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ยุทธศาสตรการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน
กรณีศึกษา : ชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Promotion of Efficiency Strategies of Hearing Spread Voiced Online Case Study : 
At Sai Kong Din Community, Seanseab Subdistrict, Minburi District, Bangkok

นายประสิทธิ์ หวังมีอาจ
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Abstract
 The objectives of this study was 1) to study the process on how to spread voiced online from Sai-Kong-Din 

community (kamal ul islamic) 2) to reinforce the progficiency on how to on how to spread voiced online from 

Sai-Kong-Din community (kamal ul islamic) and 3) to assess the reinforcement of proficiency on how to spread voiced 

online from Sai-Kong-Din community (kamal ul islamic). The population used in this study were 230 persons in 

Sai-Kong-Din community (kamal ul Islamic) and 10 voiced online spokesmen. These samples were taken by using 

sample sampling technique and the tools used in this study were non-structur questionnaire, questionnaire on how 

to spread voiced online, small-group nothing form, seminar and field trip program. It was found that population in 

this community who listened to the spread voiced online regularly, which was middle clear. Their listening period 

on Monday to Friday was 08.00-08.15 a.m. and 05.00 - 06.00 p.m. on the weekends. Their favorite new was local 

news. Their favorite program was the news, especially, health care news. Their satisfaction on spreading voiced online 

before reinforcing technical strategies was in average level with 3.17 The voiced online spokesmen were interviewed 

small group meeting and field studies was held to promote the efficiency of the voiced online spokesmen on 

changing the voiced online program about healthcare at 08.00 - 09.30 am. and the news and local news daily at 

04.00 - 05.30 pm. As the listeners’ proposal after listening to a month of testing program. After that, the program 

was assessed by the listeners in the community. It was found that the listeners’ satisfaction was on high level at 

3.91. For each satisfaction, it was shown that in high level.

Keyword : Technical Study to promote the efficiency of the Voiced online Spokesmen

                

บทคัดยอ
 ยุทธศาสตรการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน : กรณีศึกษา ชุมชนสุเหราทราย

กองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานเสียงตามสายของ

ชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 2) เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน 

(กามาลุลอิสลาม) และ 3) เพื่อประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) กลุมตัวอยางคือ ประชาชนในชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) จํานวน 230 คน นักจัดรายการเสียงตามสายจํานวน 

10 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน ไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยัประกอบดวย แบบสมัภาษณไมมโีครงสราง 

แบบสอบถามการดําเนินงานเสียงตามสาย แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย โครงการฝกอบรม และโครงการศึกษาดูงาน



192          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2559

 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานเสียงตามสายกอนการสงเสริมประสิทธิภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับฟงเสียงตาม

สายเปนประจาํ โดยมคีวามชัดเจนของการรบัฟงเสยีงตามสายปานกลาง ชวงเวลาในการรบัฟงเสยีงตามสาย คือ 08.00 - 08.15 น. วนัเสาร

อาทิตยชอบรับฟงชวงเวลา 17.00 - 18.00 น. หัวขอที่ชอบฟงคือขาวทองถิ่น รูปแบบรายการที่ชอบมากที่สุดคือ ขาว โดยเฉพาะขาวสาร

สุขภาพ โดยมีความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายกอนการใชยุทธศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17 หลังการสราง

ยทุธศาสตรเพ่ือสงเสริมประสทิธภิาพการดําเนนิงานเสยีงตามสายของสุเหราทรายกองดนิ (กามาลุลอสิลาม) โดยการสัมภาษณนกัจดัรายการ 

การประชุมกลุมยอย การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เพื่อนํามาใชในการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสาย ไดมีการ

สงเสริมการดําเนินงานในเร่ือง การปรับผังรายการเสียงตามสาย ที่ไดเพิ่มรายการขาวสารสุขภาพในชวงเวลา เวลา 08.00 - 09.00 น. 

ของทุกวัน และรายการขาวและขาวทองถ่ินในชวงเวลา เวลา 16.00 - 17.50 น. ของทุกวัน ตามขอเสนอแนะของผูฟงหลังการปรับ

ผังรายการ และไดทดลองจัดรายการเปนเวลา 1 เดือน และใหประชาชนในชุมชนประเมินความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสาย ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 สวนความพึงพอใจรายดานพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 

คําสําคัญ : ยุทธศาสตรการสงเสริมประสิทธิภาพเสียงตามสาย ผูจัดรายการเสียงตามสาย

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
     เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาในบรรดาสื่อมวลชน (Mass media) 

ทั้งหลาย วิทยุกระจายเสียงนับวาเปนส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพล 

(Potential media) มากกวาสื่ออื่นใดในประเภทเดียวกัน เพราะมี

จํานวนผูรับฟงจํานวนมาก ดวยเหตุท่ีวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือที่

สามารถเขาถงึผูฟงไดทกุแหงหน ดวยเวลาทีร่วดเรว็ทีส่ดุ จงึสามารถ

ทนัเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในแตละวนั อกีทัง้รายการวิทยกุระจาย

