
 
 

 

 

รายงานการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

  

การศึกษาเปรียบเทยีบซอฟต์แวร์สําหรับการประชุมทางไกล 

Comparative Study of Software for Teleconferencing 

 

โดย 

 นางสาวสุชาดา     เกดิโพธ์ิชา  5805000005 

 นางสาวสุพรรณี   อ่อนสร้อย  5805000011 

                                    นายธีรดนย์          บุญคํา้ 5805000031  

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกจิศึกษา 

ภาควิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2561 





ก 
 

จดหมายนําส่งรายงาน 

วนัท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง   ขอส่งรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เรียน   อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 อาจารย ์ณรงคฤ์ทธ์ิ  สุคนธสิงห์ 

      

   ตามท่ีคณะผูจ้ ัดทาํนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัสยาม ไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 7 มกราคม 2562  ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 

2562  ในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบบประชุมทางไกล  ณ ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่าย

ดา้นการแพทยศิ์ริราช  ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล และ

ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาให้ศึกษาและทํารายงานเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ

ซอฟตแ์วร์สาํหรับการประชุมทางไกล” 

              บดัน้ีการปฏิบติังานศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ คณะผูจ้ดัทาํจึงขอส่งรายงานดงักล่าวมาพร้อมกนัน้ี

จาํนวน 1 เล่ม และ CD จาํนวน 1 แผน่ เพื่อขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

      คณะผูจ้ดัทาํ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสยาม 

 

 



ข 
 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 การท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและ

เค รือข่ า ย ด้า นก า รแพ ท ย์ศิ ริ รา ช   ฝ่ า ย ส า รส นเท ศ  ค ณ ะ แพ ท ย์ศ า ส ตร์ ศิ ริรา ช พ ย า บ า ล  

มหาวิทยาลยัมหิดล  ตั้งแต่ วนัท่ี  7  มกราคม  2562  ถึงวนัท่ี  29  เมษายน  2562  ส่งผลให้คณะ

ผูจ้ดัทาํ ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานใน

อนาคตเก่ียวกบัการปฏิบติังานตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบบประชุมทางไกล ณ ศูนยก์ารศึกษา

ทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทยศิ์ริราช  ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล  สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยไดรั้บความ

ร่วมมือจากณ ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้นการแพทยศิ์ริราช  ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทย์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล ไดส้อน ไดเ้รียนรู้งาน และปัญหาท่ีพบในการทาํงานใน

แผนกต่างๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

 1.  คุณวีรพล มนสัอารีนาท ตาํแหน่ง   วิศวกร   

 2.  คุณธนาชยั      นุ่มพรม  ตาํแหน่ง   นกัวิชาการสารสนเทศ  

 3.  คุณปกรณ์  แซ่พวั  ตาํแหน่ง   ช่างอิเลก็ทรอนิกส์   

 4.  คุณจุฑามาศ   อยูเ่จริญ  ตาํแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

 คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและ

เป็นท่ีปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบรูณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจใน

ชีวิตการทาํงานจริง  ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

                                                                                           คณะผูจ้ดัทาํ  

                                                                                        นางสาวสุชาดา  เกิดโพธ์ิชา   5805000005 

      นางสาวสุพรรณี  อ่อนสร้อย  5805000011  

                       นายธีรดนย ์ บุญคํ้า                5805000031 

                                                                                             29  เมษายน  พ.ศ.2562 

 







 
 

สารบัญ 

 หน้า 

จดหมายนําส่งรายงาน  .................................................................................................................... ก 

กติติกรรมประกาศ .......................................................................................................................... ข 

บทคัดย่อ  ......................................................................................................................................... ค 

Abstract  ......................................................................................................................................... ง 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  ........................................................................ 1 

1.2 วตัถุประสงค ์ .................................................................................................................. 2 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  .................................................................................................... 2 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ............................................................................................. 3 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 แนวความคิด  .................................................................................................................. 4 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ........................................................................................................... 5 

2.3 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  ....................................................................................................... 10 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ....................................................................................................... 14 

บทท่ี 3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือ และท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการ  ......................................................................... 19 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใชบ้ริการหลงัองคก์ร ...................................... 20 

3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและบริหารงานองคก์ร  ............................................................. 21 

3.4 ตาํแหน่ง และลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  ................................................. 21 

3.5 ช่ือ และตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  ................................................................ 22 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน  ................................................................................................. 22 

3.7 ขั้นตอน และวิธีการดาํเนินงาน  .................................................................................... 22 

3.8 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช ้........................................................................................... 23 

  

 



 
 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า  

บทท่ี 4 ผลปฏิบัติงานตามโครงงาน  

4.1 ศึกษาขอ้มูลของระบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทางไกล  ................................... 25  

4.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหอ้งประชุมต่างๆท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล ........................ 28  

4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล .................................... 32  

4.4 การเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆของโปรแกรมท่ีใชใ้นการทาํการประชุมทางไกล ........ 33 

บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลโครงงาน  .......................................................................................................... 36  

5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  .............................................................................. 37 

บรรณานุกรม  ................................................................................................................................ 38  

ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................ 40   

ภาคผนวก ข รูปขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา ...................................................................... 51 

ประวัติคณะผู้จัดทํา  ...................................................................................................................... 55 

  



 
 

สารบัญตาราง   

ตารางท่ี หน้า 

ตารางท่ี 2.1 SSL/TLS แต่ละ Version  ............................................................................................. 9 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงการ .................................................................. 23 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบซอฟตแ์วร์ในการประชุมทางไกลกบัประสิทธิภาพต่างๆของโปรแกรม . 33 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบจากผูท้ดลองใชโ้ปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล ............................ 35 

 

  



 
 

สารบัญรูปภาพ 

รูปท่ี หน้า 

รูปท่ี 2.1 การเปรียบเทียบการทาํงานของการใชก้ารประชุมทางไกล ............................................... 4 

รูปท่ี 2.2 https://www.polycom.ca/ ................................................................................................ 10 

รูปท่ี 2.3 https://www.cisco.com/ .................................................................................................. 11 

รูปท่ี 2.4 https://www.skype.com/en/ ............................................................................................ 12 

รูปท่ี 2.5 https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com  ............................................................ 13 

รูปท่ี 2.6 โปรโตคอลมาตรฐานสาํหรับ อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนนี .................................................... 14 

รูปท่ี 2.7 การใชเ้วบ็คอนเฟอเรนซ์ระหวา่งประเทศออสเตรเลียกบัประเทศสหรัฐอเมริกา ............. 15 

รูปท่ี 2.8 ระบบการถ่ายทอดสดจุดเช่ือมต่อของคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ........................ 16 

รูปท่ี 2.9 การทดสอบประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาลศิริราช .................................. 17 

รูปท่ี 2.10 คู่มือการศึกษาเครือข่ายการประชุมทางไกลคณะแพทยศาสตร์ศิริราช .......................... 18 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีโรงพยาบาลศิริราช ................................................................................................ 19 

รูปท่ี 3.2 หนา้เวบ็ไซต ์  http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/ ........................................................... 20 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัของฝ่ายสารสนเทศ  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช .................................................... 21 

รูปท่ี 4.1 โปรแกรม Polycom Real Presence  Desktop .................................................................. 25 

รูปท่ี 4.2 โปรแกรม Zoom Rooms ................................................................................................. 26 

รูปท่ี 4.3 โปรแกรม Cisco WebEx Meetings ................................................................................. 26 

รูปท่ี 4.4 โปรแกรม Skype ............................................................................................................. 27 

รูปท่ี 4.5 แผนผงัหอ้งประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา .................................................................. 28 

รูปท่ี 4.6 หอ้งประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา .............................................................................. 28 

รูปท่ี 4.7 แผนผงัหอ้งประชุม 616 อาคารศรีสวรินทิรา .................................................................. 29 

รูปท่ี 4.8 หอ้งประชุม 616 อาคารศรีสวรินทิรา .............................................................................. 29 

รูปท่ี 4.9 แผนผงัหอ้งประชุมขนาดเลก็อาคาร SIMR ชั้น 2 ............................................................ 30 

รูปท่ี 4.10 หอ้งประชุมขนาดเลก็อาคาร SIMR ชั้น 2 ..................................................................... 30 

รูปท่ี 4.11 แผนผงัหอ้งประชุมขนาดใหญ่อาคาร SIMR ชั้น 1 ........................................................ 31 

รูปท่ี 4.12 หอ้งประชุมขนาดใหญ่อาคาร SIMR ชั้น 1 ................................................................... 31 

https://www.polycom.ca/
https://www.cisco.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com
http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/


 
 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

รูปท่ี หน้า 

รูปท่ี ก.1 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม Skype ........................................................................ 41 

รูปท่ี ก.2 หนา้จอเลือก Install และติดตั้ง ........................................................................................ 41 

รูปท่ี ก.3 หนา้จอการรอติดตั้งโปรแกรม ........................................................................................ 42 

รูปท่ี ก.4 หนา้จอเม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ...................................................................... 42 

