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Abstract
The objectives of this research were (1) to study the exposure to radio news
programs of audience of the lower Northeast region of Thailand; (2) to assess their
need for radio news programs’ content and formats; (3) to compare the difference of
respondents’ demographic factors with their exposure to radio news programs; and
(4) to compare respondents’ demographic factors with their demand for radio news
program in term of content, formats and presentation methods.
This was a survey research, using questionnairs. The sample was 400
residents of the lower Northeast region of Thailand, chosen through multi-stage
sampling. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation,
t test and ANOVA.
The results showed that (1) the majority of survey respondents listened to
radio news programs via their community broadcasting tower around 3-4 days a
week. They listened to local news the most normally at 06:00-09:00 in the morning.
(2) As for news content, most of the respondents concerned regarding the quality of
news the most. They desired news from clearly identifiable sources that was up to
date. They had the highest demand for local news. Presenting in the news talk
program at the length of 30 minutes in duration at the time period 06:00-09:00 in the
morning. They had a demand for news broadcasters who could read the news clearly
and make it easy to understand. (3) There was a highly statistically significant
relationship at 0.01 confidence level between the demographic factors of age,
educational level, occupation and monthly income of the respondents and their
exposure to radio news programs. (4) There was a statistically significant relationship
at 0.05 confidence level between the age and educational level of respondents and
their demand for the length of radio news programs.

Keywords: Exposure, Demand for content, Radio news program format
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5

บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่อยูค่ ู่กบั สังคมมาเป็ นเวลานาน และเป็ นสื่ อที่มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่เข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ังได้อย่างกว้างขวางมีการกระจาย
เสี ย งครอบคลุ ม หลายพื้นที่ ทํา ให้ส ามารถส่ ง ข่า วสารไปยัง ผูฟ้ ั ง ได้จาํ นวนมากได้อย่า งรวดเร็ ว
ทัน เหตุการณ์ และยังสามารถรับฟั งข่าวสารได้ทุกสถานที่ ทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็ นที่ บา้ นที่ทาํ งาน
หรื อในรถ ทั้งยังเป็ นสื่ อที่ มี ผลทางจิ ตวิท ยาสู ง เพราะนํ้าเสี ย ง ลี ล าในการพู ดหรื อเสี ยงประกอบ
สามารถทําให้เกิดจินตนาการได้เป็ นอย่างดี
สถานี วิท ยุกระจายเสี ยงตั้งแต่ยุค แรกเริ่ ม จนถึ งปั จจุ บ นั มี หน้าที่ ห ลัก ที่ สําคัญ คื อการ
เสนอข่าวสารไปสู่ ประชาชน นอกจากนั้น นโยบายในการบริ หารสถานี วิทยุบางแห่ งมีแนวคิดที่จะ
ทําให้สถานี ของตนเป็ นสถานี ที่นาํ เสนอรายการข่าวเป็ นรายการหลัก เนื่ องจากรายการข่าวเป็ นที่
นิยมและมีอิทธิ พลต่อสังคมสู ง ขณะเดียวกันการนําเสนอข่าวของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงยังเป็ นการ
ตอบสนองสิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ้ ข่า วสารของประชาชนด้วย โดยเฉพาะผูค้ นที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล
การคมนาคมไม่สะดวก แต่ดว้ ยลักษณะของสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงที่สามารถกระจายเสี ยงได้เป็ นวง
กว้าง ทําให้ทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกัน รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงจึงเป็ น
รายการที่มีความสําคัญและให้ประโยชน์กบั ผูฟ้ ั งได้มาก เพราะทําให้ผฟู ้ ั งเป็ นผูท้ ี่กา้ วทันเหตุการณ์
ปั จจุบนั ได้รับทราบข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ประกอบการตัดสิ นใจ
ในการดํา เนิ น ชี วิต ของประชาชน เช่ น กรณี ก ารเกิ ด คลื่ น ยัก ษ์สึ น ามิ หากไม่ มี ก ารรายงานข่ า ว
ประชาชนก็จะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น และมีผลกระทบอย่างไรต่อตนเองและชุ มชน เมื่อประชาชน
ไม่รู้ ก็จะไม่มีการเตรี ยมตัวป้ องกันหรื อรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดสื่ อใหม่หลายประเภท สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
จึงถูกกระแสของทีวีดิจิทลั ทีวดี าวเทียม รวมถึงสื่ อใหม่ เข้ามาชิ งพื้นที่ แย่งความสนใจจากผูบ้ ริ โภค
ประกอบกับเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงมีความน่าเบื่อ ทําให้รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่
เป็ นหัวใจสําคัญของการติดตามรับฟั งรายการวิทยุของประชาชน ได้รับความสนใจน้อยลง เห็ นได้
จากการการสํารวจสื่ อมวลชน พ.ศ.2551 (วิทยุและโทรทัศน์) ของสํานักสถิ ติเศรษฐกิ จและสังคม
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ประชามติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2551 : ออนไลน์) พบว่า คนฟั งรายการบันเทิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แต่ฟังรายการข่าวลดลง สาเหตุเพราะเนื้อหาข่าวทําให้ประชาชนเริ่ มรู ้สึกเบื่อหน่าย
ด้านวิทยุ มีผฟู ้ ั งทัว่ ประเทศ 18.7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ภาคเหนื อ มีอตั ราการฟั ง
วิทยุสูงสุ ดร้อยละ 38.2 รองมากรุ งเทพฯ ร้อยละ 35.6 ภาคอีสานและภาคใต้ ใกล้เคียงกันร้อยละ 30.4
ภาคกลาง มีอตั ราการฟังวิทยุต่าํ สุ ด ร้อยละ 25.2
รายการวิทยุที่ฟังมากที่สุด คือ รายการบันเทิง ร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ ข่าว ร้อยละ 32.9
สารคดีหรื อความรู ้ทวั่ ไป ร้อยละ 2.5 กลุ่มที่ฟังรายการบันเทิงมากที่สุด คือ วัยเด็ก ร้อยละ 91.4 และ
ลดลงตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น กลุ่มที่ฟังรายการข่าว คือ วัยสู งอายุมากที่สุด ร้อยละ 65.2 และลดลงเมื่อ
กลุ่มอายุนอ้ ยลง
คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2559 : ออนไลน์) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
พฤติ กรรมการรับข่าวสารและความเชื่ อมัน่ ของประชาชนที่ มีต่อสื่ อมวลชน ซึ่ งทําการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 800 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับข่าวสารจากสังคมออนไลน์ (โซเชี ยลมีเดีย) บ่อยที่สุดเป็ นคะแนน
4.13 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาคือดูโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 3.81 และเว็บไซต์แอพพลิเคชัน่
ข่าว คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย3.15 ส่ วนผลการสํารวจข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับข่าวสารผ่านอุปกรณ์ มือถือ คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ ย 4.35 จากคะแนน
เต็ม5คะแนน บ่อยกว่าการอ่านจากคอมพิวเตอร์ ซึ่ งคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 3.12 และประชาชนเลือก
อ่านข่าวแชร์ จากคนใกล้ชิดมากที่สุด จากผลการสํารวจนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าการเปิ ดรับข่าวสารของประชาชน
ได้เปลี่ยนแปลงไป และสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงคงจะต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนช่องทางการนําเสนอ
รายการที่ไม่จาํ กัดเฉพาะเครื่ องรับวิทยุเหมือนเช่ นที่ผา่ นมา ขณะที่ช่องทางการออกอากาศแบบเดิ ม
ยังมี ความสํ าคัญ ในแง่ ของการเข้าถึ งประชาชนในพื้ นที่ ห่ างไกล ที่ ป ระชาชนไม่ ส ามารถเข้าถึ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างไรก็ตามรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงยังคงมีความสําคัญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพราะจากผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผูฟ้ ั งรายการวิทยุ
ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2559 ซึ่ งใช้กลุ่มตัวอย่างจากทัว่ ประเทศพบว่า ประชาชนร้อยละ 43.35
เปิ ดรับฟั งข่าวสารทางวิทยุ ซึ่ งใกล้เคียงกับการเปิ ดรับฟั งข่าวสารทางโทรทัศน์ ร้อยละ 42.96 ส่ วนที่
เหลือเป็ นช่องทางอื่น และการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวทางวิทยุน้ นั เป็ นรับฟั งผ่านเครื่ องรับวิทยุเป็ น
สัดส่ วนที่มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.50 และแม้วา่ รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงจะยังคง มีความสําคัญ
สํ าหรั บ คนในท้องถิ่ น แต่ ก็ ไ ด้รับ ความนิ ย มลดลงเห็ น ได้จากการสํ ารวจการรั บ ฟั งรายการทาง
วิท ยุกระจายเสี ย ง ของสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง โดยสํานัก
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ประชาสัมพันธ์เขต 2 (2561) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 900 คน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างใน
เขตพื้ นที่ รับ ผิดชอบของสํานักประชาสั ม พันธ์ เขต 2 ได้แก่ นครพนม บุ รีรัมย์ มุ กดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อํานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี เปิ ดรับฟั งรายการวิทยุคิดเป็ นร้อยละ 38
ไม่เคยเปิ ดรับฟั งร้อยละ 62 รายการที่เปิ ดรับฟั งมากที่สุดคือรายการบันเทิง ประเภทรายการเพลง
คิดเป็ นร้ อยละ 41 ส่ วนรายการข่าวเปิ ดรับฟั งร้อยละ 22 ชี้ ให้เห็ นว่ารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ได้รับความนิยมจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างลดลง
ในฐานะสื่ อมวลชนแขนงหนึ่ ง แม้ว่าความนิ ยมของรายการข่าววิท ยุกระจายเสี ยงจะ
ลดลง แต่สื่อมวลชนยังต้องทําหน้าหลัก คือการตอบสนองสิ ทธิ ในการรับรู ้ ข่าวสารซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของประชาชน ด้วยเหตุน้ ี รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จึงมีความสําคัญในการตอบสนอง
สิ ทธิ ดั ง กล่ า ว แก่ ป ระชาชน และหากมองในแง่ สื่ อที่ สะท้ อ นความเท่ า เที ยมในการเข้ า ถึ ง
วิทยุกระจายเสี ยงยังคงเป็ นสื่ อที่ ตอบโจทย์ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง เพราะ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างเป็ นลักษณะภูเขา อยูใ่ น
พื้นที่ห่างไกล หรื อพื้นที่ชายแดน ไม่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์ เน็ตได้ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงจึงยัง
มีความสําคัญเพราะสามารถส่ งสัญญาณกระจายเสี ยงไปได้ไกล และเครื่ องรับก็มีราคาถูกด้วย
สิ่ งที่ เป็ นตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของรายการข่าววิทยุอย่างเป็ นรู ปธรรมนั้น คื อการได้รับ
ความนิ ยมจากผูฟ้ ั ง หน่วยงานที่ผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จึงมีความจําเป็ นต้องศึกษาความ
ต้องการด้านเนื้อหา รู ปแบบ วิธีการนําเสนอข่าววิทยุกระจายเสี ยง ให้ตรงกับความต้องการของผูฟ้ ั ง
ซึ่ งอาจจะทําให้คนหันกลับมาฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงเพิ่มมากขึ้น
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงเป็ นรายการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
สังคม ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ จึงต้องการศึกษาการเปิ ดรับฟั งรายการวิทยุของประชาชน ตลอดจน
ศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาและรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่มีคุณภาพ
และตรงกับความต้องการของประชาชน

2. ปัญหาการวิจัย
2.1 ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง มีพฤติกรรมในการเปิ ดรับฟั งรายการ
ข่าววิทยุกระจายเสี ยงอย่างไร
2.2 ประชาชนภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง มี ค วามต้อ งการด้านเนื้ อ หาและ
รู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงอย่างไร
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2.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่
แตกต่างกันหรื อไม่
2.4 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสี ยง
ที่แตกต่างกันหรื อไม่
2.5 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบรายการวิทยุกระจายเสี ยง
ที่แตกต่างกันหรื อไม่

3. วัตถุประสงค์ การวิจัย
3.1 เพื่ อศึ กษาการเปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ าววิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3.2 เพื่อศึกษาความต้องการด้านเนื้ อหาและรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3.3 เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการเปิ ดรับฟั ง
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
3.4 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งลัก ษณะทางประชากรกับ ความ
ต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3.5 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการ
ด้านรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ลักษณะทางประชากร
1.เพศ
2. อายุ
3.การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

การเปิ ดรับฟังรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
1. ความถี่
2. ช่วงเวลาที่รับฟัง
3. ประเภทข่าวที่รับฟัง
4. ช่องทางการเปิ ดรับฟัง

ความต้ องการด้ านเนือ้ หา
รายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง

ความต้ องการด้ านรูปแบบ
รายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. สมมติฐานการวิจัย
5.1 ลักษณะทางประชากรของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ได้แก่ เพศ
อายุการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
5.2 ลักษณะทางประชากรของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้ อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
แตกต่างกัน
5.3 ลักษณะทางประชากรของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
แตกต่างกัน
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6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปิ ดรับ ความต้องการด้านเนื้อหา
และรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
6.2 ขอบเขตด้ า นประชากร ประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ า ง
ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริ ญ
6.3 ขอบเขตด้ า นเวลา ทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ระหว่า งเดื อ น กัน ยายน 2561 กุมภาพันธ์ 2562

7. นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
7.1 การเปิ ดรั บการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง หมายถึ ง พฤติ กรรมการรับ ฟั งรายการข่าว
ทางวิทยุกระจายเสี ยงเกี่ยวกับ ช่องทางในการรับฟั ง ความถี่ในการรับฟั ง ช่วงเวลาที่รับฟั ง ประเภท
ข่าวที่รับฟัง และลักษณะการฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่ การฟังในเวลาว่าง การฟังขับรถ
และการฟังในขณะทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย
7.2 ความต้ องการด้ านเนื้อหารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง หมายถึ งความประสงค์
หรื อความชอบ ด้านเนื้อหารายการวิทยุ ได้แก่ ประเภทของข่าว คุณภาพของข่าว คุณค่าของข่าว
7.3 ความต้ อ งการด้ า นรู ป แบบ ผู้ ดํ า เนิ น รายการ และวิ ธี ก ารนํ า เสนอรายการข่ า ว
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง หมายถึ ง ความความประสงค์ ห รื อความชอบที่ อ ยากให้ มี ใ นรายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่ รู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ช่วงเวลาในการนําเสนอรายการข่าว
ความยาวของรายการ ผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการในการนําเสนอข่าวของผูด้ าํ เนินรากการ