เสียงเปนสื่อสําคัญที่สามารถโนมนาว ตรึงอารมณ กอใหเกิดความ

รูสกึ หรือสรางความเช่ือ ทศันคตแิกผูฟงได ดังนัน้วทิยกุระจายเสยีง

จงึเปนเคร่ืองมอืทีถ่กูนาํไปใชในลกัษณะตางๆ เชน การประชาสมัพนัธ 

ธุรกิจการคา การโฆษณาชวนเชื่อ การบริการ และพัฒนาประเทศ

หรอืการใชเพือ่การศกึษาทัว่โลก (ภราดร ปรางคจนัทร, 2544, หนา 

1) การกระจายเสียงตามสายเปนสื่อมวลชนประเภทหน่ึงลักษณะ

คลายกบัวทิยกุระจายเสยีง แตจะยอขนาดใหเลก็ลงได โดยกระจาย

เสียงไปตามสายสัญญาณไดตามจุดตางๆ ใหครอบคลุมตามที่

ตองการใหผูฟงรับขาวสารนั้นแทนการกระจายเสียง โดยอาศัยการ

สงสัญญาณวิทยุที่สามารถกระจายเสียงไดกวางขวาง เพื่อการ

ประชาสมัพนัธภายในใหสมาชกิไดรบัขาวสารความเคลือ่นไหวตางๆ 

ไดรวดเรว็และทนัตอเหตกุารณ ซึง่ระบบเสยีงตามสายนีม้กีารนาํมา

ใชกันอยางกวางขวางในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน

ที่พบวาเกือบ 70 เปอรเซ็นต มีระบบการขยายเสียง (บุญเลิศ 

กรรณิกาณ, 2528, หนา 1) บางโรงเรียนมีศูนยกลางกระจายเสียง

หรือเสียงตามสายประชาสัมพันธ เพื่อเสนอขาวสาร ความรู  

ขอเทจ็จรงิ ขอคดิเหน็ ความบนัเทงิ ตลอดจนประชาสมัพนัธในดาน

ตางๆ ตามหมูบานกม็กีารนาํการกระจายเสยีงตามสายมาใชกนัอยาง

แพรหลาย โดยบางหมูบานเรยีกวาหอกระจายขาวหรอืเสยีงตามสาย 

โดยทีว่ทิยกุระจายเสยีงและเสยีงตามสายมวีตัถปุระสงคและเทคนคิ

ในการจดัรายการคลายคลึงกนั แตแตกตางกนัทีร่ายการวทิยจุดัโดย

หนวยงานรฐั มรีะบบระเบยีบการปฏบิตังิานแนนอนตายตวั ใหความ

รูกวางๆ สําหรับผูฟงทั่วไป มักเปนรายการที่จัดทั้งวัน สถานีอยูใน

ตัวเมือง ใชคลื่นวิทยุกระจายเสียง มีกําลังสงแรงกวา และลงทุน

สูงกวา สําหรับเสียงตามสายจัดโดยกลุมบุคคลหรือคณะท่ีเปน

หนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได เชน กลุมโรงเรียน คณะ

นกัศกึษาฝกงาน ชวงปฏบัิตงิานไมตายตัว ใหขาวสารความรูทีไ่มตรง

กับความสนใจของชาวบาน จัดรายการเฉพาะชวงเวลาที่เหมาะสม 

สถานีกระจายเสียงอยูในหมูบาน กระจายเสียงผานลําโพง ทําให

ระยะการรับฟงส้ันกวา และการลงทุนตํ่า (ภราดร ปรางคจันทร, 

2544, หนา 2) ซึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายก

รัฐมนตรี เริ่มมีการใชวิทยุกระจายเสียงอยางแพรหลาย โดยจัดทํา

รายการวิทยุทางสายจากหองสงไปยังบานเรือนที่มีผูรับสายเปน

สมาชิกท่ีมีลําโพงเปดรับฟงตามสายเก็บคาสมาชิกรายเดือน 

ตอมาจึงมีการแขงขันในการเปดใหมีการจัดทําคลื่นวิทยุอยางเสรี 

ประชาชนมีโอกาสเลือกในการรับฟงจากหลายๆ คลื่นวิทยุ ไมเสีย

คาบรกิาร แตเจาของสถานเีรียกเกบ็คาโฆษณา (sponsor) จากลกูคา

ที่ลงโฆษณาสินคาผานรายการแทน เรียกวา “โฆษณาทางวิทยุ” 

(radio advertising) (สากล ไพเราะ, 2545, หนา 64) 

 สุเหราทรายกองดินเปนชุมชนกอสรางมาประมาณ 100 ป

เศษ มีสมาชิก จํานวน 2,000 ครอบครัว มีจํานวนสมาชิก

จํานวน 20,000 คน มีสุเหราจํานวน 1 หลัง โรงเรียน 3 หลัง 

การประชาสมัพนัธในชุมชนสเุหราทรายกองดนิในอดตี ผูนาํศาสนา

จะใชวธิกีารบอกกลาวเมือ่มกีจิกรรมตางๆ ในชุมชน เชน การประกอบ
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ศาสนกจิประจาํวนัศกุร งานแตงงาน หรอืวธิกีารประชาสมัพนัธโดย

ทางเรือ โดยนําเครื่องขยายเสียงและลําโพงไปติดหัวเรือหรือ

ทายเรือ การใชตีกลองใหดังๆ เพื่อจะบอกเวลาในการประกอบ

ศาสนกิจประจําหาเวลา หรือกรณีมีเหตุรายเกิดข้ึน เชน มีคนตาย

ในหมูบานหรือมีกระบือหายในหมูบานหรือในเวลาเกิดสุริยุปราคา 

ตอมาไดนําสายโทรศัพทท่ีใชแลวตอกับเคร่ืองขยายเสียงและเดิน

สายโทรศัพทเกาไปตามเสาไฟฟาไปตอกับลําโพงจํานวน 5 ตัว 

รอบบรเิวณสเุหราทรายกองดนิ ตอมาคนชมุชนมองเหน็ความสาํคญั

การไดรับรูขาวสารทองถิน่และขาวสารบานเมอืงจึงไดตอสายลําโพง

เพ่ิมขึ้นโดยคาใชจายในการติดตั้งลําโพงชาวบานจะเปนผูออกคาใช

จายเอง โดยชุมชนจะไปติดตั้งให ถึงปจจุบันมีจํานวนลําโพงที่ติดตั้ง

จํานวน 700 ตัวโดยท่ีรูปแบบของรายการเสียงตามสายของชุมชน

ที่ผานมา ชวงเวลา 06.00 -7.30 น. เปนการถายทอดเสียงจากวิทยุ

กระจายเสียงแหงประเทศไทย ซ่ึงเน้ือหารายการเปนรายการขาว

แบบพดูคยุ และขาวภาคบงัคบัเวลา 07.00 น. ชวงเวลา 19.00 เปน

รายการ สลับกับการใหความรูในทุกดานศาสนา การแนะนํา การ

ตักเตือน โดยเนื้อหาขาวเปนแจงการดําเนินงาน ชี้แจง เชิญชวนให

ประชาชนรวมกจิกรรม และแจงขาวสารทีเ่ปนประโยชน ซึง่จากการ

ศกึษาขอมลูการใชเสยีงตามสายของสเุหราทรายกองดนิในเบือ้งตน

ของผูวิจัย พบวา รายการขาวอาชญากรรมทองถ่ิน และรายการ

สปอรตงานตางๆ มีคนในชุมชนใหความสนใจมาก โดยมีการจัด

รายการชวงเวลา 07.00- 08.30 น. และชวงเวลา 16.10-17.30 น. 

เฉพาะวันเสารและวันอาทิตย สวนปญหาของการใชเสียงตามสาย

ของสุเหราทรายกองดิน พบวามีปญหา คือ ไมมีรายการขาวทุกวัน 

ไมมกีารประกาศขาวผูเสยีชวีติใหรูทัว่ถงึ หรอืไมชดัเจน การประกาศ

ไมชัดเจน เวลาประกาศไมแนนอน ระยะเวลาในการกระจายเสียง

ไมเหมาะสม การประกาศขาวผูเสียชีวิตมีคนในชุมชนไดรับขอมูล

ไมทั่วถึง

 ผูวจัิยเปนสมาชกิ (สปับรุุษ) และทีป่รกึษากฎหมายในชมุชน 

เห็นความสําคัญของการใชเสียงตามสายใหเกิดประโยชนมากที่สุด

ในชมุชน เนือ่งจากเปนแหลงขาวสารทีค่นในชมุชนสามารถเขาถงึได

มากทีส่ดุแหลงหนึง่ แตปจจบุนัการใชงานของเสยีงตามสายในชุมชน

ยังไมสมบูรณเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการ

ดาํเนนิงานเสียงตามสายทีเ่ปนอยูในปจจุบนั เพือ่ทีจ่ะไดนาํขอมลูมา

ใชในการสงเสรมิประสทิธภิาพการดาํเนนิงานเสยีงตามสาย และเพือ่

ประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสาย

ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ 

เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร ทัง้นีเ้พือ่ใหการดาํเนนิงานสือ่เสยีงตาม

สายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุ ลอิสลาม) ใหมี

ประสทิธภิาพในการใชประโยชนสงูสดุ ใหเกดิความคุมคา สนองตอบ

ตอความตองการของประชาชนในชุมชน รวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาเพื่อนําขอมูลที่ไดมารวมกันกับกรรมการในชุมชนในการ

ปรับปรุง และสงเสริมการใชเสียงตามสายดานตางๆ เพื่อใหการใช

ส่ือเสียงตามสายที่มีอยูสามารถใชเปนกลไกในการเผยแพรใหความ

รูกบัประชาชน รวมทัง้เปนชองทางในการสือ่สารกบัประชาชนอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถใชประโยชนจากเสียงตามสาย

เพื่อประชาชนในชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ กรงุเทพมหานคร ไดอยางเต็มประสทิธภิาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชน

สุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตามสาย

ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา

  การศกึษาครัง้นีผู้วจิยัศกึษาถงึสภาพการดาํเนนิงานเสยีง

ตามสาย ผลการรับฟงและพฤตกิรรมการรบัฟงรายการเสยีงตามสาย 

ความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสาย และขอเสนอแนะตอการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

โดยการสอบถามประชาชนในชุมชนและผูดําเนินรายการเสียง

ตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) และนําขอมูลที่

ไดมาสรางยุทธศาสตรและประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน

(กามาลุลอิสลาม) 

 2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

  1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนใน

ชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) ตั้งอยูแขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 845 คน นักจัดรายการเสียง

ตามสายจํานวน 18 คน

  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชาชน

ในชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 230 คน นักจัดรายการเสียง
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ตามสายจํานวน 10 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 240 คน ไดมา

โดยการสุมแบบอยางงาย

  3) ขอบเขตดานระยะเวลาทําการวิจัยในชวงเดือน

มีนาคม 2556 เดือนธันวาคม 2556

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีสรางเครื่องมือ
 การวิจัย ยุทธศาสตรการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน

งานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน : กรณีศึกษาชุมชน

สุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

 1.  แบบสมัภาษณไมมโีครงสราง (Unstructured In-depth 

Interview) เปนแบบสัมภาษณท่ีสรางขึ้นเพื่อสัมภาษณนักจัด

รายการสถานีโทรทัศนดาวเทียม/วิทยุ/วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย 

จํานวน 10 คน ซึ่งถือวาเปนตัวอยางที่ดี (Best Practice) ของการ

จัดรายการที่สามารถใชเปนแบบอยางในการสงเสริมและพัฒนา

นักจัดรายการของเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม)

  2. แบบสอบถามการดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชน

สุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อสอบถามประชาชนในชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) เกี่ยวกับการดําเนินรายการเสียงตามสายของชุมชน  

 3.  สรางแบบสอบถาม และเสนออาจารยที่ปรึกษา แลวนํา

ไปขอรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรง

ตอเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา สํานวน

ภาษา และความถูกตอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําเสนอ

แบบสอบถามคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด ประกอบดวย 

4 สวน ดังนี้

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

     สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับผลการรับฟงและพฤติกรรม

การรับฟงรายการเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กา

มาลุลอิสลาม)

     สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายของ

ชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

       สวนที ่4 ขอเสนอแนะตอการดาํเนนิงานระบบเสียงตาม

สายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดยมีวิธีการ

สรางดังนี้

   1) ศึกษาขอมูลจากเอกสารผลงานท่ีเก่ียวของกับการ

ประชาสัมพันธ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

      2) ไปใชในการเก็บขอมูล

      3) ภายหลังไดปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (try-out) 

กับประชากรชุมชนเกาะใหญ มิใชชุมชนตัวอยาง โดยคลายกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 45 ชุด แลวมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (cronbach’s 

coefficient alpha) เพื่อทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability)

  4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุ ม

ตัวอยาง ประชาชนในชุมชนสามัคคีพัฒนา (กามาลุลอิสลาม)

ที่กําหนดไวจํานวน 240 คน

    5) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและ

นํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินรายการเสียงตามสายของชุมชนตอไป

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
 1) การศึกษาบริบท สภาพการใชประโยชนเสียงตามสาย

และแนวทาง เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดรายการเสียงตามสายไดตรงกับความตองการของ

ชุมชน โดยขอความรวมมือจากนักจัดรายการเสียงตามสาย ในการ

จัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คน 

โดยไดสํารวจขอมูลในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

 2)  ผูวจัิยไดวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม และนาํขอมลู

จากการวิเคราะหมาเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบ

เสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

 3)  กําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานระบบเสียง

ตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) ตามผล

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง

 4)  สมัภาษณนกัจดัรายการสถานโีทรทศันดาวเทยีม/วทิย/ุ

วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย จํานวน 10 คน ซึ่งถือวาเปนตัวอยางที่ดี 

(Best Practice) ของการจัดรายการที่สามารถใชเปนแบบอยางใน

การสงเสริมและพัฒนานักจัดรายการของเสียงตามสายของสุเหรา

ทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

 5)  จดัประชมุกลุมยอยเพือ่พฒันาการดาํเนนิงานระบบเสยีง

ตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

 6)  จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการดําเนินงานระบบ

เสียงตามสาย ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

 7)  จดัโครงการศึกษาดงูานเพือ่พฒันาการดาํเนนิงานระบบ

เสียงตามสาย ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม)

 8)  ดําเนินการระบบเสียงตามสายตั้งแตเดือนเมษายน-

เดือนกันยายน 2556
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 9)  ประเมนิผลการพฒันาการดาํเนนิงานระบบเสยีงตามสาย

ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดยการเปรียบ

เทยีบผูรบัฟงเสยีงตามสายกอนหลังและความพงึพอใจกอนและหลงั

การพัฒนา

การวิเคราะหขอมูล
 1.  ถอดบทสมัภาษณนกัจดัรายการสถานโีทรทศันดาวเทยีม 

/วทิย/ุวทิยชุมุชน/เสยีงตามสาย จาํนวน 10 คน ซึง่ถอืวาเปนตวัอยาง

ทีด่ ี(Best Practice) ของการจดัรายการทีส่ามารถใชเปนแบบอยาง

ในการสงเสรมิและพฒันานกัจดัรายการของเสยีงตามสายของสเุหรา

ทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) และนํามาบรรยายในรูปตาราง

 2. การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดย ขอมูลเชิงปริมาณ

ดาํเนนิการโดยนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ หลงัจาก

นัน้ลง รหสัขอมลู และปอนขอมลูทีแ่ปลงรหสัขอมลูลงคอมพวิเตอร 

นํามาประมวลทางสถิติ จากนั้นนําผลไปวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการโดยวิเคราะห

เนื้อหา (content Analysis) จากขอมูลแบบสอบถาม หลังจาก

วเิคราะหขอมลูแลว ทาํใหไดแนวทางในการปรบัปรงุการจดัรายการ

เสียงตามสาย 

 4. ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหโดยการใชสถิติพรรณนา 

ไดแก รอยละ x และ S.D

สรุปผลการวิจัย
 ผลการศึกษาการดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทราย

กองดนิ (กามาลุลอสิลาม) แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ กรงุเทพมหานคร

 ผลการศกึษาขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม สรปุไดวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 52.50 มสีถานภาพ

ครอบครัวสมรสแลวรอยละ 72.08 มีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 

57.51 มีระดบัการศกึษาสงูสดุคือระดบัประถมศึกษา รอยละ 43.33 

นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 75 มีอาชีพหลักเปนพนักงานหนวย

งานเอกชนรอยละ 43.75 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 - 

20,000 บาท รอยละ 39.58

 ผลการรบัฟงและพฤตกิรรมการรบัฟงรายการเสยีงตามสาย

ของชุมชนสุเหราทรายกองดิน สรุปไดวาผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญรับฟงเสียงตามสายเปนประจํารอยละ 52.38 โดยมีความ

ชัดเจนของการรับฟงเสียงตามสายปานกลาง รอยละ 56.26 ชวง

เวลาในการรับฟงเสียงตามสายคือ 08.00-08.15 น. รอยละ 42.50 

ชวงเวลาของวันเสารอาทิตยท่ีชอบรับฟงเสียงตามสาย ชวงเวลา 

17.00-18.00 น. รอยละ 39.17 หัวขอที่ชอบฟงเสียงตามสาย คือ

ขาวทองถิน่ รอยละ 38.75 รปูแบบรายการเสยีงตามสายทีช่อบมาก

ที่สุดคือขาว รอยละ 40.83 กิจกรรมที่ทําขณะรับฟงเสียงตามสาย

คือฟงยามวาง รอยละ 43.75 ขาวสารทีไ่ดรบัจากการรบัฟงเสยีงตาม

สายคือขาวสารสุขภาพ รอยละ 50.83 โดยไดรับประโยชนจากการ

รับฟงเสียงตามสาย รอยละ 95.00 นําประโยชนที่ไดรับจากการฟง

เสียงตามสายไปใชในชีวิตประจําวันรอยละ 67.50 และสนใจท่ีจะ

รวมเปนผูดําเนินรายการเสียงตามสายรอยละ 82.50 

 ความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายกอนการใช

ยุทธศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.17 (S.D.= 

0.56) และเม่ือพิจารณาตามขอพบวาทุกขอผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายอยูในระดับปานกลาง

ทุกเรื่อง 

 สรุปแนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียง

ตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดนิ (กามาลุลอสิลาม) แขวงแสน

แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 จากการศกึษาการดาํเนนิงานเสยีงตามสายของสเุหราทราย

กองดิน (กามาลุลอิสลาม) จนไดขอมูลการดําเนินงานเสียงตามสาย

ทีค่วรไดรบัการสงเสรมิประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน ผูวจัิยจงึดาํเนนิ

การสรางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดย

สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียง

ตามสาย

 สรุปผลการสัมภาษณผูจัดรายการสถานีโทรทัศนดาวเทียม 

/วิทยุ/วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย ซ่ึงถือวาเปนตัวอยางที่ดี (Best 

Practice) ของการจัดรายการที่สามารถใชเปนแบบอยางใน

การสงเสริมและพัฒนาผูจัดรายการของเสียงตามสายของสุเหรา

ทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) สรุปไดวาในการจัดรายการเสียง

ตามสายที่ดีจะตองมีลักษณะ ดังนี้

    1) การใชภาษาในการพูด การใชเสียงจะตองถูกตอง 

ถกูหลัก และถกูใจผูฟงในขณะเดยีวกัน เพือ่ใหผูฟงติดใจ และตดิตาม

นักจัดรายการตลอด

 2) นกัจดัรายการทีด่จีะตองเรยีนรูถึงความตองการของผูฟง

สวนใหญวา ตองการฟงรายการแบบใด

 3) จะตองมีการเตรียมความพรอมดานขอมูล ดานการพูด 

การศกึษาหาความรูในขอมูลทีก่วางขวางมานาํเสนอตอผูฟง เพือ่ให

ผูฟงติดใจและติดตามผลงาน

 4) จะตองรูจักกลุมเปาหมายท่ีรับฟง เพ่ือท่ีจะสามารถ

ถายทอดขอมลู ขาวสาร สาระ ความบนัเทงิ ความรู รวมถึงชวงเวลา

ที่ผูฟงชอบฟง

 5)  จะตองเปนคนที่มีระเบียบและหมั่นศึกษาหาความรู

รอบตัว และสนใจสิ่งรอบขางอยูตลอดเวลา
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 6)  ตองมีใจ คือ มีใจรัก ใจฝกใฝ และใจดี และจะตองสราง

เอกลักษณที่เปนของตนเองใหเกิดใหได

     สรุปผลการประชุมกลุมยอยเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหร าทรายกองดิน 

(กามาลุลอิสลาม)

      สรปุความคดิเหน็ตอการสงเสรมิระบบเสยีงตามสายของ

ชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) พบวา ประเด็น/หัวขอ

ที่ตองการใหนําเสนอ ลําดับที่ 1 คือ รายการปญหา/เรื่องทุกขของ

ชุมชน ลําดับที่ 2 คือ รายการเปนประโยชนกับชุมชน ลําดับที่ 3 คือ 

รายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

     สวนหวัขอการนาํเสนอขาวทีค่วรสงเสรมิ ลาํดบัแรก คอื 

นําเสนอกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ลําดับที่ 2 คือ 

นําเสนอประกาศของทางราชการ/หนวยงาน และภาคเอกชนตางๆ 

ลําดับที่ 3 คือ เพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

  ความคิดเห็นตอโฆษก/ผูประกาศที่ควรสงเสริม ลําดับ

แรก คือ ออกเสียงไดชัดเจน ถูกตองตามอักขรวิธี ลําดับที่ 2 คือ 

ตรงตอเวลา ลําดับที่ 3 คือ อารมณราเริง แจมใส 

  ความคิด เห็นต อการส  ง เส ริมเรื่ องลักษณะการ

ประชาสัมพันธขาวสารลําดับแรก คือ ทันตอเหตุการณ ลําดับที่ 2 

คือ สั้น กะทัดรัด ลําดับที่ 3 คือ ใชภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา 

  ความคดิเหน็ตอการสงเสรมิเรือ่งชวงเวลาในการนาํเสนอ

ขาว ลําดับแรก คือ เวลาเชา 05.30-8.00 น. ลําดับที่ 2 คือ เวลาเย็น 

17.00-18.00 น. ลําดับที่ 3 คือ เวลากลางวัน 12.00-13.00 น. 