รูปท่ี ก.5 หนา้จอการตั้งค่าไมโครโฟนและลาํโพง ........................................................................ 43 

รูปท่ี ก.6 หนา้จอการเร่ิมสนทนา ................................................................................................... 43 

รูปท่ี ก.7 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom room ............................................................... 44 

รูปท่ี ก.8 หนา้จอการรอและติดตั้งโปรแกรม Zoom room ............................................................. 44 

รูปท่ี ก.9 หนา้จอการ Login โปรแกรม Zoom room ...................................................................... 44 

รูปท่ี ก.10 หนา้จอการเขา้สู่ระบบโปรแกรม Zoom room .............................................................. 45 

รูปท่ี ก.11 หนา้จอการเลือกผูติ้ดต่อสาํหรับการประชุม ................................................................. 45 

รูปท่ี ก.12 หนา้จอการสนทนา ....................................................................................................... 47 

รูปท่ี ก.13 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม ................................................................................. 47 

รูปท่ี ก.14 หนา้จอรอการดาํเนินการ .............................................................................................. 47 

รูปท่ี ก.15 หนา้จอการดาํเนินการ ................................................................................................... 48 

รูปท่ี ก.16 หนา้จอการเลือกการติดตั้ง ............................................................................................ 48 

รูปท่ี ก.17 หนา้จอการเลือก Install เพื่อติดตั้ง ................................................................................ 49 

รูปท่ี ก.18 หนา้จอการรอโหลดโปรแกรม ..................................................................................... 49 

รูปท่ี ก.19 หนา้จอการ Login ......................................................................................................... 50 

รูปท่ี ก.20 หนา้จอการใส่ URL เพื่อเขา้ประชุม .............................................................................. 50 

รูปท่ี ก.21 หนา้จอการเร่ิมสนทนา ................................................................................................. 51 

รูปท่ี ข.1 การติดตั้งเคร่ือง Cisco อาคาร SIMR .............................................................................. 52 

รูปท่ี ข.2 เป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสอนนกัศึกษาพม่าใชโ้ปรแกรม Teleconference .............................. 52 

รูปท่ี ข.3 จดัเตรียมหอ้งและอุปกรณ์การประชุมงาน WUNCA ..................................................... 53 

รูปท่ี ข.4 ติดตั้งเคร่ือง Teleconference เพื่อเตรียมประชุมงาน WUNCA ....................................... 53 



 
 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

รูปท่ี หน้า  

รูปท่ี ข.5 ติดตั้งเคร่ือง Cisco อาคารศรีสวรินทิรา ........................................................................... 54 

รูปท่ี ข.6 Test ระบบกบัผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุม ................................................................................ 54  

รูปท่ี ข.7 ทดลองการ Teleconference กบัผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุม..................................................... 55 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่1 

บทนํา 

1.1   ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทยศิ์ริราช ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทย์

ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นศูนยก์ลางในการจดัประชุมผ่านเครือข่ายทางด้าน 

การแพทย ์การศึกษา การวิจยั วิชาการ 

ให้คาํปรึกษาหรือสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งภายในองค์กรและยงัติดต่อไปยงัภายนอก

องคก์ร ทั้งน้ีในการจดัประชุมแต่ละคร้ังทางศูนยก์ารศึกษาทางไกล จะคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ 

ในการประชุมเพื่อตดัสินใจในการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ในการจดัประชุม เน่ืองจากในการประชุมแต่

ละคร้ังมีสถานท่ีประชุมและผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่างกนั เพื่อให้การประชุมแต่ละคร้ังมีการส่งสัญญาณ

ภาพและเสียงโตต้อบกนัให้คาํปรึกษา ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํท่ีสุด ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาท

สําคญัในชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้งาน อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดา้นการ

ส่ือสาร ทาํใหเ้กิดการพฒันากา้วหนา้อยา่งรวดเร็วไม่วา่จะเป็นการส่ือสารท่ีสามารถเห็นหนา้ในขณะ

พูดคุยโตต้อบกนัได ้ทั้งน้ีเทคโนโลยน้ีีจึงมีส่วนสําคญัในการพฒันางานดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การศึกษา ด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการวิจยั และ ด้านการแพทย ์การประชุมทางไกลทั้ง

ภายในและภายนอก  

ด้วยเหตุน้ีคณะผูจ้ ัดทําได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับศูนย์การศึกษาทางไกลและ

เครือข่ายด้านการแพทยศิ์ริราช (Siriraj Center of Telemedicine) จึงเล็งเห็นถึงความสําคญัการใช้

ซอฟต์แวร์ในการประชุมทางไกล และในแต่ละคร้ังของการประชุมนั้นทาํได้ง่ายโดยไม่ตอ้งใช้ 

อุปกรณ์ต่างๆ มากมายนัก แต่สําหรับการประชุมท่ีมีการส่งสัญญาณเป็นภาพ เสียง และวิดีโอนั้น 

ด้านซอฟต์แวร์ทําได้ไม่ดีมากเม่ือเทียบกับการใช้ผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาจจะเกิดปัญหากับ 

ซอฟต์แวร์การประชุมทางไกลคือคุณภาพการติดต่อส่ือสารซ่ึงขึ้ นอยู่กับความเร็วและความ

เสถียรภาพของอินเทอร์เน็ต ซ่ึงหากเช่ือมต่อผ่านสาย LAN คุณภาพของภาพ เสียง และวิดีโอ หรือ 

ไฟลต่์างๆ มีความรวดเร็ว และเสถียรกว่าการใชง้านผ่าน WIFI  ซ่ึงการประชุมทางไกลผ่านการใช้

สัญญาณ WIFI นั้น อาจทาํให้คุณภาพของ ภาพ เสียง วิดีโอหรือไฟลต่์างๆ มีคุณภาพตํ่าลง จึงทาํให้ 

เกิดอาการภาพกระตุก ภาพขาดหาย หรือเสียงขาดหายได ้ซ่ึงซอฟตแ์วร์บางชนิดตอ้งการแบนด์วิชท ์

ใน การส่งภาพ  ส่งเสียง หรือส่งวิดีโอไม่เท่ากันหรืออาจเกิดจากสัญญาณบางพื้นท่ีขาดหายหรือ
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สัญญาณตํ่า  ดงันั้นผูค้ณะผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการเปรียบเทียบ ซอฟต์แวร์ แต่ละชนิดในการเช่ือมต่อ

แบบไร้สาย   วา่ WIFI ตวัไหนคุณภาพดีกว่ากนัและนิยมใชม้ากท่ีสุดในการประชุมทางไกล (Video 

Conference)  โดยคาํนึงถึงการอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างๆ ทั้ งไทยและต่างประเทศ และคาํนึงถึง

คุณภาพของภาพ เสียง วิดีโอ และจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1.2    วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

1.2.1  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบติัของ Software ท่ีใชท้าํ Video Conference ในศูนย ์

      การศึกษาทางไกล และเครือข่ายดา้นการแพทยศิ์ริราช (Siriraj Center of Telemedicine)    

1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมของการเลือกใช ้Software ท่ีใชป้ระชุมในการ 

          ประชุมทางไกล แต่ละชนิด  

1.3   ขอบเขตโครงงาน  

          1.3.1   เปรียบเทียบคุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ (Software) แต่ละชนิดประกอบไปดว้ย   

  1.3.1.1 โปรแกรม Polycom Real Presence Desktop Version 6.0.0.4796 

  1.3.1.2 โปรแกรม Zoom Rooms Version 4.4.1 

  1.3.1.3 โปรแกรม Cisco Web ex Meetings Version 39.4.0 

  1.3.1.4 โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 

           1.3.2   เปรียบเทียบคุณสมบติัของการเช่ือมต่อเครือข่ายแต่ละชนิดประกอบดว้ย  

 1.3.2.1 Network 802.11a  

 1.3.2.2 Network 802.11b  

 1.3.2.3 Network 802.11g  

 1.3.2.4 Network 802.11n  

           1.3.3   เปรียบเทียบคุณสมบติัดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 

        1.3.3.1 ความละเอียดของวีดิโอภาพและเสียง 

        1.3.3.2 ระบบปฏิบติัการ  

        1.3.3.3 การเขา้รหสัขอ้มูล  

        1.3.3.4 ค่าใชจ่้ายลิขสิทธ์ิ  

        1.3.3.5 Network Protocol  

        1.3.3.6 รูปแบบการเช่ือมต่อ  
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        1.3.3.7 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

        1.3.3.8 ความตอ้งการ Bandwidth 

1.4   ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1. นาํผลจากการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบติัซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บมาตดัสินใจในการเลือกใช ้

    งานในการประชุม 

2. นาํไปเพิ่มการใชป้ระโยชน์ของการลงทุนดา้นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาช่วยในการแกไ้ขปัญหาภาพและเสียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

รูปท่ี 2.1 การเปรียบเทียบการทาํงานของการใชก้ารประชุมทางไกล 

การเปรียบเทียบการทาํงานของการใช้การประชุมทางไกลผ่านซอฟต์แวร์ จะตอ้งติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ทั้ง 4 ชนิดได้แก่ โปรแกรม Polycom Real Present Desktop Version 6.0.0.4796, Zoom 

