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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เพื่อศึกษาผลการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านเครื่อง
แม่ข่ายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย และ
ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า โปรแกรมแบบเปิ ดเผยรหัสจะทางานได้เฉพาะกับเว็บ
บราวเซอร์ทท่ี างานในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ ไม่สามารถทางานได้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส่วน
ผลการใช้สามารถทางานได้ปกติในทุกคุณลักษณะของระบบการประชุม แต่พบข้อแตกต่างจากเกณฑ์การประเมิน
ได้แก่ ด้านคุณภาพของภาพ ด้านคุณภาพของเสียง ด้านปฏิสมั พันธ์ในการประชุม และด้านการจัดการไฟล์ของ
ระบบ
คาสาคัญ: เว็บคอนเฟอร์เรนต์, การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ, โปรแกรมโอเพ่นมีตติง้ , โปรแกรมเปิ ดเผยรหัส
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.
Keyword: Web conferencing, International Meeting, Open Meeting package, Open source
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บทนา
ระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บหรือเว็บ
คอนเฟอร์เรนต์ (Web Conference) เป็ นระบบการ
ประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มคี วามแตกต่าง
กับวีดโิ อคอนเฟอร์เรนต์แบบใช้สาย เพราะการประชุม
ทางไกลแบบสายจะมีความเทีย่ งตรงและความแน่นอนสูง
กว่า ขณะที่การประชุมทางไกลผ่านเว็บจะมีตัวแปรที่
เกีย่ วข้องเป็ นจานวนมาก จะต้องมีการศึกษารายเอียด
เพื่อวางแผนในการติดตัง้ ให้เหมาะสมกับองค์กร [1] แต่
ระบบการประชุมทางไกลแบบใช้เคเบิลใยแก้วนาแสงเป็ น
ระบบทีต่ ้องติดตัง้ ในราคาสูง ต้องลงทุนทัง้ อุปกรณ์และ
ค่าเช่าคู่สายเหมาะสาหรับการประชุมระหว่างหน่ วยงาน
ทีไ่ ม่ต้องการให้สญ
ั ญาณถูกขัดจังหวะและความลับการ
ประชุ มรัวไหล
่
ส่วนการประชุมทางการผ่านเว็บต้อง
พึ่ ง พาคุ ณสมบั ติ แ ละคุ ณภาพการสื่ อสารผ่ าน
อินเทอร์เน็ตเป็ นหลัก [2] มีขอ้ ดีมากที่สุดคือประหยัด
กว่ าระบบวีดิโอคอนเฟอเรนต์ มีหลากหลายระบบให้
เลือกใช้งานลดต้นทุนสาหรับองค์กร [3]
โปรแกรมประเภทการเว็บคอนเฟอร์เรนต์มี
อยู่ด้วยกันหลายแบบ โดยเฉพาะโปรแกรมประเภท
เปิ ดเผยซอสท์โค้ดอย่างเช่น ดิมดิม (DimDim) ก็มี
การศึกษาวิจยั และประเมินผลเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
กันอยู่เสมอ [4] ระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บที่
เป็ นโปรแกรมโอเพ่นซอสท์และเป็ นที่รู้จกั กันดีก็คือ
โปรแกรมเว็บคอนเฟอร์เรนต์ทเ่ี รียกว่า โอเพ่นมีตติ้ง
(Open Meeting) เป็ นโปรแกรมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้
มีลกั ษณะเฉพาะ [5,6] โดยมีเครื่องมือสาคัญคือ การ
สื่อสารแบบวีดโิ อ การสื่อสารด้วยเสียง การบันทึก
การประชุม การแลกเปลี่ยนหน้ าจอภาพ การแก้ไข
ข้อ มู ล ร่ ว มกัน การสนทนาและใช้ ง านไวท์ บ อร์ ด
แ ละ กา รจั ด กา รผู้ ใ ช้ ง า นแ ละ ห้ อ ง ป ระ ชุ ม [7]
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้ไมโครโฟน เว็บแคม แลกเปลีย่ น
ข้อมูลบนกระดานไวท์บอร์ด แก้ไขข้อมูลหน้าจอและ

