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    20      แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี             
ตอการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกีย่วกับธรรมะ   
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ………………………………………………………..112
แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี    
ตอความบอยครั้งในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายก
ธรรมะ  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ…………………………
 แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังห
ตอชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรร
ธรรมะ  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ…………………………………………….…113
แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี              
ต
ธ
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ุรี             
รับฟง                         

…………………….. 115     
   25      าํเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี    

ย………………….. 117 
   26      นนทบุรี             

ทิตย   
ียงแหงประเทศไทย………………….. 118 

    27     

ย………………….. 118 
    28     วัดนนทบุรี              

การเปดรับฟง                                              
                               

ุรี             
                                       

                                          
……………………………………….120 

    30     

า  ควรแก                         
………………………………….……121 

   24      แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบ
ตอรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกีย่วกับธรรมะ  ท่ีมีการเปด
บอยมากท่ีสุด  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ…………………
แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอ
ตอการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย                                                                 
เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไท
 แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
ตอความบอยครั้งในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมในวันอา
เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเส
 แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี              
ตอระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   
เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไท
 แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังห
ตอความยาวนานของระยะเวลา [ จํานวนป]  ใน
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.                       
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย………………………………………….…119 

    29     แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบ
ตอความรูสึกที่ไดรับหลังจากท่ีไดมีการเปดรับฟง                            
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.             
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย……
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย      
ในเร่ืองท่ีวา  รายการปาฐกถาธรรมดังกลาว เปนรายการท่ีดีมีคุณค
การท่ีจะธํารงรักษาไว……………………………
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………………………. 122 
    32     

ยิ่ง………………. ….. 123 
    33     ยงเบนมาตรฐาน  

    
……………………….124 

    34     ยงเบนมาตรฐาน  

…………………….. 125 
    35     ยงเบนมาตรฐาน  

างสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เนื้อหาของรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว จะทันตอเหตุการณ  
และทันสมัยอยูเสมอ ใหขอคิดทางธรรมะท่ีควรแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง……………….126 

    31      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  รูปแบบการนําเสนอของรายการนาสนใจ…………
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  วนัท่ีใชในการนําเสนอรายการ เปนท่ีเหมาะสมอยาง
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ี
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  ชวงเวลา ท่ีใชในการนําเสนอของรายการ เปนชวงเวลา
ท่ีมีความเหมาะสมอยางยิ่ง………………………………………
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ี
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  ระยะเวลา ท่ีใชในการนําเสนอของรายการ  เปนระยะ 
เวลาท่ีมีความเหมาะสม……………………………………………
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ี
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ท
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    36      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว   
สามารถชวยทําใหทานเขาใจในพระพุทธศาสนา และรูสึกมีความศรัทธา    

…………….……..128 
    38     

 ี

มดังกลาวนี้แลว    
.……... 129 

    39     

ว    
ใจเยน็ลงได…………………………….130 

 
 

มากยิ่งข้ึน…………………………………………………………………………………127 
    37      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  พระสงฆท่ีมาพูดในรายการ สามารถพูดส่ือความหมาย  
ใหเราเขาใจไดเปนอยางด…ี…………………………………………
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุร
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรร
สามารถมีสวนชวยทําใหทานมีจิตสํานึกในเร่ือง บาป บุญ คุณ โทษ ได…………
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนีแ้ล
สามารถมีสวนชวยทําใหทานมีจิตใจที่สงบ และ
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    40      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนีแ้ลว       
สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนท่ีมีความสุขุม  รอบคอบ    
ดียิ่งข้ึนกวาเดมิ……………………………………………………………………………131 

    41      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนีแ้ลว   
สามารถมีสวนชวยทําใหทาน  ไดรูถึงการเปนคน  ควรมีจิตใจท่ีมี     
ความเมตตา  และเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือตอเพ่ือนมนษุยไดดียิ่งข้ึน……………………13
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

2 
   42      

3 
   43      

ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  ความรูท่ีไดรับจากรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว       
เม่ือนํามาประยุกตใชแลว  สามารถชวยทําให  ความรัก  ความอบอุน       
ภายในครอบครัวของทานสมบูรณดียิ่งข้ึน…………………………………….…………134 

ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนีแ้ลว                     
สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนท่ีสมถะ  มัธยสัถ  หรือมีความ      
ตระหนี ่ มากยิง่ข้ึนกวาเดิม……………………………………………………………….13
 แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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    44      แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                                                  

จังหวดันนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย                                                     
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย…………………………………………….140 

 47       แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]                       
ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียง                   
แหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง                    
จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย                                                       
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย…………………………………………….142 

 

 

ตอความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในเร่ืองท่ีวา  หลังจากท่ีทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว       
สามารถชวยทําใหทานแกไขปญหาตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันใหเบาบางลงได     
และทําใหทานมีกําลังใจมากยิ่งข้ึน……………………………………………………….135 

    45      แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยคร้ัง                                                           
ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียง                    
แหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง                     
จังหวดันนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย…………………………………………….139 
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ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยแลว  สวนใหญจะมี
ความรูสึกชอบเปนสวนใหญ   

  

ผลของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถนําไปเปนแนวทาง  ในการปรับปรุงการนําเสนอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  และยังใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย  เพื่อเผยแพรหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ทางส่ือ
วิทยุกระจายเสียง  ในอนาคตตอไป 
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ABSTRACT 
 

The  purpose  of  this  study  are  as  follows : 
  

1.    To  study  the  radio  exposure  of  people  in  the  District  proper , Nonthaburi                       
Province. 

2.   To  study  the  exposure  and  opinion  of  people  in  the  District  proper , 
Nonthaburi  Province  to  Dharma  Program  on  the  Radio  Thailand.    

3.     To  study  the  relationship  between  their  exposure  and  opinion  of  the  
listener  toward  Dharma  Program  on  Radio  Thailand. 

Quantitative  Research ,  and  Survey  Research  have  been  applied  with  400  samples  
from  people  living  in  the  district  proper  of  Nonthaburi  between  June  2001 – July  2001. 

 

The  results  of  the  study  are  as  follows : 
 

1.  Out  of  400  samples , they  were  more  female  than  male  listeners  majority were  
over  60  years  of  age  and  educates  school  earned  about  5,000  baht  or  month  
and  mostly.  They  normally  listened  to  Dharma  or  other  religious  on  the  radio  
average  1 - 2  time  per  month.    

2.   Most  of  listeners  who  answered  said  they  normally  listen  to  the  radio  

between   9 : 00 p.m. – midnight  and  each  time  they  listen  for  a  period  of  one  
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hour  or  more.  The  programs  that  they  prefer  to  listen  were  entertainment  
programs  such  as  music  and  drama  etc.         

3.  They  normally  listen  to  Dharma  programs  on  Radio  broadcast  on  Sunday  

listen  between  8 : 00  a.m. – 8 : 30  a.m.  Out  of  400  persons  answered  216  
listen  to  Dharma  programs  broadcasted  on  Radio.  There  were  118  out  of  216  

listened  to  Dharma  programs  on  Radio  Thailand  between  8 : 00  a.m. – 8 : 30  

a.m.  and  the  majority  of  them  listened  for  a  period  of  25 – 30  minutes  each  
time.  They   have  been  listening  to  this  programs  for  the  last  5  years  and  
enjoyed  it.  

 

                             Majority  of  listeners  who  answered  had  expressed  their  
support  that  Dharma  programs  should  be  broadcasted  regularly  on  Sunday  on  
Radio  Thailand  to  publicize  the  teaching  of  Lord  Buddha  and  it  is  a  good  
policy  to  continue  for  the future. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
  

เน่ืองจากสังคมปจจุบัน  เปนสังคมยุคโลกาภิวัฒน [Globalization] มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตเปนอยางมาก ไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ก็ตาม โดยที่ตัวช้ีชัดสวนใหญในเรื่องของ

การพัฒนาน้ีก็คือ อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจนั่นเอง ซึ่งถือเปนการเจริญเติบโตของสังคมในเชิง

ปริมาณ และเม่ือหันมามองทางดานคุณภาพของสังคม ซึ่งคุณภาพของสังคมนั้น เม่ือมองโดยการเปรียบเทียบแลว 

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปจจุบันนี้ โดยทั่วไปยังอยูในสภาพที่คอนขางตํ่าและนาเปนหวงเปนอยางมาก 

ปญหาตาง ๆ เหลานี้ แทที่จริงแลว สามารถชี้ใหเห็นไดชัดวา การพัฒนาสังคมนั้น จะตองมีการพัฒนา

ทั้ง 2 ดาน คือ ทั้งทางดานปริมาณและดานคุณภาพ  โดยที่ทั้งสองดานนี้จะตองมีการพัฒนาควบคูกันไป ซึ่งในดาน

ของปริมาณ เราสามารถวัดผลของการพัฒนา โดยอาศัยวัตถุที่สามารถวัดได เชน การเพิ่มของรายได โรงงาน 

โรงเรียน โรงพยาบาล ส่ิงกอสราง อาหาร เส้ือผา แรงงาน และอ่ืน ๆ  สวนในดานคุณภาพนั้น  เราสามารถวัดผลของ

การพัฒนาโดยดูที่ความเปนมนุษยโดยตรง ในลักษณะที่สัมพันธกับศักยภาพเต็มที่ของเขา  เปนการไมถูกตองที่จะ

กลาววา  เม่ือประชาชนมีกินมีใช  ไมอดอยาก ไมมีโรคภัยไขเจ็บ เทานี้ก็เพียงพอแลว เน่ืองจากประชาชนตองการที่

จะเรียนรูถึงความเต็มในความเปนมนุษยของเขา ปจจัยส่ีนั้นเปนเพียงเครื่องยังชีวิตทางรางกายเทานั้น เพื่อความ

ผาสุขของสวนรวม ในทัศนะเชนน้ีการพัฒนาจะตองคํานึงถึงมนุษยชาติในทุกยางกาวเดินของทุกดาน เชน เม่ือ

วัดผลสําเร็จในทางศาสนา โดยวัดกันเฉพาะในแงปริมาณของโบสถ วิหาร ที่สรางขึ้น ความสวยงามของโบสถ 

รายไดขององคกรทางศาสนา จํานวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้น ปริมาณของเอกสารที่พิมพขึ้น แตไมมองถึงความ

เปล่ียนแปลงทางดานคุณธรรม ความเสียสละ และความโอบออมอารี ในตัวของสมาชิก ดังนี้ถือวาไมเปนการ

พัฒนา ทั้งยังกลับเปนอุปสรรคของการพัฒนาอีกดวย  [สุลักษณ  ศิวรักษ , 2526  อางใน  อรณี   ฝูงวรรณลักษณ , 

2538 : 4] 

เม่ือเขาใจถึงแงคิดของการพัฒนาแลว ก็ยอมที่จะทราบกันไดดีวา สภาพของสังคมไทยในปจจุบันนั้น 

ไดประสพกับปญหาตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะหลักฐานยืนยันจากการปรากฎเปนขาวประจําวันขึ้น ทางส่ือแขนง

ตาง ๆ เปนตนวา ความขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมคน จึงเกิดการประทุขึ้น โดยเปนการตอสูประหัตประหารกันดวย

อาวุธอยางรุนแรง เต็มไปดวยความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบกัน หรือการแกงแยงชิงดีกัน การใช

ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอยางไมอาจทดแทนได คนติดยาเสพติดมีมากขึ้น  ปญหาอาชญากรรมตาง ๆ  ก็ไดเพ่ิม

จํานวนขึ้นอยูเร่ือย ๆ  ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนการแสดงใหเห็นวาสังคมกําลังอยูในวังวน  ย่ิงมีการพัฒนาเชิงปริมาณ

หางไกลไปเทาใด ปญหาตาง ๆ ก็ย่ิงตามมา และรวดเร็วจนแกไมทัน ดังนี้จะเรียกวาเปนสังคมที่กําลังกาวไปสูการ

พัฒนาไดหรือไม เพราะในการพัฒนาสังคมของประเทศนั้น  ไมคอยไดมีการคํานึงถึงคุณคาของการพัฒนาชีวิต  

และจิตใจของคนในสังคมเทาท่ีควร ในที่สุดคนในสังคมก็ตองดํารงชีวิตอยูกับปญหาที่รุนแรง  และซับซอน ทั้งที่มี
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ฉะนั้นหากจะกลาววา ถาปราศจากศีลธรรมในใจมนุษยแลว การพัฒนาประเทศไมวาจะพัฒนาไปใน

ทางดานใดก็ยอมจะบกพรอง ไมสมบูรณและไปในทางที่ผิดเปาหมาย ผลที่ไดนั้นจะเห็นความเจริญทางดานวัตถุ

สําคัญย่ิงกวาเร่ืองท่ีสําคัญแท ๆ คือ ความเจริญในทางดานปญญา และในทางธรรม  ซึ่งการขาดศีลธรรม  จะทําให

โลกเส่ือมลงในท่ีสุดก็คงไมมีใครปฏิเสธ [ปวย  อึ๊งภากรณ : 2530อางใน  อรณี   ฝูงวรรณลักษณ , 2538 : 2]  

ดังนั้น  สถาบันศาสนาจึงมีความสําคัญในการตอบสนองความตองการในระดับขั้นสูง ทางดานจิตใจของมนุษย ทํา

ใหมนุษยมีส่ิงที่ยึดเหน่ียวทางดานจิตใจ ทําใหจิตใจมีความสงบ [เร่ือนแกว  ภัทรานุประวัติ , 2540 : 134]  

ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงไดเขามามีบทบาทในชีวิตของมนุษยต้ังแตการเกิด การบวช การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ขึ้นบานใหม การแตงงาน เปดสํานักงานใหม การเร่ิมลงมือทํานา [พิธีแรกนาขวัญของชาติ]  การเจ็บ 

ปวย แกชรา และการตาย แมแตงานร่ืนเริงหรือนันทนาการตาง ๆ  ดังนั้นเม่ือกลาวโดยสรุปแลวบทบาทหนาท่ีของ

สถาบันศาสนา [การพัฒนาชนบท หนวยท่ี 4 มสธ. , 2536 : 181 – 182]  จึงมีดังนี้ 

1.  ชวยในการขัดเกลาทางสังคม  โดยศาสนาเปนผูสรางและยํ้าเปาหมาย  และบรรทัดฐานทาง

สังคมของกลุม ใหเห็นวาเปาหมายของกลุมมีความสําคัญกวาของสวนตัว ทําหนาที่เปนกลไกและจูงใจบุคคลให

ทํางานเพื่อสวนรวม ทั้งนี้โดยอาศัยหลักของเหตุผล ความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์   หรือพิธีกรรม

ตาง ๆ 

2. ชวยในการควบคุมทางสังคม  โดยอาศัยหลักของการขัดเกลาทางสังคมดังกลาว ศาสนา

สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบอันดีงามของสังคม ตามแนวคิดของทาง

ศาสนา  จึงทําใหเกิดความสามัคคีและเสถียรภาพขึ้นในสังคม 

3.   ชวยในการใหรางวัลทางใจ   ศาสนาทําหนาที่เปนผูใหรางวัลทางใจ อันมีคุณคาสูงแกบุคคล

ผูประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อ คานิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมของกลุม รางวัลนี้แมไมเปนวัตถุแตก็มีคามีราคา

ตอผูไดรับ เชน การสรรเสริญผูอยูในกรอบของประเพณีวาเปนคนดี หรือช้ีแนะวา/ทําดีจะไดดีตอบแทน ทําดีกับทาน 

ทานจะทําดีตอบ ประพฤติดีทําบุญสุนทานจะไดขึ้นสวรรค  เปนตน 

4.   ชวยในการลงโทษทางใจ   เปนการทําควบคูไปกับการใหรางวัลทางใจ  สําหรับผูที่ประพฤติ

อยูในกรอบประเพณีของศาสนา และศาสนาก็ยังมีหนาที่ลงโทษทางใจแกผูที่ฝาฝนบรรทัดฐานทางสังคม เชน ไดมี

คํากลาววาผูใดท่ีไดทําชั่วจะไดผลแหงความชั่วตอบ  ผูฝาฝนประเพณีของสังคมเปนคนเลว  พระเจาหรือเทวดาฟา

ดินสาบแชง  จะไมไดผุดไดเกิดอีก  และจะตกนรกแดนที่มีแตความทุกขทรมาน 

5.  ชวยใหเห็นคุณคาของคน  โดยศาสนาจะยอมรับบุคคลผูเล่ือมใสในหลักธรรมของตนเทาน้ัน

เปนสมาชิก ทําใหบุคคลหรือศาสนิกชน รูสึกวาตนมีพรรคพวก นอกจากน้ันศาสนายังทําให  ศาสนิกชนไดเขา

ใจความเปนอยูหรือสภาพความสุข ความทุกขของตน เชน เขาใจวาการท่ีตนมีสุขอยูในขณะน้ีเพราะตนทําดี  การที่