Rooms Version 4.4.1, Cisco WebEx Version 39.4.0, และ Skype Version 8.46.0.60 ลงบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หรือโนต้บุ๊ค โดยการประชุมทางโรงพยาบาลศิริราชจะเช่ือมต่อแบบใชส้าย และแบบ

ไร้สายขึ้นอยูก่บัสถานท่ีนั้นๆ โดยการเช่ือมต่อแบบใชส้ายจะเช่ือมต่อผา่นสายแลนไปยงัสวิตซ์ และ

เราเตอร์ เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ต ส่วนการเช่ือมต่อแบบไร้สายจะเช่ือมต่อผา่น แอคเซสพอยต ์ผ่านไป

ยงัสวิตซ์ และ เราเตอร์ เพื่อออกอินเทอร์เน็ต และเช่ือมไปยงั คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ โดยท่ีผูใ้ช้ทั้งสอง

ฝ่ายจะตอ้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กลอ้ง ไมโครโฟน และลาํโพง เพื่อใชง้าน 
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2.2 ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

2.2.1 ความหมายของ Video Teleconference 

Video Teleconference หรือการประชุมทางไกล คือ เทคโนโลยีรูปแบบหน่ึงท่ีถูกออกแบบ

มาเพื่อให้คนหรือกลุ่มคน ท่ีอยู่กนัคนละสถานท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดท้ั้งภาพ และเสียงผ่าน

ทางจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทศัน์ โดยอาศัยระบบเครือข่ายส่ือสารคมนาคมผสมผสานในการ

ติดต่อส่ือสาร ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ังจะปรากฏอยู่บนหนา้จอของฝ่ังตรงขา้มทาํให้สามารถ

ส่ือสารแบบเห็นหน้ากนัได ้และคุณภาพของภาพและเสียงท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่กบัความเร็วของช่องทาง

ส่ือสารท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งทั้งสองฝ่ัง (ไพโรจน์ กุลบุตร, 2553) 

Teleconference มี 3 แบบดังนี ้

1. การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพ (Video Teleconference) เป็นการประชุมท่ีใช้

ช่องสัญญาณโทรคมนาคมท่ีแคบเพื่อส่งขอ้มูลภาพเช่น กราฟฟิกตวัอกัษร, ตวัเลข, เอกสาร และภาพ

วิดีโอ โดยอุปกรณ์ท่ีใชจ้ะมีกลอ้งถ่ายภาพ จอแสดงภาพ ตามสถานท่ีประชุมเพื่อตอ้งการเห็นภาพ

และไดย้ินเสียงขณะกาํลงัประชุม การใช้งานจะตอ้งมีห้องทาํงานของ Video Teleconference เป็น

พิเศษ 

2. การประชุมทางไกลดว้ยเสียง (Audio Teleconference) เป็นการประชุมท่ีเช่ือมโยงผูค้น

แต่ละสถานท่ีสามารถโตต้อบกนัไดมี้การใช้โทรศพัทเ์ป็นอุปกรณ์สําคญัในการส่ือสาร ผูท่ี้เขา้ร่วม

ประชุมจะไดย้ินเฉพาะเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมอีกฝ่ัง ดว้ยกนัเท่านั้น จะไม่สามารถเห็นภาพคนท่ี

เขา้ร่วมประชุมดว้ยกนั 

3. การประชุมทางไกลดว้ยคอมพิวเตอร์ (Computer Teleconference) เป็นการประชุมท่ีใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการส่ือสาร และป้อนขอ้มูลการประชุมระหวา่งกนัแทนการใชโ้ทรศพัท์

หรือประชุมกนัตามปกติ ผูเ้ขา้ประชุมจะนัง่หนา้จอคอมพิวเตอร์ และป้อนขอ้มูลและคาํสั่งต่างๆ ส่ง

ถึงผูเ้ขา้ประชุมคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างไกลออกไประบบการส่ือสารจะใช้โทรศพัท์ ไมโครเวฟ หรือ

ดาวเทียมก็ไดอ้าจเรียกวา่สาํนกังานอตัโนมติั (Carla Lane, 2558) 
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2.2.2 ความหมายของ Web Conference 

Web Conference คือ การประชุมทางไกลผ่านเวบ็ไซตห์รือระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถทาํการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียง และรับส่ง

ขอ้มูลไดใ้นเวลาเดียวกนั ระบบน้ีเร่ิมแรกท่ีนาํมาใชค้ือ Web Cam มีการร่วมกนัพฒันาบน PC ก่อน

ทั้งแบบ Open Source และการพฒันาในเชิงพาณิชย ์โดยยึดหลกัการทาํงานผ่านอินเตอร์เน็ตเป็น

หลกั (TCP/IP) โดยผ่านโปรแกรมเพื่อรับ และส่งขอ้มูลเป็นสัญญาณภาพและเสียง ท่ีถูกแปลงมา

จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แลว้ ในส่วนของคุณภาพของภาพและเสียงนั้นจะขึ้นอยู่กบัความเร็วของ

ช่องทางส่ือสารท่ีใช้เช่ือมต่อของทั้งสองฝ่ัง และระบบน้ีจะมีราคาถูก และใช้งานง่าย (พิศุทธ์ บุญ

ทรง, 2556)  

2.2.3 ลกัษณะการใช้งาน 

ระบบ Video Conference น้ี จะช่วยให้งานประชุมหรืองานการเรียน การสอนท่ีอยู่ต่าง

สถานท่ีกัน ในหลายจุดได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน มีหัวหน้าหรือประธานในการ

ประชุมสามารถ Share งานต่างๆ ในแต่ละจุดให้เห็นเหมือนกนั เสนอผ่านความเห็นต่างๆ ได ้เช่น

การ Share Whiteboard, PowerPoint, Worksheet  เป็นต้น งานประชุมหรืองานการเรียนการสอน

สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ประหยดัทั้งเวลา และค่าใชจ่้าย (อรพรรณ สมภกัดี, 2555) 

2.2.4 มาตรฐานการเช่ือมต่อการประชุมทางไกล 

จากการศึกษาเทคโนโลยีการประชุมทางไกล VoIP (Standard of VoIP Technology) 

มาตรฐานของระบบ VoIP นั้นมีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ H.323 และ SIP  และมาตรฐาน H.323 ไดถู้ก

พฒันาขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานสําหรับการทาํ Multimedia Conferencing บนระบบเครือข่าย LAN 

เป็นหลัก แต่มาในตอนหลังจึงถูกพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการทาํงานกับเทคโนโลยี VoIP ด้วย 

มาตรฐาน H.323 สามารถรองรับการทาํงานไดท้ั้งแบบ Point-to-Point และแบบ Multi-Pointอุปกรณ์

ต่างๆ จากหลากหลายยีห่อ้นั้นสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกนั (Inter-Operate) ผา่นมาตรฐาน H.323 ได ้

SIP นั้ นถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการใช้งานเทคโนโลยี VoIP โดยท่ีมาตรฐาน SIP นั้ น ได้ถูก

ออกแบบมาให้ใช้งานกับระบบ IP โดยเฉพาะ และมาตรฐาน SIP นั้นเป็นมาตรฐานภายใต ้IETF 

Standard ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับการเช่ือมต่อ VoIP  มาตรฐาน SIP นั้ นจะเป็นมาตรฐาน 

Application Layer Control Protocol สําหรับการเร่ิมต้น, การปรับเปล่ียน, และการส้ินสุด ของ 

Session หรือการติดต่อส่ือสารหน่ึงคร้ัง  มาตรฐาน SIP จะมีสถาปัตยกรรมการทาํงานคลา้ยคลึงการ
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ทาํงานแบบ Client-Server Protocol เป็นมาตรฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีค่อนขา้งสูง (ดนุวศิน เจริญ, 

2555) 

2.2.5 ระบบเครือข่าย LAN 

LAN ย่อมาจาก Local Area Network คือระบบเครือข่ายแบบเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ส่ือสารท่ีอยู่ในทอ้งท่ีบริเวณเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัในระยะจาํกดั เช่น ในอาคารเดียวกนั หรือ

ภายในบริเวณท่ีมีเน้ือท่ีไม่กวา้งขวางหนัก หรือบริเวณเดียวกนั ท่ีสามารถเช่ือมต่อสายถึงกันได้

โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ล หรือท่ีเรียกกนัว่า สายแลน เป็นตวักลางในการเช่ือมต่อ อตัรา

ความเร็วของเครือข่าย  LAN อยู่ท่ีระหว่าง 1-100 Mbps  ทั้ งน้ีความเร็วของข้อมูลจะขึ้ นอยู่กับ 

ตวักลางสายส่งท่ีใช ้เทคนิคการส่งสัญญาณ และขอ้กาํหนดของผูใ้ห้บริการเน็ตเวิร์ค (ศิวชั โสภณ

พ่อกาย, 2558) 

2.2.6 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN = Wireless Local Area Network) คือ ระบบการส่ือสาร