8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 ผลการวิจยั สามารถนําไปพัฒนาการผลิ ตรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
8.2 นําผลที่ได้รับไปเป็ นข้อมูลในการวางนโยบายด้านรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรั บ และความต้องการด้านเนื้ อหาและรู ป แบบรายการข่าวทาง
วิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตและนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
3. แนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสาร
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกีย่ วกับรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
1.1 ความหมายของข่ าว
พจนานุ กรมฉบับมติชน (2549) ให้ความหมายว่า ข่าว คือเรื่ องที่เกิดขึ้นแล้วนําไป
บอกเล่าหรื อเผยแพร่ โดยมักเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นใหม่ น่าสนใจ
ข่าว ในภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า NEWS มี ผูส้ ั นนิ ษ ฐานถึ งที่ มาของคํานี้ ว่า มากจาก
ตัวอักษรตัวแรกของทิศต่าง ๆในภาษาอังกฤษ คือ North (ทิศเหนื อ) East (ทิศตะวันออก) West (ทิศ
ตะวันตก) และ South (ทิศใต้) และให้คาํ อธิ บายว่า ข่าวคือรายงานอุบตั ิการณ์ที่มาจากทุกทิศทาง
ขณะที่นกั วิชาการหลายคนให้คาํ นิยามคําว่า “ข่าว” ไว้อย่างหลากหลาย เช่น จอห์น
บี โบการ์ ด กล่าวว่า ข่าวเป็ นสิ่ งที่ผดิ ปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึ้นจนเป็ นปกติวสิ ัย
สุ ภา ศิริมานนท์ (อ้างใน พิสิษฐ์ ชวาลาธวัช และคนอื่น 2549 : 9) ให้คาํ อธิ บายว่า
1. ข่าว คือเรื่ องราวอะไรอย่างหนึ่งที่ประชาชนต้องพูดถึง ถ้ายิง่ เป็ นเรื่ องราวที่ชวน
ให้ผคู ้ นอยากจะแสดงความคิดเห็นมากเท่าไร ก็แปลว่ามันยิง่ มีคุณค่า มากขึ้นเท่านั้น
2. ข่าวคือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ สดๆ ถูกถ้วน และให้ภูมิปัญญาน่ ารู ้เห็น หรื อ
อาจจะได้แก่ การค้นพบต่างๆ อาจเกี่ยวกับทรรศนะต่างๆ และอาจเกิดเรื่ องราวชนิ ดต่างๆ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อประชาชนคนอ่าน
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3. ข่าวคือข้อเท็จจริ ง สาระสําคัญเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ บางอย่างหรื อของสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อเกี่ยวกับการคิดซึ่ งทําให้ผคู้ นสนใจ เนื่ องจากมีผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลจ่อชี วติ ของ
ผูค้ น หรื อมีอิทธิ พลต่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของผูค้ น
ตามแนวคิดของ สุ ภา ศิริมานนท์ (2549) ข่าวต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
1. ต้องใหม่ อยูใ่ นกระแสสะพัดและสดทันสมัย
2. ต้องเป็ นสิ่ งที่สนใจของประชาชนคนอ่าน
3. ต้องผนึกรวมเอาไว้ซ่ ึงบางสิ่ งบางประการหรื อทุกประการที่มีความน่าสนใจ
อาจสรุ ปแนวคิดของ สุ ภา ศิริมานนท์ สรุ ปได้วา่ ข่าว คืออะไรอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งสด
ต่อสมัย ทําให้ผูค้ นจํานวนหนึ่ งสนใจ และข่าวที่ดีที่สุดคือ ข่าวที่ มีความน่าสนใจมากที่ สุดต่อผูค้ น
จํานวนมากที่สุด
สุ รินทร์ แปลงประสบโชค (2558) กล่าวว่า รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง เป็ นรายการ
ประเภทหนึ่ งที่ มี เนื้ อ หาหลัก คื อ ข่ าวสารหรื อ เหตุ ก ารณ์ ข ้อ เท็ จจริ ง ใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นที่ ส นใจของ
ประชาชน โดยวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อมวลชนชนิดหนึ่ง ย่อมต้องทําหน้าที่หลักของสื่ อมวลชน คือ
การนําเสนอข่าวเพื่อตอบสนองสิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสารซึ่งเป็ นสิ ทธิ ข้นั พื้นฐานของประชาชน
กล่ าวโดยสรุ ปรายการข่ าววิท ยุก ระจายเสี ยง หมายถึ ง รายการวิท ยุกระจายเสี ยง
ประเภทหนึ่ ง ที่ มี เนื้ อหาหลัก คื อ ข่าวสาร เหตุ ก ารณ์ หรื อข้อ เท็จจริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่
น่ าสนใจของประชาชนทั่วไป โดยจัดเสนอออกอากาศเป็ นรายการประจําหรื ออาจเสนอแทรก
ในช่วงรายการกระจายเสี ยงอื่นๆ ได้ในกรณี ที่เร่ งด่วนและเป็ นการรายงานความคืบหน้าเพียงสั้นๆ
1.2 ความสํ าคัญของข่ าววิทยุกระจายเสี ยง ข่าววิทยุกระจายเสี ยงมีความสําคัญ 2 ประการ
ใหญ่ๆ คือ
1.2.1 การตอบสนองสิ ทธิในการรั บรู้ ข่าวสาร การรับรู ้ข่าวสารของประชาชน เป็ นสิ่ งที่
มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย จะต้องส่ งเสริ ม
และให้เสรี ภาพแก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อประชาชน
อย่างเพียงพอ และสื่ อมวลชนที่ดีตอ้ งทําหน้าที่เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้สิทธิ ในการรับรู ้ข่าวสาร
อย่างเต็มที่
1.2.2 การสร้ างค่ านิ ยมต่ อสถานี วิทยุกระจายเสี ยง ความสําคัญ ของรายการข่าว
วิทยุกระจายเสี ยงอี กประการหนึ่ ง คือเป็ นรายการที่ สามารถเรี ยกความนิ ยมจากประชาชนได้สูง
หากมีการติดตาม เสนอข่าวอย่างทันเหตุการณ์ดว้ ยวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจ
ไบรอัน แมคแคร์ (อ้างใน สุ รินทร์ แปลงประสบโชค 2556: 9 – 9) กล่าวว่า การผลิ ต
รายการข่าวกลายเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ ว แม้ในสถานี โทรทัศน์ก็ไม่ได้ดึงดูด
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ผูช้ มหรื อแข่งขันกันด้วยรายการบันเทิงเหมือนในอดีต บางสถานี ใช้รายการข่าวเป็ นจุดแข็งและจุด
ขายเพิ่มอัตราความนิยมและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานี
จึงอาจกล่าวได้วา่ การจัดรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยงนั้น ถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่
สถานี วิทยุทุกแห่งต้องดําเนิ นการ เพราะเป็ นหน้าที่ของสื่ อมวลชนที่สําคัญ เป็ นการตอบสนองสิ ทธิ
ในการรับรู ้ข่าวของประชาชน และเพื่อเป็ นการสร้างความนิยมในสถานีวทิ ยุให้เกิดกับประชาชนนัน่ เอง
1.3 องค์ ประกอบของข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
องค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสี ยง แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผูผ้ ลิต
ข่าว และเสี ยง ดังนี้
1.3.1 ผู้ผลิตข่ าว หมายถึง หน่ วยงาน องค์กรที่ผลิ ตรายการข่าวและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ข่าว ซึ่ งจะทําการคัดเลือกเหตุการณ์ ประเด็นข่าว และผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง
โดยทัว่ ไปแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประกอบด้วย หัวหน้าข่าว บรรณาธิ การข่าว ผูส้ ื่ อข่าว และผูอ้ ่านข่าว
ซึ่ งแต่คนจะมีหน้าที่ดงั นี้
หัวหน้าข่าว จะทําหน้าที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาดูและรับผิดชอบ บริ หารงานของ
ฝ่ ายข่าวทั้งหมด
บรรณาธิ ก ารข่า ว เป็ นผู ร้ ั บ ผิด ชอบในการจัด และเสนอข่า วแต่ล ะภาค
หรื อช่วงเวลา บรรณาธิ การข่าวจะมีอาํ นาจในการสั่งการให้ผสู ้ ื่ อข่าวไปติดตามเรื่ องที่กาํ ลังเป็ นประเด็น
ที่น่าสนใจ และยังมีหน้าที่ในการตรวจให้ความเห็ นต้นฉบับข่าว เพื่อพิจารณานําออกอากาศ ในองค์กร
ใหญ่ แ บ่ ง บรรณาธิ ก ารตามสายข่ า วต่ า งๆ ด้ว ย เช่ น สายการเมื อ ง เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การ
สาธารณสุ ข อาชญากรรม กีฬา เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข่าวที่มีมติมากขึ้น
ผูส้ ื่ อข่าว มี ห น้าที่ ในการสื่ อข่าว โดยอาจถู ก ส่ งไปประจําหน่ วยงาน คอย
ติดตามข่าวจากบุคคลสําคัญ เช่ น ติดตามนายกรัฐมนตรี ประจําที่ทาํ เนี ยบรัฐบาล ประจํากระทรวง
ต่างๆ เป็ นต้น หรื ออาจจะมีหน้าที่ในการออกไปติดตามสถานการณ์ต่างๆ ณ สถานที่เกิดเหตุ ตามที่
บรรณาธิ การมอบหมาย ผูส้ ื่ อข่าวจะต้องเรี ยบเรี ยงต้นฉบับข่าวให้เหมาะสมเพื่อออกอากาศ โดยให้
บรรณาธิ การตรวจแก้ไขและดูความเรี ยบร้อย แต่ในบางสถานการณ์ ผสู ้ ื่ อข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยง
ยังต้องทําหน้าที่รายงานข่าวจากพื้นที่เกิดเหตุดว้ ย
ผูอ้ ่านข่าว ทําหน้าที่อ่านข่าวจากต้นฉบับที่ทาํ ขึ้น นอกจากนั้นยังทําหน้าที่ใน
การเสนอและประกาศเชื่ อมโยงรายการข่าว กรณี ที่เป็ นการเสนอรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยง
แบบนิตยสารข่าวหรื ออาจจะเป็ นการใช้เสี ยงรายงานจากผูส้ ื่ อข่าว
กรรณิ ก า รุ่ งเจริ ญ พงศ์ (อ้างใน สุ ริน ทร์ แปลงประสบโชค 2556 : 9 - 11)
กล่าวว่า ฝ่ ายข่าวไม่ได้มีบทบาทเพียงการรายงานข่าวหรื อผลิตรายการข่าวเท่านั้น หากแต่มีบทบาท
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สําคัญอี กหนึ่ งบทบาทคื อ บทบาทในการกําหนดวาระข่าวสาร เป็ นผูก้ าํ หนดหรื อเลื อกเหตุ การณ์
หรื อเรื่ องราวที่มีความสําคัญบางประการที่นาํ มาจัดทําเป็ นข่าว
1.3.2 ข่ าว การผลิตข่าวถื อเป็ นเรื่ องยุ่งยากสําหรับผูส้ ื่ อข่าวใหม่ เพราะคนที่จะทํา
ข่า วได้อย่า งมือ อาชี พ นั้น ต้องอาศัย ความรู ้ และประสบการณ์ การช่า งสัง เกต อยากรู ้ อ ยากเห็ น
มีความสามารถที่จะรู ้ว่า อะไรควรเป็ นข่าว อะไรไม่ควรเป็ นข่าว ประเด็นใดควรนําเสนอ ประเด็น
ใดไม่ค วรนําเสนอ ซึ่ งหลัก ในการพิ จารณานี้ เรี ยกว่า องค์ป ระกอบของข่ าว ได้แก่ ความสดทัน
เหตุการณ์ ความใกล้ชิดกับผูฟ้ ั ง ผลกระทบต่อประชาชน ความสําคัญหรื อความเด่น ความมีเงื่อนงํา
ความแปลกผิดปกติ ความขัดแย้ง เร้ าอารมณ์ การพ้นพบสิ่ งใหม่หรื อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆ องค์ประกอบทางเพศ
1.3.3 เสี ยง รายการข่าวทางวิท ยุก ระจายเสี ย งไม่มี ภาพข่าวช่ วยในการเล่ าเรื่ อ ง
ผูผ้ ลิตข่าวจึงต้องรายงานข่าวด้วยเสี ยงเพียงอย่างเดียว เสี ยงจึงเป็ นหัวใจหลักสําคัญประการหนึ่งของ
รายการข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยง ทั้งนี้เสี ยงในรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงประกอบด้วย
1) เสี ยงผูป้ ระกาศข่าวหรื อผูอ้ ่านข่าว ผูป้ ระกาศหรื อผูอ้ ่านข่าวจะทําหน้าที่
และทําหน้าที่ประกาศเชื่อมโยงรายการในกรณี เป็ นรายการประเภทนิตยสารข่าว
2) เสี ยงจากสถานที่เกิดเหตุ เช่น การใช้เสี ยงรายงานข่าวจากผูส้ ื่ อข่าว ซึ่ งอาจ
เป็ นการรายงานสดหรื อบันทึกเทปไว้แทรกในรายการ เสี ยงสัมภาษณ์ เสี ยงแบ็คกราวด์ต่างๆ เป็ นต้น
3) เสี ยงดนตรี ในรายการข่าวบางประเภทอาจมีการใช้ดนตรี ประกอบเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของรายการด้วย เช่ น รายการสรุ ปข่าวประจําวัน ที่ใส่ เสี ยงดนตรี ประกอบเพื่อให้ข่าวเกิ ด
ความน่าสนใจ
1.4 ประเภทของข่ าว มีผู้แบ่ งประเภทของข่ าวไว้ หลายลักษณะดังนี้
1.4.1 การแบ่ งประเภทของข่ าวตามระดับของข่ าว แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข่าวหนัก
และข่าวเบา
1) ข่าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มกั มีความซับซ้อนยากต่อการทําความเข้าใจ เช่น
ข่าวเศรษฐกิจ การเมือง ธุ รกิจ โครงการ นโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ข่าวการศึกษา
ข่าวต่างประเทศ เป็ นต้น
2) ข่าวเบา หมายถึง เรื่ องราวที่ทาํ ให้เกิดความบันเทิง สบายใจ มากกว่าการ
เปิ ดรับแล้วทําให้รู้สึกกังวลหรื อขบคิดต่อเหมือนข่าวหนัก เป็ นข่าวที่เข้าใจง่าย ผูค้ นให้ความสนใจมาก
1.4.2 การแบ่ งประเภทของข่ าวตามระดับความรู้ สึกตอบสนองของผู้อ่าน แบ่งได้
2 ประเภท ดังนี้
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1) ข่าวที่ผรู ้ ับสารมีปฏิ กิริยาตอบสนองทันที หมายถึ ง ข่าวที่ผูร้ ับสารมีปฏิกิริยา
ตอบสนองทันที ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้สึกพึงพอใจ ดีใจ เศร้ าใจ เสี ยใจ ตื่นเต้น หวาดเสี ยว ทั้งนี้ เป็ น
ข่าวที่ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความรู ้ที่มี หรื ออาจไม่ตอ้ งรู ้ภูมิหลังของข่าว
ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบตั ิเหตุปละอุบตั ิภยั ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ข่าวกีฬา เป็ นต้น
2) ข่าวที่ผรู ้ ับสารมีอารมณ์ ตอบสนองช้า หมายถึง ข่าวที่ผอู ้ ่านต้องใช้ความรู ้
ความคิดเพื่อทําความเข้าใจกับเรื่ องราวที่ปรากฏในข่าว ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิ จ การศึกษา การเมือง
เป็ นต้น แต่ข่าวประเภทนี้จะเป็ นข่าวที่ให้ประโยชน์ต่อผูร้ ับข่าว
1.4.3 การแบ่ งประเภทของข่ าวตามวิธีรวบรวมข่ าว
1) ข่าวที่ตอ้ งสื่ อข่าว คือ ข่าวที่ผสู ้ ื่ อข่าวต้องออกไปแสวงหาหรื อรวบรวมมา
ด้วยตนเอง โดยการไปสื่ อข่าวตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผูส้ ื่ อข่าวด้วย
2) ข่าวที่ไม่ตอ้ งสื่ อข่าว คือ ข่าวที่มีผสู ้ ่ งมาถึงผูส้ ื่ อข่าว โดยผูส้ ื่ อข่าวไม่ตอ้ ง
ออกไปแสวงหาข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าว ข่าวประเภทนี้ เช่ น ข่าวแจก ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็ นต้น
1.4.4 การแบ่ งประเภทของข่ าวตามเนื้อหาข่ าว
1) ข่าวอาชญากรรม เป็ นข่าวที่เกี่ยวกับการฆาตกรรม การปล้นจี้ การลักพาตัว
เพื่อเรี ยกค่าไถ่ การลักลอบค้ายาเสพติด การกระทําที่ผดิ กฎหมาย
2) ข่าวการเมื อง เป็ นข่าวเกี่ ยวกับ ความเคลื่ อนไหวทางการเมื อง เช่ น การ
เลื อกตั้ง การบริ หารงานของรัฐบาล การวิเคราะห์ ผลงานรัฐบาล การยุบพรรคการเมือง ฯลฯ ข่าว
ประเภทนี้สะท้อนให้เห็นสภาพการเมือง การปกครอง การบริ หารราชการของรัฐบาล
3) ข่าวศาล เป็ นข่าวการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีชื่อเสี ยง นักแสดง นักการเมือง เจ้าของธุ รกิจขนาดใหญ่ องค์กรธุ รกิจ เป็ นต้น
4) ข่าวอุบตั ิเหตุ เพลิงไหม้ และภัยพิบตั ิ เป็ นข่าวที่เกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากมนุ ษ ย์ห รื อ ธรรมชาติ เพื่อ ให้ผูร้ ั บ ข่า วได้ท ราบว่า อุบ ตั ิเหตุ หรื อ ภัย พิบ ตั ิ น้ ัน เกิ ด จากอะไร
ใครได้รับอันตรายบ้าง เพราะอะไรจึงเกิดอุบตั ิเหตุหรื อภัยพิบตั ิน้ นั ๆ
5) ข่าวการประชุ ม โดยมากจะเป็ นข่าวการประชุ มสําคัญๆ ที่ มีความเกี่ ยวข้อง
กับสาธารณชน เช่น การประชุ มคณะรัฐมนตรี การประชุ มสภาผูแ้ ทนราษฎร และการประชุ มความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศ เป็ นต้น
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6) ข่าวปาฐกถาและสุ นทรพจน์ โดยมากจะเป็ นข่าวการพูดมรที่ชุมชน ของ
บุ ค คลผูม้ ี ชื่ อเสี ยง เพื่ อให้ผูร้ ับ ข่าวนั้นได้รับ ทราบความคิ ดเห็ นของผูพ้ ูด โดยเฉพาะเรื่ องที่ อยู่ใน
ความสนใจของประชาชน
7) ข่าวเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลาดหุ ้น การเงิน การธนาคาร
และแรงงาน เป็ นข่าวที่มีผลกระทบกับประชาชนในเรื่ องการดําเนิ นชี วติ ประจําวันของคนส่ วนใหญ่
เช่น การขึ้นราคาสิ นค้า การขึ้นค่าแรง การปรับเพิ่มหรื อลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
8) ข่ าวการศึ ก ษา วิจยั วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม เป็ นการรายงานข่าว
เกี่ยวกับแวดวงการศึกษา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และข่าวเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
9) ข่ าวสั งคม เป็ นการรายงานความเคลื่ อนไหวของบุ คลในสั งคม ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมทางสังคม เช่น การแต่งงาน งานศพ เปิ ดกิจการ เป็ นต้น
10) ข่าวสตรี เป็ นการรายงานข่าวเกี่ ยวกับกิจกรรมของสตรี แฟชัน่ เพื่อให้
ทราบบทบาทของสตรี ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมของสตรี
11) ข่ า วบัน เทิ ง เป็ นการรายงานข่ า วเกี่ ย วกับ ความเคลื่ อนไหวในวงการ
บันเทิง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสี ยง นักแสดง นักร้อง
12) ข่าวกีฬา เป็ นการรายงานข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เป็ นการ
ให้ขอ้ มูลตั้งแต่เริ่ มเตรี ยมการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และรายละเอียดหลังการแข่งขัน
การแบ่งข่าวตามประเภทของข่าวนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมประเภท
ขึ้ น ตามสภาพสั ง คมและกาลเวลาที่ เปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ปั จจุ บ ัน สื่ อ วิท ยุแ ละโทรทัศ น์ มี ก าร
นําเสนอข่าวไอที ข่าวสี สัน ฯลฯ เพิม่ เข้ามามากขึ้น นอกจากนี้บางสถานียงั แบ่งประเภทของข่าวเป็ น
ข่าวในพระราชสํานัก ข่าวอากาศ ข่าวท้องถิ่น ข่าวและภูมิภาคด้วย
1.4.5 การแบ่ งประเภทข่ าวตามพื้ นที่ หากแบ่ งประเภทข่าวตามพื้ น ที่ ที่ เกิ ดข่าว
สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1) ข่าวในประเทศ เป็ นข่าวที่ เกิ ดขึ้ นในทุ กพื้นที่ ของประเทศ ทั้งในส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาค
(1)ข่าวส่ วนกลาง คือ ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(2) ข่าวภูมิภาค เป็ นข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ โดยแต่ละพื้นที่จะมีผสู ้ ื่ อข่าวของสํานักข่าวประจําอยู่ คอยรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้ามายังสถานี เพื่ อออกอากาศเฉพาะในพื้ นที่ ผ่านสถานี วิท ยุกระจายเสี ยง สถานี วิท ยุโทรทัศ น์
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น ที่ต้ งั อยูใ่ นแต่ละจังหวัด บางครั้งเรี ยกข่าวประเภทนี้วา่ “ข่าวท้องถิ่น” นอกจาก
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จะมีก ารรายงานข่า วเพื่อให้ป ระชาชนในพื้นที่แล้ว ผูส้ ื่ อข่า วจะรายงานข่า วเข้า ไปยังส่ วนกลาง
เพื่อเผยแพร่ ข่าวไปยังประชาชนในประเทศด้วย
2) ข่าวต่างประเทศ หมายถึงข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ข่าวประเภท
นี้ จะอาศัย แหล่ งข่ าวจากสํ านัก ข่ าวต่ างๆ มากกว่าผูส้ ่ื อข่ าวออกไปทําข่ าวเอง ยกเว้น กรณี ที่ เป็ น
เหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ไทยส่ งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
1.4.6 การแบ่ งประเภทข่ าวตามช่ วงเวลาทีอ่ อกอากาศ
สุ ริน ทร์ แปลงประสบโชค และณั ฐ สุ พ งศ์ สุ ข โสต (2556, น. 9-14) ได้
จําแนกรายการข่าวออกเป็ น 4 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
1) ข่าวย่อย นิ ย มจัด เป็ นรายการข่าวสั้ นๆ ความยาว 3 - 5 นาที อาจมี ก าร
นําเสนอทุ กต้นชัว่ โมง โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อนําเสนอข่าวเด่น ข่าวด่วน หรื อข่าวที่ เกิดขึ้นภายใน
ชั่วโมง หรื อ ครึ่ งชั่วโมงนั้น และหากมี เหตุ การณ์ ที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง สถานี
วิท ยุกระจายเสี ยงก็ ส ามารถนําข่ าวนั้นมานําเสนอก่ อนการเข้ารายากรปกติ ข องสถานี ถื อว่าเป็ น
ลักษณะของข่าวย่อยเช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ ในทางปฏิ บตั ิการนําเสนอข่าวย่อยที่ เกิ ดขึ้นรายชัว่ โมงนั้น
อาจทําได้ยาก แต่ละสถานี จึงเป็ นการนําเสนอข่าวที่ เพิ่งเกิ ดขึ้ นไม่นาน หรื อเกิ ดขึ้ นใหม่ล่าสุ ดใน
ช่วงเวลาการออกอากาศข่าวย่อย หรื อข่าวต้นชัว่ โมง
2) ข่าวหลัก รายการข่าวประเภทนี้ยงั จัดเป็ นรายการข่าวในแต่ละช่วงของวัน
ความยาวในการเสนอข่าวอาจมีความยาวถึง 15 – 30 นาที หรื ออาจะมีความยาว 1 – 2 ชัว่ โมง ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นข่าวภาคสําคัญของทางสถานี เช่น ข่าวหลักของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย
มีรวมวันละ 4 ครั้ง คือ ข่าวภาค 07.00 น. ข่าวภาค 12.00 น. ข่าวภาค 19.00 น. และข่าวภาค 20.00 น.
นอกจากนั้นสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยในส่ วนภูมิภาค ยังได้มีการจัดรายการข่าวภาค
หลัก และข่าวย่อยของทางสถานี เช่น เวลา 06.00 – 07.00 น. เป็ นการนําเสนอข่าวท้องถิ่นของแต่ละ
จังหวัด และมีรายการข่าวท้องถิ่นในช่วงเย็นความยาม 15 – 30 นาที เป็ นข่าวภาคหลักของทางสถานีดว้ ย
3) ข่าวเบรก เป็ นข่าวที่นาํ เสนอในคราวที่มีเหตุการณ์สําคัญเร่ งด่วน ที่สถานี
จําเป็ นต้องหยุดรายการปกติที่กาํ ลังออกอากาศอยูช่ วั่ ขณะ เพื่อนําเสนอข่าวนั้น เช่น การประกาศข่าว
เหตุการณ์ 11 กันยายน 2011 การรายงานข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อรายงานข่าวนั้นแล้ว รายการปกติของทางสถานีจึงสามารถดําเนินต่อไปได้
4) สรุ ปข่าว สถานี วิทยุกระจายเสี ยงบางสถานี มีการสรุ ปข่าวที่เกิดขึ้นรอบวัน
สรุ ปข่าวนี้ นิยมจัดทําเป็ นข่าวภาคสุ ดท้ายในแต่ละวันของทางสถานี โดยปกติแล้วจะกําหนดเวลาที่
แน่นอนในการออกอากาศ
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1.4.7 ประเภทของข่ าวที่แบ่ งตามการนํ าเสนอข่ าว สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ (2560) กล่าวว่า การนําเสนอข่าว เพื่อให้เกิดความหลากหลาย เป็ นที่
น่าสนใจของผูฟ้ ัง แบ่งออกได้ดงั นี้
1) ข่าวที่เขียนให้ผปู้ ระกาศอ่าน หรื อข่าวอ่าน มีลกั ษณะ เหมือนการพูดทาง
วิทยุกระจายเสี ยงโดยทัว่ ไป ในการประกาศข่าวจากการเขียนนี้ ผูอ้ ่านจะต้องซ้อมและอ่านบทข่าว
วิทยุน้ นั ให้เข้าใจ และการอ่านต้องสามารถใช้ระดับเสี ยงให้เกิดความน่าเชื่อถือ และน่าฟัง
2) ข่ าวประกอบเสี ย ง หรื อ การรายงานข่ า วด้ว ยเสี ย งจริ ง ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ น
บางส่ วน เป็ นการ นํารายงานข่าวจากผูส้ ื่ อข่าวส่ งมาที่มีเนื้ อหาหรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งที่ มี
เสี ยงสัมภาษณ์ แหล่งข่าว หรื อไม่มีเสี ยงแหล่งข่าว มาเรี ยบเรี ยงและเรี ยงร้อยใหม่ เพื่อให้ผปู ้ ระกาศ
อ่าน โดยการสอดแทรกเสี ยงพูดของแหล่งข่าว เพื่อเป็ นการยืนยันความเห็ นต่างๆ ที่ผสู ้ ื่ อข่าวได้ไป
สัมภาษณ์มา ซึ่ งจะทําให้ข่าวนั้นๆน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
3) การรายงานข่าวด้วยเสี ยงของผูส้ ื่ อข่าวเอง เป็ นการรายงานจากข้อเท็จจริ ง
ที่ รวบรวมได้จากเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้น ตลอดจนความคิ ดเห็ นจากฝายต่างๆ ที่ นักข่าวเสาะหามาได้
แล้วนํามาสรุ ปตัดต่อ เรี ยบเรี ยงและเขียนให้น่าสนใจ โดยอาจจะมีเสี ยงประกอบ หรื อเสี ยงสัมภาษณ์
ผูค้ นที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง กับเหตุ การณ์ น้ ันๆ ยิ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ และสี สันให้น่าสนใจ
ยิง่ ขึ้น
4) การสัมภาษณ์ข่าว เป็ นรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงประเภทหนึ่ งซึ่งมีการ
นํา ประเด็น ที่กาํ ลัง อยู่ใ นความสนใจของผูฟ้ ั ง เป็ นพิเศษ ทั้ง ที่เป็ นการสัม ภาษณ์ ออกอากาศสด
หรื อ การบันทึ กเทปไว้ นํามาประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการข่าว หรื อเป็ นรายการสั ม ภาษณ์
ตลอดรายการก็ได้หากเป็ นประเด็นที่มีเนื้อหามากและเข้าใจยาก
5) การรายงานข่าวจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ คือการรายงานข่าวจากสถานที่
เกิดเหตุในขณะที่เหตุการณ์กาํ ลังเกิดขึ้น เช่นกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ การก่อวินาศกรรมจับตัวประกัน
ที่ตอ้ งใช้เวลากว่าเหตุการณ์ น้ นั จะกลับสู่ ปกติ โดยผูส้ ื่ อข่าวต้องมีภูมิหลังของเหตุการณ์ มานําเสนอ
ด้วย ซึ่ งจะช่วยให้ผฟู ้ ังเกิดความสนใจและตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6) รายการนิ ตยสารข่าวมี ล ัก ษณะการเสนอข่าวในรู ป แบบนิ ตยสาร ซึ่ ง มี
หลากหลายเรื่ องราวและวิธีในการนําเสนอภายในรายการเดียวกัน เช่นมีท้งั บทข่าวสําหรับผูป้ ระกาศ
มีการสัมภาษณ์ข่าวสลับช่วง และการรายงานสดจากที่เกิดเหตุสลับจนจบรายการ
7) รายการสารคดี ข่ าว เป็ นการจัดทําเพื่ อให้เกิ ดความรู ้ เกี่ ยวกับ ข่ าวสารที่
เกิดขึ้นอย่างละเอียดด้วยแง่มุมที่หลากหลาย ภายใต้การนําเสนอที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของข้อเท็จจริ ง
ในรู ปแบบของสารคดี
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8) วิเคราะห์ข่าว เป็ นการให้สาระเบื้องหลังข่าว เพื่อให้ผฟู ้ ังได้รับความรู ้ใน
เชิ งลึ กไปพร้ อมๆ กับการให้ข่าวสาร ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องราวที่มีความสําคัญ ในระดับประเทศ
และระดับ โลก เช่ น ข่ า วการเมื อ งระหว่า งประเทศ การเมื อ งในประเทศ หรื อ ข่ า วอื่ น ๆ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อผูค้ นในวงกว้าง ก็อาจนํามาวิเคราะห์ได้ การวิเคราะห์ข่าวจะแตกต่างจากการวิจารณ์
ข่าว เพราะการวิเคราะห์ข่าว มุ่งเน้นให้ผฟู ้ ั งได้รู้ถึงเบื้องหน้า เบื้องหลังเป็ นเหตุเป็ นผลที่จะชี้ให้เห็ น
ถึงความหมายหรื อนัยของข่าว และผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ นสําคัญ
1.5 วิจารณ์ ข่าว
เป็ นการนําเสนอความคิดเห็ นของผูส้ ่ งสาร ประกอบการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
โดยทัว่ ไปสู่ ท่ านผูฟ้ ั ง มี ลกั ษณะให้ผูร้ ับ สารคล้อยตาม นอกจากนี้ ข่าวยังสามารถจําแนกได้ตาม
ช่วงเวลาของการนําเสนอด้วย เช่น ข่าวยามเช้า หรื อข่าวภาคเช้า ข่าวต้นชัว่ โมง ข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคคํ่า
โดยเฉพาะข่าวภาคเช้าและข่าวภาคคํ่านั้น ถ้าเป็ นช่ วงเวลา 07.00 - 07.30 น. และ 19.00 - 19.30 น.
สถานี วิทยุในประเทศไทยเกื อบทั้งหมดต้องถ่ายทอดข่าวจากสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศ
ไทย จะมี อยู่เพียงสถานี วิทยุ จส.100 และสถานี วิทยุ สวพ.91 ซึ่ งเป็ นสถานี ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรายงาน
ข่าวจราจร จะไม่ถ่ายทอดเสี ยงจากสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี บาง
สถานี ที่ออกอากาศเป็ นภาษาอังกฤษ และเมื่อจบการถ่ายทอดข่าวแล้ว สถานี แต่ละแห่ งจะตัดกลับ
เข้าสู่ รายการปกติ ซึ่ งอาจจะเป็ นรายการข่าวของสถานี เอง ส่ วนรายการข่าวที่จดั โดยนักจัดรายการ
อิสระที่พบส่ วนใหญ่ จะเป็ นช่วงหลัง 21.00 น.ไปแล้ว บางสถานี จะมีรายการข่าวประเภทนี้ ในช่วง
05.00 - 07.00 น.ส่ วนใหญ่ นักจัดรายการจะนําข่าวจากหน้าหนังสื อพิมพ์มาอ่านและวิจารณ์ ข่าว
โดยจะเน้นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และอาชญากรรมเป็ นส่ วนใหญ่ จะมีบา้ งที่มีการนําเสนอข่าวจาก
แหล่งข่าวใกล้ชิด ของผูด้ าํ เนิ นรายการต่างๆมานําเสนอร่ วมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
แต่ละรายการ
กล่ าวโดยสรุ ป การแบ่งประเภทข่าวทางวิท ยุกระจายเสี ยงนั้นสามารถแบ่งตาม
เกณฑ์ ไ ด้ห ลายเกณฑ์ ในการวิ จ ัย เรื่ อ งการเปิ ดรั บ และความต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภท
ข่าวตามเนื้อหาข่าว โดยแบ่งประเภทข่าว เป็ น 12 ประเภท ได้แก่
1) ข่าวในพระราชสํานัก
2) ข่าวอาชญากรรม
3) ข่าวการเมือง
4) ข่าวต่างประเทศ
5) ข่าวเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลาดหุ น้ การเงิน การธนาคาร และแรงงาน
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6) ข่าวเกษตรกรรม
7) ข่าวการศึกษา วิจยั วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
8) ข่าวสังคม
9) ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
10) ข่าวกีฬา
11) ข่าวอากาศ
12) ข่าวท่องเที่ยว
1.6 คุณภาพของข่ าว
สุ รสิ ท ธิ์ วิท ยารั ฐ (อ้า งใน ไพบู รณ์ คะเชนทรพรรค์ 2555, น. 15 – 16) อธิ บ าย
ลักษณะของข่าวที่มีคุณภาพไว้ดงั นี้
1.6.1 มีความถูกต้ องและครบถ้ วน หมายถึง ความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็ นข้อเท็จจริ ง
ที่ ไม่มี การบิ ดเบื อน สามารถพิ สู จน์ ได้ นอกจากนี้ ยงั ต้องมี ค วามครบถ้วนของความจริ งในทุ ก ๆ
แง่มุ ม โดยไม่มี การปั้ นเสริ ม เติ ม แต่งข้อมูล ใดๆ ลงในข่าว และยังหมายรวมถึ งความถูกต้องของ
รายละเอียดของบุคคลในข่าว ทั้งชื่ อ นามสกุล ยศ ตําแหน่ง อายุ อาชี พ เพศ วันที่ เวลา สถานที่ ฯลฯ
โดยจะต้องรายงานข่าวให้ถูกตามหลักภาษา
1.6.2 มีความสมดุลและเป็ นธรรมชาติ การเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับข่าวสามารถรับทราบ
ข้อมูลในทุ กๆ แง่มุมเท่าที่ ผสู ้ ื่ อข่าวจะสามารถทําได้ และให้ความเป็ นธรรมกับผูต้ กเป็ นข่าวอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
1.6.3 มีความกระชั บตรงประเด็น ข่าวจําเป็ นต้องสั้นและกระชับ ได้ใจความชัดเจน
โดยใช้ภาษา หรื อประโยคสั้นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเวลาอันจํากัด ไม่ใช้ภาษาบรรยายที่เยิ่นเย้อ
แต่ตอ้ งตรงประเด็น เข้าสู่ หวั ใจของประเด็นข่าวโดยเร็ วที่สุด
1.6.4 มีความเป็ นกลาง หรื อ ภาววิสัย หมายถึงการเขียนข่าวหรื อรายงานเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่มีอคติ ไม่ใส่ อารมณ์ ความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเองเข้า
ไปในข่าวที่นาํ เสนอ
1.6.5 มีก ารระบุ แหล่ งที่มาของข้ อมู ลที่ชั ดเจนเหมาะสม จะต้องให้รายละเอี ยด
ที่มาของข่าว เพื่อความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลที่นาํ มารายงาน ต้องเขียนให้ถูกต้องตามวิธีการอ้างอิ ง
และคํานึงถึงจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.6.6 มีการใช้ ภ าษาที่ดี การเขี ยนข่าวโดยการใช้ภาษาที่ถ่ ายทอดความหมายให้
ชัดเจนตรงความหมายและดึงผูอ้ ่านได้ เช่น การใช้คาํ และสํานวนที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้คาํ กํากวม หรื อมี
ความหมายหลายแง่มุมคุณภาพของข่าว คือ คุณลักษณะของข่าวที่ดี ข่าวที่ดีตอ้ งเกิดจากการรายงาน

