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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความ
ตองการรูปแบบรายการ UBU CATV ของบุคลากร และ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีจาํนวน 375 คน ทีไ่ดจาก
การใชตารางสําเร็จรูป เครอซี และมอรแกน เครื่องมือที่ใช
เกบ็ขอมูล คอื แบบสอบถามแบบประเมินคา จาํนวน 38 ขอ 
มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.92 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
 บุคลากร และนักศึกษามีความตองการรูปแบบ
รายการ UBU CATV โดยรวมทุกดาน โดยเรียงลําดับจาก
ความตองการรูปแบบรายการจากมากไปนอย ดังนี้ 1. 
ดานการศึกษา 2. ดานขาวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 3. ดานบันเทิง และ 4. ดานสารคดี และมี
ผูรูวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีชองเคเบิลทีวีของตนเอง 
คิดเปนรอยละ 72
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบันเทิงมี
ความตองการชมภาพยนตรตางประเทศ อยูในระดับมาก 
ดานสารคดีมคีวามตองการชมสารคดีทัว่ไป อยูในระดับมาก  
ดานขาวกิจกรรมมีความตองการชมขาวกิจกรรมนักศึกษา
อยูในระดับมาก  ดานการศึกษามีความตองการชม การติว

วิชากอนสอบของรุนพี่ใหกับรุนนองอยูในระดับมาก ดาน
รูปแบบรายการมีความตองการชมการแนะแนวการศึกษา 
และการอานขาวกิจกรรมอยูในระดับมาก ดานผูดําเนิน
รายการ มีความตองการผูดําเนินรายการที่เปนนักศึกษา
หญิงและชายอยูในระดับมาก

 บุคลากรและนักศึกษามีความคิดเห็นดานระยะ
เวลาท่ีเผยแพร UBU CATV ที่สามารถรับชมไดมากท่ีสุด 

คือ เวลา 12.00-13.00 น. และมีความคิดเห็นดาน
ชวงเวลาเผยแพรที่เหมาะสมท่ีสุด  คือ วันจันทร ถึง
วันอาทิตย เวลา 08.00-20.00 น. รวมไปถึงขอเสนอแนะ
อื่นๆ สรุปไดวา  ตองการใหมีการเผยแพรรายการ UBU 
CATV หลังเลิกเรียน ตั้งแตเวลา 16.30-23.00 น. เพราะ
เปนชวงท่ีมคีวามสะดวก ในการรับชมรายการ UBU CATV 
ของนักศึกษาและบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานบันเทิง ชวงเวลาเผยแพรที่เหมาะสมมาก
ที่สุด คือ เวลา 12.00-13.00 น. ดานสารคดี ชวงเวลา
เผยแพรที่เหมาะสมมากท่ีสุด คือ เวลา 09.00-10.30 น.
ดานขาวกิจกรรม ม.อุบลฯ ชวงเวลาเผยแพรที่เหมาะสม
มากท่ีสุด คือ เวลา 09.00-10.30 น. ดานการศึกษา
ชวงเวลาเผยแพรที่ เหมาะสมมากที่สุด คือ 09.00-
10.30 น. 

ABSTRACT
The purpose of the study aimed to 

investigate the needs of staffs and students on 
UBU CATV format in Ubon Ratchathani University. 
The subjects of the study were a total of 375 

staffs and students, determined by Kerjcie and 
Morgan table. Rating-scale questionnaires, the 
reliability at 0.92, consisting of 38 questions were 
employed for data collection. Furthermore, 

percentage, average, and Standard Deviation 
(S.D.) were applied for data analysis. 
 The fi ndings found in this study were 

demonstrated as follows:



ความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี20

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

 The staffs and students gave priority 
needs of UBU CATV format on education, 
activity news in the university, entertainment, 
and documentary, respectively. About 72% of 
the samples perceived that Ubon Ratchathani 
University had its own cable TV. 
  Considering each factor, the samples 
placed importance, in the high level, on 
international movies for entertainment section, 
general non-fi ction for documentary section, 
student activities for the section of activity news 
in the university, and senior tutorial (before the 
actual test) provided for juniors for the section of 
education. In accordance with the format of UBU 
CATV, the samples placed importance, in the 
high level, on educational guidance and activity 
news reporting. Also, for moderator aspect, the 
samples gave priority, in the high level, on female 
and male students as TV moderators. 
  The staffs and students claimed 
that they could see the UBU CATV between 
noon-1.00 p.m. Also, the most appropriate 
broadcasting time period was Monday-Sunday,
between 8.00 a.m. – 8.00 p.m. For other 
recommendations, the representative samples 
wanted to see UBU CATV after school, 4.30 – 11.00 
p.m., because of their convenience.  

  According to broadcast ing t imes 
of each factor, the most proper time of
entertainment was noon – 1.00 p.m. and 

9.00 - 10.30 a.m. for documentary, activity 
news in the university, and education.  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา
 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการ UBU CATV เพ่ือดําเนินงาน

เคเบิลทีวี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและเผยแพร
ขอมูลขาวสารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง มีคณาจารย 
บคุลากร นกัศึกษา เปนกลุมเปาหมาย และ ฝายเทคโนโลยี

ทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ เปนผูดําเนินการวาง
ระบบสายเคเบิล ไปยังคณะ หนวยงานสังกัด มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมท้ัง โรงอาหารกลาง  เริ่มทดลองสง
สัญญาณเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 เปนตนมา
 การผลิตรายการ UBU CATV ฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีอุปกรณ และเจาหนาที่ที่มีความรูดาน
โสตทัศนูปกรณอยูแลว จึงไมมีปญหาดานผลิตรายการ
 ผังโดยรวมของรายการ UBU CATV ประกอบ
ดวย เพลงประจาํมหาวทิยาลยั สารคดี ภาพยนตร รายการ 
รอบร้ัว ม.อุบลฯ โตะขาวชาว ม.อุบลฯ และนายกสโมสร

พบนักศกึษา ทีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนผูผลติรายการ 

เริ่มสงสัญญาณตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. โดยประมาณ  
วันจันทรถึงวันศุกร และมีแนวคิดที่จะใหนักศึกษา เขามา
มีสวนรวมในการดําเนินรายการ ที่ผานมาคณะกรรมการ 
UBU CATV ไดจัดใหมีการประกวดพิธีกร ผูประกาศและ
ผูบรรยาย เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ เขารวม
เปนทีมผลิตรายการของ UBU CATV
 การดําเนินงานในระยะแรก มีคณะกรรมการ 
UBU CATV จํานวน 15 คน คณะกรรมการสวนใหญเปน
บุคลากรสํานักวิทยบริการ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. บรรชา บุดดาดี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เปน
ประธาน และนางสาวมะลิวัลย สินนอย รองผูอํานวยการ

ฝายบริการและพัฒนาเปนรองประธาน จึง พูดคุย และ
ระดมความคิดกนัในกลุมเล็ก ผงัรายการตางๆ จงึคดิขึน้เอง
โดยคณะกรรมดังกลาว  กลุมเปาหมาย ควรจะบริโภคเร่ือง
ราวสาระตางๆ ทีค่ณะกรรมการชวยกนักาํหนด ขึน้ โดยยดึ
เอาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ภายในสํานักวิทยบริการ

เพื่อประหยัดงบประมาณในการดําเนินงานระยะแรก 
จึงเปนการปรับการทํางาน ใหสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมี
อยู ประสิทธิภาพในการสงสัญญาณและการผลิตรายการ 
จึงยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดวยขอจํากัดในดาน
งบประมาณ อุปกรณ เครื่องมือ และบุคลากร จึงสงให

การทํางานไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร
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 จากผลการประชมุของคณะกรรมการ UBU CATV 