ขอ้มูลท่ีมีความคล่องตวัมาก ซ่ึงอาจจะนาํมาใชท้ดแทน หรือเพิ่มต่อกบัระบบเครือข่ายแลนใช้สาย

แบบดั้งเดิม โดยใช้การส่งคล่ืนความถ่ีวิทยุในย่านวิทยุ RF และ คล่ืนอินฟราเรด ในการรับและส่ง

ขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ละเคร่ืองผ่าน อากาศ, ทะลุกาํแพง, เพดานหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ โดย

ปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้ นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยงัมีคุณสมบัติ

ครอบคลุมทุกอยา่งเหมือนกบัระบบ LAN แบบใชส้าย (ราชนัย ์ดวงเยน็, 2556) 

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย 

1. มีความคล่องตวัสูง สามารถเคล่ือนยา้ยคอมพิวเตอร์ไปตาํแหน่งใด ก็ยงัมีการเช่ือมต่อกบั

เครือข่ายตลอดเวลาตราบใดท่ียงัอยู ่ในระยะการส่งขอ้มูล 

2. สามารถติดตั้งไดง้่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง 

3. สามารถขยายระบบเครือข่ายไดง้่าย เพราะเพียงแค่มีพีซีการ์ดมาต่อเขา้กบัโน้ตบุ๊ค หรือ 

พีซี ก็เขา้สู่เครือข่ายไดท้นัที 

4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีผูล้งทุนตอ้งลงทุน ซ่ึงมีราคาสูงเพราะในระยะยาวแล้ว ระบบ

เครือข่ายไร้สายไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าบาํรุงรักษา และการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิม เน่ือง

ดว้ยความง่ายในการติดตั้ง  
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5. เครือข่ายไร้สายทาํให้องค์กรสามารถปรับขนาด และความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

เพราะสามารถโยกยา้ยตาํแหน่งการใช้งาน โดยเฉพาะระบบท่ีมีการเช่ือมระหว่างจุดต่อจุด เช่น 

ระหวา่งตึกฯ (จตุพร มูลเหลา, 2555) 

2.2.7 Advance Encryption Standard (AES) 

ก า ร เข้า รหัส ลับ แบ บ  AES ไ ด้ถู ก เผ ย แพ ร่โดย  National Institute of Standards and 

Technology ในปีค.ศ. 2001 เป็นการเข้ารหัสแบบสมมาตร ถูกคิดคน้โดยชาวเบลเยี่ยมช่ือ Joan 

Daemen และ Vincent Rijmen มีการทาํงานดว้ยขนาดขอ้มูล 128 บิต มีการใช้กุญแจ 128, 192 และ 

256 บิต การขยายกุญแจ (KeyExpansion) วิธีการเขา้รหัสดว้ย AES นั้นจะตอ้งใช ้cipher key ในแต่

ละรอบการทาํงานโดยจะมีการเตรียมกุญแจย่อยของอลักอริทึม AES-128 โดยกระบวนการขยาย

กุญแจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 กระบวนการคือ กระบวนการ Rotword จะเป็นการเล่ือนไบตใ์นแต่ละ 

word  เป็นวงกลมไปทางซา้ย 1 ไบต ์และการ Subword ท่ีจะทาํการแทนท่ีไบตข์องขอ้มูลจากตาราง 

S-box ตวัเดียวกบัท่ีใชใ้นกระบวนการ Subbyte จากนั้นจะทาํการนาํผลลพัธ์ท่ีไดม้าทาํการคาํนวณท่ี

เรียกวา่การทาํ  Rcon[i] เม่ือ i คือลาํดบัของ word (มาร์กาเรต โรซ, 2560) 

2.2.8 Transport Layer Security (TLS) 

TLS เป็น Protocol ซ่ึงพฒันาต่อยอดมาจาก SSL ในโปรแกรมบางประเภท จะเขียนว่า 

SSL/TLS หรือ เขียนแค่ TLS เฉยๆซ่ึงจะหมายความรวมถึง SSL ไดเ้หมือนกนั เน่ืองจาก TLS จะลด

ตวัเองเป็น SSL เม่ืออุปกรณ์ท่ีกาํลงัติดต่อกนัอยูน่ั้นยงัไม่รองรับ TLS   

SSL/TLS คืออะไร SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือโปรโตคอลทางดา้นความปอด

ภยั และไดมี้การกาํหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุด โดยบริษทั Netscape 

เป็นผูท่ี้คิดคน้ขึ้นมาและส่งต่อไปให้กบั IETF เป็นกลุ่มนานาชาติของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันา

โครงสร้างของอินเทอร์เน็ตให้มีการพฒันา SSL ต่อเพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในวงการ

มากยิง่ขึ้น (ประสิทธ์ิ นาคดี, 2562) 

หน้าท่ีของ SSL/TLS 

SSL มีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยการเขา้รหสัแบบ Public key encryption 

โดยมีการแบ่งการทาํงานเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ  

1. ตรวจสอบ Server ท่ีติดต่อว่าเป็นของจริงหรือไม่ด้วยการเขา้รหัสแบบ Public key ใน 

การตรวจสอบใบรับรองและ Public ID ของ Server นั้นๆ  
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2. ตรวจสอบ Client ว่าเป็นผูติ้ดต่อจริงหรือเปล่า Client คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไปร้องขอ

บริการและรับบริการอยา่งใดอย่างหน่ึงจาก Server โดยจะตรวจสอบใบรับรองและ Public ID ของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการรับขอ้มูลมาว่าเป็นตวัจริงหรือเปล่าซ่ึง Public ID น้ีทาง Server จะขอ

มาจาก CA 

 3. การเขา้รหสัของขอ้มูลเม่ือมีการส่งขอ้มูลเม่ือทั้ง Client และ Server เป็นของจริง ทั้งหมด

ก็จะนาํขอ้มูลมาทาํการเขา้รหสั ท่ีมีโปรแกรมส่งขอ้มูลเป็นตวัเขา้รหสัและมีโปรแกรมรับขอ้มูลเป็น

ตวัถอดรหสัโดยท่ี SSL ยงัสามารถปกป้องความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลดว้ย นอกจากน้ี

โปรแกรมรับขอ้มูลจะรู้ไดท้นัที เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลระหว่างการเดินทางของขอ้มูลท่ีส่งมา

จากตน้ทาง (สุดาภา พรหมอุบล, 2559) 

ตารางที่ 2.1 SSL/TLS แต่ละ Version 

รุ่น(Version) แหล่งท่ีมา (Source) อธิบาย (Description) 

SSL v2.0 ร่างวนัหมดอายกุารใชง้าน

อินเตอร์เน็ต 

(From Netscape corp.) 

ใชง้านโปรโตคอลท่ีมีความปลอดภยั 

(SSL) ไดค้ร้ังแรก 

 

SSL v3.0 ร่างวนัหมดอายกุารใชง้าน

อินเตอร์เน็ต 

(From Netscape corp.) 

ป้องกนัการถูกโจมตีใหมี้ความปลอดภยั

โดยนาํการเขา้รหสัแบบ RSA (ใชเ้ลข

เฉพาะเจาะจง) มาใชแ้ละสนบัสนุนโซ่

ใบรับรอง Certificate 

TLS v1.0 เสนอมาตรฐานอินเตอร์เน็ต 

(From IETF) 

แกไ้ข SSL 3.0 โดยปรับปรุงชั้น Mac ใน 

HMAC เพื่อเพิ่มขนาดของ Block Ciphers 

ใหข้อ้ความแจง้เตือนได ้

TLS v1.1 เสนอมาตรฐานอินเตอร์เน็ต 

(From IETF) 

 

ปรับปรุง TLS 1.0 เพื่อเพิ่มการป้องกนัการ

โจมตีเขา้รหสับลอ็ก 

TLS v1.2 เสนอมาตรฐานอินเตอร์เน็ต 

(From IETF) 

ปรับปรุง TLS 1.2 เลิก MD5 การเพิ่มการ

เขา้กนัไม่ไดก้บัเวบ็ไซต ์SSL ดงันั้นจะไม่

เจรจาต่อรองการใช ้SSL v2 
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2.3   เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง  

  ทางคณะผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการสืบคน้ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงทางเว็บไซต์

ต่างๆ มีขอ้มูลการใช้งานของโปรแกรมการประชุมทางไกลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของ

การเร่ิมตน้การใชง้าน ไดย้กตวัอยา่งเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.2 https://www.polycom.ca/ 

เว็บไซต์ของ  Polycom Version 6.0.0.4796 สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลของตวัโปรแกรม

และขอ้มูลการติดต่อเพื่อปรึกษาปัญหา ของตวัโปรแกรม และขอ้มูลการให้บริการของระบบท่ี

อุปกรณ์สามารถรองรับได ้  

 

 

 

 

https://www.polycom.ca/
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รูปท่ี 2.3 https://www.cisco.com/ 

เวบ็ไซต ์cisco Version 39.4.0 ไดร้วบรวมขอ้มูลของ  cisco web ex ท่ีอธิบายถึงการใชง้าน