17
ข่าวที่เป็ นความจริ งและรายงานความเป็ นจริ งของเหตุการณ์ น้ นั อย่างครบถ้วน มีความน่าเชื่ อเถื อ
มีแหล่งข้อมูลข่าว ทันสมัย น่าสนใจ
1.7 การประเมินคุณค่ าของข่ าว
ในแต่ละวันมี เรื่ องราว เหตุการณ์ ต่างๆ เกิ ดขึ้นจํานวนมาก แต่ไม่ใช่ ว่าทุกเรื่ องจะ
สามารถนํามาเสนอเป็ นข่าวได้ท้ งั หมด เรื่ องที่จะนํามาเสนอเป็ นข่าวได้น้ นั ต้องมีคุณค่าด้วย คือต้อง
คํานึงว่าประชาชนผูเ้ ปิ ดรับข่าวนั้นจะได้อะไรจากข่าวที่นาํ เสนอ ข่าวนั้นมีผลต่อการดําเนินชีวติ พวก
เขาอย่างไรบ้าง
เมลวิน เมนเซอร์ (อ้างใน สุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ 2545 : 28 – 33) นักวิชาการวารสารศาสตร์
แห่ งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่ งเป็ นวิทยาลัยแห่ งแรกที่มีการเรี ยนการสอนวิชาการด้านวารสารศาสตร์
กล่าวว่า ปั จจัย 7 ประการที่เป็ นตัวชีวดั คุณค่าของข่าวได้แก่
1. ความทันด่วนของข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปั จจุบนั ทันด่วนทําให้ข่าวไม่เก่า
แต่จะมีความใหม่ สด ไม่เพียงแต่เหตุการณ์ที่ผา่ นมาเร็ วๆนี้ แต่เป็ นเรื่ องราวที่ครอบคลุ มถึงปั จจุบนั
ยิง่ มีความสดมากเท่าไหร่ ข่าวนั้นก็จะยิง่ มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น
2. ผลกระทบของข่าว ผูส้ ื่ อข่าวจะเรี ยกเหตุการณ์ลกั ษณะนี้ วา่ มีนยั มีความสําคัญ
เป็ นข้อ มูล ข่า วสารที่ บุ ค คลทัว่ ไปสนใจ หรื อ ผูส้ ื่ อ ข่า วพิจ ารณาแล้ว ว่า บุค คลทัว่ ไปต้อ งทราบ
เพราะผูร้ ับข่าวสารเลื อกรับข้อมูลข่าวสารเนื่ องจากต้องการคําชี้ แนะในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน
โดยเหตุการณ์ /เรื่ องราวใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสาธารณชน ถือเป็ นข่าวสําคัญ
3. ความเด่น หรื อความเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงของบุคคล สถานที่ องค์กร สิ่ งของ
หรื อสถานการณ์ ที่อยู่ในข่าว คนทัว่ ไปมักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับตัวบุ คคลกร
องค์ก รที่ มี ชื่ อเสี ย ง แม่ว่าเรื่ องราว/เหตุ ก ารณ์ เหล่า นั้นไม่ไ ด้มีคุ ณค่า ผลกระทบสําคัญต่อผูอ้ ่า น
ผูช้ มข่าวนั้นเลย แต่เพราะความเด่นของบุคคลหรื อสิ่ งที่เป็ นข่าวนั้นเองที่ทาํ ให้มีคุณค่าของข่าว
4. ความใกล้ชิดของข่าวที่มีต่อผูร้ ับข่าว ทั้งความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และความ
ใกล้ชิ ดทางใจหรื อความรู ้ สึก เรื่ องราวเหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้นใกล้ๆ ตัว มี คุ ณค่าสู งพอๆ กับ เรื่ องราว
เหตุการณ์ที่ไกลตัวแต่มีความรู ้สึกเกี่ยวข้องต่อผูส้ ่ งสาร
5. ความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลหรื อองค์กรเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่างมนุ ษย์ความขัดแย้งทางกายส่ วนใหญ่จะมีคุณค่าของข่าวหรื อได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชนมากกว่าความขัดแย้งทางใจ เพราเห็ นได้ชดั เจนกว่า ในขณะที่ความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จะมีคุณค่าข่าวมาก แต่อาจได้รับความสนใจน้อยกว่าความขัดแย้ง
ของบุคคล
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6. ความผิดปกติ เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่ปิดความคาดหมาย หรื อผิดปกติธรรมดา
ทัว่ ไป รวมถึ งความแปลกประหลาด ความมีเงื่ อนงํา เช่น สัตว์ออกลูกมาไม่เป็ นธรรมชาติ ต้นไม้
ประหลาดออกผลมาผิดปกติ
7. เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ที่กาํ ลังอยู่ในกระแส ความสนใจของสาธารณชน หรื อ
เรี ยกว่าประเด็นสาธารณะนัน่ เอง
พิ ศิษ ฐ์ ชวาลธัช และคนอื่ นๆ (อ้างใน ไพบู รณ์ คะเชนทรพรรค์ 2555: 13 – 15)
กล่าวว่า นอกจากกรอบประเมิ นคุ ณค่าของข่าวที่ ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมี นักวิชาการด้าน
นิ เทศศาสตร์ ห ลายคนได้จาํ แนก “องค์ป ระกอบของข่าว” ซึ่ ง แสดงให้เห็ น ถึ งคุ ณ ค่าของข่าวไว้
แตกต่างกันไป ทั้งนี้องค์ประกอบข่าวที่ใช้พิจารณาคุณค่าของข่าวมีอยู่ 10 ประการ ดังนี้
1. ความรวดเร็ วฉับพลัน ซึ่ งอาจเป็ นความรวดเร็ วในเชิ งเวลาที่ เกิ ดเหตุการณ์ ข้ ึน
และความรวดเร็ วในเชิงการค้นพบเหตุการณ์
2. ความใกล้ชิด เนื่องจากส่ วนใหญ่แล้วผูค้ นมีแนวโน้มสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใกล้ๆ กับ ตนเอง หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ตนเองมากกว่า เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้องหรื อ อยู่
ห่างไกลออกไป ซึ่ งเรื่ องราวของความใกล้ชิดนี้อาจจะเป็ นความใกล้ชิดในเชิงกายภาพหรื อระยะทาง
เช่น เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้บา้ นในจังหวัด หรื อประเทศที่มีความใกล้ชิดในเชิงจิตใจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ
ความรู ้สึก ความผูกพัน ความรัก ความห่วงใย เป็ นต้น
3. ความสํ าคัญ หรื อ ความเด่ น ทั้ง ที่ เป็ นเรื่ อ งของบุ ค คล เช่ น บุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย ง
บุคคลสําคัญ หรื อความสําคัญของเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ร้ายแรง เหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หรื อสถานที่สําคัญ หรื อสถานที่ที่กาํ ลังเป็ นที่สนใจ เช่น การลอบวางเพลิ งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ซึ่ งมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็ นข่าวมากกว่า เป็ นต้น
4. ผลกระทบกระเทือน เป็ นการวัดค่าความเป็ นข่าวโดยพิจารณาจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับสาธารณะชนว่าเกิดผลกระทบในวงกว้างมากแค่ไหน หรื อเกิดเฉพาะกลุ่มใด
5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน หมายถึงเหตุการณ์น้ นั มีลกั ษณะที่ปิดบังซ่อนเร้น หรื ออํา
พรางข้อเท็จจริ งหรื อข้อสําคัญบางอย่างไว้หรื อไม่ มีอะไรซ่อนอยูเ่ บื้องหลังของเหตุการณ์ ปมของ
ปั ญหาอยูท่ ี่ไหน เช่น ข่าวการฆาตกรรม ข่าวการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นต้น
6. ความผิดปกติ เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่มกั ให้ความสนใจในเรื่ องที่ตนเองไม่
รับรู ้มาก่อน เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก อาจเป็ นเหตุการณ์ ที่ปิดปกติ ทั้งที่เป็ นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติ หรื อทางสังคม
7. ความขัดแย้ง เป็ นทั้งความขัดแย้งในเชิ งความคิด ผลประโยชน์ หรื อความเชื่ อ
ต่างๆ การจะนําเหตุการณ์ ที่มีความขัดแย้งมานําเสนอเป็ นข่าว ต้องพิจารณาว่า เหตุการณ์ ความขัดแย้ง
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นั้น จะมีผลกระทบกับสังคมภาพรวมหรื อไม่ และจํานําไปสู่ ปัญหาอะไรของสังคม หากเป็ นความ
ขัดแย้งส่ วนบุคคลที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผูอ้ ื่นหรื อสังคมสิ่ งนั้นก็ไม่ควรค่าที่จะเป็ นข่าว
8. องค์ประกอบทางเพศ เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของผูค้ น และเป็ นสิ่ งที่สามารถเร้าความ
สนใจของผูร้ ั บสารได้ดีประเด็นหนึ่ ง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งในการนําเสนอเรื่ องที่ มี
องค์ประกอบทางเพศเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจะต้องเป็ นเรื่ องที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูท้ ี่ตกเป็ น
ข่าว และควรจะเป็ นเรื่ องที่สรรค์สร้างประโยชน์ให้กบั สาธารณชน
9. อารมณ์หรื อความสนใจของมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการเร้าอารมณ์ความรู ้สึก
ของมนุ ษย์ปุถุชน อาจเป็ นเรื่ องความเศร้ าสะเทื อนใจ ความประทับใจ หรื อความอยากรู ้ อยากเห็ น
เป็ นต้น
10. ความก้าวหน้าหรื อการพัฒนา เหตุการณ์ ประเภทนี้ เป็ นเหตุการณ์ ในเชิ งสิ่ งดี
งามและนําไปสู่ การพัฒนา หรื อการสร้างแรงบันดาลใจกับผูค้ นในสังคม
นอกจากนี้ ชํานาญ บัวทวน (2555) ได้กล่าวถึ งคุณค่าของข่าว หรื อลักษณะของ
ข่าวที่จะนํามาเป็ นข่าวประชาสัมพันธ์ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ความทันด่วนของข่าว (timeliness)
2. ผลกระทบของข่าว (impact) คือ มีนยั (significant) มีความสําคัญ (importance)
3. มีความเด่น (prominence)
4. ความใกล้ชิดของข่าวต่อผูอ้ ่านหรื อผูช้ ม (proximity) ทั้งทางกายและทางใจ
5. เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่กาํ ลังอยูใ่ นกระแสความสนใจของสาธารณชน หรื อเรี ยกว่า
“ประเด็นสาธารณะ” (talk of town)
อย่างไรก็ตามข่าวแต่ละข่าว ไม่จาํ เป็ นต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา
โดยข่าว 1 ข่าว อาจจะมีองค์ประกอบด้านคุณค่าของข่าว เพียง 1 ข้อก็ได้ และองค์ประกอบเหล่านี้
เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งที่นาํ มาใช้เพื่อการประเมินและให้เหตุผลว่า เหตุการณ์ ใดควรจะเป็ นข่าวหรื อไม่
เป็ นข่าว ขณะที่การจะทําให้รายการข่าวมีความน่าสนใจอาจจะต้องเลือกข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่า
มานําเสนอ เช่น ต้องเลือกข่าวที่ทนั เหตุการณ์ สั้น กระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีความใกล้ชิดกับผูฟ้ ั ง
หรื อเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของผูฟ้ ัง มีผลกระทบต่อคนในสังคม และเป็ นเรื่ องเด่นที่อยูใ่ นความสนใจของผูฟ้ ัง
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตและนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
2.1 หลักการผลิตรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
การเขียนข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยงนั้น นิ ยมเขียนความสําคัญจากมากไปหาน้อย
พยายามเขี ยนเพื่ อสื่ อความหมายของข่าวให้ครอบคลุ ม ส่ วนภาษาที่ ใช้จะเป็ นภาษาเขี ยนเพื่อพูด
เพราะจะต้องนําเสนอด้วยวิธีการพูดเท่านั้น ใจความจะมี ความสั้ น กะทัดรัด และนิ ยมใช้ย่อหน้า
บ่อยๆ ส่ วนหลักในการเขียนข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่ดีมีหลักที่ตอ้ งคํานึงถึงดังนี้
2.1.1 ความเที่ยงตรง หมายถึง การจัดทําข่าวที่ให้ขอ้ เท็จจริ งอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด
ซึ่ งถื อเป็ นหน้าที่สําคัญของผูส้ ื่ อข่าว ที่ จะไม่ทาํ ให้ผฟู ้ ั งได้รับข้อมูลที่ เป็ นเท็จ คลาดเคลื่อน เพราะ
ความเที่ยงตรงของข่าวจะสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั ผูฟ้ ั ง แต่ถา้ หากข่าวไม่เที่ยงตรงก็จะขาดความ
น่าเชื่อถือและอาจนําความเสี ยหายมาสู่ สถานีได้
2.1.2 ใช้ สํานวนภาษาที่ง่ายต่ อความเข้ าใจ การเขียนข่าววิทยุกระจายเสี ยงนั้นต้อง
ใช้การเขียนเพื่อพูด ต้องใช้ถอ้ ยคําง่ายๆ เป็ นที่เข้าใจของประชาชนทัว่ ไป แต่ละประโยคต้องสั้น
ใช้ยอ่ หน้าบ่อยๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านข่าวสามารถจับใจความได้ และโดยมากการย่อหน้าจะย่อเมื่อใจความ
สําคัญของบรรทัดบนจบ และจะเป็ นการเรี ยงลําดับความสําคัญจากน้อยไปหามาก
2.1.3 ใช้ ข้อความที่กะทัดรั ดและดําเนิ นเรื่ องให้ กระชั บ พยายามตัดทอนรายละเอียด
ให้เหลื อเฉพาะแก่ นของเรื่ องที่ จะเสนอต่อผูฟ้ ั ง การดําเนิ นเรื่ องให้กระชับแต่ไม่ทาํ ให้ส่วนสําคัญ
ของเรื่ องเสี ยหาย จะช่ วยให้ผูฟ้ ั งจับ ใจความได้ชัดเจนขึ้ น เพราะรายการวิทยุน้ ันผูฟ้ ั งไม่ส ามารถ
ย้อนกลับมาฟั งได้อีก อีกทั้งข่าววิทยุกระจายเสี ยงนั้นมีเวลานําเสนอค่อนข้างจํากัด ฉะนั้นภาษาใช้
ต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ
2.1.4 ดํ า เนิ น เรื่ อ งตรงไปตรงมา กล่ า วคื อ ไม่ เขี ย นข่ า วอ้อ มค้อ ม มุ่ ง เสนอแต่
ข้อเท็จจริ งที่สําคัญ เพราะด้วยเวลาการนําเสนอที่จาํ กัด เราไม่สามารถให้รายละเอียดทุกเรื่ องได้
จึงควรมุ่งเน้นให้ขอ้ เท็จจริ งที่ผฟู ้ ังควรทราบ เพราะผูฟ้ ังก็ตอ้ งการทราบข้อเท็จจริ งที่สาํ คัญเท่านั้น
2.1.5 การเพิ่มสี สันของเรื่ อง การเพิ่มสี สันของข่าวต้องไม่ทาํ ให้เนื้อความเดิมของ
ข่าวเสี ยไป การเพิ่มสี สันของข่าวทําได้โดยการเขียนข่าวให้เกิดภาพพจน์ โดยการเลือกใช้คาํ กริ ยาที่
เหมาะสม ใช้ลีลาของการเคลื่อนไหวหรื อลีลาของการเปรี ยบเทียบในภาษาข่าว
2.1.6 การรั กษาข้ อเท็จจริ ง หมายถึ ง การเขี ยนข่ าวโดยไม่ใส่ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก
หรื อความคิดเห็นลงไปในข่าว หรื อการดําเนิ นรายการข่าว ข้อเท็จจริ งอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพราะ
ผูด้ าํ เนิ นรายการข่าวได้เติมความคิดเห็ นหรื อสรุ ปข่าวตามความรู้ สึกของตนเอง ซึ่ งทําให้ผฟู้ ั งเกิ ด
ความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริ งนั้นได้
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2.1.7 ความยุติธรรม หมายถึงการเขียน การเสนอข่าว โดยให้ความเสมอภาคกับ
ทุกฝ่ าย ไม่นาํ เสนอข่าวด้านเดี ยว เช่นการเสนอข่าวความขัดแย้งเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด ควรเสนอข่าวใน
ส่ วนที่มีผเู ้ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลทุกด้าน
2.1.8 รสนิยมดี หมายถึง การเขียนข่าวให้อยูใ่ นกรอบข้อเท็จจริ ง ไม่สร้างเรื่ องราว
ในแบบที่เร้าอารมณ์ หรื อกล่าวเดินความเป็ นจริ ง หรื อมีเจตนาให้ผฟู ้ ั งเข้าใจผิด รวมทั้งไม่นาํ ข่าวลือ
มาเขียนจนเป็ นจริ งเป็ นจัง
นอกจากหลักในการเขียนข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่ กล่าวมาแล้วข้องต้นนั้น ก็ยงั มี
ข้อ กํา หนด นโยบายของสถานี เป็ นเครื่ อ งกํา หนดการทํา งานของฝ่ ายข่ า ว เช่ น บริ ษ ัท National
Broadcasting Company (NBC) มีนโยบายในการผลิตรายการข่าวไว้ดงั นี้
1) การเสนอข่าวต้องไม่ลาํ เอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2) การเสนอข่ า วต้อ งเป็ นไปตามข้อ เท็ จ จริ ง และเป็ นการวิ เคราะห์ ข ้อ เท็ จจริ ง
เท่านั้น ไม่มีการสร้างเรื่ องให้เร้าอารมณ์ผฟู ้ ัง
3) การเสนอข่าวจะต้องไม่เป็ นไปในทํานองซึ่ งก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ จะ
ไม่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุหรื อภัยพิบตั ิจนกว่าจะได้รับข้อเท็จจริ งที่เพียงพอแล้ว
4) ไม่มีการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย เว้นแต่บุคคลผูก้ ระทําการดังกล่าวนั้นเป็ นบุคคล
สําคัญ
5) ไม่มีการนําเสนอข่าวที่มีขอ้ ความหมิ่นประมาท
6) ผูป้ ระกาศข่าวต้องจะต้องไม่มีเจตนาบิดผันความหมายของข่าวด้วยการใช้เสี ยง
เน้นหนักในเวลาอ่านข่าว
7) ไม่มีการเสนอเรื่ องราวที่เป็ นนิยายหรื อเรื่ องสมมุติในรู ปของรายการข่าว
8) ในรายการข่าวจะไม่มีการให้คาํ แนะนําในเรื่ องกฎหมายหริ การแพทย์เว้นแต่จะ
เป็ นส่ วนสําคัญของข่าวซึ่ งมาจากแหล่งข่าวทางราชการ
2.2 เทคนิคการเสนอรายการข่ าวทางวิทยุกระจายเสี ยง
2.2.1 การนํ าเสนอข่ าววิทยุกระจายเสี ยงด้ วยวิธีการอ่ านข่ าวในห้ องส่ ง หมายถึ ง
การเสนอรายการข่าวออกอากาศด้วยเสี ยงของผูป้ ระกาศ ซึ่ งอาจมีคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้ โดยผู้
ประกาศข่าวจะอ่านข่าวจากต้นฉบับที่บรรณาธิ การจัดทําไว้ ในการอ่านข่าวในห้องส่ งนั้น นอกจาก
ความสําคัญของข่าวและวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจแล้ว สิ่ งสําคัญที่สุดคือผูอ้ ่านข่าวจะต้องทํา
หน้าที่นาํ เสนอข่าวให้ผฟู ้ ั งได้รับฟั ง หากผูอ้ ่านอ่านผิด ตีความข่าวไม่แตก นํ้าเสี ยงไม่ชดั เจน หรื อมี
วิธีการเสนอข่าวที่ไม่น่าสนใจ ก็จะทําให้ข่าวที่ทาํ มานั้นด้อยค่าลงไปอย่างน่าเสี ยดาย ดังนั้นผูอ้ ่าน
ข่าวต้องมีการเตรี ยมพร้อมที่ดีและมีวธิ ี การนําเสนอที่ถูกต้องและน่าสนใจ
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1) การเตรี ยมการอ่านข่าววิทยุกระจายเสี ยง ผูอ้ ่านข่าวหรื อผูป้ ระกาศควรมี
เวลาในการเตรี ยมความพร้อมสําหรับอ่านข่าวอย่างน้อย 30 นาที ในการทําความเข้าใจในข่าวอย่าง
ละเอียด ทําเครื่ องหมายวรรคตอนเพื่อแบ่งจังหวะของการอ่านข่าวให้น่าสนใจ พร้อมทั้งตรวจสอบ
คํายาก ชื่อเฉพาะ ความถูกต้องของคําจากต้นฉบับข่าว หากมีผอู ้ ่านข่าวหลายคนต้องประสานงานกับ
ผูอ้ ่านและช่างเทคนิ คในการแบ่งข่าวกันอ่านให้ชดั เจน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และช่างเทคนิ ค
จะต้องทราบเพื่อให้สามารถคุ มเสี ยงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นการเตรี ยมความพร้อมส่ วนตัวใน
ส่ วนของผูอ้ ่านข่าว นับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าห้องนํ้า การมีเวลานัง่ พักผ่อนให้
เพียงพอ ดื่มนํ้าอุ่น เตรี ยมความพร้อมเสี ยง หรื อแม้กระทัง่ การศึกษาอุปกรณ์ในห้องส่ ง เพราะหากมี
การไอ การจาม จะสามารถกดสวิตช์เตือนช่างให้กดปิ ดเสี ยงไมค์ได้ทนั ที
2) วิธีการนําเสนอข่าวในห้องส่ งกระจายเสี ยง วิธีการนําเสนอข่าวในห้องส่ ง
มีขอ้ ที่ควรคํานึงถึงดังนี้
(1) นําเสนอด้วยภาษาพูด กล่าวคือ การอ่านข่าวด้วยสําเนียงการพูด ไม่ใช่
สําเนี ยงการอ่าน ผูอ้ ่านหนังสื อ จะอ่านเป็ นประโยค ไม่อ่านเป็ นคํา เปล่งเสี ยงให้ชดั เจนตามคําที่ตา
มองเห็ น โดยผูอ้ ่านข่าวมักจะกวาดสายตาไปทั้งประโยค เพื่อให้สมองรับรู ้และจับความ การอ่าน
ข่าวจะใช้ลีลาการอ่านแบบเรี ยบๆ เสี ยงสู งตํ่าจะเกิดจากเสี ยงวรรณยุกต์ จะไม่อ่านเน้นคําเหมือนการ
บรรยายสารคดีหรื อละครวิทยุ
(2) รักษาความเป็ นกลางและความถูกต้อง นําเสี ยงของผูอ้ ่านข่าวนั้นย่อม
มีอิทธิ พลต่อผูฟ้ ั ง ดังนั้นการอ่านข่าวจะต้องไม่สอดแทรกอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปในข่าว อันจะทําให้
ข่าวสู ญเสี ยความเป็ นกลาง หากอ่านข่าวผิด หรื อมีผลทําให้ความหมายของสิ่ งที่สื่อสารผิดเพี้ยนไป
ผูอ้ ่านควรขออภัยผูฟ้ ั งและอ่านคําหรื อประโยคนั้นซํ้าให้ถูกต้องอีกครั้ง เพราะการนําเสนอข้อมูลที่
ผิดพลาดเป็ นสิ่ งที่ ไม่สําควรทําอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า สื่ อวิทยุเป็ นสื่ อที่ สื่อสาร
ทางเดียว และผูฟ้ ั งไม่สามารถย้อนกลับมาฟั งสิ่ งที่นาํ เสนอไปแล้วได้อีก ดังนั้น หาดมีขอ้ ความหรื อ
ตัวเลขที่สําคัญและมุ่งให้ผฟู ้ ั งจํา ควรอ่านให้ช้า เพื่อจะช่วยให้ผฟู ้ ั งเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและ
ได้ประโยชน์จากข่าวเต็มที่
(3) เสนอข่าวด้วยลีลาการพูดที่มีชีวิตชี วาและมีความเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง
ได้แก่การนําเสนอข่าวด้วยความกระตือรื อร้น กระฉับกระเฉง ไม่ใช่อ่านข่าวออกมาอย่างเนื อยๆ เช่น
การอ่านข่าวการถึ งแก่กรรมของบุ คคลสําคัญ อาจจะปรับโทนเสี ยงเพื่อจะได้สื่อถึ งความโศกเศร้ า
เสี ยใจ อย่า งไรก็ ต ามผู ้ป ระกาศข่ า วต้อ งหมั่น สั ง เกต ฝึ กฝน การเปลี่ ย นสํ า เนี ย งเสี ยง เพื่ อ ให้
บรรยากาศการอ่า นข่า วสอดคล้อ งกับ เนื้ อ หาที่ กาํ ลัง เสนอ มี ค วามพอดี ไม่ม ากไปน้อ ยไป
จนกลายเป็ นละครวิทยุไป
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(4) หากมี ข่าวด่ วนที่ ตอ้ งแทรกเพื่อแจ้งให้ผฟู ้ ั งทราบ ผูป้ ระกาศต้องหา
จังหวะที่เหมะสม เช่น อ่านข่าวที่กาํ ลังอ่านอยูใ่ ห้จบก่อน แล้วแจ้งให้ผฟู ้ ั งทราบก่อนจะนําเสนอข่าว
ด่วนนั้น
(5) รักษาเวลา ควรรักษาเวลาของรายการข่าวไม่ให้ล้ าํ เวลาของรายการ
อื่น ฉะนั้นในการเตรี ยมต้นฉบับข่าวนั้น ต้องใช้แบบพีระมิดหัวกลับ กล่าวคือเรี ยงลําดับความสําคัญ
ของข่าวจากมากไปหาน้อยนัน่ เอง
2.2.2 การนําเสนอข่ าววิทยุกระจายเสี ยงด้ วยวิธีการรายงานข่ าว การรายงานข่ าว
หมายถึ ง การเสนอข่าวจากจุดเกิ ดเหตุหรื อการใช้เสี ยงในเหตุการณ์มาประกอบในการรายงานข่าว
โดยผูส้ ่ื อข่าวในรู ปของข่าวประกอบเสี ยง การนําเสนอข่าวแบบการรายงานข่าวนี้มีจุดเด่นคือ เสี ยง
จริ งในเหตุการณ์ ทาํ ให้เกิดความรู ้ สึกร่ วมเหมือนผูฟ้ ั งกําลังอยู่ในเหตุการณ์ และเป็ นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ข่าวด้วย สําหรับการรายงานข่าวมีวธิ ี ผลิตและนําเสนอในรู ปแบบต่าง ๆต่อไปนี้
1) การรายงานออกอากาศสด เป็ นการรายงานจากจุดเกิดเหตุโดยตรง โดยใช้
เครื่ องมือถ่ายทอดเสี ยง หรื อปั จจุบนั นิ ยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การรายงานข่าวแบบออกอากาศสดนี้
ผูร้ ายงานข่าวจะต้องมี ขอ้ มูลที่ สําคัญของข่าวที่รายงานจนเป็ นที่เข้าใจ และไม่ควรเตรี ยมบทแบบ
สมบูรณ์ ไว้เพราะจะทําให้เสี ยอรรถรสในการรายงานข่าวสด แต่ควรจัดลําดับสิ่ งที่พูดไว้ส้ ันๆ และ
ในการรายงานผูร้ ายงานจะเริ่ มจากการบอกสถานที่ที่ตนอยูข่ ณะรายงานข่าว และเริ่ มให้รายละเอียด
ในเหตุการณ์ น้ นั และหาดทราบแนวโน้มของเหตุการณ์น้ นั ก็อาจจะบอกให้ผฟู ้ ั งรอติดตามด้วย เมื่อ
รายงานจบแล้วต้องบอกชื่ อผูร้ ายงาน ทั้งนี้ การายงานข่าวออกอากาศสดควรใช้ภาษาที่ส้ ัน กระชับ
ใช้เวลา เพียง 2 – 3 นาที
2) การรายงานข่าวด้วยการบันทึกเสี ยง ณ จุดเกิดเหตุ การรายงานข่าวด้วยการ
บันทึ กเสี ยงนี้ มี หลักปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกับการรายงานข่าวแบบออกอากาศสด ต่างกันก็ตรงที่ มีการ
บันทึกเสี ยงไว้ ดังนั้นผูร้ ายงานจึงต้องระวังการพูดถึงเวลา
3) การรายงานข่าวโดยใช้เสี ยงในเหตุการณ์ ประกอบ การรายงานข่าวในลักษณะ
นี้จะมีความสมบูรณ์มาก เพราะได้เนื้ อหาข่าวครบและได้เสี ยงเหตุการณ์ประกอบด้วย โดยผูส้ ื่ อข่าว
จะต้อ งไปยัง ที่ เกิ ด เหตุ เก็ บ รายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ อ ย่า งครบถ้ว น และทํา การบัน ทึ ก เสี ย ง
เหตุการณ์ ที่ตอ้ งการ จากนั้นกลับมาเขียนบทและแทรกเสี ยงเหตุการณ์ น้ นั ลงไปในข่าว ตามลําดับ
และบทวิ ท ยุท่ี ไ ด้ท ําการเรี ย บเรี ย งไว้แล้ว การรายงานข่ าวรู ป แบบนี้ จะให้ ค วามสํ าคัญ กับ เสี ย ง
บรรยากาศและคําพูดสําคัญ วิธีการนี้ ผผู ้ ลิ ตข่าวจะสามารถปรับระดับเสี ยงดัง - ค่อย ได้ตามความ
ต้องการ และเสี ยงในเหตุการณ์จะสอดคล้องกับสิ่ งที่ผสู ้ ื่ อข่าวรายงาน อนึ่งหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
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ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึ ง หรื อพื้นที่เสี่ ยงภัย ก็อาจบันทึกเสี ยงเหตุก ารณ์ ผ่านโทรศัพ ท์
แล้วนํามาจัดทําเป็ นการรายงานข่าวแบบใช้เสี ยงในเหตุการณ์ประกอบได้เช่นเดียวกัน
2.2.3 การนํ าเสนอข่ าวทางวิท ยุก ระจายเสี ยงในรู ปแบบการคุยข่ าวหรื อเล่ าข่ าว
รายการคุ ยข่าวหรื อเล่าข่าว เป็ นรายการวิทยุกระจายเสี ยงรู ปแบบหนึ่ งที่นาํ เสนอโดยการพูดคุ ยเล่า
เรื่ อง เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างไม่เป็ นทางการต่อผูฟ้ ั ง รายการประเภทนี้ จะได้รับความนิ ยมสู งหาก
ผูจ้ ดั รายการมี การนําเสนอที่ ดีรายการข่าวประเภทนี้ มกั ใช้แหล่ งข่าวจากหนังสื อพิมพ์เพราะมี ข่าว
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวเบา ซึ่ งเป็ นที่สนใจของบุคคลทัว่ ไป อย่างไรก็ตามการนําข่าวจาก
หนังสื อพิมพ์มานําเสนอโดยที่ผดู ้ าํ เนิ นรายการไม่ได้ไปสัมผัสกับแหล่งข่าวโดยตรง ทําให้เกิดการ
ตี ความผิดพลาดได้ง่าย ผูด้ าํ เนิ นรายการข่าวประเภทนี้ จึงต้องหมัน่ ติ ดตามข่าวสารอยู่เสมอ และ
จําเป็ นต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวให้ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็ นกลาง ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ใครให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ส่ วนขั้นตอนการผลิตรายการข่าวรู ปแบบการคุยข่าวหรื อเล่าข่าว มีดงั นี้
1) การรวบรวมข่าวหรื อข้อมูลข่าว ผูจ้ ดั รายการจะอ่านหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ
เพื่อประมวลข่าวที่น่าสนใจมานําเสนอในรายการ ขณะเดียวกันปั จจุบนั นี้ สามารถสื บค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อนําข่าวที่สืบค้นมาใช้ในรายการ
2) การศึกษาทําความเข้าใจและเลื อกประเด็นข่าวที่ ได้จากข้อ 1 นํามาจัดลําดับ
การนําเสนอ ประมวลข่าวเดียวกันไว้ดว้ ยกัน และจัดเตรี ยมต้นฉบับข่าวเพื่อนําเสนอ โดยส่ วนใหญ่
รายการข่ าวในรู ป แบบนี้ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่ งต้องใช้ขอ้ มู ล จํานวนมาก และผูด้ าํ เนิ น
รายการจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและเลือกข่าวที่จาํ เสนอเอง ทั้งนี้มกั จะเลือกใช้ข่าวจากต้นฉบับเดิม เพราะ
ไม่สามารถเตรี ยมต้นฉบับใหม่ได้ทนั ซึ่ งในกรณี น้ ี ผูด้ าํ เนินรายการจะต้องมีปฏิภาณไหวพริ บในการ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะเนื้อหาข่าวอาจสู ญหายหรื อหาไม่ทนั ในระหว่างนําเสนอได้
3) การนําเสนอรายการ ผูจ้ ดั รายการต้องใช้ลีลาของการพูดคุ ยเป็ นหลัก ใช้
ภาษาเป็ นกันเอง สุ ภาพกับผูฟ้ ั ง เสมือนหนึ่ งว่าพูดให้คนเพียงคนเดียวฟั งต่อหน้า ซึ่ งในการนําเสนอ
รายการนี้ อาจจะใช้ผดู ้ าํ เนิ นรายการคนเดี ยว หรื อหลายคนก็ได้ เพื่อความหลากหลาย แต่ควรใช้ผู ้
ดําเนิ นรายการประจําเพราะลีลาการนําเสนอของผูด้ าํ เนินรายการเป็ นส่ วนสําคัญที่ท่ีทาํ ให้ผฟู ้ ังสนใจ
ติดตามรายการข่าว
2.2.4 การนําเสนอข่ าวทางวิทยุกระจายเสี ยงในรู ปแบบนิ ตยสารข่ าว รายการข่าว
ในรู ปแบบนิ ตยสารข่าว เป็ นการนําเสนอข่าวในหลายรู ปแบบ ทั้งการอ่านข่าว การรายงานข่า ว
การสัมภาษณ์ ข่าวประกอบเสี ยง การวิเคราะห์วิจารณ์ ข่าว หรื อการใช้เสี ยงเพลงประกอบด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้รายการมี ความหลากหลาย ส่ วนจุดสําคัญของรายการข่าววิทยุทางกระจายเสี ยงในรู ปแบบ
นิตยสารข่าวนี้ อยูท่ ี่การเตรี ยมเนื้อหาข่าวและวิธีการนําเสนอให้มีชีวติ ชีวา เป็ นกันเองกับผูฟ้ ัง
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ในการเสนอรายการนิ ตยสารข่าวนั้น นิ ยมเสนอเป็ นรายการสดมากกว่า
รายการบันทึ กเสี ยงไว้ ผูผ้ ลิ ตรายการจะต้องเตรี ยมเนื้ อหาข่าวที่จะนําเสนอไว้ให้พ ร้ อม ส่ วนการ
นําเสนอนั้นจะใช้ผดู ้ าํ เนิ นรายการ 1 คนหรื อ 2 คน ก็ได้ หรื อจะมีผดู ้ าํ เนิ นรายการหลัก และผูด้ าํ เนิ น
รายการร่ วมก็ได้ เช่ น รายการบันทึกสถานการณ์ ของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยที่ จิ
ระวรรณ ตันกุรานันท์ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการรายการหลัก และมี สัญญา ภักดิ์ โพธิ์ เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ
ร่ วม รับผิดชอบนําเสนอประมวลข่าวรอบวัน 1 ช่วง ส่ วนผูด้ าํ เนินรายการหลักจะเป็ นผูน้ าํ เสนอ และ
เชื่ อมโยงช่วงรายการ ต่างๆ พร้อมทั้งเป็ นผูส้ ัมภาษณ์ ผรู ้ ่ วมรายการเอง ทั้งนี้ผเู ้ สนอรายการนิ ตยสาร
ข่าวต้องดําเนิ นรายการในลักษณะพูดคุ ยอย่างมี ชีวิตชี วา มี ความเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง และสามารถ
เชื่ อมโยงรายการได้อย่างมี เอกภาพ และในการนําเสนอรายการทุ กครั้งต้องบอกสาระสําคัญของ
รายการในตอนต้นและท้ายรายการ เพราะรายการข่าวประเภทนี้ มกั ใช้เวลาในการนําเสนอ 1 ชัว่ โมง
และผูฟ้ ั งอาจไม่ได้ติดตามรายละเอียดมาตั้งแต่ตน้ การบอกสาระสําคัญที่รายการนําเสนอประจําวัน
จะช่วยให้ผฟู ้ ังจับใจความสําคัญของเรื่ อที่นาํ เสนอในรายการได้ดว้ ย
2.2.3 ผู้ประกาศหรื อผู้ดําเนินรายการข่ าว
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (2552) ได้ให้ความหมายของ ผูป้ ระกาศข่าวหรื อผูอ้ ่าน
คือผูม้ ีหน้าที่นาํ เสนอข่าว ที่มีการเรี ยบเรี ยงบทข่าว ตัดต่อภาพและเสี ยงประกอบข่าวไว้เรี ยบร้อยแล้ว
จึงมีบทบาทในการอ่านข่าวนั้นไปตามลําดับของข่าว เป็ นผูท้ ี่อ่านออกเสี ยงถูกต้องตามอักขรวิธี
มีจงั หวะจะโคน ใช้น้ าํ เสี ยงที่เหมาะสม ไม่ใส่ อารมณ์ไปในการอ่านข่าวมากจนเกินงาม และมีความ
สุ ภาพ เหมาะกับข่าวที่นาํ เสนอ
บทบาทหน้า ที ่ข องผูป้ ระกาศข่า วเช่น นี้ เป็ นหลัก ปฏิ บ ตั ิที่มีม านานแล้ว
อาจมองว่าอนุ รักษ์นิยม แต่ผชู ้ มส่ วนใหญ่ก็ยงั ยอมรับ เพราะผูป้ ระกาศทําหน้าที่อยูใ่ นกรอบของบท
ข่าวที่คดั กรองมาเป็ นอย่างดี ไม่ตอ้ งใส่ สีตีไข่ ไม่ตอ้ งแสดงสี หน้าท่าทางประหนึ่ งแสดงละครอยู่
และผูป้ ระกาศข่าวก็จะไม่พยายามนําเสนอตัวเองจนกลบความสําคัญของข่าว
ผูป้ ระกาศไม่วา่ จะถูกวางบทบาทเป็ นผู ้ “อ่าน” หรื อผู ้ “เล่า” ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
มีทกั ษะหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ผล ดังนี้
1) ผูป้ ระกาศข่าวต้องมีความรู ้ความเข้าใจในข่าว
ผูอ้ ่านข่าวจะอ่านข่าวตามที่บทข่าวอย่างเดียวไม่ได้ เพราะบางครั้งในบท
ข่าวอาจพบคําที่พิมพ์ผิด ตัวสะกดผิดๆ ถูกๆ หรื อพิมพ์ตกหล่นมาก็ตอ้ งใช้ทกั ษะทางภาษาช่วยเติม
คําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง หรื อแก้ไขคําผิดได้ ในวินาทีน้ นั ที่ยงิ่ กว่าพิมพ์อกั ษรผิดก็คือ ประเด็นผิด
เช่น แหล่งข่าวพูดอย่างหนึ่ ง แต่จบั ประเด็นมาผิดๆ แล้วรายงานมาอีกอย่างหนึ่ ง ข้อมูลผิด เช่ นตาย
กลายเป็ นไม่ตาย เข้าใจกลายเป็ นไม่เข้าใจ ตกลงกันแล้วกลายเป็ นไม่ตกลง ตลอดจนชื่อเฉพาะต่างๆ
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ทั้งชื่ อบุคคล ยศ ตําแหน่ ง สถานที่สําคัญ ที่บทผิดมา หากผูป้ ระกาศข่าวไม่มีความรู ้ความเข้าใจใน
ข่าว ก็อาจทําให้นาํ เสนอข่าวผิดๆ ได้
2) ผูป้ ระกาศข่าวต้องมี ทักษะการออกเสี ยงอย่างถูกต้องและชัดเจนน่าฟัง
ผูป้ ระกาศข่าวต้องอ่านหนังสื อแตก คือแตกฉาน สามารถนําเสนอข่าวได้
ไม่วา่ จะมีบทหรื อไม่มีบท (เล่า) สามารถใช้ภาษาข่าวซึ่ งเป็ นภาษาแบบกึ่งทางการจนถึงภาษาทางการ
ได้ดีมาก ทั้งยั้งต้องมีเสี ยงแจ่มใสกังวาน พูดชัดถ้อยชัดคํา มีจงั หวะจะโคน ไม่เร็ วเกินไปจนฟั งข่าว
ไม่ทนั หรื อช้าเนิบนาบจนน่าง่วงนอน
3) ผูป้ ระกาศข่าวหรื อผูด้ าํ เนิ นรายการข่าวทักษะการสัมภาษณ์ การจับประเด็น
และการสรุ ป
เนื่ องจากผูป้ ระกาศไม่ใช่แค่อ่านข่าวตามบทเท่านั้น แต่บ่อยครั้งที่จะต้อง
สัมภาษณ์แหล่งข่าวสดๆ ด้วย ดังนั้น จึงต้องรู ้จกั วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม
จากบทข่า วที่ อ่า นไป วิธี ก ารตั้ง คํา ถามเพื่อ ให้ไ ด้คาํ ตอบ ส่ ว นใหญ่ต อ้ งเป็ นคํา ถามปลายเปิ ด
ส่ ว นคําถามปลายปิ ดประเภท ใช่ หรื อไม่ใช่ จริ งหรื อไม่จริ ง หรื อถามข้อสรุ ปให้ชัดเจนนั้นจะใช้
เฉพาะเวลาคับขัน หรื อต้องการดึงผูใ้ ห้สัมภาษณ์กลับเข้ามาอยูใ่ นประเด็นหลังจากพูดออกนอกเรื่ อง
และใช้ตดั บทเพือ่ จบให้ตรงเวลาเท่านั้น
จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ (2552) ได้กล่าวถึงรู ปแบบของรายการคุยข่าว/เล่าข่าว
ผูป้ ระกาศข่าวมีหน้าที่ ตอกยํ้าความใกล้ชิดระหว่างพิ ธี กรกับ ผูช้ ม ต่างจากความเหิ นห่ างอันเป็ น
เครื่ องหมายประจําของรู ปแบบการอ่านข่าวแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ รูปแบบรายการและการนําเสนอของ
พิธีกรต่างระดมสัญญาณบ่งบอก ความเป็ นกันเอง ทําให้ผฟู ้ ั งเกิดความเข้าใจข่าวได้ง่าย ใช้เวลาสั้น
กระชับ ซึ่ งผูป้ ระกาศต้องทําความเข้าใจ ต้องมีกลวิธีการเล่าเรื่ องคือการที่ผเู ้ ล่าจะต้องทําความเข้าใจ
รับ รู ้ เรื่ องราวข้อมูล นั้นๆ จากนั้นจึ งแปลงสารออกมาในรู ป แบบของความเข้าใจของตนเองและ
นําเสนอผ่านลีลาการคุยข่าวการเล่าข่าว ซึ่งลีลาการคุยเหล่านี้ลว้ นแฝงความคิดเชิงคุณค่า
จิราภรณ์ สุ วรรณวาจกกสิ กิจ (2558) กล่าวว่า ผูป้ ระกาศ (announcer) เป็ นผู ้
ที่ทาํ หน้าที่สื่อสารกับผูฟ้ ั งผูช้ มผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ นอกจากคําเรี ยกโดยรวมแล้วยังมีคาํ เรี ยกที่ช้ ี
เฉพาะเจาะจงให้เห็ นบทบาทหน้าที่ การปฏิ บ ตั ิ งานที่ ชัดเจนเช่ น ผูอ้ ่านข่าวผูร้ ายงานข่าวผูด้ าํ เนิ น
รายการ พิธีกร ดีเจเป็ นต้นผูป้ ระกาศมีความสําคัญต่อ ความสําเร็ จของรายการและสถานี เพราะเป็ น
ผูท้ าํ หน้าที่เชื่ อมโยง สื่ อสารโดยตรงระหว่างสถานี ก บั ผูช้ มผูฟ้ ั ง ขณะที่ทีม ผลิ ตรายการคนอื่นๆ
จะทําหน้าที่เตรี ยมงานและสนับสนุ นอยูเ่ บื้องหลังดังนั้นหากทีมงานเตรี ยมการดีแต่ผดู ้ าํ เนิ นรายการ
อ่อนซ้อมรายการก็ไปไม่ถึงดวงดาวนอกจากนี้ ผปู ้ ระกาศยังมีความสําคัญในการทําหน้าที่สร้างสาย
สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับผูฟ้ ั งผูช้ มซึ่ งถ้าตรงใจผูช้ มผูฟ้ ั ง ก็จะสามารถตรึ งเขาไว้กบั รายการได้ รวมทั้ง
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อาจจะดึ งดูดให้เขากลับมาติดตามรายการต่อๆ ไปกลายเป็ นแฟนรายการและพัฒนาไปสู่ การภักดี
(loyalty) ต่อรายการและต่อสถานี ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แต่ละสถานี ตอ้ งการเป็ นอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขัน
กันสู งเช่นในปั จจุบนั ขณะที่ธุรกิจสื่ อวิทยุและโทรทัศน์มีการแข่งขันกันสู ง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้
เลื อกมากมาย ดังนั้น แต่ ละสถานี จึงต้องมี ความพิเศษที่ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เป็ นภาพลักษณ์
(brand image) ของสถานี เพื่ อเจาะกลุ่ มเป้ าหมายกลุ่ มย่อย (niche group) ทั้งนี้ ผูป้ ระกาศเป็ นส่ วน
หนึ่ งในการสร้ างภาพลักษณ์ ของสถานี โดยผ่านทางบุ คลิ กภาพจังหวะ ลี ลา ภาษาที่ ผปู ้ ระกาศใช้
นอกเหนือจากชนิดของเพลงที่เปิ ดหรื อรายการที่นาํ เสนอเพื่อที่จะสื่ อสารกับผูช้ มผูฟ้ ัง
กล่ าวโดยสรุ ป คื อผูป้ ระกาศหรื อผูด้ าํ เนิ นรายการข่ าว ถื อว่ามี ค วามสําคัญ
อย่างยิ่งต่อรายการข่ าว เพราะเป็ นผูท้ ี่ นําเสนอข่าวไปให้ ป ระชาชนทราบ เป็ นผูท้ ี่ อ่านออกเสี ย ง
ถูกต้องตามอักขรวิธี มีจงั หวะจะโคน ใช้น้ าํ เสี ยงที่เหมาะสม ไม่ใส่ อารมณ์ไปในการอ่านข่าวมากจน
เกินงาม ใช้ภาษาสุ ภาพ เหมาะกับข่าวที่นาํ เสนอมี ลีลาการนําเสนอที่ เป็ นกันเอง มี ชีวิตชี วา รั กษา
ความเป็ นกลางในข่าว ไม่ตีไข่ใส่ สี นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นผูม้ ีความเข้าใจในข่าว เข้าใจการใช้ภาษาใน
ระดับต่างๆ และต้องมี ทกั ษะในการสัมภาษณ์ และต้องเป็ นผูม้ ีความควบคุ มเวลาให้เป็ นไปตามที่
กําหนดด้วย