บันทึกการประชุมได้ [8] ยังสามารถนาโปรแกรม
ติดตัง้ ในเครื่องแม่ข่ายของตนเองได้ไม่จากัดจานวน
การใช้และผูใ้ ช้ [9]
เว็บคอนเฟอร์เรนต์เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ง
ทางด้านการศึกษา อาจารย์และนักศึกษาสามารถที่
จะใช้เป็ นห้องเรียนทางไกลในแบบสอนสดเหมือนกับ
เรียนในห้องเรียน สามารถทีจ่ ะสื่อสารและติดต่อกัน
ระหว่ า งอาจารย์ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ นทั น ที [10]
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาทีผ่ เู้ รียนสามารถเขียน
บนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ซักถามคาถาม ส่ง
งานไฟล์เ อกสาร น าเสนอด้ว ยไฟล์สไลด์ผ่ า นเว็บ
คอนเฟอร์เรนต์ [11] รวมถึงการทีน่ ักศึกษาจะใช้ใน
การจัดกลุ่มเพื่อใช้ในการทางานวิจยั แทนการทางาน
ใ นห้ อ ง วิ จ ั ย แ บ บ เห็ น ห น้ า กั น ก็ ไ ด้ [12] สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้สอนเหมือนกับได้เจอหน้ากันโดยตรงแม้จะเป็ น
การศึกษาทางไกล [13] ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สกึ ว่า
เป็ นส่วนหนึ่งของห้องเรียน ไม่รสู้ กึ แปลกหน้าและไม่
ประหม่าในการวางตัว [14]
เกณฑ์ใ นการให้ค ะแนนคุ ณ ภาพของเว็บ
คอนเฟอร์เรนต์ในทางด้านพาณิชย์ ประกอบไปด้วย
คุ ณลัก ษณะดีเ ด่ น คุ ณภาพเสีย ง คุ ณภาพของ
ภาพเคลื่อนไหว การจัดการแบนวิดธ์ ราคา ความ
เสถียร การรักษาความปลอดภัย การสนับสนุ นด้าน
บริการ ความง่ายการติดตัง้ ความง่ายในการใช้งาน
ความง่ า ยในการจั ด การ และลัก ษณะเด่ น อื่ น ๆ
ทางด้านเทคโนโลยี [15] ซึ่งเกณฑ์ของ Info-Tech
Research Group [16] เสนอการประเมินในด้าน
คุ ณ ภาพวีดิโ อ การสนทนา การใช้ก ระดานบอร์ ด
การมีส่ว นร่ วม การสร้า งค าถาม การรวมภาพและ
เสียงของระบบ คุณภาพเสียงบนเครือข่าย การรักษา
ความปลอดภัย แพลตฟอร์ ม ที่ใ ช้ง าน เครื่อ งมือ
สาหรับผูส้ อน การบริการ และการใช้งานบนอุปกรณ์
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เคลื่อนที่ ส่ว นเกณฑ์ก ารพิจ ารณาในการเลือ กใช้
ง า น เ ว็ บ ค อ น เฟ อ ร์ เ ร น ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ว็ บ จั ง ชั น่
(WebJunction) [17] ได้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่
ภาพรวมของโปรแกรม การใช้งาน ผูเ้ ข้าประชุม การ
มีป ฏิส ัม พัน ธ์ และเทคโนโลยี ท่ีใ ช้ ซึ่ง เกณฑ์ ก าร
ประเมิน แบบต่ า งๆ จะใช้ ก ับ เว็บ คอนเฟอร์ เ รนต์
ในทางธุ ร กิจ ขณะที่โ ปรแกรมโอเพ่ น มีต ติ้ง เป็ น
โปรแกรมประเภทเปิ ดเผยรหัสและเป็ นโปรแกรมที่
สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนัน้ ในการ
วิจ ัยครัง้ นี้ จึงเลือกเกณฑ์ประเมินที่เ หมาะสมได้แ ก่
ด้านคุณภาพของภาพ ด้านคุณภาพของเสียง ด้าน
ปฏิสมั พันธ์ในการประชุม และด้านการจัดการไฟล์
ของระบบ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ณะผู้วิจ ัย ใช้ง านเว็บ คอน
เฟอร์เรนต์จากมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน วิทยาเขต
เมาท์ลอรี่ เมืองเพิร์ธ (Perth) ประเทศออสเตรเลีย
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊คในห้องปฏิบตั ิการ
วิจ ัย ML13.207 ติด ตัง้ อิน เทอร์เ น็ ต ความเร็ว สูง
สาหรับ พนัก งานของมหาวิท ยาลัย ความเร็ว เฉลี่ย
ประมาณ 30 Mbps เปิ ดเว็บคอนเฟอร์เรนต์จาก
เครื่องแม่ข่ายทีต่ ดิ ตัง้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า พระนครเหนื อ เข้า ถึ ง ได้ ท่ี http://202.
28.17.21:5080/open meetings/ เป็ นการประชุ ม
ทางไกลระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย
และทาการประชุมทางไกลกับนักศึกษาปริญญาเอกที่
ไปท าวิจ ัย อยู่ ณ เมือ งซาคาเมนโต (Sacramento)
รัฐแคลิฟอร์เ นีย ประเทศสหรัฐอเมริก า จึงเป็ น การ
ประชุ ม ทางไกลระหว่ า งประเทศออสเตรเลีย กับ
ประเทศสหรัฐ อเมริก า เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้