ต่างๆ ความสามารถของตวัระบบวา่สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง บริการความช่วยเหลือต่างๆ และขอ้มูล

การทาํงานของการประชุมทางไกลสามารถดูขอ้มูลทั้งหมดไดจ้ากเวบ็ไซต ์ทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตน้ี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/
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รูปท่ี 2.4  https://www.skype.com/en/ 

เว็บไซต์ของ Skype Version 8.46.0.60 เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมขอ้มูล การใช้งานต่างๆของ 

Skype เอาไวไ้ดอ้ย่างครอบคลุม ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการสามารถดูขั้นตอนและดาวน์โหลดโปรแกรมได้

จากเวบ็ไซตน้ี์  ความสามารถของระบบและความตอ้งการของระบบท่ีรองรับได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skype.com/en/
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รูปท่ี 2.5  https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com 

เว็บไซต์ zoom  Version 4.4.1 ได้รวบรวมข้อมูลของ zoom ท่ีอธิบายถึงการใช้งานต่างๆ 

ความสามารถของตวัระบบว่าสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง บริการความช่วยเหลือต่างๆ และขอ้มูลการ

ทาํงานของการประชุมทางไกลสามารถดูขอ้มูลทั้งหมดไดจ้ากเว็บไซต์ ทางคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตน้ี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com
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2.4 วิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

 การจดัทาํโครงงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ไดมี้การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ระบบของเครือข่ายด้านการแพทย์ของ ศิริราชพยาบาล และความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยมาจัดทาํ

โครงงาน  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 โปรโตคอลมาตรฐานสาํหรับ อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนนี 

ลญัฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ สาธิตพงศ์ พุทธิประเสริฐ และสินชยั กมลภิวงศ์ (2544) ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยศึกษาโปรโตคอลมาตรฐาน

สาํหรับ อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนนี จะถูกนาํมาใชเ้ป็นโปรโตคอลหลกัในการส่ือสารทางดา้นโทรศพัท์

ในอนาคต โดยอุปกรณ์การส่ือสารน้ีจะทาํงานเป็น Mobile IP Device ขณะน้ีมี 2 มาตรฐานหลกัคือ 

SIP ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของ IETF และ H.323 ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของ ITU จากการศึกษาเบ้ืองต้น

พบว่าขณะน้ีอุกปรณ์ในทอ้งตลาดส่วนใหญ่จะทาํงานตามมาตรฐาน H.323 เน่ืองจากเป็นมาตรฐาน

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ขณะท่ี SIP ยงัเป็นมาตรฐานท่ีค่อนขา้งใหม่ บางส่วนยงัอยูใ่นช่วงของการ

พฒันา นอกจากน้ีรูปแบบ SIP กาํลงัไดรั้บการพฒันาร่วมกบัโปรแกรมอ่ืน เช่น JAVA จึงเป็นไปได้

ว่า SIP อาจะมีการนาํไปใชก้วา้งขวางมากว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของ SIP คือ

การใช้งานทางด้าน Mobile Device เน่ืองจาก SIP ถูกออกแบบให้มี Mobility ท่ีสูงกว่า H.323 

อยา่งไรก็ตามการรองรับการใชง้านทั้ง 2 มาตรฐานเป็นส่ิงจาํเป็น การทาํงานในลกัษณะ Dual Mode 

น้ีน่าจะเป็นแนวทางของอุปกรณ์โทรศพัทท์ั้งชนิดแบบเคล่ือนท่ี และไม่เคล่ือนท่ี 
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รูปท่ี 2.7 การใชเ้วบ็คอนเฟอเรนซ์ระหวา่งประเทศออสเตรเลียกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปณิตา วรรณพิรุณ ปรัชญนันท์ นิลสุข และจีระพล คุ่มเคี่ยม (2556) สาขาครุศาสตร์

เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดย

ศึกษาผลการใช้เว็บคอนเฟอเรนซ์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ ผ่านเคร่ืองแม่ข่ายใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยเลือกใชบ้ราวเซอร์ท่ีมีการใชง้านสูงสุด 4 

แบบไดแ้ก่ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari ติดตั้งเขา้กบัอุปกรณ์ตั้ง

โต๊ะ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี พบว่าโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัสจะทาํงานได้เฉพาะกับบราวเซอร์ท่ี

ทาํงานในอุปกรณ์แบบตั้งโต๊ เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนอุปกรณ์แบบพกพาท่ีใชบ้ราวเซอร์ของ Safari 

ไม่สามารถทาํงานได ้และในส่วนของการใช้เว็บคอนเฟอเรนซ์เพื่อการประชุม ทางไกลระหว่าง

ประเทศ สามารถทาํงานไดป้กติในทุกคุณลกัษณะของระบบการประชุม แต่พบขอ้แตกต่างระหว่าง

การใช้เวบ็คอนเฟอเร็นซ์ในการประชุมระหว่างประเทศออสเตรเลียกบัประเทศไทย และประเทศ

ออสเตรเลียกบัประเทศสหรัฐอเมริกาในหลายประการในดา้นภาพ ดา้นเสียง ดา้นปฎิสัมพนัธ์ในการ

ประชุมและดา้นการจดัการไฟลข์องระบบ อยา่งไรก็ตามการประชุมทางไกลระหวา่งประเทศโดยใช้

เวบ็คอนเฟอเรนซ์เป็นวิธีการท่ีประหยดั และสะดวก 
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รูปท่ี 2.8 ระบบการถ่ายทอดสดจุดเช่ือมต่อของคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 

เมธี เลา้บณัฑิต กฤติยาณี อติชาติธเนศวร รุ่งฤดี รุ่งสวา่ง และวิกรานต ์ตั้งเสรีสุขสันต ์(2557) 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม มีวตัถุประสงค์เพื่อ

นาํระบบสตรีมม่ิงและเราเตอร์เขา้มาช่วย ทาํใหผู้เ้ขา้ประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดแบบไร้สาย

ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบพกพาได้เช่น แท็บเล็ต แล็ปท็อป เป็นต้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย 

เน่ืองจากใช้ซอฟตแ์วร์ท่ีใช้เป็นซอฟต์แวร์ฟรีในการปล่อยสตรีมม่ิงผูรั้บภาพถ่ายทอดตอ้งทาํการ

เช่ือมต่อสัญญาณเข้าระบบเครือข่ายเดียวกันก่อนถึงจะทําการรับภาพสตรีมม่ิงได้ และระบบ

เครือข่ายท่ีใชใ้นการปล่อยสตรีมม่ิงตอ้งมีช่องทางสัญญาณเน็ตเวิร์ค ขนาดใหญ่ไวเ้พื่อรองรับผูรั้บ

การถ่ายทอดจาํนวนมาก 
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รูปท่ี 2.9 การทดสอบประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาลศิริราช 

อานนท ์ดว้งสงค์ (2558) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเร็วของการใชง้านเครือข่ายไร้สาย และเพื่อ

สาํรวจความครอบคลุมของสัญญาณในพื้นท่ีใหบ้ริการเครือข่ายไร้สาย ใชก้ารทดสอบโดยการเขียน

ไฟล์ลงบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้โปรแกรม Utility ช่ือ Lan Speed Test เพื่อจาํลองการอพัโหลด 

และดาวน์โหลด 
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รูปท่ี 2.10 คู่มือการศึกษาเครือข่ายการประชุมทางไกลคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

อมรวฒัน์ ดาํครุฑ (2557) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการจดัทาํคู่มือการศึกษาเครือข่ายการประชุมทางไกลคณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชเพื่อรวบรวมขอ้มูลดา้นซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ เทคนิควิธิการติดตั้ง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้ง

ระบบ วาระการประชุม แลว้นาํมาจดัทาํเป็นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูล

หรือวีธีการใชเ้ก่ียวกบัการประชุมทางไกลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชได ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาใน

การเรียกดูขอ้มูลเก่ายอ้นหลงั หรือคน้หาขอ้มูลท่ีนานจนเกินไป 

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงพยาบาลศิริราช 

สถานท่ีตั้ง    เลขท่ี 2 อาคารศรีสวรินทิรา  ถนนวงัหลงั  แขวงศิริราช 

     เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร  10700 

เบอร์โทรศัพท์    02-41992288 

เว็บไซต์     http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/ 

แผนท่ี 

อาคารศรีสวรินทิรา  หมายเลข 48 

 

รูปท่ี 3.1  แผนท่ีโรงพยาบาลศิริราช 

http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/
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3.2  ลกัษณะประกอบการผลติภัณฑ์การใช้บริการหลกัขององค์กร 

 ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้นการแพทยศิ์ริราชใหบ้ริการดา้นการจดัการประชุม

ทางไกล  เป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งภายในและภายนอกองคก์รของคณะแพทยศ์าสตร์

หรือผูท่ี้ให้ความสนใจทางด้านการแพทยห์รือการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถโตต้อบการสนทนากนัได้และสามารถเห็นภาพได้ระหว่างท่ีประชุมอยู่ 