3. แนวคิดเกีย่ วกับความแตกต่ างด้ านลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
3.1 ความหมายของประชากร
อรสา ปานขาว (2552) กล่าวว่า ประชากร หมายถึง จํานวนรวมทั้งหมดของหน่วย
ที่ตอ้ งการศึกษาเช่น กลุ่มคนสัตว์ สิ่ งของ ปรากฏการณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษา หรื อค้นหาคําตอบซึ่ ง
ใน การกําหนดประชากรของการวิจยั จึงต้องกําหนดให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาว่าจะรวมหน่วย
ใดอยูใ่ นขอบเขตนี้บา้ ง ซึ่ งต้องตรงกับหรื อสอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั
3.2 ประเภทของประชากร
3.2.1 ประชากรที่นับได้ หมายถึง ประชากรที่มีจาํ นวนจํากัด สามารถนับจํานวน
ได้แน่ นอน เช่ น จํานวนประชากรในจังหวัด จํานวนผูเ้ ข้าชมการแข่ งขันกี ฬ า จํานวนหนังสื อใน
ห้องสมุด จํานวนนิตยสารเกษตร เป็ นต้น
3.2.2 ประชากรที่มีจํา นวนไม่ จํา กัด หมายถึ ง ประชากรที่ มี จาํ นวนไม่สิ้ น สุ ด
หรื อมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถนับจํานวนที่แน่นอนออกมาเป็ นตัวเลขได้ เช่น ดาวบนท้องฟ้ า ปลาใน
แม่น้ าํ จํานวนนํ้าตาลทรายในถุง จํานวนเม็ดทรายในชายหาด
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3.3 คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์
ในการศึกษาวิจยั เราจะพบความแตกต่างของประชากรที่เป็ นกลุ่มคน เช่น เพศ อายุ
อาชี พ การศึกษา และรายได้ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2534) กล่าวว่า ตามแนวทฤษฎี ดา้ นประชากรศาสตร์
นั้นเชื่ อว่า บุ คคลที่ มีคุ ณสมบัติด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จะมีพ ฤติ กรรมที่ แตกต่างกัน
ซึ่ งวิธีการศึกษาผูร้ ับสารที่เป็ นมวลชนนั้น ต้องจําแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ม และการจัดกลุ่มเรี ยกว่า
คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย
3.3.1 เพศ
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ บุ ค ลิ ก จิ ต ใจ อารมณ์ ความคิ ด ทัศ นคติ ที่
แตกต่างกัน การวิจยั ทางจิตวิทยาได้ทาํ ให้เห็ นว่า ผูห้ ญิ งและผูช้ ายมี ความแตกต่างกันอย่างมากใน
เรื่ องความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้ง
สองเพศไว้ต่างกัน นอกจากนี้การใช้ชีวิตประจําวันของเพศหญิงและผูช้ ายยังมีความแตกต่างกัน เช่น
ผูห้ ญิงอาจจะชอบดูละคร ผูช้ ายอาจจะชอบดูรายการกีฬา เป็ นต้น
3.3.2 อายุ
อายุเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ ง เพราะอายุจะส่ งผลต่อประสบการณ์ ความคิด
ความสนใจ ความเชื่ อ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์ โดยทัว่ ไปแล้วคนมีอายุน้อยมักมี
ความคิ ดเสรี นิ ยม ยึดถื ออุ ดมการณ์ ใจร้ อน มองโลกในแง่ดี ในขณะที่ ค นอายุม ากมักมี ค วามคิ ด
อนุ รัก ษ์นิ ย ม ยึด ถื อการปฏิ บ ตั ิ มี ความระมัดระวัง มองโลกในแง่ ร้าย และไม่ ค่อยยอมรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คนต่างวัยกันจะมีประสบการณ์ชีวติ ที่ต่างกันจึงทําให้มีทศั นคติและความรู ้สึก
ที่แตกต่างกันไปด้วย
3.3.3 การศึกษา
การศึ ก ษาส่ งผลต่อพฤติ ก รรมการสื่ อ สาร ทั้งในส่ วนความคิ ด ความเชื่ อ
ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ การเปิ ดรับ และการตีความของผูร้ ับสาร คนที่ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่ แตกต่างกัน ในยุค สมัยที่ แตกต่างกัน ระบบการศึ กษาที่ แตกต่างกัน สาขาที่ แตกต่างกัน ย่อมมี
ความรู ้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้องการทีแตกต่างกันไปด้วย
นอกจากนี้ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสาร ทั้งในส่ วนของประเภท และเนื้ อหาสื่ อที่เปิ ดรั บ เช่ น บุ คคลที่มีการศึกษาสู งมักจะมีแบบ
แฟนการทํางานที่แตกต่างขากผูม้ ีการศึกษาน้อย คนมีการศึกษาสู งมักมีตาํ แหน่งหน้าที่การงานที่ตอ้ ง
ใช้เวลานอกเหนื อจากงานภารกิจนอกบ้าน เช่น การเข้าสังคมทําให้เวลาที่เข้าไปใช้กบั สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
อย่างวิทยุ โทรทัศน์ มี น้อย แต่ก็มีเงินมากพอที่ จะเลื อกซื้ อความบันเทิ งนอกบ้าน หรื อบางครั้งจะ
เลือกเปิ ดรับสื่ อจากสมาร์ ทโฟน เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ ต่างไ กล◌่ าวโดยสรุ ปคือคนมีการศึกษาสู ง
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จะสามารถจัดสรรเวลาในการเลือกใช้สื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ ให้เหมาะสม ส่ วนคนมีก ารศึก ษาน้อย
อาจเลือกเปิ ดรับสื่ อที่ไม่ซบั ซ้อน เช่น วิทยุและโทรทัศน์ และจะเลือกเปิ ด ซึ่ งมีราคาถูกและเปิ ดรับที่
บ้านได้
3.3.4 อาชี พ
ปรมะ สตเวทิน อ้างใน กัลป์ ยกฤต บุญบํารุ งชัย (2555) กล่าวว่า คนมีอาชีพที่
ต่างกัน ย่อมมีแนวความคิด อุดมการณ์ และค่านิ ยมต่อสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันออกไป คนที่รับราชการ
อาจจะนึ กถึงการเลื่อนตําแหน่ง ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของการเป็ นข้าราชการ ส่ วนคนทํางานเอกชน
อาจคํานึ งถึงเรื่ องรายได้ และการมีศกั ดิ์ศรี ของตนด้วยเงินทองที่สามารถหาหรื อจับจ่ายใช้สอยในสิ่ ง
ที่ ตนต้องการเพื่ อรั ก ษาสถานภาพของตนในสังคม บุ คคลที่ ป ระกอบอาชี พ เดี ยวกันมัก มีวิถี ชีวิต
ทัศนคติ ความสนใจในเรื่ องต่างๆ คล้ายคลึงกัน
3.3.5 รายได้
รายได้และอาชี พ เป็ นลักษณะทางประชากรที่ มีค วามสั ม พันธ์ กนั อย่างยิ่ง
เนื่องจากอาชี พเป็ นตัวกําหนดแหล่งที่มีและระดับความมากน้อยของรายได้รายได้เป็ นเครื่ องกําหนด
ความต้องการของคน และยังกําหนดความคิด พฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ รายได้จึงมีอิทธิ พลใน
การกําหนดสถานะทางสังคม วิถีการมองโลก และทัศนคติต่างๆ ของบุคคลได้ เช่ น คนมีรายได้ต่ าํ
จะไม่สนใจสิ นค้าที่ มีราคาสู ง เพราะมองว่าเป็ นสิ่ งฟุ่ มเฟื อย และอาจจะมี ทศั นคติเชิ งลบต่อผูท้ ี่ ใช้
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยด้วย และหากมีการโฆษณาสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยเหล่านั้น บุคคลกกลุ่มนั้นก็จะไม่สนใจและ
อาดไม่เปิ ดรับข่าวสารนั้นเลย
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูร้ ับสารเชื่อว่า ลักษณะทางประชากร
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย และน่าจะมีพฤติกรรมการสื่ อสาร รวมไปถึงการ
เปิ ดรับสื่ อ ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการในการเปิ ดรับสื่ อ ที่แตกต่างกันไปด้วย
สําหรั บ การศึ ก ษาเรื่ องการเปิ ดรับ ความต้องการด้านเนื้ อหา รู ป แบบและ
วิธี ก ารนํา เสนอรายการข่าววิท ยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่า ง
ผูศ้ ึกษาต้องการศึกษามวลชนซึ่ งเป็ นประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน จึงได้นาํ แนวคิดเรื่ องลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูร้ ับสาร มาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาและออกแบบแบบสอบถาม โดยได้เลือกปั จจัยลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันด้าน
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ มาศึ ก ษาการเปิ ดรั บ และความต้อ งการด้านเนื้ อหา
รู ปแบบและวิธี การนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง ของประชาชนภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง ด้วย
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิริชยั พงษ์วิชัย และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูฟ้ ั งรายการวิท ยุ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความนิ ยม พฤติกรรม และความพึงพอใจ ต่อการ
รับฟังรายการข่าวและรายการอื่นๆ ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่รับฟั งรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี รับฟั งมากที่สุด
ส่ วนรายการที่เปิ ดรับฟังและชื่นชอบมากที่เป็ นรายการข่าว ช่วงเวลาที่รับฟังมากที่สุดคือ 07.00–08.00 น.
และจะรับฟังเป็ นบางครั้งเท่านั้นผ่านเครื่ องรับวิทยุ
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจ พบว่า ผูฟ้ ั งมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับฟั งรายการ
ของสถานี วทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยในระดับสู ง และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็ นเรื่ องๆ
พบว่า ผูฟ้ ั ง พึง พอใจคุ ณภาพของข้อมูลที่ไ ด้รับ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อพึง พอใจผูด้ าํ เนิ นรายการ
ด้า นรายการ และด้านคุณภาพของเสี ยง และหากวิเคราะห์ความพึงพอใจแต่ในเรื่ องต่าง ๆของแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านคุณภาพข้อมูลพอใจมากที่สุดในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ได้ ด้านผูด้ าํ เนิ นรายการ
พบว่า พึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องเทคนิ คการจัดรายการให้น่าฟั งและเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง ทําให้ผฟู ้ ั ง
รู ้สึกผูกพันและประทับใจ ส่ วนด้านรายการพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่ องเวลาที่ออกอากาศมี
ความเหมาะสม ส่ วนคุณภาพของสัญญาณเสี ยง มีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่ องความชัดเจนของ
สัญญาณและไม่มีคลื่นรบกวน
ณิ ชานันท์ มากทอง (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับและความต้องการของผูฟ้ ั ง
รายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีระบบA.M.ความถี่ 1593 KHzโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งของผูฟ้ ั งรายการวิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศ
ไทยจัง หวัด ราชบุ รี ระบบ A.M.ความถี่ 1593 KHz (2) ความต้ อ งการของผู ้ฟั ง รายการสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 1593 KHz กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผูฟ้ ั งรายการสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ระบบ A.M.
ความถี่ 1593 KHz จํานวน 400 คนผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ฟังรายการประเภทข่าว
มากที่สุด สถานที่ที่ฟังรายการคือ ที่บา้ น ช่วงเวลาที่รับฟังส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่างเวลา 05.00 - 09.00 น.
ฟังรายการสัปดาห์ละ 2-3 วัน รายการที่นิยมรับฟัง คือรายการ“บอกข่าวเล่าเรื่ อง” (2) กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการรายการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยต้องการรายการประเภทความรู ้เนื้ อหาเรื่ องการ
บริ การชุ มชนมากที่สุดและรู ปแบบรายการข่าว/บทความมากที่สุด ด้านคุณภาพต้องการให้การส่ ง
กระจายเสี ยงมีความชัดเจนมากที่สุดและต้องการให้ผดู ้ าํ เนินรายการมีลีลาการนําเสนอที่น่าฟัง
มากที่สุด
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จิรภัท ร เริ่ ม ศรี (2553) ได้ศึก ษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการรั บ ฟั งรายการวิท ยุออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดอุ ด รธานี พ บว่า ประชาชนในเขตจังหวัด อุ ดรธานี ที่ รับ ฟั งรายการวิท ยุ
ออนไลน์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี อายุเฉลี่ ยระหว่าง 20 – 29 ปี มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เป็ น
นักเรี ยน นักศึกษาและมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท โดยลักษณะประชากรด้านอายุมีการรับ
ฟั งรายการวิท ยุออนไลน์แตกต่างกัน ส่ วนลักษณะประชากรด้านเพศ ระดับการศึ กษาอาชี พ และ
รายได้มีการรับฟั งรายการวิทยุออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ ลกั ษะประชากรโดยภาพรวมไม่มี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบรายการ ประโยชน์ที่ได้รับและความคาดหวังจากรายการวิทยุออนไลน์ เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายการพบว่าประชากรด้านอายุมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ รู ป แบบรายการที่ ใ ห้ ข่า วสาร
ลัก ษณะประชากรด้านอาชี พ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ รู ป แบบรายการที่ ให้ ค วามบันเทิ ง ลัก ษณะทาง
ประชากรโดยภาพรวมไม่มีผลต่อการรับฟั งรายการข่าวที่ให้ข่าวสาร สาระความรู ้ และให้ความบันเทิง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เพศ มีผลต่อการรับฟั งรู ปแบบรายการที่ให้ข่าวสาร อายุ มีผลต่อการรับ
ฟังรายการรู ปแบบที่ให้สาระ ส่ วนอายุและรายได้มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากรายการวิทยุออนไลน์
ณิ ริศพร มีนพัฒนสันติ (2552) ได้ศึกษาความต้องการรับฟังรายการวิทยุชุมชนสถานีวดั
ธรรมมงคลของนัก ศึ กษาครู ส มาธิ พบว่า เพศ อาชี พ และรายได้ที่ต่างกัน มี ความต้องการรั บฟั ง
รายการวิทยุชุมชนสถานี วดั ธรรมมงคลต่างกัน โดยกลุ่มแม่บา้ นมีความต้องการรับฟังรายการสู งกว่า
กลุ่มอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มรายได้ต่าํ กว่า 5,000 บาท มีความต้องการรับฟั งรายการ
สู งกว่ากลุ่มระดับรายได้ 15,0001 – 20,000 บาท ความต้องการคุ ณสมบัติของผูด้ าํ เนิ นรายการวิทยุ
ชุ ม ชนสถานี ว ดั ธรรมมงคล พบว่า อายุ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ที่ ต่ างกัน มี ค วามต้องการ
คุ ณ สมบัติข องผูด้ าํ เนิ น รายการต่างกัน โดยกลุ่ ม การศึ กษาตํ่ากว่ามัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ค วาม
ต้องการคุณสมบัติของผูด้ าํ เนินรายการสู งกว่ากลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กลุ่ม
อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ มี ความต้องการคุ ณสมบัติของผูด้ าํ เนิ นรายการสู งกว่ากลุ่มพนักงาน
เอกชน และกลุ่มระดับรายได้ 30,0001 บาท ขึ้นไป มีความต้องการคุณสมบัติของผูด้ าํ เนินรายการสู ง
กว่ากลุ่มรายได้ 20,0001 – 30,000 บาท ส่ วนด้านอายุไม่พบคู่ที่แตกต่างกันด้านพฤติกรรมการรับฟัง
รายการของนักศึกษาครู สมาธิ ได้แก่ ความถี่ในการเปิ ดรับฟั งที่แตกต่างกัน มีความต้องการรับฟั ง
รายการวิทยุชุมชนสถานี วดั ธรรมมงคลต่างกัน โดยกลุ่มที่เปิ ดรับฟั ง 3 – 4 วัน/สัปดาห์ มีความต้องการ
รับฟังด้านเนื้อหารายการสู งกว่า กลุ่มเปิ ดรับฟัง 5 – 6 วัน/สัปดาห์
ณัฐฏกร ไข่นุ่นนภา (2552) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการรับฟั งสถานี วทิ ยุ เอฟ.เอ็ม 97.5
เมกะเฮิรตซ์ ของผูฟ้ ั งในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูฟ้ ั งส่ วนใหญ่มีลกั ษณะความต้องการรับฟั ง
รายการเฉพาะช่ วงที่เปิ ดเพลงมากกว่าฟั งรายการตลอดทั้งวัน และผูฟ้ ั งรายการเปิ ดรับฟั งรายการ
เฉพาะช่วงดีเจที่ตนชื่ นชอบ และฟั งสลับไปมากับคลื่ นอื่น วัตถุ ประสงค์ในการรับฟั งคือเพื่อความ
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บันเทิง ผ่อนคลายความตึงเครี ยด มากกว่าเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ และฟั งเพื่อนําไปเป็ นประเด็น
พูดคุยกับผูอ้ ื่น มากกว่าเพื่อร่ วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการวิทยุและผูฟ้ ังส่ วนใหญ่ติดตามรับ
ฟังรายการโดยไม่มีผลต่อความต้องการคุณสมบัติของผูด้ าํ เนินรายการ
วลัย จิ ตรสมุ ท ร (2551) ได้ศึ ก ษา พฤติ ก รรมเรื่ องการเปิ ดรั บ ฟั งและความพึ งพอใจ
รายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย จังหวัดสุ รินทร์ เอ.เอ็ม ความถี่ 909 กิ โลเฮิ รตซ์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ฟั งรายการในช่วงเช้า สถานที่ที่รับฟั งคือที่บา้ น โดยมีลกั ษณะการเปิ ด
ฟั งรายการประเภทข่าวมากที่ สุ ด กลุ่ ม เมื่ อจําแนกรายการพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ช อบฟั ง
รายการบันทึกสถานการณ์ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง
แห่งประเทศไทยจังหวัดสุ รินทร์ เอ.เอ็ม ความถี่ 909 กิโลเฮิรตซ์
อรอุษา มณี สว่าง (2550) ได้ศึกษาพฤติ กรรมการเปิ ดรับฟั งและการใช้ประโยชน์จาก
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (FM 97.75 MHz) ค่ายพระพุทธยอดฟ้ า จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูช้ ายและผูห้ ญิงในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน คือเพศชาย ร้อยละ 52.3
และเพศหญิ ง ร้ อยละ 47.8 กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี อ ายุต้ ังแต่ 40 ปี ขึ้ น ไป มี จาํ นวนมากที่ สุ ด โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีรายได้ 4,001 – 8,000 บาท
ต่อเดื อน พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งรายการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเปิ ดรับฟั งรายการ 3 – 4
วัน/สัปดาห์ คิดเป็ นร้อนละ 32.3 ซึ่ งในแต่ละครั้งจะฟังนาน 1 – 2 ชัว่ โมง เป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้เปิ ดรับ
ฟั งในวันจันทร์ - ศุ กร์ เวลา 09.01 – 12.00 น. และวันเสาร์ -อาทิ ตย์ ส่ วนใหญ่ เปิ ดรั บฟั ง เวลา 09.01 12.00 น. มากที่สุด รายการที่ชอบฟั งมากที่สุด คือรายการ ลุ งพรจัดสารพัดข่าว รายการ ตชด.สัมพันธ์
และรายการมิวสิ คฟอร์ ยู ตามลําดับ ด้านความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่มีต่อรายการ พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่างบางส่ วน มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อรายการวิท ยุท างคลื่ น วิท ยุก ระจายเสี ย งตํา รวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 ว่ามีความความเหมาะสมดี อยูแ่ ล้ว เช่น การดําเนิ นรายการของผูจ้ ดั รายการ การให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังมี กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนเห็ นว่า ไม่เหมาะสม
และต้องการให้ปรับปรุ ง อาทิ ด้านการดําเนิ นรายการผูจ้ ดั รายการควรออกเสี ยงให้ชดั เจน ควรเปิ ด
โอกาสให้ผฟู ้ ังมีส่วนร่ วมกับรายการมากขึ้น และควรให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเตือนภัยต่างๆ
ทิพวัลย์ ทองปลอด (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนในการ
รับฟั งคลื่ นข่าววิทยุ F.M.90.5 MHz. กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั มี
รายได้ 40,000 บาท ต่ อเดื อนขึ้ นไป พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ตัวอย่างในการเปิ ดรั บ ฟั ง คลื่ น ข่าววิท ยุ
F.M.90.5 MHz. กรุ งเทพมหานคร มานานกว่า 1 ปี รับฟั งในช่วงเวลา 05.00 – 10.00 น. มีการรับฟั ง
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คลื่นข่าววิทยุ F.M. 90.5 MHz. กรุ งเทพมหานครทุกวัน รับฟั งในรถยนต์ และมีความพึงพอใจในการ
รับฟั งรายการด้านเนื้อหาของรายการอยูใ่ นระดับมาก ด้านผูด้ าํ เนิ นรายการอยูใ่ นระดับมาก และด้าน
รู ปแบบรายการอยู่ในระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่า อาชี พมี ความสัมพันธ์ กบั
พฤติกรรมการรับฟั งคลื่นข่าววิทยุ F.M.90.5 MHz. กรุ งเทพมหานคร อาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจ
ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ความถี่ในการรับฟังสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
บุษบา หิ นเธาว์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดรู ป แบบและเนื้ อหารายการวิ ท ยุชุ ม ชนตําบลหั วรอ อําเภอเมื อง จังหวัด
พิษ ณุ โลก พบว่า ผูท้ ี่ รับฟั งรายการวิท ยุชุ มชนส่ วนมากเป็ นนักศึ กษา แม่บ ้าน ข้าราชการบํานาญ
ส่ วนมากฟั งที่บา้ น ปั จจัยในการกําหนดรู ปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน คือ ผูฟ้ ั งรายการ ผูจ้ ดั
รายการ หน่วยงานต้นสังกัดของผูจ้ ดั รายการคณะกรรมการบริ หารงานวิทยุชุมชนตําบลหัวรอ
สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 (2561) ได้ทาํ การสํารวจการรับฟังวิทยุกระจายเสี ยง ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง กลุ่มตัวอย่าง 900 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุ 51-60 ปี การศึ กษาส่ วนใหญ่ระดับ มัธยมศึกษาส่ วนด้านการรับฟั งสถานี วิทยุกระจายเสี ยง 3
อันดับแรก คือ สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย วิทยุ จส.3 และ จส.4 รายการที่เปิ ดรับฟั ง
มากที่สุดเป็ นรายการประเภทบันเทิงมากที่สุด ร้อยละ 41 รองลงมาคือรายการข่าว ร้อยละ 22 กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่รับฟังรายการวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 62 เนื่องจากไม่มีเครื่ องรับวิทยุ
จากการศึ ก ษางานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องพบว่า ลัก ษณะทางประชากรที่ แตกต่างกัน มี ก าร
เปิ ดรับฟั งรายการวิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน แต่มีความต้องการด้านเนื้ อหารายการที่แตกต่าง
กัน ผูศ้ ึกษาจึงนําข้อมูลที่ ได้จากการศึกษางานวิจยั มาใช้ประกอบการศึกษาลักษณะทางประชากร
ของผูฟ้ ั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ว่ามีการเปิ ดรับฟั ง มีความ
ต้อ งการด้า นเนื้ อ หา และรู ป แบบรายการแตกต่ างกัน หรื อไม่ พร้ อมทั้ง ได้นําผลการศึ ก ษาของ
งานวิจยั มาใช้ประกอบการพรรณนาความและออกแบบสอบถามงานวิจยั ให้ได้ผลการวิจยั ที่ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับ และความต้องการ ด้านเนื้ อหา และรู ปแบบรายการข่าว
วิท ยุก ระจายเสี ยง ของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ใช้วิธี วิจยั เชิ งสํารวจ โดยมี
รายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 8 จังหวัด แบ่งตาม
เกณฑ์ของกรมการปกครอง ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรี สะเกษ สุ รินทร์
อุ บ ลราชธานี และอํานาจเจริ ญ ซึ่ งมี จาํ นวนประชากรตามข้อมู ล ของกรมการปกครอง ปี 2561
จํานวน 11,378,362 คน (กรมการปกครอง : 2561)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 ในการวิจั ยในครั้ งนี้ กําหนดขนาดกลุ่ม ตั วอย่ าง โดยการคํานวณจากสู ตร
ดังนี้
N
n=
1 + Ne2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น กําหนดที่ร้อยละ .05
แทนค่าในสู ตรจะได้ดงั นี้
n=

