บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ของศูนย์วทิ ยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมจากตารา เอกสาร
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทฤษฎีการสื่ อสาร
2. การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
3. การจัด รายการวิท ยุ ก ระจายเสี ย งของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย
ธรรมาธิราช เพชรบุรี
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีการสื่ อสาร
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร คื อ การอธิ บ ายการสื่ อ สารในด้า นความหมาย กระบวนการ
องค์ประกอบ วิธีการ บทบาทหน้าที่ ผล อิทธิ พล การใช้ การควบคุม แนวคิดของศาสตร์ ต่างๆ
แนวโน้มอนาคต และปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับการสื่ อสาร แต่ การอธิ บายต้องมี ก ารอ้างอิ ง อย่างมี
เหตุผลที่ได้จากหลักฐาน เอกสาร หรื อปากคาของมนุษย์
ทฤษฎีการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ได้รวบรวมไว้ มีดงั นี้
(http://puvadon.multiply.com/journal/item/4)
1.1 ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) ทาการวิจยั เรื่ องการสื่ อสารมวลชนไว้ใน
ปี พ.ศ. 2491 และได้คิดสู ตรการสื่ อสารและกระบวนการสื่ อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่ อสาร
นั้นจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้ให้ได้ คือ
ใคร

พูดอะไร

โดยวิธีการและช่องทางใด

ไปยังใคร

ด้วยผลอะไร

การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น เราสามารถนาสู ตร
ของลาสแวลล์มาใช้ได้เช่นเดียวกับการสื่ อสารธรรมดา คือ
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• ใคร (Who) เป็ นผูส้ ่ งหรื อทาการสื่ อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ้ ่านข่าวเป็ นผูส้ ่ ง
ข่าวสารไปยังผูฟ้ ังทางบ้าน
• พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says what, with what purpose) เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับ
เนื้ อหาข่าวสารที่ส่งไป ผูส้ ่ งจะส่ งเนื้ อหาอะไรโดยจะเป็ นข่าวสารธรรมดา เพื่อให้ผรู้ ับทราบความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวัน
• โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means, in what channel) ผูส้ ่ งทาการส่ ง
ข่ า วสารโดยการพูด การแสดงกริ ย าท่ า ทาง ใช้ภาพ หรื อ อาจจะใช้อุป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า เช่ น
ไมโครโฟน หรื อเครื่ องเล่นวีซีดี เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผรู ้ ับได้โดยสะดวก
• ส่ งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what situation) ผูส้ ่ งจะส่ ง
ข่าวสารไปยังผูร้ ับ เป็ นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผฟู ้ ั งทางบ้านทราบ
ถึ งเหตุการณ์ ประจาวัน ผูส้ ่ งย่อมต้องทราบว่าผูร้ ับเป็ นกลุ่มใด เพื่อสามารถเลื อกสรรเนื้ อหาและ
วิธีการส่ งให้เหมาะสมกับผูร้ ับ
• ได้ผลอย่างไรในปั จจุบนั และอนาคต (With what effect, immediate and long term)
การส่ งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผรู ้ ับฟังผ่านไปหรื อจดจาด้วย ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน
1.2 ทฤษฏี SMCR ของเบอร์ โล (Berlo)

ภาพที่ 2.1 แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล
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แบบจาลอง SMCR ของเดวิด เค. เบอร์ โล (David K.Berlo) ได้พฒั นาทฤษฎีที่ผสู ้ ่ ง
จะส่ งสารอย่างไร และผูร้ ับจะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี
SMCR ประกอบด้วย
1.2.1 ผูส้ ่ ง (source) ต้องเป็ นผูท้ ี่ มี ทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร โดยมี
ความสามารถเข้ารหัส (encode) เนื้ อหาข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ั บ เพื่อผลของการสื่ อสารมี
ความรู ้ เกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ งเป็ นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้นให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู ้ของผูร้ ับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับผูร้ ับด้วย
1.2.2 ข้อมูลข่าวสาร (message) เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา สัญลักษณ์ และ
วิธีการส่ งข่าวสาร
1.2.3 ช่ องทางในการส่ ง (channel) เป็ นการส่ งข่าวสารให้ผรู ้ ับได้รับข่าวสาร
ข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส
การลิ้มรส หรื อการได้กลิ่น
1.2.4 ผูร้ ั บ (receiver) ต้อ งเป็ นผูม้ ี ทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร โดยมี
ความสามารถถอดรหัส สาร(decode) เป็ นผูท้ ี่ มี ท ัศ นคติ ระดับ ความรู้ และพื้ น ฐานทางสั ง คม
วัฒนธรรมเช่ นเดี ยวกันหรื อคล้ายคลึ งกับผูส้ ่ ง จึงจะทาให้การสื่ อความหมายหรื อการสื่ อสารนั้น
ได้ผล
ทฤษฏี SMCR มีปัจจัยสาคัญต่อขีดความสามารถของผูส้ ่ งและผูร้ ับที่จะทาการสื่ อสาร
ความหมายนั้นได้ผลสาเร็ จหรื อไม่เพียงใด มีดงั นี้
1) ทักษะในการสื่ อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะของผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับควรมีความชานาญในการส่ งและการรับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างถูกต้อง
เช่น ผูส้ ่ งต้องมีความสามารถเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ชัดเจน ฟั งง่าย มี
การแสดงสี หน้าหรื อท่าทางที่ เข้ากับการพูด ท่วงทานองลี ลาการพูดเป็ นจังหวะ น่ าฟั ง หรื อการ
เขียนด้วยถ้อยคาสานวนที่ถูกต้อง สละสลวย น่าอ่าน ส่ วนผูร้ ับต้องมีความสามารถถอดรหัสและมี
ทักษะที่เหมือนกันกับผูส้ ่ ง โดยมีทกั ษะการฟั งที่ดี ฟั งภาษาที่ผูส้ ่ งพูดมารู ้ เรื่ อง หรื อสามารถอ่าน
ข้อความที่ส่งมานั้นได้
2) ทัศนคติ (attitudes) เป็ นทัศนคติของผูส้ ่ งและผูร้ ับซึ่ งมีผลต่อการสื่ อสาร ถ้า
ผูส้ ่ งและผูร้ ับมีทศั นคติที่ดีต่อกัน จะทาให้การสื่ อสารได้ผลดี ทั้งนี้ เพราะทัศนคติยอ่ มเกี่ยวโยงถึ ง
การยอมรับซึ่ งกันและกัน ระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับด้วย เช่น ถ้าผูฟ้ ั งมีความนิ ยมชมชอบในตัวผูพ้ ูด ก็
มักจะมีความเห็นคล้อยตามได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผูฟ้ ั งมีทศั นคติไม่ดีต่อผูพ้ ูดแล้ว มักจะไม่
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เห็ น ชอบด้ว ย และมี ค วามเห็ นขัดแย้ง ในสิ่ ง ที่ พู ดนั้น หรื อ ถ้า ทั้ง สองฝ่ ายมี ท ัศ นคติ ไ ม่ ดีต่ อกัน
ท่วงทานองหรื อน้ าเสี ยงการพูดก็อาจห้วน ห้าว ไม่น่าฟั ง แต่ถา้ มีทศั นคติที่ดีต่อกันแล้ว มักจะพูด
กันด้วยความไพเราะ อ่อนหวาน น่าฟัง
3) ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผูส้ ่ งและผูร้ ับมีระดับความรู ้เท่าเทียม
กัน จะทาให้การสื่ อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู ้ของผูส้ ่ งและผูร้ ับแตกต่างกัน ผูส้ ่ ง
จะต้องปรับปรุ งข้อมูลที่จะส่ งให้ความยากง่ายของภาษาและถ้อยคาสานวนที่ใช้ เช่น ไม่ใช้คาศัพท์
ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ สานวนสลับซับซ้อน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ
4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio-culture systems) ระบบสังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ ล ะชาติ เป็ นสิ่ ง ที่ มี ส่ วนก าหนดพฤติ ก รรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องไปถึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ยึดถื อปฏิ บตั ิ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติ ย่อมมี
ความแตกต่างกัน เช่น การให้ความเคารพต่อผูอ้ าวุโส หรื อวัฒนธรรมการกินอยู่ เป็ นต้น ดังนั้น
ในการติดต่อสื่ อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะต้องมีการศึกษากฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่
ละศาสนาประกอบด้วย
1.3 ทฤษฎีการสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้ นตรงของแชนนันและวีเวอร์

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์
แบบจาลองการสื่ อสารทางเดียวเชิ งเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์ โดยคล็อด อี.
