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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�นวน 400 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .838 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปคำ�นวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรด้วยสถิติ t test และ One way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยด้านเนือ้ หาของข่าวสารมีผลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายในระดับมากโดยเนือ้ หาข่าวมีสาระ
ความรูข้ า่ วสารเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ดุ ส่วนเนือ้ หาข่าวด้านความกระชับ รัดกุม เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูน้ อ้ ยทีส่ ดุ
2. ปัจจัยด้านความสามารถของผูป้ ระกาศข่าวมีผลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายในระดับมาก โดยพบว่า
นํา้ เสียงในการอ่านข่าวทีม่ คี วามชัดเจนเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากทีส่ ดุ และด้านผูอ้ า่ นข่าวทำ�ให้นา่ ติดตามรายการเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการรับรู้น้อยที่สุด
3. เทคนิคของระบบเสียงตามสายมีผลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายระดับมาก โดยเวลาในการกระจายเสียง
ตามสายในช่วงสอบที่มีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มากที่สุด และจุดติดตั้งลำ�โพงของระบบเสียงตามสายมี
ความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้น้อยที่สุด
4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายใน
ระดับมากโดยพบว่าเนื้อหาข่าวมีสาระความรู้ข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มากที่สุด ส่วนด้านสาระสำ�คัญของเสียงตาม
สายทำ�ให้ท่านประทับใจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้น้อยที่สุด
5. ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ และสถานภาพการทำ�งานที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตาม
สายของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลซึง่ ประกอบด้วย ชัน้ ปีลักษณะการมาเรียน และคณะที่ศึกษาที่ต่าง
กันมีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัย; นักศึกษา; เสียงตามสาย
63
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 5 No. 1 January - June 2021
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

Abstract
In this research investigation, the researcher studies factors affecting the perception of students
listening to internal broadcasts at Ramkhamhaeng University (RU).
The sample population consisted of 400 RU students. The research instrument was a questionnaire
with the reliability of .838. Data were analyzed using a computer program of frequency, percentage, mean,
and standard deviation. The differences of variables were tested using t test and one-way analysis of
variance (ANOVA).
Findings are as follows:
1. The factor of news content affected the perception of the students under study at a high level.
The news content with knowledge was the factor affecting their perception at the highest level. The
content in the aspect of conciseness was the factor affecting their perception at the lowest level.
2. The factor of the capability of the news announcers affected the perception of the students
under study at a high level. The tone of the voice reading the news with clarity was the factor affecting their
perception at the highest level. The aspect of the news announcers encouraging the following of programs
was the factor affecting their perception at the lowest level.
3. The technique of broadcasting affected the perception of the students under study at a high
level. The appropriate period of broadcasting during the examination time was the factor affecting their
perception at the highest level. The appropriate location of the installed loudspeakers of the broadcasting
system was the factor affecting their perception at the lowest level.
4. The factor of the relationship between the students and the university affected the perception
of the students under study at a high level. The news content with knowledge was the factor affecting their
perception at the highest level. The main ideas of the broadcasts impressing the listeners were the factors
affecting their perception at the lowest level.
5. Different demographic factors consisting of gender, age, and work status exhibited no differences
in their perception of the broadcasts at RU. Different demographic factors consisting of the year of study,
study characteristics, and the faculty studied exhibited differences in their perception of the broadcasts at
RU at the statistically significant level of .05.
Keywords: Factors; Students; Internal Broadcasts
บทนำ�

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, สำ�นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (2560) ได้รบั การสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเพื่อจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลและ
มีประสิทธิภาพ
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ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมีพื้นที่กว้างขวางประกอบกับมีบุคลากรและนักศึกษาเป็นจำ�นวนมาก จึงใช้ระบบเสียง
ตามสายภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศข่าวสารและชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาตลอดจนประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์โดยระบบเสียงตามสาย
ภายในมหาวิทยาลัยดำ�เนินการโดยฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลทางด้านเทคนิคระบบเสียง
ตามสายและงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำ�นักงานอธิการบดีเป็นผูป้ ระกาศข่าวสาร เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา09.20-09.30 น.