ตนมีทุกขเพราะตนทํากรรมช่ัวไว  หากไมไดทําในชาตินี้ก็คงทําไวในชาติกอน หากทําดีแตยังไมไดดีทันทีก็เช่ือตาม
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6. ชวยใหความเขาใจในสากลจักรวาล  ศาสนาทุกศาสนามักมีคําสอนที่กวางขวางทั้งโลกนี้และ

โลกหนา องคประกอบของโลกน้ีและโลกหนา ความสัมพันธระหวางกัน และความสัมพันธระหวางตนและผูอื่น ทํา

ใหบุคคลมีแนวทางในการคิดและการกระทําของตน แมความรูนั้นจะยังไมเปนวิทยาศาสตร   แตก็มีเหตุมีผลที่พอ

เช่ือได 

7. หนาที่อื่นๆ นอกจากหนาท่ีของศาสนาที่ไดกลาวมาแลว  ศาสนาในชนบทไทยยังทําหนาท่ีให

สวัสดิการแกสังคม  โดยการใหบริเวณวัดเปนท่ีพักผอนหยอนใจ  หรือนันทนาการ  เชน  เวลามีงานประจําปที่วัด  

บุคคลที่อาศัยอยูรอบ ๆ วัด   ก็สามารถจะมาหาความบันเทิงทางใจได 
 

ตามที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา คุณคาของศาสนาโดยท่ัวไปแลว ขอหนึ่งก็คือ การทําใหสังคมดีขึ้น 

ซึ่งหนาที่ของศาสนาท่ีมีตอสังคมนี้ก็คือ สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม ดํารงรักษาสังคม ดํารงการสืบเนื่องของ

สังคม เสริมสรางตอการปลูกฝงจิตใจของสมาชิกในสังคม และศาสนาก็ชวยใหมนุษยสามารถเผชิญกับความไม

สมหวัง ความลมเหลวและความอยุติธรรมได ภายในขอบเขตอันจํากัดดวย  [ทินพันธุ  นาคะตะ , 2529  อางใน  

อรณี   ฝูงวรรณลักษณ , 2538 : 3] 

สําหรับในสังคมไทยนั้น นับต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ประชาชนชาวไทยทุกคนไดตระหนักดีวา 

ปจจัยที่ชวยสงเสริมคุณคาทางดานศีลธรรมใหแกจิตใจของคนไทยเราสวนใหญ ก็คือ สถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่งมี

อิทธิพลแผซานอยูในวิถีชีวิตของคนไทย จนกลาวไดวาวิถีชีวิตแบบพุทธของคนไทยจะมีอยูในแทบทุกดาน เชน 

ทางดานภาษา คติธรรม ความเชื่อ มารยาทของสังคมและประเพณีตาง ๆ เน่ืองจากศาสนาพุทธเปนศาสนาประจํา

ชาติ โดยที่ไดมีคนไทยถึงรอยละ 95 ใหความเคารพนับถือศาสนาพุทธ ความสําคัญของสถาบันนี้นั้น มีผลตอความ

ม่ันคงของชาติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร ดังที่ไดมีผูกลาวถึงคุณคาของพระพุทธศาสนา

กับชีวิตและสังคมมนุษย ไว 3 ประการ  คือ 

  1.  ศาสนาทําใหผูนับถือ สามารถปกครองตัวเองได 

  2.  ศาสนาทําใหผูนับถือเปนคนดี 

  3.  ศาสนาทําใหสังคมดีขึ้น 

                       [สุรินทร  พัฒนศิริ , 2532  อางใน  อรณี   ฝูงวรรณลักษณ , 2538 : 3] 
 

ดังนั้นหลักธรรมจึงเปนส่ิงจรรโลงสังคมและสรางสรรคสังคมใหนาอยูยิ่งข้ึน และเปนส่ิง
สรางมนุษยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณและเต็มภาคภูมิ ทําใหมนุษยมีคุณธรรมและสงผลชวยใหมนุษย
นั้นเปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคม เม่ือมนุษยอันเปนสมาชิกในสังคมน้ันดอยคุณภาพเพราะขาด
หลักธรรม สังคมนั้นก็ยอมดอยคุณภาพตามไปดวยเชนกัน และสังคมน้ันก็จะเปนสังคมท่ีดอยการ
พัฒนา มีความลาหลังและประสพกับปญหาความวุนวายอยูตลอดเวลา เพราะหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนาน้ัน ไดเปนแกนนํารากฐานสําคัญทางวัฒนธรรม เปนศูนยรวมทางดานจิตใจของประชาชน 
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1.   สวนท่ีวาดวยหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธองค 
2. สวนท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณของการเปนศาสนาอันไดแก พระสงฆ และวัดวา

อาราม 
3.   สวนท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนิกชน ในดานท่ีเกี่ยวกับความเช่ือและพฤติกรรมของ

ประชาชนผูนับถือศาสนา ในสวนนี้พระสงฆจึงมีบทบาทเปนสวนสําคัญในการพัฒนาสังคม โดยการ
บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคมอยางมากมาย จนทําใหวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งของสถาบันศาสนากลายเปน
จุดศูนยรวมทางดานจิตใจและศูนยกลางทางสังคม สําหรับพระสงฆในสมัยโบราณแตกอนนี้จะทํา
หนาท่ีเปนท้ังครูในการใหการอบรมส่ังสอนลูกหลานของชาวบาน คอยดูแลชวยเหลือสงเคราะหแกผู
ท่ีตกทุกขไดยากหรือประสพกับปญหาในชีวิต เปนแพทยรักษาคนไข เปนผูพิพากษาในกรณีท่ี
ชาวบานเกิดขอพิพาทกัน และรวมท้ังมีบทบาทสําคัญในดานพิธีกรรมตางๆ ของศาสนาอีกดวย 
[สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร , 2540 : 12] 

กลาวโดยสรุปแลวจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาไดชวยในการจรรโลงสังคม และสรางสรรคสังคมใหนา

อยู ดวยการประคับประคองสังคมของประเทศใหเปนปกแผน เปนศูนยรวมทางดานจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง

ประเทศ และยังเปนแหลงหลอหลอมเอกลักษณของชาติ โดยที่หลักคําสอนทางพุทธศาสนาไดสอนใหคนไทยมีนิสัย

รักอิสระ มีจิตใจท่ีรักสงบและย้ิมแยมแจมใสอยูเสมอ รวมท้ังยังสอนใหคนเรามีจิตใจที่มีความเมตตา กรุณา 

เสียสละ และไมเบียดเบียนผูอื่น [รัชนีกร  เศรษฐโฐ , 2532 : 58 – 59]  นอกจากนี้ หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา

ยังจะไดชวยทําใหเกิดความรูจัก เขาใจคนและชุมชน รวมทั้งจะชวยใหเกิดการทํางานรวมกัน เกิดความสามัคคี อัน

เปนพลังทําใหสามารถบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาที่ต้ังไวได  [สัญญา   สัญญาวิวัฒน , 2533  อางใน  อรณี     

ฝูงวรรณลักษณ , 2538 : 3]  ทั้งนี้ก็เพ่ือแกไขวิกฤตการณความทุกขยากเดือดรอน อันเหตุจากประการตาง ๆ ทั้ง

ปวงที่เกิดขึ้นในสังคม ใหบรรเทาเบาบางลง ในอันที่จะชวยนําชาติ และสังคมไปสูความสงบรมเย็นตอไป [อรณี   

ฝูงวรรณลักษณ , 2538 : 3 – 4]  โดยที่ในปจจุบันนี้ไดมีทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ใหความสนใจในการพัฒนา

สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนามากยิ่งขึ้น  เชน  ในวงการส่ือสารมวลชน  จึงนับวาเปนนิมิตหมายที่ดี  ที่

ศาสนาจะไดมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดบาง  อยางนอยที่สุดก็ในเร่ืองของการพัฒนาเพื่อ

ยกระดับทางดานจิตใจของคนในสังคม ซึ่งเม่ือมีการพัฒนาคนแลว  ก็จะสงผลถึงการพัฒนาสังคมของประเทศชาติ  

ตามมาน่ันเอง 

โดยที่โลกในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาเชนนี้ การติดตอส่ือสารระหวางกันและกัน ก็มีความ

จําเปนเพิ่มมากย่ิงขึ้น ดังนั้นการส่ือสารมวลชนจึงนับวาเปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอชีวิตของคนใน
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เพณีที่เช่ืองชาและคับแคบ ใหกลายเปนการส่ือสารมวลชนท่ีรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งยังเขามาชวยเช่ือมโยง

ความสัมพันธของมนุษยในสังคม  ใหพออยูรวมกันไดตอไป  โดยไมแตกทําลายไปโดยส้ินเชิง  [สมควร  กวียะ , 

2532 : 749]  ส่ือสารมวลชน นอกจากจะเปนตัวกลางเช่ือมโยงสังคมสวนตาง ๆ แลว ส่ือสารมวลชนก็ยังเปนส่ิงที่

สามารถชวยเสริมสรางใหเกิดความกาวหนา ดวยการสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนไปของสังคมนั้น ๆ ไดเปน

อยางดี แตในขณะเดียวกัน ส่ือสารมวลชนก็สามารถเปนตัวที่ฉุดร้ังใหสังคมนั้นเส่ือมโทรมลงได  เชนกัน [อรุณี

ประภา  หอมเศรษฐี , 2531 : หนาคํานํา]  และในขณะที่ปจจุบันนี้  ไดมีการแพรขยายของการใชส่ือในวงที่กวางขึ้น  

เน่ืองมาจากสาเหตุที่ไดมีการใชส่ือในวงการส่ือสารมวลชนแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

นิตยสาร และอ่ืน ๆ มากย่ิงขึ้นนั่นเอง  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการให ขาวสาร ความรู และการโนมนาวชักจูงใจ หรือ

แมแตการสรางความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ ใหแกบุคคล กลุมบุคคล และสังคม แตถึงอยางไรก็ตามส่ือสารมวลชน

ก็ยังไดมีความตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีของตัวเองตอสังคมในดานศาสนา ทั้งในบทบาททางพุทธิปญญา

[Intellectual] คือ การใหการศึกษาแกมวลมนุษยที่อาศัยอยูในสังคมใหไดรับประโยชนมากที่สุด เพ่ือขจัดความ

กดดันและขัดแยงในสังคมและบทบาททางจิตวิทยาสังคม[Social Psychology] คือ การสรางพลังจิตใจของสมาชิก

ในสังคมใหดีขึ้น เพ่ือการพักผอนหยอนใจรวมถึงการบําบัดทางจิต [Psychotherapy] ซึ่งส่ือมวลชนจะเสนอเร่ืองราว

ที่สมาชิกของสังคมตองการ เพ่ือชดเชยในส่ิงที่สังคมขาดหายไป [บํารุง  สุขพรรณ , 2519] รูปแบบหนึ่งในการ

นําเสนอของส่ือสารมวลชนดังกลาวนี้ที่มีการออกอากาศอยูอยางตอเนื่อง  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นั่นคือ รายการ

ที่เก่ียวกับธรรมะ โดยในการนําเสนอรายการประเภทดังกลาวนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรหลักธรรมคําสอนทาง

พุทธศาสนา ใหแกประชาชนโดยทั่วไปไดรับรูและเขาใจ ในอันที่จะโนมนาวใหคนในสังคมไดตระหนักรูถึงคุณคาของ

หลักคําสอนทางพุทธศาสนา แลวนําไปประยุกตเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้การนําเสนอรายการที่

เก่ียวกับธรรมะทางส่ือสารมวลชนนั้น มีทั้งทางส่ือวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะรายการ

ที่เก่ียวกับธรรมะที่นําเสนอทางส่ือวิทยุกระจายเสียงเทานั้น 

สําหรับการเผยแพรรายการที่เก่ียวกับธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง นั้น ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง 

ที่ใหความสะดวกแกประชาชนที่มีความสนใจโดยตรง และประชาชนทั่วๆไป โดยที่ไมตองไปยังวัด ก็สามารถเปดรับ

ฟงได ซึ่งในการกระจายเสียงออกอากาศ เพ่ือเผยแพรรายการที่เก่ียวกับทางดานธรรมะ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทยน้ัน มีอยูดวยกันหลายรายการ  ตัวอยางเชน รายการธรรมสวนะ  จะกระจายเสียงออกอากาศทุก

วันที่เปนวันพระ รายการสนทนาเก่ียวกับธรรมะในเร่ืองตาง ๆ แลวแตกรณี ซึ่งจะกระจายเสียงออกอากาศ เน่ืองใน

โอกาสท่ีเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนาหรืออื่น ๆ และรายการปาฐกถาธรรม ที่ไดกระจายเสียงออกอากาศทุกวัน

อาทิตย ในเวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

รายการตาง ๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปนรายการที่ดีมีประโยชน ตอการชวยในดานการพัฒนา

ทางดานจิตใจ ของคนในสังคมไทยไดเปนอยางมาก แตในที่นี้จะกลาวเฉพาะรายการปาฐกถาธรรม ที่ออกอากาศ

ท า ง ส ถ า นี วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ทุ ก วั น อ า ทิ ต ย  ต้ั ง แ ต เ ว ล า  

DPU



 6
 

จากขอกฎหมายของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหง        ชาติ [กกช.]  

ดังกลาว  ที่ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหม ทําใหสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ ทั่วประเทศ จึงไมตองถายทอด

รายการภาคบังคับ ของกรมประชาสัมพันธ ที่ไดทําการกระจายเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย อีกตอไป ดังนั้นรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว ซึ่งเปนรายการท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับทางดานธรรมะ 

จึงไดถูกยกเลิกการถายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  ทั่วประเทศไปดวย  แตทวาจาก

ขอบังคับทางกฎหมายของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ [กกช.]  ดังกลาวนั้น  

ไดระบุไววาสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงทั่วประเทศ  จะตองมีรายการที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับทางดานธรรมะ

อยางนอย 15 นาที ตอสัปดาห  ดังนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ จึงตองมีการจัดทํารายการที่มีเน้ือหาสาระ

เก่ียวกับทางดานธรรมะขึ้น เพ่ือใชออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของตน ซึ่งมีอยูมากมายหลายรายการ

ดวยกันในปจจุบัน แตในท่ีนี้ก็เชนกันจากขอกฎหมาย ถาหากสถานีวิทยุกระจายเสียง  สถานีใดท่ีไมพรอมจะจัดทํา

รายการประเภทน้ีออกมา หรือสถานีนั้น ๆ ตองการที่จะถายทอดรายการปาฐกถาธรรม  ดังกลาวจากทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ก็สามารถทําได  ซึ่งในความเปนจริงแลว  ในปจจุบันนี้  ก็ยังมีสถานี

วิทยุกระจายเสียง  อยูเกือบทุกสถานี  ที่ยังทําการถายทอดรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  ที่ออกอากาศเปนประจํา

ทุกวันอาทิตย ในเวลา8.00น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   อยูตอไป 
 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ผูศึกษาตองการท่ีจะศึกษาประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   

เนื่องมาจากอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  เดิมเปนพื้นท่ีที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูไมมากนัก  แตในปจจุบันน้ี

จํานวนประชากรของอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเร่ือย ๆ  ดังนั้นจึงเกิดปญหาทางสังคมขึ้น
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ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ไดเคยมีพระราโชวาทอันเก่ียวกับพุทธ

ศาสนาในวันเสด็จเย่ียมพุทธสมาคมแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513   ตอนหนึ่งมีความวา… 
 

“ คําวา ศาสนา ตามท่ีใชทุกวันนี้เปนที่นาเขาใจกันวา ใชตรงกับคําวา Religion ใน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงคําส่ังสอนที่มาจากเบื้องบน สวนวิธีการส่ังสอนก็คือ “ส่ัง” และ “สอน” ใหปฏิบัติ โดยถือ

คําส่ังน้ันมาจากเบ้ืองบน ยุติไดถูกตองเท่ียงแทแลว จึงทําตามไดทีเดียว ถาวาตามนี้ พระพุทธศาสนาก็ไมเขาหลัก

เปนศาสนา เพราะเน้ือหาสาระและกฎเกณฑของพระพุทธศาสนา เกิดจาการคนควาหาความจริงของชีวิตดวย

ปญญาของมนุษย พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะใหบรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต

พระพุทธศาสนาเปนปรัชญา โดยวิธีการสอนที่ยึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเปนศาสตรหรือพูดชัดลงไปอีกก็เปน

วิทยาศาสตร เพราะฉะน้ันขาพเจาจึงมีความเห็นวา  การสอนพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอง คือ การสอนใหคนสามารถ

พิจารณาขุดคนหาหลักธรรมจากชีวิต และนําหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติใหเปนประโยชน” 
 

[สิริ     เปรมจิตต  ,  ม.ป.ป. : 3] 
 

ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงควรหันมาใหความสนใจ และเอาใจใสในพระพุทธศาสนากัน
บาง ดวยการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกรอบตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา ถึงจะ
ปฏิบัติตนไดไมครบทุกขอก็ตาม  เพื่อชวยในการจรรโลงสังคมใหมีความสงบรมเย็นและคนในสังคม
ก็จะไดใชชีวิตอยูอยางมีความสุข 
 

จากการท่ีผูศึกษาวิจัยไดสนใจที่จะศึกษา เร่ือง  “การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี]”  ในครั้งนี้  ผูศึกษาวิจัยตองการที่จะศึกษาวา  การเปดรับส่ือ  และความคิดเห็นของ

ประชาชน  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  เปน

อยางไร  อีกทั้งในการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ดังกลาว  จะมีความสัมพันธกับความคิดเห็น  ตอ

ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  อยางไร  หรือไม เพียงใด 
 

ปญหานําวิจัย 
  

1.  การเปดรับส่ือ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  เปนอยางไร 
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2.  การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการ

ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   เปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาการเปดรับส่ือของประชาชน  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

2.  ตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
พฤติกรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่แตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ที่มีตอ

รายการ  แตกตางกัน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงที่จะศึกษาการเปดรับ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอรายการปาฐกถา

ธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี] โดยท่ีรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ดังกลาวนี้นั้น เปนรายการปาฐกถาธรรมท่ีไดออกอากาศเปน

ประจําทุกวันอาทิตย ต้ังแตเวลา 8.00 น. – 8.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรม

ประชาสัมพันธ  ซึ่งออกอากาศที่กรุงเทพมหานคร  ดวยความถ่ีในระบบ A.M. 819 , 837 และ 891 KHz. และใน

ระบบ F.M. 88.0 , 92.5 , 93.5 , 95.5 , 97.0                และ 105.0 MHz. รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่ได

รวมทําการถายทอดออกอากาศรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   

ดังกลาวนั้นดวย 

โดยในการศึกษาวิจัย  เร่ืองการเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ  รายการปาฐกถาธรรม

วันอาทิตย  ทางสถานีกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]  

คร้ังนี้  ผูศึกษาวิจัยจะไดทําการศึกษารายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ที่ไดทําการออกอากาศระหวางเดือน

เมษายน 2544 – พฤษภาคม 2544  รวมระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนเวลา  2  เดือน 

สําหรับขอบเขตของพื้นที่  ที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จะศึกษาเฉพาะประชาชนที่อยูในเขตอําเภอ

เมือง  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ดังกลาวนี้นั้น  ประกอบไปดวยพื้นที่ทั้งหมด 10 ตําบล  

ไดแก  ตําบลสวนใหญ  ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลบางกระสอ  ตําบลทาทราย  ตําบลบางศรีเมือง  

ตําบลบางกราง  ตําบลบางไผ  ตําบลไทรมา  และตําบลบางรักนอย  โดยที่พื้นท่ีในบางสวนของอําเภอเมือง  

ดังกลาว  ไดมีการแบงการปกครองออกเปนเขตเทศบาล  ซึ่งมีอยูดวยกัน  2  เทศบาล  คือ  เทศบาลเมืองนนทบุรี  

กับ  เทศบาลตําบลบางศรีเมือง 
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นิยามศัพท 
 

การเปดรับ หมายถึง การเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึก ความเช่ือ และความนึกคิดที่บุคคลมี

ตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง แลว

แสดงความรูสึกออกมาโดย การพูด การเขียน ซึ่ง

การแสดงออกมานั้น จะขึ้นอยูกับภูมิหลังทาง

สังคม ประสบการณและส่ิงแวดลอม ของบุคคล

นั้น ซึ่งบุคคลอื่น อาจไมเห็นดวยก็ได ในที่นี้ไดแก 

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย 
 

ปาฐกถาธรรม หมายถึง การบรรยาย หรือการแสดงธรรม ซึ่งไดแกการ

บรรยายหรือการแสดงธรรมะ ตามหลักคําสอน

ทางพุทธศาสนา 
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รายการปาฐกถาธรรม หมายถึง รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานี 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ซึ่ง

ออกอากาศเปนประจําทุกวันอาทิตย ต้ังแตเวลา 

8.00 น. – 8.30 น. ดวยความถ่ีในระบบ A.M. 

819 , 837 และ 891 KHz. และในระบบ  F.M. 

88.0 , 92.5 , 93.5 , 95.5 , 97.0 และ 105.0 

MHz. รวมถึงสถานีวิทยุกระ จายเสียงอื่นๆ ที่ได

รวมทําการถายทอดออกอากาศรายการปาฐกถา

ธรรมวันอาทิตย ดังกลาว จากทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอีกดวย 
 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวดั
นนทบุรี   ซ่ึงอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  
ประกอบไปดวยพืน้ท่ีท้ังหมด 10 ตําบล  
ซ่ึงไดแก  ตําบลสวนใหญ  ตําบลตลาด
ขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลบางกระสอ  
ตําบลทาทราย  ตําบลบางศรีเมือง  ตําบล
บางกราง  ตําบลบางไผ  ตําบลไทรมา  
และตําบลบางรักนอย 
   

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. จะไดทราบถึงการเปดรับส่ือของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

2. จะไดรับทราบถึงการเปดรับ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ที่มี

ตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

3. จะไดนําความรู  จากการศึกษาวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐาน  เพ่ือประโยชนในการนํามาประยุกตใชใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรม เพื่อยกระดับทางดานจิตใจของคนในสังคมไทย และเปน
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4. จะไดนําความรู จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย  ในคร้ังตอไป 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาวิจัย  เร่ือง  “การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชน  ท่ีมีตอรายการ

ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]”  ในคร้ังนี้  ผูศึกษาวิจัยไดนํา  ทฤษฎี  แนวคิด  วรรณกรรม   และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   มาเปนกรอบพื้นฐานในการศึกษาวิจัย  ในครั้งนี้  ซ่ึงประกอบไปดวย 

1.     ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก 
▪ ทฤษฎีการส่ือสาร [Communication Theory] 
▪ ทฤษฎีการเลือกเปดรับขาวสาร [Selective Exposure Information Theory] 

2.     แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
▪ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง [Programming 

Radio Content] 
▪ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น  [Opinion Content] 

3.     งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ประกอบดวย 2 ทฤษฎี คือ 

1.  ทฤษฎีการส่ือสาร 
2.  ทฤษฎีการเลือกเปดรับขาวสาร 

 

ทฤษฎีการสื่อสาร 
[Communication Theory] 

 

การส่ือสารเปนส่ิงสําคัญ  และมีความจําเปนอยางย่ิงตอกิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย  ในฐานะที่เปน

ส่ือสําหรับแลกเปล่ียนความรู  ขาวสาร  ทัศนคติ  ตลอดจนประสบการณระหวางกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ  จูง

ใจ  และ/หรือ มีอิทธิพลตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  จากคํานิยามส้ันๆที่สามารถเขาใจไดงาย  และอาจนําไปใชกับ

เหตุการณตางๆไดเปนอยางดี นั่น หมายถึง  “การส่ือสาร  คือ  กระบวนการที่ความคิด หรือขาวสาร  ถูกสงจาก

แหลงสารไปยังผูรับสาร  ดวยเจตนาที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร” [E.M. Rogers , 1973  

อางใน  ชวรัตน  เชิดชัย , 2534 : 25]  ตามคํานิยามดังกลาวนี้  ผูสงสาร  จะสงสาร หรือความคิดไปยังผูรับสาร  

เพ่ือกอใหเกิดผลบางประการแกผูรับสาร  ตามที่ผูสงสารปรารถนา  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับผูรับ  อาจเปนการ

เปล่ียนแปลงในระดับความรู   ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมของผูรับสารก็ได 
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การส่ือสารจึงจัดไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหน่ึงในชีวิตมนุษย นอกเหนือจากปจจัยส่ี  ที่เปน

ความจําเปนเพื่อความอยูรอดของมนุษย  อันไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เคร่ืองนุงหม  และยารักษาโรค  หรือดังที่ 

Emery , Ault  และ Agee   กลาววา “มนุษยเรายังมีความตองการขั้นพื้นฐานอีกอยางหนึ่ง  ที่นอกเหนือไปจาก

ความตองการทางรางกายในเร่ืองอาหาร  และท่ีอยูอาศัย  นั่นคือ ความตองการที่จะส่ือสารกับเพื่อนมนุษย

ดวยกัน  ความจําเปนในดานการส่ือสาร  เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานในอารยธรรมยุคปจจุบันของเรา  เปน

ส่ิงจําเปนที่ตองมี  เพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด”  มนุษยนั้นไดอาศัยการส่ือสารเปนเคร่ืองมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน

การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน  และเพื่ออยูรวมกับคนอื่นในสังคม  การส่ือสารเปนพื้นฐานของการติดตอของ

มนุษย และเปนเครื่องมือสําคัญของกระบวนการสังคม ย่ิงสังคมมีความสลับซับซอนมากเพียงใด และ

ประกอบดวยคนจํานวนมากเทาใด  การส่ือสารก็ย่ิงมีความสําคัญมากขึ้นเทานั้น  การท่ีจะบรรลุส่ิงเหลานี้ได  

จําเปนตองอาศัยการส่ือสาร  ดังที่ Kleinjans กลาววา “การส่ือสารเปนสวนท่ีสําคัญย่ิงของมนุษย  เหมือนลม

หายใจ  แตเรามักไมคอยรูสึกตัววาเรากําลังส่ือสารกันอยู”  [เสถียร   เชยประทับ , ม.ป.ป : 19] 

กลาวโดยสรุป  การส่ือสาร  คือ  กระบวนการของการถายทอดสาร [Message]  จากบุคคลฝาย

หนึ่ง  ซึ่งเรียกวาผูสงสาร [Source] ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง  ซึ่งเรียกวาผูรับสาร [Receiver]  โดยผานส่ือ 

[Channel] 

ซึ่งในเรื่องน้ี  เดวิด  เค  เบอรโล [David K.berlo , 1960  อางใน  ระวีวรรณ  ประกอบผล , 2532 : 137 

– 139]  ไดเสนอแบบจําลองทางการสื่อสารไวในป พ.ศ. 2503  ซึ่งเบอรโล  ไดอธิบายไววา  การสื่อสารจะ
ประกอบไปดวย   สวนประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ 6 ประการ   ดวยกัน   คือ 

1.  ตนแหลงสาร [Communication Source] 
2.  ผูเขารหัส [Encoder] 
3.  สาร [Message] 
4.  ชองทาง [Channel] 
5.  ผูถอดรหัส [Decoder] 
6.  ผูรับสาร [Communication  Receiver] 

แตในการเสนอเปนแบบจําลองน้ัน  เบอรโล  ไดเอาตนแหลงสาร  และผูเขารหัสเขาไวดวยกัน  ใน
ฐานะของตนแหลงสาร หรือผูสงสาร  และรวมผูถอดรหัสกับผูรับสารไวดวยกัน  ดังน้ันองคประกอบสําคัญใน
กระบวนการสื่อสารตามแนวความคิดของเบอรโลจึงสามารถสรุปไดเหลือ 4 องคประกอบ คือ ผูสงสาร [Source] 
สาร [Message] สื่อ [Channel] และผูรับสาร [Receiver] ซึ่งกระบวนการทางการสื่อสารของเบอรโล  ดังกลาว  เปน
ที่รูจักกันดีในนามของ “แบบจําลอง  SMCR  ของเบอรโล”  [Rail’s  SMCR  Model]  ดังปรากฏในภาพแผนภูมิ
ตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 
ภาพแผนภูมิแสดง แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล [Berlo’s  SMCR  Model] 

 
 
 
 

 

SOURCE 

ผูสงสาร 

 

Social   ระบบสังคม 

Culture   วัฒนธรรม 

Code 

Touching   การสัมผัส 

Smelange   การไดกลิ่น 

 

Testing   การลิ้มรส 
 

Communication skills 
ทักษะในการรับ 

Attitude   ทัศนคติ 

 

Culture วัฒนธรรม 

องคประกอบ 
Elements 

M R 
RECEIVER 
ผูรับสาร 

รหัส 
ความรู Knowledge  

 เนื้อหา 
Content 

การจัดสาร 
Treatment 

 
 

ตามแนวคิดของเบอรโล  ผูสงสาร  ก็คือ  บุคคลซึ่งเปนผูเริ่มตนการสื่อสาร  ทําหนาที่ในการเขารหัส
สาร  ผูสงสารจะทําหนาที่ในการสื่อสารไดดี หรือไม  เพียงไรน้ัน  ขึ้นอยูกับคุณสมบัติในดานตาง ๆ  5  ประการ  
คือ 

1.  ทักษะในการสื่อสาร  ไดแก  ความสามารถในการพูด  การเขียน และความสามารถในการ
คิด  และการใชเหตุผล  ความสามารถเหลาน้ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการเตรียม  และการมีสวนรวมในการ
สื่อสาร เชน ความสามารถในการอธิบายความคิดของตนเองใหผูอื่นทราบ  ความสามารถในการจัดระเบียบ
ความคิดไดอยางชัดเจน ความสามารถในการแสดงสีหนา  และทาทางอยางมีประสิทธิผล  เปนตน 

2.  ทัศนคติ   หมายถึง  วิธีการท่ีบุคคลประเมินสิ่งตาง ๆ  โดยความโนมเอียงของตนเอง  
เพ่ือที่จะเขาถึง หรือหลีกเล่ียงสิ่งน้ันๆ  ทัศนคติในการสื่อสารมีไดหลายประการ นับต้ังแตทศันคติตอสถานการณ
แวดลอมการสื่อสารในขณะนั้น  ซึ่งทัศนคติเหลาน้ีจะมีผลโดยตรงตอการสื่อสาร  ตัวอยางเชน บุคคลบางคน
อาจจะหลีกเล่ียงที่จะสื่อสารกับผูอื่นในเรื่องที่เก่ียวกับศาสนาและการเมือง  เพราะเหตุวาตนมีทัศนคติที่รุนแรงใน
เรื่องน้ัน ๆ จนเกินกวาที่จะพูดคุยกับผูอื่นได ทัศนคติของผูสงสารตอผูรับสารจะมีผลตอการสื่อสารมาก  เชน  เรา
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จะทําการสื่อสารไดดีกวา  กับคนที่เราไวเน้ือเช่ือใจมากกวาคนที่เราไมคอยจะรูจัก นอกจากน้ัน ทัศนคติเรื่องที่เรา
จะพูดก็เปนเรื่องสําคัญที่จะมีผลตอการสื่อสารในครั้งน้ัน ๆ  

3.  ความรู  หมายถึง  ความรูของผูสงสารในเรื่อง  และเหตุการณตาง ๆ  ของแตละบุคคล หรือ
กรณีสิ่งแวดลอมของสถานการณ  การสื่อสารในครั้งหน่ึง ๆ ความรูเปนเรื่องสําคัญเพราะความถูกตองแมนยําของ
การส่ือสารขึ้นอยูกับความรูเปนสําคัญ 

4. ระบบสังคม ความสําคัญของระบบสังคมตอผูสงสารก็คือ สังคมจะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล ทั้งน้ีเพราะบุคคลขึ้นอยูกับกลุมทางสังคม ทั้งที่เปนกลุมปฐมภูมิและกลุมทุติยภูมิ 

5. ระบบวัฒนธรรม  หมายถึง  ขนบธรรมเนียม  คานิยม  ความเชื่อ  ซึ่งเปนของมนุษยใน

สังคม และเปนตัวกําหนดที่สําคัญในการส่ือสาร การส่ือสารระหวางบุคคลตางวัฒนธรรมอาจประสบความ

ลมเหลวได  อันเนื่องมาจากความคิด  และความเชื่อท่ีไมเหมือนกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

สําหรับองคประกอบของการส่ือสารอยางที่ 2 ตามแนวคิดของเบอรโล  ไดแก  สาร  ซึ่งเบอรโลได

อธิบายความหมายไววา “สาร คือ ผลผลิตทางกายภาพที่เปนจริงอันเกิดจากผลการเขารหัสของผูสงสาร”  สาร

นั้นหมายรวมถึงถอยคํา  เสียง  การแสดงออกดวยสีหนา  อากับกิริยาทาทาง ซึ่งเราสรางขึ้นในขณะที่เปนผูรับสง

สาร ตามความคิดของเบอรโล  นั้น  สารมีคุณสมบัติ 3 ประการดวยกัน  คือ 

1.    รหัสของสาร [Message  code] 

2.    เน้ือหา [Content] 

3.   การจัดสาร [Treatment]  อันไดแก  วิธีการที่ผูสงสารเลือก  และจัดเตรียมเน้ือหาของสาร

คุณสมบัติเหลานี้ก็คือ การใชภาษา ไวยากรณ ศัพท ความหมายทั้งโดยต้ังใจ  และไมต้ังใจ รวมทั้งคําถาม  คํา