โปรแกรมแบบเปิ ด เผยรหัส ผ่ า นเครื่อ งแม่ ข่ า ยใน
ประเทศไทย เป็ นแนวทางในการจัดประชุมทางไกล
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาผลการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อ
การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านเครื่องแม่
ข่ายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาผลการใช้งาน
เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกล ระหว่าง
ประเทศผ่านเครื่องแม่ขา่ ยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน 2 ลักษณะคือ การ
ประชุ ม ทางไกลระหว่ า งประเทศไทยกับ ประเทศ
ออสเตรเลีย และการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
ออสเตรเลียกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบ
วีดิโ อคอนเฟอร์ เ รนต์ ด้ ว ยโปรแกรมโอเพ่ น มีต ติ้ ง
(Open Meeting) เป็ นเครื่องมือในการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาเอก จานวน 5 คนเป็ น
การประชุ ม ทางไกลเพื่อ ปรึก ษาแนวคิด ในการท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยนั ก ศึ ก ษา 4 คน พ านั ก อยู่ ใ น
ประเทศไทยและอีก หนึ่ ง คนพ านั ก อยู่ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดการประชุมในสองลักษณะดังภาพ

ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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Perth

ระบบการประชุม
ทางไกล
Open Meeting

Australia

Thailand

ผู้วิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัย
มจพ.

ภาพที่ 1 แบบทีห่ นึ่ง การประชุมทางไกลระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย

Perth

ระบบการประชุม
ทางไกล
Open Meeting

Australia

Thailand

ผู้วิจัย

กลุ่มตัวอย่าง
Sacramento
U.S.A

ภาพที่ 2 แบบทีส่ อง การประชุมทางไกลระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศสหรัฐอเมริกา

การทดสอบเว็บคอนเฟอร์เรนต์กบั
บราวเซอร์
คณะผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบระบบการประชุม
ทางไกลระหว่างประเทศ โดยการเลือกบราวเซอร์ทม่ี ี
การใช้งานสูงสุด 4 แบบได้แก่ Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari ทีใ่ ช้
ในโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่แ ละอุ ปกรณ์ พ กพาต่ า งๆ บน
ระบบปฏิบตั ิการโอเอสทูของแอปเปิ้ ล เพื่อทดสอบ
เบื้ อ งต้ น ก่ อ นการใช้ ง าน โดยทดสอบการเปิ ด
บราวเซอร์ทป่ี ระเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
การทดสอบบราวเซอร์ทต่ี ดิ ตัง้ อยู่กบั เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ค ที่ใช้ทดลอง ได้แก่บ ราวเซอร์
ของ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome โดยทาการติดตัง้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ ต บุ๊ ค เครื่อ งเดีย วกัน เปิ ด หน้ า แรกของเว็บ การ
ประชุมโดยเข้าที่ http://202.28.17.21 สามารถเข้าสู่
เว็บได้ปกติ เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บหลักของระบบการ
ประชุมทางไกลโดยคลิกเข้าสู่ระบบคอนเฟอร์เรนต์

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก็สามารถเข้าสู่ระบบได้
ปกติ เปิ ดกระดานไวท์บอร์ด เปิ ดกล้องเว็บแคม เปิ ด
ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับการประชุม
ได้ปกติทุกประการ
การทดสอบบราวเซอร์ ส าหรับ เว็บ คอน
เฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
แบบทีส่ อง เป็ นการทดสอบโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ ท โฟนรุ่ น Iphone4S ติด ตัง้ โปรแกรม
บราวเซอร์ซาฟารี่ (Safari) ในเครื่องโทรศัพท์ โดย
เข้ า ที่ http://202.28.17.21 สา ม า ร ถ เข้ า สู่ ห น้ า
เว็บไซต์หลักก่อนเข้าสู่เ ว็บคอนเฟอร์เรนต์ได้ปกติ
แต่ เ มื่อ คลิก เข้า สู่ พ้ืน ที่ ติ ด ตัง้ เว็บ คอนเฟอร์เ รนต์
ระบบแสดงผลว่า Cannot Open Page ; Safari
could not open the page because the server
stopped responding. สรุปว่าไม่สามารถเปิ ดเข้าสู่
ระบบเว็บ คอนเฟอร์เรนต์ไ ด้เ นื่อ งจากเครื่อ งเซอร์
เวอร์แม่ขา่ ยในประเทศไทยไม่ตอบสนอง
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การทดสอบบราวเซอร์ ส าหรับ เว็บ คอน
เฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
แบบทีส่ าม เป็ นการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่
Ipad2 ติดตัง้ โปรแกรมบราวเซอร์ซาฟารี่ (Safari)
ในเครื่อ งโทรศัพ ท์ โดยเข้า ที่ http://202.28.17.21
สามารถเข้าสู่หน้ าเว็บไซต์หลักก่ อนเข้าสู่เว็บคอน
เฟอร์เรนต์ได้ปกติ แต่ เมื่อคลิกเข้าสู่พ้ืนที่ติดตัง้
เว็บคอนเฟอร์เรนต์ ระบบแสดงผลว่า Safari could
not open the page because the server stopped
responding. สรุปว่าไม่สามารถเปิ ดเข้าสู่ระบบเว็บ
คอนเฟอร์เรนต์ได้เนื่องจากเครื่องเซอร์เวอร์แม่ข่าย
ในประเทศไทยไม่ตอบสนองเช่นกัน
ดังนัน้ ในการใช้งานเว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อ
การประชุมทางไกลระหว่างประเทศ คณะผู้วจิ ยั จะ
เลือกใช้บราวเซอร์ทต่ี ดิ ตัง้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ น
หลัก ผลการทดสอบแสดงว่าบราวเซอร์ทต่ี ดิ ตัง้ บน
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ให้ผลการใช้งานโปรแกรม
โอเพนมีตติง่ ทีเ่ ป็ นโปรแกรมโอเพ่นซอสไม่แตกต่าง
กัน