11,042,794
1 + 11,042,794(0.5) 2

n = 400 คน
1.2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง การวิจัยในครั้ งนี้ ใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ทําการเลื อกจังหวัดตัวอย่างด้วยวิธีเลื อกแบบเจาะจง โดยเลื อกจาก
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ที่มีจาํ นวนประชากรมากที่ สุด จํานวน 4 ลําดับแรก
ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรี สะเกษ
ขั้นที่ 2 คํานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนของแต่ละจังหวัด จําแนกตามเพศ
โดยใช้หลัก Proportional to size (PPS) ดังรายละเอียดในตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงสัดส่ วนประชากรในแต่ละจังหวัดจําแนกตามเพศที่ถูกคัดเลือกในการวิจยั
จังหวัด

ชาย
นครราชสี มา 1,303,951
อุบลราชธานี
937,766
บุรีรัมย์
793,433
ศรี สะเกษ
734,622
รวม
3,769,772
ที่มา : กรมการปกครอง (2561)

ประชากร
หญิง
1,342,450
936,782
801,417
738,389
3,819,038

รวม
2,646,401
1,874,548
1,594,850
1,473,011
7,588,810

ชาย
69
50
42
39
200

กลุ่มตัวอย่ าง
หญิง
รวม
70
139
49
99
42
84
39
78
200
400

ขั้นที่ 3 หลังจากคํานวณหาตามสัดส่ วนของแต่ละจังหวัดตามเพศได้แล้ว
ใช้วธิ ี การเลือกแบบบังเอิญ โดยแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
ตามแต่ละจังหวัด

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ การวิจัย
2.1 การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1.1 ศึ กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง กับการเปิ ดรับและ
ความต้องการ ด้านเนื้ อหา และรู ป แบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
กําหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม
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ของการวิจยั

2.1.2 กําหนดขอบเขตและเนื้อหาในการตั้งคําถาม เพื่อให้สามารถตอบวัตถุ ประสงค์

2.1.3 นํ า แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ตามกรอบแนวคิ ด เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุ มเนื้ อหาของ
การวิจยั
2.1.4 ปรั บปรุงแก้ ไขแบบสอบถาม ตามที่อาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แนะนําแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
2.1.5 นําแบบสอบถามที่ปรั บปรุงแล้ วไปทดลองใช้ กับประชากรซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ หาค่ าอํานาจจําแนก หาความเชื่ อ มั่น โดยการหาค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach ’s alpha
Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.937
2.1.6 นํ าแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแล้ วไปจัดพิมพ์ ฉบับสมบู รณ์ เพื่อนําไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ลักษณะเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างเป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะ
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา โดยให้เติมในช่องว่างและเติม
เครื่ องหมาย  หน้ากลุ่มข้อความที่กาํ หนดให้สมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง
ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงเป็ นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ความถี่ ช่วงเวลา ในการเปิ ดรับฟัง
ส่ วนที่ 3 ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงเป็ นคําถามเกี่ยวกับ
ความต้องการรับฟังเนื้อหาข่าวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 ความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าววิท ยุก ระจายเสี ย ง เป็ นคําถามเกี่ ย วกับ รู ป แบบรายการข่าวและวิธี ก ารนําเสนอข่า วที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามต้องการ
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การแจกแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามให้กลุ่ มตัวอย่าง คือประชาชนในพื้นที่
จังหวัดตัวอย่าง กระจายตามสถานที่ เก็บ ข้อมูล ได้แก่สถานที่ ราชการและหน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ
อาคารสํานักงานสถานศึกษาต่างๆ อาคาร/บ้านพักอาศัยแหล่งชุมชนต่างๆ
3.2 รวบรวมแบบสอบถาม ทําการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ดังนี้

4.1 การตรวจสอบข้ อมูล โดยผูว้ จิ ยั จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
4.2 วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูป
4.3 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.3.1 ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ ออธิ บ าย
ลัก ษณะข้อ มู ล ทั่วไปของกลุ่ ม ตัวอย่าง และวิเคราะห์ ก ารเปิ ดรั บ ความพึ ง พอใจต่ อ รายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยง สําหรับการแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลความ
4.21 – 5.00
มีความต้องการมากที่สุด
3.41 - 4.20
มีความต้องการมาก
2.61 – 3.40
มีความต้องการปานกลาง
1.81 – 2.60
มีความต้องการน้อย
1.01 – 1.80
มีความต้องการน้อยที่สุด
4.3.2 ทดสอบเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการด้ า นเนื้ อ หาและรู ป แบบรายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยง จากความแตกต่างของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับและความต้องการด้านเนื้ อหาและรู ปแบบรายการข่าววิทยุ
กระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง” ผลการวิจยั นําเสนอเป็ น 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเปิ ดรับรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ตอนที่ 3 ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง และความต้องการด้าน
รู ปแบบผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ผูว้ ิจ ัย ได้ท ําการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ เป็ นลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่า งจาก
แบบสอบถามจากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย
นครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุ รินทร์ อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ และยโสธรจํานวน 400 คน
ที่มีอายุต้งั แต่15 ปี ขึ้นไป ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ โดยนําเสนอ
ข้อมูลเป็ นจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 4.1 - 4.5 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
200
200
400

ร้อยละ
50.00
50.00
100.00
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จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย ร้อยละ 50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ
อายุ
36-45 ปี
26-35 ปี
56 ปี ขึ้นไป
46-55 ปี
15-25 ปี
รวม

จํานวน (คน)
97
84
79
71
69
400

ร้อยละ
24.30
21.00
19.80
17.80
17.30
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ
24.30 รองลงมามีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.00 อายุ 56 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 19.75
อายุ 46-55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.75 และอายุ 15-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปวช./ปวส.
ประถมศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
101
97
85
74
40
3
400

ร้อยละ
25.30
24.30
21.30
18.50
10.00
0.80
100.00
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
25.25 รองลงมามีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 24.25 และระดับการศึกษาปวช./ปวส
คิดเป็ นร้อยละ 21.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน
77
69
52
50
48
42
37
25
400

เกษตรกรรม
ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ/ผูป้ ระกอบการ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับจ้างทัว่ ไป
รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
วิชาชีพอิสระ (แพทย์/พยาบาล/ทนายความสถาปนิก ฯลฯ)
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
รวม

ร้อยละ
19.25
17.25
13.00
12.50
12.00
10.50
9.25
6.25
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 19.25
รองลงมา ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ/ผูป้ ระกอบการ คิดเป็ นร้ อยละ 17.25 และมี
อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้
รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
10,001 – 20,000 บาท
รวม

จํานวน
186
127
87
400

ร้อยละ
46.50
31.75
21.75
100.00
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
46.50 รองลงมามีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 31.75 และมีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 21.75 ตามลําดับ

ตอนที่ 2 การเปิ ดรับรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละช่องทางการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ช่องทางการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
หอกระจายข่าว
อินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์
วิทยุ
โทรศัพท์มือถือ
เสี ยงตามสาย

รับฟัง
จํานวน ร้อยละ
255
63.75
218
54.50
204
51.00
113
28.25
101
25.25

ไม่รับฟัง
จํานวน ร้อยละ
145
36.25
182
45.50
196
49.00
287
71.75
299
74.75

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั งรายการข่าววิท ยุกระจายเสี ยงผ่าน
ช่องทางหอกระจายข่าวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63.75 รองลงมาผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์
คิดเป็ นร้อยละ 54.50 และผ่านช่องทางวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละ สถานีวทิ ยุหรื อคลื่นความถี่ในการรับฟังรายการข่าว
ของกลุ่มตัวอย่าง
ช่องทางการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
สถานีวทิ ยุ อสมท.
สถานีวทิ ยุชุมชน
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพภาคที่ 2
สถานีวทิ ยุเสี ยงจากทหารเรื อ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
165
144
43
31
11
6
400

ร้อยละ
41.25
36.00
10.75
7.75
2.75
1.50
100.00
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จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงจาก
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงแห่ ง ประเทศไทยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.25 รองลงมารั บ ฟั ง รายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงจากสถานี วิทยุ อสมท. คิดเป็ นร้ อยละ 36.00 และรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจาย
เสี ยงจากสถานีวทิ ยุชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละความถี่ต่อสัปดาห์ในการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ในการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ฟังทุกวัน
5-6 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
รวม

จํานวน (คน)
85
103
158
54
400

ร้อยละ
21.30
25.80
39.50
13.50
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่ ในการรับฟั งรายการข่าววิทยุ
กระจายเสี ยง 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมารับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
5-6 วันต่อสัป ดาห์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.75 และรั บ ฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงทุ กวัน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 21.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละ ประเภทข่าวที่กลุ่มตัวอย่างรับฟัง
ประเภทรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ข่าวท้องถิ่น
ข่าวการเมือง
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวการศึกษา
ข่าวท่องเที่ยว
ข่าวพยากรณ์อากาศ
ข่าวสังคม
ข่าวเกษตร
ข่าวกีฬา
ข่าวในพระราชสํานัก
ข่าวศิลปะ
ข่าวบันเทิง
ข่าวอาชญากรรม
ข่าววัฒนธรรม
ข่าวต่างประเทศ

รับฟัง
จํานวน ร้อยละ
96
24.00
92
23.00
87
21.75
74
18.50
68
17.00
61
15.25
55
13.75
50
12.50
31
7.75
25
6.25
21
5.25
21
5.25
20
5.00
17
4.25
0
0.00

ไม่รับฟัง
จํานวน ร้อยละ
304
76.00
308
77.00
313
78.25
326
81.50
332
83.00
339
84.75
345
86.25
350
87.50
369
92.25
375
93.75
379
94.75
379
94.75
380
95.00
383
95.75
400
100.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั งข่าวประเภทข่าวท้องถิ่น คิดเป็ น
ร้อยละ 24.00 รองลงมารับฟั งข่าวการเมือง คิดเป็ นร้อยละ 23.00 รับฟังข่าวเศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ
21.75 รั บ ฟั งข่ าวการศึ ก ษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.50 และรั บ ฟั งข่ าวท่ องเที่ ยว คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.00
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละช่วงเวลาในการรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของกลุ่มตัวอย่าง
ช่วงเวลาในการรับฟัง
ช่วงเช้า (06:00 - 09:00)
ช่วงหัวคํ่า (18:01 - 20:00)
ช่วงกลางคืน (20:00 - 24:00)
ช่วงบ่าย (13:01 - 16:00)
ช่วงสาย (09:01 - 11:00)
ช่วงกลางวัน (11:01 - 13:00)
ช่วงเย็น (16:01 - 18:00)
หลังเที่ยงคืนถึง 05:59 น.

รับฟัง
จํานวน
268
182
180
179
170
150
132
38

ร้อยละ
67.00
45.50
45.00
44.75
42.50
37.50
33.00
9.50

ไม่รับฟัง
จํานวน
ร้อยละ
132
33.00
218
54.50
220
55.00
221
55.25
230
57.50
250
62.50
268
67.00
362
90.50

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วง
เช้า (06.00 - 09.00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมารับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วงหัวคํ่า
(18.01-2 0.00น.) คิดเป็ นร้อยละ 45.50 และรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วงกลางคืน (20.00 24.00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละ ลักษณะการฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะการฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ฟังในเวลาว่าง
ฟังขณะขับรถ
ฟังพร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย
รวม

จํานวน (คน)
184
105
111
400

ร้อยละ
46.00
26.25
27.80
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ลักษณะการฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ฟังในเวลาว่างคิดเป็ นร้ อยละ 46.00 รองลงมาฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงพร้ อมทํา
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กิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยคิดเป็ นร้อยละ 27.75 และฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงขณะขับรถคิ ด
เป็ นร้อยละ 26.25 ตามลําดับ

ตอนที่ 3 ความต้ องการด้ านเนือ้ หารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง และระดับความต้ องการ
ด้ านรู ปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าว
วิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมและรายด้าน
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าว
1. คุณภาพข่าว
2. คุณค่าของข่าว
3. ประเภทข่าว
รวม

ระดับความต้องการ
SD.
4.31
.474
4.25
.5.27
3.58
.419
3.85
.294

การแปลผล

อันดับ

มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
3

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านเนื้ อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.85,S.D=.294) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี ความต้องการใน
ระดับมากทุ กด้าน เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยคือ ความต้องการเนื้ อหาข่าวด้านคุณภาพ
ข่าวมากที่ สุ ด ( = 4.3,S.D=.474) รองลงมาคื อด้านคุ ณค่าของข่าว ( =4.25, S.D=.527) และด้าน
ประเภทข่าว ( = 3.58, S.D=.419) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านเนื้อหา
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ด้านประเภทข่าว

ประเภทข่าว

มาก
ที่สุด
1.ท้องถิ่น
73
(18.3)
2.สังคม
45
(11.2)
3.บันเทิง
37
(9.2)
4.ศิลปะ
38
(9.5)
13.วัฒนธรรม
42
(10.5)
6.เศรษฐกิจ
36
(9.0)
7.พยากรณ์
35
อากาศ
(8.8)
8.เกษตร
40
(10.0)
9.ท่องเที่ยว
39
(9.8)
10.กีฬา
31
(7.8)
11.อาชญากรรม 30
(7.5)
12.การศึกษา
19
(4.8)

ระดับความต้องการ
มาก
ปาน น้อย
กลาง
187
139
0
(46.8) (34.8) (0.0)
212
143
0
(53.0) (35.8) (0.0)
184
179
0
(46.0) (44.8) (0.0)
182
180
0
(45.5) (45.0) (0.0)
172
186
0
(43.3) (46.5) (0.0)
177
186
0
(44.3) (46.4) (0.0)
476
189
0
(44.0) (47.2) (0.0)
168
192
0
(42.0) (48.0) (0.0)
167
194
0
(41.8) (48.4) (0.0)
143
226
0
(35.8) (56.4) (0.0)
144
226
0
(36.0) (56.5) (0.0)
161
220
0
(40.2) (55.0) (0.0)

น้อย
ที่สุด
1
(0.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

รวม

SD.

การแปล
ผล

400
3.83 .724
มาก
(100.0)
400
3.76 .641
มาก
(100.0)
400
3.65 .644
มาก
(100.0)
400
3.65 .648
มาก
(100.0)
400
3.64 .664
มาก
(100.0) (มาก)
400
3.62 .657
มาก
(100.0)
400
3.62 .643
มาก
(100.0)
400
3.62 .661
มาก
(100.0)
400
3.61 .658
มาก
(100.0)
400
3.51 .637
มาก
(100.0)
400
3.51 .633
มาก
(100.0)
400
3.50 .588 ปาน
(100.0)
กลาง
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ประเภทข่าว
13.ต่างประเทศ
14.การเมือง
15.พระราชสํานัก

มาก
ที่สุด
16
(4.0)
9
(2.3)
11
(2.8)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย น้อย รวม
กลาง
ที่สุด
136
248
0
0
400
(34.0) (62.0) (0.0) (0.0) (100.0)
158
221
12
0
400
(39.5) (55.2) (3.0) (0.0) (100.0)
156
217
14
2
400
(39.0) (54.2) (3.5) (0.5) (100.0)
ค่าเฉลี่ยรวม

การ
SD. แปลผล
3.42
3.41
3.40
3.58

.570

ปาน
กลาง
.590 ปาน
กลาง
.629 ปาน
กลาง
.419 มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านเนื้ อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ด้านประเภทข่าว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.58,S.D=.419) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ค วามต้องการฟั ง รายการข่าววิท ยุก ระจายเสี ยงประเภทข่าวท้องถิ่ น อยู่ในระดับ มากมี
ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( =3.83,S.D=.724) รองลงมาคื อ ต้อ งการฟั ง รายการข่ าววิ ท ยุก ระจาย เสี ย ง
ประเภทข่าวสังคม ( =3.76,S.D=.641) และต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงประเภทข่าว
บันเทิ ง ( =3.65, S.D=.644) ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ก ลุ่มตัวอย่างชอบฟั งข่าวประเภทต่างๆ อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นข่าวในพระราชสํานัก ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา และข่าวต่างประเทศที่มีความ
ต้องการรับฟังจากวิทยุกระจายเสี ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านเนื้อหา
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ด้านคุณภาพข่าว

คุณภาพข่าว

มาก
ที่สุด
1. มีแหล่งที่มาที่
199
ชัดเจน
(49.8)
2. มีความถูกต้อง
197
ชัดเจน
(49.2)
3. มีความกระชับ
191
ตรงประเด็น
(47.8)
4. ใช้ภาษาถูกต้อง 123
(30.7)
5. มีความเป็ นกลาง 120
(30.0)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง
177
22
2
(44.2) (5.5) (0.5)
173
27
2
(43.2) (6.8) (0.5)
183
24
2
(45.7) (6.0) (0.5)
224
49
3
(56.0) (12.2) (0.8)
219
54
7
(54.8) (13.4) (1.8)
ค่าเฉลี่ยรวม

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
1
(0.3)
0
(0.0)
1
(0.3)
0
(0.0)

รวม
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)

SD.