เวลา 11.20-11.30 น. เวลา 13.20-13.30 น. และ เวลา 15.20-15.30 น. ส่วนในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ จะเปิดบริการ
เสียงตามสาย เวลา 09.00-09.10 น. เวลา 13.30-13.40 น. และ เวลา 16.30-16.40 น. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ยังใช้ระบบเสียงตามสายในการเปิดเพลงชาติในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. ประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เช่น การงดหรือการเลือ่ นสอบอย่างกะทันหัน ประกาศชีแ้ จงเรือ่ งราวต่าง ๆ
การบริการข่าวสารผ่านเสียงตามสายได้ดำ�เนินมาด้วยความราบรื่นสามารถส่งข่าวสารสำ�คัญไปยังบุคลากรและ
นักศึกษาจำ�นวนมากได้ในคราวเดียวกันตลอดระยะเวลา 47 ปีทผ่ี า่ นมาในปัจจุบนั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารได้มกี ารพัฒนาไปมาก
เนื่องจากบริบททางสังคมและพฤติกรรมการรับสารมีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ผลงานวิจัยสามารถจะนำ�มาใช้ปรับปรุง
เสียงตามสายเพือ่ จะนำ�มาพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านการควบคุมดูแลจากสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะทำ�การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง”
เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้านเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยให้ความสำ�คัญในเรื่องต่อไปนี้ (1) ด้านเนื้อหาของข่าวสาร (2) ด้านความสามารถของผู้ประกาศ (3) ด้านเทคนิคของ
ระบบเสียงตามสาย และ (4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย (5) ด้านปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ
อายุ และสถานภาพการทำ�งานที่ต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีผลการรับรู้ที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขอบเขต
การศึกษาโดยจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประชากรได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่สามารถที่จะกำ�หนดความแน่นอนได้ผู้วิจัยจึงใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
400 คน คำ�นวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา ลักษณะการมาเรียน
การประกอบอาชีพ คณะที่สังกัด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายได้แก่ดา้ นเนือ้ หาสาระของข่าวสาร
ด้านความสามารถของผูป้ ระกาศข่าวสาร ด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
เป็นคำ�ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ต (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายและ
เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบอย่างมีอิสระ
วิธกี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือนำ�แบบสอบถามทีท่ ดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึง่ ได้คา่ ICO เท่ากับ
.750 ไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจำ�นวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
น่าเชื่อถือได้ (reliability) โดยใช้โปรแกรมสถิติสำ�เร็จรูปในการประมวลผล ได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ .838 จึงนำ�
เครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไประยะเวลาในเก็บข้อมูล 1-30 เมษายน 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2. นำ�ผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงในอนาคต
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสาย
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
เสียงตามสายเป็นสือ่ เฉพาะกิจประเภทการกระจายเสียงในระดับชุมชนประเภทหนึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับหอกระจายข่าว
หลักการทำ�งานของเสียงตามสายก็เหมือนกับหอกระจายข่าว หรืออาจจะดัดแปลงจากหอกระจายข่าว คือมีศูนย์กลางที่มี
เครื่องกระจายเสียงอยู่ที่ใดที่หนึ่งและมีเครือข่ายไปกระจายเสียงทั่วอาณาบริเวณชุมชน สำ�หรับระบบการกระจายข่าวสารซึ่ง
มีลักษณะการดำ�เนินการคล้ายกับหอกระจายข่าวทุกประการ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) การสื่อสารองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญของการสื่อสาร (1) ผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้ผลิตหรือจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วส่งออกไปยังผู้รับ (2) ผู้รับสาร
หมายถึง ผูร้ บั ข่าวสารต่าง ๆ จากผูส้ ง่ สาร (3) สาร หมายถึง ข้อมูลหรือเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการจะถ่ายทอดไปยังผูร้ บั สาร
