช้ได้กับบราวเซอร์ทุก

ประเภท [18]  และสามารถทีจ่ะติดต่อสื่อสารไดท้ัว่

โลก [19]  การตดิต่อสื่อสารผ่านเวบ็คอนเฟอรเ์รนต์

เป็นการประชุมในเวลาเดียวกนั คุณภาพของระบบ

ควรจะสื่อสารชดัเจนทัง้ภาพและเสยีง [20]  แต่การ

ประชุมระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกามีการ

หน่วงเวลาของสญัญาณ  ขณะที่การประชุมระหว่าง

ออสเตรเลียกับไทยเป็นไปตามปกติ  เป็นปญัหาที่

ระยะทางระหว่างออสเตรเลียยงัสหรฐัอเมริกาต้อง

ผ่านเซอร์เวอร์ที่ประเทศไทยจึงเกิดการหน่วงเวลา

ของสญัญาณเกดิขึน้ได ้ ตวัแปรทีม่ผีลอกีประการคอื

ความเรว็ของอนิเทอร์เน็ตที่แตกต่างกนั  โดยเฉพาะ

ในประเทศไทยทีม่คีวามเรว็ต ่ากว่าประเทศอื่น ๆ  ซึง่

ก า รวิ จัย ค รั ้ง นี้ ไ ม่ ส าม าร ถควบคุ ม คว าม เ ร็ ว

อินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้การลดช่วงเวลาในการหน่วง

สญัญาณและความเรว็อนิเทอรเ์น็ตเพื่อการใชง้านเวบ็

คอนเฟอร์เร็นต์ก็เป็นประเด็นปญัหาที่ต้องศึกษา

เช่นกนั ขณะที่ข ัน้ตอนการประชุมทางไกลกย็งัไม่มี

การก าหนดกฎเกณฑท์ีแ่น่นอน [21]  การมกีฎเกณฑ์

ขัน้ตอนการประชุมทางไกลก็เป็นสิ่งที่ควรมีความ

ชดัเจนเช่นกนั  อย่างไรกต็ามผลการใช้งานกเ็ป็นที่

พอใจทัง้นักศึกษาและอาจารย์ เนื่องจากเป็นการ

ประชุมเป็นการใหค้ าปรกึษาทางไกลโดยใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยี [22]  ที่ท าให้การประชุมประสบ

ความส าเรจ็ดว้ยด ี

 

บทสรปุ 
 การประชุมทางไกลระหว่างประเทศโดยใช้

เวบ็คอนเฟอรเ์รนต์เป็นวธิกีารทีป่ระหยดั และสะดวก

ส าหรับการประชุมที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่มากนัก 

เป็นเครื่องมอืทีง่่ายต่อการใชง้านมปีระสทิธภิาพเฉก

เช่นเดยีวกบัการประชุมแบบทีเ่หน็หน้าในหอ้งประชุม  

เพยีงแต่ผู้ประชุมไม่ไดอ้ยู่ทีเ่ดยีวกนั  แมจ้ะอยู่คนละ
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ประเทศก็ได้ผลการประชุมที่ไม่แตกต่างกันถ้าเรา

สนใจที่ผลการประชุม   เวบ็คอนเฟอร์เรนต์กจ็ะเป็น

เทคโนโลยทีีม่เีหมาะสมในยุคทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มามบีทบาทในชวีติปิระจ าวนั  ลดค่าใช้จ่ายของ

ทุกฝา่ยและไดผ้ลลพัธท์ีไ่ม่แตกต่างกนั 
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