แชนนัน (Claude E.Shannon) และวอร์ เรนวีเวอร์ (Warren Weaver) ได้คิดทฤษฏีการสื่ อสารทาง
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เดียวเชิงเส้นตรง การสื่ อสารเริ่ มด้วยผูส้ ่ งซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูล ทาหน้าที่ส่งเนื้ อหาข่าวสารเพื่อส่ งไป
ยังผูร้ ับ โดยผ่านทางเครื่ องส่ งหรื อตัวถ่ายทอดในลักษณะของสัญญาณที่ถูกส่ งไปในช่องทางต่างๆ
กัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการส่ งสัญญาณแต่ละประเภท เมื่อฝ่ ายผูร้ ับได้รับสัญญาณแล้ว สัญญาณ
ที่ได้รับจะถู กปรั บให้เหมาะสมกับเครื่ องรั บหรื อการรั บ เพื่อทาการแปลสัญญาณให้เป็ นเนื้ อหา
ข่า วสารนั้นอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อให้ตรงกับ ที่ ผูส้ ่ ง ข้อมูล ในขั้นนี้ เนื้ อหาที่ ส่ ง จะไปถึ งจุ ดหมายผูร้ ั บ
ปลายทางตามที่ตอ้ งการ แต่ในบางครั้งสัญญาณที่ส่งไปอาจถูกรบกวนหรื ออาจมีบางสิ่ งบางอย่างมา
ขัดขวางสัญญาณนั้น ทาให้สัญญาณที่ ส่งไปกับสัญญาณที่ ได้รับมี ความแตกต่างกัน เป็ นเหตุใ ห้
เนื้อหาข่าวสารที่ส่งจากแหล่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางอาจผิดเพี้ยนไป นับเป็ นความล้มเหลว
ของการสื่ อสาร เนื่องจากข้อมูลที่ส่งไปกับที่ได้รับไม่ตรงกัน อันจะทาให้เกิดการแปลความหมาย
ผิดหรื อความเข้าใจผิดในการสื่ อสารกันได้
จากทฤษฏีการสื่ อสารนี้พิจารณาได้วา่ แชนนันและวีเวอร์ สนใจว่าเมื่อมีการสื่ อสารกัน
จะมี อะไรเกิ ดขึ้ นกับข้อมูลข่าวสารที่ ส่งไปนั้น ไม่ว่า จะเป็ นการส่ งโดยผ่านอุ ปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า
หรื อการส่ งโดยใช้สัญญาณต่างๆ เช่น เมื่อมีการเปิ ดเพลงออกอากาศทางสถานี วิทยุ เสี ยงเพลงนั้น
จะถูกแปลงเป็ นสัญญาณและส่ งด้วยการกล้ าสัญญาณ (modulation) จากสถานีวิทยุไปยังเครื่ องรับ
วิทยุ โดยเครื่ องรับจะแปลงสัญญาณคลื่นนั้นเป็ นเพลงให้ผรู ้ ับได้ยิน ในขณะที่สัญญาณถูกส่ งไปจะ
มีสิ่งต่างๆ “สิ่ งรบกวน” (noise source) เช่น ในการส่ งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรบกวนโดย
ไฟฟ้ าในบรรยากาศ หรื อในขณะที่ครู ฉายวีดิทศั น์ในห้องเรี ยน การรับภาพและเสี ยงของผูเ้ รี ยนถูก
รบกวนโดยสิ่ งรบกวนหลายอย่าง จึงสรุ ปได้ว่า “สิ่ งรบกวน” คือ สิ่ งที่ทาให้สัญญาณเสี ยไป
ภายหลัง ที่ ถู ก ส่ ง จากผูส้ ่ ง และก่ อ นที่ จ ะถึ ง ผูร้ ั บ ท าให้สั ญ ญาณที่ ส่ ง ไปกับ สั ญญาณที่ ไ ด้รั บ มี
ลักษณะแตกต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็ นอุปสรรคของการสื่ อสาร เนื่ องจากทาให้การสื่ อสารไม่
ได้ผลเต็มที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ น
จากทฤษฏี การสื่ อสารที่กล่าวมาแล้วอาจสรุ ปได้ว่า ในการสื่ อสารนั้นการที่ผสู ้ ่ งและ
ผูร้ ับสามารถเข้าใจกันได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ทักษะ ทัศนคติ ความรู ้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ของทั้งสองฝ่ าย ถ้าทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สอดคล้องกันมาก จะทาให้การสื่ อสารนั้น
ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เพราะต่างฝ่ ายจะมีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน และสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่ อสาร
ระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับออกไปได้
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2. การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
2.1 การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
2.1.1 ความหมายของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
การจัด รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ได้มี นัก การศึ ก ษาและผู้จ ัด ร ายการ
วิทยุกระจายเสี ยง ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล (2539 : 4) ได้ให้ความหมายของการจัดรายการ
วิท ยุก ระจายเสี ย งว่า หมายถึ ง การก าหนดรายการวิท ยุก ระจายเสี ย งออกอากาศในช่ วงเวลาที่
เหมาะสมแก่ การรั บ ฟั ง ทั้งกลุ่ ม เป้ าหมายและผูฟ้ ั ง ทัว่ ไป โดยมี การวางแผนการจัดรายการไว้
ล่วงหน้า สาหรับขอบเขตของการจัดรายการนั้น อาจแตกต่างไปตามความพร้อมของแต่ละสถานี
สุ มน อยู่สิน (2549 : 1 - 7) ได้ให้ความหมายของการจัดรายการวิทยุ
กระจายเสี ยงในความหมายแคบว่า หมายถึ ง การวางผังรายการหรื อการจัดตารางออกอากาศ
ส่ วนความหมายกว้าง หมายถึ ง การก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ รายการ การวางแผนรายการ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ ประเภท และรู ปแบบรายการ การกาหนดสัดส่ วนของรายการ และการกาหนด
ตารางกระจายเสี ยง ในความหมายกว้างนี้ การจัดรายการจึงหมายรวมถึ งการวางแผนและวางผัง
รายการ
2.1.2 ความสาคัญของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
การจัด รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารและการ
ดาเนิ นงานของสถานี ตลอดจนผูผ้ ลิตรายการ เปรี ยบเสมือนเข็มทิศชี้ ให้เดิ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และถึ งจุดหมายปลายทางอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เป็ นที่ น่าสนใจและเกิ ด
ประโยชน์แก่ผฟู ้ ัง ในการบริ การข่าวสาร ความรู ้ ความบันเทิงและบริ การสาธารณะ
สุ มน อยูส่ ิ น (2549 : 12 - 13) กล่าวถึง ความสาคัญของการจัดและผลิต
รายการวิทยุกระจายเสี ยง ไว้ดงั นี้
1) ความสาคัญต่อการบริ หารงานสถานี เพราะเป็ นผูว้ างแผนและสร้างสรรค์
รายการ ถ้ารายการได้รับ ความนิ ย ม จะมี ผลต่ อความส าเร็ จของการบริ หารสถานี หรื อถ้า หาก
รายการไม่ได้รับความนิยม ก็จะทาให้การบริ หารสถานีประสบความล้มเหลว
2) ความสาคัญต่อผูฟ้ ั ง เพราะเป็ นผูน้ าข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงมาสู่
ผูฟ้ ังถึงบ้าน และยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูฟ้ ังอีกด้วย
3) ความส าคัญต่ อสั ง คมและวัฒนธรรม ในด้า นการใช้ภาษาและการ
ประพฤติปฏิบตั ิตน ซึ่ งจะเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน
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กล่ าวโดยสรุ ป การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงมีความสาคัญต่องานการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง ซึ่ งเปรี ยบเหมือนกรอบให้ผผู้ ลิตรายการจัดทารายการตามแนวทาง
สถานีจดั วางไว้ และมีความสาคัญต่อผูฟ้ ั ง ช่วยให้ผฟู ้ ั งรับฟั งรายการต่างๆ ได้ตามความสนใจโดย
ไม่สับสน เพราะวันหนึ่งๆ มีรายการออกอากาศทางสถานี ต่างๆ มากมาย ทาให้ผฟู ้ ั งมีโอกาสเลือก
รับฟังรายการได้ตามความต้องการมากที่สุด
2.1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล (2539 : 28 - 38) กล่ าวถึ งการจัดรายการวิทยุ
กระจายเสี ยงว่าแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ เพื่อเสนอข่าวสาร ความรู ้ ความบันเทิง และบริ การ
สาธารณะ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงแต่ละประเภทดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทข่าวสาร เพื่อ
บอกกล่าวให้ผฟู ้ ังรับรู ้วา่ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร เพื่อประโยชน์ให้ผฟู้ ังเป็ นผูท้ ี่ทนั โลก
ทันเหตุการณ์ และเพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์จากการบอกกล่ าวข่าวสารนั้น โดยตระหนักให้คิด ค้นคว้า
ศึกษา หาทางแก้ไ ข ป้ องกัน ในเหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ซึ่ งหากเป็ นเรื่ องที่ จะท าให้เกิ ดอันตรายแก่
ประชาชน จะได้หาทางแก้ไข ป้ องกันได้ทนั ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย และ
การดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมของประชาชน
2) วัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทความรู้ เพื่อให้
เปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่รู้เป็ นรู ้ จากรู ้นอ้ ยเป็ นรู ้เพิ่มมากขึ้น มุ่งให้เกิดความคิดทางสร้างสรรค์ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันและเกิดทักษะในงานอาชี พได้ นอกจากนั้น ยังมุ่งให้เกิดปั ญญา
คิดอ่าน สามารถวิเคราะห์ มีเหตุมีผลในการตัดสิ นใจ อันจะนาประโยชน์ให้เกิ ดแก่ตนเองและ
ส่ วนรวม เพื่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในสังคมได้
3) วัตถุประสงค์ของการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทบันเทิง เพื่อให้
เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ทาให้ประชาชนผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อชักจูงให้คล้อยตาม
โดยสอดแทรกสาระความรู้ และคติสอนใจ ทาให้ประชาชนติดตามสนใจในรายการได้รับความรู้
เป็ นประโยชน์ ต่ อ บุ ค คลและได้ ค วามบั น เทิ ง ด้ ว ย และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มใน
ศิลปวัฒนธรรม ทาให้เกิดความนิยมในศิลปวัฒนธรรมนั้น ไม่ทอดทิ้งศิลปวัฒนธรรมเก่าที่คงคุณค่า
แม้ไม่เกิดประโยชน์ทางตรง แต่ก็เป็ นประโยชน์ที่แฝงอยู่
4) วัตถุ ประสงค์ข องการจัด รายการวิทยุก ระจายเสี ย งประเภทบริ ก าร
สาธารณะ เพื่อบริ การข่าวสารความรู ้ให้ประชาชนมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข มีความเสมอ
ภาคในการเรี ยนรู้ เพื่อสามารถป้ องกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้ น การจัดรายการเพื่อบริ การ
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สาธารณะส่ วนใหญ่ มุ่ งเสนอรายการเพื่ อสุ ข ภาพอนามัย และความปลอดภัย ต่า งๆ ที่ เป็ นอยู่ใ น
ชีวติ ประจาวัน
กล่าวโดยสรุ ป การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ผูจ้ ดั รายการต้องคานึ งถึง
วัตถุประสงค์ของรายการแต่ละประเภท ซึ่ งมีความแตกต่างกันในด้านเนื้ อหาสาระ กลุ่มเป้ าหมาย
ในการรับฟัง และประโยชน์ที่ผฟู้ ังจะได้รับ
2.1.4 หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
จิราภรณ์ สุ วรรณวาจกกสิ กิจ (2539 : 42) กล่าวไว้วา่ ผูจ้ ดั รายการจะต้อง
คานึ งถึงวัตถุ ประสงค์ในการจัดรายการ ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มผูฟ้ ั ง เนื้ อหาสาระของรายการ
และวิธีการเสนอรายการ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ในการจัดรายการ เพื่อเป็ นแนวทางที่จะทาให้ผจู้ ดั รายการ
และผูผ้ ลิตรายการมีเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ั งด้วย โดยทัว่ ไป
วัตถุ ประสงค์ของรายการอาจกาหนดในลักษณะของวัตถุประสงค์ทวั่ ไป หรื อวัตถุประสงค์เฉพาะ
สาหรับหลักการกาหนดวัตถุประสงค์รายการแต่ละรายการ ผูจ้ ดั รายการต้องคานึ งถึงนโยบายของ
สถานีที่จะนารายการไปออกอากาศ ตลอดจนความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย โดย
ไม่ขดั ต่อระเบียบ กบว.
2) ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มผูฟ้ ัง การจัดรายการเป็ นงานที่ตอ้ งจัดเพื่อสนอง
ความต้องการของกลุ่มผูฟ้ ังให้มากที่สุด กลุ่มผูฟ้ ั งแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ กลุ่มผูฟ้ ั งทัว่ ไป และ
กลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมาย โดยผูจ้ ดั รายการต้องวางแผนจัดประเภทกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมายให้มีความแตกต่าง
กันน้อยที่สุด เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
3) เนื้ อหาสาระของรายการ เป็ นองค์ประกอบของรายการที่ผจู้ ดั รายการ
ต้องค านึ ง ถึ ง และวางแผนกาหนดเนื้ อหาสาระในแต่ ละรายการให้ส อดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์
รวมทั้งความสนใจของกลุ่ มผูฟ้ ั งและความยาวของรายการ เนื้ อหาสาระนี้ แบ่งอย่างกว้างๆ เป็ น
เนื้อหาประเภทข้อเท็จจริ ง และเนื้อหาประเภทความคิดเห็น
4) วิธีการนาเสนอรายการ เป็ นขั้นตอนที่จะวางแผนเพื่อนาผลงานเสนอต่อ
ผูฟ้ ัง ซึ่งวิธีการวางแผนเสนอรายการ ผูจ้ ดั รายการจึงต้องคานึ งถึงความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่าง
ผูฟ้ ั ง วัตถุ ป ระสงค์ เนื้ อหา รู ป แบบและเวลา แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน รายการที่ ดีจะต้องมี ความ
หลากหลายและเอกภาพด้วย
2.1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
สุ มน อยูส่ ิ น (2539 : 112) ได้กล่าวถึงผูจ้ ดั รายการไว้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบการจัดรายการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผูจ้ ดั รายการมีหน้าที่ดงั นี้
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1) จัดรายการตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
2) แสวงหาข้อมูลการจัดรายการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้ อหา และแหล่งที่
จะให้ขอ้ มูล เช่น แหล่งบุคคล หรื อแหล่งเอกสาร
3) กาหนดวัตถุประสงค์ของรายการและกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมาย ว่ารายการที่
จัดทานี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผฟู ้ ังได้รับอะไรจากการฟังรายการ และเป็ นผูฟ้ ังกลุ่มไหน
4) กาหนดประเด็นของเนื้ อหา ว่ารายการนี้ จะมีขอบเขตการเสนอเนื้ อหา
อย่างไร
5) กาหนดรู ปแบบร่ วมกับฝ่ ายผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้ อหา เพื่อให้กลุ่ม
ผูฟ้ ัง และเพื่อให้ได้สัดส่ วนกับรายการอื่นๆ ที่บรรจุในรายการกระจายเสี ยง
6) ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง เช่ น ผูท้ ี่เป็ นแหล่งข้อมูลหรื อวิทยากร
ผูผ้ ลิตรายการ ผูเ้ ขียนบท ผูป้ ระกาศ ฝ่ ายขาย เป็ นต้น เพื่อให้การผลิตรายการมีประสิ ทธิภาพ
กล่าวโดยสรุ ป คือ ผูจ้ ดั รายการมีหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ คือ หน้าที่ในการ
ตัดสิ นใจและวางแผนจัดรายการ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของรายการ กาหนดประเด็นของเนื้ อหา
รู ปแบบรายการ และการตั้งชื่ อรายการให้น่าสนใจ และหน้าที่ในการประสานงาน เพื่อให้การจัด
รายการบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานี
2.1.6 คุณสมบัติของผูจ้ ดั รายการวิทยุกระจายเสี ยง
สุ มน อยู่สิน (2539 : 114 - 117) ได้จาแนกคุณสมบัติของผูจ้ ดั รายการ
ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1) คุณสมบัติดา้ นบุคลิกภาพ ผูจ้ ดั รายการควรมีบุคลิกภาพ ดังนี้
- รู ้งานของฝ่ ายต่างๆ ในสถานี
- มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
- เรี ยนรู้ความต้องการและรสนิยมของผูฟ้ ัง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสิ นใจ
- รู้ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของผูฟ้ ัง
- มีความขยัน และความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2) คุ ณ สมบัติ ด้า นการศึ ก ษาและประสบการณ์ ตามระเบี ย บกรม
ประชาสัมพันธ์วา่ ด้วยการออกใบรับรอง ให้เป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ พ.ศ.2522 ได้ระบุคุณสมบัติ
ทางการศึกษาและประสบการณ์ไว้วา่
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- ได้รับปริ ญญาบัตรหรื อประกาศนียบัตรด้านรายการวิทยุกระจายเสี ยง
หรื อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ งมีชวั่ โมงการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 60 ชัว่ โมง หรื อ
- เคยปฏิบตั ิงานหรื อกาลังปฏิบตั ิงานในตาแหน่งระดับสู งของสถาบัน
การกระจายเสี ยงในประเทศหรื อต่างประเทศมาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ
- ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่จดั รายการวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์
ตามที่ กพ. กาหนด
- ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ไ ปบรรยายเกี่ ย วกั บ รายการวิ ท ยุ
กระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ในสถาบันการศึกษา ต้องผ่านการอบรมทางราชการมาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี ติดต่อกัน
3) คุณสมบัติตามกฎหมาย คณะกรรมบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการดาเนิ นงานสถานี วิทยุกระจายเสี ยง โดยกาหนดคุณสมบัติของ
ผูจ้ ดั รายการไว้ดงั นี้
- มีสัญชาติไทย
- ได้รับใบประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาบัตร หรื อมีความชานาญ หรื อมี
ประสบการณ์เพียงพอเกี่ยวกับการจัดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กรมประชาสัมพันธ์กาหนด
- ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของราชการว่าไม่เป็ นบุคคลที่เป็ นภัย
ต่อประเทศชาติ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ (http://narongthai.com/ma3.html) กล่าวถึ งคุณสมบัติ
ของผูจ้ ดั รายการวิทยุกระจายเสี ยงไว้ในคู่มือผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง ของสานักประชาสัมพันธ์
เขต 6 ไว้ดงั นี้
1) ผูจ้ ัด รายการ (ผู ้ส่ ง สาร) จะต้อ งมี จิ ต ใจกว้า งขวางและยอมรั บ ใน
ข้อผิดพลาดของตนเอง และเปิ ดใจกว้างที่ จะรับการตอบโต้กลับ ด้วยการติชม วิจารณ์ แนะนาจาก
ผูฟ้ ัง (ผูร้ ับสาร) ตลอดเวลา และให้เกียรติผทู ้ ี่ติชมรายการ
2) ผูจ้ ดั รายการ (ผูส้ ่ งสาร) ต้องให้เกียรติผฟู ้ ั ง (ผูร้ ับสาร) เสมอ เพราะเราจะ
รอบรู ้ไปทุกเรื่ อง คงเป็ นไปไม่ได้ เมื่อมีผฟู ้ ังเสนอแนะ ผูจ้ ดั รายการจะต้องรับฟัง
3) ผูจ้ ดั รายการ ต้องยอมรับในสถานภาพ และฐานะหน้าที่ของผูจ้ ดั รายการ
เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ประสบการณ์ เป็ นต้น
4) มีความรับผิดชอบผลิตรายการอย่างต่อเนื่ อง และต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อรายการและผูฟ้ ัง
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5) เป็ นผูท้ ี่มีปฏิภาณไหวพริ บดี รู ้จกั เลือกเรื่ องที่จะนาเสนอ รวมทั้งการปรุ ง
แต่งให้เหมาะสมและน่าสนใจ
6) เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถที่จะติดต่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลทัว่ ไป
7) ต้องรู้จกั ควบคุมอารมณ์ให้คงที่
8) ผูจ้ ดั รายการต้องไม่หลงระเริ งต่อคาชม และต้องไม่หวัน่ ไหวหรื อโต้ตอบ
กับคาติของผูฟ้ ัง
9) ต้องมีความเสี ยสละ ทุ่มเทการจัดและพัฒนารายการที่รับผิดชอบ
10) ต้องมีความตื่นตัว และกระตือรื อร้นอยูเ่ สมอ
11) ต้องเป็ นนักฟังที่ดี
นอกจากนี้ พนิ ตตา สุ ขโกศล (2549 : 113 - 118) ได้กล่าวถึ งผูด้ าเนิ น
รายการทางวิทยุกระจายเสี ยงว่า หมายถึง ผูท้ ี่ทาหน้าที่พูด อ่าน บรรยายเนื้ อหาสาระของรายการ
ต่ อผูฟ้ ั ง ในรู ป แบบรายการต่ า งๆ โดยนอกจากจะท าให้ผูฟ้ ั ง ทราบเรื่ องแล้ว ยังต้อ งให้เ รื่ องที่
นาเสนอนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น และน่าสนใจฟังด้วย โดยผูด้ าเนินรายการ มีหน้าที่ดงั นี้
1) บรรยายเรื่ องราวตามบทกล่าวนารายการ และเชื่อมโยงเนื้อหาของรายการ
ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
2) ร่ ว มสนทนาหรื อท าหน้า ที่ สั ม ภาษณ์ บุ ค คลต่ า งๆ เพื่ อ สนทนาหรื อ
สัมภาษณ์เพื่อออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง
3) เป็ นพิธีกร หรื อผูด้ าเนินรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสี ยง
4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
คุณสมบัติของผูด้ าเนินรายการต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1) สามารถแสดง แจ้ง หรื อสื่ อความคิดให้ผฟู้ ังทราบได้
2) สามารถถ่ายทอดอารมณ์ถึงผูฟ้ ังได้
3) สามารถใช้เสี ยงส่ งบุคลิกของตนถึงผูฟ้ ั งในลักษณะที่เป็ นธรรมชาติ ด้วย
ความกระตือรื อร้น สนใจ และกระปรี้ กระเปร่ า เป็ นกันเองโดยแจ้งชัด
4) มีความรู ้เรื่ องการอ่าน การใช้ภาษา และการออกเสี ยงที่ถูกต้อง
5) พูดและอ่านได้ชดั ถ้อยชัดคา ด้วยน้ าเสี ยง และลีลาที่เหมาะสม ตรงตาม
เวลาที่กาหนดให้พดู หรื ออ่าน
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6) สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกคนได้ เพราะการทางานด้านนี้จะต้องมีผฟู ้ ั ง
และผูร้ ่ วมสัมภาษณ์ในรายการ ทั้งที่เป็ นระดับบุคคลสาคัญไปจนถึงระดับปกติ ที่มีความรู ้แตกต่าง
กันและมีวถิ ีชีวติ แตกต่างกัน
7) มีความรู้ความสามารถการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ห้องควบคุมเสี ยง
รวมทั้งมีความรู ้ในเรื่ องความถี่และคลื่นวิทยุ ทิศทางและคุณสมบัติการทางานของไมโครโฟน เพื่อ
สามารถจัดปรับระดับเสี ยงในตาแหน่งที่เหมาะสมทั้งยืนและนัง่ พูดได้อย่างดี
คุณสมบัติของผูป้ ระกาศและผูด้ าเนินรายการทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1) ต้องเป็ นผูม้ ีน้ าเสี ยงที่ดี ชัดเจน เป็ นเสี ยงที่บ่งบอกบุคลิกของตนได้อย่าง
แจ่มชัด
2) มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ซึ่ งจะทาให้เสี ยงที่เปล่งออกมามีคุณภาพ มัน่ คง
ไม่ลงั เล ซึ่งจะช่วยสร้างความเลื่อมใสและศรัทธาในตัวผูฟ้ ังได้
3) สนใจเอาใจใส่ ต่อผูฟ้ ั งทั้งในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่และนอกเวลา แบบเอาใจ
เขามาใส่ ใ จเรา รวมทั้ง ต้องจิ นตนาการหาเหตุ และผลต่ อปฏิ กิ ริย าที่ เกิ ด ขึ้ นของผูฟ้ ั ง เพื่ อนามา
ปรับปรุ งในรายการให้ได้
4) เป็ นบุคคลที่ตรงต่อเวลา หากเกิดความล่าช้าจากการปฏิบตั ิงาน ต้องไม่
อ้างเหตุและผลใดๆ ในการออกอากาศ
5) ใจเย็น ไม่ตื่นเต้น ตกใจง่าย ต้องควบคุมอารมณ์และรู ้จกั แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้ และควรมีการตัดสิ นใจที่ดี
6) ต้องทาตัวเป็ นคนของประชาชน คือ ปรับตัวให้เข้าได้กบั ทุกคน ทุกชั้น
ทุกประเภททั้งในเวลาทางานและนอกเวลาทางาน
7) มี อ ารมณ์ ข ัน ใบหน้า ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส และรื่ น เริ ง เบิ ก บานอยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะในขณะที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ เพราะหากอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน จะทาให้เสี ยงที่พูดหรื อ
อ่านน่าฟังรื่ นหู พาให้ผฟู ้ ังติดตามฟังไปได้อย่างเพลิดเพลินตลอดรายการ
8) เป็ นผูใ้ ฝ่ ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ไม่หยุดนิ่ ง โดยเฉพาะเรื่ องของภาษา
และการออกเสี ยง ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิวฒั นาการทางภาษาอยูเ่ สมอ
9) กระตือรื อร้นสนใจต่อปั ญหาต่างๆ ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ
สิ่ งแวดล้อม และเหตุการณ์รอบตัวทั้งในและต่างประเทศ
10) เป็ นคนมีเหตุผล มีรสนิยมดี มีความจริ งใจ

19
11) เป็ นผูม้ ีคุณธรรมประจาใจและเป็ นพลเมืองที่ดี และที่สาคัญคือ ต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีใจรักงานนี้อย่างแท้จริ ง
การเตรี ย มความพร้ อมของการเป็ นผูป้ ระกาศและผูด้ าเนิ น รายการวิท ยุ
กระจายเสี ยง มีดงั นี้
1) มีความตั้งใจจริ งที่จะสนทนากับผูฟ้ ั งและให้ผฟู ้ ั งเข้าร่ วมรายการด้วย
เปรี ยบผูฟ้ ังเสมือนแขกที่เข้ามาเยือนในบ้านเราเสมอ
2) นึ กถึงการพูดกับเพื่อน หรื อ Talk to a friend. กล่าวคือ เป็ นการพูดกับ
เพื่อนที่รู้จกั คุน้ เคยกัน ไม่ใช่การอ่าน ไม่พดู ยกตนข่มท่าน และไม่ใช่การยกย่องเทิดทูนผูฟ้ ัง ยาเกรง
ผูฟ้ ังว่าเหนือกว่าเรา แต่ให้คิดเสมือนว่าคนฟังอยูใ่ นระดับเดียวกับตนเองเท่านั้น พยายามคิดเสมอว่า
ผูฟ้ ั งในรายการนั้นมี เพียงหนึ่ งเดี ยว แม้ว่าความเป็ นจริ งจะมี หลายคน เพราะการนึ กว่าพูดกับคน
หลายคนจะทาให้เราพูดเสี ยงดัง จาไว้เสมอว่าเสี ยงที่ใช้ในรายการนั้น จะต้องไม่ใช่การตะโกน แต่
ควรเป็ นเสี ยงที่ชดั เจนและดังพอให้เพื่อนที่นงั่ ห่างจากเรา 4 ฟุต ได้ยนิ ชัดเจน
3) ต้องเป็ นนักแสดงบ้างเล็กน้อย การเป็ นนักแสดงทางเสี ยงนั้น คือ ต้องการ
สื่ อความรู้สึกและอารมณ์ถึงผูฟ้ ัง ให้ผฟู ้ ังทราบและเข้าใจได้มากขึ้น
4) ต้อ งมี ค วามกระตื อ รื อร้ นสนใจผ่า นทางน้ า เสี ย ง เพื่ อ ให้ ผูฟ้ ั ง เกิ ด
ความรู้สึกต้องการติดตามฟังตั้งแต่ตน้ จนจบ
5) พยายามเข้าใจผูฟ้ ัง ต้องรับรู ้อยูเ่ สมอว่ากาลังพูดกับใคร
6) ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของสถานี ต้องไม่นาเสนอสิ่ งที่
จะส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของสถานี
7) ต้องมีใจกว้างเปิ ดรับคาวิจารณ์
8) ต้องฟั ง โดยการเปิ ดรับฟั งรายการวิทยุคนอื่ นๆ เพื่อนามาเป็ นตัวอย่าง
บทเรี ยน หรื อปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับรายการ
สรุ ปได้ว่า ผูจ้ ดั รายการวิทยุกระจายเสี ยง ต้องมีคุณสมบัติดา้ นบุคลิ กภาพ
ด้านการศึกษาและประสบการณ์ และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ผจู้ ดั รายการวิทยุกระจายเสี ยง ควร
มีคุณสมบัติตามหลักจรรยาบรรณ หรื อเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรมตามที่สมาคมวิชาชี พกาหนดไว้ และต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2.2 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
สุ มน อยูส่ ิ น (2549 : 1 - 9) ได้ให้ความหมายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงไว้
ว่า เป็ นการน าเอาวัต ถุ ดิ บ ได้แ ก่ เนื้ อ หา เสี ย งพูด เสี ย งดนตรี และเสี ย งประกอบมาผ่า น
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กระบวนการผลิตรายการ ซึ่ งมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยมการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลังการ
ผลิต
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
และเกี่ยวข้องกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ถ้าขาดกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่ง สถานีวทิ ยุน้ นั ก็จะไม่มีรายการออกอากาศ ดังนั้น การจัดและการผลิตรายการจึงมีความสาคัญ
ต่อการบริ หารกิจการของสถานี มีความสาคัญต่อผูฟ้ ัง และมีความสาคัญต่อสังคม
การผลิตรายการ (Programme Production) หมายถึง การวางแผนและการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้รายการที่มีคุณภาพออกอากาศ โดยการกาหนดแนวคิ ดรายการ วัตถุ ประสงค์รายการ
เนื้ อหาและข้อมูล รู ปแบบรายการ วิธีการนาเสนอ วัสดุประกอบรายการ ตลอดจนบุคลากรในการ
ผลิต และขั้นตอนการผลิต เป็ นการลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดรายการที่สมบูรณ์สามารถออกอากาศได้
ซึ่ งการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทใดก็ตาม ต้องคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญที่จะนามาเป็ น
แนวทางให้ผจู ้ ดั สามารถจัดรายการเป็ นที่ถูกใจและมีประโยชน์ต่อผูฟ้ ังมากที่สุด
2.2.1 วัตถุประสงค์ของรายการ (Programme Objective) รายการทุกรายการควรมี
การกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางนาเสนอรายการ เพื่อคุณภาพของรายการและประโยชน์
สู งสุ ดที่ผฟู ้ ังจะได้รับ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) วัต ถุ ป ระสงค์ท วั่ ไป เพื่ อ บอกความต้อ งการอย่า งกว้า งๆ ในสิ่ ง ที่ จ ะ
นาเสนอแก่ ผฟู ้ ั ง เช่ น เพื่อให้ความรู้ ดา้ นการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อให้ความรู้ด้าน
การตลาด เป็ นต้น
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อบอกรายละเอี ยดของสิ่ งที่ จะให้แก่ผูฟ้ ั ง เช่ น