(4) ช่องสาร เป็นรูปแบบสื่อตัวกลางหรือวิธีการที่ผู้ส่งสารจะส่งข่าวสารไปยังผู้รับ (5) การป้อนกลับ หมายถึง การตอบสนอง
ของผู้รับสารต่อผู้ส่งสาร (นิพนธ์ ศศิธร, 2534) ต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงความเป็นมาพอสังเขปของหอกระจายข่าว เป็นเครื่องมือ
สื่อสารอย่างง่ายเกิดขึ้นเมื่อวิทยุถือกำ�เนิดขึ้นใน ปี 2475 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีเครื่องรับวิทยุดังนั้น จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีจึงมีแนวคิด ให้มีการทำ�วิทยุสาธารณะ ด้วยการต่อสายไปยังลำ�โพงที่ตั้งไว้ ตามยอดไม้ หรือเสาสูง
จึงเป็นที่มาของเสียงตามสายสำ�หรับประวัติของเสียงตามสายสมัยนั้นชาวจีนชอบรับฟังวิทยุ ภาษาจีนจากปักกิ่ง จอมพล สฤษดิ์
เกรงจะเกิดอิทธิพลจากความคิดทางการเมือง จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ส่งเสริมตามสายเป็นภาษาจีนจากกรมประชาสัมพันธ์ โดยต่อสาย
จากห้องส่งไปยังสมาชิก และเก็บค่าสมาชิก 30 บาท/เดือน และยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2525 ถึงแม้ว่าหอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายยกเลิกกิจการไปแต่ก็ยังมีการใช้งานในเขตชุมชน หมู่บ้าน วัด มัสยิด หน่วยงาน ห้างร้านและอาคารต่าง ๆ จะกล่าว
อีกนัยคือบริบทของหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายได้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการใช้งานนั่นเองและอีกบริบทของเสียง
ตามสายที่มีความสำ�คัญมากต่อการพัฒนาชนบท ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งข่าวสาร 1 ใน 4 ที่พบจากการสำ�รวจว่า ประชาชน
ในชนบทใช้เป็นแหล่งติดตามข่าวสาร และแสวงหาความรู้ คือ โทรทัศน์ วิทยุ เอกสาร สิ่งพิมพ์เฉพาะ และหอกระจายข่าว และ
จากงานวิจัยหลายชิ้นจะพบอยู่เสมอว่า ในการติดตามข่าวสารเรื่องการเมือง การแสวงหาความรู้ทางการเกษตร สาธารณสุข
และอื่น ๆ ประชาชนจะอ้างถึงหอกระจายข่าวรวมอยู่ในแหล่งข่าวเสมอ แต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนขนาดใหญ่ ๆ เช่น
โทรทัศน์และวิทยุแล้ว หอกระจายข่าวจะต้องมีขอ้ เด่นเฉพาะตัวตรงทีเ่ ป็นสือ่ ขนาดเล็กในชุมชน ดังนัน้ โอกาสทีป่ ระชาชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่ตรงที่เป็นสื่อขนาดเล็กในชุมชน หรือเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับกำ�หนดปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ร่วมการผลิต
ร่วมดำ�เนินการ ตลอดจนถึงร่วมวางแผนการใช้งาน ย่อมมีสงู กว่าสือ่ ขนาดใหญ่ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)
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องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือการจัดรายการเสียงตามสาย พิไลพรรณ กาญจนลักษณ์ (2533)
กระบวนการสื่อสารจะประสบผลสำ�เร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 5 ว่ามีความเหมาะสม ผสมกลมกลืนกันเพียงใด ดังนี้
(1) ผู้ฟังคำ�ว่าในที่นี้หมายถึง กลุ่มผู้ฟังเป็นเป้าหมายของการจัดรายการ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินว่า รายการที่จัดอยู่นี้ประสบผลสำ�เร็จ
หรือไม่ผจู้ ดั รายการจะต้องค้นหา (audience survey) ว่ากลุม่ ผูฟ้ งั เป้าหมายเหล่านีเ้ ป็นใคร คือจะต้องทราบถึงอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ วิถีทางในการดำ�เนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี จนกระทั่งรู้ว่ากลุ่มผู้ฟังเป้าหมายมีความสนใจในเรื่องอะไรมากที่สุด
เพือ่ ช่วยให้สามารถจัดรายการให้สอดคล้องกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรู้ ความสนใจ และช่วงเวลาทีอ่ ยากฟัง (2) เนือ้ หา ในทีน่ ห้ี มายถึง
เรือ่ งราวต่าง ๆ ทีผ่ จู้ ดั รายการต้องการให้ผฟู้ งั เป้าหมายรับฟัง การบรรจุเนือ้ หาในรายการควรจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การรับรู้ของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (3) วิธีเสนอ ก็คือ กระบวนการที่จะนำ�เนื้อหาสาระต่างๆ ไปสู่ผู้ฟังอย่างมีศิลปะ (artful) การที่
ต้องใช้ค�ำ ว่า “ศิลปะ” ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการเสนอรายการ โดยนำ�เรือ่ งราวมาพูดอย่างตรงไปตรงมาเหมือนการบรรยายในห้องเรียนนัน้
เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ เพราะสภาพการรับฟังของผู้ฟังไม่เหมือนกัน ผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ตั้งใจฟังโดยตรง เหมือนฟังบรรยาย