จงึมีความเห็นใหคณะกรรมการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา
ที่มีการดําเนินงานดานเคเบิลทีวี เพื่อเปนแนวทางการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการ UBU CATV โดย ศกึษาดูงาน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 จากการศึกษาดงูานทาํใหเหน็ระบบการทาํงานที่
แตกตาง ซึ่งสถาบันการศึกษาท่ีดําเนินงานดานนี้ สวนใหญ
ใชการสงสัญญาณผานระบบไฟเบอรออฟติก เพื่อการ
สงสัญญาณภาพท่ีคมชัด มีสตูดิโอท่ีไดมาตรฐานท้ังภาพ 
แสง และเสียง บุคลากรท่ีมีความชํานาญดานน้ีโดยตรง 
ประกอบกับงบประมาณทีเ่พยีงพอกบัการดาํเนินงานตลอด
ทั้งป  
 จากแนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงาน สมควรนํา
แนวทางในการปรับปรุงระบบการสงสัญญาณใหดีขึ้นและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น  เชน การสงสัญญาณผานระบบไฟเบอร
ออฟตกิ หรอืสงสญัญาณระบบคลืน่ความถีร่ะยะส้ัน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพความคมชัดของภาพและเสียง หากผลตอบ
รับจากผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ อาจมีการขยาย
เวลาในการสงสญัญาณตามความเหมาะสมตอไปในอนาคต
 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนการทํางานของ
คณะกรรมการเพียงฝายเดียว จึงไมทราบถึงความตองการ
ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วามีความคิดเห็นอยางไรกับการดําเนินงาน
ของ UBU CATV ที่ผานมา ดังน้ัน จึงตองทําการ วิจัย 
ความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV ของบุคลากร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตองการรูปแบบรายการ 

UBU CATV ของบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
 2. เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ดานระยะเวลาท่ีเผย

แพร UBU CATV ที่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสามารถรับชมได

สมมติฐานการวิจัย
 ประชาคมสวนใหญยังไมทราบถึง การดําเนิน
งานของ UBU CATV เพราะเร่ิมดําเนินการและขาดการ
ประชาสมัพนัธ ประกอบกบัรปูแบบรายการทีย่งัไมนาสนใจ 
เพราะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเปนสวนใหญ  อีกทั้ง
ขาดการมีสวนรวมของประชาคม จงึเปนการส่ือสารทางเดียว
ไมมีขอมูลยอนกลับ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ที่ทําการวิจัย คือ บุคลากรสาย ก ข ค 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานเงินงบประมาณ 
พนักงานเงินรายได นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุก
ชั้นป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 15,049 คน 
แบงเปนดังนี้

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 
บุคลากรทุกสายงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก 
ขาราชการ สาย ก ข ค พนักงานของรัฐทุกประเภท  
ลูกจางทุกประเภท จํานวน 1,424 คน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกชั้นป จํานวน 13,625 
รวมท้ังส้ิน 15,049 คน โดยการสุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปเครอซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
ไดกลุมตัวอยาง 375 คน  ในการกําหนดกลุมตัวอยาง 
โดยดําเนินการสุมตามขั้นตอนตอไปนี้
 1.  แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก 
บุคลากร และนักศึกษา โดยคํานวณหาเปอรเซ็นตของ

จํานวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  แลวนํามาหา
คาจริงจากกลุมตัวอยาง 375 คน จะไดจํานวนบุคลากรที่
ตองตอบแบบสอบถาม 34 คน จํานวน และนักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม 341 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV 
ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
แบบสอบถามประกอบดวยคําถามแบบปดและแบบเปด 
โดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
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ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป เปนคําถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  
อาชีพ สังกัดหนวยงานและขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
รับชม UBU CATV  