การ
แปลผล

4.43 .622

มาก

4.41 .661

มาก

4.41 .626

มาก

4.16 .676

มาก

4.13 .699

มาก

4.31 .414

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการข่ าววิ ท ยุ
กระจาย เสี ยง ด้านคุณภาพของข่าว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.31,S.D=.474) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการคุณภาพข่าวที่มีแหล่งที่มาที่ชดั เจนมากที่สุด ( =4.43,S.D=.622) รองลงมาคือมีความ
กระชับ ตรงประเด็น ( =4.41,S.D=.626) มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ มีความถู กต้องชัดเจน ( =4.41,
S.D=.661) และมีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ( = 4.16, S.D=.676) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านเนื้อหา
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ด้านคุณค่าของข่าว

คุณค่าของข่าว

ระดับความต้องการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
170
199
29
2
0
400 4.34
(42.5) (49.8) (7.2) (0.5) (0.0) (100.0)
142
216
40
2
0
400 4.25
(35.5) (54.0) (10.0) (0.5) (0.0) (100.0)

1. ความทัน
เหตุการณ์
2. ความสําคัญ
ความเด่น และ
มีผลกระทบ
ต่อสังคม
3. ความน่าสนใจ
137
219
38
6
0
เป็ นกระแสสังคม (34.2) (54.8) (9.5) (1.5) (0.0)
4. ความใกล้ชิด คือ 148
200
43
6
3
เป็ นข่าวเกิด
(37.0) (50.0) (10.7) (1.5) (0.8)
ใกล้ตวั เกี่ยวข้อง
กับการดําเนิ น
ชีวติ ประจําวัน
และการ
ประกอบอาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม

.633

การ
แปล
ผล
มาก

.645

มาก

400 4.22
(100.0)
400 4.21
(100.0)

.672

มาก

.750

มาก

4.25

.527

มาก

SD.

จากตารางที่ 4.15พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการข่ า ววิ ท ยุ
กระจายเสี ยง ด้านคุณค่าของข่าว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.25,S.D=.527) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่ามีความต้องการในระดับมากทุกข้อเมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความ
ต้องการคุ ณค่าของข่าวในประเด็นความทันเหตุการณ์ มากที่ สุด ( =4.34,S.D=.633) รองลงมาคื อ
ความสําคัญความเด่นและมีผลกระทบต่อสังคม ( =4.25,S.D=.645)และความน่าสนใจเป็ นกระแส
สังคม ( = 4.22, S.D=.672) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการ
และวิธีการนําเสนอ รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง โดยรวมและรายด้าน
ความต้องการ
1. ผูด้ าํ เนิ นรายการ
2. รู ปแบบรายการข่าว
3. วิธีการนําเสนอข่าว
4. ช่วงเวลาในการนําเสนอข่าว
5. ความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว
รวม

ระดับความต้องการ
SD.
4.55
.539
4.07
.360
3.91
.526
3.55
.426
3.15
.217
3.87
.259

การแปลผล

อันดับ

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

1
2
3
4
5

จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนิ นรายการและ
วิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( =3.87,S.D=.259) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความต้องการด้านผูด้ าํ เนิ นรายการมากที่สุด
( = 4.55,S.D=.539) รองลงมาคือด้านรู ปแบบรายการข่าวมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.07,
S.D=.360) รองลงมาคือ ด้านวิธีการนําเสนอข่าว ( = 3.91, S.D=.526) รองลงมาคือด้านช่วงเวลา
ในการนําเสนอข่าว ( = 3.55, S.D=.426) ตามลําดับ ส่ วนด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว
มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.15, S.D=.217)
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านรู ปแบบ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ระดับความต้องการ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
1.คุยข่าวหรื อเล่า
179
201
20
0
ข่าว
(44.8) (50.2) (5.0) (0.0)
2.วิเคราะห์ข่าว
180
174
45
1
(45.0) (43.4) (11.3) (0.3)
3.สัมภาษณ์
162
197
39
1
(40.4) (49.3) (9.7) (0.3)
4.วิจารณ์ข่าว
144
214
42
0
(36.0) (53.5) (10.5) (0.0)
5.นิตยสารข่าว*
113
206
72
9
(28.2) (51.5) (18.0) (2.3)
6.รายงานข่าว**
99
218
76
7
(24.8) (54.4) (19.0) (1.8)
7.อ่านข่าว***
80
215
100
5
(20.0) (53.7) (25.0) (1.3)
8.รายการสารคดี
27
168
95
110
เชิงข่าว
(6.8) (42.0) (23.8) (27.4)
ค่าเฉลี่ยรวม
*รายการที่มีการนําเสนอข่าวหลายรู ปแบบ
**รายการที่มีผสู ้ ื่ อข่าวรายงานข่าวจากจุดเกิดเหตุ
***รายการที่มีผปู ้ ระกาศอ่านข่าวจากห้องส่ งสถานีวทิ ยุ
รู ปแบบรายการ
ข่าว

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

SD.

การแปล
ผล

4.40

.583

มาก

4.33

.680

มาก

4.30

.670

มาก

4.26

.633

มาก

4.06

.742

มาก

4.02

.712

มาก

3.93

.754

มาก

3.28

.943

4.07

.360

ปาน
กลาง
มาก

รวม
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามต้อ งการด้านรู ป แบบรายการข่ าววิท ยุ
กระจายเสี ยง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.07,S.D=.360) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความ
ต้องการในระดับ มากทุก ข้อ ยกเว้น รายการสารคดี เชิ งข่า ว มีค วามต้องการในระดับ ปานกลาง
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เมื่อ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
รู ปแบบคุยข่าวหรื อเล่าข่าวมากที่สุด ( =4.40,S.D=.583)รองลงมาคือรู ปแบบรายการวิเคราะห์ข่าว
( = 4.33, S.D=.680) และรู ปแบบรายการสัมภาษณ์ข่าว ( = 4.30, S.D=.670) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการด้านช่วงเวลา
ในการนําเสนอข่าว
ช่วงเวลา
ในการนําเสนอ
ข่าว
1.ช่วงเช้า
(06:00-09:00)
2. ช่วงกลางคืน
(20:00-24:00)
3.ช่วงสาย
(09:01-11:00)
4.ช่วงกลางวัน
(11:01-13:00)
5.ช่วงบ่าย
(13:01-16:00)
6.ช่วงเย็น
(16:01-18:00)
7.ช่วงหัวคํ่า
(18:01-20:00)
8. หลังเที่ยงคืนถึง
05:59 น.

มาก
ที่สุด
172
(43.0)
78
(19.5)
48
(12.0)
7
(1.8)
63
(15.7)
55
(13.8)
57
(14.2)
1
(0.3)

ระดับความต้องการ
มาก
ปาน น้อย
กลาง
208
20
0
(52.0) (5.0) (0.0)
175
126
16
(43.8) (31.5) (4.0)
211
122
12
(52.8) (30.4) (3.0)
15
240
136
(3.7) (60.0) (34.0)
176
150
6
(44.0) (37.5) (1.5)
181
140
19
(45.2) (35.0) (4.7)
166
153
18
(41.5) (38.3) (4.5)
111
129
130
(27.7) (32.3) (32.5)
ค่าเฉลี่ยรวม

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
5
(1.3)
7
(1.8)
2
(0.5)
5
(1.3)
5
(1.3)
6
(1.5)
29
(7.2)

SD.

การ
แปลผล

4.38

.580

มาก

3.76

.853

มาก

3.75

.785

มาก

2.72

.626

3.72

.791

ปาน
กลาง
มาก

3.66

.820

มาก

3.63

.837

มาก

2.81

.932

3.55

.426

ปาน
กลาง
มาก

รวม
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามต้องการด้า นช่ วงเวลาในการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.55,S.D=.426) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
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พบว่า มีความต้องการในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนถึง 05.59 น. และช่วงเวลา
กลางวัน 11.01-13.00 น. มีความต้องการในระดับปานกลาง เมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้ อ ยพบว่ า มี ค วามต้ อ งการฟั ง รายการข่ า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงช่ ว งเช้ า (06:00-09:00)มากที่ สุ ด
( =4.38,S.D=.580) รองลงมาคื อช่ วงกลางคื น (20:00-24:00) ( = 3.76, S.D=.853) และช่ วงบ่าย
(13:01-16:00)( = 3.72, S.D=.791) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านความยาว
ในการนําเสนอข่าว
ความยาว
ในการนําเสนอ มากที่สุด
ข่าว
1. 30 นาที
237
(59.3)
2. 10 – 15 นาที
4
(1.0)
3. 3–5 นาที
4
(1.0)
4. 1 ชัว่ โมง
0
(0.0)
5.มากกว่า
3
1 ชัว่ โมง
(0.8)

ระดับความต้องการ
มาก ปาน
น้อย
กลาง
151
12
0
(37.7) (3.0) (0.0)
231
164
1
(57.7) (41.0) (0.3)
145
227
22
(36.3) (56.7) (5.5)
89
25
237
(22.2) (6.3) (59.3)
35
42
147
(8.8) (10.4) (36.7)
ค่าเฉลี่ยรวม

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
2
(0.5)
49
(12.2)
173
(43.3)

SD.

การ
แปลผล

4.56

.554

มาก

3.60

.516

มาก

3.32

.615

2.39

.964

ปาน
กลาง
มาก

1.87

.970

น้อย

3.15

.217

ปาน
กลาง

รวม
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ความยาวในการนําเสนอข่าว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.15,S.D=.217) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า มีความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงความยาว 30 นาที มากที่สุด ( =4.56,
S.D=.554) รองลงมาคือความยาวในการนําเสนอ 10-15 นาที ( = 3.60, S.D=.516) รองลงมาความ
ยาวในการนําเสนอ 3-5 นาที มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.32, S.D=.615) ส่ วนความ
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ยาวในการนําเสนอรายการข่าว 1 ชัว่ โมงและมากกว่า 1 ชัว่ โมง กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยูใ่ น
ระดับน้อย ( = 2.39, S.D=.964) และ ( = 1.87, S.D=.970) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.20 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านผูด้ าํ เนิ นรายการ
ระดับความต้องการ
ผูด้ าํ เนิ นรายการ มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย รวม
กลาง
ที่สุด
1.เป็ นผูส้ ามารถ
297
89
6
4
4
400
อ่านหรื อเล่าข่าว (74.3) (22.2) (1.5) (1.0) (1.0) (100.0)
ได้เข้าใจง่าย
2.เป็ นผูใ้ ช้ภาษา
264
119
13
3
1
400
สุ ภาพ
(66.0) (29.7) (3.2) (0.8) (0.3) (100.0)
3.มีความเป็ น
252
133
9
3
3
400
กันเอง
(63.0) (33.2) (2.2) (0.8) (0.8) (100.0)
4.เป็ นผูอ้ ่าน
234
149
9
5
3
400
ออกเสี ยงถูกต้อง (58.8) (37.2) (2.3) (1.2) (0.8) (100.0)
ตามหลัก
ภาษาไทย
5.เป็ นผูม้ ีความ
226
155
12
6
1
400
เป็ นกลาง
(56.5) (38.7) (3.0) (1.5) (0.3) (100.0)
6.เป็ นผูม้ ีความรู ้
211
154
30
3
2
400
ในข่าวที่
(52.7) (38.5) (7.5) (0.8) (0.5) (100.0)
นําเสนอ
ค่าเฉลี่ยรวม

SD.

การแปล
ผล

4.68

.655

มาก
ที่สุด

4.61

.616

4.57

.653

4.52

.679

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.50

.657

มาก

4.42

.757

มาก

4.55

.539

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ในด้านผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =4.55,S.D=.539) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความต้องการในระดับมากที่สุดทุ กข้อยกเว้นเป็ นผูม้ ีความรู้ ในข่าวที่นาํ เสนอ และเป็ นผูม้ ี
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ความเป็ นกลาง กลุ่มตัวอย่างมี ความต้องการในระดับมากเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ ยจากมากไปหา
น้อยพบว่ามี ความต้องการผูด้ าํ เนิ นรายการเป็ นผูส้ ามารถอ่านหรื อเล่ าข่าวได้เข้าใจง่าย มากที่ สุ ด
( =4.68,S.D=.655) รองลงมาคื อเป็ นผูใ้ ช้ภาษาสุ ภาพ ( =4.61,S.D=.616) และมีความเป็ นกันเอง
( =4.57,S.D=.653) ตามลําดับ
ตารางที่ 4.21 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการด้านวิธีการ
นําเสนอข่าว
ระดับความต้องการ
วิธีการนําเสนอข่าว มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.เล่าข่าว
205
170
18
3
4
(51.2) (42.5) (4.5) (0.8) (1.0)
2.ใช้ภาษาถิ่นอีสาน 138
210
42
7
3
ในการนําเสนอ
(34.5) (52.5) (10.5) (1.7) (0.8)
3.รายงานข่าวโดย
138
201
45
12
4
ผูส้ ื่ อข่าวจากพื้นที่ (34.5) (50.2) (11.3) (3.0) (1.0)
เกิดเหตุ
4.อ่านข่าว
66
188
125
16
5
(16.5) (47.0) (31.2) (4.0) (1.3)
5.สัมภาษณ์
71
159
146
18
6
(17.7) (39.8) (36.5) (4.5) (1.5)
6.วิเคราะห์ข่าว
52
174
150
19
5
(13.0) (43.5) (37.5) (4.7) (1.3)
7.สารคดีเชิงข่าว
63
155
145
28
9
(15.7) (38.8) (36.2) (7.0) (2.3)
ค่าเฉลี่ยรวม

SD.

การ
แปลผล

400 4.42
(100.0)
400 4.18
(100.0)
400 4.14
(100.0)

.757

มาก

.745

มาก

.805

มาก

400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)
400
(100.0)

3.74

.826

มาก

3.68

.869

มาก

3.62

.816

มาก

3.59

.913

มาก

3.91

.525

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามต้อ งการในด้า นวิ ธี ก ารนํา เสนอข่ า ว
โดยรวม อยู่ในระดับ มาก ( =3.91,S.D=.525) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ความต้องการใน
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ระดับมากทุกข้อ เรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่ามีความต้องการวิธีการนําเสนอ
โดยใช้วิธีการเล่าข่าวมากที่สุด ( =4.42,S.D=.757) รองลงมาคือใช้ภาษาถิ่ นอีสานในการนําเสนอ
( =4.18,S.D=.745) และรายงานข่าวโดยผูส้ ื่ อข่าวจากพื้นที่เกิดเหตุ ( =4.14,S.D=.805) ตามลําดับ

ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ในการทดสอบสมมติ ฐ านการวิจ ยั กํา หนดระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
โดยนําเสนอตามลําดับตารางที่ 4.22 - 4.40 ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือตอนล่างแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างที่มีเพศ
แตกต่างกันมีมีการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง จําแนกตามเพศ
เพศ
การเปิ ดรับฟัง
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง

ชาย
(N=200)
3.55

SD.
.97

หญิง
(N=200)
SD.
3.54
.73

t

Sig.
(2-tailed)

.034

.980

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่า t โดยรวมเท่ากับ .034 และค่า P-Value เท่ ากับ .982 มี ค่ า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีเพศแตกต่างกันมี
การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.23 การเปรี ยบเทียบระดับการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ลักษณะทาง
ประชากร
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
33.045
344.052
377.097
110.337
266.761
377.097
266.672
110.425
377.098
161.412
215.685
377.097

Df
4
395
399
5
394
399
7
392
399
2
397
399

MS
8.261
.871

F
9.485

Sig.
.000**

22.067
.677

32.593

.000**

33.334
.282

118.031

.000**

80.706
.543

148.551

.000**

** P-Value < 0.01
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟังข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

58
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามอายุ
อายุ

26-35 ปี

3.56

36-45 ปี

3.57

46-55 ปี

3.97

55 ปี ขึ้นไป
** P-Value < 0.01

3.62

26-35 ปี
3.56
0.55**
(0.00)
-

36-45 ปี
3.57
0.56**
(0.00)
0.01
-

46-55 ปี
3.97
0.96**
(0.00)
0.41**
(0.00)
0.40**
(0.00)
-

55 ปี ขึ้นไป
3.62
0.61**
(0.00)
0.06
0.05
0.61**
(0.00)
--
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15-25 ปี

ค่าเฉลี่ย
3.01

15-25 ปี
3.01
-
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดฟั ง
รายการข่ าวสถานี วิท ยุก ระจายเสี ยง จําแนกตามอายุของประชาชนที่ มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.01
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46-55 ปี มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงมาก
ที่สุด สู งกว่าประชาชนกลุ่มอายุอื่นทุกกลุ่ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36-45 ปี มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงน้อย
กว่าประชาชนกลุ่มอายุ 46-55 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 26-35 ปี มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงน้อย
กว่าประชาชนกลุ่มอายุ 46-55 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-25 ปี มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงน้อย
กว่าประชาชนกลุ่มอายุอื่นทุกกลุ่ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

60
ตารางที่ 4.25 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
ค่าเฉลี่ย
4.31
4.31
3.75

ปวข./ปวส.

3.63

ปริ ญญาตรี

3.01

สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่น ๆ
** Value < 0.01

2.70
3.00

ปวช./ปวส.
3.63
0.68
(0.00)**
0.12
-

ปริ ญญาตรี
3.01
1.30
(0.00)**
0.74
(0.00)**
0.62
(0.00)**
-

สู งกว่าปริ ญญาตรี
2.70
1.61
(0.00)**
1.05
(0.00)**
0.93
(0.00)**
0.31
(0.037)*
-

อื่น ๆ
3.00
1.31
(0.00)**
0.75
(0.00)**
0.63
(0.00)**
0.01
0.30
-

60

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา
3.75
0.56
(0.00)**
-

61
จากตารางที่ 4.25 พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับ
ฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามระดับการศึกษา ของประชาชนที่มีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนในพื้ นที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ า ง ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษามีการเปิ ดรับฟังรายการข่าวสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง สู งกว่าประชาชนที่จบการศึกษาทุก
ระดับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี เปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงสู งกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปวช./ปวส . มี เ ปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วส ถานี
วิทยุกระจายเสี ยงสู งกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ จบการศึ ก ษ าระดั บ ปริ ญ ญ าตรี มี เ ปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วส ถานี
วิทยุกระจายเสี ยงสู งกว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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ตารางที่ 4.26 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

พนักงาน
รับราชการ/
วิชาชีพ ธุ รกิจ
บริ ษทั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อิสระ ส่ วนตัว
เอกชน
ค่าเฉลี่ย
2.76
2.72
2.76
2.75
2.76
0.04
0.00
0.01
2.72

ธุ รกิจส่ วนตัว

2.75

เกษตรกรรม

4.54

รับจ้างทัว่ ไป

4.00

2.76

-

0.04

0.03

-

0.01
-

รับจ้าง
ทัว่ ไป

นักเรี ยน/ พ่อบ้าน/
นักศึกษา แม่บา้ น

4.54
1.78
(0.00)**
1.82
(0.00)**
1.78
(0.00)**
1.79
(0.00)**
-

4.00
1.24
(0.00)**
1.28
(0.00)**
1.24
(0.00)**
1.25
(0.00)**
0.54
(0.00)**
-

4.00
1.24
(0.00)**
1.28
(0.00)**
1.24
(0.00)**
1.25
(0.00)**
0.54
(0.00)**
0.00

อื่นๆ

4.88
2.67
2.12
0.09
(0.00)**
2.16
0.05
(0.00)**
2.12
0.09
(0.00)**
2.13
0.08
(0.00)**
0.34
1.84
(0.00)** (0.00)**
0.88
1.33
(0.00)** (0.00)**
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รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
วิชาชีพอิสระ

เกษตร
กรรม

63
ตารางที่ 4.26 (ต่อ)

อาชีพ

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

4.88

อื่น ๆ
**p Value < 0.01

2.67

รับราชการ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิชาชีพ
อิสระ

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

2.72

2.76

2.75

เกษตร รับจ้าง นักเรี ยน/
กรรม ทัว่ ไป นักศึกษา

พ่อบ้าน/
แม่บา้ น

4.54

4.88
0.88
(0.00)**
-

4.00

4.00
-

อื่นๆ
2.67
1.33
(0.00**
2.21
(0.00)**
-
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นักเรี ยน/นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย
4.00

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน
2.76
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดรับ
ฟั งรายการข่าวสถานี วิท ยุกระจายเสี ยง จําแนกตามอาชี พ ของประชาชนที่มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ที่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีการเปิ ดรับฟังรายการข่าวสถานีวิทยุกระจายเสี ยง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง
ทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา และพ่อบ้านแม่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ประกอบอาชี พ รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าว
สถานี วิทยุกระจายเสี ยง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชี พเกษตรกรรม รับจ้างทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา
และพ่อบ้านแม่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ประกอบวิชาชี พอิสระ มีการเปิ ดรับฟังรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชี พเกษตรกรรม รับจ้างทัว่ ไป นักเรี ยน/นักศึกษา และพ่อบ้านแม่บา้ น อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว มี ก ารเปิ ดรั บ ฟั ง รายการข่ า วสถานี วิท ยุ
กระจาย เสี ย ง น้อ ยกว่าประชาชนที่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม รั บ จ้า งทัว่ ไป นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา และ
พ่อบ้านแม่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมมี ก ารเปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง สู งกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐวิชาชี พอิสระ และนักเรี ยน/นักศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีการเปิ ดรับฟั ง
รายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงน้อยกว่าประชาชนที่ เป็ นพ่อบ้านแม่บา้ นอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป มี ก ารเปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง สู งกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รั ฐวิช าชี พ อิ ส ระ อย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และมี ก ารเปิ ดรั บ ฟั ง รายการข่ า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงน้อยกว่าประชาชนมีอาชี พเกษตรกรรม และประชานที่เป็ นพ่อบ้านแม่บา้ น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา มี ก ารเปิ ดรั บ ฟั ง รายการข่ า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง สู งกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รั ฐวิช าชี พ อิ ส ระ อย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และมี ก ารเปิ ดรั บ ฟั ง รายการข่า วสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงน้อยกว่าประชาชนมีอาชี พเกษตรกรรม และประชานที่เป็ นพ่อบ้านแม่บา้ น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ประชาชนที่ เป็ นพ่อบ้านแม่บา้ น มีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยงสู ง
กว่าประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

66
ตารางที่ 4.27 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามรายได้
อายุ

10,001-20,000 บาท

3.06

20,001 บาทขึ้นไป

2.89

10,001-20,000 บาท
3.06
1.17**
(0.00)
-

20,001 บาทขึ้นไป
2.89
1.34**
(0.00)
0.17
-
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ตํ่ากว่า 10,000 บาท

ค่าเฉลี่ย
4.23

ตํ่ากว่า 10,000 บาท
4.23
-

** P-Value < 0.01
จากตารางที่ 4.27 พบว่า การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยของการเปิ ดฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง จําแนกตามรายได้ของ
ประชาชนที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาทมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง สู งกว่าประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และ
สู งกว่าประชาชนที่มีรายได้ต้งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรของประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือตอนล่างแตกต่างกัน มีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีเพศ
แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ความต้องการด้านเนื้อหา
รายการข่าว
1. ประเภทข่าว
2. คุณภาพข่าว
3. คุณค่าของข่าว
รวม

ชาย
(N=200)
3.57
4.31
4.21
3.83

SD.
.418
.475
.544
.299

หญิง
(N=200)
SD.
3.59
.420
4.30
.474
4.30
.509
3.86
.291

t

Sig.
(2-tailed)

.020
.261
.053
.727

.889
.610
.818
.394

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่ า t โดยรวมเท่ ากับ .727 และค่ า P-Value เท่ ากับ .394 มี ค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างจําแนกตามอายุ
ความต้องการ

แหล่งความ
แปรปรวน
1. ประเภทข่าว
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. คุณภาพข่าว
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. คุณค่าของข่าว ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.642
69.380
70.022
1.120
88.454
89.574
.169
110.825
110.994
.309
34.377
34.686

Df
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

MS
.161
.176

F
.914

Sig.
.456

.280
.224

1.251

.289

.042
.281

.151

.963

.077
.087

.888

.471

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ค่า F โดยรวมเท่ากับ .888 และค่า P-Value เท่ ากับ.471 มี ค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่ าวคื อประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ มีอายุแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน

69
สมมติ ฐานการวิจั ยที่ 2.3 ประชาชนในพื้ น ที่ ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง จําแนกตามระดับการศึกษา
ความต้องการ
1. ประเภทข่าว

แหล่งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุ่ม
1.637
ภายในกลุ่ม
68.386
รวม
70.022
2. คุณภาพข่าว
ระหว่างกลุ่ม
1.631
ภายในกลุ่ม
87.944
รวม
89.574
3. คุณค่าของข่าว ระหว่างกลุ่ม
1.807
ภายในกลุ่ม
109.187
รวม
110.994
รวม
ระหว่างกลุ่ม
.456
ภายในกลุ่ม
34.230
รวม
34.686

df
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

MS
.327
.174

F
1.886

Sig.
.096

.326
.223

1.461

.202

.361
.277

1.304

.261

.091
.087

1.049

.388

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ค่า F โดยรวมเท่ากับ 1.049 และค่า P-Value เท่ากับ .388 มีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่าวคือ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้ อหารายการ
ข่าววิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน

70
สมมติฐานการวิจั ยที่ 2.4 ประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ที่ มี
อาชีพแตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง จําแนกตามระดับอาชีพ
ความต้องการ
1. ประเภทข่าว

2. คุณภาพข่าว

3. คุณค่าของข่าว

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.749
67.273
70.022
1.847
87.727
89.574
3.263
107.731
110.994
1.115
33.571
34.686

df
7
392
399
7
392
399
7
392
399
7
392
399

MS
.344
.172

F
1.997

Sig.
.046*

.231
.224

1.029

.413

.408
.276

1.481

.162

.139
.086

1.623

.116

* P-Value < 0.05
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีอาชี พ
แตกต่า งกันมีความต้องการด้านประเภทข่าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
แต่เมื่อพิจารณาค่า F โดยรวมเท่ากับ 1.623 และค่า P-Value เท่ากับ .116 มีค่ามากกว่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีอาชี พแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ทําการทดสอบประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างที่ มีอาชี พใดที่ มี
ความต้องการเนื้ อหาของข่ าววิท ยุกระจายเสี ยงด้านประเภทข่าวต่างกัน ผูว้ ิจยั ใช้วิธี การทดสอบ
ผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ได้ผลดังตารางที่ 4.26

71
ตารางที่ 4.32 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความต้องการด้านประเภทข่าวจําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

พนักงานบริ ษทั เอกชน

ค่าเฉลี่ย
3.58
3.54

วิชาชีพอิสระ

3.68

ธุรกิจส่ วนตัว

3.58

เกษตรกรรม

3.62

รับจ้างทัว่ ไป

3.56

-

วิชาชีพ
อิสระ

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

เกษตร
กรรม

รับจ้าง
ทัว่ ไป

นักเรี ยน/
นักศึกษา

3.68
0.10

3.58
0.00

3.62
0.04

3.56
0.02

3.62
0.04

0.14

0.04

0.08

0.02

0.08

-

0.10

0.06

0.12

0.06

-

0.04

0.21

0.04

-

0.06

0.00

-

0.06

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

อื่นๆ

3.33
0.25
(0.012)*
0.21
(0.042)*
0.35
(0.002)**
0.248
(0.011)*
0.29
(0.003)**
0.23
(0.026)*

4.02
0.44
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รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงาน รับราชการ/
บริ ษทั
เจ้าหน้าที่
เอกชน
ของรัฐ
3.58
3.54
0.04