ในห้องเรียน แต่เขาจะทำ�อย่างอื่นไปด้วย วิธีเสนอนั้นประกอบด้วยส่วนสำ�คัญ 4 ประการ คือ (3.1) ภาษาพูด (3.2) ลีลาการพูด
(3.3) เพลงประกอบรายการ และ (3.4) เสียงประกอบ (4) ความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน การจัดรายการวิทยุ
ควรจะต้องมีความหลากหลายและความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันให้ปรากฏอยูด่ ว้ ย จึงจะทำ�ให้รายการน่าฟังและดึงดูดความสนใจ
(5) เวลาออกอากาศ หมายถึงเวลาที่ผู้ฟังเป้าหมายพร้อมที่จะรับฟังรายการต่าง ๆ จากผู้จัด เช่น เช้ามืด เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
หัวคํ่า หรือดึก เวลาออกอากาศมีส่วนสัมพันธ์ไปถึงการวางแผนจัดรายการว่าจะเป็นไปในรูปใดด้วย (นิพนธ์ ศศิธร, 2534)
ลักษณะรายการวิทยุหรือรายการเสียงตามสายที่ดีในการพิจารณารายการวิทยุว่า รายการใดดีหรือไม่ จำ�เป็นต้องดูองค์ประกอบ
ทั้ง 3 อย่างประกอบกันคือ ทั้งรูปแบบรายการ เนื้อหาสาระ ตลอดถึงการนำ�เสนอรายการรูปแบบรายการ รูปแบบรายการวิทยุ
ต้องคำ�นึงถึงเป็นสิ่งแรกในการผลิตรายการ เนื่องจากรูปแบบรายการจะเป็นตัวชี้บอกว่า รายการวิทยุที่จัดขึ้นนั้นดีหรือไม่ดี
เช่น ถ้าต้องการจะจัดรายการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนก็อาจจัดในรูปแบบรายการสารคดีหรือรายการนิตยาสารซึง่ เป็นลักษณะรายการ
เพือ่ ให้ความรูโ้ ดยตรงเนือ้ หาสาระคือส่วนสำ�คัญรายการจะดีหรือไม่ยอ่ มขึน้ อยูก่ บั เนือ้ หาสาระถ้าจะกล่าวโดยเปรียบเทียบกันในรูปแบบของ
รายการก็อาจเปรียบได้กับรูปแบบของกล่อง ซึ่งอาจมีรูปลักษณะต่าง ๆ เช่น บางกล่องอาจเป็นสี่เหลี่ยม รูปกลม หรือรูปรี
เนือ้ หาสาระเทียบได้กบั สิง่ ของในกล่องเราอาจจะเลือกสรรรูปแบบมาอย่างดี แต่สง่ิ ของในกล่องหรือเนือ้ หาสาระของรายการอาจจะ
ไม่ดีทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้จัดรายการมิได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ นอกจากนั้น เนื้อหาสาระ
ของรายการอาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เมื่อคำ�นึงถึงความยาวของรายการแต่ละครั้งหรือมิฉะนั้นอาจจะยากเกินไปหรือ
ง่ายเกินไปสำ�หรับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของรายการนั้น ตามที่ผู้จัดได้กำ�หนดไว้า (อัมพร สุขเกษม, 2520) รูปแบบการจัดรายการ
การจัดทำ�บทกระจายเสียงนั้นย่อมต้องคำ�นึงถึงเนื้อหาและความสนใจของผู้ฟังจึงได้มีการดัดแปลงปรับปรุงบทกระจายเสียง
เป็นแบบต่าง ๆ ได้โดยผู้เกี่ยวข้องในวงการได้สังเกตพิจารณาว่าแบบนั้น ๆ มีดีอย่างนั้น และแบบเช่นนั้นเหมาะกับเรื่องอย่างนั้น
เท่าที่รวบรวมได้มีรูปแบบดังนี้ (กระทรวงการศึกษาธิการ, 2561) ด้านเนื้อหาของข่าวสาร พบว่า เรื่องเนื้อหาข่าวมีสาระความรู้
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เรื่องเนื้อหาข่าวทันสมัยต่อเหตุการณ์ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
และเรื่องเนื้อหาข่าวตรงประเด็นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลำ�ดับด้านความสามารถของผู้ประกาศ พบว่า เรื่องนํ้าเสียง
ในการอ่านข่าวมีความชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เรื่องการเน้นเสียงในสาระสำ�คัญ
ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และเรื่องนํ้าเสียงในการอ่านข่าวมีชีวิตชีวาระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านเทคนิคของระบบ
เสียงตามสาย พบว่า เรื่องเวลาในการกระจายเสียงตามสายในช่วงสอบมีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เรื่องระบบเสียงตามสายมีเสียงดังเหมาะสมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และเรื่องระดับความดัง
ของเสียงดนตรีมีความเหมาะสมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย พบว่า
เสียงตามสายช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.93 เรื่องเสียงตามสายทำ�ให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และเรื่องเสียงตามสาย
สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ระดับมากค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.90 ปัจจัยทีม่ ผี ลการรับรูท้ ร่ี บั ฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พบว่า
ผูท้ เ่ี รียนในชัน้ ปีทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อการรับรูก้ ารรับฟังเสียงตามสายแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ด้านเนือ้ หา
ข่าวสาร ด้านความสามารถของผู้ประกาศด้านเทคนิคของระบบ ลักษณะการมาเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้การรับฟัง
เสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านเนื้อหาของข่าวสาร และด้านเทคนิค
ของระบบเสียงตามสาย คณะที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความ สามารถของผู้ประกาศ ด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสาย ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้ฟังจากบทบาทของสื่อมวลชนดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีบทบาท
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของบุคคลผู้รับสารและมีบทบาทต่อสังคม บทบาทดังกล่าวนี้จะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมการเปิดรับสารของประชาชน แรงผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อนั้น (สุรินทร์ แปลงประสพโชค, 2534,
หน้า 39)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey Research) ผู้วิจัยทำ�การศึกษาข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจำ�นวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรโดยวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลผลการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงใช้การทดสอบค่า (t test) และ one-way ANOVA Analysis และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า	 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เรียงตามลำ�ดับดังนี้
1. ด้านเนื้อหาของข่าวสารระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 พบว่า เรื่องเนื้อหาข่าวมีสาระความรู้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เรื่องเนื้อหาข่าวทันสมัยต่อเหตุการณ์ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และเรื่องเนื้อหา
ข่าวตรงประเด็นระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลำ�ดับ
2. ด้านความสามารถของผู้ประกาศระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 พบว่า เรื่องนํ้าเสียงในการอ่านข่าวมีความชัดเจน
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เรื่องการเน้นเสียงในสาระสำ�คัญระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และเรื่องนํ้าเสียงในการอ่านข่าวมีชีวิตชีวา ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสาย พบว่า เรื่องเวลา
ในการกระจายเสียงตามสายในช่วงสอบมีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เรื่องระบบ
เสียงตามสายมีเสียงดังเหมาะสมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และเรื่องระดับความดังของเสียงดนตรีมีความเหมาะสมระดับ
มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลำ�ดับ
3. ด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสายระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 พบว่า เรื่องเวลาในการกระจายเสียงตามสายใน
ช่วงสอบมีความเหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เรื่องระบบเสียงตามสายมีเสียงดังเหมาะ
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สมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และเรื่องระดับความดังของเสียงดนตรีมีความเหมาะสมระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
ตามลำ�ดับ
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 พบว่า เสียงตามสายช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เรื่องเสียง
ตามสายทำ�ให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และเรื่องเสียงตามสายสามารถเข้าถึงนักศึกษา
ได้ระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
5. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�นวน 400 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.0 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 36.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 54.0 รองลงมาอายุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 45.0 และอายุ 31 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 1.0 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 30.0 รองลงมาเป็นชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 28.2 ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 27.5 และน้อยที่สุด
ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 14.2 มาเรียนเป็นครั้งคราว ร้อยละ 54.3 มาเรียนเป็นประจำ� ร้อยละ 33.5 และไม่มาเรียนเลย ร้อยละ 12.3
ยังไม่ประกอบอาชีพ ร้อยละ 71.5 และประกอบอาชีพแล้ว ร้อยละ 28.5 คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 30.5 รองลงมาเป็น