อุทาน  ความคิดเห็น  และอิทธิพลตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดแกนสารของการส่ือสารนั้นขึ้นมา   สารที่ถูกจัดเตรียมอยาง

ดีจึงจะสามารถกอใหเกิดการรับรูความหมายในผูรับสารได 

องคประกอบตอมาก็คือ ชองทาง ซึ่งถือไดวาเปนพาหนะนําสารไปสูผูรับสาร ตามทัศนะของเบอรโล   

ทางติดตอ หรือชองทาง  ที่นําสารไปสูประสาทรับความรูสึกท้ัง 5   ไดแก 

1.  การเห็น 

2.  การไดยิน 

3.  การสัมผัส 

4.  การไดกล่ิน 

5.  การล้ิมรส 
 

การส่ือสารแบบอยูตอหนาเปนการใชชองทางการส่ือสารท้ัง 5 ประการ ท่ีกลาวมาน้ี
ประกอบกัน 

สําหรับองคประกอบสุดทาย  ไดแก  ผูรับสารซึ่งเปนผูถอดรหัสสารน้ัน  ก็ยอมตองมีคุณสมบัติใน

ดานตาง ๆ  5  ประการ  เชนเดียวกับผูสงสาร 

ตอมา เอเวอเรต  เอ็ม. โรเจอร [Everett M. Rogers , 1973  อางใน  สุมน อยูสิน , 2540 : 265] 

ศาสตราจารยทางสังคมวิทยาและการส่ือสาร ไดทําการพัฒนาแบบจําลองทางการส่ือสารของเบอรโล  เน่ืองจาก

มองเห็นวาองคประกอบทางการส่ือสารมิไดมีเพียงแตแหลงสาร สาร ชองทางการส่ือสาร  และผูรับสารเทานั้น  
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หากจะตองมีผล [Effect]  และ ปฏิกิริยาตอบกลับ [Feedback] เพ่ิมเขาไปอีก ซึ่งปฏิกิริยาตอบกลับนี้เกิดขึ้นเม่ือ

สารที่สงออกจากแหลงสารแลวสะทอนกลับมายังแหลงสารอีกคร้ังหนึ่ง  สรุปแลวตามความเห็นของโรเจอร  การ

ส่ือสารประกอบดวยองคประกอบ  6  ประการ  ดวยกัน    คือ 

1.  ผูสงสาร 

2.  ผูรับสาร 

3.  สาร 

4.  ส่ือ 

5.  ผล 

6.  ปฏิกิริยาตอบกลับ 
 

นอกจากนี้ โรเจอรยังชี้ใหเห็นวา การส่ือสารนั้นเกิดขึ้นในสภาพแวดลอม [Environment] หรือ

สถานการณ [Situation] อยางใดอยางหนึ่ง มิใชเกิดขึ้นในสูญญากาศ สภาพแวดลอมนี้มี ผลกระทบตอ

กระบวนการส่ือสารมาก การพิจารณาการส่ือสารจึงควรใหความสนใจสถานการณภายนอก  หรือสภาพแวดลอม

ใหมาก โรเจอรไดสรางแบบจําลองแสดงใหเห็นองคประกอบของการส่ือสาร และปจจัยภายนอกดังกลาว   ดังน3ี2  

ภาพท่ี 2 
ภาพ แผนภูมิแสดงแบบจําลองการส่ือสาร ของโรเจอร 

 

 

สภาพแวดลอม หรือสถานการณในขณะทําการส่ือสาร 
[Environment or Situation] 

 

                      

 
                         

ในป ค.ศ. 1973 แม็คคราว และแชฟฟ [Mcleod , J.M. and  S.H.Chaffee  อางใน  ธนวดี บุญลือ , 

2532 : 526 – 527] ไดเสนอแบบจําลอง โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับความสมดุล [balance] และความ

สอดคลอง [congruence] ลักษณะสําคัญของแบบจําลองนี้ มุงอธิบายการส่ือสารระหวางบุคคลหรือกลุมเล็กๆ 

ปฏิกิริยาตอบกลับ ผล 
[Effect] 
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ซึ่งเปนการส่ือสารระบบยุคลวิถีที่มีปฎิสัมพันธกันในสถานการณทางการส่ือสาร ซึ่งเปล่ียนแปลงไมหยุดน่ิง โดยมี

องคประกอบหลักในระบบการส่ือสาร 3 ประการ   คือ 

 

1.  แหลงสาร 

2.  ผูส่ือสาร 

3.  ผูรับสาร 
 

กระบวนการส่ือสารดังกลาวมีรูปลักษณะเหมือนโครงวาว ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบ  3  ประการตามที่ไดกลาวมาแลว  ไวดังนี้ 

 

 ภาพท่ี 3                 
ภาพแผนภูมิแสดงแบบจําลองรูปโครงวาว  ของแม็คคราวและแชฟฟ 

 
 

 
 
 

ทฤษฎีนี้คนพบวา คนเรา [B] แสวงหาขาวสารเก่ียวกับเหตุการณ หรือประเด็นปญหา ตางๆ [X] กับ

ผูมีประสบการณ หรือจากแหลงสารท่ีมีความสนใจ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน [A] เชน นักการเมือง นักวิชาการ 

เปนตน  หรือจากส่ือตาง ๆ [C]  หรือจากทั้ง 2 แหลงผนวกกัน  การปรับตัวเองในระหวางบุคคลผูทําการส่ือสาร 

และการแสวงหาขาวสารขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่เก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางผูรับสาร [B]  กับผูสงสาร [A] 

ทัศนคติของผูรับสาร [B] ที่มีตอส่ือ หรือชองสารตาง ๆ [C]  และสัมพันธภาพระหวางตนตอ หรือแหลงความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน [A]  และแหลงสาร [C] ความกระจาย หรือไมลงรอยกัน  ระหวางเรื่อง หรือส่ิงที่สนใจ  กับ

X X 
X 
X X X 

A B 
C 

X 
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ผูรับสารเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ถกเถียงกันอยูทําใหเกิดความตึงเครียด ซึ่งนําไปสูความพยายามที่จะแสวงหา

ขอมูลขาวสารจากชองสาร หรือส่ือตางๆ  และแหลงสารอื่นๆ ในขณะเดียวกันความไมลงรอยกันนี้ อาจนําไปสู

ความพยายามของผูซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จะจัดการ หรือมีอํานาจเหนือความรู  ความคิดของอีกฝาย  หรือ

พยายามควบคุมชองสารใหเสนอขาวสารในทางที่เปนประโยชนกับฝายตน 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน  ที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน สามารถสรุปองคประกอบ

ที่สําคัญของกระบวนการส่ือสารได 4 ประเภท  [ปรมะ สตะเวทิน , 2534 : 65]   ดังนี้  คือ 

1.  ผูรับสาร [Sender] 

2.  สาร [Message] 

3.  ชองทางหรือส่ือ [Channel or Medium] 

4.  ผูรับสาร [Receiver] 

 

ซึ่งสามารถเขียนเปนแบบจําลองไดดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 

ภาพแผนภูมิแสดงแบบจําลองกระบวนการส่ือสาร 
 

 
 

1.  ผูสงสาร 

สาร ผูรับสาร 

ผูสงสาร คือ บุคคลซึ่งเปนผูเร่ิมตนสรางและสงสารไปยังผูอื่น ซึ่งก็หมายถึงวา  ผูสงสารก็คือ ผู

เร่ิมตนการส่ือสารนั่นเอง ในการส่ือสารคร้ังหนึ่ง ๆ นั้น ผูสงสารจะทําหนาที่เขารหัส [Encoding] อันเปนการแปล

สารใหอยูในรูปของสัญลักษณที่มนุษยคิดสรางขึ้นแทนความคิด ไดแก ภาษา และอากัปกิริยาทาทางตาง ๆ สาร

ที่ถูกเขารหัสแลวนี้ จะถูกผูสงสารสงไปยังผูรับสารโดยผานทางการติดตอทางใดทางหนึ่ง อาทิเชน ถาผูสงสาร

ตองการสงสารอยางหนึ่งไปถึงผูรับสารท่ีอยูหางไกลกับตนอยางรวดเร็ว ผูสงสารก็อาจเลือกใชวิธีการอยางใด

อยางหนึ่ง ไดแก โทรเลข โทรศัพท จดหมาย อันจะเปนวิธีที่เหมาะสม และเปนไปไดที่สุดเพื่อจะใหสารนั้นไปถึงยัง

ผูรับสาร ดังนั้นโดยท่ัวไปแลว ในสถานการณการส่ือสารหน่ึง ๆ นั้น ผูสงสารจะเปนบุคคลหน่ึงที่มีความสําคัญใน

การท่ีจะเปนผูเร่ิมตนส่ือสาร  เปนบุคคลแรกที่จะทําใหกระบวนการในการส่ือสารเกิดขึ้น 

ดังนั้น  ผูสงสารจึงหมายความถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการจะทําการส่ือสาร ความคิด 

ความรูสึก ความตองการ ขาวสาร และวัตถุประสงคของตน  โดยที่ผูสงสารซึ่งอาจเปนคน ๆ เดียว  หรือคนหลาย

คน เชน กลุมนักเรียน กลุมผูถูกเวนคือที่ดิน หรืออาจเปนสถาบัน เชน  พรรคการเมือง  บริษัท  รัฐบาล  หนวยงาน

ราชการก็ได 
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2.   สาร 
สารเปนองคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่งของกระบวนส่ือสาร อาจกลาวไดวา  สาร ก็คือ 

เร่ืองราวอันมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือสัญลักษณใด ๆ ก็ตาม  ที่สามารถทําใหเกิดการ

รับรูรวมกันได  สารจะเกิดขึ้นได  ก็ตอเม่ือผูสงสารเกิดความคิดขึ้นและตองการจะสง หรือถายทอดความคิดน้ัน

ไปสูการรับรูของผูอื่น [ผูรับสาร]  การสงสารน้ันก็โดยการที่ผูสงสารแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง  เพ่ือแทนความคิดท่ีเกิดขึ้นนั้น  เชน พูด เขียน วาด แสดงอาการ หรือกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ  การ

แสดงพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความคิดน้ีไมวาจะดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม  ยอมขึ้นอยูกับทักษะของผูกระทํา

ทั้งส้ิน 
 

3.  ชองทางหรอืส่ือ 
ชองทางหรือส่ือ หมายความถึง ส่ิงที่นําหรือถายทอดสารของผูสงสาร เชน เม่ือเราพูด ส่ือก็คือ

คล่ืนเสียงในอากาศ  เม่ือเราอานหนังสือพิมพ  คล่ืนแสงในอากาศและกระดาษหนังสือพิมพเปนส่ือ  เม่ือเราดู

วิทยุโทรทัศน  ส่ือก็คือ  คล่ืนแสง  คล่ืนเสียง  และจอวิทยุโทรทัศน 
 

4.  ผูรับสาร 
ผูรับสารเปนองคประกอบประการสุดทายในกระบวนการของการส่ือสาร และเปนองคประกอบ

ที่สําคัญ ไมย่ิงหยอนกวาองคประกอบประการอื่น ๆ ทั้งนี้ ผูรับ ก็คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับสารของผูสงสาร 

ซึ่งผูรับสารนั้นอาจเปนคน ๆ เดียว หรือคนหลายคนก็ได เชน กลุมผูฟงการอภิปราย  มวลชน  หรืออาจเปน

สถาบัน  เชน  บริษัท  องคการ  พรรคการเมือง  เปนตน 
 

ประสิทธิผลในการส่ือสาร 
                                                                      

ในกระบวนการส่ือสารน้ัน ผูรับสารมีบทบาทขั้นพื้นฐานอยู  2  ประการ  [ระวีวรรณ 

  ประกอบผล , 2532  : 149]  คือ 

1.  การกําหนดรูความหมายตามเร่ืองราวที่ผูสงสารสงผานส่ืออยางใดอยางหนึ่งมา  

ถึงตน 

2.  การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสาร 
 

ดังนั้นในกระบวนการส่ือสารใด ๆ ก็ตาม การส่ือสารจะเกิดประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อผูรับสารไดพัฒนา

ตนเองใหเปนผูที่มีทักษะในการส่ือสาร  ไดแก  การเปนผูฟง  ผูอาน  ตลอดจนการเปนผูที่สามารถคิดและรับรู

ความหมายได  การมีทัศนคติที่ดีตอผูสงสาร  ตอเร่ืองท่ีส่ือสารตลอดจนการเปนผูมีความพยายามในการรับสาร  

และสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสาร  ทั้งนี้เพื่อใหการส่ือสารบรรลุเปาหมายได ซึ่งในการส่ือสาร

เพ่ือที่จะส่ือหรือทําความเขาใจรวมกันในเร่ืองของความคิดเห็น  ความเช่ือ  ทัศนคติ  ความรูสึกนึกคิด  

ประสบการณ หรือกฎเกณฑ  โดยเฉพาะถาหากส่ิงที่ตองการส่ือไปยังบุคคลอื่นๆ ในสังคมนั้นยังเปนส่ิงที่รูจักผิว

เผินหรือไมรูจักเลย ไมวาจะในแงนามธรรม  อาทิ  ความเช่ือ  ความศรัทธา  ทัศนคติ หรือความคิดทางศาสนา  

การส่ือสารจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนารูปแบบ และวิธีการและการวางแผนรัดกุมเปนพิเศษเพื่อประสิทธิผลใน

การเผยแพรและการทําความเขาใจตอบุคคลอื่น ๆ 
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ประสิทธิผลในการส่ือสาร ขึ้นอยูกับองคประกอบของการส่ือสาร อันไดแก ผูสงสาร ผูรับสาร และ

ชองทางในการส่ือสาร [ปนัดดา นพพนาวัน , 2533 : 24 – 25]   ดังนี้ 

1. ผูสงสารและผูรับสาร ปจจัยในสวนของผูสงสารและผูรับสารท่ีจะมีผลตอการ
ส่ือสาร คือ  ทักษะในการสงและรับสาร  ทัศนคติตอผูรับ ผูสง และตอสาร ระดับความรูในเร่ืองท่ีจะ
ส่ือสารและความรูในเร่ืองกระบวนการส่ือสารระบบสังคมและวัฒนธรรมของผูสงสารและผูรับสาร 

2.  สาร ประกอบดวยปจจัยยอย 3 ประการ ที่มีความสําคัญตอประสิทธิผลของการส่ือสาร  

คือ  รหัสของสาร [Message Code] เน้ือหาของสาร [Message Content] การจัดสาร [Message Treatment] 

ทั้งนี้โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสารของผูสงสาร คือ บุคลิกสวนตัวของผูสงสารและผูรับสารเปาหมาย 

3. ชองทางในการส่ือสาร  ผูสงสารจะตองอาศัยส่ือเปนชองทางในการนําสารไปสู
ผูรับสาร  เพื่อประสิทธิผลในการส่ือสาร  ดังนั้น  ผูสงสารตองเลือกใชส่ือใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ สก็อต  เอ็ม.  คัทลิป และ เอเล็น เอช.  เซ็นเตอร [Scott M. Cutlip and Allen H. Center 

, 1979  อางใน  บุศยรัตน  แกวไพฑูรย , 2537 : 18 - 19]   ยังไดกลาวถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารวา

ประกอบดวยหลักสําคัญ 7 ประการ   [The 7 C’s of Communication]   ดังนี้  คือ 
 

1.  ความถูกตองและนาเช่ือถือ [Credibility] การส่ือสารท่ีจะไดผล สารจะตองมีความถูกตอง  

และผูสงสารควรจะเปนผูนาเช่ือถือ  เปนผูมีความรูหรือเชี่ยวชาญ  มีความนาไววางใจและเปนที่ยอมรับของผูรับ

สาร 

2. ความเหมาะสมกับกาลเทศะ [Context] คือ เน้ือหาสาระท่ีใชในการส่ือสารตองสอดคลอง

กลมกลืนไมขัดกับวัฒนธรรมของสังคม  ส่ิงแวดลอม  บุคคล  เวลา  และสถานที่ 

3. เน้ือหาสาร [Content] สารที่สงตองมีเน้ือหาสาระ เปนประโยชน มีคุณคาและสําคัญตอ

ผูรับ  รวมทั้งเหมาะสมและสอดคลองกับความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และคานิยมของผูรับใหมากที่สุด และ

กอใหเกิดความหมายบางอยางแกผูรับ มีความเขาใจความหมายเพื่อเปนปจจัยในการนําเอาขาวสารนั้นไป

ประพฤติปฏิบัติ 

4. ความแจมแจงชัดเจน [Clarity] สารนั้นตองงายมีความชัดเจนแจมแจงไมคลุมเครือหรือ

ตีความหมายไดหลายแง   สามารถทําใหเห็นภาพพจนไดชัดเจน 

5. ความสมํ่าเสมอและตอเนื่อง[Continuity and Consistency] จะเปนการยํ้าและเตือน

ความจําของผูรับ แตตองระวังมิใหเกิดความซ้ําซาก นาเบื่อหนาย และความตอเนื่องตองกระทําเปนประจํา  