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 
เกี่ยวกับความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV ของ
บคุลากรและนักศกึษามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี มี 5 ระดับ
คา ไดแก มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสดุ ขอความ
ในแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการรูปแบบรายการ 
UBU CATV ในดานตางๆ 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบประเมิน
คา เก่ียวกับความคิดเห็นดานระยะเวลาท่ีเผยแพร UBU 
CATV ที่บุคลากรและนักศึกษาสามารถรับชมได มี 
5 ระดับคา ไดแก เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางย่ิง ขอความในแบบ
สอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นดานระยะเวลาที่เผยแพร 
และชวงเวลาของการเผยแพรรายการดานตางๆ ของ UBU 
CATV ที่บุคลากร และนักศึกษาสามารถรับชมได

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การสรางเคร่ืองท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

มีขั้นตอนดังตอไปนี้
 1.  ศึกษาการสรางเครื่องมือและลักษณะการ
เขียนแบบสอบถามจาก สุวิมล ติรกานันท (2550 : 15-99) 
สนิ พนัธุพนิจิ (2551 : 99-98) รปูแบบรายการโทรทศันเพือ่

การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534 : 501-
504)  รวบรวมเน้ือหาสาระสรางเปนแบบสอบถาม เพ็งศรี 
เหลาเจริญ (2540 : 136-145)

2.  นาํแบบสอบถามฉบับราง จดัสงใหผูเชีย่วชาญ 
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรง

ทางดานเนือ้หาของคาํถามแตละขอ เพือ่คาํนวณหาคาดชันี
ความสอดคลองระหวางขอคาํถามและวัตถปุระสงค (Item-
Objective Congruence Index : IOC) ขอคาํถามทีด่ตีองมี

คา IOC ไมตํา่กวา 0.5 สวุมิล ตริกานันท (2550 : 165-166) 

 สตูรทีใ่ชในการคาํนวณ  IOC =   
∑

        
R 

n 

 R =  ผลคูณของคะแนนกับจาํนวนผูเชีย่วชาญ
ในแตละระดับความสอดคลอง
 n  =  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 โดยมีรายชื่อผูเช่ียวชาญดังตอไปนี้
  2.1 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสิน 
และสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2.2 หวัหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   2.3 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3.  นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขเรียบรอย
แลว ตามขอ 2 ซึง่แบบสอบถามมีคาความนาเช่ือถอืที ่0.92 
นําไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในการวิจัย
สถาบันตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
 1. ผู วิ จั ยทํ าหนั งสือขอความอนุ เคราะห  
ถึงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราช
ธานี เพื่อขออนุญาตใชอาคารสมจิตตยอดเศรณี (หอง
สมุดกลาง) และอาคารขอมูลทองถิ่น ในการเก็บขอมูลจาก
นักศึกษากลุมตัวอยาง ที่มาใชบริการของหองสมุดในชั้น
ตางๆ ระหวางเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2553
 2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเองตามคณะตางๆ 

โดยเฉพาะ ในสวนของกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยัวิเคราะหขอมูล ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป Excel จัดกระทําขอมูลตามข้ันตอน
ตอไปนี้
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 1. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุก
ฉบับ  จํานวนทั้งสิ้น 375 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย เพื่อนํา
ใชในการวิเคราะหขอมูล
 2. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่ เปนราย
ละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มาลงรหัสใน Cod-
ing Form  แลววิเคราะหขอมูลโดยสถิติพื้นฐาน คารอยละ  
เพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
 3. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม
ความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV ของบุคลากร
และนักศกึษามหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีลกัษณะมาตราสวน
ประมาณคา นําคําตอบคาคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม
มาลงรหัสใน Coding Sheet ซึง่นํา้หนักของคาคะแนนแบง
ออกเปน 5 ระดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.  แบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นดานระยะเวลาที่ เผยแพร UBU CATV 
ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ลักษณะมาตราประเมินคา (rating scale) นําคําตอบคา
คะแนนของผูตอบแบบสอบถามมาลงรหัสใน Coding 
Sheet ซึง่นํา้หนกัของคาคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย
 การวเิคราะหขอมลู ผูวจิยัเปนผูวเิคราะหผล ทีไ่ด
จากการประมวลผล แบบสอบถามในแตละตอนดังนี้  ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
จํานวน 65 คน จําแนกเพศหญิง จํานวน 220 คน และเพศ