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 28.0 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 19.3 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 9.0 คณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 7.2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 2.8 คณะเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 2.0 คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.3ตามลำ�ดับ และ พบว่า
เพศ อายุ และสถานภาพการทำ�งานที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงไม่แตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย ชั้นปี ลักษณะการมาเรียน และคณะที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสาย
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงแตกต่างกันมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องนักศึกษาทีร่ บั ฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พบว่า ปัจจัยด้านเนือ้ หาของข่าวสาร
มีผลต่อการรับรู้เป็นอันดับแรกโดยให้ความสำ�คัญกับเรื่องเนื้อหาข่าวมีสาระความรู้ เรื่องเนื้อหาข่าวทันสมัยต่อเหตุการณ์ เรื่อง
เนื้อหาข่าวตรงประเด็นรองลงมารับรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยให้ความสำ�คัญเรื่องเสียงตามสาย
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเรื่องเสียงตามสายทำ�ให้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและ
เรื่องเสียงตามสายสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ ต่อมารับรู้ด้านความสามารถของผู้ประกาศโดยให้ความสำ�คัญเรื่องนํ้าเสียงในการ
อ่านข่าวมีความชัดเจน เรื่องการเน้นเสียงในสาระสำ�คัญและเรื่องนํ้าเสียงในการอ่านข่าวและสุดท้ายรับรู้ด้านเทคนิคของระบบ
เสียงตามสายโดยให้ความสำ�คัญเรื่องเวลาในการกระจายเสียงตามสายในช่วงสอบมีความเหมาะสมเรื่องระบบเสียงตามสาย
มีเสียงดังเหมาะสม และเรื่องระดับความดังของเสียงดนตรีมีความเหมาะสมสรุปคือผู้รับฟังมีปัจจัยต่อการรับรู้คือเนื้อหาข่าวสาร
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย บทบาทของผู้ประกาศ และความเหมาะสมของระบบเสียง เนื่องจากผู้ฟังจะสนใจข้อมูลข่าวสาร
เป็นอันดับแรกเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติทด่ี ตี อ่ มหาวิทยาลัย จากนัน้ จึงให้ความสำ�คัญต่อความสามารถของผูป้ ระกาศ
และด้านเทคนิคของระบบกระจายเสียงในลำ�ดับถัดมา เมื่อผู้วิจัยทำ�การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันจะมีผลการรับรูท้ รี่ บั ฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงแตกต่างกัน โดยผลการวิจยั พบว่า ผูท้ เี่ รียน
ในชั้นปีที่ต่างกันมีปัจจัยต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่พบว่า ด้านเนื้อหาข่าวสาร ด้านความสามารถของผู้ประกาศ ด้านเทคนิคของระบบ ชั้นปีที่ 1 มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
รับรู้มากกว่าชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ตามลำ�ดับ ด้านความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 มีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มากกว่า
ชั้นปีที่ 3 ลักษณะการมาเรียนที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การรับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านเนื้อหาของข่าวสาร และด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสาย เมื่อเปรียบเทียบรายคู่
พบว่า นักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจำ� มีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มากกว่านักศึกษาที่มาเรียนเป็นครั้งคราว นักศึกษาที่ศึกษา
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คณะที่ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาที่รับฟังเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความสามารถของผู้ประกาศ ด้านเทคนิคของระบบเสียงตามสาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัย เมือ่ เปรียบเทียบรายคูพ่ บว่า นักศึกษาทีศ่ กึ ษาคณะนิตศิ าสตร์มปี จั จัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูม้ ากกว่านักศึกษาคณะอืน่ ๆ
เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนคณะนิติศาสตร์จะมีความสนใจในกฎระเบียบข้อบังคับมากกว่านักศึกษาคณะอื่น ๆ จึงให้ความสำ�คัญ
กับประเด็นเนื้อหาข่าวสารมากกว่านักศึกษาที่เรียนในคณะอื่น ในกรณีชั้นปีที่ส่งผลต่อความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