กําหนดเวลาแนนอน 

6. ชองทางในการส่ือสาร[Channel] ส่ือแตละชนิดมีความแตกตางกันในแตละสถานการณ  

ฉะนั้น  ผูสงสารควรเลือกชองทาง หรือส่ือใหเหมาะสมกับผูรับสาร  และสถานการณในการส่ือสาร 

7. ความสามารถของผูรับสาร [Capability of Audience] ผูสงสารตองคํานึงถึง ขีด

ความสามารถของผูรับ ทั้งทางดานความรูและการรับรูทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมของผูรับ 

ความสามารถของผูรับ จะเปนปจจัยในการกําหนดปจจัยทั้ง 7 ประการขางตน ถาผูสงสาร ไมรูจักผูรับสาร ไมรู
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ถึงความสามารถของผูรับ ไมมีการเตรียมเนื้อหาของสารใหชัดเจนแจมแจงตอเนื่อง  การเลือกส่ือและชองทางก็

ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทของการส่ือสาร 
 

การแบงประเภทของการส่ือสารนั้น นักวิชาการไดจําแนกประเภทของการส่ือสารออกไดเปนหลาย

ประเภทดวยกัน โดยอาศัยเกณฑการแบงที่แตกตางกัน ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะการแบงประเภทของการส่ือสาร

ที่จําแนกตามระดับ หรือหนวยในการวิเคราะห ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่ใชอางอิงแพรหลายมากที่สุด การจําแนกแบบนี้

อาศัยจํานวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับกระบวนการส่ือสารเปนเกณฑ โดยถือวาการส่ือสารคร้ังหนึ่ง ๆ มีผูที่ทําการ

ส่ือสารท้ังในฐานะผูสงสารและผูรับสารจํานวนมากนอยเพียงใด นิยมแบงตามระดับต้ังแตการส่ือสารประเภทที่มี

บุคคลเก่ียวของนอยที่สุดไปจนถึงมีผูเก่ียวของมากที่สุด  ซึ่งจําแนกออกได  5 ประเภท  [สุมน อยูสิน , 2540 : 
257]   ดังนี้ 

 

1.  การส่ือสารภายในบุคคล [Intrapersonnal  Communication] 

2.  การส่ือสารระหวางบุคคล [Interpersonnal Communication] 

3.  การส่ือสารกลุมยอย [Small – Group Communication] 

4.  การส่ือสารสาธารณะ [Public Communication] 

5.  การส่ือสารมวลชน [Mass Communication] 
 

จากที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวา ประเภทของการส่ือสารมีทั้งหมด 5 ประเภท  แตที่จะกลาวถึงในท่ีนี้   

คือ  ประเภทของการส่ือสารมวลชน [Mass Communication]   เทานั้น 
 

การส่ือสารมวลชน [Mass Communication] 
 

ในเร่ืองน้ี ดร. ปรมะ  สตะเวทิน [2538 : 133 – 136]  ไดใหคําจํากัดความและช้ีใหเห็นถึงลักษณะ

สําคัญของการส่ือสารมวลชนวา  การส่ือสารมวลชนเปนกระบวนการ  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ  4 ประการ  

คือ  ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสาร  ดังนั้นในการพิจารณาวาการส่ือสารใดเปนการส่ือสารมวลชน  จึงตอง

พิจารณาจากลักษณะเฉพาะขององคประกอบตาง ๆ  ดังกลาวนี้ 
 

1.   ลักษณะของผูสงสาร [Source] 

ผูสงสารในระบบการส่ือสารมวลชนจะมีลักษณะเปนองคการ นั่นคือ ผูสงสารจะ
ปฏิบัติงานในรูปขององคการท่ีสลับซับซอน [Complex organization] ท่ีดําเนินกิจการโดยอาศัยการ
แบงงานกนัทําอยางกวางขวาง [extensive division of labor]  และมีคาใชจายในการดําเนินกิจการ
คอนขางสูง [involves great expense] ยกตัวอยางเชน  ในการส่ือสารมวลชนดานหนังสือพิมพ  ก็มี
สํานักงานหนงัสือพิมพ  ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูสงสารในรูปขององคการ  มีการแบงงานกันออกเปน
ฝายตาง ๆ ท้ังฝายกองบรรณาธิการ กองจัดการ กองโฆษณา กองการผลิต เปนตน ในกอง
บรรณาธิการกย็ังแบงออกเปนแผนกตางๆ  เชน  แผนกขาวอาชญากรรม  แผนกขาวการเมือง 
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แผนกขาวสตรี  แผนกขาวการศึกษา  แผนกขาวกฬีา  แผนกขาวเศรษฐกิจ  เปนตน  ในการ
ส่ือสารมวลชนดานวิทยกุระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  ก็ดําเนินกิจการในลักษณะขององคการ  
และมีการแบงงานกันทําเชนเดียวกัน  องคการหรือสถาบันส่ือมวลชน  ในฐานของผูสงสาร  จึง
เปนองคการขนาดใหญ  ท่ีมีความสลับซับซอน  และมีการลงทุนมหาศาล   เนื่องจากตอง
ส้ินเปลืองคาใชจายในการดาํเนินกจิการมากมาย 

 
2.  ลักษณะของสาร [Message] 

การส่ือสารมวลชนเปนการส่ือสารในลักษณะสาธารณะ [Pubic] รวดเร็ว [rapid] และไมย่ังยืน 

[transient] 
 

�   ลักษณะสาธารณะ 
ที่วาการส่ือสารมวลชนเปนการส่ือสารในลักษณะสาธารณะ หมายความวา เปน         การ

ส่ือสารท่ีมุงสงไปยังสาธารณชน ไมใชเปนการส่ือสารท่ีเปนสวนตัว [It is public , not private communication] 

สาร [messages] ที่สงออกไปนั้นไมไดมุงเฉพาะเจาะจงไปยังใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้นเนื้อหาของสาร 

[message content] ที่เผยแพรออกไปจึงกวาง  เพ่ือใหประชาชน ทั่วไปไดรับรู [public surveillance] ทําใหผูรับ

สารทั้งหลายสามารถที่จะรับทราบขาวสารเดียวกัน [the same mass-communicated materials] ได  

ยกตัวอยางเชน  การเสนอขาวของหนังสือพิมพรายวัน  ซึ่งมีขาวหลายประเภท  ทั้งขาวการเมือง  ขาวเศรษฐกิจ  

ขาวสังคม  ขาวการศึกษา  ขาวอาชญากรรม  ขาวสตรี  ขาวบันเทิง  ขาวกีฬา  บทความตาง ๆ  ฯลฯ   หรือ

รายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  ซึ่งมีรายการหลากหลายประเภทเชนเดียวกัน  

ดังเชน  รายการเพลง  รายการขาว  รายการละคร รายการภาพยนตร  รายการเด็ก  รายการสตรี  รายการกีฬา  

ฯลฯ 
 

�   ลักษณะความรวดเร็ว 

การส่ือสารมวลชนเปนการส่ือสารท่ีรวดเร็ว เพราะเร่ืองราวขาวสารที่เผยแพร
ออกไปนั้นมีเจตจํานงท่ีจะสงไปถึงผูรับสารจํานวนมาก ในลักษณะท่ีผูรับสารแตละคนไดรับสาร
ภายในระยะเวลาอันส้ัน [Within a relatively short time]  และไดรับสารนั้นภายในระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน 
 

�   ลักษณะของความไมย่ังยืน 
การส่ือสารมวลชนเปนการส่ือสารที่ไมย่ังยืน เพราะมีเจตนาที่จะใหผูรับสารใชเร่ืองราว

ขาวสารนั้นทันที สารที่สงออกมานั้นมีลักษณะท่ีถูกใชใหหมดไปได [Expendable] เชน หนังสือพิมพรายวัน  ที่

พิมพออกจําหนายแตละวันก็มีอายุเพียง 1 วัน  เม่ือขึ้นวันใหมก็มีฉบับใหมออกมา  มีขาวใหมออกมา  ฉบับเม่ือ

วานก็เปนของเกา  ขาวที่ตีพิมพในฉบับเม่ือวานก็เปนขาวเกา ขาวแหงไป  เชนเดียวกันกับรายการท่ีออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน  เปนระยะเวลา 5 นาที , 10 นาที , คร่ึงชั่วโมง   หรือ 1 ชั่วโมง  ก็

ตาม  เม่ือรายการจบลงแลวเนื้อหาของรายการดังกลาวก็จะหมดไป  หรือผานไป  มีรายการใหมเขามาแทนที่   

เปนตน 
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3.  ลักษณะของส่ือ [Channel] 

ส่ือที่ใชในการส่ือสารมวลชนเรียกวา “ส่ือมวลชน” [Mass Media] ซึ่งหมายความถึงส่ือที่

สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารที่ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาใกลเคียงกัน 

หรือในเวลาเดียวกัน  โดยทั่วไปแลวส่ือที่เรียกวาส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

นิตยสาร  และภาพยนตร 
4.  ลักษณะของผูรับสาร [Receiver] 

พิจารณาในแงของผูรับสาร ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของการส่ือสารมวลชนแลว          จะเห็น

ไดวาผูรับสารจะมีจํานวนมาก [Large]  มีความแตกตางกัน [heterogeneous]  และไมเปนที่รูจัก [anonymous] 
 

�   ผูรับสารจํานวนมาก 

ในการส่ือสารมวลชนน้ัน ผูรับสารจะตองมีจํานวนมาก ผูรับสารในการ
ส่ือสารมวลชนนั้นเรียกวา “มวลชน” [Mass Audience] การจะตัดสินวาจํานวนผูรับสาร
เทาใดเปนจํานวนมากนั้น ตองอาศัยหลักท่ีวามวลชนผูรับสารจะไดรับสารจากผูสงสารภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว  และจํานวนของผูรับสารมีมากจนกระท่ังผูสงสารไมสามารถท่ีจะติดตอกบั
ผูรับสารในลักษณะท่ีเหน็หนาคาดตากันได 
 

�   ผูรับสารมีความแตกตางกัน 
                เกณฑอันที่สองเก่ียวกับลักษณะของผูรับสาร ก็คือ ในการส่ือสารมวลชนน้ัน           มวลชน 

หรือผูรับสาร  ทั้งหลายมีความแตกตางกัน ขาวท่ีสงไปยังมวลชน [Mass communicated news] นั้น  เปนขาวที่

มุงเสนอแกคนจํานวนมากในสังคม  ซึ่งมีลักษณะตาง ๆ กัน  อันไดแก  คนที่มีอายุตางๆกัน  ทั้งเพศหญิงและเพศ

ชาย  มีระดับการศึกษาตาง ๆ กัน  อยูในท่ีตาง ๆ กัน   เปนตน 
 

�   ความไมเปนที่รูจัก 
เกณฑเก่ียวกับผูรับสารในเร่ืองความไมเปนที่รูจัก [Anonymity] หมายความวา โดยทั่วไป

แลว  คนแตละคนในมวลชนผูรับสาร [mass audience] จะไมเปนที่รูจักของผูสงสาร กลาวคือ  สารที่ผูสงสาร  

สงออกไปนั้นมุงสงไปยัง “ใครก็ตามที่เก่ียวของ” [to who it may concern] ผูสงสารไมไดรูจักผูรับสารเปนคนๆไป 

ไมไดมุงที่จะสงสารไปยังใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปนการสง สารไปยังมวลชนเปนสวนรวม 
 

จากลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังกลาวขางตน ซึ่งเปนองคประกอบของการส่ือสารมวลชน         ดังนั้น

จึงพอสรุปไดวา การส่ือสารมวลชน เปนการติดตอส่ือสารไปยังผูรับสารที่มีจํานวนมาก ๆ หรือท่ีเรียกวา “มวลชน” 

ซึ่งอาจเปนเรือนแสน เรือนลานก็ได  มวลชนเหลานี้อาจอยูกระจัดกระจายกันไปท่ัวประเทศ  และมีความแตกตาง

กันในปจจัยตาง ๆ  เชน  เพศ  วัย  อาชีพ  ฐานะ ฯลฯ  มวลชนในที่นี้ซึ่งไดแก  ผูชม  ผูอาน  ผูฟง  เชน ผูอาน

หนังสือพิมพ นิตยสาร ผูฟงวิทยุกระจายเสียง  ผูดูโทรทัศน  ผูชมภาพยนตร  มวลชนเหลานี้ประกอบดวยบุคคล

จํานวนมากมาย  จึงไมสามารถรูวาใครเปนใคร  ไมรูจักกัน  และอยูหางไกลกัน  ในสถานท่ีตางๆ กัน  ฉะนั้น

ส่ือสารมวลชน  จึงเปนการนําสาร  ไมวาจะเปนคําพูด  หรือภาพ  หรือเสียงก็ตาม  ไปสูบุคคลตาง ๆ มากมาย
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นั่นเอง  และสารนั้นมีลักษณะไมย่ังยืน  โดยอาศัยส่ือมวลชนเปนส่ือ  ผูสงสารมักจะเปน หรือดําเนินกิจการ

ภายใตองคการท่ีสลับซับซอนซ่ึงมีคาใชจายมหาศาล 
 

ในเร่ืองของการส่ือสารมวลชนน้ี วิลเบอร ชแรมม [Wilbur Schramm อางใน พีระ               จิระ

โสภณ , 2532 : 612 – 613] ไดอธิบายกระบวนการส่ือสารมวลชนดวยแบบจําลอง  ที่แสดงใหเห็นถึงแหลงผลิต

สาร โดยองคกรส่ือสารมวลชน [หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ฯลฯ] และการรับสาร โดยผูรับสาร

จํานวนมาก พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา การส่ือสารมวลชนนั้น อาจมีการปอนกลับจากผูรับในลักษณะอนุมาน 

[inferential feedback]  หรือท่ีเวสลี กับแม็คลีน เรียกวา  “การปอนกลับแบบไมไดมุงหมาย”  [non – purposive 

feedback] 

 
ภาพที่ 5 

ภาพแผนภูมิแสดงแบบจําลองการส่ือสารมวลชน  ของวลิเบอร ชแรมม 
 
 

ในแบบจําลองนี้ ชแรมม ชี้ใหเห็นวา องคการส่ือมวลชน ตัวอยางเชน สํานักงานหนังสือพิมพ  จะ

เปนแหลงผลิตขาวสาร  กระบวนการในการผลิตขาวสารของหนังสือพิมพนั้น  จะเริ่มต้ังแตการไดมาซึ่งขาวสาร

จากแหลงตางๆ  เชน  จากผูประสบพบเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยตรง  จากการแถลงขาวของเจาหนาที่ราชการ 

หรือจากหนวยงานอื่นๆ ขาวสารที่ไดมานั้นจะมีการถอดรหัส [Decoding]  นั่นคือบรรณาธิการ  หรือหัวหนาขาว

จะรับรูขาวสารตางๆ ที่ผูส่ือขาวสงเขามาในสํานักพิมพแลวก็จะตีความหมาย [interpreting] ส่ิงที่รับเขามา  

อาจจะพิจารณาวาขาวตางๆท่ีรับเขามาแตละวันนั้น  ขาวไหนวานาสนใจที่จะตีพิมพ  หรือขาวไหนไมนาสนใจ

ควรตัดท้ิง  เม่ือตัดสินเลือกไดแลวก็จะถายทอดไปยังผูรับ โดยการเขารหัส [encoding] เปนรูปขอความ

ตัวหนังสือหรือรูปภาพในลักษณะขาว  บทความ  คอลัมน ฯลฯ  หนังสือพิมพที่ผลิตไปสูผูอานนี้  แตละฉบับจะไป

ถึงผูรับจํานวนเปนหม่ืน  เปนแสน  หรือเปนลานคน  ผูอานแตละคนก็จะมีกระบวนการในการถอดรหัส  ตีความ  

และเขารหัส  ขาวสารที่ไดรับเชนกัน  จากแบบจําลองจะเห็นไดวาผูรับสารจากสื่อมวลชนตาง ๆ นั้น  มิไดอยูโดด

       

-  ผูรับสารมวลชน 
 

-  
ผู 

ผูรับสารจํานวนมากซ่ึงแตละคน เขา ผู 
   ไดทําการเขารหัส ตีความ  รหัส ตี ผู 

ความ    และถอดรหัส ถอด
รหัส

 
  

การปอนกลับในลักษณะการ

อนุมาน 

สิ่งที่นาํไป 

องคกรส่ือสารมวลชน 

ขาวสารเดียวกัน 

ท่ีสงไป 

จํานวนมาก 

เปนขาวสาร 

จากแหลง 

ตางๆ    

 

-  ผูรับสารแตละคนเชื่อมโยงกับกลุมต

   ซ่ึงขาว

างๆ  

สารที่ไดรับมักจะถูก

ลุมเหลานั้น 

ตีความหมาย 

   ตามอิทธิพลก
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เด่ียวในสังคม  แตจะมีความผูกพันกับกลุมตาง ๆ  ต้ังแตกลุมบุคคลไมก่ีคนในครอบครัว  กลุมเพื่อน  จนถึงกลุม