ลาดับขัน้ ตอนการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยอาศัย การสัง เกต
สัม ภาษณ์ การมีส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม ทางไกล
ระหว่ า งประเทศ การลงมือ ติ ด ตัง้ ระบบและการ
จัด การระบบเว็บ คอนเฟอร์เ รนต์ ด าเนิ น การโดย
คณะวิจยั ดาเนินการวิจยั ใน 2 แบบคือ
การใช้ ง านเว็ บ คอนเฟอร์ เ รนต์ ใ นการ
ประชุมทางไกลระหว่างประเทศแบบแรก เป็ นการ
ประชุ ม ผ่ า นเว็บ ระหว่ า งประเทศไทยกับ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผู้วิจยั อยู่ท่หี ้องปฏิบตั ิการวิจยั ใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาปริญญาเอกทีเ่ ป็ น
ผูร้ ่วมในการวิจยั อยู่ทห่ี ้องสอบของบัณฑิตวิทยาลัย

มจพ. ชัน้ 12 เป็ น การสอบหัว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา คณะครุ ศ า สตร์
อุตสาหกรรม จานวน 4 คน โดยใช้เวลาในการสอบ
คนละสองชัวโมงเป็
่
นเวลาสองวัน เริ่มตัง้ แต่เวลา
9.00-12.00 น. คณะผู้วจิ ยั ท่านหนึ่งอยู่ท่ปี ระเทศ
ออสเตรเลีย อีกท่านหนึ่งเป็ นกรรมการร่วมในการ
สอบผ่านเว็บในประเทศไทย ผู้วจิ ยั อีกท่านหนึ่งก็
จะท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ระบบการประชุ ม และแก้ ไ ข
ปญั หาข้อขัดข้อง
การใช้ ง านเว็ บ คอนเฟอร์ เ รนต์ ใ นการ
ประชุมทางไกลระหว่างประเทศแบบทีส่ อง เป็ นการ
ประชุ ม ผ่ า นเว็บ ระหว่ า งประเทศออสเตรเลีย กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูว้ จิ ยั อยู่ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ าร
วิจยั ในประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาปริญญา
เอกหนึ่งคน ทีเ่ ป็ นผูร้ ่วมในการวิจยั พานักอยูท่ เ่ี มือง
ซาคราเมนโต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา วิธกี ารวิจยั ใช้
การสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า การสนทนาผ่าน
ระบบการประชุ ม ทางไกลระหว่ า งออสเตรเลีย กับ
สหรัฐอเมริกา โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ใน
ประเทศไทย สามารถมองเห็นภาพระหว่างทัง้ สอง
ฝ ัง่ ไ ด้ ช ั ด เจ น ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง พู ด ข อ ง ทั ้ง สอ ง ฝ ัง่
สามารถลบกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างรวดเร็ว พิมพ์
ข้อความต่าง ๆ บนกระดาษได้ อัปโหลดไฟล์ภาพ
ไฟล์เอกสารติดตัง้ ในระบบได้อย่างรวดเร็ว

ผลการวิ จยั
คณะผู้วิจ ัยได้ทาการศึกษาผลการใช้เ ว็บ
คอนเฟอร์ เ ร็น ต์ เ พื่อ การประชุ ม ทางไกลระหว่ า ง
ประเทศ สรุปได้ดงั นี้คอื
1. เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุม
ทางไกลระหว่างประเทศ เป็ นโปรแกรมแบบเปิ ดเผย
รหัส จะทางานได้เฉพาะกับเว็บบราวเซอร์ท่ที างาน
ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556
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ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ ไม่สามารถทางาน
ได้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2. เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุม
ทางไกลระหว่างประเทศ สามารถทางานได้ปกติใน
ทุ ก คุ ณ ลัก ษณะของระบบการประชุ ม แต่ พ บข้ อ
แตกต่ างระหว่า งการใช้เว็บคอนเฟอร์เร็น ต์ในการ

ประชุมระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทย
และประเทศออสเตรเลียกับประเทศสหรัฐอเมริกาใน
หลายประการในด้ า นภาพ ด้ า นเสี ย ง ด้ า นปฎิ
สัมพันธ์ในการประชุ มและด้านการจัดการไฟล์ของ
ระบบ

ตารางที่ 1 ข้อแตกต่างทีพ่ บในการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
ข้อแตกต่าง
ด้านภาพ

ด้านเสียง

ออสเตรเลียกับไทย

ออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกา

สัญ ญาณภาพจะมีค วามคมชัด การขยาย
จอภาพก็ย ัง คงมีคุ ณ ภาพของภาพชัด เจน
แต่อาจจะคมชัดน้อยกว่าของระบบของสไกป์
หรือระบบของเฟสบุ๊ค
ั ่ า นประเทศไทยเสี ย งเบาและฟ งั ไม่
ฝ งด้
ชัดเจน ขณะที่ด้านออสเตรเลียรับฟงั เสียง
ชัดเจน แม้เปลีย่ นเครื่องโน๊ ตบุ๊คสีเ่ ครื่องก็มี
ผลเหมือนกัน
เมื่อเปลี่ยนมาลองใช้
ไมโครโฟนก็ให้เสียงทีเ่ บาเช่นเดียวกัน

สัญญาณภาพไม่คมชัด เมื่อเทียบกับการ
ใช้ระบบของสไกป์ หรือระบบของเฟสบุ๊ค
มีการกระตุกของภาพอยู่เป็ นระยะ

ด้านปฏิสมั พันธ์ในการ เมื่อคลิกเครื่องมือให้แสดงผล เช่น การพิมพ์
ั หาเรื่อ งฟอร์น ตัว หนั ง สือ
ประชุม
ข้อ ความเกิด ป ญ
กราฟิกส์มกี ารแสดงผลช้าและการเคลื่อนย้าย
วัตถุตอ้ งรอเวลา
ด้ า นการจั ด การไฟล์ การอัปโหลดไฟล์และการแสดงผลของไฟล์
ของระบบ
กระทาได้ล่าช้า

ั ่ านสหรัฐ อเมริกาได้ยิน เสียงชัด เจน
ฝงด้
ั ่ านออสเตรเลียก็ไ ด้
เช่นเดียวกัน กับฝงด้
ยินชัดเจน แต่เสียงจะได้ยนิ ช้ากว่าทีพ่ ูด
จริงชัวขณะ
่
และมีเสียงสะท้อนตามท้าย
เสียงพูด เป็ นลักษณะดีเลย์และมีแอคโค่
ไม่สามารถเปิ ดเสียงดังได้จะเกิดอาการที่
เรียกว่า หอน
การพิ ม พ์ ข้ อ ความแสดงผลรวดเร็ ว
กราฟิ กส์ต่าง ๆ เช่นลูกศรชี้ การเคลีย ร์
ห น้ า จ อท า ไ ด้ ร ว ดเร็ ว สา ม า รถ จั บ
เคลื่อนย้ายวัตถุได้ทนั ที
การอัป โหลดไฟล์แ ละการแสดงผลของ
ไฟล์เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
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ภาพที่ 3 การใช้เว็บคอนเฟอร์เรนต์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศสหรัฐอเมริกา
อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั เว็บคอนเฟอร์เรนต์ท่เี ป็ นระบบเปิ ด
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
ระบบปฏิบตั กิ ารของแอปเปิ้ ลเป็ นปญั หาหนึ่งทีจ่ ะต้อง
ศึกษาและพัฒนาต่อไป เพราะเว็บคอนเฟอร์เรนต์ท่ี
เป็ น ระบบการค้ า สามารถใช้ไ ด้ ก ับ บราวเซอร์ ทุ ก
ประเภท [18] และสามารถทีจ่ ะติดต่อสื่อสารได้ทวั ่
โลก [19] การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บคอนเฟอร์เรนต์
เป็ นการประชุมในเวลาเดียวกัน คุณภาพของระบบ
ควรจะสื่อสารชัดเจนทัง้ ภาพและเสียง [20] แต่การ
ประชุม ระหว่ า งออสเตรเลียกับ สหรัฐอเมริก ามีก าร
หน่ วงเวลาของสัญญาณ ขณะที่การประชุมระหว่าง
ออสเตรเลียกับไทยเป็ น ไปตามปกติ เป็ น ปญั หาที่
ระยะทางระหว่า งออสเตรเลีย ยัง สหรัฐอเมริกาต้อ ง
ผ่านเซอร์เวอร์ท่ปี ระเทศไทยจึงเกิดการหน่ วงเวลา
ของสัญญาณเกิดขึน้ ได้ ตัวแปรทีม่ ผี ลอีกประการคือ
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยทีม่ คี วามเร็วต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ซึง่
กา รวิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว

อิน เทอร์เ น็ ต ได้ ดัง นี้ ก ารลดช่ ว งเวลาในการหน่ ว ง
สัญญาณและความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานเว็บ
ั หาที่ต้ อ งศึก ษา
คอนเฟอร์เ ร็น ต์ ก็เ ป็ นประเด็น ป ญ
เช่นกัน ขณะที่ขนั ้ ตอนการประชุมทางไกลก็ยงั ไม่มี
การกาหนดกฎเกณฑ์ทแ่ี น่นอน [21] การมีกฎเกณฑ์
ขัน้ ตอนการประชุ ม ทางไกลก็เ ป็ น สิ่ง ที่ค วรมีค วาม
ชัดเจนเช่นกัน อย่างไรก็ตามผลการใช้งานก็เป็ นที่
พอใจทัง้ นั ก ศึก ษาและอาจารย์ เนื่ อ งจากเป็ น การ
ประชุมเป็ นการให้คาปรึกษาทางไกลโดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี [22] ที่ทาให้การประชุม ประสบ
ความสาเร็จด้วยดี

บทสรุป
การประชุมทางไกลระหว่างประเทศโดยใช้
เว็บคอนเฟอร์เรนต์เป็ นวิธกี ารทีป่ ระหยัด และสะดวก
สาหรับ การประชุ ม ที่มีจ านวนผู้เ ข้า ร่ ว มไม่ ม ากนั ก
เป็ นเครื่องมือทีง่ ่ายต่อการใช้งานมีประสิทธิภาพเฉก
เช่นเดียวกับการประชุมแบบทีเ่ ห็นหน้าในห้องประชุม
เพียงแต่ผู้ประชุมไม่ได้อยู่ทเ่ี ดียวกัน แม้จะอยู่คนละ
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ประเทศก็ไ ด้ผ ลการประชุ ม ที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ถ้า เรา
สนใจที่ผลการประชุม เว็บคอนเฟอร์เรนต์กจ็ ะเป็ น
เทคโนโลยีทม่ี เี หมาะสมในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีบทบาทในชีวติ ปิ ระจาวัน ลดค่าใช้จ่ายของ
ทุกฝา่ ยและได้ผลลัพธ์ทไ่ี ม่แตกต่างกัน
รายการอ้างอิ ง
[1] European Medicines Agency. (2011). Web
conferencing strategy. London: European
Medicines Agency; an agency of the
European Union.
[2] Yu, B. and Rui, Y. (2010). Web Con
ferencing Systems for Ubi-Media Collaboration: chievements and Challenges. Redmond: Microsoft Research.
[3] Suduc, A.M., Bizoi, M.; & Filip, F.G. (2009).
Exploring Multimedia Web Conferencing. Informatica Economica. 13(3):
5-17.
[4] Seeling, P. (2010) Web Conferencing
Traffic-an Analysis using DIMDIM as
Example. International Journal of
Computer Networks & Communications (IJCNC). 2(6)November 2010: 111.
[5] OpenMeetings. (2012a). OpenMeetings 2.0
User's manual.
[6] _______. (2012b). OpenMeetings 2.0
Administrator's manual.
[7] Retrieved August 7, 2013, from http://en.wi
kipedia.org/wiki/OpenmeetingsOpenmee
tings