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการของระบอบประชาธิ ปไตยในประเทศไทย เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การทาการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มที่เรี ยกว่า Niche Marketing เป็ นต้น
2.2.2 ผูฟ้ ัง (Audience) แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผูฟ้ ั งทัว่ ไป (General Audience) เป็ นกลุ่มผูฟ้ ั งที่เปิ ดรับฟั งรายการ
ทัว่ ไป ซึ่ งจะไม่ทราบว่าเป็ นใคร มีความสนใจ และความต้องการที่แท้จริ งอย่างไร
2) กลุ่มผูฟ้ ังเป้ าหมาย (Target Audience) เป็ นกลุ่มผูฟ้ ั งที่ถูกกาหนดไว้วา่ จะ
เป็ นกลุ่มที่จะฟั งรายการ และเป็ นกลุ่มที่จะตัดสิ นว่ารายการของเราจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่
การศึกษาผูฟ้ ังเป้ าหมายมักศึกษาในด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา
รายได้ ลักษณะครอบครัว อาชี พ ถิ่ นที่ อยู่ เป็ นต้น และศึกษาในด้านจิตวิทยา (Psychographic)
ได้แก่ ลักษณะการดารงชี พ ความสนใจ ความเชื่ อ ความคิดเห็น ทัศนคติ กระบวนการตัดสิ นใจ
พฤติกรรมการซื้ อ พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ เป็ นต้น

21
2.2.3 เนื้อหา (Content) หมายถึง เรื่ องราวต่าง ๆ ที่นาเสนอแก่กลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมาย
การรู ้ จกั กลุ่มเป้ าหมายผูฟ้ ั งจะช่วยให้ผจู ้ ดั รายการทราบว่า เนื้ อหาอย่างไรจึงจะน่ าสนใจเหมาะสม
และมีประโยชน์ต่อผูฟ้ ั ง นอกจากนี้ เนื้ อหาที่นาเสนอจะต้องคานึงถึงความยาวของรายการวันเวลา
ออกอากาศ และวิธีการเสนอรายการด้วย
2.2.4 วิธีการเสนอรายการ (Programme Presentation) หมายถึง กระบวนการนา
เนื้อหาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ไปสู่ ผฟู ้ ัง หรื อวิธีการเสนอรายการ ได้แก่
1) ภาษาพูด (Speech) ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ าย ประโยคสั้นๆ กะทัดรั ด
หลีกเลี่ยงการใช้คายากๆ ศัพท์เทคนิ ค เพราะวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่ถ่ายทอดความหมายด้วย
คาพูด เป็ นสารที่ไม่ถาวร ผูฟ้ ังอาจไม่เข้าใจได้ทนั ที และอาจนาภาษาไปใช้ผดิ โดยไม่รู้ตวั ก็ได้
2) ลีลาการพูด (Style) การพูดทางวิทยุกระจายเสี ยงต้องพูดเหมือนการ
พูดคุยกัน พูดให้เหมาะสมกับรู ปแบบรายการ เช่น รายการข่าว ต้องพูดอย่างเชื่ อมัน่ ถ้าพูดอย่าง
เป็ นกันเอง รายการข่าวจะขาดความน่าเชื่ อถือ หรื อรายการบันเทิง ควรใช้ลีลาการพูดที่สร้างความ
เป็ นกันเอง สนุกสนาน ทั้งนี้ลีลาการพูดของผูด้ าเนินรายการแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ควรเลือก
ผูด้ าเนินรายการให้เหมาะสมกับรายการด้วย ข้อสาคัญในการพูด คือ น้ าเสี ยง ต้องแสดงความจริ งใจ
เป็ นมิตร ให้เกียรติผฟู ้ ัง ไม่แสดงการดูถูกผูฟ้ ัง
3) ดนตรี หรื อเพลงประกอบ (Music) จะช่วยให้รายการน่ าฟั งและมีสีสัน
มากขึ้น เพราะการนาเสนอรายการ บางครั้งอาจมีเนื้ อหามาก ควรใช้ดนตรี คนั่ เพื่อให้ผฟู ้ ั งได้มีเวลา
ผ่อนคลาย
4) เสี ยงประกอบ (Sound Effects) คือ เสี ยงต่างๆ (ที่ไม่ใช่เสี ยงดนตรี ) ที่
นามาประกอบในรายการ เพื่อความสมจริ งสมจัง ทาให้เกิดจินตนาการและอารมณ์คล้อยตาม
5) ความหลากหลายและความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (Variety and Unity)
ความหลากหลาย (Variety) คือ การนาเอาสิ่ งต่างๆ หลายๆ สิ่ งมาบรรจุไว้ในรายการ เพื่อให้มีความ
แตกต่างกัน ทาให้รายการน่าสนใจมากขึ้น และไม่ให้ผฟู้ ังเกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย การเสนอรายการ
ที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ได้แก่ เนื้อหา ประเด็น เสี ยงพูด รู ปแบบรายการ ดนตรี ประกอบ
เสี ยงประกอบ เป็ นต้น ส่ วนความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน (Unity) คือ เนื้ อหาที่เป็ นแกนร่ วม
เดียวกัน เช่น รายการผูห้ ญิง เนื้ อหาทุกเรื่ องควรมีความเกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งนี้ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในรายการ จะเป็ นตัวกาหนดให้ผจู ้ ดั ทารายการมีแบบแผนนัน่ เอง
วิธีการเสนอรายการเหล่านี้ ล้วนเป็ นสิ่ งที่สร้างอารมณ์ ของรายการให้ต่อเนื่ อง
น่าสนใจและเป็ นที่เข้าใจได้อย่างดีท้ งั สิ้ น
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2.2.5 เวลาออกอากาศ (Air Time) หมายถึง เวลาที่รายการออกอากาศไปยังผูฟ้ ัง
การจัดรายการควรจะได้ศึก ษาถึ ง เวลาที่ ผูฟ้ ั ง เป้ าหมายจะรั บฟั ง หรื อช่ วงเวลาใดควรจัดรายการ
ประเภทใด เพื่อใคร
ปั จจุบนั การนาเสนอรายการมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบรายการเดี ยวกัน ทั้งคลื่ นที่
เรี ยกว่า Format Radio การนาเสนอต้องพิจารณาเวลาทั้งหมดของสถานี ปกติจะมีเวลาออกอากาศ
21 - 24 ชัว่ โมง ดังนี้
1) เวลาเช้า (Morning) เวลา 6.00 - 10.00 น. ผูฟ้ ั งกาลังจะเริ่ มต้นการทางาน
เรี ยนหนังสื อ อยูร่ ะหว่างการเดินทาง จึงต้องการข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์และเป็ นประโยชน์ เช่น
รายงานสภาพอากาศ สภาพการจราจร เป็ นต้น
2) เวลากลางวัน (Midday) เวลา 10.00 - 15.00 น. ผูฟ้ ังอยูใ่ นช่วงการทางาน
ทั้งที่บา้ นและที่ทางาน จึงมักสนใจด้านสาระ ความรู้ และดนตรี
3) เวลาบ่าย (Afternoon) เวลา 15.00 - 19.00 น. ผูฟ้ ั งอยูใ่ นช่วงหลังเลิกการ
ทางานและกาลังเดินทางกลับบ้าน มักสนใจข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ สาระ ความรู้ และดนตรี
4) เวลาดึก (Evening) เวลา 19.00 - 24.00 น. ผูฟ้ ั งอยูใ่ นช่วงพักผ่อน
ต้องการความบันเทิง
5) เวลาหลังเที่ยงคืน (Overnight) เวลา 24.00 - 6.00 น. เป็ นช่วงการ
พักผ่อนสาหรับทุกคน นักเรี ยนนักศึกษาอ่านหนังสื อ ช่ วงของคนทางานกลางคืน ต้องการความ
บันเทิง และเพื่อน
การเข้าใจธรรมชาติ การรับฟังรายการของผูฟ้ ังในเวลาออกอากาศช่วงต่างๆ
จะทาให้นาเสนอได้ตรงตามความต้องการของผูฟ้ ังมากที่สุด นอกจากนี้ ความยาวของรายการก็เป็ น
สิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณา เพื่อจะได้จดั เนื้อหาได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับเวลา
2.2.6 การประเมินผล (Evaluation) คือ การวัดความสาเร็ จของรายการจากผูฟ้ ั งว่า
รายการได้รับการยอมรับจากผูฟ้ ังมากน้อยเพียงใด รายการมีคุณภาพหรื อไม่ ทาได้ 2 วิธี คือ
1) การประเมินผลอย่างมีระบบ (Systematic Evaluation) คือ การนาเอา
ระเบียบวิธีการวิจยั มาใช้ ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง น่าเชื่ อถือ ใกล้เคียงความจริ ง สามารถเป็ น
ตัวแทนที่ดีของกลุ่มผูฟ้ ังเป้ าหมาย
2) การประเมินผลอย่างไม่มีระบบ (Unsystematic Evaluation) คือ การได้
ข้อมูลอย่างไม่มีระบบ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในรายการ การแนะนารายการต่าง ๆ จากผูฟ้ ั งทาง
จดหมายหรื อโทรศัพท์ จากแหล่งข่าวต่างๆ การประเมินผลแบบนี้ ทาได้ตลอดเวลา แต่ขอ้ มูลที่ได้
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ยังไม่ถือเป็ นตัวแทนที่ดีของกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง เพราะข้อมูลที่ได้มา อาจมีความผิดพลาดได้
จนทาให้การนาข้อมูลมาใช้ตดั สิ นใจเกิดความผิดพลาด
การประเมิ นผลจะช่ วยให้ผูจ้ ดั รายการตัดสิ นใจทารายการได้ใกล้เคี ยงกับ
ความต้องการของผูฟ้ ังเป้ าหมายได้มากที่สุด อย่างไรก็ดี การประเมินผลรายการเพียงครั้งเดี ยว
ไม่ใช่ เครื่ องวัดความสาเร็ จของรายการ แต่ตอ้ งมีการประเมินผลเป็ นประจาหรื อเป็ นระยะๆ เพื่อ
ทราบความต้องการของผูฟ้ ัง ความเปลี่ยนแปลงของผูฟ้ ั ง ทั้งนี้ ปัจจุบนั การแข่งขันจัดทารายการสู ง
มาก จึงต้องหาข้อมูลมาปรับปรุ งรายการให้มีความน่าสนใจและมีประโยชน์แก่ผฟู ้ ังอย่างแท้จริ ง
กล่าวโดยสรุ ป การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง ประกอบด้วย การวางแผนผลิต
รายการ การเตรี ยมการผลิ ตรายการ การผลิ ตรายการ และการประเมิน ผล เพื่อนาไปปรับปรุ ง
พัฒนาการผลิตรายการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

3. การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงของศู นย์ วทิ ยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงของศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เพชรบุรี เป็ นกิจกรรมหนึ่ งของงานประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ที่มีความสาคัญ เนื่ องจาก