ขนาดใหญในสังคม  เชน  เปนสมาชิกพรรคการเมือง  สมาชิกสมาคมองคกร  และการตีความขาวสารตาง ๆ 

มักจะไดรับอิทธิพลจากกลุมดวย เชน คนที่อยูในพรรคการเมืองหนึ่งยอมจะมองอะไร  หรือรับรูอะไรตาม

อุดมการณของพรรคการเมืองน้ันๆ  เปนตน 

โดยที่ชแรมมไดมีความเห็นวา  กระบวนการส่ือสารโดยท่ัวไปนั้น  จะเปนไปในลักษณะ 2 ทาง  หรือ

ในลักษณะวนเวียนเปนวงกลมระหวางผูสงสารกับผูรับสาร  สําหรับกระบวนการการส่ือสารมวลชนน้ัน  มักจะมี

ลักษณะคอนขางเปนเสนตรง หรือเปนไปในทางเดียว คือจากผูสงไปยังผูรับสารมากกวา  ชแรมมไดอธิบายใน

แบบจําลองนี้วา  การส่ือสารจากผูรับสารกลับไปยังผูสงสาร  ในกระบวนการการส่ือสารมวลชนนั้น มักจะเปนไป

ในลักษณะที่ตองอาศัยการอนุมานจากพฤติกรรมตางๆ ของผูรับสาร  เชน  การท่ีผูอานหนังสือพิมพเลิกซ้ือ

หนังสือพิมพ  ทําใหจํานวนจําหนายลดลง  แสดงวาผูอานไมพอใจเนื้อหาในหนังสือพิมพ  ในทางตรงกันขามถา

ผูอานหนังสือพิมพเพ่ิมขึ้น ก็แสดงวามีความพอใจที่จะรับขาวสารที่สงไปมากขึ้น ลักษณะของการปอนกลับ หรือ

ส่ือสารกลับจากมวลชน  ผูรับสาร โดยวิธีการอนุมานนี้  นอกจากจะเห็นไดจากตัวอยางของผูอานหนังสือพิมพ

แลว ก็อาจจะเห็นไดจากความนิยมของผูรับรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร หรือแมแตยอด

การขายสินคาก็อาจเปนเคร่ืองแสดงถึงการปอนกลับจากผูรับสารในลักษณะที่  ชอบ – ไมชอบ  ไดเชนเดียวกัน 

 

 

 

ประเภทของส่ือในการส่ือสารมวลชน 
 

การส่ือสารมวลชน [Mass communication] เปนรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร ซึ่งมีลักษณะ

โดยทั่วไปที่แตกตางจากการส่ือสารในรูปแบบอื่น 2 ประการ คือ  ประการแรก  กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมชน

ขนาดใหญ ซึ่งไมใชผูที่อยูในสังคมหรือมีประสบการณรวมกัน แตเปนกลุมชนท่ีมีความหลากหลายและมีลักษณะ

แตกตางกันไป ไมจําเปนตองเคยรูจักกันหรือมีประสบการณคลายคลึงกันมากอน  ประการที่สอง  ส่ือที่ใชใน

การส่ือสารมวลชน  จะตองเปนส่ือที่สามารถนําสารรูปแบบตาง ๆ ไปยังมวลชน  ที่มีจํานวนมากในคราวเดียวกัน

ได  ซึ่งในการแบงประเภทของส่ือในการส่ือสารมวลชนโดยอาศัยการรับรู  โดยผานทางประสาทสัมผัสเปนหลัก

นั้น สามารถแบงส่ือออกไดเปน  3  ประการ  [นภาภรณ  และรุงนภา , 2532 : 359 – 365]   คือ 
 

1. ส่ือที่รับไดดวยการมองเหน็ [Visual Media หรือ Visual Transmitter] ไดแก หนังสือ  

หนังสือพิมพ  นิตยสาร  สัญลักษณ  ภาพถาย  และภาพวาด  เปนตน  ส่ือเหลานี้ผูรับสามารถรับสารไดโดยการ

อาน การมองเห็น เชน การอานหนังสือพิมพ การดูรูปภาพ การดูสัญลักษณ จราจรตาง ๆ โดยไมจําเปนตองใช

ประสาทหู หรือการไดยิน  ก็สามารถจะเขาใจและตีความสารนั้น ๆ ได 
 

2.  ส่ือที่รับไดดวยการฟง [Audio Transmitter หรือ Audio Media] ส่ือมวลชนที่จัดอยูใน

ประเภทน้ีไดแก วิทยุกระจายเสียง สําหรับส่ือประเภทนี้จะไมมีภาพ หรือการมองเห็น  เขามามีสวนอยูเลย การ

ส่ือสารจึงตองใชการพูด การอธิบายเพื่อใหเกิดภาพในสมองของผูรับฟง ดังนั้นการบรรยายท่ีชัดเจนถ่ีถวนท้ังใน

แงของเนื้อหา และภาษาที่ใชจึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการใชส่ือประเภทนี้อยางมาก 
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3.  ส่ือที่รับไดดวยการฟงและการมองเห็น [Audio-visual media หรือ Audio-visual 
Transmitter] ไดแก โทรทัศน ภาพยนตร ผูรับสารสามารถรับสารไดโดยการมองเห็นและการไดยินพรอมๆกัน ซึ่ง

จะไดเปรียบในแงความเขาใจของผูรับ เพราะจะมีความเขาใจในสารงายกวาส่ือประเภทแรก ๆ 
 

โดยในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะขอกลาวเฉพาะส่ือประเภทท่ีรับไดดวยการฟง [Audio Transmitter 

หรือ Audio Media] เทาน้ัน นั่นก็คือ วิทยุกระจายเสียง นั่นเอง คําวา “วิทยุกระจายเสียง”  นี้เปนคําที่มาจาก

ภาษาสันสกฤตวา  “วิทยุต” [วิรัช  ลภิรัตนกุล , 2532 :85]  เดิมทีเดียวเรายังไมมีคํานี้ใชเรียกกัน โดยท่ีจอมพล

เรือกรมพระนครสวรรควรพินิต ทรงใชวิธีเรียกทับศัพทวา “Radio Telegraph” วา “ราดิโอโทรเลข” ตอมา

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรงบัญญัติใชคําวา “วิทยุ” แทนคํา “ราดิโอ” ตอมาราช

บัณฑิตสถานจึงไดใหใชคําเต็ม ๆ เปน ทางการวา  “วิทยุกระจายเสียง”  ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  “Radio  

Broadcasting”  โดยในศัพทนุกรมส่ือสารมวลชนไดใหความหมายไววา หมายถึง “การใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟา” 

[electromagnetic  wave]  หรือคล่ืนวิทยุ  เพื่อสงกระจายออกอากาศ [transmit]  หรือเพื่อรับสัญญาณไฟฟา  

[electrical  signals] โดยไมตองใชสายตอเชื่อมระหวางกัน [wireless] ในประเทศอังกฤษนั้นจะใชคําวา 

“Wireless”  หมายถึง  “ไมมีสาย” สวนในสหรัฐอเมริกาก็จะใชคําวา “Radio” [นภาภรณ  อัจฉริยะกุล  อางใน  

นภาภรณ  และวิจิตร , 2529 : 8] 
 

คุณสมบัติของส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 

วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือมวลชนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ ตอผูฟงเปนอยางมาก เน่ืองจาก

วิทยุกระจายเสียงนั้น  ถือเปนส่ือมวลชนแขนงหนึ่ง  ที่มีบทบาทหนาที่ใหการบริการตามท่ีมนุษยตองการและ

คาดหวัง ซึ่งหนาที่หลัก ๆ ของวิทยุกระจายเสียง ดังกลาว พอจะสรุปไดมีทั้งหมด  4   ประการ  [อรทัย  ศรีสันติสุข 

, 2529 : 116]    ดังนี้ 

1.  หนาท่ีเสนอขาวสาร 

2.  หนาท่ีเสนอความคิดเห็น 

3.  หนาท่ีเสนอบริการการศึกษา 

4.  หนาท่ีบริการความบันเทิง 
 

ดังนั้นวิทยุกระจายเสียง ในฐานะที่เปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่งที่มีประโยชน และมีอิทธิพลตอ

ชีวิตประจําวันของผูรับเปนอยางมาก เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงนั้น จะมีลักษณะเดนเฉพาะในตัวเองอยู [วิจิตร   

ภักดีรัตน , 2529 : 196]   คือ 
 

1. วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือสารมวลชนที่มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุด ในบรรดา

ส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ ดวยกัน วิทยุสามารถถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหผูฟงไดรับทราบได

ทันทวงที ถึงแมวาจะไดยินแตเสียง ไมเห็นภาพก็ตาม แตวิทยุก็สามารถสรางความเราใจ  ใหผูฟงไดไมนอย เชน 

ในการถายทอดการชกมวยนัดสําคัญ ๆ การถายทอดเสียงทางวิทยุเรงเราความสนใจใหแกผูฟงมากทีเดียว และ

นอกจากนั้นผูฟงสวนใหญที่อยูตามชนบทไมมีโอกาสที่จะไดรับการรับบริการจากส่ือมวลชนอื่น ๆ นอกจาก
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วิทยุกระจายเสียงเทาน้ัน อีกท้ังวิทยุยังมีความสะดวกในการท่ีจะรับฟงอีกดวย  คือในขณะที่รับฟงวิทยุอยูก็

สามารถที่จะประกอบกิจธุระการงานไปพรอมกันดวยได  ดังนั้นวิทยุกระจายเสียงจึงเปนส่ือสารมวลชนที่เขาถึง

ประชาชนสวนใหญไดอยางแทจริง 

2. วิทยุกระจายเสียงไปไดทุกหนทุกแหง ไมมีส่ือสารมวลชนประเภทใดที่จะรวดเร็วเทา

วิทยุ  เพราะวิทยุเปนการสงกระจายเสียง  โดยอาศัยคล่ืนอิเล็กโตรแมกเนติกเวฟ  ซึ่งมีความเร็วเทากับความเร็ว

ของแสง  ถึงแมวาจะอยูหางไกลจากสถานีสงเพียงใดก็ตาม  ก็จะสามารถรับคล่ืนของวิทยุกระจายเสียงได 

3. วิทยุกระจายเสียงมีกําลังชักจูงใจสูง การสงกระจายเสียงบางคร้ังเมื่อประกาศ หรือ

โฆษณาคร้ังหนึ่ง หรือสองคร้ัง  จะไมเปนที่สนใจของผูฟงเลย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาที่วารายการวิทยุนั้นใหการเรา

ใจและสรางความเขาใจใหแกผูฟงไดมากนอยเพียงใด  ตอเม่ือไดยินบอยๆ หรือซํ้าๆ เขาก็จะคอยโนมนาวใจให

ผูฟงเห็นคลอยตามหรือกระทําตามไปดวย 

4. วิทยุกระจายเสียงมีความสําคัญทุกโอกาส วิทยุมีอิทธิพลท้ังในทางดี และทางไมดี

ขึ้นอยูกับผูใช  ใชเปนเคร่ืองมือ ไมวาในยามสงบหรือยามสงครามก็ตาม  เราไดรับประโยชนจากวิทยุในดานตางๆ 

เชน บันเทิง ความรู การศึกษา การแสดงความคิดเห็น และวัฒนธรรมประเพณี  ในยามสงครามวิทยุเปนอุปกรณ

ส่ือสารในการรบที่สําคัญย่ิง สามารถจะรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่โฆษณาชวน

เช่ือไดเปนอยางดีอีกดวย  ซึ่งบางคร้ังเรื่องรายแตทําใหกลายเปนดีได  ฮิตเลอรไดประสบความสําเร็จมาแลวใน

การใชวิทยุเปนเครื่องมือในการบุกออสเตรีย เชโกสโลวะเกีย  และการรวมแควนซาร ในการเตรียมการ

สงครามโลกครั้งที่สอง วิทยุไดมีสวนชวยเปนอันมาก   ปจจุบันวิทยุกระจายเสียงยังคงมีความสําคัญมากเชนเดิม 

5.  วิทยุกระจายเสียงมีคุณคาพิเศษทางการศึกษา  เน่ืองจากวิทยุสามารถสงไปถึงในที่

ตางๆ ไดทุกหนทุกแหง  ซึ่งสถานที่บางแหงการคมนาคมบางชนิดอาจจะไปไดไมถึง  แตวิทยุไปถึง  เด็กชาวชนบท

สามารถไดรับความรู  และประสบการณในการเรียนจากครูที่สอนดี ๆ เหมือนอยางกับนักเรียนที่อยูในเมือง และ

สามารถชวยใหเด็กนักเรียนเขาใจเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันไดดี  นักเรียนเองไดรูจักโลก

ภายนอกกวางขวางขึ้น  และนอกจากนี้วิทยุยังเปนเคร่ืองมืออบรมวัฒนธรรมไดเปนอยางดีอีกดวย  ตัวอยางเชน  

รายการละคร  หรือนิยายทางวิทยุ  จะชี้ใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของตัวละคร  อันจะเปนตัวอยางในการปฏิบัติวา

ผูกระทําดียอมจะไดรับบําเหน็จรางวัล  และผูกระทําผิดมักจะถูกลงโทษ  ทําใหเด็กไดเห็นตัวอยางที่ดีที่จะยึดเปน

หลักในการปฏิบัติตอไป 
 

จากที่ไดกลาวมาแลว วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง ที่สามารถสงกระจายเสียงได

ครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ และเขาถึงกลุมชนไดเปนจํานวนมากๆในเวลาเดียวกัน ตามรัศมีกําลังของเคร่ืองสงของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงน้ันๆ ผูรับจะอยูในไร นา ปา เขา บนเกาะ แกง ในอาคารบานเรือนทุกแหงหน  คล่ืนวิทยุก็

สามารถเขาไปถึงได 

วิทยุกระจายเสียงจึงนับวาเปนส่ือมวลชนท่ีสามารถสงขอมูลขาวสารตางๆ ไปไดรวดเร็ว และสะดวก

ที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือประเภทอื่นๆ  ซึ่งผูรับสามารถรับขาวสารตางๆไดทันทีในขณะท่ีผูสงขาวสารกําลังพูด 

หรือถายทอดเร่ืองราวตางๆอยู  เพียงแตผูรับขาวสารกับผูสงสารจะไมสามารถเห็นหนาคาดตากันเทานั้นเอง 
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เม่ือกลาวโดยสรุปแลวจะเหน็ไดวา  การส่ือสารทางวิทยุกระจายเสียง  ก็จะเปนไปตาม
ทฤษฎีของการส่ือสารตามท่ีไดกลาวมาแลว   ซ่ึงจะสามารถเปรียบเทียบใหเห็นได   ดังแผนภูมิ
ตอไปนี้   

 
 

ภาพท่ี 6 
ภาพแผนภูมิแสดงหลักการส่ือสารท่ัวไป 

 
 
 

 

ผูรับฟง ผลของการส่ือสาร ชองทางส่ือสาร สาร 

 
ที่มา : วิจิตร ภักดีรัตน [อางใน  นภาภรณ และ วิจิตร , 2529 : 31] 
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ภาพท่ี 7 
ภาพแผนภูมิแสดงการส่ือสารทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 

 

 

ท่ีมา : วิจิตร ภักดีรัตน [อางใน  นภาภรณ และ วิจิตร , 2529 : 31] 
 

สําหรับพฤติกรรมในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงของผูฟงอาจเขียนเปนลําดับขั้นตอน     ไดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 8 

ภาพแผนภูมิแสดงพฤติกรรมในการรับฟงวิทยกุระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
 

 

ที่มา : วิจิตร ภักดีรัตน [อางใน  นภาภรณ และ วิจิตร , 2529 : 31] 

 

สําหรับส่ือทางดานการกระจายเสียง คือวิทยุ นั้น ก็ถือเปนส่ือมวลชนประเภทหน่ึงที่มี      อิทธิพล

ตอชีวิตและกิจวัตรประจําวัน ของประชาชนผูรับเปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีอิทธิพลตอการสรางใหเกิด

ประชามติที่รวดเร็ว และสรางบรรยากาศแหงการโนมนาวจิตใจ ดวยการชักจูงใจ หรือเปล่ียนแปลงทัศนคติ  และ

คิดหรือ 

ผูฟง 

จินตนาการ 

เกิดการ
เปล่ียนแปลง

ิ

 

รายการวิทยุ 

กระจายเสียง
และวิทยุ
โทรทัศน 

 

 

ขอมูลยอนกลับ 

เจาหนา
ท่ีจัด 

รายการ 

วิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน 

 

ตามสาระ 
รายการ 

สนใจฟง
และชม
ตอไป 

เร่ิมฟง 
และชม 

ยอยความคิด    
หรือ           

จินตนาการ
สาระของ    
ตนเอง 

คานิยมหรือ 
แนวปฏิบัติ
ใหม ๆ 

เกิดแนวคิด 
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ความคิดเห็น  ของผูรับใหเกิดความรูสึกคลอยตาม  หรือเห็นดวย  ไดเปนอยางดี   เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียง   