ชาย จํานวน 155 คน และผูตอบแบบสอบถามนักศึกษา
มากที่สุด จํานวน 340 คน รองลงมาไดแกพนักงานของรัฐ 
จํานวน 18 คน และขาราชการ จํานวน 13 คน สุดทาย คือ 

ลูกจาง จํานวน 4 คน 
ผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามหนวยงานสังกดั

คณะบริหารศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 57 คน รองลงมา

ไดแก คณะวิทยาศาสตร จํานวน 50 และคณะนิติศาสตร 
จํานวน 48 คน และ ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดไดแก 
สํานักวิทยบริการ และสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน หนวยงานละ 2 คน และ ผูตอบแบบสอบถาม
ที่รูวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีชองเคเบิลทีวีของตนเอง
มากที่สุดถึง จํานวน 270 คน สวนผูไมรูมีจํานวน 105 คน 
มีผูรูมากกวาผูไมรู จํานวน 165 คน (รอยละ 47) จาก
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 375 คน  
  ตอนท่ี 2 รูปแบบรายการ UBUCATV ที่
บุคลากร และนักศึกษาตองการ

1. ดานบันเทิง รูปแบบรายการ UBU CATV 
ที่บุคลากร และนักศึกษาตองการดานบันเทิงมากท่ีสุด
อันดับหนึ่ง ไดแก ภาพยนตรตางประเทศ คาเฉลี่ย 4.04 
รองลงมา ไดแก เพลงและคอนเสิรตทั่วไป คาเฉลี่ย 3.94 
เพลงท่ีเกี่ยวกับ ม.อุบลฯ คาเฉล่ีย 3.81 และ วีดิทัศน
การออกกําลังกาย คาเฉล่ีย 2.97 เปนอันดับสุดทาย

2. ดานสารคดี รปูแบบรายการ UBU CATV ที่
บคุลากร และนกัศกึษาตองการดานสารคดมีากทีส่ดุอนัดบั
หนึ่ง ไดแก สารคดีทั่วไป คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมา ไดแก 
สารคดีชีวประวัติ และรายการธรรมะเขาใจงาย คาเฉลี่ย 
3.93 และ สารคดีเชิงวิชาการ คาเฉลี่ย 3.86 เปนอันดับ
สุดทาย

3. ดานขาวกจิกรรมภายในมหาวิทยาลัยอบุล
ราชธานี รูปแบบรายการ UBU CATV ที่บุคลากรและ
นักศึกษาตองการดานขาวกิจกรรมภายใน ม.อุบลฯ มาก
ที่สดุ ไดแก ขาวกิจกรรมนักศึกษา คาเฉล่ีย 4.15 รองลงมา 
ไดแก ขาวกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉล่ีย 4.07 และ
ขาวประชาสัมพันธทั่วไป คาเฉล่ีย 4.01 และขาวบุคคล
ที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย 3.89  เปน
อันดับสุดทาย

4. ดานการศกึษา รปูแบบรายการ UBU CATV
ที่บุคลากร และนักศึกษาตองการดานการศึกษามากที่สุด
ไดแก เผยแพรการติววิชากอนสอบของรุนพี่ใหกับรุนนอง 

คาเฉล่ีย 4.13 รองลงมา ไดแก เผยแพรเทปการเรียน
การสอนทีน่าสนใจคาเฉลีย่ 4.11 ถายทอดสดการเรยีนการ
สอนผาน UBU CATV คาเฉล่ีย 3.97 และ เผยแพรการ

