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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ในคร้ังน้ีมีผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ผลการสร้างรูปแบบระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 2. ผลการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั      
ราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร       
การประชาสมัพนัธ์ 
 3. ผลการหาความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

ผลการสร้างรูปแบบระบบโทรทัศน์รวม  โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
 การสร้างรูปแบบระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัไดน้าํระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านไดท้าํการทดสอบระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย    
ผลการทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบวา่ ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั มีความสมบูรณ์สามารถนาํไปใชไ้ด ้ผูว้ิจยัจึงได้
นาํระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่าย ติดตั้งไวท่ี้เวบ็ไซต ์http://arc.dru.ac.th ในเมนู 
มรธ.โทรทศัน์รวมออนไลน์ ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เผยแพร่สัญญาณภาพ
และเสียง จาํนวน 16 ช่องรายการ โดยส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 14 ช่องรายการ คือ ARIT 
1 ถึง ARIT 14  ส่วนช่อง ARIT 15 และช่อง ARIT 16 เป็นช่องรายการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลยั และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยั โดยส่งสัญญาณผา่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถรับสัญญาณไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น สัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม, 
เคร่ืองเล่น DVD, Notebook, Android IPTV, การถ่ายทอดสดภายในหอ้งออกอากาศ เพื่อใหอ้าจารย ์
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นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และกิจรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และสามารถ
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี         
โดยช่อง ARIT 15 สามารถควบคุมการทาํงานระยะไกลได ้ซ่ึงทาํใหห้น่วยงานประชาสัมพนัธ์ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ส่งข่าวสารขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทาํให้สะดวก 
และลดเวลา รวมถึงลดค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ ในงานส่วนประชาสัมพนัธ์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ส่วนช่อง ARIT 16 เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูรั้บผิดชอบ      
โดยสามารถประชาสัมพนัธ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อกัษรวิ่ง, โลโก้, คอมพิวเตอร์กราฟิก       
เป็นตน้ โดยการถ่ายทอดสด และการออกแบบการเลือกส่งสญัญาณออกอากาศ 
 

 
 
ภาพท่ี  4.1  รูปแบบ (โมเดล) ระบบโทรทศัน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
  โดยผา่นระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลยั 
 
   ผลการทดลองการสร้างรูปแบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยทดลองการปรับปรุงหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองบนัทึกภาพดิจิตอล 
เพื่อใหห้นา้ท่ีการทาํงานต่างๆ ของระบบเป็นไปตามความตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ปิดหน้าท่ีการทาํงานของ Slip เพื่อเลือกแสดงจอภาพหลายจอทาํให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบโทรทศัน์รวม และลบขอ้ความคาํว่า Slip ออก เพื่อไม่ให้ผูใ้ชง้านไดใ้น
โหมดน้ี โดยทาํการ Disable Function  Monitor Is Visible  ใหมี้ค่าเป็น  “0” 
   2. เปิดการใชง้านปุ่ม Play Back เพื่อผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกดูช่องรายการยอ้นหลงัได้
ทั้ง 16 ช่อง และสามารถ Download เป็น File Media เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ โดยเปิดกบั
โปรแกรม H.264 ของ Digital Video Recorder (DVR) โดยทาํการ Enable Function Play Back Is 
Visible ใหมี้ค่าเป็น “1” 
 3. ปิดหนา้ท่ีการทาํงานของโหมด Log ในการแสดงขอ้ความเกิดความผิดพลาดในการ
เช่ือมต่อสัญญาณทางดา้นขาเขา้ และลบขอ้ความคาํว่า Log เพื่อไม่ใหผู้ไ้ดใ้ชง้านในโหมดน้ี โดยทาํ
การ Disable Function  Alarm Is Visible ใหมี้ค่าเป็น  “0” 
 4. ปิดหนา้ท่ีการทาํงานของโหมด Local cfg. เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชง้านแกไ้ขค่า Parameter ของ 
Digital Video Recorder (DVR) โดยทาํการ Disable Function Advance Is Visible ใหมี้ค่าเป็น “0” 
 5. ปิดหนา้ท่ีการทาํงานของโหมด Device cfg. เพื่อไม่ให้ผูใ้ชง้านแกไ้ขค่า Parameter 
ของ Digital Video Recorder (DVR) โดยทาํการ Disable Function Device Is Visible ใหมี้ค่าเป็น 
“0” 
 

 
 
ภาพท่ี  4.2  การทาํงานของ Web Page/Net Surveillance โดยควบคุมระบบโทรทศัน์รวม  
  โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผลการพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ 
 
 จากการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัธนบุรี ผูว้ิจยัไดน้าํระบบโทรทศัน์รวมท่ีทาํการปรับปรุงเวบ็เพจของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโลโก ้และอกัษร ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ตรวจสอบสามารถ
นาํไปใชไ้ด ้โดยดูผา่นทาง Web page/Net Surveillance ทั้ง 16 ช่องรายการ และในการใหบ้ริการ
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ของหน่วยงานภายใน และกิจกรรมของมหาวิทยาลยัราชภฎั
ธนบุรี ซ่ึงเป็นช่อง ARIT 16 ในกระบวนการส่งสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถเลือกการส่งสัญญาณได้หลากหลายรูปแบบ ทําให้การ
ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารขอ้มูลมีประสิทธิภาพ 
 ในกระบวนการปรับปรุง และพฒันา Web page/Net Surveillance เพ่ือประชาสัมพนัธ์       
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และการออกแบบการเลือก
ส่งสัญญาณออกอากาศ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสาร ของหน่วยงานภายใน และกิจกรรม
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 ผลท่ีไดจ้ากการทดลองการพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ผลการทดลองสามารถแบ่งผลการทดลองได ้2 ส่วน คือ 
    1. ผลการทดลองการปรับปรุง และพฒันา Web page/Net Surveillance ของเคร่ือง
บนัทึกภาพดิจิตอล กับระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัธนบุรี สามารถออกแบบโลโก ้สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตวัอกัษร 
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยใชโ้ปรแกรมออกแบบ
กราฟิก ไดด้งัน้ี 
     1.1 แบบโลโก ้คาํว่า ARIT ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใชโ้ปรแกรมออกแบบกราฟิกสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  4.3   โลโก ้คาํวา่ ARIT ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
    1.2 ตวัอกัษร คาํว่า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยั    
ราชภฏัธนบุรี โดยใชโ้ปรแกรมออกแบบกราฟิกสาํเร็จรูป ดงัน้ี 
 

                        
 
 
ภาพท่ี  4.4 ตวัอกัษร คาํวา่ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบ
เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 
  การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นการดาํเนินการหาค่าความพึงพอใจของผูรั้บชมโทรทัศน์รวม       
โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํนวน 400 คน ซ่ึงแสดงความ
คิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับชมโทรทศัน์รวม ตอนท่ี 3 ความเห็นเพิ่มเติม
ในการรับชมโทรทศัน์รวม และตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรับชมโทรทศัน์รวม โดย
รับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการ
วิเคราะห์ และแปลผลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจาํนวนเพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

เพศ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 217 54.3 
ชาย 124 31 

รวม 341 85.3 
 
  จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เป็นเพศหญิง 
จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเป็นเพศชาย จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจาํนวนเพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

เพศ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 39 9.8 
ชาย 20 5 

รวม 59 14.8 
 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ  
เป็นเพศหญิง จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และเป็นเพศชาย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจาํนวนเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 217 54.3 39 9.8 256 64 
ชาย 124 31 20 5 144 36 

รวม 341 85.3 59 14.8 400 100 
 
  จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64 และเป็นเพศชาย จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

อายุ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 160 40 
21 ปี - 30 ปี 120 30 
31 ปี - 40 ปี 39 9.8 
41 ปี - 50 ปี 15 3.8 
51 ปี - 60 ปี 7 1.8 
60 ปี ข้ึนไป - - 

รวม 341 85.3 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบว่าช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
มากท่ีสุด คือ ช่วงอายุนอ้ยกว่า 20 ปี จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 
21-30 ปี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนช่วงอายุ 60 ปี ข้ึนไป ไม่มีจาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

อายุ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 44 11 
21 ปี - 30 ปี 5 1.3 
31 ปี - 40 ปี 7 1.8 
41 ปี - 50 ปี 3 0.8 
51 ปี - 60 ปี - - 
60 ปี ข้ึนไป - - 

รวม 59 14.8 
 
  จากตารางท่ี 4.5 พบว่าช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
สมุทรปราการ มากท่ีสุด คือ ช่วงอายนุอ้ยกว่า 20 ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมา คือ 
อายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนช่วงอาย ุ51 ปี - 60 ปี และช่วงอาย ุ60 ปี 
ข้ึนไป ไม่มีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 160 40 44 11 204 51 
21 ปี - 30 ปี 120 30 5 1.3 125 31.3 
31 ปี - 40 ปี 39 9.8 7 1.8 46 11.5 
41 ปี - 50 ปี 15 3.8 3 0.8 18 4.5 
51 ปี - 60 ปี 7 1.8 - - 7 1.8 
60 ปี ข้ึนไป - - - - - - 