และสามารถส่งวิดีโอหรือไฟลต่์างๆใหฝ่ั้งตรงขา้มไดเ้ห็นขณะประชุมอยูไ่ดอี้กดว้ย 

 

รูปท่ี  3.2  หนา้เวบ็ไซต ์  http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/ 

 

http://www.si.mahidol.ac.th/sitel/
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3.3  รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานองค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัของฝ่ายสารสนเทศ  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช 

3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

    1.  ช่ือนกัศึกษาสหกิจ : นางสาวสุชาดา   เกิดโพธ์ิชา 

         ตาํแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบบประชุมทางไกล 

    2.  ช่ือนกัศึกษาสหกิจ : นางสาวสุพรรณี  อ่อนสร้อย 

         ตาํแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบบประชุมทางไกล 

    3.  ช่ือนกัศึกษาสหกิจ : นายธีรดนย ์  บุญคํ้า 

         ตาํแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบบประชุมทางไกล 
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ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ติดตั้ งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารประชุมทางไกล  เช่น  กล้อง  ลําโพง  ไมโครโฟน  

สายสัญญาณภาพและเสียง  จอภาพ  

2.  การติดตั้งอุปกรณ์ประเภท Hardware ในการประชุมทางไกลตรวจสอบรายละเอียดของ

ภาพและกําหนดค่ า  IP Address  ของอุปกรณ์   Polycom  รุ่นHDX8000,  Polycom  รุ่น

HDX7000,  Cisco  Telepresence system  รุ่นEX90,  Avaya  Scopia  รุ่นXT7000 

3.  ตรวจจสอบและทดสอบระบบเสียงเขา้ – ออก และการส่ง Content ต่างๆเวลามีการประชุม

ทางไกล 

4.  ตรวจสอบสายสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงสาํหรับการประชุมทางไกล 

3.5  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

       คุณธนาชยั   นุ่มพรม 

       ตาํแหน่ง : นกัวิชาการสารสนเทศ 

3.6  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

        ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  16  สัปดาห์ 

        วนัจนัทร์ ท่ี  7  มกราคม 2562  ถึง  วนัจนัทร์ ท่ี 29 เมษายน 2562 

        วนัเวลาในการปฏิบติังาน  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

       การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมในการประชุมทางไกลคณะ

ผูจ้ดัทาํไดว้างแผนดาํเนินงานไวด้งัน้ี 

       3.7.1   รวบรวมขอ้มูลและศึกษาเก่ียวกบัระบบการประชุมทางไกลดา้นการแพทย ์ศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกับซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับระบบประชุมทางไกลผ่าน

เครือข่ายเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบ 

       3.7.2   วิเคราะห์ระบบงานต่างๆท่ีเก่ียวกบัระบบการประชุมทางไกลผา่นดา้นทางการแพทยข์อง

โรงพยาบาล และวิเคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรมซอฟตแ์วร์แต่ละชนิดในการประชุมทางไกล 

       3.7.3  ออกแบบระบบงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและวิเคราะห์มาจดัทาํใหเ้หมาะสมกบั

คุณสมบติัของโปรแกรมซอฟตแ์วร์แต่ละชนิดสาํหรับการประชุมทางไกล 
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       3.7.4  พฒันาระบบโดยการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาตามขั้นตอนต่างๆเพื่อหาขอ้ดีและขอ้เสียของ

โปรแกรมแต่ละชนิดและจะไดมี้การเลือกใชโ้ปรแกรมไดต้ามเหมาะสม  

       3.7.5  สรุปผลและทดสอบระบบแต่ละชนิดของโปรแกรมท่ีไดท้าํการเปรียบเทียบและทาํการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งตามความเหมาะสมต่อการใชง้านและนาํไปแกไ้ขต่อไป   

       3.7.6  จดัทาํเอกสารท่ีได้จากการศึกษาโปรแกรมซอฟต์แวร์หลงัจากการทาํการทดสอบและ

ปรับปรุงแกไ้ข  

ตารางที่  3.1  ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ   

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 

1.  รวบรวมขอ้มูล 

2.  วิเคราะห์ระบบ 

3.  ออกแบบระบบ 

4.  จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

5.  ทดสอบและสรุปผล 

6.  จดัทาํเอกสาร 

   

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

       3.8.1    ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

       1. CPU  Intel  Core  i5 

       2. Ram Memory 2 GB.   

       3. HDD 250 GB. 

       3.8.2    ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

       1. Microsoft  Windows 10  

       2. Microsoft  Windows Word 2013 

       3. โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 

       4. โปรแกรม Polycom Real Presence Desktop Version 6.0.0.4796 
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  3.8.3    ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

      1. CPU Intel Core 2 Duo 6300  @1.8 Hz. หรือสูงกวา่ 

      2. Ram Memory 2 GB.  หรือมากกวา่ 

      3. HDD 250 GB.  หรือมากกวา่  

  3.8.4    ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ  

     1. Microsoft Windows 7 

     2. โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 

     3. โปรแกรม Zoom Rooms Version 4.4.1 

     4. โปรแกรม Bandicam Version 4.4.1.1539



25 
 

 
 

 



 

บทที่ 4 

ผลปฏิบัติงานตามโครงงาน 

การจดัทาํโครงงานการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของภาพและเครือข่าย มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มลูของระบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทางไกล   

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหอ้งประชุมต่างๆท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล 

3. ศึกษารูปแบบของการติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีใชใ้นการประชุม

ทางไกล 

4. ศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมท่ีใช้ในการทําการ

ประชุมทางไกล  

5. สรุปผลของการเปรียบเทียบขอ้มูลซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล  

4.1 ศึกษาข้อมูลของระบบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมทางไกล (Teleconference) 

   ระบบการประชุมทางไกล Teleconference มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) 

  4.1.1 โปรแกรม Polycom Real Presence Desktop Version 6.0.0.4796 เป็นโปรแกรมท่ีใช้ใน

การประชุมทางไกลและมีอุปกรณ์ Hardware ท่ีรองรับโปรแกรม สามารถใชฟ้รีได ้30 วนั หลงัจาก

นั้นจะมีค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ิ 235 บาท/เดือน สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้50-100 คน และมี

ความละเอียดของภาพ 720p  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1โปรแกรม Polycom Real Presence  Desktop Version 6.0.0.4796 
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4.1.2 โปรแกรม Zoom Rooms Version 4.4.1 เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุมทางไกลเป็น

โปรแกรมท่ีใชง้านง่ายสามารถใชไ้ดก้บัทุก Platform เช่น Smartphone, IPad, Tablet, Computer, PC 

สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้50 คน แบบเสียงสําหรับ Version ฟรี แต่สําหรับ Version ท่ีมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย  475.79 บาท/เดือน สามารถรองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้100 คน และมีความละเอียดของ

ภาพสูงสุด 720p ความละเอียดของภาพจะขึ้นอยูก่บัอุปกรณ์ของกลอ้งท่ีใชเ้ช่ือมต่อ 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 โปรแกรม Zoom Rooms Version 4.4.1 

 4.1.3 โปรแกรม Cisco WebEx Meetings Version 39.4.0 เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุม

ทางไกล สามารถใชไ้ดท้ั้ง Web Application และ ซอฟตแ์วร์ (Software) ค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ิเฉล่ีย 

หรือ 761.77 บาท/เดือน รองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้100 คน และมีความละเอียดของภาพ 720p  

 

 

 

รูปท่ี 4.3 โปรแกรม Cisco WebEx Meetings Version 39.4.0 
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4.1.4 โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุมทางไกลท่ีไม่มี

ค่าใชจ่้ายใดๆ สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้10 คนและมีความละเอียดภาพ 720p สามารถ

ใชไ้ดก้บัทุก Platform เช่น Smartphone, IPad, Tablet, Computer, PC. 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 4.4 โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 
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4.2 รวบรวมข้อมูลท่ีเกีย่วกบัห้องประชุมต่างๆท่ีใช้ในการประชุมทางไกล 

 1. ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประมาณ 12 – 14 ท่ีนั่ง โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Hardware Cisco Telepresence ติดตั้ งอยู่

ประจาํหอ้ง ในการประชุมทางไกล 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แผนผงัหอ้งประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 หอ้งประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา 
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2. หอ้งประชุม 616 ชั้น 7 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช  สามารถรับรองผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประมาณ 20-25  ท่ีนั่ง โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Hardware Cisco Telepresence ติดตั้ งอยู่

ประจาํหอ้ง  ในการประชุมทางไกล 

 

 

รูปท่ี 4.7 แผนผงัหอ้งประชุม 616 อาคารศรีสวรินทิรา 

 

รูปท่ี 4.8 หอ้งประชุม 616 อาคารศรีสวรินทิรา 
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3. ห้องประชุมขนาดเล็กอาคาร SIMR ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช สามารถรับรองผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประมาณ 6-8 ท่ีนั่ง โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Hardware Cisco Telepresence ติดตั้งอยู่ประจาํ

หอ้ง ในการประชุมทางไกล 

 

