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ยุ ว ลั ก ษณ เสงหวาน และคนอื่ น ๆ : แนวทางการพั ฒ นาการจั ด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร.
(THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION RADIO ARRANGEMENT IN SAMUTSAKHON), 119 หนา.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงาน การจัดรายการ และหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
รายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 1) การสอบถาม ผูฟUงรายการวิทยุชุมชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 365 คน 2) การสัมภาษณ ผูบริหาร จํานวน 19 คน ผูดําเนินรายการ จํานวน 34 คน
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ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 2 คน รวม 45 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการวิ จั ย ไดแก แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการรับฟUงรายการจากวิทยุชุมชนของผูฟUงในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา สวนใหญเป\ดรับฟUงบาง
(3]4วัน/สัปดาห) ชวงเวลาในการเป\ดรับฟUงรายการวิทยุชุมชนในเวลา 09.01]13.00 น. การใชเวลาในการฟUงรายการ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนแตละครั้ งไมเกิ น ครึ่ ง ชั่ ว โมง ลั ก ษณะการเป\ ด ฟU ง รายการจากวิ ท ยุ ชุ ม ชนเป\ ด ฟU ง สลั บ ไปมากั บ คลื่ น
รายการอื่น สถานที่เป\ดรับฟUงรายการวิทยุชุมชนจากที่พักอาศัย ประเภทรายการที่เป\ดรับฟUงเป`นฟUงรายการศิลปะ/
ความบันเทิง
ความคิ ด เห็ น ของผู ฟU ง ตอการฟU ง รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยภาพรวม พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป`นรายดาน พบวา ทุกดานทั้งดานเนื้อหา ดานผูดําเนินรายการ/
ดีแจ ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานเวลาในการนําเสนอ และความชัดเจนในการออกอากาศ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง
ปUญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสถานีวิท ยุชุมชน ไดแก ปUญ หาคลื่นสั ญณาณความถี่แทรก
เครื่องสงเกา เครื่องสงเสียมีคาใชจายสูงในการซอมแซม ไมมีชางเทคนิคประจําในการซอมบํารุงรักษา
แนวทางในการพัฒนาการจัดรายการวิทยุชุมชน
ดานเนื้อหาวัตถุประสงค ทุกสถานีควรเสนอเนื้อหาและสาระที่เป`นประโยชนตามเวลาที่เหมาะสม
ของแตละสถานีและเหมาสมกับกลุมผูฟUง
รูปแบบการนําเสนอและชวงรายการใหมีความหลากหลาย ดําเนินรายการสดใหมากขึ้น เป\ดโอกาสให
ผูฟUงไดแสดงความคิดเห็น สอบถามความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะจากประชาชน
ดานผูดําเนินรายการ/ดีเจ ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มความรูแกผูดําเนินรายการดานการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร และเทคนิคการจัดรายการ
ด้ านเวลาในการนําเสนอ สถานีควรออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเขาถึงกลุมผูฟUงที่ทํางานในเวลา
กลางคืน
ภาครั ฐ เอกชน ชุ ม ชนควรเขามามี ส วนรวมในการบริ ห ารจั ด การ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถานีวิทยุ สนับสนุนงบประมาณของสถานีวิทยุ และรวมดําเนินรายการ ควรสงเสริมสนับสนุน
นักจัดรายการอาสาในชุมชนโดยเพิ่มเขาไปในหลักสูตรของทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนานักจัดรายการ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ เชน สาธารณสุข องคการอาหารและยา สถานีตํารวจ หรือจัดเจาหนาที่เพื่อเขามาดูควบคุมการโฆษณาของ
สถานีวิทยุ
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YUWALAK SENGWARN AND OTHERS. 119 pp.
The purpose of this research was to study the communication radio arrangement
administration and to find the way to develop the communication radio arrangement in
Samutsakon Province. Data collection from sampling; 1) Questionnaire with 365 communication
radio listeners in Samutsakon Province. 2) Interview with 19 administrators, 34 moderators, and 2
experts, totally 45 persons. The tools used in the research were questionnaire, interview form.
Data analysis included content analysis, frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research results were found:
The behavior of listener that listen to the communication radio in Samutsakon
Province. It was found that listeners mostly listen to the radio 3]4 days per week. The time to
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listen to radio was 09.01 am – 01.00 pm. The time spending for listening to the communication
radio was around 30 minutes per time. The taste of the listener to choose the desired
communication radio wave. The location of the listener to listen to the communication radio in
residence. The kinds of communication radio program to listen to were art/entertainment.
The opinion of listeners to listen to the communication radio in Samutsakon province.
It was found that; the opinion of the listeners was moderate. Considering each list, they were
found that every aspect of content, moderator aspect/DJ, presentation format aspect, the time in
presentation, and the clarity in broadcasting. There was the opinion in the moderate level.
The suggestion of the development way of communication radio arrangement
The objective of content: Every station should broadcast the useful material in the
properly time of each station and it is suitable to listener group.
The presentation format and the list should have diversity: The live performance
should be more. To give the chance to listeners can express opinion. To ask the opinion and
suggestion from people in society.
The moderators should have training to increase knowledge, speech skill training and
skill in process.
The time in presentation should be on the air 24 hours to reach the listener group who
work at night.
Government, individual, and community should have participated in management
administration, controlling, and checking the radio station process. To support budget to radio
station and joint the process. To support volunteer moderators in community by putting the
curriculum in every level to develop emcees. National Broadcasting and Telecommunication
Commission (NBCT) should have cooperation with general institution such as; Public health, food
and drug administration, Police station or to set the Staffs to control advertisement of the radio
stations.