รวม 341 85.3 59 14.8 400 100 
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  จากตารางท่ี 4.6 พบว่าช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือ ช่วงอายนุอ้ยกว่า 20 
ปี จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.3 ส่วนช่วงอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ไม่มีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

สถานภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 6 100 

นักศึกษา 327 100 
     ปีท่ี 5 26 7.95 
     ปีท่ี 4 48 14.68 
     ปีท่ี 3 64 19.57 
     ปีท่ี 2 72 22.02 
     ปีท่ี 1 117 35.78 
บุคลากร / เจ้าหน้าที ่ 8 100 
     ขา้ราชการพลเรือน 1 12.5 
     พนกังานมหาวิทยาลยั 3 37.5 
     พนกังานราชการ 1 12.5 
     ลูกจา้งประจาํ 1 12.5 
     ลูกจา้งชัว่คราว 2 25 

รวม 341 85.25 
 
  จากตารางท่ี 4.7  พบว่าสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี   
มากท่ีสุด คือ นกัศึกษา จาํนวน 327 คน โดยเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากท่ีสุด จาํนวน 117 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.78 รองลงมา คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02 และนอ้ยท่ีสุด 
คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
รองลงมา คือ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 8 คน โดยเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั มากท่ีสุด จาํนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมา คือ ลูกจา้งชัว่คราว จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ     
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นอ้ยท่ีสุด คือ ขา้ราชการพลเรือน, พนกังานราชการ และลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 และสถานะของผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ยท่ีสุด คือ อาจารย ์จาํนวน 6 คน 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

สถานภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 9 100 

นักศึกษา 46 100 
     ปีท่ี 5 - - 
     ปีท่ี 4 - - 
     ปีท่ี 3 - - 
     ปีท่ี 2 23 50 
     ปีท่ี 1 23 50 
บุคลากร / เจ้าหน้าที ่ 4 100 
     ขา้ราชการพลเรือน - - 
     พนกังานมหาวิทยาลยั 4 100 
     พนกังานราชการ - - 
     ลูกจา้งประจาํ - - 
     ลูกจา้งชัว่คราว - - 

รวม 59 14.75 
 
  จากตารางท่ี 4.8  พบว่าสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
สมุทรปราการ มากท่ีสุด คือ นักศึกษา จาํนวน 46 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา         
ชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวนชั้นปีละ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม รองลงมา คือ อาจารย์ จํานวน 9 คน และสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม        
นอ้ยท่ีสุด คือ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั จาํนวน 4 คน 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ 6 40 9 60 15 100 

นักศึกษา 327 87.67 46 12.33 373 100 
     ปีท่ี 5 26 6.97 - - 26 6.97 
     ปีท่ี 4 48 12.87 - - 48 12.87 
     ปีท่ี 3 64 17.16 - - 64 17.16 
     ปีท่ี 2 72 19.30 23 6.16 95 25.47 
     ปีท่ี 1 117 31.37 23 6.16 140 37.53 
บุคลากร / เจ้าหน้าที ่ 8 66.67 4 33.33 12 100 
     ขา้ราชการพลเรือน 1 8.33 - - 1 8.33 
     พนกังานมหาวิทยาลยั 3 25 4 33.33 7 58.33 
     พนกังานราชการ 1 8.33 - - 1 8.33 
     ลูกจา้งประจาํ 1 8.33 - - 1 8.33 
     ลูกจา้งชัว่คราว 2 16.67 - - 2 16.67 

รวม 341 85.25 59 14.75 400 100 
 
  จากตารางท่ี 4.9  พบว่าสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือ นกัศึกษา จาํนวน 
373 คน โดยเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากท่ีสุด จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 37.53 รองลงมา คือ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47 และนอ้ยท่ีสุด คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 จาํนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม รองลงมา คือ อาจารย ์จาํนวน          
15  คน และสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม น้อยท่ีสุด คือ บุคลากรและเจา้หนา้ท่ี จาํนวน         
12 คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั มากท่ีสุด จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ 
ลูกจา้งชัว่คราว จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และนอ้ยท่ีสุดคือ ขา้ราชการพลเรือน, พนกังาน
ราชการ และลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงสงักดัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

สังกดั 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 87 21.8 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 97 24.3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 63 15.8 
คณะวิทยาการจดัการ 68 17 
หน่วยงานอ่ืนๆ   
     สาํนกัวิทยบริการฯ 5 1.3 
     สาํนกังานอธิการบดี 16 4 
     สถาบนัวิจยัฯ 5 1.3 
     สาํนกังานอธิการบดี (สมุทรปราการ) - - 
     สาํนกัวิทยบริการฯ (สมุทรปราการ) - - 