 รูปท่ี 4.9 แผนผงัหอ้งประชุมขนาดเลก็อาคาร SIMR ชั้น 2  

 

รูปท่ี 4.10  หอ้งประชุมขนาดเลก็อาคาร SIMR ชั้น 2 
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4.  หอ้งประชุมขนาดใหญ่อาคาร SIMR ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช สามารถรับรองผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประมาณ 70 ท่ีนั่ง โดยใช้อุปกรณ์ประเภท Hardware Polycom HDX 8000 ในการประชุม

ทางไกล 

 

รูปท่ี 4.11 แผนผงัหอ้งประชุมขนาดใหญ่อาคาร SIMR ชั้น 1 

 

รูปท่ี 4.12 หอ้งประชุมขนาดใหญ่อาคาร SIMR ชั้น 1 
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4.3   สรุปผลการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีใช้ในการประชุมทางไกล 

จากการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้งหมดของ ซอฟตแ์วร์(Software) แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่าง

กนัตามรูปแบบของการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

4.3.1   Polycom Real Presence Desktop 

Polycom Real Presence Desktop Version 6.0.0.4796 นั้ นสามารถรองรับผู ้เข้า ร่วมการ

ประชุมได้ 50 ถึง 100 คน รองรับการเช่ือมต่อแบบ H.323 และ SIP รองรับปฏิบติัการ Windows, 

Linux, Mac, IOS, Android ส่วนการใช ้Bandwidth ในการส่งขอ้มูลนั้นสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ

ตั้งแต่ 1024 kbps - 1920 kbps หรือมากกวา่ ขึ้นอยูก่บัความเร็วของเครือข่ายรองรับการเช่ือมต่อแบบ

มีสาย(LAN)และไร้สาย(Wi-Fi) มีการเขา้รหัสของขอ้มูลหลายรูปแบบซ่ึงไดแ้ก่ AES, TLS, ARTP 

และ Polycom Real Presence Desktop ยงัสามารถเช่ือมต่อหรือ Call ไปยงัฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ต่างๆไดห้ลายชนิดท่ีอยู่ในเครือของ Polycom และสามารถ Call ไปยงัฮาร์ดแวร์ (Hardware) ชนิด

อ่ืนๆ ผา่น MCU โดย Polycom Real Presence Desktop นั้นสามารถเช่ือมต่อแบบ จุดต่อจุด (Point to 

Point) ได้ทันทีแต่การเช่ือมต่อแบบ Multi Point จาํเป็นต้องมีการใช้ MCU ในการเช่ือมต่อและ

สามารถจดัการหอ้งประชุมต่างๆไดผ้า่นทาง  

4.3.2   Zoom Rooms 

Zoom Rooms Version 4.4.1 นั้ นมีค่าใช้จ่าย 475.79 บาทต่อเดือนรองรับผู ้เข้าร่วมการ

ประชุมไดสู้งสุด 100 คนและรองรับการเช่ือมต่อ SIP และ H.323 รองรับระบบปฏิบติัการ Windows, 

Linux, Mac, IOS, Android ใช้ Bandwidthในการรับส่งข้อมูล มากกว่า 1.5 Mbps สําหรับความ

ละเอียดของภาพ 1080p ใช้ Bandwidth 3 Mbps ขึ้นไปรองรับการเช่ือมต่อแบบมีสายและแบบไร้

สายมีการเขา้รหสัของขอ้มูลในรูปแบบ UDP, TLS, TCP ละไม่จาํเป็นตอ้งมี MCU เป็นของตนเอง 

4.3.3    Cisco WebEx 

Cisco WebEx Version 39.4.0 นั้นมีราคาค่ารายเดือนอยู่ท่ี 761.77 บาท ต่อเดือน สามารถ

รองรับการเช่ือมต่อได้ทั้งแบบ H.323 และ SIP และสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้ 100 คน 

รองรับระบบปฏิบัติการ Windows,  Linux, Mac, IOS, Android  ใช้ Bandwidth ในการรับและส่ง

ข้อมูล 2 – 3 Mbps หรือมากกว่ารองรับการเช่ือมแบบมีสาย LAN และแบบไร้สาย Wi-Fi มีการ

เขา้รหสัของขอ้มูลหลายรูปแบบทั้ง TLS, AES และ SRTP อีกทั้ง Cisco WebEx นั้นสามารถเช่ือมต่อ

แบบ จุดต่อจุด (Point to Point) และการเช่ือมต่อแบบ Multi Point โดยไม่จาํเป็นตอ้งมี MCU เป็น

ของตนเอง 
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4.3.4    Skype  

Skype Version 8.46.0.60 นั้นไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ินแต่สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ได้สูงสุดท่ี 10 คน  และ รองรับการเช่ือมต่อแบบ SIP เท่านั้นไม่สามารถเช่ือมต่อแบบ H.323 ได้ 

และ Skype ยงัรองรับ  ระบบปฏิบติัการ Windows, Mac, IOS, Android  และมีการใช ้Bandwidth ใน

การรับส่งขอ้มูล  มากกวา่  1.7 Mbps รองรับการเช่ือมแบบมีสาย LAN และแบบไร้สาย Wi-Fi มีการ

เขา้รหัสของขอ้มูลในรูปแบบ  TLS และ SRTP โดย Skype ไม่จาํเป็นตอ้งมี MCU เป็นของตนเอง

เหมือนกบั  Polycom ในการเช่ือมต่อ ทั้งแบบ จุดต่อจุด (Point to Point) และการเช่ือมต่อแบบ Multi 

Point  

4.4 การเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมท่ีใช้ในการทําการประชุมทางไกล  

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบซอฟตแ์วร์ในการประชุมทางไกลกบัประสิทธิภาพต่างๆของโปรแกรม 

        ประสิทธิภาพ          

  ประเด็น               

เปรียบเทียบ                

ซอฟตแ์วร์  

Polycom 

Version 

6.0.0.4796 

ซอฟตแ์วร์ 

Zoom Rooms 

Version 4.4.1 

ซอฟตแ์วร์  

Cisco WebEx 

Version 39.4.0 

ซอฟตแ์วร์  

Skype 

Version 

8.46.0.60 

ค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ิ 

 

235.41 บาท/

เดือน 

475.79 บาท/

เดือน 

761.77 บาท/

เดือน 

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

50  ถึง 100 คน 100 คน 100 คน 10 คน 

ความละเอียดของภาพ 720p 720p – 1080p 720p 720p - 1080p 

Network Protocol H.323, SIP SIP H.323, SIP SIP 

ระบบปฏิบติัการ 

 

Windows, 

Linux, Mac, 

IOS, Android 

Windows, 

Linux, Mac, 

IOS, Android 

Windows, 

Linux, Mac, 

IOS, Android 

Windows, 

Mac, IOS, 

Android 
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        ประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

เปรียบเทียบ 

ซอฟตแ์วร์ 

Polycom 

Version 

6.0.0.4796 

ซอฟตแ์วร์ 

Zoom Rooms 

Version 4.4.1 

ซอฟตแ์วร์ 

Cisco WebEx 

Version 39.4.0 

ซอฟตแ์วร์ 

Skype 

Version 

8.46.0.60 

ความตอ้งการของ 

Bandwidth 

 

1024 kbps - 

1920 kbps หรือ 

มากกวา่ 

มากกวา่ 1.5 

Mbps /720p

หรือมากกวา่ 

3Mbps/1080p 

มากกวา่ 2-3 

Mbps 

มากกวา่ 1.7 

Mbps 

รูปแบบของการ

เช่ือมต่อ 

 

 

 

 

 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบมีสาย 

LAN 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย

หรือ 

Wi-Fi, 3G, 4G 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบมีสาย 

LAN 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย

หรือ  

Wi-Fi, 3G, 4G 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบมีสาย 

LAN 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย

หรือ 

 Wi-Fi, 3G, 4G 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบมีสาย 

LAN 

-การเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย

หรือ  

Wi-Fi, 3G, 4G 

การเขา้รหสัของขอ้มูล 

 

TLS, AES, 

SRTP 

UDP, TLS, 

SRTP 

 

TLS, AES, 

SRTP 

TLS, SRTP 
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จากท่ีคณะผูจ้ ัดทําได้ศึกษาและเปรียบเทียบจากผูท้ดลองใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการทาํ    

ประชุมทางไกล ต่างๆในศูนย ์ SITEL จากผูรั้บการรักษา 40  ราย ผลสรุป ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบจากผูท้ดลองใชโ้ปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุมทางไกล 