  ความคิดเห็นตอการสงเสริมเรื่องการมีสวนรวมของ

ชุมชน ลําดับแรก คือ คนในชุมชนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 

ลําดับที่ 2 คือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในผานเสียงตามสาย 

และลําดับที่ 3 คือ เชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินรายการ

     สรุปผลการฝกอบรมเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

  ดานโฆษก/ผูประกาศ กอนการอบรม ผูเขารวมอบรม

การดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานเสียงตามสายในภาพ

รวม มีคาเฉลี่ย 3.11 (S.D. = 0.76) อยูในระดับปานกลาง หลังการ

อบรม ผูเขารวมอบรมการดาํเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทราย

กองดนิ (กามาลุลอสิลาม) ใหความสาํคญัในเรือ่งการดาํเนนิงานเสียง

ตามสายในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.56 (S.D. = 0.54) อยูในระดับมาก

ที่สุด 

  ดานหลักในการพูดกอนการอบรม ผูเขารวมอบรมการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานเสียงตามสายในภาพรวม 

มคีาเฉลีย่ 3.10 (S.D. = 0.79) อยูในระดบัปานกลาง หลงัการอบรม 

ผูเขารวมอบรมการดําเนนิงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดนิ 

(กามาลุลอิสลาม) ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงาน เสียงตาม

สายในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.75) อยูในระดับมาก 

  ดานการดงึดดูใจผูฟงกอนการอบรม ผูเขารวมอบรมการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานเสียงตามสายในภาพรวม 

มคีาเฉลีย่ 3.07 (S.D. = 0.80) อยูในระดบัปานกลาง หลงัการอบรม 

ผูเขารวมอบรมการดําเนนิงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดนิ 

(กามาลุลอสิลาม) ใหความสาํคญัในเรือ่งการดาํเนนิงานเสยีงตามสาย

ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.25 (S.D. = 0.80) อยูในระดับมาก 

  สรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

ความพึงพอใจตอโครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการดําเนินงาน

เสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดยรวมมี

คาเฉลี่ย 4.53 (S.D. = 0.67) อยูในระดับมากที่สุด 

      สรุปผลการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียง

ตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวง

แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

  หลังการสรางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) โดยการสัมภาษณนักจัดรายการ การประชุมกลุมยอย การ

ฝกอบรม และการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน

งานเสียงตามสาย ไดมีการสงเสริมการดําเนินงานในเรื่อง การปรับ

ผังรายการเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

มีการปรับผังรายการจากเดิม โดยเพิ่มรายการขาวสารสุขภาพใน

ชวงเวลา 08.00-09.00 น. ของทุกวัน และรายการขาวและ

ขาวทองถิ่นในชวงเวลา 16.00-17.50 น. ของทุกวัน ตามขอ

เสนอแนะของผูฟงหลังการปรบัผงัรายการ และไดทดลองจดัรายการ

เปนเวลา 1 เดือน และใหประชาชนในชุมชนประเมินความพึงพอใจ

ในการรับฟงเสียงตามสาย สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบ ถามมีความ

พึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสายในภาพรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉล่ีย 3.91 สวนความพงึพอใจรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานเทคนิค มีคาเฉลี่ย 

3.90 (S.D.= 0.67) ดานเน้ือหามีคาเฉล่ีย 3.95 และดานโฆษก 

มีคาเฉลี่ย 3.84 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัยทุธศาสตรการสงเสรมิประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน

เสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน : กรณีศึกษา ชุมชน

สุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
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กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี้

 1) การดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน 

(กามาลุลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

  จากการศึกษาบริบทการใชเสียงตามสายของสุเหรา

ทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) พบวา ผลการรับฟงและพฤติกรรม

การรบัฟงรายการเสยีงตามสายของประชาชนในชมุชนสเุหราทราย

กองดนิ เห็นไดวาประชาชนสวนใหญรบัฟงเสยีงตามสายเปนประจาํ 

โดยมคีวามชดัเจนของการรบัฟงเสยีงตามสายปานกลาง ชวงเวลาใน

การรับฟงเสียงตามสาย คือ 08.00-08.15 น. ชวงเวลาของวันเสาร

อาทิตยที่ชอบรับฟงเสียงตามสาย ชวงเวลา 17.00-18.00 น. หัวขอ

ทีช่อบฟงเสยีงตามสาย คอืขาวทองถิน่ รปูแบบรายการเสยีงตามสาย

ที่ชอบมากที่สุดคือขาว กิจกรรมที่ทําขณะรับฟงเสียงตามสายคือ

ฟงยามวาง ขาวสารที่ไดรับจากการรับฟงเสียงตามสายคือขาวสาร

สุขภาพ ซึ่งประชาชนในชุมชนไดรับประโยชนจากการรับฟงเสียง

ตามสาย โดยนําประโยชนท่ีไดรับจากการฟงเสียงตามสายไปใชใน

ชวีติประจาํวนั และสนใจทีจ่ะรวมเปนผูดาํเนนิรายการเสยีงตามสาย 

โดยที่ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการรับฟงเสียงตามสาย

กอนการพัฒนาแนวทางการดําเนินรายการเสียงตามสายโดยรวม

อยูในระดบัปานกลาง จากผลการศกึษาดงักลาวทาํใหเหน็ไดวาเสียง

ตามสายเปนสื่อที่ มีความสําคัญตอประชาชนในการเผยแพร 

ประชาสมัพนัธ ถายทอดขอมลูทีเ่ปนขาวสาร ความบนัเทงิ เน่ืองจาก

เสียงตามสายเปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่สามารถใชไดดีในชุมชน 

และเปนสื่อเฉพาะกิจท่ีใชไดในชุมชนขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก 

สามารถเขาถึงประชาชนในชุมชน ในทองถิ่นไดทั่วถึง ซึ่งถือวาเปน

ประโยชนโดยตรงตอประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ีจากการศึกษา

ความพึงพอใจของประชาชน ทําใหทราบวา รายการเสียงตามสาย

มีประโยชนตอประชาชนในชุมชนในการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารทีเ่ปนประโยชน แตควรมกีารปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนนิ

งานรายการเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงไดมากที่สุด 

โดยอาจจะแทรกเร่ืองราว ขาวสาร ท่ีกําลังเปนท่ีสนใจ เพื่อให

ประชาชนรับทราบขาวสารที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

จดัรายการใหมคีวามแปลกใหม โดยอาจจะรวมรปูแบบรายการตางๆ 

เขาดวยกัน เปนลักษณะที่มีทั้งขาว สาระความรู และความบันเทิง

เขาดวยกนัตามความตองการของประชาชน เพือ่ใหประชาชนพอใจ

ที่จะรับฟงรายการเสียงตามสาย สอดคลองกับแนวคิดของปราณี 

ไทยวัฒนานนท (2527 หนา 9) ที่กลาววา จุดมุงหมายหลักของสื่อ

เสียงตามสาย คือ เพื่อตองการใหขอมูลขาวสารและความบันเทิง 

โดยการแจงขอมูลผานชองทางสื่อในรูปแบบเสียงผานไปตามสาย 

เพ่ือตอบสนองการรับรู ของผู ฟงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น