รวม 341 85.3 
 
  จากตารางท่ี 4.10 พบว่าสังกัดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        
มากท่ีสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองลงมา คือ 
คณะครุศาสตร์ จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และนอ้ยท่ีสุด คือ สาํนักวิทยบริการฯ และ 
สถาบนัวิจยัฯ ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนเท่ากนั คือหน่วยงานละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

139 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงสงักดัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 
 

สังกดั 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 23 5.8 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6 1.5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 1 
คณะวิทยาการจดัการ 22 5.5 
หน่วยงานอ่ืนๆ   
     สาํนกัวิทยบริการฯ - - 
     สาํนกังานอธิการบดี - - 
     สถาบนัวิจยัฯ - - 
     สาํนกังานอธิการบดี (สมุทรปราการ) 2 0.5 
     สาํนกัวิทยบริการฯ (สมุทรปราการ) 2 0.5 

รวม 59 14.8 
 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่าสังกัดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร์ จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 รองลงมา คือ         
คณะวิทยาการจดัการ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และนอ้ยท่ีสุด คือ สาํนกังานอธิการบดี 
(สมุทรปราการ) และสาํนกัวิทยบริการฯ (สมุทรปราการ) ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนเท่ากนั 
คือหน่วยงานละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5       
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ตารางท่ี 4.12 แสดงสงักดัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สังกดั 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 87 21.8 23 5.8 110 27.5 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

97 24.3 6 1.5 103 25.8 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

63 15.8 4 1 67 16.8 

คณะวิทยาการจดัการ 68 17 22 5.5 90 22.5 
หน่วยงานอ่ืนๆ       
     สาํนกัวิทยบริการฯ 5 1.3 - - 5 1.3 
     สาํนกังานอธิการบดี 16 4 - - 16 4 
     สถาบนัวิจยัฯ 5 1.3 - - 5 1.3 
     สาํนกังานอธิการบดี 
       (สมุทรปราการ) 

- - 2 0.5 2 0.5 

     สาํนกัวิทยบริการฯ 
       (สมุทรปราการ) 

- - 2 0.5 2 0.5 

รวม 341 85.3 59 14.8 400 100 
 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่าสังกัดของผูต้อบแบบสอบถาม มากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร์ 
จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน            
103  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.8 และนอ้ยท่ีสุด คือ สาํนกังานอธิการบดี (สมุทรปราการ)  และสาํนกั      
วิทยบริการฯ (สมุทรปราการ) ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนเท่ากนั คือหน่วยงานละ 2 คน        
คิดเป็นร้อยละ 0.5       
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  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับชมโทรทศัน์รวม 
 
ตารางท่ี  4.13  แสดงความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเทคนิคของระบบโทรทศัน์รวม 
  โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

รายการประเมินด้านเทคนิค 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. ความเสถียรของระบบโทรทศัน์รวม 4.67 .573 มากท่ีสุด 
2. ความคมชดัของระบบภาพ 4.67 .559 มากท่ีสุด 
3. ความชดัเจนของระบบเสียง 4.39 .628 มาก 
4. การออกแบบเวบ็เพจของระบบโทรทศัน์รวม
โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
ราชภฏัธนบุรี มีความเหมาะสม 

4.41 .577 มาก 

5. ปุ่มควบคุมการทาํงานของเวบ็เพจ็ใชง้านง่าย 4.39 .556 มาก 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.50 - มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.13 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเทคนิคของระบบโทรทศัน์
รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในดา้นเทคนิคของระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.50 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นความเสถียรของระบบโทรทศัน์รวม และดา้นความคมชดัของระบบภาพ         
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.67 รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นการออกแบบ     
เวบ็เพจของระบบโทรทศัน์รวมโดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  มีความ
เหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 และด้านความชัดเจนของระบบเสียง และด้านปุ่มควบคุม        
การทาํงานของเวบ็เพจใชง้านง่าย  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.39 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใหบ้ริการและ 
   ประชาสมัพนัธ์ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั 
   ราชภฏัธนบุรี 
 

รายการประเมินด้านการให้บริการ 
และประชาสัมพนัธ์ 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. สามารถเขา้รับชมผ่านเว็บไซตข์องสํานัก 
วิทยบ ริก ารและ เทคโนโลยีส า รสน เทศ
(http://arc.dru.ac.th) 