0.48
0.34
0.44
0.40
0.46

72
ตารางที่ 4.32 (ต่อ)
* P-Value < 0.05, ** P-Value < 0.01
อาชีพ

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

3.33

รับราชการ/
วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่
อิสระ
ของรัฐ
3.54
3.68

ธุรกิจ
ส่ วนตัว

เกษตร
กรรม

รับจ้าง
ทัว่ ไป

นักเรี ยน/
นักศึกษา

พ่อบ้าน/
แม่บา้ น

3.58

3.62

3.56

3.62
-

3.33
0.29
(0.005)**
-

อื่นๆ
4.02
0.41
0.69
(0.007)*

จากตารางที่ 4.32 พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความต้องการรับฟังรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง ด้านประเภทข่าว
จําแนกตามอาชี พของประชาชนที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พพ่อบ้านและแม่บา้ น มีความต้องการด้านประเภทข่าว
ตํ่ากว่าอาชีพอื่นทุกอาชีพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

72

นักเรี ยน/นักศึกษา

ค่าเฉลี่ย
3.62

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน
3.58

73
สมมติ ฐานการวิจั ยที่ 2.5 ประชาชนในพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างที่ มี
รายได้แตกต่างกันมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างจําแนกตามระดับรายได้
ความต้องการ
1. ประเภทข่าว

2. คุณภาพข่าว

3. คุณค่าของข่าว

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.329
69.694
70.022
.472
89.103
89.574
.747
110.248
110.994
.329
69.694
70.022

df
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

MS
.164
.176

F
.936

Sig.
.393

.236
.224

1.051

.350

.373
.278

1.345

.262

.164
.176

.936

.393

* P-Value < 0.05
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ค่า F โดยรวมเท่ากับ .936 และค่า P-Value เท่ากับ .393 มี ค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิ จ ั ย (H1) กล่ า วคื อ ประชาชนในพื้ นที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ า งในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ มีรายได้แตกต่างกันมี
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุ กระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน

74
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ลักษณะทางประชากรของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง แตกต่า งกัน มี ค วามต้อ งการด้า นรู ป แบบรายการข่า ววิท ยุก ระจายเสี ย ง
แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีเพศ
แตกต่ า งกัน มี ค วามต้ อ งการด้ า นรู ป แบบผู ้ด ํา เนิ น รายการและวิ ธี ก ารนํ า เสนอรายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 การเปรี ยบเทียบความต้องการด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
จําแนกตามเพศ
เพศ
ความต้องการ
1. รู ปแบบรายการข่าว
2. ช่วงเวลาในการนําเสนอข่าว
3. ความยาวของเวลาที่นาํ เสนอ
ข่าว
4. ผูด้ าํ เนิ นรายการ
5. วิธีการนําเสนอข่าว
รวม

ชาย
(N=200)
SD.
4.06
.379
3.55
.416
3.14
.208

หญิง
(N=200)
SD.
4.09 .341
3.55 .436
3.15 .225

t

Sig.
(2-tailed)

2.790
.528
.041

.096
.468
.839

4.55
3.90
3.86

4.55
3.92
3.88

.142
.146
.301

.757
.752
.583

.555
.525
.259

.525
.527
.260

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ค่า t โดยรวมเท่ากับ .301 และค่า P-Value เท่ ากับ .583 มี ค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่ าวคื อ ประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างมี เพศแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน

75
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีอายุ
ต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนินรายการและวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
จําแนกตามอายุ
ความต้องการ

แหล่งความ
แปรปรวน
1. รู ปแบบรายการ ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ช่วงเวลาในการ ระหว่างกลุ่ม
นําเสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความยาวของเวลา ระหว่างกลุ่ม
ที่นาํ เสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ผูด้ าํ เนิ นรายการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.วิธีการนําเสนอ
ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.526
51.079
51.605
.738
71.767
72.506
.582
18.172
18.754
1.143
114.816
115.958
1.374
108.880
110.254
.191
26.608
26.799

df
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

MS
.132
.129

F
1.018

Sig.
.398

.185
.182

1.016

.399

.145
.046

3.162

.014*

.286
.291

.983

.417

.344
.276

1.246

.291

.048
.067

.758

.587
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จากตารางที่ 4.35 พบว่าด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว ค่า F เท่ากับ 3.162 และ
ค่ า P-Value เท่ า กับ .014 มี ค่ า น้ อ ยกว่า นัย สํ า คัญ ดัง นั้น ประชาชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้านความยาวของเวลานําเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ค่า F โดยรวมเท่ากับ .758 และค่า P-Value เท่ากับ .587มีค่ามากกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั (H 1 )
กล่าวคือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างมีอายุแตกต่างกันมีความต้องการด้าน
รู ปแบบรายการ ช่วงเวลาการนําเสนอ ด้านผูด้ าํ เนินรายการ และด้านวิธีการนําเสนอข่าวโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
ทําการทดสอบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างที่มีอายุกลุ่มใดที่มี
ความต้อ งการความยาวของเวลานําเสนอรายการข่ า ววิท ยุก ระจายเสี ย งต่ างกัน ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก าร
ทดสอบผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ได้ผลดังตารางที่ 4.36 \
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ตารางที่ 4.36 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอ
ข่าวจําแนกตามอายุ
อายุ

15-25 ปี
ค่าเฉลี่ย 3.16
15-25 ปี
3.16
26-35 ปี
3.17
36-45 ปี
3.18
46-55 ปี
3.14
55 ปี ขึ้นไป 3.07
* P-Value <0.05,** P-Value <0.01

26-35 ปี
3.17
0.01
-

36-45 ปี
3.18
0.02
0.01
-

46-55 ปี
3.14
0.02
0.03
0.04
-

55 ปี ขึ้นไป
3.07
0.08 (0.019)**
0.10(0.006)**
0.11(0.001)**
0.07(0.046)*
-

จากตารางที่ 4.36 พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความต้องการ
รับฟั งรายการข่าวสถานีวิทยุกระจายเสี ยง ด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว จําแนกตามอายุของ
ประชาชนที่มีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง ที่ มี อ ายุ 56 ปี ขึ้ น ไปมี ค วาม
ต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าวสู งกว่าประชานที่มีอายุ 15-25 ปี ประชาชนที่มีอายุ 2635 ปี ประชาชนที่มีอายุ 36-45 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประชาชนที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไปมีความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่างสู งกว่าประชาชน ที่มีอายุ 46-55 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานการวิจั ยที่ 3.3 ประชาชนในพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ างที่ มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการ
ข่าววิทยุ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.37 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จําแนกตามระดับการศึกษา
ความต้ องการ

แหล่ งความ
แปรปรวน
1. รู ปแบบรายการ ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ช่วงเวลาในการ ระหว่างกลุ่ม
นําเสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความยาวของเวลา ระหว่างกลุ่ม
ที่นาํ เสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ผูด้ าํ เนิ นรายการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.วิธีการนําเสนอ
ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.347
50.259
51.605
1.142
71.364
72.506
.593
18.160
18.754
2.676
113.282
115.958
1.750
108.504
110.254
.159
26.640
26.799

df
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

MS
.269
.128

F
2.111

Sig.
.063

.228
.181

1.261

.280

.119
.046

2.574

.026*

.535
.288

1.862

.100

.350
.275

1.271

.276

.032
.068

.470

.799

จากตารางที่ 4.37 พบว่าด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว ค่า F เท่ากับ 2.574 และ
ค่า P-Value เท่ากับ .026 มี ค่าน้อยกว่านัยสําคัญ ดังนั้นประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านความยาวของเวลานําเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แต่เมื่อพิจารณา ค่า F โดยรวมเท่ากับ .470 และค่า P-Value เท่ากับ .799 มี ค่ามากกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
(H 1 ) กล่าวคือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความต้องการด้านรู ป แบบรายการ ช่ วงเวลาการนําเสนอ ด้านผูด้ ําเนิ น รายการ และด้า นวิธี ก าร
นําเสนอข่าวโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ทําการทดสอบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีอายุกลุ่มใดที่มี
ความต้อ งการความยาวของเวลานําเสนอรายการข่ า ววิท ยุก ระจายเสี ย งต่ างกัน ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก าร
ทดสอบผลต่างนัยสําคัญ (LSD) ได้ผลดังตารางที่ 4.38
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ตารางที่ 4.38 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา
ค่าเฉลี่ย
3.18
3.18
3.18

ปวช./ปวส.

3.14

ปริ ญญาตรี

3.13

สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่น ๆ

3.06
3.07

ปวช./ปวส.
3.14
0.04

ปริ ญญาตรี
3.13
0.05

-

0.04

0.05

-

0.01
-

สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.06
0.12
(0.003)**
0.12
(0.002)**
0.08
(0.001)**
0.07
(0.037)*
-

อื่น ๆ
3.07
0.11
0.11
80

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา
3.18
0.00

0.07
0.06
0.01
-
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จากตารางที่ 4.38 พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของความต้องการ
รับฟั งรายการข่าวสถานี วิทยุกระจายเสี ยง ด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว จําแนกตามระดับ
การศึกษาของประชาชนที่มีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ที่ มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่า
ปริ ญญาตรี มี ความต้องการด้านความยาวของเวลาที่ นาํ เสนอข่าว ตํ่ากว่าประชาชนที่ มีการศึ กษา
ระดับประถมศึ กษา ระดับมัธยมศึ กษา ระดับ ปวช./ปวส. อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
และประชาชนที่ มี ระดับ การศึ ก ษาสู งกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้อ งการด้านความยาวของเวลาที่
นําเสนอข่าวตํ่ากว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ส่ วนกลุ่มอื่นไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐานการวิจั ยที่ 3.4 ประชาชนในพื้น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ างที่ มี
อาชี พ ต่างกัน มี ค วามต้องการด้านรู ป แบบผูด้ าํ เนิ น รายการ และวิธี ก ารนําเสนอรายการข่าววิท ยุ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในภาคตะวันเฉี ยงเหนือตอนล่าง ฃ
จําแนกตามอาชีพ
ความต้องการ

แหล่งความ
แปรปรวน
1. รู ปแบบรายการ ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ช่วงเวลาในการ ระหว่างกลุ่ม
นําเสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความยาวของเวลา ระหว่างกลุ่ม
ที่นาํ เสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ผูด้ าํ เนิ นรายการ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.วิธีการนําเสนอ
ระหว่างกลุ่ม
ข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.504
51.102
51.605
1.754
70.751
72.506
.289
18.465
18.754
4.459
111.500
115.958
4.117
106.137
110.254
.798
26.001
26.799

df
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399

MS
.063
.131

F
.482

Sig.
.869

.219
.181

1.212

.290

.036
.047

.764

.635

.557
.285

1.954

.051

.515
.271

1.896

.059

.100
.066

1.501

.155
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จากตารางที่ 4.39 พบว่า ค่า F โดยรวมเท่ากับ 1.501 และค่า P-Value เท่ากับ .155 มีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่าวคือ ประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ มีอาชี พแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการและวิธีการนําเสนอรายการข่าวไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานการวิจั ยที่ 3.5 ประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ างที่ มี
รายได้แตกต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุ
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการ และวิธีการนําเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนในภาคตะวันเฉี ยงเหนือตอนล่าง
จําแนกตามรายได้
ความต้องการ
1. รู ปแบบรายการ
ข่าว

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ช่วงเวลาในการ
ระหว่างกลุ่ม
นําเสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ความยาวของเวลา ระหว่างกลุ่ม
ที่นาํ เสนอข่าว
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ผูด้ าํ เนินรายการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.วิธีการนําเสนอข่าว ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.191
50.414
51.605
.866
71.640
72.506
.541
18.213
18.754
4.289
111.669
115.958
1.427
108.828
110.254
.295
26.504
26.799

df
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399
8
391
399

MS
.149
.129

F
1.155

Sig.
.325

.108
.183

.591

.786

.068
.047

1.451

.173

.536
.286

1.877

.062

.178
.278

.641

.743

.037
.068

.544

.823
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จากตารางที่ 4.40 พบว่า ค่า F โดยรวมเท่ากับ .544 และค่า P-Value เท่ากับ .823 มี ค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H 0 ) และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจยั (H 1 ) กล่าวคือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างที่มีรายได้แตกต่างกัน
มีความต้องการด้านรู ปแบบ ผูด้ าํ เนินรายการและวิธีการนําเสนอรายการข่าวไม่แตกต่างกัน

ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของข่าวที่ควรนําเสนอ รู ปแบบของ
การนําเสนอข่าว และผูด้ าํ เนินรายการ โดยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
5.1 ประเภทของข่ าว ควรมีการนําเสนอข่าวท้องถิ่นมากขึ้น เนื่ องจากส่ วนใหญ่จะฟั ง
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง โดยใช้ช่องทางเสี ยงตามสาย และหอกระจายข่าวจึงมีความต้องการรับ
ฟังข่าวท้องถิ่น
5.2 การนํ าเสนอข่ าว โดยรู ปแบบการสัมภาษณ์ จากเหตุการณ์ ปัจจุบนั หรื อเหตุการณ์
เสี ยงไม่ชดั เจน
5.3 รู ปแบบการนําเสนอข่ าว ควรเป็ นการเล่าข่าวหรื อสรุ ปข่าว ทําให้ผฟู ้ ั งเกิดการรับรู ้
และความเข้าใจในเนื้อหาของข่าวง่ายขึ้น
5.4 ผู้ดําเนินรายการ ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของตนเองในการวิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาของข่าว แต่ควรนําเสนอข้อเท็จจริ ง

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับ และความต้องการด้านเนื้ อหาและรู ปแบบรายการข่าววิท ยุ
กระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. การเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง
2. ความต้องการด้านเนื้ อหาและรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการเปิ ดรับฟั งรายการข่าว
วิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับความต้องการด้านเนื้ อหา
และรู ปแบบและวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 8 จังหวัด จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ สถิ ติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA)

1. สรุปการวิจัย
1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.30 รองลงมามีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ
21.00 และอายุ56 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 19.75 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
25.25 รองลงมามีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 24.25และระดับการศึกษา ปวช./ปวส
คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.25 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม คิ ดเป็ นร้ อ ยละ19.25 รองลงมา
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ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ/ผูป้ ระกอบการ คิดเป็ นร้ อยละ 17.25 และมีอาชี พเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ13.00 ตามลําดับส่ วนใหญ่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
46.50 รองลงมามีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 21.75 ตามลําดับ
1.2 ข้ อมูลการเปิ ดรับรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงผ่านช่องทางหอกระจาย
ข่าวมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 63.75 รองลงมาผ่านช่ องทางอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์ คิดเป็ นร้ อยละ 54.50
และผ่านช่องทางวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 51.00 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงจากสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
แห่ งประเทศไทยคิดเป็ นร้อยละ41.25 รองลงมารับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงจากสถานี วิทยุ
อสมท. คิดเป็ นร้อยละ 36.00 และรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจาย เสี ยงจากสถานี วิทยุชุมชน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.75 ตามลําดับ
ความถี่ในการรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับ
ฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมารับฟั งรายการ
ข่าววิทยุกระจายเสี ยง 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 และรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ทุกวัน คิดเป็ น ร้อยละ 21.25 ตามลําดับ
ประเภทข่าวที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับฟั ง คือ ข่าวท้องถิ่ น คิดเป็ นร้อยละ 24.00
รองลงมารับฟั งข่าวการเมือง คิดเป็ นร้อยละ 23.00 รับฟั งข่าวเศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 21.75 รับฟั ง
ข่าวการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 18.50 และรับฟังข่าวท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ตามลําดับ
ช่วงเวลาในการรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง พบว่า ส่ วนใหญ่รับฟั งรายการ
ในช่วงเช้า (06.00-09.00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมารับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วง
หัวคํ่า (18.01-20.00น.) คิดเป็ นร้อยละ 45.50 และรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วงกลางคืน
(20.00-24.00 น.) คิดเป็ นร้อยละ 45.00ตามลําดับ
ลักษณะการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ฟังในเวลา
ว่างคิดเป็ นร้อยละ 46.00 รองลงมาฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงพร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย
คิดเป็ นร้อยละ 27.75 และฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงขณะขับรถคิดเป็ นร้อยละ 26.25 ตามลําดับ
1.3 ความต้ องการด้ านเนื้อหารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง และระดับความต้ องการ
ด้ านรูปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.85) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความต้องการในระดับมากทุกด้าน
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เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยคือความต้องการเนื้ อหาข่าวด้านคุ ณภาพข่าวมากที่สุด ( =
4.3) รองลงมาคือด้านคุณค่าของข่าว ( =4.25) และด้านประเภทข่าว ( = 3.58) ตามลําดับ
ความต้องการด้านเนื้ อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงด้านประเภทข่าว โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( =3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฟังรายการข่าว
วิท ยุ กระจายเสี ย งประเภทข่า วท้องถิ่ น อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( =3.83) รองลงมาคือข่า วสัง คม
( =3.76) และข่าวบันเทิง ( =3.65) ตามลําดับ
ความต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการข่ า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ด้า นคุ ณ ภาพของข่ า ว
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการคุณภาพข่าวที่มีแหล่งที่มาที่ชดั เจนมากที่สุด
( =4.43) รองลงมาคือมีความกระชับ ตรงประเด็น ( =4.41) มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับความถูกต้อง
ชัดเจน ( =4.41) และมีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ( = 4.16) ตามลําดับ
ความต้องการด้านเนื้อหารายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ด้านคุณค่าของข่าว โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.25) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความต้องการในระดับมากทุ กข้อเมื่ อ
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีค วามต้องการคุ ณ ค่าของข่าวในประเด็นความทัน
เหตุ ก ารณ์ ม ากที่ สุ ด ( =4.34) รองลงมาคื อ ความสํ า คัญ ความเด่ น และมี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
( =4.25) และความน่าสนใจเป็ นกระแสสังคม ( = 4.22) ตามลําดับ
ความต้ อ งการด้ า นรู ปแบบผู ้ด ํ า เนิ นรายการและวิ ธี ก ารนํ า เสนอรายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก( =3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความต้องการ
ด้านผูด้ าํ เนิ นรายการมากที่สุด ( =4.55) รองลงมาคือด้านรู ปแบบรายการข่าวมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.07) และด้านวิธีการนําเสนอข่าว ( = 3.91) ตามลําดับ
ความต้องการด้านรู ปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( =4.07) เมื่ อ เรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย พบว่ า มี ค วามต้อ งการฟั ง รายการข่ า ว
วิท ยุก ระจายเสี ย งรู ป แบบคุ ย ข่า วหรื อ เล่ า ข่ าวมากที่ สุ ด ( =4.40) รองลงมาคื อ รู ป แบบรายการ
วิเคราะห์ข่าว ( = 4.33) และรู ปแบบรายการสัมภาษณ์ข่าว ( = 4.30) ตามลําดับ
ความต้องการด้านช่ วงเวลาในการนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =3.55) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี ค วามต้ อ งการฟั ง รายการข่ า ว
วิท ยุก ระจายเสี ย งช่ วงเช้า (06:00-09:00) มากที่ สุ ด ( =4.38) รองลงมาคื อช่ วงกลางคื น (20:0024:00) ( = 3.76) และช่วงบ่าย (13:01-16:00)( = 3.72) ตามลําดับ
ความต้อ งการฟั ง รายการข่ า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ความยาวในการนํา เสนอข่ า ว
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความต้องการฟั งรายการ
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ข่าววิทยุกระจายเสี ยงความยาว 30 นาที มากที่สุด ( =4.56) รองลงมาคือความยาวในการนําเสนอ
10-15 นาที ( = 3.60) และความยาวในการนําเสนอ 3-5 นาที ( = 3.32) ตามลําดับ
ความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ในด้านผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( =4.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความต้องการผูด้ าํ เนิ นรายการเป็ นผู้
สามารถอ่า นหรื อ เล่ า ข่า วได้เข้า ใจง่า ย มากที่ สุ ด ( =4.68) รองลงมาคื อ เป็ นผูใ้ ช้ภ าษาสุ ภ าพ
( =4.61) และมีความเป็ นกันเอง ( =4.57) ตามลําดับ
ความต้องการในด้านวิธี ก ารนํา เสนอข่ าวโดยรวมอยู่ระดับ มาก ( =3.91) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีความต้องการวิธีการนําเสนอโดยใช้วิธีการเล่าข่าวมากที่สุด ( =4.42)
รองลงมาคือใช้ภาษาถิ่นอีสานในการนําเสนอ ( =4.18) และรายงานข่าวโดยผูส้ ื่ อข่าวจากพื้นที่เกิดเหตุ
( =4.14) ตามลําดับ
1.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ลักษณะทางประชากรของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ต่างกันมี
การเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ที่มีเพศ
ต่างกันมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ลักษณะทางประชากรของประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างได้แก่ เพศ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ ต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการด้ า นเนื้ อหา และรู ป แบบรายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ที่มีเพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดื อ น แตกต่ า งกั น มี ค วามต้ อ งการด้ า นเนื้ อหารายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงไม่แตกต่างกัน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีอาชี พ
แตกต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการข่า ววิท ยุก ระจายเสี ย งโดยรวมไม่แ ตกต่ า งกัน
แต่ เ มื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่ มีอาชี พพ่อบ้านและแม่บา้ น มีความต้องการด้าน
ประเภทข่าวตํ่ากว่าอาชีพอื่นทุกอาชีพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง มี เพศ มี อาชี พ และรายได้
แตกต่างกันมีความต้องการด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง
ไม่แตกต่างกัน
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ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการ
ด้านรู ปแบบผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความยาวของเวลานําเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป
มีความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าวสู งกว่าประชานที่มีอายุ 15 -25 ปี อายุ 26 - 35 ปี
และอายุ 36-45 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ประชาชนที่มีอายุ55ปี ขึ้นไปมีความต้องการ
ด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่างสู งกว่าประชาชนที่มีอายุ 46-55 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ประชาชนที่ มี ระดับ การศึ กษาแตกต่ างกันมี ค วามต้องการด้านรู ป แบบผูด้ าํ เนิ น
รายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านความยาวของเวลานําเสนอข่าว มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05โดยที่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ที่มีระดับการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอข่าว ตํ่ากว่าประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช./ปวส. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอ
ข่าวตํ่ากว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่ วนกลุ่ม
อื่นไม่แตกต่างกัน