ประชุม เสวนา อบรม สัมมนา คาเฉล่ีย 3.62 เปนอันดับ
สุดทาย
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5. สวนความตองการรปูแบบรายการทัง้ 4 ดาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้   
  1. ดานการศึกษา  
  2. ดานขาวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

 3.  ดานบันเทิง 
  4.  ดานสารคดี 
  6. ความตองการรูปแบบรายการและผูดาํเนิน
รายการ

6.1 ความตองการดานรปูแบบรายการมากทีส่ดุ 
ไดแก รูปแบบการอานขาวกิจกรรม และเหตุการณที่นา
สนใจ คาเฉล่ีย 4.04 และรูปแบบการแนะแนวการศึกษา 
คาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา ไดแก รูปแบบการสาธิตและการ
ทดลอง คาเฉลีย่ 3.97 รปูแบบการอภปิรายของผูเชีย่วชาญ 
คาเฉล่ีย 3.86  และความตองการรูปแบบรายการนอยทีส่ดุ 
ไดแก รูปแบบการสัมภาษณ คาเฉลี่ย 3.77

6.2 ความตองการดานผูดาํเนินรายการมากท่ีสดุ
อนัดับหนึง่ ไดแก ผูดาํเนนิการท่ีเปนนกัศกึษาหญงิและชาย 
คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมา ไดแก ผูดําเนินการที่เปนบุคลากร
และนักศึกษาทั้งหญิงและชาย คาเฉลี่ย 3.79 และผูดําเนิน
การที่เปนบุคลากรหญิงและชาย คาเฉลี่ย 3.69 เปนอันดับ
สุดทาย

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นดานระยะเวลาที่เผยแพร 
UBU CATV ที่บุคลากร และนักศึกษาสามารถรับชมได
  1. เห็นดานระยะเวลาที่เผยแพรมากท่ีสุด
ไดแก วันจันทร-วันอาทิตย เวลา 08.00-20.00 น. คาเฉลี่ย 
3.95 รองลงมา ไดแก วนัจนัทร-วนัศกุร เวลา 08.00-20.00 
น. คาเฉลี่ย 3.78 วันจันทร-วันอาทิตย เวลา 08.30-16.30 

น. คาเฉล่ีย 3.72 และความคิดเห็นดานระยะเวลาท่ีเผยแพร
นอยที่สุด ไดแก วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-16.30 น. 
คาเฉลี่ย 3.41

2. ขอคิดเห็นดานชวงเวลาของการเผยแพร
รายการดานตางๆ
  2.1 ขอคิดเห็นชวงระยะเวลาเผยแพรรายการ

ดานบันเทิงมากที่สุด ไดแก 12.00-13.00 น. (รอยละ 
26.93) รองลงมา ไดแก 16.00-16.30 น. (รอยละ 19.47) 
10.30-12.00 น. (รอยละ 16.80)  09.00-10.30 น. (รอย