[8] Greenberg, A.D. (2009). The Distance
Education and e-Learning Landscape,
Volume 3: Interactive Whiteboards,
Web Conferencing, and Synchronous
Web Tools. Duxbury, Massachusetts :
Wainhouse Research, LLC.
[9] Retrieved August 7, 2013, fromhttp://
code.google.com/p/openmeetings/Open
meetings: Open-Source Web-Conferen
cing.
[10] Schroeder, B. (2007). Microsoft Live
Meeting 2007: Web Conferencing
System for Virtual Classrooms.
Innovateon line: Retrieved August 7,
2013, from http://www.innovateonline. in
fo/pdf/vol1 _issue1/Rethinking_Space _
and_Time__The_Role_of_Internet_Tech
nology_in_a_Large_Lecture_Course.pdf
[11] Bentley, K. and Collins, S. (2007). The
Evolution of Web Conferencing. Ca
ro-lina: EDUCAUSE Evolving Tech nologies Committee. Retrieved August 7,
2013, fromhttp://net.educause.edu/ir/lib
rary/pdf/DEC0705.pdf
[12] Handgraaf, M.J.J. and the others. (2012).
Web-conferencing as a viable method
for group decision research. Judgment
and Decision Making. 7(5): September
2012. 659-668.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี l 91

[13] Cornelius, S. and Gordon, C. (2011). Learners’ experiences of web conferenceing: recommendations for facilitators.
Aberdeen: School of Education, University of Aberdeen.
[14] Ozden, S.Y. (2010) Student Perceptions
of Web-conferencing in Hybrid Classes: Action Research Project. Delaware: University of Delaware
[15] Web Conferencing Council. (2011). Top 10
Web Conferencing Solutions - 2011.
Council Criteria, Findings, and Recommendations for Web Conferencing Solutions.
[16] Info-Tech Research Group. (2011). Select a
Web Conferencing Vendor. Retrieved
August 7, 2013, from http:// www.adobe.
com/content/dam/Adobe/en/products/adobe
connect/pdfs/select-webconfer-encingvendor-vl-sb.pdf
[17] WebJunction. (2010). Criteria to Consider
When Selecting a Web Conferencing
Provider. Retrieved August 7, 2013,
Fromhttp://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/
webjunction/WebconfProvCriteria.pdf
[18] Oracal. (2004). Oracle Web Conferencing: Frequency-Asked Questions
and Troubleshooting. Oracle September 2004. Retrieved August 7, 2013,
fromhttp://www.ensyncsolutions.com/
library/webconferencing_troubleshooting.pdf

[19] Cisco. (2008) Cisco Unified Meeting Place 7.0
Web Conferencing. San Jose, California:
Cisco Systems, Inc.
[20] Sunkara, R.V. (2003) Oracle Web Conferencing Real-Time Collaboration System Architecture Overview. California
: Oracle Corporation.
[21] Gautreau, C. and others. (2012) Video
Conferencing Guidelines for Faculty and
Students in Graduate Online Courses.
MERLOT Journal of Online Learning and
Teaching. 8(4): December 2012. 277287.
[22] เสาวคนธ์ ชูบวั . (2556) การจัดรูปแบบการให้
คาปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคนิค KWL.
วารสารการอาชี ว ะและเทคนิ คศึ ก ษา.
3(5): มกราคม-มิถุนายน 2556. 35-47.

ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม l 2556