4.43 .576 มาก 

2. สามารถรับชมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 4.60 .570 มากท่ีสุด 
3. สามารถรับชมรายการยอ้นหลงัได ้ 4.64 .596 มากท่ีสุด 
4. มีช่อง 15 และ ช่อง 16 เพื่อประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 

4.43 .525 มาก 

5. สามารถรับชมข่าวสาร และกิจกรรม ผ่าน
ระบบถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลยัได ้

4.72 .487 มากท่ีสุด 

6. สามารถรับชมการสอนของอาจารยผ์่าน
ระบบเครือข่ายได ้

4.70 .526 มากท่ีสุด 

7. มีการจัดผงัรายการได้เหมาะสมกับ
ช่องสญัญาณ 

3.93 .611 มาก 

8. มีการหมุนเวียนการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ของมหาวิทยาลยัอยูต่ลอดเวลา 

4.03 .658 มาก 

9 .  มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ เ พ่ือ
การศึกษา  อยา่งนอ้ย 2 ช่อง 

3.89 .553 มาก 

10. มีความหลากหลายของเน้ือหารายการท่ี
นาํเสนอ 

4.03 .602 มาก 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.34 - มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.14 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในด้านการให้บริการและ
ประชาสัมพนัธ์ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พบว่า 
โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.34          
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สามารถรับชมข่าวสารและกิจกรรมผ่านระบบ
ของมหาวิทยาลยัได ้และสามารถรับชมการสอนของอาจารยผ์่านระบบเครือข่ายไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.72 และ 4.70 ใกลเ้คียงกนั รองลงมาคือมีความคิดเห็นว่าสามารถรับชมรายการ
ยอ้นหลงัได ้และสามารถรับชมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 และ 
4.60 ใกลเ้คียงกนั เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่ามีการออกอากาศรายการ
โทรทศัน์รวมเพื่อการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 ช่อง มีความคิดเห็นระดบัมาก นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองสามารถรับชมข่าวสาร และกิจกรรม ผ่านระบบถ่ายทอดสด
ของมหาวิทยาลยัได ้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ เร่ืองสามารถรับชมการสอนของอาจารยผ์่านระบบเครือข่ายได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.70 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองมีการ
ออกอากาศรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา อย่างนอ้ย 2 ช่อง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 หมายถึง         
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
  ตอนท่ี 3 ความเห็นเพิ่มเติมในการรับชมโทรทศัน์รวม 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมโทรทศัน์รวม โดยรับชม 
  ผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 
ความต้องการรับชม 

โทรทศัน์รวม โดยรับชม
ผ่านเครือข่ายภายใน DRU 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งการรับชม 333 83.3 58 14.5 391 97.8 
ไม่ตอ้งการรับชม 8 2 1 0.3 9 2.3 

รวม 341 85.3 59 14.8 400 100 
 
  จากตารางท่ี 4.15 พบว่าความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมโทรทศัน์รวม 
โดยรับชมผา่นระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ท่ีตอ้งการรับชม จาํนวน 391 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.8 และไม่ตอ้งการรับชม จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมรายการประเภทต่างๆ ของ 
  ระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผา่นเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 
ความต้องการรับชม 

รายการประเภทต่างๆ ของ 
ระบบโทรทศัน์รวม 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ธนบุรี สมุทรปราการ 

รวม 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. ช่องสารคดี 116 29 26 6.5 142 35.5 
2. ช่องภาพยนตร์ 191 47.8 38 9.5 229 57.3 
3. ช่องการศึกษา 73 18.3 20 5 93 23.3 
4. ช่องวาไรต้ี 109 27.3 17 4.3 126 31.5 
5. ช่องการ์ตูน 154 38.5 29 7.3 183 45.8 
6. ช่อง PR DRU (ช่อง 15) 121 30.3 27 6.8 148 37 
7. ช่องกีฬา 89 22.3 17 4.3 106 26.5 
8. ช่องข่าว 93 23.3 23 5.8 116 29 
9. ช่องพิเศษ (ช่อง 16) 204 51 35 8.8 239 59.8 
10. ช่องอ่ืนๆ - - - - - - 

 
  จากตารางท่ี 4.16 พบว่าความต้องการของผูต้อบแบบสอบถามในการรับชมรายการ
ประเภทต่างๆ ของระบบโทรทศัน์รวม โดยรับชมผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ช่องรายการท่ีตอ้งการรับชมมากท่ีสุด คือ ช่องพิเศษ (ช่อง 16) จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 
รองลงมา คือ ช่องภาพยนตร์ จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 และตอ้งการรับชมนอ้ยท่ีสุด คือ 
ช่องการศึกษา จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 