ละ 11.20) และ 13.00-14.30 น. (รอยละ6.13) เปนอนัดับ
สุดทาย
 2.2 ขอคิดเห็นชวงระยะเวลาเผยแพรรายการ
ดานสารคดีมากที่สุด ไดแก 09.00-10.30 น. (รอยละ 
25.87) รองลงมา ไดแก 08.30-09.00 น. 10.30-12.00 น. 
(รอยละ 15.20) 16.00-16.30 น. (รอยละ 14.93)  14.30-
16.00 น. (รอยละ 13.87) และ 12.00-13.00 น. (รอยละ 
5.87) เปนอันดับสุดทาย
 2.3 ขอคิดเห็นชวงระยะเวลาเผยแพรรายการ
ดานขาวกจิกรรม ม.อบุลฯ มากทีส่ดุ ไดแก 09.00-10.30 น. 
(รอยละ 24.27) รองลงมา ไดแก 12.00-13.00 น. (รอยละ 
17.33) 08.30-09.00 น. (รอยละ 15.47)  10.30-12.00 น. 
(รอยละ 14.13) และ 13.00-14.30 น. (รอยละ 8.00) เปน
อันดับสุดทาย
  2.4 ขอคิดเห็นชวงระยะเวลาเผยแพรรายการ
ดานการศึกษามากท่ีสุด ไดแก 09.00-10.30 น. (รอยละ 
28.00) รองลงมา ไดแก 10.30-12.00 น. (รอยละ 19.20) 
08.30-09.00 น. (รอยละ 16.00)  12.00-13.00 น. (รอย
ละ 12.27) และ 16.00-16.30 น. (รอยละ 6.93) เปนอนัดบั
สุดทาย
  2.5 ชวงเวลาทีส่ามารถชม UBU CATV มากทีส่ดุ 
ไดแก 12.00-13.00 น. (รอยละ 35.73) รองลงมา ไดแก 
15.00-16.30 น. (รอยละ 21.33) 11.00-12.00 น. (รอยละ 
21.07) และ 07.00-08.30 น. (รอยละ 12.53) เปนอันดับ
สุดทาย

อภิปรายผล
 การศึกษาความตองการรูปแบบรายการ UBU CATV 
ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการวิจยัแสดงใหเห็นวามผีูรูวามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

มีชอง UBU CATV มากกวาผูไมรูถึง 44 เปอรเซ็นต ซึ่งไม
สอดคลองกบัสมมตฐิานการวจิยัทีก่ลาววาประชาคมสวนใหญ 
ไมทราบถึงผลดําเนินงาน UBU CATV รวมถึงรูปแบบ
รายการยังไมนาสนใจ เพราะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ศึกษาเปนสวนใหญซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยที่เรียงลําดับ 

ความตองการรูปแบบรายการท้ัง 4 ดาน ความตองการดาน
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การศึกษามากที่สุดถึง 29 เปอรเซ็นต ผูวิจัยไดนําประเด็น
สําคัญมาอภิปรายผล โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
  1. รูปแบบรายการ UBU CATV ที่บุคลากร 
และนักศึกษาตองการดานบันเทิง โดยรวมมีความ
ตองการอยูในระดบัมาก โดยภาพยนตรตางประเทศมคีวาม
ตองการมากทีส่ดุ รองลงมาไดแก เพลงและคอนเสิรตทัว่ไป 
สวนความตองการนอยทีส่ดุ คอื วดีทิศันการออกกาํลงักาย 
ดานสารคดี โดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ซึ่ง
สารคดีทัว่ไป เชน การทองเท่ียว กฬีา งานอดิเรก วฒันธรรม
ประเพณีตางๆ มีความตองการมากที่สุด รองลงมา ไดแก 
สารคดีชีวประวัติ และรายการธรรมะเขาใจงาย สวนความ
ตองการนอยทีส่ดุ คอื สารคดเีชงิวชิาการ ดานขาวกจิกรรม
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมมีความตองการ
ในระดับมาก ขาวกิจกรรมนักศกึษามีความตองการมากท่ีสดุ 
รองลงมาไดแก ขาวกิจกรรมการเรียนการสอน สดุทายดาน
การศึกษา โดยรวมมีความตองการในระดับมาก โดยการ
เผยแพรการติววิชากอนสอบของรุนพี่ใหกับรุนนองมีความ
ตองการมากที่สุด  ความตองการรูปแบบรายการ โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน
  สรุปรูปแบบรายการ UBU CATV ที่บุคลากร 
และนักศึกษาตองการท้ัง  4 ดาน  เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังน้ี 1. ดานการศึกษา 2. ดานขาว
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั 3. ดานบันเทิง และ 4. ดาน
สารคดี  
 สวนความตองการรปูแบบรายการโดยรวม อยูใน
ระดับมาก รูปแบบรายการการอานขาวกิจกรรมฯ และรูป
แบบการแนะแนวการศกึษา มคีวามตองการมากทีส่ดุ และ