เปนส่ือมวลชนที่อยูใกลชิดกับผูรับขาวสารเปนอยางมาก   นั่นเอง 

ดวยเหตุที่วา วิทยุกระจายเสียง เปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่งที่มีราคาถูกกวาส่ือมวลชนประเภทอื่นๆ 

เม่ือเทียบกับอัตราการใชงาน และยังเปนส่ือที่มีความสะดวก รวดเร็ว รับงายเขาถึง           ทุกจุด  และนอกจากน้ี

ก็ยังมีประสิทธิภาพในการสงขาวสารไปสูผูรับไดเปนจํานวนมากๆ อีกดวย  โดยเฉพาะในปจจุบันนี้วิทยุก็มีราคาที่

ถูกลงจนคนไทยทั่วไปสามารถมีไวในครอบครองไดไมยาก  จึงนับไดวาวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือที่มีอิทธิพลตอ

ประชาชนมาก  แตในปจจุบันนี้เราไดใชส่ือทางดานการกระจายเสียงไปในรูปแบบของความบันเทิงเปนสวนใหญ  

รายการที่มีสาระและประโยชนไมคอยไดรับการสนับสนุนและสนใจ ดังนั้นเพื่อใหส่ือทางดานการกระจายเสียงได

ทําหนาที่ของตนเองไดอยางสมบูรณสมควรที่รัฐบาลจะตองเรงใหมีการพัฒนากิจการทางดานนี้ เพราะเปนส่ิงที่

เก่ียวของกับความเจริญและการพัฒนาประเทศอยางมาก 

สรุปแลวการส่ือสารจึงถือเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอชีวิตในสังคมปจจุบันเปนอยางมาก         ส่ือ  ก็

เชนเดียวกัน  เราตองมีการเรียนรูถึงสภาพของส่ือตางๆ  ในละประเภท  เพื่อท่ีจะทําใหเราสามารถใชส่ือแตละ

ประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และสามารถเขาใจถึงขอดีและขอเสียของส่ือแตละประเภท อีกท้ังยัง

ตองเขาใจถึงลักษณะความเปนไปของส่ือมวลชนดวย ประการสําคัญในเร่ืองของส่ือสารมวลชน  ก็คือ  

ความกาวหนาของส่ือสารมวลชนมิใชอยูที่ความทันสมัยกาวหนาของวิทยาการใหมๆ ส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลาง

ที่จะรายงานเหตุการณความเคล่ือนไหว และจัดระเบียบของสังคม ดังนั้นความสําคัญของส่ือสารมวลชนจึงนาจะ

อยูที่ผูผลิตสาร หรือส่ือมวลชน ที่ผลิตสารออกมาในรูปแบบตาง ๆ  นั่นเอง  ประการหนึ่ง   และอีกประการหนึ่ง  ก็

คือ  ส่ือสารมวลชนจะพัฒนาไปสูการบริการเพ่ือสาธารณชนเต็มรูปแบบไดนั้น ตองอาศัยกําลังจากผูรับสารที่จะ

เสนอความคิดเห็นของตนเองกลับไปยังส่ือสารมวลชน จึงจะชวยแกไขปรับปรุงสภาพของส่ือสารมวลชนได  การ

ไมมีความคิดเห็นใด ๆ ก็จะทําใหส่ือสารมวลชนอยูภายใตอิทธิพลของการโฆษณามากขึ้น และจะไมมีความเปน

อิสระทางดานความคิดเห็น  ผูรับสารหรือมวลชนจึงควรมีสวนรวมรับผิดชอบในการใหบริการทางดาน

ส่ือสารมวลชนรวมกับส่ือมวลชนดวย  ทั้งนี้เพื่อประโยชนทั้งโดยสวนตัว  และโดยสวนรวม 

ทฤษฎีการเลือกเปดรับขาวสาร 
[Selective Exposure Information Theory]  

 

การเลือกเปดรับขาวสารมักมีวิธีการแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเภทของผูรับ [Type of Audience]  

ประเภทของส่ือ [Type of Media]  และลักษณะของขาวสาร [Message]  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับขั้นตอนของ

กระบวนการการยอมรับของผูรับสาร [Recipient’s Stage in Adaption Process]  ดังนั้นจึงตองเลือกและใชส่ือ

แตละประเภทใหเหมาะสม  เพราะถาหากเลือกและใชส่ือแตละประเภทไมเหมาะสมแลว ความสําเร็จของ

โครงการนั้นอาจเปนไปไดยาก การสงขาวสาร หรือการใหการศึกษา  ยอมตองอาศัยส่ือ [Media] เปนเคร่ืองชวย

นําเนื้อหาขาวสารไปยังผูรับใหเกิดความเขาใจ  ชัดเจนถูกตอง  แตการจะใชส่ืออะไร  อยางไร ใหบังเกิดตาม

ความตองการนั้นไมใชเร่ืองงาย ๆ  ตองทําความเขาใจกับส่ือเหลานั้นใหดีเสียกอน  และจําเปนตองเรียนรูถึง

ธรรมชาติ  และหนาที่ของส่ือแตละชนิด   เพ่ือการวางแผนการใชส่ือใหเหมาะสม [อนันตธนา อังกินันทน ,  2532 

: 4]  
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ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเลือกเปดรับขาวสารจากส่ือนี้ โดยเฉพาะส่ือประเภทส่ือสารมวลชนนั้น  ไดมี

นักวิชาการไดใหคําอธิบายไวตาง ๆ กัน   ดังนี้ 

เลอรเนอร [Lerner , 1958  อางใน  เสถียร  เชยประทับ , 2530 : 69] ใหคําจํากัดความของการ

เปดรับส่ือมวลชนวา  หมายถึง  อัตราสวนของประชาชนที่มีวิทยุ  จํานวนจําหนายหนังสือพิมพ และจํานวนผูนั่งดู

ภาพยนตร   ตอประชาชน 1,000 คน 

เลอรเนอรเปนคนแรกที่ศึกษาอิทธิพลท่ีเกิดจากการเปดรับส่ือมวลชนในประเทศตะวันออกกลางเม่ือ

ป ค.ศ. 1958 และพบวา เม่ือมีการขยายตัวของชุมชนจนกลายเปนเมือง จะชวยใหเกิด         การพัฒนาดาน

ความรูหนังสือ และระดับการเรียนรูหนังสือที่สูงขึ้น จะทําใหการเปดรับส่ือมวลชนแพรหลายมากขึ้น ในทํานอง

เดียวกัน เม่ือชุมชนมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจากการพัฒนา 

อุตสาหกรรมมากขึ้น สังคมจะขยายขอบขายของส่ือมวลชน และการขยายตัวของส่ือมวลชนนี้เอง จะสามารถ

ชวยใหการยกระดับในการรับรูหนังสือมีมากย่ิงขึ้นดวย 

สวน แคลปเปอร [Klapper , 1960  อางใน  เสถียร เชยประทับ , 2540 : 15] ไดใหคําจํากัดความ

วา คนเรามีแนวโนมที่จะเลือกเปดรับเนื้อหาจากส่ือมวลชนท่ีสนับสนุนความเชื่อของตน บุคคลใดที่มีแนวโนมที่จะ

เปล่ียนแปลง จะเลือกเปดรับสารที่เขากันได กับแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลงของตน 

นอกจากนี้แลว โรเจอร และสเวนนิ่ง [Rogers and Sevenning , 1969 : 3]  ยังไดอธิบายขยาย

แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับส่ือมวลชนใหกวางขวางออกไปอีก โดยไดใหคํานิยามไววา ส่ือมวลชนน้ัน  จะ

ครอบคลุมถึงส่ือหาประเภท คือ หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เหตุนี้

ดัชนีในการวัดการเปดรับส่ือมวลชน ในความหมายของเขาท้ังสอง จึงตองประกอบดวยจํานวนรายการวิทยุที่รับ

ฟงตอสัปดาห  การอานหนังสือพิมพตอสัปดาห  ภาพยนตรที่ดูตอป  และอื่น ๆ  

การเลือกเปดรับขาวสารของผูรับขาวสารจากสื่อมวลชนดังกลาวนั้น มักจะเกิดข้ึนจาก
ปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีผลตอการเลือกรับขาวสาร  อยูดวยกัน 2 ประการ  ดังนี้ 

1.  การเลือกสรรในการรับสาร 

2.  การแสวงหาขาวสาร 

[พีระ จิระโสภณ , 2532 : 636 – 640] 
 

การเลือกสรรในการรับสาร 
 

ในชีวิตประจําวันของประชาชนนั้น มีแหลงส่ือหรือผูสงสารมากมายที่ตองการเสนอ         ขาวสาร 

แตผูรับสารไมสามารถเปดรับขาวสารในแตละวันไดทั้งหมด จึงจะเลือกเปดรับเฉพาะ        ขาวสารที่ตนตองการ 

หรือเฉพาะส่ิงที่ตนสนใจเทานั้น เราเรียกกระบวนน้ีวา “กระบวนการเลือกสรร” [Selective Processes] ซึ่ง

กระบวนการเลือกสรรขาวสาร ของผูรับสาร ดังกลาวนี้นั้น จะเปนปจจัยในการกําหนดความสําเร็จ  หรือความ

ลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับสาร  ขาวสารตาง ๆ แมวาจะไดรับการตระเตรียมมาอยางพิถีพิถัน ใชผูถายทอด

ที่มีความสามารถและความนาเช่ือถือสูง หรือใชส่ือที่มีประสิทธิภาพมากก็ตาม แตส่ิงเหลานี้ก็มิไดประกัน

ความสําเร็จของการส่ือสารตามท่ีผูสงสารตองการรอยเปอรเซ็นต ทั้งนี้เพราะผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกรับรู

ขาวสารที่แตกตางกันไป  ตามประสบการณ  ความตองการ  ความเช่ือ  ทัศนคติ  ฯลฯ  ที่ไมเหมือนกัน 
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ซึ่งกระบวนการเลือกสรรดังกลาว เปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง [Filters] ขาวสาร  ในการรับรูของ

มนุษยเรา  ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ที่จะตองมีความตอเนื่องและเก่ียวของกันตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

1.  การเลือกรับ  หรือเลือกใช [Selective Exposure] 

2.  การเลือกใหความสนใจ [Selective Attention] 

3.  การเลือกรับรู  และตีความหมาย [Selective Perception and Interpretation] 

4.  การเลือกจดจํา [Selective Retention] 

ปรมะ   สตะเวทิน , 2538 : 121 – 124] [
 

สามารถที่จะเขียนเปนภาพแผนภูมิไดดังนี้ 

                                                                       

ภาพท่ี 9 
ภาพแผนภูมิแสดงการรับรูของบุคคลตามขั้นตอนที่เกิดขึ้น 

 

 
 

 
Selective Exposure

• 

 

Perception 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : เสรี  วงษมณฑา , 2532 : 361 

 
1. การเลือกรับหรือเลือกใช [Selective Exposure] กลาวคือ ผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือ และ

ขาวสารจากแหลงตาง ๆ  ตามความสนใจและความตองการของตน  เพ่ือนํามาแกปญหา  หรือ สนองตอบตอ

ความตองการของตน 

แคลปเปอร [Klapper , 1960  อางใน  เสถียร  เชยประทับ , 2540 : 17]  ไดกลาวใหคํายืนยัน

ในเร่ืองเดียวกันไววา การเลือกเปดรับสารใหเขากับส่ิงที่เห็นดวยเปนการเสริม หรือสนับสนุน [Reinforcement] 

ส่ิงที่เห็นดวย 
 

2.  การเลือกใหความสนใจ [Selective Attention]  กลาวคือ  ผูรับสารนอกจากจะเลือกเปดรับ

ขาวสารแลว ยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารที่ไดรับซึ่งสอดคลอง หรือเขากันไดกับทัศนคติความเช่ือดังเดิมของ

บุคคลนั้น ๆ  และหลีกเล่ียงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติ  ความรู  ความเขาใจ หรือความคิดด้ังเดิม  ทั้งนี ้ 
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เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของเขา จะทําใหเขาเกิดความรูสึกไมพึงพอใจ  และ

สับสนได  

ซึ่งในเร่ืองน้ีเฟสติงเจอร [Festinger L.A , 1957  อางใน  พีระ  จิระโสภณ , 2532 : 637]  ได

กลาวไววา  บุคคลมักจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเล่ียงขาวสารที่ขัดแยงกับ

ความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอย หรือสอดคลองกับความรูความ

เขาใจหรือทัศนคติที่มีอยูเดิมแลว  จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจท่ีเรียกวา “cognitive 

dissonance” ดังนั้นการท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดังกลาวไดก็ตองแสวงหาขาวสารหรือเลือกสรรเฉพาะ

ขาวสารที่ลงรอยกับความคิดเดิมของตน  เฟสติงเจอรยังชี้ใหเห็นวา  เม่ือบุคคลไดตัดสินใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่มี

ความไดเปรียบ  เสียเปรียบกํ้าก่ึงกัน  บุคคลนั้นยอมมีแนวโนมที่จะแสวงหาขาวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจนั้นๆ 

[reinforcement information] ของตนมากกวาที่จะแสวงหาขาวสารที่ขัดกับส่ิงที่กระทําลงไป 
 

3.  การเลือกรบัรูและตีความหมาย [Sleective Perception and Interpretation] กลาวคือ เม่ือ

ผูรับสาร  เปดรับขาวสารจากแหลงตาง ๆ แลว  ผูรับสารจะเลือกรับรูและตีความสารที่ไดรับแตกตางกันไปตาม

ประสบการณ  ความรู  ความเขาใจ  ความเช่ือ  ความตองการ  ทัศนคติ  และแรงจูงใจ หรือสภาวะอารมณของ

ตนในขณะน้ัน 
 

4.  การเลือกจดจํา [Selective Retention] กลาวคือ ผูรับสารจะเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสาร

ในสวนที่ตองการจําเขาไวเปนประสบการณ โดยเลือกจดจําเฉพาะสวนท่ีตรงกับความสนใจตามความตองการ  

ทัศนคติ  และความเชื่อของตนเอง  
 

ในเร่ืองน้ีไดมีงานวิจัยเกาแกของ  ออลพอรต และโพสทแมน [Allport, G.W. and Postmen. L. 