การประชาสัมพันธ์สามารถสร้ างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ ยวข้องเพื่อก่อให้เกิ ดทัศนคติที่ดี
ภาพพจน์ที่ดีอนั จะนาไปสู่ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่ วยงานและสาธารณชน โดยมอบหมายให้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการ
จัด รายการ จ านวน 2 รายการ คื อ รายการสาระน่ า รู ้ ก ับ มสธ. และรายการ มสธ. สั ม พัน ธ์
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารของมหาวิทยาลัย และเพื่ อเป็ นสื่ อสารสั ม พันธ์ ก ับ
นักศึกษา มสธ. และประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย รู ปแบบรายการเป็ นการ
นาเสนอสาระสลับกับการเปิ ดเพลงตามสมัยนิยม และมีผดู้ าเนินรายการ 1 - 2 คน
3.1 รายการสาระน่ ารู้ กับ มสธ. เป็ นการจัดรายการสด ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (F.M.95.75 MHz) สัปดาห์ละ 25 นาที ในวันศุกร์
เวลา 14.35 - 15.00 น. มีผดู้ าเนิ นรายการ 1 คน เริ่ มออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปั จจุบนั
(พ.ศ.2554) โดยรู ปแบบรายการ แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงแรก เปิ ดรายการ กล่าวทักทายผูฟ้ ั งและแนะนารายการที่นาเสนอประกอบด้วย
ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง และเปิ ดเพลงตามสมัยนิยม
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ช่วงที่สอง ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร หลักสู ตรที่เปิ ดรับสมัคร กิจกรรมการเรี ยน
การสอน เชิ ญผูร้ ่ วมรายการเป็ นครั้งคราวตามแต่โอกาสในการจัดกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย และ
เปิ ดเพลงตามสมัยนิยม
ช่วงสุ ดท้าย ปิ ดรายการด้วยการนาเสนอข้อคิด สุ ภาษิต คาคม และพระบรมราโชวาท/
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และเปิ ดเพลงตามสมัยนิยม
3.2 รายการ มสธ. สั มพันธ์ เป็ นการจัดรายการด้วยการบันทึกเทป ดาเนิ นการโดย
งานบริ การสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา แล้วส่ งให้สถานี วิทยุและเสี ยงตามสาย จานวน 19 สถานี/
หน่ วยงาน เพื่อออกอากาศตามวัน เวลาที่กาหนด สัปดาห์ละครั้งๆ ละ 30 นาที มีผดู้ าเนินรายการ
1 คน และผูร้ ่ วมดาเนินรายการ 1 คน เริ่ มออกอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ.2554)
รู ปแบบรายการ แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงแรก เปิ ดรายการ กล่าวทักทายผูฟ้ ั งและแนะนารายการที่นาเสนอประกอบด้วย
ช่วงร้อยเรื่ องเมืองไทย รอบรั้วเขียวทอง ข้อคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเปิ ดเพลงลูกทุ่ง
ช่วงที่สอง นาเสนอสาระความรู ้ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และเปิ ดเพลงลูกทุ่ง
ช่ วงที่ สาม ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร หลักสู ตรที่เปิ ดรั บสมัคร กิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน เชิ ญผูร้ ่ วมรายการเป็ นครั้งคราวตามแต่โอกาสในการจัดกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย
และเปิ ดเพลงลูกทุ่ง
ช่วงสุ ดท้าย ปิ ดรายการด้วยการนาเสนอข้อคิด สุ ภาษิต คาคม และพระบรมราโชวาท/
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และเปิ ดเพลงลูกทุ่ง
รายการ มสธ. สัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุและเสี ยงตามสาย จานวน 19 สถานี/
หน่วยงาน ดังนี้
1) สถานีวทิ ยุชุมชนของคนเพชร จังหวัดเพชรบุรี
2) สถานีวทิ ยุเพชรบุรีสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
3) สถานีวทิ ยุชุมชนคนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
4) สถานีวทิ ยุชุมชน วี.เอ็ฟ.เอ็ม จังหวัดเพชรบุรี
5) สถานีวทิ ยุไฮแมกเรดิโอ จังหวัดเพชรบุรี
6) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
7) สถานีวทิ ยุชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาญจนบุรี
8) สถานีวทิ ยุภาคตะวันตกจอมบึง จังหวัดราชบุรี
9) สื่ อมวลชนคาทอลิกราชบุรี จังหวัดราชบุรี
10) สถานีวทิ ยุชุมชนสองพี่นอ้ ง จังหวัดสุ พรรณบุรี
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

สถานีกระจายเสี ยงทหารอากาศ 012 กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถานีวทิ ยุพีอาร์เรดิโอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่วา่ การอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
เรื อนจาจังหวัดสมุทรสาคร
เรื อนจากลางสมุทรสงคราม
เรื อนจาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เรื อนจากลางราชบุรี
เรื อนจากลางเขาบิน
เรื อนจาจังหวัดกาญจนบุรี

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
พรนภา นวนมะณี (2544) ได้ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และความต้อ งการของ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเกี่ ยวกับรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของนักศึกษา มสธ. เกี่ยวกับการฟั ง
รายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และ 2) ความต้องการของ
นักศึกษา มสธ. ในการรั บฟั งรายการวิทยุที่เกี่ ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรี ยน ภาค 1/2543 ซึ่ งมีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดที่ต้ งั ศูนย์
วิทยพัฒนา ทั้ง 10 แห่ ง จานวน 241 คน เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้ทาการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบรายการวิทยุของศูนย์วทิ ยพัฒนา พบว่า นักศึกษา
เคยฟังรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา ร้อยละ 35.7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบรายการ
วิท ยุข องศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ดพบว่า นัก ศึ ก ษาได้รั บ
ประโยชน์จากรายการวิทยุมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ น้ าเสี ยงผูด้ าเนิ นรายการวิทยุเหมาะสม
และติดตามรับฟั งรายการวิทยุโดยเปิ ดฟั งเป็ นบางครั้งมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.0 เหตุผลที่ทาให้
ติดตามรับฟังรายการวิทยุของศูนย์วทิ ยพัฒนา คือ ติดตามรับฟั งข่าวสารจาก มสธ. เป็ นรายการที่มี
ประโยชน์ และให้สาระความรู้
2) ความต้องการด้านองค์ประกอบรายการวิทยุ ของศูนย์วิท ยพัฒนา พบว่า
นักศึกษาต้องการรับฟั งเนื้ อหารายการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช อยูใ่ นระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เนื้ อหาที่ตอ้ งการรับฟัง คือ การเตรี ยมความพร้อมในการ
สอบและการสอนเสริ ม เนื้ อหารายการความรู้ดา้ นอื่นๆ ความยาวตอนละประมาณ 5 นาที ต้องการ
รับฟั งอยู่ในระดับมาก คือ เนื้ อหาด้านกฎหมาย รู ปแบบรายการนาเสนอข่าวสารและความรู ้ตลอด
รายการ ผูด้ าเนิ นรายการ 2 คน ระยะเวลาในการนาเสนอ 30 นาที วันละ 1 ครั้ง ใช้เพลงไทยสากล
ประกอบรายการ ใช้ภาษากลางในการนาเสนอรายการ และมีท่วงทีพูดคุยสนุ กสนานเป็ นกันเองกับ
ผูฟ้ ัง ช่วงเวลาในการนาเสนอรายการ และใช้รูปแบบการสนทนาในการนาเสนอรายการทุ กวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น.
พงศ์พิพฒั น์ เกี ยรติประพิณ (2548) ได้ศึกษาความคิดเห็ นและความพึงพอใจ
ของผูฟ้ ั ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่อรายการเพลง 103.5 บิ๊ ก ทางสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย ง
กองทัพบก มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรั บฟั งรายการ ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของกลุ่มผูฟ้ ังในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อรู ปแบบรายการและการนาเสนอของผูจ้ ดั รายการ
เพลง 103.5 บิ๊ ก การศึ ก ษาใช้รู ป แบบการวิจ ัย เชิ ง ส ารวจ กลุ่ ม ตัว อย่า งอาศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 15,000 บาท รับฟัง
รายการวิทยุทุกวัน หรื อ 7 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการรั บฟั งประมาณ 1 - 4 ชัว่ โมงต่อวัน
ช่วงเวลาที่รับฟัง คือ ช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น.
2) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นต่อรายการเพลง 103.5 บิ๊ ก มี ความ
เหมาะสมดีแล้ว แต่ยงั มีบางประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่เหมาะสม และควรปรับปรุ งแก้ไข คือ
1) การนาเสนอบทเพลงในรายการ พบว่า เปิ ดเพลงซ้ ากันหลายครั้งต่อวัน เพลงเก่าเกินไปในบาง
ช่วง 2) การดาเนิ นรายการของผูจ้ ดั รายการ พบว่า ผูจ้ ดั รายการบางคนพูดมากหรื อน้อยเกินไป
ชอบพูดทับเนื้อเพลง เล่นเกมทายปั ญหาไม่สนุก บางครั้งนาเสนอเนื้ อหาสาระไม่ลึกซึ้ ง ขาดสาระ
บางครั้งเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อหรื อไม่ตรงกับความสนใจ และการเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังได้มีส่วนร่ วมมีนอ้ ย
เกินไป หรื อบางครั้งอยูใ่ นเวลาที่ไม่เหมาะสม ไม่น่าสนใจ
สนธยา จงพันธนิ มิตร (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจการจัดรายการวิทยุเพื่อ
เด็กและเยาวชน กรณี ศึกษา : รายการ “คลื่นใสวัยทีน” สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย
จังหวัดศรี สะเกษ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่จะส่ งผลต่อความพึงพอใจคุณภาพของ
รายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน และศึกษาความต้องการของ ดี.เจ. เยาวชนและเครื อข่ายว่ามีความ
ต้องการ ชื่ นชอบ ต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและมีส่วนร่ วมในการจัดรายการอย่างไร ประชากร
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แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาและอาชี วศึกษาที่เป็ นผูด้ าเนิ น
รายการ หรื อ ดี.เจ.เยาวชน ที่ผ่านการอบรมการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง จานวน 10 คน และ
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เครื อข่ายงานประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายของโรงเรี ยนและสมาชิกศูนย์ข่าวเยาวชน
จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพของ ดี .เจ.เยาวชน และเครื อข่าย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นหญิงมากกว่าชาย มีอายุ 18 ปี มากที่สุด รองลงมา คือ อายุ 17 ปี ศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มากที่สุด รองลงมาเป็ นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
2) ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการจัดรายการวิทยุ
เพื่อเด็กและเยาวชน ตามความคิดของ ดี .เจ เยาวชนและเครื อข่าย 8 ด้าน ประกอบด้วย รู ปแบบ
รายการนิ ต ยสารทางอากาศ เนื้ อ หาในรายการ ช่ ว งเวลาที่ อ อกอากาศ ความถี่ ที่ อ อกอากาศ
ระยะเวลาที่ออกอากาศ ผูด้ าเนิ นรายการ การมีส่วนร่ วมกับรายการ การบริ หารจัดการรายการ
พบว่า 1) ให้ความพึงพอใจมาก คือ ด้านบริ หารจัดการรายการ ด้านความถี่ที่ออกอากาศ ด้าน
เนื้อหาในรายการ และด้านผูด้ าเนินรายการ “คลื่นใสวัยทีน” ตามลาดับ 2) ให้ความพึงพอใจปาน
กลาง คือ ด้านรู ปแบบรายการนิ ตยสารทางอากาศ ด้านการมีส่วนร่ วมในรายการ ด้านระยะเวลา
ในการออกอากาศ และด้านช่วงเวลาที่ออกอากาศรายการ “คลื่นใสวัยทีน” ตามลาดับ
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในภาพรวม จากความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ ที่ให้ความคิดเห็ นความพึงพอใจในภาพรวมเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) ด้านรู ปแบบรายการ ต้องการให้เพิ่มความบันเทิง (เสี ยงเพลงสตริ งและเพลงประเภทอื่นๆ) ให้
มากขึ้น 2) ด้านเนื้อหาในรายการ ต้องการให้เป็ นปั จจุบนั และนาไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน
ได้ 3) ด้านช่วงเวลาที่ออกอากาศ ต้องการให้เปลี่ยนเป็ นช่วงเวลาอื่นบ้าง ต้องการให้อยูใ่ นช่วงเวลา
17.00 - 22.00 น. 4) ด้านระยะเวลาที่ออกอากาศ ต้องการให้เพิ่มเป็ น 1 - 2 ชัว่ โมง 5) ด้านผู้
ดาเนินรายการ บางคนออกเสี ยงอักขระยังไม่ชดั เจน ไม่เป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง 6) ด้านการมีส่วนร่ วม
ต้องการให้มีการเล่นเกมส์ และคาถามในรายการและต้องการให้มีรายการเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อ
เป็ นเวทีในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้ ดี.เจ.เยาวชนทุกคนตั้งใจจัดรายการ
ให้มีคุณภาพ
สุ มลมาลย์ สร้ อยรั ตน์ (2548) ได้ศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานของวิทยุชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายของวิทยุชุมชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนและการผลิตรายการ และการรับฟังวิทยุชุมชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ 3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ดาเนิ นงานวิท ยุชุมชนในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดจันทบุ รี การวิจยั เป็ นแบบผสมผสานทั้งเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ ประชากรมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูฟ้ ังในชุมชนเขตอาเภอเมืองจันทบุรี
จานวน 400 คน กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการบริ หารวิทยุชุมชนในเขตอาเภอเมืองจันทบุรี จานวน 6
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับกลุ่มผูฟ้ ั ง และแบบสัมภาษณ์สาหรับ
คณะกรรมการบริ หารวิทยุชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับกลุ่มผูฟ้ ั งใช้สถิติพ้ืนฐาน โดยวิธีการ
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และความแปรปรวนทาง
เดี ยว (ANOVA) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับคณะกรรมการบริ หารวิทยุชุมชน ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพ การวิจยั ปรากฏผลดังนี้
1) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายของวิท ยุชุ ม ชน เขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนและการผลิตรายการวิทยุชุมชน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด และการรับฟั งวิทยุชุมชนเขต
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย
3) ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานของวิทยุชุมชน
เขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี ได้แ ก่ ลัก ษณะทางประชากร สถานภาพทางสั ง คม และ
พฤติกรรมการรับฟั ง โดยประชาชนเพศชาย ที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีอาชี พรับราชการ
และรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีสถานภาพเป็ นสมาชิ ก อบต. มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานวิทยุ
ชุมชนสู งสุ ด และประชาชนที่มีพฤติกรรมการรับฟังวิทยุชุมชนเป็ นระยะเวลา 5 - 6 เดือน รับฟั ง
มากกว่า 5 - 6 ครั้ งต่อสัปดาห์ และรั บฟั ง 3 - 4 ชัว่ โมงต่อครั้ ง และตั้งใจฟั งวิทยุชุมชนตลอด
รายการ สนใจฟั งรายการการปกครอง และโทรศัพท์เ ข้ารายการวิทยุชุมชนมากกว่า 5 ครั้ งต่อ
เดือน มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานวิทยุชุมชนสู งสุ ด
อภิญญา ปั ญญาพร (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจผูฟ้ ั งรายการสุ ขภาพจิตน่ารู ้
วิทยุชุมชนคนท่าน้ าอ้อย 96.75 MHz จังหวัดนครสวรรค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ของผูฟ้ ั งรายการ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูฟ้ ั งรายการสุ ขภาพจิ ตน่ ารู ้ จานวน
339 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) ผูฟ้ ังรายการสุ ขภาพจิตน่ารู ้ พึงพอใจทุกด้านในระดับมาก คือ เนื้ อหาเชื่ อถือ
ได้ เพิ่มพูนความรู ้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ ผูด้ าเนิ นรายการมีความเป็ น
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กันเองกับผูฟ้ ั ง เพลงที่เปิ ดสลับความรู้ เหมาะสม เวลา ความถี่ และความยาวในการออกอากาศ
เหมาะสม ด้านเทคนิคผูฟ้ ังสามารถฟังได้ชดั เจนมากที่สุด
2) ผูฟ้ ังรายการสุ ขภาพจิตน่ารู ้ ต้องการให้เพิ่มสาระความรู ้ให้มากขึ้นโดยเสนอ
เรื่ องสุ ขภาพมากที่สุด ต้องการให้แนะนาวิธีการบาบัดเพื่อคลายเครี ยดด้วยตนเอง ควรเพิ่มเนื้ อหา
ตามข่าวสารสุ ขภาพจิ ตที่เกิ ดขึ้นในแต่ละวัน ควรเน้นเนื้ อหาสาหรับผูป้ ่ วยโรคจิต และนาความรู้
สุ ขภาพจิตมาพูดคุยให้มากขึ้น ผูด้ าเนินรายการควรพูดให้คล่องแคล่วและเป็ นกันเอง ไม่ควรเปลี่ยน
ผูด้ าเนิ นรายการบ่อย การนาเสนอรายการ ควรนาเสนอรายการที่หลากหลาย มีสิ่งแปลกใหม่มา
นาเสนอ เปิ ดเพลงเก่าและเพลงใหม่สลับกัน ด้านเวลาต้องการให้เพิ่มเวลาในการจัดรายการ การมี
ส่ วนร่ วมในรายการผูฟ้ ั งต้องการให้ถามปั ญหา ตอบคาถามในรายการ และเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ั งร่ วม
แสดงความคิดเห็นในรายการ
ออมฤทัย เส็ งคาปาน (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูฟ้ ังในเขตเทศบาล
เมื อ งหนองคายและสมาชิ ก ร่ ว มด้ว ยช่ ว ยกัน ที่ มี ต่ อรายการร่ ว มด้ว ยช่ ว ยกัน จัง หวัด หนองคาย
F.M. 97.75 MHz มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งรายการร่ วมด้วยช่วยกัน
จังหวัดหนองคายของผูฟ้ ั งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและสมาชิ กร่ วมด้วยช่วยกัน 2) ความพึง
พอใจของผูฟ้ ั งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและสมาชิ กร่ วมด้วยช่วยกันจังหวัดหนองคาย ที่มีต่อ
รายการร่ วมด้วยช่วยกัน เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 1) ผูฟ้ ังในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จานวน 400 คน และ 2) สมาชิ กร่ วมด้วยช่วยกัน จานวน 50 คน รวม 450 คน
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1)
กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับฟั งรายการร่ วมด้วยช่ วยกันจังหวัดหนองคายเป็ นเวลามากกว่า 4 เดือน ส่ วน
ใหญ่จะฟั งรายการที่บา้ น โดยฟั ง 5 วันต่อสัปดาห์ และจะเปิ ดรั บฟั งบางช่ วงรายการ 2) กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อผูด้ าเนิ นรายการ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้ อหาและ
ความยาวรายการมากที่สุด 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบและกิจกรรมของรายการ
มากที่สุดในช่วงการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
กาพล ดวงประเสริ ฐ (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการของ
ผูฟ้ ั งในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต่อการรั บ ฟั ง รายการที่ ออกอากาศทางสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล F.M. 89.5 MHz มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับ
ฟัง 2) ความพึงพอใจจากการรับฟัง 3) ความต้องการรับฟัง 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการรับฟั ง 5) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจจากการรับฟั ง และ 6) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ กบั ความต้องการรับฟั ง โดยศึกษาเฉพาะรายการวิทยุที่ผลิ ตโดยคณาจารย์และ
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เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 รายการ ได้แก่ รายการ 5 นาที
ข่าวสารราชมงคล รายการทราฟฟิ ควาไรตี้ รายการไทม์ โฟกัส รายการนิตยสารฟังสบาย รายการ
ก้าวใหม่ราชมงคล และรายการ อาร์ เอ็ม ยู ที โซไซตี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 280 คน ใน 11 สานักงานเขตในกรุ งเทพมหานครตามสถานที่ต่างๆ ผลการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้
1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย เป็ นนัก เรี ย น/
นักศึกษา มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,000 - 10,000 บาท และกว่าครึ่ งมี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2) พฤติกรรมการรับฟังรายการต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
รับฟังรายการต่างๆ อยูใ่ นระดับน้อย โดยจะรับฟังในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 11.00 - 11.30 น.