2. อภิปรายผล
2.1 การเปิ ดรับรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ประชาชนภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ า งส่ วนใหญ่ รั บ ฟั งรายการข่ า ว
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงผ่ า นหอกระจายข่ า ว โดยรั บ ฟั ง รายการข่ า ววิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงจากสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยมากที่สุด ความถี่ในการ 3-4 วันต่อสัปดาห์ การที่ประชาชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง เปิ ดรับฟังข่าววิทยุกระจายเสี ยงผ่าน หอกระจายข่าวมากที่สุดอาจเป็ น
เพราะสถานี ที่ นํา เสนอรายการข่ า วมัก เป็ นสถานี ห ลัก ที่ มี ห อกระจายข่ า วรั บ สั ญ ญาณรายการ
ออกอากาศให้ประชาชนรับฟั ง พร้อมทั้งยังมีสถานี วิทยุชุมชน เปิ ดรับสัญญาณรายการในช่ วงเช้า
ด้วย นอกจากนี้ ห อกระจายข่ าวยังเป็ นช่ องทางที่ มี ค วามใกล้ชิ ดกับ คนต่ างจัง หวัด เพราะใช้เป็ น
ช่องทางสื่ อสารระหว่างคนในชุ มชน ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ ณริ ศพร มีนพัฒนสันติ (2552)
ที่ได้ศึกษาความต้องการรับฟั งรายการวิทยุชุมชนสถานี วดั ธรรมมงคลของนักศึกษาครู สมาธิ พบว่า
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ความถี่ ในการรับฟั งของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความต้องการรับฟั งรายการวิทยุชุมชนสถานี วดั
ธรรมมงคล 3–4 วัน/สัปดาห์ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อรอุษา มณี สว่าง (2550) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งและการใช้ประโยชน์จากสถานี วิทยุกระจายเสี ยงตํารวจตระเวนชายแดนที่
13 (FM 97.75 MHz) ค่ ายพระพุ ท ธยอดฟ้ า จังหวัด กาญจนบุ รี พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ จ ะ
เปิ ดรับฟังรายการ 3 – 4 วัน/สัปดาห์
ส่ วนรายการข่าวที่ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างส่ วนใหญ่รับฟั งคือ
รายการข่า วท้องถิ่ น อาจเป็ นเพราะข่า วท้อ งถิ่นเป็ นข่าวที่มีค วามใกล้ชิ ด กับ ผูฟ้ ั ง ในแต่ล ะพื้น ที่
ช่ วยทําให้เกิ ดการรับรู ้ สิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดของตน เช่ น ข่าวการออกให้บริ การของหน่วยแพทย์
พอ.สว. การกําหนดวันขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าว เพื่อรับเงินชดเชยกรณี เกิดภัยแล้ง หรื อข่าว
การจัดงานเกษี ย ณอายุราชการ ของข้าราชการครู เชิ ญ ชวนลู ก ศิ ษ ย์ร่วมแสดงมุ ฑิ ตาจิ ต เป็ นต้น
ข่า วเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นข่าวที่มีความใกล้ชิดผูฟ้ ั ง และอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวัน มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจเข้าร่ วมกิ จกรรมในข่ าว จึ ง ทําให้ ป ระชาชนในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ า ง
ต้องการรับฟั งรายการประเภทข่าวท้องถิ่นมากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่างใช้เวลาในช่วงเช้ารับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงมากที่สุด โดยส่ วนใหญ่รับฟั งขณะทํา
กิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณิ ชานันท์ มากทอง (2556) ที่ได้วิจยั การ
เปิ ดรับและความต้องการของผูฟ้ ั งรายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี
ระบบ A.M.ความถี่ 1593 KHz พบว่าความต้องการของผูฟ้ ั งรายการสถานี วิทยุก ระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดราชบุ รี ระบบ A.M. ความถี่ 1593 KHz ส่ วนใหญ่ตอ้ งการฟั งรายการประเภท
ข่าวมากที่ สุ ด และลักษณะการฟั งรายการข่าววิท ยุกระจายเสี ยงจะรับ ฟั งในเวลาว่าง ซึ่ งช่ วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่ วงเวลาก่อนไปโรงเรี ยน หรื อไปทํางาน เป็ นช่ วงเวลาที่ผฟู้ ั งสามารถทํากิจวัตรอื่นๆ
พร้อมกับการรับฟั งข่าวของทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ วลัยจิตร
สมุทร (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมเรื่ องการเปิ ดรับฟั งและความพึงพอใจรายการสถานีวิทยุกระจายเสี ยง
แห่ งประเทศไทยจังหวัดสุ รินทร์ เอ.เอ็ม. ความถี่ 909กิโลเฮิ รตซ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ฟั ง
รายการในช่วงเช้า นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ศิริชยั พงษ์วิชยั และคณะ (2559)
ที ่ได้ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูฟ้ ั งรายการวิท ยุก รมประชาสั ม พันธ์ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ รับ ฟั ง
รายการวิท ยุข องกรมประชาสั ม พัน ธ์ รับ ฟั งข่า วช่ วงเวลาที่ รับ ฟั ง มากที่ สุ ด คื อ 07.00 – 08.00 น.
สถานที่ที่รับฟังคือที่บา้ น โดยมีลกั ษณะการเปิ ดฟังรายการประเภทข่าวมากที่สุด
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2.2 ความต้ องการด้ านเนื้อหารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง และระดับความต้ องการ
ด้ านรูปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างมี ความต้องการด้านเนื้ อหารายการ
ข่าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ต้องการด้านคุ ณภาพข่าวมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่า การรายงานข่าว เป็ นการรายงานข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
คิดเห็ นของบุ คคลสําคัญซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจและประชาชนให้ความสําคัญสนใจ รวมทั้งมี
ผลกระทบต่อผูค้ นจํานวนมาก การรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง ข่าวสาร เหตุการณ์ หรื อข้อเท็จจริ ง
ที่นาํ มารายงานให้ผฟู ้ ั งได้รับฟั งจะต้องมีคุณภาพ เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจของประชาชนทัว่ ไปสอดคล้อง
กับการวิจยั ของทิพวัลย์ ทองปลอด (2550) ซึ่ งได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับฟั งคลื่นข่าววิทยุ F.M.90.5 MHz. กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่ างมี ความพึงพอใจในการรับฟั งรายการด้านเนื้ อหาของรายการอยู่ในระดับมาก และ ศิริชัย
พงษ์วิชยั และคณะ (2559) ได้ศึกษาพบว่า ผูฟ้ ั งมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับฟั งรายการของสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยในคุ ณภาพของข้อมูลมากที่สุด ดังนั้นคุ ณภาพของข่าวที่นาํ มา
ออกรายการ เนื้อหาจะต้องมีแหล่งที่มาที่ชดั เจนความกระชับ ตรงประเด็น ความถูกต้องชัดเจน และ
มี ก ารใช้ ภ าษาที่ ถู ก ต้อ ง ส่ ว นประเภทของข่ า วนั้น พบว่า ผู้ฟั ง มี ค วามต้อ งการฟั ง รายการข่ า ว
วิทยุกระจายเสี ยงประเภท ข่าวท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าข่าวท้องถิ่น เป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่ใกล้ตวั ผูร้ ับฟั ง จึงเป็ นเรื่ องที่คนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ ดังที่ กรมประชาสัมพันธ์ (2551)
กล่าวว่า ปั จจัยสําคัญที่จะทําให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ เนื้ อหาของ
รายการควรได้รับการจัดทําขึ้นในท้องถิ่น เนื้อหาที่ผลิตในท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงและเข้ากับสภาพผู ้ รับสารสามารถตอบสนองความต้องการของผูฟ้ ังในท้องถิ่น
และเป็ นเครื่ องมือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ความต้ อ งการเนื้ อหารายการข่ าว ด้ านคุ ณค่ าของข่ าว พบว่ า ประชาชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างมี ความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่ามีความต้องการ
คุ ณ ค่ าของข่ าว ในประเด็ น ความทัน เหตุ ก ารณ์ ความสํ าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม และความ
น่าสนใจเป็ นกระแสสังคม ซึ่ งคุ ณลักษณะของข่าวที่ตอ้ งการนั้น หรื อมีคุณค่านั้น ชํานาญ บัวทวน
(2555) กล่าวว่า ข่าวที่มีคุณค่านั้นมีผลกระทบกับคนในวงกว้าง ผูฟ้ ั งจะเกิดความสนใจข่าวมากขึ้น
การเลื อ กประเด็น ข่า วที่ ส่ ง ผลต่อ การดํา เนิ น ชี วิต ของคนส่ ว นใหญ่ ไม่ว่า จะเป็ นการแก้ปั ญ หา
และความคื บ หน้ า การแก้ไ ขปั ญ หา และเป็ นเรื่ อ งราวที่ เป็ นปั จ จุ บ ัน ทัน เหตุ ก ารณ์ เหมาะกับ
สถานการณ์ช่วงนั้นๆ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั และคณะ, 2559)
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ความต้องการด้านรู ปแบบ พบว่า ประชาชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างมี
ความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงรู ปแบบคุ ยข่าวหรื อเล่าข่าวมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่ารู ปแบบการนําเสนอข่าววิทยุ โดยการคุ ยข่าวหรื อเล่าข่าวนั้น ผูป้ ระกาศข่าวมีหน้าที่เรี ยบ
เรี ยงและย่อยข่าวสารให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ง่าย เป็ นลักษณะของการพูดคุยมากกว่าการอ่าน ทําให้ผฟู ้ ั ง
เกิดความเข้าใจข่าวได้ง่าย ใช้เวลาสั้น กระชับ จึงเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม ความนิ ยมให้ก บั การคุ ยข่าว
(จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ , 2552) อีกทั้งรู ปแบบรายการและการนําเสนอของผูอ้ ่านข่าว จะนําเสนออย่าง
เป็ นกันเอง จึงทําให้มีความต้องการรับฟังรายการข่าวในรู ปแบบของการคุยข่าวหรื อเล่าข่าวมากที่สุด
ความต้องการด้านช่ วงเวลาในการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และพบว่าต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงช่วงเช้า (06:00 - 09:00) มากที่สุด
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะช่วงเวลาเช้า เป็ นช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทํางาน หรื อไป
โรงเรี ยนสามารถที่ จ ะรั บ ฟั งข่ าววิ ท ยุ ไ ปพร้ อ มกั บ กิ จวัต รอย่ างอื่ น อี ก ทั้ งช่ วงเวลาเช้ า สถานี
วิท ยุ ก ระจายเสี ย งในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ได้รับ สั ญ ญาณรายการข่ าวเช้า จากสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย ออกอากาศพร้อมกัน เพื่อให้ผฟู ้ ังได้รับฟั งข่าวในท้องถิ่นของตน
ครอบคลุ ม ทั้งจังหวัด ผูฟ้ ั งจึ งเข้าถึ งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงในช่ วงเช้าได้ง่าย ทําให้ผูร้ ับ ฟั ง
รับทราบข้อมูลข่าว ซึ่ งเป็ นการรายงานข่าวที่สําคัญ เป็ นปั จจุบนั และมีประโยชน์อย่างมากที่ผรู ้ ับฟั ง
สามารถในไปใช้ในการเป็ นข้อมูลในการสนทนา และเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น จึงทําให้ส่วนใหญ่
มีความต้องการรับฟังรายการข่าว ช่วงเวลาเช้า สอดคล้องกับการวิจยั ของ วลัย จิตสมุทร (2551) ที่ได้
ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับฟั งและความพึงพอใจรายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย
จังหวัดสุ รินทร์ เอ.เอ็ม ความถี่ 909 กิโลเฮิรตซ์พบว่าเปิ ดฟั งรายการในช่วงเวลาเช้า (06.00-09.00 น.)
มากที่สุด
ความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงด้านความยาวในการนําเสนอข่าว
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ค วามต้อ งการฟั ง รายการข่ า ว
วิท ยุก ระจายเสี ย งความยาว 30 นาที มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่าส่ วนใหญ่ ป ระชาชนภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างสนใจฟั งข่าวประเภทเล่าข่าวมากที่สุด จึงมีความสนใจในการรับฟั ง
ข่าวที่นาํ มาเสนอระยะเวลา 30 นาที
ความต้องการฟั งรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงด้านผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าต้องการผูด้ าํ เนิ นรายการเป็ นผูส้ ามารถอ่านหรื อเล่าข่าว
ได้เข้าใจง่าย มากที่สุด รองลงมาคือเป็ นผูใ้ ช้ภาษาสุ ภาพและมีความเป็ นกันเอง ตามลําดับ ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะว่า ผูด้ าํ เนินรายการ เป็ นผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประกาศข่าวสารต่างๆสู่ ประชาชนผูร้ ับฟังและสําคัญ
ต่อรายการ หรื อสถานี ผูป้ ระกาศต้องมีเสี ยงที่มีคุณภาพ หรื อ การมีธรรมชาติของเสี ยงที่แจ่มใส ชวน
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ฟั ง ไม่สั่นเครื อ หรื อแหบแห้งมีความสามารถในการถ่ายทอดสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะมี
หน้าที่หลักคือการถ่ายทอดสารไปสู่ ผฟู ้ ั ง (จิราภรณ์ สุ วรรณวาจกกสิ กิจ, 2558) สอดคล้องกับ ศิริชยั
พงษ์วิชยั และคณะ (2559) ได้ศึกษาพบว่า ผูด้ าํ เนิ นรายการที่ผฟู ้ ั งพึงพอใจหรื อมีความต้องการมาก
ที่สุดนั้นต้องมี ความสามารถในเรื่ องเทคนิ คการจัดรายการให้น่าฟั งและเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง ทําให้
ผูฟ้ ังรู ้สึกผูกพันและประทับใจ
ความต้องการในด้านวิธีการนําเสนอข่าวโดยรวมอยูร่ ะดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มี ความต้องการวิธี การนําเสนอโดยใช้วิธีการเล่าข่าวมากที่ สุ ดรองลงมาคื อใช้ภาษาถิ่ น
อีสานในการนําเสนอและรายงานข่าวโดยผูส้ ื่ อข่าวจากพื้นที่เกิ ดเหตุ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าความ
ต้องการด้านวิธีการนําเสนอ ส่ วนใหญ่ผรู ้ ับฟั งมีความต้องการการนําเสนอข่าวในรู ปแบบวิธีการเล่า
ข่าวมากที่สุด ดังที่ ศิญาพร มาลัยสิ ริรัตน์ (2559) ได้กล่าวว่า รายการเล่าข่าว เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
รายการข่าวที่มีผดู ้ าํ เนิ นรายการ ในลักษณะผูเ้ ล่าข่าวนําเนื้ อหาข่าวจากแหล่งข่าวหรื อจากหนังสื อพิมพ์
เว็บไซต์ มาพูดคุยโดยใช้วิธีการเล่าเรื่ องหรื อบรรยายเหตุการณ์ มีลกั ษณะการผสมผสานระหว่างการ
รายงานเหตุการณ์ กบั การเล่าเรื่ อง ทําให้เนื้ อหาน่ าสนใจมากกว่าในรู ปแบบการรายงานข้อเท็จจริ ง
โดยรายการเล่าข่าวจะมุ่งนําเสนอข่าวเบา (soft news) หรื อข่าวที่ กาํ ลังได้รับความสนใจ ซึ่ งไม่ใช่
รู ปแบบรายการใหม่ของสังคมไทย เนื่ องจากรายการประเภทนี้ มานานในสื่ อวิทยุ นอกจากนี้ เหตุผล
ที่ ทาํ ให้รายการเล่ าข่าวได้รับความนิ ยมอย่างมาก ปั จจัยหลักคื อ วิธีการนําเสนอข่าวของผูด้ าํ เนิ น
รายการหรื อผูเ้ ล่ าข่าว กล่ าวคื อ การรายงานข่าวปกติ ผูด้ าํ เนิ นรายการจะไม่สนิ ท สนมกับ ผูฟ้ ั งไม่
เกี่ ย วข้อ งกับ เนื้ อ หาข่า วและไม่วิพ ากษ์วิจ ารณ์ ข อ้ มูล ในข่า ว มุ่ง เสนอข่า วแบบตรงไปตรงมา
ให้ความสําคัญกับความน่าเชื่อถือของข่าว แต่การนําเสนอข่าวรายการเล่าข่าว ผูเ้ ล่าข่าวจะเน้นความ
สนุ กสนานโดยสร้างความเป็ นกันเองกับผูฟ้ ังด้วยวิธีการเล่า โดยใช้ภาษาพูดภาษากึ่งทางการที่สร้าง
ความใกล้ชิ ด ระหว่างผูเ้ ล่ า ข่ าวกับ ผูร้ ั บ ฟั งและคนที่ ต กอยู่ใ นข่ าวในเชิ ง จิ ตวิท ยาทํา ให้ ผูช้ มเกิ ด
ความรู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ องของคนใกล้ตวั เป็ นกลวิธีหนึ่ งที่ทาํ ให้ผฟู ้ ั งข่าวรู ้สึกไม่เครี ยด สามารถรับและ
เข้าใจข่าวได้ง่าย
2.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ที่มีเพศ
ต่างกันมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าววิทยุกระจายไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับ ยุบล เบญจรงค์กิจ (2534) ที่กล่าวว่า ตามแนวทฤษฎี
ด้านประชากรศาสตร์ น้ นั เชื่ อว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติดา้ นประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม
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ที่แตกต่างกัน จะเห็ นได้ว่า อายุเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ ง เพราะอายุส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิด
ความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์
การศึกษาส่ งผลต่อพฤติ กรรมการสื่ อสาร ทั้งในส่ วนความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ
ค่านิ ยม ความสนใจ การเปิ ดรับ และการตีความของผูร้ ับสาร คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่าง
กัน ย่อมมี ค วามรู ้ สึ กนึ กคิ ด อุ ดมการณ์ และความต้องการที แตกต่ างกันไปด้วย นอกจากนี้ ระดับ
การศึ ก ษามีค วามสัม พัน ธ์ อ ย่า งมากกับ พฤติก รรมการเปิ ดรับ ข่า วสาร ทั้ง ในส่ ว นของประเภท
และเนื้อหาสื่ อที่เปิ ดรับ สอดคล้องกับที่ กัลป์ ยกฤต บุญบํารุ งชัย (2555) กล่าวว่า คนมีอาชีพที่ต่างกัน
ย่อมมีแนวความคิด อุดมการณ์ และค่านิ ยมต่อสิ่ งต่างๆ แตกต่างกันออกไป ส่ วนรายได้และอาชี พ
เป็ นตัวกําหนดแหล่งที่มีและระดับความมากน้อยของรายได้ รายได้เป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการ
ของคน และยังกําหนดความคิ ด พฤติ ก รรม เกี่ ยวกับ สิ่ งต่างๆ รายได้จึงมี อิท ธิ พ ลในการกําหนด
สถานะทางสังคม วิถี ก ารมองโลก และทัศนคติต่างๆ ของบุค คลได้ จึง ทําให้ป ระชาชนที่มีอายุ
ระดับ การศึกษา อาชี พ และรายได้แตกต่างกันมีการเปิ ดรับฟั งรายการข่าวสถานี วทิ ยุกระจายเสี ยง
แตกต่างกัน
นอกจากนี้ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่า ประชาชนในพื้ น ที่ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่ า ง ที่ มี เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ แตกต่า งกันมีค วามต้อ งการด้า นเนื้ อ หารายการ
ด้า นรู ปแบบ ผูด้ าํ เนิ นรายการ และวิธีการนําเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับ การศึ ก ษาวิจยั ของ จิ รภัท ร เริ่ ม ศรี (2553) ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการรั บ ฟั ง
รายการวิทยุออนไลน์ของประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่า ลักษณะประชากรด้านเพศ ระดับ
การศึกษาอาชี พและรายได้มีการรับฟั งรายการวิทยุออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ลกั ษะประชากร
โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบรายการ ประโยชน์ที่ได้รับและความคาดหวังจากรายการ
วิทยุออนไลน์ แต่ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ มีอายุ
แตกต่างกันมีความต้องการด้านความยาวของเวลานําเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป มีความต้องการด้านความยาวของเวลาที่นาํ เสนอ
ข่าวสู งกว่าประชาชนที่ มีช่วงอายุกลุ่ม อื่น นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ประชาชนที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไปส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ม ที่เกษียณอายุจากการทํางาน ทําให้มีเวลาว่างจาก
การทํางาน หรื อทํากิ จกรรมอื่น จึงสามารถรับฟั งข่าว ได้เป็ นระยะเวลายาวนานกว่า กลุ่มอายุอื่น
ซึ่ งต้องเรี ยน หรื อทํางานประจําและประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการด้าน
ความยาวของเวลานําเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยที่ประชาชนที่มี
ระดับ การศึ ก ษาสู งกว่า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้อ งการด้านความยาวของเวลาที่ นําเสนอข่ าวตํ่ากว่า
ประชาชนที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ อื่ น ๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ประชาชนที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ สู ง
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สามารถจับประเด็นข่าวในการฟั งได้อย่างรวดเร็ วหรื อใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการทํางาน จึงมีความต้องการ
รับฟั งข่าวช่วงระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ แล้วระดับการศึกษาส่ งผลต่อพฤติกรรมการสื่ อสารทั้งใน
ส่ วนความคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิ ยม ความสนใจ การเปิ ดรับ และการตีความของผูร้ ับสาร คนที่
ได้รับการศึกษาสู งมักจะมีแบบแผนการทํางานที่แตกต่างจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาที่ต่าํ กว่า ตําแหน่ง
หน้าที่การงานที่ตอ้ งใช้เวลานอกเหนื อจากงานภารกิจนอกบ้าน เช่น การเข้าสังคมทําให้เวลารับฟั ง
สื่ อวิทยุนอ้ ย

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอในการประยุกต์ ใช้ ผลการวิจัย
3.1.1 ควรมี ก ารนําเสนอข่าวท้องถิ่ นมากขึ้น เพราะเป็ นข่ าวที่มี ความใกล้ชิดกับ
กลุ่มผูฟ้ ังภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3.1.2 ควรใช้วิธีการเล่าข่าว โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการดําเนิ นรายการข่าวทาง
วิทยุกระจายเสี ยง เพราะธรรมชาติของวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื่ อที่ไม่มีภาพและไม่สามารถย้อนกลับ
มาฟังได้อีก ผูด้ าํ เนินรายการต้องเล่าให้ข่าวให้ผฟู ้ ังสามารถจินตนาการเห็นภาพข่าวได้
3.1.3 ควรใช้ภาษาอีสานในการนําเสนอข่าว เพราะเป็ นภาษาถิ่นใช้โดยทัว่ ไปใน
กลุ่มผูฟ้ ังในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างจะทําให้การนําเสนอข่าวเข้าใจง่าย ใกล้ชิดกับผูฟ้ ัง
3.2 ข้ อเสนอในการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ควรมี การศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ทํ า ให้ ประชาชนเปิ ดรั บ ฟั งรายการข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสี ยงคลื่นต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าเหตุใดกลุ่มตัวอย่างจึงเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากสถานีน้ นั
3.2.2 ควรมี การวิจยั เชิ งพัฒนา โดยนําผลการวิจยั ไปพัฒนาเป็ นตัวอย่างรายการ
ข่าว และให้ประชาชนทดลองฟั งรายการ จากนั้นสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นผูฟ้ ั งแบบกลุ่มจะทําให้ผล
การศึ ก ษาที่ ได้มีค วามน่ าเชื่ อถื อมากยิ่งขึ้น และพัฒนาเป็ นต้นแบบรายการข่าววิท ยุกระจายเสี ยง
สําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
3.2.3 ควรมีการศึ กษาการเปิ ดรับและความต้องการของประชาชนที่ หลากหลาย
มากขึ้น โดยอาจศึ ก ษาประชาชนหลากหลายภาคเปรี ยบเที ยบกัน เพื่ อให้ดูผ ลการวิจยั ว่ามี ค วาม
แตกต่าง หรื อสอดคล้องกันอย่างไร นําไปสู่ การพัฒนาต้นแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงให้ตรง
กับความต้องการของผูฟ้ ังในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
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แบบสอบถาม
เรื่อง การเปิ ดรับและความต้ องการด้ านเนือ้ หาและรู ปแบบรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
***************
คําชี้แจง เมื่ออ่านคําถามแล้ว ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องวงกลมหน้าตัวเลือกที่กาํ หนดให้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 (1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
 (1) 15 – 25 ปี
 (2) 26 – 35 ปี
 (3) 36 – 45 ปี
 (4) 46 – 55 ปี
 (5) 56 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
 (1) ประถมศึกษา
 (2) มัธยมศึกษา
 (3) ปวช. / ปวส.
 (4) ปริ ญญาตรี
 (5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
 (6) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................
4. อาชี พ
 (1) พนักงานบริ ษทั เอกชน
 (2) รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
 (3) วิชาชีพอิสระ (แพทย์/พยาบาล/ทนายความ/สถาปนิก ฯลฯ)
 (4) ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ/ผูป้ ระกอบการ
 (5) เกษตรกรรม
 (6) รับจ้างทัว่ ไป
 (7) นักเรี ยน/นักศึกษา
 (8) พ่อบ้าน/แม่บา้ น
 (19) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................
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5. รายได้

 (1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท
 (2) 10,001 – 20,000 บาท
 (3) 20,001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 การเปิ ดรับรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
คําชี้แจง เมื่ออ่านข้อคําถามแล้ว ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องวงกลมหน้าตัวเลือกที่
กําหนดให้
1.ในแต่ ละวันท่ านรับฟังรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยงจากช่ องทางใด(เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) วิทยุ
 (2) โทรศัพท์มือถือ
 (3) อินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์
 (4) เสี ยงตามสาย
 (5) หอกระจายข่าว
 (6) อื่น ๆ..........................
2.สถานีวทิ ยุหรือคลื่นความถี่ทที่ ่ านรับฟัง (โปรดระบุ)...............................................
3. ท่ านรับฟังรายการข่ าวทางวิทยุกระจายเสี ยงบ่ อยครั้งเพียงใด
 (1) ฟังทุกวัน
 (2) 5 – 6 วัน/สัปดาห์
 (3) 3-4 วัน/สัปดาห์
 (4) 1-2 วัน/สัปดาห์
4.ประเภทของข่ าววิทยุกระจายเสี ยงทีท่ ่ านรับฟัง (เลือกตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
 (1)ข่าวในพระราชสํานัก
 (2) ข่าวการเมือง
 (3) ข่าวการศึกษา
 (4)ข่าวเศรษฐกิจ
 (5) ข่าวท่องเที่ยว
 (6) ข่าวพยากรณ์อากาศ
 (7) ข่าวเกษตร
 (8) ข่าวสังคม
 (9) ข่าวกีฬา
 (10) ข่าวต่างประเทศ
 (11) ข่าวอาชญากรรม
 (12) ข่าวศิลปะ
 (13) ข่าววัฒนธรรม
 (14) ข่าวบันเทิง
 (15) ข่าวท้องถิ่น
5.ช่ วงเวลาทีร่ ับฟังข่ าววิทยุกระจายเสี ยง (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 (1) ช่วงเช้า (06:00-09:00)
 (2) ช่วงสาย (09:01-11:00)
 (3) ช่วงกลางวัน (11:01-13:00)
 (4) ช่วงบ่าย (13:01-16:00)
 (5) ช่วงเย็น (16:01-18:00)
 (6) ช่วงหัวคํ่า (18:01-20:00)
 (7) ช่วงกลางคืน (20:00-24:00)
 (8) หลังเที่ยงคืนถึง 05:59 น.
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6.ลักษณะการฟังรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
 (1) ฟังในเวลาว่าง  (2) ฟังขณะขับรถ  (3) ฟังพร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย
ส่ วนที่ 3 ความต้ องการด◌้านเนือ้ หารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
คําชี้แจง เมื่ออ่านข้อคําถามแล้ว ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการ
ของท่านมากที่สุด
ระดับความต้ องการ
ความต้ องการด้ านเนือ้ หารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1.ด้ านประเภทของข่ าว
(1) ข่าวในพระราชสํานัก
(2) ข่าวการเมือง
(3) ข่าวการศึกษา
(4) ข่าวเศรษฐกิจ
(5) ข่าวท่องเที่ยว
(6) ข่าวพยากรณ์อากาศ
(7) ข่าวเกษตร
(8) ข่าวสังคม
(9) ข่าวกีฬา
(10) ข่าวต่างประเทศ
(11) ข่าวอาชญากรรม
(12) ข่าวศิลปะ
(13) ข่าววัฒนธรรม
(14) ข่าวบันเทิง
(15) ข่าวท้องถิ่น
2.ด้ านคุณภาพข่ าว
(1) มีความถูกต้องชัดเจน
(2) มีความกระชับ ตรงประเด็น
(3) มีความเป็ นกลาง
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ความต้ องการด้ านเนือ้ หารายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง

ระดับความต้ องการ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

(4) มีแหล่งที่มาที่ชดั เจน
(5) ใช้ภาษาถูกต้อง
3.ด้ านคุณค่ าของข่ าว
(1) ความทันเหตุการณ์
(2) ความสําคัญ ความเด่น และมีผลกระทบต่อสังคม
(3) ความน่าสนใจ เป็ นกระแสสังคม
(4) ความใกล้ชิด คือ เป็ นข่าวเกิดใกล้ตวั เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินชี วติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ
ส่ วนที่ 4 ความต้ องการด้ านรู ปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการนําเสนอ รายการข่ าว
วิทยุกระจายเสี ยง
คําชี้แจง เมื่ออ่านข้อคําถามแล้ว ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการ
ของท่านมากที่สุด
ระดับความต้ องการ
ความต้ องการด้ านรู ปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการ มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
นําเสนอ รายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1.ความต้ องการรู ปแบบรายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
(1)รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่มีผปู ้ ระกาศอ่านข่าวใน
ห้องส่ ง
(2)รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยงที่มีผสู ้ ่ื อข่าวรายงานข่าว
รายงานมาจากจุดเกิดเหตุ
(3)รายการคุยข่าวหรื อเล่าข่าว
(4)รายการวิเคราะห์ข่าว
(5)รายการวิจารณ์ข่าว
(6)รายการสัมภาษณ์ข่าว
(7)รายการสารคดีเชิงข่าว
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ความต้ องการด้ านรู ปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการ
นําเสนอ รายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
(8) รายการนิตยสารข่าว คือ รายการที่มีการนําเสนอข่าว
หลายรู ปแบบ
2.ความต้ องการด้ านช่ วงเวลาในการนําเสนอข่ าว
(1)ช่วงเช้า (06:00-09:00)
(2)ช่วงสาย (09:01-11:00)
(3)ช่วงกลางวัน (11:01-13:00)
(4)ช่วงบ่าย (13:01-16:00)
(5)ช่วงเย็น (16:01-18:00)
(6)ช่วงหัวคํ่า (18:01-20:00)
(7)ช่วงกลางคืน (20:00-24:00)
(8) หลังเที่ยงคืนถึง 05:59 น.
3.ความต้ องการด้ านความยาวของเวลาที่นําเสนอข่ าว
(1) ความยาว 3 – 5 นาที
(2) ความยาว 10 – 15 นาที
(3) ความยาว 30 นาที
(4) ความยาว 1 ชัว่ โมง
(5) ความยาวมากกว่า 1 ชัว่ โมง
4.ความต้ องการด้ านผู้ดําเนินรายการ
(1) เป็ นผูค้ วามรู ้ในข่าวที่นาํ เสนอ
(2) เป็ นผูใ้ ช้ภาษาสุ ภาพ
(3) เป็ นผูส้ ามารถอ่านหรื อเล่าข่าวได้เข้าใจง่าย
(4) เป็ นผูม้ ีความเป็ นกลาง
(5) มีความเป็ นกันเอง
(6) เป็ นผูอ้ ่านออกเสี ยงถูกต้องตามหลักภาษาไทย
5.ความต้ องการด้ านวิธีการนําเสนอข่ าว
(1) ใช้วธิ ี อ่านข่าว

ระดับความต้ องการ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ความต้ องการด้ านรู ปแบบ ผู้ดําเนินรายการ และวิธีการ
นําเสนอ รายการข่ าววิทยุกระจายเสี ยง
(2) ใช้วธิ ี การเล่าข่าว
(3) ใช้วธิ ี สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ผไู ้ ด้รับผลกระทบในข่าว ผู ้
ที่ทาํ ให้เกิดข่าว ผูท้ ่ีสามารถตอบข้อสงสัยในประเด็นที่
ประชาชนอยากรู ้)
(4) ใช้วธิ ี วเิ คราะห์ข่าว (การนําเสนอข่าวเชิงลึก ให้เห็น
ผลกระทบ ประโยชน์ จากข่าวที่จะเกิดกับประชาชนผูร้ ับ
ฟัง)
(5) สารคดีเชิงข่าว (การนําเสนอข่าวในรู ปแบบสารคดี คือ
เล่าเรื่ องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริ ง โดยเรี ยบเรี ยงออกมา
ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ ทําให้ผฟู ้ ังได้รับฟังสาระ
ความรู ้ และเกิดความรู้สึกร่ วมในการรับฟั งสารคดีเชิ งข่าว)
(6) รายงานข่าวโดยผูส้ ื่ อข่าวจากพื้นที่เกิดเหตุ
(7) ใช้ภาษาถิ่นอีสานในการนําเสนอ

ระดับความต้ องการ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง

นายวีรยุทธ น้อยพรหม
13 พฤษภาคม 2529
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2552
ส่ วนข่าวและรายการภูมิภาค สํานักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
นักสื่ อสารมวลชนชํานาญการ