กรณีท่ี ช่ือระบบ รายละเอียด จาํนวน

ผูใ้ช ้

รูปแบบการ

เช่ือมต่อ 

1 Skype V. 

8.46.0.60 

มีการใชง้านไม่บ่อยนกั และผูเ้ขา้ร่วม

การประชุมไม่เกิน 10 คน 

14 คน อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย, 

Wi-Fi, 3G, 4G 

2 Polycom V. 

6.0.0.4796 

มีการใชง้านบ่อยคร้ังและใชง้านเป็น

ประจาํ มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 10 คนขึ้น

ไป 

6 คน อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย, 

Wi-Fi, 3G, 4G 

3 Cisco WebEx 

V.39.4.0 

มีการใชง้าน 3 หรือ 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

และมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมากกวา่ 

10 คน 

9 คน อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย, 

Wi-Fi, 3G, 4G 

4 Zoom Rooms 

V. 4.4.1 

มีการใชง้าน 3 หรือ 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

และมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมากกวา่ 

10 คน 

11 คน อินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย, 

Wi-Fi, 3G, 4G 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1    สรุปผลดําเนินโครงการ 

5.1.1   สรุปโครงงาน 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบติัความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ ในการประชุมทางไกลของ

โรงพยาบาล จากการท่ีคณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไดศึ้กษาและเก็บรวบรามขอ้มูลพื้นฐาน

ดา้นซอฟต์แวร์ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลท่ีใชส้ําหรับการทาํการประชุมทางไกล เพื่อนาํมาใช้

เป็นขอ้มูลใน การพฒันาและความเหมาะสมในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในแต่ละงาน การประชุม

ทางไกลทั้งน้ีทางคณะผูจ้ดัทาํ จึงไดเ้ร่ิมการเปรียบเทียบซอฟตแ์วร์และการเช่ือมต่อไร้สายของศูนย์

การศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้นการแพทยข์องโรงพยาบาลศิริราชให้ ไดรั้บประโยชน์และงาน

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้  จากการศึกษาและทาํการทดลองเก็บข้อมูลจากผูท้ดลองใช้

โปรแกรมพบว่า โปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 มีผูใ้ช้งานมากท่ีสุดเพราะใช้งานง่ายและ

สามารถติดตั้งไดทุ้กอุปกรณ์ เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค และไม่มีค่าใชจ่้ายใน

การใชง้าน นอกจากน้ีโปรแกรม Skype Version 8.46.0.60 ยงัรองรับไดทุ้กระบบปฏิบติัการ ไม่วา่จะ

เป็นระบบปฏิบติัการ windows, Mac, IOS, และ Android ท่ีแพร่หลายในยคุปัจจุบนั ทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึง

ไดง้่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 

5.1.2   ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน   

1.   ในการประชุมทางไกลของโรงพยาบาล โดนปล่อยสัญญาณรบกวนขณะมีการ

ประชุม   

2.   ในการประชุมทางไกล ถา้ผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ไมมี่ความรู้ความเช่ียวชาญทั้งสอง

ฝ่ายจะทาํใหก้ารส่ือสารไม่ตรงกนัยากต่อการประชุมทางไกล 

5.1.3   ข้อเสนอแนะ 

1. การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์คร้ังน้ีการเก็บขอ้มูลดา้นต่างๆยงัไม่ครอบคลุม อาจ

ใช้ เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานในทางวิชาการเพื่อการเปรียบเทียบท่ี

ครอบคลุมยิง่ขึ้น   
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5.2      สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1   ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ 

1.    ฝึกใหรู้้จกัความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายในงาน 

2.    ฝึกใหมี้ความตรงต่อเวลา 

3.    ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ การทาํงานของจริงในองคก์รขนาดใหญ่ 

4.    ไดรั้บความรู้จากการศึกษาทาํการประชุมทางไกลท่ีถูกตอ้ง 

5.    ไดเ้รียนรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการปฏิบติังานและเรียนรู้วิธีแกปั้ญหา 

        เฉพาะหนา้ 

5.2.2    ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิ 

1.    ขอ้มูลท่ีตอ้งทาํการศึกษาเก่ียวกบัระบบงานส่วนมากเป็นภาษาต่างประเทศ 

2.    ส่วนมากในการทาํ การประชุมทางไกลปลายทางจะใชภ้าษาต่างประเทศ 

3.    ไม่เคยมีประสบการณ์ดา้นการทาํการประชุมทางไกล มาก่อนจึงตอ้งเรียนรู้ 

        ระบบใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

5.2.3    ข้อเสนอแนะ 

1.    ควรศึกษาคู่มือการใชง้านการประชุมทางไกล และงานวิจยัต่างๆจนเกิดความ   

       เขา้ใจ 

2.    ควรมีการศึกษาหรือฝึกภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 

3.    นาํประสบการณ์และความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการฝึกงานสหกิจมาใชใ้หเ้กิด 

       ประโยชน์สูงสุด 
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ภาคผนวก ก 

การติดตั้งโปรแกรม 

การติดตั้งโปรแกรม Skype 

1.   การดาวน์โหลดโปรแกรม Skype จากเวบ็ https://www.skype.com 

 

รูปท่ี ก.1 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม Skype 

2.   เม่ือดาวน์โหลดเสร็จ เลือก Install และติดตั้ง 

 

รูปท่ี ก.2  หนา้จอเลือก Install และติดตั้ง 

 

https://www.skype.com/
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3.   ดาํเนินการต่อและรอการติดตั้ง  

 

รูปท่ี ก.3 หนา้จอการรอติดตั้งโปรแกรม 

4.   ติดตั้งโปรแกรมเสร็จ และ ทาํการ login 

 

รูปท่ี ก.4 หนา้จอเม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย 
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5.   การตั้งค่า ไมโครโฟนและลาํโพง 

 

รูปท่ี ก.5 หนา้จอการตั้งค่าไมโครโฟนและลาํโพง 

6.   เร่ิมการสนทนาผา่นโปรแกรม Skype 

    

รูปท่ี ก.6 หนา้จอการเร่ิมสนทนา 
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การติดตั้งโปรแกรม Zoom room 

 1.   เร่ิมเขา้ https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

รูปท่ี ก.7 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom room 

2.   คลิก Run และรอการจนติดตั้งโปรแกรม เสร็จ 

 

รูปท่ี ก.8 หนา้จอการรอและติดตั้งโปรแกรม Zoom room 

3.   หลงัจากการติดตั้ง โปรแกรมเสร็จให ้login เพื่อเขา้สู่ระบบ zoom 

 

รูปท่ี ก.9 หนา้จอการ Login โปรแกรม Zoom room 

https://www.zoom.us/?utm_source=zoom.com
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4.   เขา้สู่โปรแกรม zoom เพื่อเร่ิมเขา้สู่การประชุมทางไกล  

 

รูปท่ี ก.10 หนา้จอการเขา้สู่ระบบโปรแกรม Zoom room 

5.   เลือกเชิญผูติ้ดต่อตามท่ีเราตอ้งการจะเร่ิมประชุมทางไกล 

 

รูปท่ี ก.11 หนา้จอการเลือกผูติ้ดต่อสาํหรับการประชุม 
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6. เร่ิมเขา้สู่การสนทนา 

 

รูปท่ี ก.12 หนา้จอการสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

การติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx meetings  

1.   เขา้ https://www.webex.com/downloads/downloads-thank-you-meetings.html  

เพื่อทาํการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

รูปท่ี ก.13 หนา้จอการดาวน์โหลดโปรแกรม 

2.   กด Run โปรแกรม 

 

รูปท่ี ก.14 หนา้จอรอการดาํเนินการ 

https://www.webex.com/downloads/downloads-thank-you-meetings.html
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3.   กด Next เพื่อดาํเนินการต่อ 

 

รูปท่ี ก.15 หนา้จอการดาํเนินการ 

4.   กดเลือก I accept the terms in license agreement และเลือก next เพื่อดาํเนินการต่อ 

 

รูปท่ี ก.16 หนา้จอการเลือกการติดตั้ง 
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5.   กดเลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 

รูปท่ี ก.17 หนา้จอการเลือก Install เพื่อติดตั้ง 

6.   รอให้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จ 

 

รูปท่ี ก.18 หนา้จอการรอโหลดโปรแกรม 
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7.   ใส่ e-mail ทาํการ login 

 

รูปท่ี ก.19 หนา้จอการ Login 

8.   นาํ URL มาใส่เพื่อเร่ิมเขา้การประชุมทางไกล 

 

รูปท่ี ก.20 หนา้จอการใส่ URL เพื่อเขา้ประชุม 
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 9.  เขา้สู่การเร่ิมสทนา 

 

รูปท่ี ก.21 หนา้จอการเร่ิมสนทนา 
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ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏิบัตงิาน 

 

รูปท่ี ข.1 การติดตั้งเคร่ือง Cisco อาคาร SIMR 

 

 

รูปท่ี ข.2 เป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสอนนกัศึกษาพม่าใชโ้ปรแกรม Teleconference 
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รูปท่ี ข.3 จดัเตรียมหอ้งและอุปกรณ์การประชุมงาน WUNCA 

 

 

รูปท่ี ข.4  ติดตั้งเคร่ือง Teleconference เพื่อเตรียมประชุมงาน WUNCA 
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 รูปท่ี ข.5 ติดตั้งเคร่ือง Cisco อาคารศรีสวรินทิรา 

  

 

รูปท่ี ข.6 Test ระบบกบัผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุม 
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รูปท่ี ข.7 ทดลองการ Teleconference กบัผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุม 
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