มากที่สุด รับฟังอยูท่ ี่บา้ นตนเองรวมถึงบ้านญาติ อีกทั้งยังรับฟั งไปพร้อมๆ กับทากิจกรรมอย่างอื่น
ไปด้วย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ งจะเปิ ดรับฟั งด้วยตนเอง โดยรายการที่เปิ ดรับฟั งบ่อยที่สุดและมี
ความชอบมากที่สุด ได้แก่ รายการไทม์ โฟกัส
3) ความพึงพอใจจากการรับฟังรายการต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจประเภทรายการที่นาเสนอมากที่สุด ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในรายการไทม์ โฟกัส และรายการทราฟฟิ ค วาไรตี้ มากที่สุด
4) ความต้องการรับฟั งรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการรับฟั ง
รายการที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรู ้ รอบตัวมากที่สุด โดยต้องการให้นาเสนอรายการประเภทสาระ
ความรู้ ในรู ปแบบนิ ตยสารทางอากาศ โดยต้องการที่จะรับฟั งรายการในเวลา 07.01 - 8.00 น.
12.01 - 13.00 น. และตั้งแต่เวลา 21.01 น. เป็ นต้นไป ความยาวในการออกอากาศระหว่าง 30 นาที
ถึง 1 ชัว่ โมง ออกอากาศเป็ นประจาทุกวัน โดยต้องการผูด้ าเนินรายการเป็ นเพศชายและเพศหญิงอยู่
ในวัยกลางคน จานวน 2 คน ต้องการให้มีการเตรี ยมตัวมาเป็ นอย่างดีก่อนออกอากาศทุกครั้ง และ
ควรมีลีลาการนาเสนอน่าฟัง มีเสี ยงที่สามารถสื่ อความหมายได้ดี
5) สาหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อรายการต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มเนื้ อหาอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรจะมี
รู ปแบบในการนาเสนอรายการให้หลากหลายมากขึ้น เช่ น ควรนาเสนอข่าวประกอบเสี ยง หรื อ
เป็ นการทาข่าวนอกสถานที่ ควรเพิ่มประเด็นและเวลาในการสัมภาษณ์มากขึ้น ต้องการให้เพิ่มเวลา
และความยาวในการออกอากาศในแต่ละวันให้มากขึ้น อาจจะออกอากาศเป็ นประจาทุกวัน ทุกต้น
ชัว่ โมง เพื่อให้ทนั เหตุการณ์ สาหรับผูด้ าเนิ นรายการ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า ควรจะมีการ
ออกเสี ยงให้มีอกั ขระที่ชดั เจน คาควบกล้ า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีน้ าเสี ยงเป็ นธรรมชาติ
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ให้ระมัดระวังเสี ยงสอดแทรก รวมถึงควรจะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ จริ งในสิ่ งที่พูด และอยากให้มีการ
พูดคุยกับผูฟ้ ังมากขึ้นมากกว่าที่จะพูดคุยกันอง และควรเพิ่มลีลาสี สันในการพูดให้มีความน่าสนใจ
และน่าติดตามเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละช่วง
ปิ ยพงศ์ เขตปิ ยรั ตน์ (2550) ได้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ผูฟ้ ั ง ที่ มี ต่ อ
รายการวิท ยุ “ธ.ก.ส. เพื่ อ นเกษตร” : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ผูฟ้ ั ง จากสถานี วิทยุม หาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของผูร้ ับฟั ง
2) พฤติกรรมการเปิ ดรับฟังรายการ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อรายการ 4) เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
ของลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของผูร้ ับฟั งรายการ และพฤติกรรมการเปิ ดรับฟั ง กับ
ความพึงพอใจ 5) ปั ญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูร้ ับฟั งที่ส่งไปรษณี ยบัตรเข้า
มาตอบคาถามกับทางรายการ จานวน 83 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้ อยละ และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Chi-Square ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1) กลุ่มผูร้ ับฟั งรายการ “ธ.ก.ส. เพื่อนเกษตร” เป็ นเพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท
2) พฤติกรรมการรับฟั งรายการ พบว่า การเปิ ดรับฟั งรายการ สถานที่ที่กลุ่ม
ผูฟ้ ั งส่ วนใหญ่ใช้รับฟั งรายการ คือ ที่บา้ น โดยรับฟั งมาแล้วตลอด 3 เดือน รับฟังรายการ 5 วัน
ต่อสัปดาห์ รับฟั งจากสถานี หรื อคลื่ นความถี่ ม.ก. บางเขน (คลื่นความถี่ 1107 กิโลเฮิรตซ์) โดย
กลุ่มผูฟ้ ังมีความต้องการในการรับฟังเพื่อเป็ นเพื่อนและฟั งเรื่ องทัว่ ๆไป ร้อยละ 73.5 ต้องการทราบ
กิ จกรรมและการบริ การจาก ธ.ก.ส. ร้ อยละ 47.0 และต้องการนาข้อมูลที่ได้จากทางรายการไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น ร้อยละ 43.3
3) ความพึงพอใจที่มีต่อรายการ ความชัดเจนในการรับฟังรายการ รู ปแบบ
รายการ การนาเสนอข่าวสารจากผูด้ าเนิ นรายการ ผูด้ าเนิ นรายการ รู ปแบบของข่าว มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมาก กิ จกรรมต่างๆ ของ ธ.ก.ส. ด้านการฝากเงิน ด้านสิ นเชื่อ มีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า บางพื้นที่ความชัดเจนในการรับฟั งไม่
ค่อยชัดเจนมีสัญญาณแทรกจากสถานีอื่น โดยมีขอ้ เสนอให้เพิ่มเครื อข่ายสถานี
สุ พจน์ สกุลธรรม (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูฟ้ ั งต่อการเปิ ดรั บ
รายการวิทยุชุมชนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความพึงพอใจของ
ผูฟ้ ั งต่ อการเปิ ดรั บข้อมูล ข่ าวสาร สาระ ความรู ้ จากรายการวิทยุวิทยุชุม ชนเขตเทศบาลเมื อง
ฉะเชิ งเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูฟ้ ังรายการวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จานวน 400
คน ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
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1) ผูฟ้ ังรายการวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุต้ งั แต่ 31 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
และมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
2) ผูฟ้ ั งรายการวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา ส่ วนใหญ่ฟัง
รายการวิทยุชุมชนมาแล้ว 1 - 2 ปี โดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ฟังกันมาก คือ 06.00 16.00 น. เวลาที่ใช้ฟังแต่ละครั้งประมาณ 30 - 45 นาที และชอบฟั งรายการข่าวสารชุ มชน สาระ
ความรู้ และเพลงลูกทุ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง สามารถสรุ ปได้
ว่า การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่ชื่นชอบของผูฟ้ ั ง ต้องคานึงถึง
องค์ป ระกอบของรายการ ได้แ ก่ รู ป แบบรายการ เนื้ อ หารายการ ช่ ว งเวลาที่ อ อกอากาศ
ระยะเวลาที่ อ อกอากาศ ผูด้ าเนิ น รายการ และการเปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ั ง มี ส่ ว นร่ ว มในรายการ
นอกจากนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูฟ้ ังยังเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึงด้วย
4.2 ศูนย์ วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สุ มาลี เดชบุญพบ (2547) ได้ศึกษาการดาเนินงานส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา
ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงาน
ส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตามความ
คิดเห็นของผูอ้ านวยการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา นักศึกษา มสธ. และ
ประชาชนทัว่ ไป 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นงานส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ และนักศึกษา มสธ. กับประชาชนทัว่ ไป และ 3) รวบรวม
ปั ญ หาและข้อเสนอแนะในการดาเนิ น งานส่ ง เสริ ม และบริ ก ารการศึ ก ษา ของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา จานวน 9 คน
เจ้าหน้าที่งานส่ งเสริ มและบริ การการศึ กษา จานวน 28 คน นักศึกษา มสธ. จานวน 236 คน
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 131 คน รวมทั้งสิ้ น 404 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
การวิจยั ปรากฏผลดังนี้
1) การดาเนินงานส่ งเสริ มและบริ การการศึกษา ของศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านบริ การวิชาการแก่ชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2) การดาเนิ นงานส่ งเสริ มและบริ การการศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นระหว่างผู ้
ให้บริ การกับผูร้ ั บบริ การในภาพรวมและรายด้านมี ความคิ ดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านบริ การวิชาการแก่ชุมชน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่ วนนักศึกษา
มสธ. และประชาชนทัว่ ไป มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3) ปั ญ หาในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม และบริ ก ารการศึ ก ษาที่ ส าคัญ ได้แ ก่
บทบาทของศูนย์วิทยพัฒนาไม่ชดั เจนและอยู่ไกล ขาดการประชาสัมพันธ์ จัดกิ จกรรมชมรม
นักศึกษาไม่ต่อเนื่อง บริ การวิชาการแก่ชุมชนมีนอ้ ย ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์
แจ้งกาหนดการจัดกิ จกรรมล่วงหน้า จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมให้มากขึ้ น และ
อานวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญหาในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา คือ ศูนย์วิทยพัฒนา
อยู่ไกลจากตัวเมือง ไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย และขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดกิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