การฟังเสียงตามสาย พบว่า ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่จะให้ความสำ�คัญกับการรับฟังเสียงตามสายมากกว่าชั้นปีอื่น เนื่องจาก
ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองส่วนกรณีลักษณะการมาเรียนผู้ที่มาเรียนเป็นประจำ�ให้ความสำ�คัญกับเสียงตามสาย
มากกว่าผู้ที่ไม่มาเรียนกับมาเรียนเป็นครั้งคราว อาจเนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารบ่อย ๆ ทำ�ให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์
จากข่าวสารมากกว่ากลุม่ อืน่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คมศร สนองคุณ และฟ้าพินจิ สุประดิษฐ์ (2557) ศึกษาเรือ่ ง การเปิดรับ
และความพึงใจของประชาชนที่มีต่อรายการเสียงตามสายของเทศบาลลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
สอบถามทั้งหมดเคยรับฟังรายการเสียงตามสายของเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยฟังเป็นบางครั้ง และฟังทุกวัน ในช่วงเวลา
18.00-18.30 น. เหตุผลที่รับฟังรายการเสียงตามสาย เพื่อต้องการได้รับความรู้ที่ทางเทศบาลนำ�มาเสนอ ผู้ตอบแบบสอบถาม
สนใจข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว เช่น เทศบาลเมืองลัดหลวงจัดอบรมอาชีพให้กับคนใน ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจในด้านเนื้อหารายการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านรูปแบบรายการ และ ด้านเทคนิค รายการตามลำ�ดับและการศึกษา
ของณัชชา ศิรินธนาธร และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อำ�เภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า หอกระจายข่าวสารในอำ�เภบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ยังการดำ�เนินงานอยู่มีจำ�นวน 88 หอ
ร้อยละ 55.7 ผลการศึกษาสภาพการดำ�เนินงานหอกระจายข่าวสาร พบว่า ผู้ดำ�เนินรายการหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่
เป็นกํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 64.8 แหล่งที่มาของ งบประมาณที่ใช้ในการดำ�เนินงานหอกระจายข่าวสาร ส่วนใหญ่
ได้มาจาก อบต./เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 81.8 เนื้อหาในการนำ�เสนอผ่านหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เป็นการประกาศ
นัดหมาย/แจ้งประชุม คิดเป็นร้อยละ 83.0 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าส่วนใหญ่ผู้ฟังมีการรับฟังอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 70.1
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำ�เนินงานหอกระจายข่าวสารพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจด้านการรับฟัง ด้านเนื้อหา
และรูปแบบการนําเสนอด้านการดำ�เนินงานของหอกระจายข่าวสาร และด้านประโยชน์ของการรับฟังอยู่ในระดับมากส่วนด้าน
การมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลจากการหาแนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ด้วยการจัดประชุมระดมสมอง (Brainstorming) สรุปได้ 2 ประเด็นหลักคือ การบริหารงานหอกระจายข่าวสาร และการจัดการ
กระจายเสียงหอกระจายข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ
1. การรับรู้ด้านเนื้อหาของข่าวสารเป็นประเด็นที่นักศึกษาให้ความสำ�คัญ คือ เนื้อหาข่าวมีสาระความรู้ เนื้อหาข่าวทันสมัย
ต่อเหตุการณ์ เนื้อหาข่าวที่ตรงประเด็น ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถดำ�เนินการจัดและผลิตรายการประเภทสาระความรู้และ
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อกระจายเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยตามช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปได้
2. เสียงตามสายมีสว่ นส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทศั นคติทดี่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยและสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้เป็นจำ�นวนมาก
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า เวลาในการ
กระจายเสียงตามสายในช่วงสอบมีความเหมาะสมดีไม่รบกวนเวลาในการเตรียมตัวสอบ ระบบเสียงมีความดังที่เหมาะสม แต่ด้วย
ข้อจำ�กัดของการกระจายเสียงตามสายทำ�ให้ในบางพื้นที่อาจมีเสียงที่ดังเกินไปหรือเบาเกินไป ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรทำ�การสำ�รวจจุดกระจายเสียงเพื่อสำ�รวจระดับความดังของเสียงและจัดทำ�แผนพัฒนาปรับปรุงจุดกระจายเสียงให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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