สือ่เสยีงตามสายจากอดตีอยูในรูปแบบของการเปนสือ่เพือ่ประโยชน

ตอสารธารณชนโดยไมไดหวงัผลกาํไรจากการผลติเปนสือ่ท่ีนยิมกนั

แพรหลายในหมูบาน ชุมชนตามตางจังหวัดที่หางไกลความเจริญ 

เนือ่งจากผลติขึน้เพือ่แจงขาวสารขอมลูความรูตางๆ ของคนภายใน

ชมุชน เหมาะสมกบักลุมคนในชุมชนทีด่อยการศึกษา ตอมาสือ่เสยีง

ตามสายเร่ิมเขามามีบทบาทในหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน 

กลุมโรงงาน มหาวทิยาลยั เพือ่เปนสือ่เฉพาะภายในเพือ่การกระจาย

ขาวสาร แจงขอมูลภายในองคกรนั้นๆ สอดคลองกับแนวคิดของ 

คมสัน หุตะแพย (2535, หนา 87-88) ที่กลาววา เสียงตามสาย

สามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูสงขาว ผานเครื่อง

กระจายเสียงไดทั่วทั้งชุมชน หรือหมูบาน และทันกับความตองการ

ที่ตองการส่ือสารประชาสัมพันธแบบเรงดวน ครอบคลุมพื้นที่ 

แตปญหาของเสยีงตามสายระบบนีคื้อ การบาํรงุรกัษาคอนขางยาก 

เพราะการตอสายจากเครื่องขยายเสียงไปยังลําโพงที่อยูไกลๆ เกิด

ชาํรดุเสยีหายงาย ความดันของเครือ่งขยายเสยีงกเ็ปนอปุสรรคทาํให

ความชัดของเสียงแตละชุดไมเทากัน จึงมีการนําเทคโนโลยีการ

สื่อสารแบบใชคลื่นวิทยุมาใชแทนสายสงสัญญาณเสียง แตแวดวง

ของผูเกีย่วของ ยงัคงเรยีก “เสยีงตามสาย” อยูเหมอืนเดมิ ทัง้ทีไ่มมี

สายแลว แตมีสถานีเครื่องสงสัญญาณแลวแปลงคล่ืนเปนเสียง

กระจายไปตามจุดที่กําหนดไว 

  2) แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

  จากขอมูลของการดําเนินงานเสียงตามสายท่ีผูวิจัยได

จากการศึกษาในตอนท่ี 1 ผูวจิยัไดนาํมาเปนขอมลูในการดาํเนนิการ

สรางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียงตาม

สายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดยสามารถ

สรปุแนวทางการสงเสรมิประสิทธภิาพการดาํเนนิงานเสยีงตามสาย

ไดคือ

  ผลการสัมภาษณผูจัดรายการสถานีโทรทัศนดาวเทียม/

วิทยุ/วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย ซึ่งถือวาเปนตัวอยางท่ีดี (Best 

Practice) ของการจัดรายการที่สามารถใชเปนแบบอยางในการ

สงเสริมและพัฒนาผูจัดรายการของเสียงตามสายของสุเหราทราย

กองดิน (กามาลุลอิสลาม) พบวาในการจัดรายการเสียงตามสายที่ดี

จะตองมีลักษณะ คือ 1) การใชภาษาในการพูด การใชเสียงจะตอง

ถูกตอง ถูกหลัก และถูกใจผูฟงในขณะเดียวกัน เพ่ือใหผูฟงติดใจ 

และติดตามนักจัดรายการตลอด 2) นักจัดรายการที่ดีจะตองเรียนรู

ถึงความตองการของผูฟงสวนใหญวา ตองการฟงรายการแบบใด 

3) จะตองมกีารเตรยีมความพรอมดานขอมลู ดานการพดู การศกึษา

หาความรูในขอมูลที่กวางขวางมานําเสนอตอผูฟง เพื่อใหผูฟงติดใจ

และติดตามผลงาน 4) จะตองรูจักกลุมเปาหมายที่รับฟง เพื่อที่จะ
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สามารถถายทอดขอมูล ขาวสาร สาระ ความบันเทิง ความรู รวมถึง

ชวงเวลาทีผู่ฟงชอบฟง 5) จะตองเปนคนทีม่รีะเบยีบและหมัน่ศึกษา

หาความรูรอบตัว และสนใจสิ่งรอบขางอยูตลอดเวลา และ 6) ตอง

มีใจ คือ มีใจรัก ใจฝกใฝ และใจดี และจะตองสรางเอกลักษณที่เปน

ของตนเองใหเกิดใหได

  ผลการประชุมกลุมยอยเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) พบวา ประเด็น/หัวขอที่ตองการใหนําเสนอ ลําดับแรก คือ 

รายการปญหา/เรื่องทุกขของชุมชน ลําดับท่ี 2 คือ รายการเปน

ประโยชนกับชุมชน ลําดับท่ี 3 คือ รายการเก่ียวกับการประกอบ

อาชีพ ความคิดเห็นตอรูปแบบของรายการที่ควรพัฒนา ลําดับแรก 

คือ รายการปญหา/เรื่องทุกขของชุมชน ลําดับที่ 2 คือ รายการเปน

ประโยชนกับชุมชน ลําดับท่ี 3 คือ รายการเก่ียวกับการประกอบ

อาชีพ ความคิดเห็นตอการนําเสนอขาว ลําดับแรก คือ นําเสนอ

กิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ลําดับที่ 2 คือ นําเสนอ

ประกาศของทางราชการ/หนวยงานและภาคเอกชนตางๆ ลําดบัที ่3

คือ เพื่อนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของโฆษก/ผูประกาศ ลําดับแรก คือ ออกเสียงไดชัดเจน 

ถูกตองตามอักขระวิธี ลําดับที่ 2 คือ ตรงตอเวลา ลําดับที่ 3 คือ 

อารมณราเริง แจมใส ความคิดเห็นตอการพัฒนาสวนของลักษณะ

การประชาสัมพันธขาวสาร ลําดับแรก คือ ทันตอเหตุการณ ลําดับ

ที่ 2 คือ สั้น กะทัดรัด ลําดับที่ 3 คือ ใชภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา 

ความคดิเหน็ตอชวงเวลาในการนาํเสนอขาว ลาํดบัแรก คอื เวลาเชา 

05.30-8.00 น. ลําดับที่ 2 คือ เวลาเย็น 17.00-18.00 น. ลําดับที่ 

3 คอื เวลากลางวนั 12.00-13.00 น. และความคดิเหน็ตอการมสีวน

รวมของชุมชน ลําดับแรก คือ คนในชุมชนสามารถเขาถึงไดตลอด

เวลา ลําดับที่ 2 คือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานเสียงตามสาย 

และลําดับที่ 3 คือ เชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเขามามีสวนรวมใน

การดาํเนนิรายการ สวนผลการฝกอบรมเพือ่สงเสรมิการดาํเนนิงาน

เสยีงตามสายของสเุหราทรายกองดนิ (กามาลุลอสิลาม) พบวา ดาน

โฆษก/ผูประกาศ กอนการอบรม ผูเขารวมอบรมใหความสําคัญใน

เรื่องการดําเนินงานเสียงตามสายในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.11 อยูใน

ระดับปานกลาง หลังการอบรม ผูเขารวมอบรมใหความสําคัญใน

เรื่องการดําเนินงานเสียงตามสายในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.56 อยูใน

ระดับมากที่สุด ดานหลักในการพูด กอนการอบรม ผูเขารวมอบรม

ใหความสาํคญัในเรือ่งการดาํเนนิงานเสยีงตามสายในภาพรวม มคีา

เฉลี่ย 3.10 อยูในระดับปานกลาง หลังการอบรม ผูเขารวมอบรม

ใหความสาํคญัในเรือ่งการดาํเนนิงานเสยีงตามสายในภาพรวม มคีา

เฉลี่ย 4.28 อยูในระดับมาก ดานการดึงดูดใจผูฟง กอนการอบรม 

ผูเขารวมอบรมใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานเสียงตามสาย

ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.07 อยูในระดับปานกลาง หลังการอบรม 

ผูเขารวมอบรมใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานเสียงตามสาย

ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจตอ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการดําเนินงานเสียงตามสายของ

สุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.53 

(S.D. = 0.67) อยูในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาทําใหเห็น

วาการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการ

จดัรายการเสยีงตามสายกม็คีวามสาํคญั เพราะเปนผูทีต่องนาํเสนอ

เรื่องราว ขอมูล ขาวสารใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบ ฉะนั้นการ

พัฒนาตัวเองถือวามีความสําคัญ สอดคลองกับขอมูลของ ลาวัลย 

ศรีรัตน (2544) ที่กลาววา ในดานการดําเนินรายการสื่อเสียง

ตามสาย และความสามารถของผูประกาศรายการนั้น เปนหัวใจ

สําคัญของสื่อเสียงตามสายที่จะทําใหผูฟงเกิดความสนใจ โดยได

กลาวถึงองคประกอบของรายการส่ือเสียงตามสายวาจะตอง

ประกอบดวย 1) ผูฟง (Audience) ถอืเปนเปาหมายของการสือ่สาร 

ผู ฟงจะเปนผู ตัดสินวารายการที่จัดอยูประสบผลสําเร็จหรือไม 

โดยผูจดัรายการตองวเิคราะหวา ผูฟงเปนใคร อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ วิถีทางการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เพื่อชวยใหสามารถจัดรายการใหสอดคลองกับความ

ตองการ ความสนใจ และชวงเวลาที่อยากฟง 2) เนื้อหา (content) 

หมายถึงเรื่องราวตางๆ ที่ผู จัดรายการใหผู ฟงเปาหมายรับฟง 

การบรรจุเน้ือหาในรายการควรจะตองสอดคลองกันเปนอยางดีกับ

ผูฟงเปาหมาย ดงันัน้การทีผู่จดัรายการรูผูฟงเปาหมายอยางละเอียด

เพียงใดยอมจะชวยใหสามารถรู แนวของการจัดรายการไดวา 

เน้ือหาอยางไรจึงเหมาะสมกับกลุมผูฟงเปาหมาย 3) วิธีนําเสนอ 

(Programmer Presention) เปนกระบวนการที่จะนําเนื้อหาสาระ

หรอืเรือ่งตางๆ ไปสูผูฟงอยางมศีลิปะ ซึง่จะตองมทีกัษะ และเทคนคิ

ในการสรางจุดสนใจใหผูฟง เพราะสื่อเสียงตามสายนั้น ผูฟงสวน

ใหญไมไดตั้งใจฟงโดยตรง แตผูฟงอาจจะทําภารกิจอยางอื่นไปดวย 

สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2539 หนา 

71-72) ที่กลาวถึงองคประกอบที่ทําใหผูฟงเกิดความสนใจ วาควร

ประกอบดวย 1) รายการมีสวนสัมพันธในบางลักษณะกับผูฟง

จนกระทั่งผูฟงรูสึกวาตนเองไดมีสวนรวมในรายการ โดยอาจจะ

บรรลุบางอยางที่มีผลตอการดํารงชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม

และกิจกรรมอ่ืนๆ ของผูฟง และอาจมกีารกระตุนใหเกดิอารมณหรอื

ความรูสกึบางอยาง ตวับคุคลเปนสิง่ทีน่าสนใจ สวนของเทจ็จรงิและ

เรื่องราวเปนส่ิงที่นาเบื่อ 2) ความขัดแยงกันอยูภายในรายการ 

อาจเปนความขดัแยงระหวางมนษุยกบัธรรมชาต ิระหวางมนษุยเอง 

หรอืระหวางทรรศนะทีแ่ตกตางกนั หรอือาจสามารถทาํความเขาใจ

ไดงาย ผูผลิตรายการที่มีประสบการณจะปรับระดับของความยาก
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งายใหเหมาะสมกับระดับของผูฟง ความซับซอนมักจะกอใหเกิด

ความสับสน ไมใชความนาสนใจ 3) การสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทรายกองดิน (กามาลุล

อิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 หลังการสรางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) 

โดยการสมัภาษณนกัจดัรายการ การประชุมกลุมยอย การฝกอบรม 

และการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานเสียง

ตามสายไดมกีารสงเสรมิการดาํเนนิงานในเรือ่ง การปรบัผงัรายการ

เสียงตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) มีการ

ปรบัผงัรายการจากเดมิ โดยเพิม่รายการขาวสารสขุภาพในชวงเวลา 

08.00-09.00 น. ของทุกวัน และรายการขาวและขาวทองถิ่นใน

ชวงเวลา 16.00-17.50 น. ของทุกวัน ตามขอเสนอแนะของผูฟง

หลงัการปรบัผงัรายการ และไดทดลองจัดรายการเปนเวลา 1 เดอืน 

และใหประชาชนในชุมชนประเมินความพึงพอใจในการรับฟงเสียง

ตามสาย สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการ

รับฟงเสียงตามสายในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.91 

สวนความพึงพอใจรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานเทคนิค มีคาเฉล่ีย 3.90 

(S.D.= 0.67) ดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ย 3.95 และดานโฆษก มีคาเฉลี่ย 

3.84 โดยจากผลการศึกษาทําใหเห็นวา การจัดการทําบทกระจาย

เสียงนั้น ยอมตองคํานึงถึงเนื้อหาและความสนใจของผูฟง จึงไดมี

การดดัแปลงปรบัปรงุบทกระจายเสยีงเปนแบบตางๆ โดยผูเกีย่วของ

ในวงการไดสงัเกตพจิารณาแบบอยางนัน้ๆ มดีอียางไรและแบบเชน

นั้น สอดคลองกับแนวคิดของ ธัชมล ศรีแกนจันทร (2544, หนา 

131) รายการในสื่อเสียงตามสาย มีลักษณะเชนเดียวกับรายการ

สื่อเสียง คือ ผูฟงรับสารจากทางเสียงไดเพียงอยางเดียว ซึ่งการ

พิจารณาวา รายการใดดีหรือไม จําเปนตองดูองคประกอบท้ัง 

3 อยาง คือ 1) รูปแบบรายการทางสื่อเสียงตามสายเปนส่ิงหนึ่งที่

ผูผลติรายการตองคาํนงึถงึเปนสิง่แรกในการผลติรายการ เนือ่งจาก

รปูแบบรายการจะเปนตวัชีบ้อกวา รายการวทิยทุีจ่ดัขึน้นัน้ดีหรอืไม

ดีอยางไร รูปแบบรายการวิทยุแตละแบบยองเหมาะสมกับเน้ือหา

สาระที่แตกตางกันออกไป สําหรับรายการทางสื่อเสียงตามสายนั้น 

มุงเนนการสือ่งานประชาสมัพนัธ การบอกกลาว การใหความรู และ

ความบนัเทงิควบคูผสมผสานกนัไป 2) เนือ้หาสาระ คอื สวนทีส่าํคญั

ของรายการ ซ่ึงเนือ้หาของสือ่เสยีงตามสายนัน้จะมคีวามเฉพาะเจาะ

กลุมเปาหมายมากกวารายการวิทยุกระจายเสียงหากเปนสื่อเสียง

ตามสายตามชนบทก็จะมุงเนนดานการเกษตร การสาธารณสุข 

แตหากเปนสื่อเสียงตามสายในชุมชนเมืองหรือในเขตชุมชนที่มี

ความเจริญ เชน เขตเทศบาล ก็จะมุงเนนเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ

การเมือง การเศรษฐกิจ ที่สําคัญ คือขาวสารประชาสัมพันธของ

หนวยงานเปนสําคัญ ขณะเดียวกับก็สะทอนสภาพปญหาของพื้นที่

ใหประชาชนในเขตของการกระจายเสยีงไดทราบ เพือ่รวมแกไข หรอื

ระมัดระวัง หรือ ระมัดระวังตัวเอง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของรายการจะ

ตองไมนอยเกนิไป หรอืมากเกนิไป และไมใชเรือ่งทีฟ่งแลวเขาใจยาก 

3) วธิกีารนาํเสนอ เปนเทคนคิการส่ือสารในรปูแบบของรายการผาน

สื่อเสียงตามสาย ที่จะตองคํานึงถึง 3.1) ภาษา จะตองเปนภาษาพูด

ที่สุภาพ เหมาะแกกลุมผูฟงทั้งในแงของความยากงายของภาษา 

และผลการตดิตอส่ือสาร อาจเปนภาษาถิน่ หรอืภาษาไทยกลางกไ็ด 

แตตองมีความถูกตองตามหลักภาษา 3.2) เพลงและเสียงประกอบ 

นาํมาใชเมือ่จาํเปนเพือ่ชวยทาํใหรายการนาฟง เสรมิความเขาใจแก

ผูฟง ทําใหผูฟงรูสึกผอนคลาย ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

เนื้อหารายการ และ 3.3) วิธีการดําเนินรายการ ซึ่งผูประกาศ คือ

คนสาํคญัในการดาํเนนิรายการ ตองมคีวามชาํนาญในกรสือ่สารโดย

การพูด มีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะพูด มีนํ้าเสียงที่เหมาะสม 

ไมใชนําเด็กมาอานขาวเปนตน และสื่อเสียงตามสาย สาระขาวสาร

ทีน่าํเสนอ ควรเปนขอความสัน้ กระชบั เรือ่งทีเ่ขาใจงาย ไมยาวเปน

ตอนๆ ทัง้นีเ้พราะสือ่เสยีงตามสายเปนสือ่ทีบ่งัคบัฟง ประชาชนผูรบั

ฟงสื่อเสียงตามสายไมสามารถปดเสียงไดดวยตนเอง หากมี

ประชาชนหรือกลุมคนที่ไมตองการฟงเสียงตามสายในชวงเวลานั้น 

ไมสามารถหลีกเลี่ยงไปพื้นที่อื่นๆ ได เพราะทั่วเขตพื้นท่ีที่ติดตั้ง

ระบบเสียงตามสายจะมีเสียงจากส่ือเสียงตามสายอยูเสมอ ฉะนั้น

การติดตั้งอุปกรณและระบบจะตองพิจารณาติดตั้งในพ้ืนที่ที่มี

ประชาชนหนาแนน เพ่ือประโยชนตอประชาชนสวนใหญ นอกจากน้ี

การจัดผังรายการใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปนการสงเสริม

กจิกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในพืน้ที ่ซึง่จะทาํใหประชาชน

ติดตามฟงรายการส่ือเสียงตามสายมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการสนอง

ตอบขาวสารประชาชนในพื้นที่ที่อยากรู อยากฟงเรื่องราวขาวสาร

ในพืน้ที ่หรอืขาวสารการเคลือ่นไหวกจิกรรมตางๆ ทีใ่กลตวัมากกวา

เรื่องไกลตัว และอาจจะมีระบบโทรศัพทรวมรายการ (โฟนอิน) 

เพือ่เปดโอกาสใหผูฟงหรอืประชาชน ไดโทรศัพทเขามาพดูคยุ เสนอ

แนะ เพื่อใหรายการดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ลดความเปนทางการลง 

อนัจะทาํใหผูฟงรูสกึเปนกนัเอง ฟงแลวไมเครยีด ทาํใหเกดิการสีวน

รวมงายขึ้น ซึ่งการประเมินผลก็ถือวามีสวนสําคัญเปนอยางยิ่ง 

เพราะการประเมินผลจะชวยใหผู จัดรายการไดตัดสินใจจัดทํา

รายการใด ไดใกลเคียงกบัความตองการของผูฟงเปาหมายมากทีสุ่ด 

ซึ่งหมายถึงการจัดรายการไดรับผลเปนอยางดี แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่

ผูจดัรายการควรจะระลกึอยูเสมอกค็อื ความสาํเรจ็ในการจดัรายการ 

ถาตองการนัน้ไมไดขึน้อยูกบัการประเมนิผลเพยีงครัง้เดยีวหรอืสอง

ครัง้เทานัน้ แตจําเปนตองมกีารประเมนิเปนประจาํ โดยกระทําเปน
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ระยะๆ ไป ซึ่งอาจจะทําสลับกันไประหวางวิธีประเมินผลอยางมี

ระบบและไมมีระบบ

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา

 1) ควรมกีารสงเสรมิใหมกีารเปดเวทใีหบคุคลในทองถิน่ เชน 

ปราชญตางๆ ชาวบาน ศิลปน ฯลฯ ไดมสีวนรวมแสดงความคดิเหน็ 

แลกเปลี่ยนทรรศนะ หรือใหความรู แกประชาชนท่ีรับฟงเสียง

ตามสาย

 2) การจัดรายการเสียงตามสายของชุมชนสุเหราทราย

กองดิน (กามาลุลอิสลาม) ควรมีรการสรางสรรคกิจกรรม รูปแบบ

รายการ หรือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น และ

ใหถูกใจกลุมประชาชนที่รับฟง เพื่อที่กลุมผูฟง จะไดรูสึกมีสวนรวม 

ผูกพัน และมีความรูสึกเปนเจาของรายการเสียงตามสายมากขึ้น  

 4)  ควรมีการบันทึกรายละเอียด การแสดงความคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะของผูฟงหรือประชาชนในการนําเสนอแนวทาง 

ขอคิดเห็น เพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงรายการ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1) ควรมกีารตดิตามผลและการสงเสริมการดาํเนนิงานเสียง

ตามสายของสุเหราทรายกองดิน (กามาลุลอิสลาม) เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนในการดําเนินการ 

 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวม ในการ

จัดรายการเสียงตามสายของประชาชนในพื้นที่ 

 3) ควรสรรหาเจาหนาที่หรือโฆษกใหมีจํานวนมากขึ้น 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหมีความหลาก

หลาย นาสนใจ ทําใหสามารถดึงดูดผูฟงไดมากขึ้น
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