ความตองการดานผูดาํเนินรายการมากท่ีสดุ ไดแก ผูดาํเนิน
รายการท่ีเปนนักศึกษาหญิงและชาย 2. ขอคิดเห็นดาน
ระยะเวลาท่ีเผยแพร UBU CATV ที่บุคลากรและนักศึกษา

รับชมได โดยดานความคิดเห็นดานระยะเวลาที่เผยแพร มี
ความตองการในภาพรวมในระดับมาก สวนความคิดเห็น
ดานระยะเวลาทีเ่ผยแพรเหน็ดวยมากทีส่ดุ ไดแก วนัจนัทร-
วนัอาทิตย เวลา 08.00-20.00 น. และเห็นดวยนอยท่ีสดุ คอื 
วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-16.30 น.  

  ขอคดิเห็นดานชวงเวลา ของการเผยแพรรายการ
ดานบนัเทงิ เหน็ดวยมากท่ีสดุ ไดแก เวลา 12.00-13.00 น. 
และชวงเวลา 13.00-14.30 น. ดานสารคดี เห็นดวยมาก
ที่สุด ไดแก เวลา 09.00-10.30 น. เห็นดวยนอยที่สุด คือ 
ชวงเวลา 12.00-13.00 น.  ดานขาวกิจกรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เห็นดวยมากที่สุด ไดแก เวลา 09.00-10.30 
น. เห็นดวยนอยที่สุด คอื ชวงเวลา 13.00-14.30 น. ดาน
การศึกษา เห็นดวยมากที่สุดไดแก เวลา 09.00-10.30 น. 
เห็นดวยนอยท่ีสุด คือ ชวงเวลา 16.00-16.30 น. และ
ชวงเวลาท่ีสามารถชม UBU CATV มากที่สุด ไดแก เวลา 
12.00-13.00 น.
 สวนขอเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัระยะเวลาทีเ่ผยแพร 
UBU CATV ที่บุคลากรและนักศึกษาไดเสนอแนะเพิ่มเติม 
พอสรุปได คือ ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ตั้งแต เวลา 16.30-
24.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาพักผอนวางจากการเลาเรียน  
จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับการรับชม UBU CATV 
มากที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชผลจาก

การวจิยัครัง้นี ้ควรมีการนาํเสนอตอทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

UBU CATV เพือ่ปรบัผังรายการใหสอดคลองกบัความตองการ
ของกลุมเปาหมาย และควรมีการประชาสัมพนัธผงัรายการ
ที่ปรับใหมใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย ที่เปนนักศึกษาและ
บุคลากรอยางทั่วถึง ในหลายชองทาง ทั้งทางอินเทอรเน็ต 
อีเมล โปสเตอร หนังสือเวียน สถานีวิทยุ รวมไปถึง UBU 
CATV ในรูปแบบสปอต อักษรตัววิ่ง สไลดคั่นรายการ 

ควรมีชองทางการมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาปรับเปล่ียนรายการใหทัน
สมัยอยูเสมอ

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย เห็นควรใหมี
การวจิยัเพือ่ทราบความตองการเบ้ืองตนของนักศกึษาและ
บุคลากร เกี่ยวกับรูปแบบรายการ UBU CATV ชวง 1-2 ป 

จากน้ันควรมีการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ ตอรูปแบบ
รายการ UBU CATV อกีครัง้ เพ่ือเปนการตอยอดการวจิยัครัง้นี ้
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และนําผลการวิจัยดังกลาว มาปรับปรุงรายการใหยิ่งดีขึ้น
หรอืเมือ่เกดิปญหาตางๆ ขึน้จากการดาํเนนิงาน กค็วรนาํขอ
ประเด็นปญหาน้ัน มาต้ังเปนหวัขอ ปญหาการวิจยั เพือ่ใหเกดิ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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