, 1947  อางใน  พีระ  จิระโสภณ , 2532 : 638] ที่มีการอางถึงกันบอยก็คือ การศึกษาถึงการถายทอดขาวลือจาก

คนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง ซึ่งพบวาผูรับมักจะถายทอดเร่ืองราวตอไปยังคนอื่นๆ ไมครบถวนเหมือนที่รับมา ทั้งนี้

เพราะแตละคนเลือกจดจําเฉพาะสวนที่ตนเองเห็นวานาสนใจเทานั้น สวนที่เหลือมักจะถูกลืม  หรือไมนําไป

ถายทอดตอ  ตัวอยางที่เรามักจะพบในชีวิตประจําวันเสมอ เชน  การที่เราดูภาพยนตร หรือรายการวิทยุโทรทัศน 

หรือฟงรายการวิทยุกระจายเสียง หรืออานขาวหนัง สือพิมพ  แลวนําไปบอกตอกับผูอื่น  เราก็มักจะเลือกจดจํา

แลวนําไปเลาเฉพาะที่เราสนใจหรือเราตองการเทานั้น 

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยอีกช้ินหนึ่งของ  แคลปเปอร [Clapper  อางใน  พัชนี  และคณะ , 2538 : 
110]  สรุปไววา  ความพรอมที่จะจดจําสาร  มักเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลที่มีความสนใจ  และพรอมจะเขาใจ  และจะ

สามารถจดจํา  และสนับสนุนส่ิงที่สอดคลองกับรสนิยม  ทัศนคติ  ความชอบ  ความเชื่อ ตลอดจนคานิยม  ดังนั้น

การเลือกจดจําเนื้อหาของส่ือมวลชนจึงเทากับเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนใหทัศนคติ  หรือความเชื่อเดิม   ใหมี

ความม่ันคงย่ิงขึ้นและเปล่ียนแปลงไดยาก 
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การแสวงหาขาวสาร 
 

แนววิธีการศึกษาในเร่ืองการแสวงหาขาวสารนี้ อาจจะจัดอยูในหัวขอเดียวกับแนวทาง  
การศึกษาในเร่ืองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนได  ท้ังนี้เพราะมุง
ศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลตางๆ ท่ีมีผลตอการเลือกบริโภคหรือเลือกแสวงหา
ขาวสารจากส่ือมวลชน  ในการศึกษาเร่ืองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจนั้น 
ช้ีใหเห็นวาปจเจกบุคคลเปนผูเลือกใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจตางๆ ของตนเอง  สําหรับ
ในการศึกษาเร่ืองการแสวงหาขาวสารนี้  ไดเนนในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกเปดรับขาวสารวามี
ปจจัยอะไรบาง  เปนตัวกําหนด   ทําไมบุคคลจึงเลือก  หรือหลีกเล่ียงการรับขาวสารบางอยาง 

จากการศึกษาในเร่ืองการแสวงหาขาวสารของ  ชารลีส  แอตคิน [Charies Atkins , 1973 อางใน  

พีระ  จิระโสภณ , 2532 : 639 – 640]  กลาววา  การจะเลือกรับขาวสารใดจากสื่อมวลชนนั้น ขึ้นอยูกับการ

คาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน [Reward Value] กับการลงทุน ลงแรง [Expenditures]  พันธะ

ผูกพัน [Liabilities] ที่จะตามมา  ถาผลตอบแทนหรือประโยชนที่จะไดรับสูงกวาการลงทุน ลงแรง หรือการตองใช

ความพยายามที่จะรับรูหรือทําความเขาใจแลว บุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น [Information Seeking] แตถา

ผลประโยชนที่ไดรับนอยกวาการลงทุน ลงแรง  บุคคลก็อาจเพิกเฉยตอขาวสารนั้น [Information Ignoring] 

ชารลีส แอตคิน ชี้ใหเห็นวา การแสวงหาขาวสาร หรือความตองการ จากส่ือมวลชนของบุคคลน้ัน 

คือ ความตองการขาวสาร [Information] และความบันเทิง [Entertainment] ซึ่งความตองการขาวสารของบุคคล

นั้น  เกิดจากความไมรู  หรือไมแนใจของบุคคล  ซึ่งมาจาก 

1. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกัน  ระหวางระดับความรูของบุคคลขณะน้ันกับระดับ

ความตองการที่อยากรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมภายนอก [Extrinsic Uncettainty]  

2.  การมองเห็นความไมสอดคลองกัน  ระหวางความรูที่มีอยูของบุคคลขณะนั้น  กับความรู

ตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งกําหนดโดยระดับความสนใจสวนบุคคลนั้น ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง [Intrinsic Uncertainty] 
 

ความตองการไดรับความบันเทิงของบุคคลนั้น มาจากแรงกระตุนอารมณแหงความร่ืนเริงบันเทิงใจ

ที่เกิดจากการมองเห็นความสอดคลองตองกัน ระหวางสภาวะท่ีเปนอยูของบุคคลนั้นกับระดับความสนุกสนานท่ี

คาดหวังไว [Intrinsic Desire] 

ขาวสารท่ีลดความไมรู หรือความไมแนใจ เก่ียวของกับความสนใจภายในของบุคคล ตอ         ส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง [Intrinsic Uncertainty] และเก่ียวของกับความบันเทิงสนุกสนานสวนตัว [Intrinsic Desire] นั้น แอ

ตคิน เรียกวา “ขาวสารท่ีใหความพึงพอใจทันทีในเชิงบริโภค” [Immediate Consummatory Gratification] สวน

ขาวสารที่ลดความไมแนนอนเก่ียวกับส่ิงแวดลอมภายนอก [Extrinsic uncertainty] นั้น แอตคิน ใหชื่อวา 

“ขาวสารท่ีใชประโยชน  และเปนเคร่ืองมือชวยใน การตัดสินใจ ชวยเพ่ิมพูนความรู ความคิด และแกปญหาตาง 

ๆ” [Instrumental utilites] ในชีวิตประจําวัน  ขาวสารบางอยางอาจใชประโยชนไดทั้งการนําไปใช  และใหความ

บันเทิงในขณะเดียวกัน 
 

กลาวโดยสรุปไดวา  การแสวงหาขาวสาร  หรือการเลือกรับขาวสารนั้น  นอกจากเพ่ือสนับสนุน

ทัศนคติและความเขาใจที่มีอยูเดิมแลว  ยังเปนการแสวงหาเพื่อการนําไปใชประโยชนอื่น ๆ อีก  เชน  เพื่อใหมี
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ความรูนําไปใชเปนแนวทางแกปญหา เพ่ือสนองตอความตองการ  และความสนใจสวนบุคคล  รวมทั้งเพื่อความ

บันเทิงเริงใจดวย นอกจากน้ีการท่ีบุคคลใดจะตัดสินใจแสวงหาขาวสาร  เฉยเมยตอขาวสาร  หรือพยายาม

หลีกเล่ียงการเปดรับขาวสารนั้น  ก็ขึ้นอยูกับการประเมินเปรียบเทียบถึงความพยายามท่ีจะใช   และผลตอบแทน

ในการที่จะไดรับรูขาวสารใดๆ ดวย 

ในการเลือกเปดรับขาวสารของมวลชนผูรับสารดังกลาวนั้น ยังมีปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ

กระบวนการในการเลือกรับขาวสาร  อยูดวยกันอีกหลายประการ [ศราลักษณ  จันทรากุล , 2542 : 29 – 30]  

ดังนี้ 

1.  ความตองการ [Need] คือ ความตองการทุกอยางของมนุษย ทั้งความตองการทางดาน

รางกาย  หรือจิตใจ  หรือความตองการในระดับสูงหรือตํ่า  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนด ทั้งนี้เพื่อสนอง

ความตองการของเราเอง  เชน  เพ่ือใหไดขาวสารที่ตองการ  เพ่ือแสดงรสนิยม  เพื่อการยอมรับในสังคม  เพ่ือ

ความพึงพอใจ ฯลฯ 

2.  ทัศนคติและคานิยม [Attitude and Values]  ทัศนคติ  คือ  ความชอบหรือความโนม

เอียง [Preferences and Predispositions] ตอเร่ืองตาง ๆ   และคานิยมคือ  หลักพื้นฐานที่เรายึดถือเปน

ความรูสึกท่ีเราควรกระทําหรือไมควรกระทํา ทั้งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเลือกใชส่ือมวลชน  

การเลือกขาวสาร  เลือกใหความสนใจ  การเลือกตีความ  และเลือกจดจํา 

3.  เปาหมาย [Goals] มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายสําหรับการดํารงชีวิต ทั้งในเร่ืองอาชีพ  

การเขาสมาคม  การพักผอน  ดังนั้น  เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ที่เรากําหนดขึ้นมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับ

ส่ือมวลชน 

4.  ความสามารถ [Capability] ความสามารถเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้งความสามารถดาน

ภาษา  มีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเลือกรับขาวสาร  เลือกตีความ  และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวสารน้ันไว เชน ผูที่รู

เฉพาะภาษาไทย จะทําใหมีการเปดรับฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน  และอานหนังสือพิมพที่เปนภาษาอังกฤษในระดับท่ี

ตํ่า  เน่ืองจากมีความสามารถทางดานภาษาที่จํากัด 

5. การใชประโยชน [Utility] โดยท่ัวไปแลวคนเราจะใหความสนใจ  และมีความพยายามที่

จะเขาใจ และจดจําขาวสารที่จะสามารถนําไปใชประโยชนได เชน หากเราเกิดความ เครียด ไมสบายใจ หรือวิตก

กังวล และตองการหาส่ิงที่เปนเคร่ืองช้ีนําเพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิต  ธรรมะก็เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถ

ชวยเราได  ดังนั้นเม่ือเราเกิดความเครียดไมสบายใจ  หรือวิตกกังวลเราก็ตองหันหนาเขาหาธรรมะ อาทิเชน  การ

เปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ  ทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  ดังเชน  

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา       08.00 น. – 08.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ ที่รวมทําการถายทอดเสียง  ซึ่งโดยปกติแลวอาจไมเคยเปดรับฟงรายการ

ประเภทดังกลาวนี้เลย 

6. ลีลาในการส่ือสาร [Communication Style]  ผูรับสารบางคนอาจมีความชอบ  หรือไม

ชอบลีลาการส่ือสารบางประเภท  เชน  บางคนชอบฟงขาวจากวิทยุ  และดูจากโทรทัศน  แตไมชอบอานขาวจาก

หนังสือพิมพ   เอกสาร  การพูด / รายงาน 

7. ส่ือที่สามารถจัดหามาได [Availability] โดยธรรมชาติมนุษยจะใชความพยายามเพียง

ระดับหนึ่งเทานั้น  อะไรที่ไดมายากมาก ๆ มักจะไมไดรับการเลือก  แตถาไดมาไมยากนักมักจะเลือกในส่ิงนั้น  
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เชนเดียวกับส่ือ  ผูรับสารจะเลือกส่ือที่ไมตองใชความพยายามมากนัก  ตัวอยางเชน    ผูที่อาศัยอยูในชนบท

มักจะเปดรับส่ือวิทยุกระจายเสียง เพราะสามารถจัดหาวิทยุมาไดงายกวาส่ือประเภทอื่น  เปนตน 

8. ส่ือที่ตนสะดวก [Convenience] ในปจจุบันผูรับสารสามารถเลือกรับขาวสารจากส่ือได

ทั้งทางวิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ส่ือบุคคล  และส่ือลาสุดก็คือ  ส่ืออินเตอรเน็ต  

ซึ่งแตละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับส่ือที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละบุคคล  ตัวอยางเชน  ผูที่

ชอบติดตามขาวสาร  จะฟงขาวสารจากวิทยุกระจายเสียงขณะขับรถ  และอานหนังสือพิมพที่บานหรือที่ทํางาน   

นั่งหรือนอนดูรายการทางวิทยุโทรทัศน  เปนตน 

9. เลือกส่ือตามความเคยชิน [Accustomedness] จะมีบุคคลกลุมหน่ึงในทุกสังคมที่จะไม

คอยเปล่ียนแปลงการเปดรับส่ือท่ีตนเคยรับอยู โดยมากจะพบในบุคคลที่สูงอายุ เชน เคยเปดรับฟง

วิทยุกระจายเสียงเปนประจําก็มักจะไมสนใจรับส่ือชนิดอื่น  เปนตน 

10.ลักษณะเฉพาะ  ในขอนี้เปนคุณลักษณะเฉพาะของส่ือ  ที่มีตอการเลือกส่ือของผูรับสาร  

ตัวอยางเชน  ลักษณะเดนของหนังสือพิมพ  คือ  สามารถใหขาวสารไดละเอียด ราคาถูกสามารถนําติดตัวไดทุก

แหง  และสามารถเก็บไวไดนาน  ส่ือวิทยุโทรทัศน  ทําใหเห็นภาพเคล่ือนไหวได  เราใจ  มีแสงสีดึงดูดใจ  

สามารถทําใหผูชมเกิดอารมณรวมไดงาย  ขณะที่ชมรายการสามารถผอนคลายอิริยาบถ  สวนการรับฟง

วิทยุกระจายเสียง  สามารถรับฟงในขณะท่ีทํากิจกรรมอื่นๆ ได 

ซึ่งการท่ีผูรับขาวสารจะมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ และขาวสารแตกตางกันไปนั้น มี        

แรงผลักดันที่มาจากบุคคลหนึ่งไดมีการรับส่ือนั้น ๆ  ซึ่งจะมีผลตอการยอมรับหรือปฏิเสธ  ทั้งนี้อาจเกิดจาก

ปจจัยพื้นฐานหลายประการตามความคิดเห็นของ  เมอรริลล และโรเวนสไตน [John C. Merril and Ralph L. 

Lowenstein , 1971  อางใน  สุกัญญา  เพียรธุระกิจ , 2539 : 21] ไดสรุปไววา บุคคลจะมีพฤติกรรมในการ

เปดรับขาวสารดวยสาเหตุตาง ๆ กัน   ดังนี้ 
 

-   ความเหงา   เพราะมนุษยตองการมีเพ่ือน ไมสามารถอยูไดเพียงลําพัง  จึงตองมีการ

ส่ือสารกับผูอื่น  หรือหันหนาเขาหาส่ือ  และแทที่จริงคนบางสวนพอใจที่จะอยูกับส่ือ [ส่ือมวลชน]มากกวาที่จะอยู

กับบุคคลดวยซํ้าในบางครั้ง 

-  ความอยากรูอยากเห็น  เพราะเปนสัญชาตญาณของมนุษยที่ตองการจะรับรูขาวสารเพื่อ

ตอบสนองความตองการอยากรูของตน ไมวาส่ิงที่อยากรูนั้นจะมีผลกระทบตอตนเองหรือไมก็ตาม 

- ประโยชนใชสอย โดยรับรูขาวสารเพื่อประโยชนของตนเอง อาจจะไดรับความรูความ

สนุกสนาน  ความสุขกายสบายใจ  เพราะพ้ืนฐานของมนุษยเห็นแกตัวเอง  จึงตองการการตอบสนอง 

- สาเหตุจากส่ือซึ่งมีลักษณะกระตุน  ชี้นําใหผูรับขาวสารตองการไดรับขาวนั้น ๆ เชน   ฟง

การถายทอดการแขงขันฟุตบอลจากทางวิทยุแทนการออกนอกบาน 

 

อยางไรก็ตาม  ทุกคนมีธรรมชาติที่จะเปดรับขาวสารตลอดเวลา  เพียงแตจะเปดรับส่ือใด 

อยางไรน้ัน  ก็ขึ้นอยูกับปจจัยที่กําหนด  [ขวัญเรือน  กิติวัฒน , 2531 : อางใน  อรณี   ฝูงวรรณลักษณ ,  2538 : 
26]  ดังนี้ 
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1.  ปจจัยดานบุคคลภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล  มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความ

แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะ

การอบรมเล้ียงดูที่แตกตางกัน การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสงผลกระทบถึงระดับ

สติปญญา  ความคิด  ทัศนคติ  ตลอดจนกระบวนการของการรับรู  การเรียนรู   และการจูงใจ 

2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม  เน่ืองจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมท่ี

ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง  [Reference Group] ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม  นั่นก็

คือ มักจะคลอยตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

3.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการส่ือสาร  เช่ือวาลักษณะตางๆเหลานั้นนาจะ 

ไดแก  เพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายได  ทําใหเกิดความคลายคลึงกันของการเปดรับเน้ือหาของการส่ือสาร   

รวมถึงการตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 
 

นอกจากน้ีแลว ในการเลือกรับขาวสารตาง ๆ ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ อีก 
ไดแก 

 

1.  ประสบการณ  ประสบการณทําใหผูรับสาร  แสวงหาขาวสารแตกตางกัน 

2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร  ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อสนอง

จุดประสงคของตน  อยางใดอยางหนึ่ง 

3.  ภูมิหลังแตกตางกัน   ทําใหมีความสนใจตางกัน 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับส่ือและ

เน้ือหาขาวสาร 

5.  ความสามารถในการรับสาร    เก่ียวกับสภาพรางกาย   และจิตใจที่ทําใหพฤติกรรม 

การเปดรับขาวสารตางกัน 

6. บุคลิกภาพ  ทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจ และพฤติกรรมของ

ผูรับสาร 

7. อารมณ  สภาพทางอารมณของผูรับสาร  จะทําใหผูรับเขาใจความหมายของขาวสาร   

หรืออาจเปนอุปสรรคของความเขาใจ  ความหมายของขาวสารก็ได 

8. ทัศนคติ  จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับ   และตอบสนองตอส่ิงเรา  หรือขาวสารที่ได

พบ 
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีนํามาใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 
แนวคิด  คือ 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

 
แนวคิดเก่ียวกับรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
[Programming Radio Content] 
 

มนุษยมีความตองการในการติดตอส่ือสารเพ่ือใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยดี วัตถุประสงคในการ

ส่ือสารของมนุษยนั้น ถาจะกลาวโดยสรุปก็คือ การแลกเปล่ียนขาวสารหรือขอความกัน โดยผูที่ตองการส่ือสารจะ

ถายทอดความรูสึกนึกคิด  หรือขอความท่ีตองการสื่อสารผานส่ือตาง ๆ  เชน รูปภาพ จดหมาย ทาทาง คําพูด 

คล่ืนวิทยุ ฯลฯ ไปยังผูอื่นเพื่อใหเขาไดรับรูความหมาย  ซึ่งการจะส่ือสารเพื่อใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนไป

ดวยดีนั้น จะตองพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนของสังคมวามีความตองการอยางไร โดยท่ัวไปแลว 

คนเรามีความตองการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นจึงมักตองการผูที่จะมาทําหนาที่คอยดูแล

เฝายามระแวดระวังภัยให คนท่ีทําหนาที่นี้จําเปนตองรายงานเหตุการณใหคนอื่นไดรับรู เพื่อการเตรียมการณ

ระมัดระวังตัว และนี่คือความตองการในหนาท่ีของการส่ือสารประการแรก คือ เฝาสังเกตการณและรายงาน

เหตุการณใหแกสมาชิกในสังคมทราบ  นอกจากนี้ในการดําเนินชีวิตคนมักจะมีปญหาหรือขอขัดแยง  ซึ่งตองการ

ขอยุติเพื่อชวยในการตัดสินใจ  ในการน้ีคนเราจึงตองการแหลงท่ีจะไดเกิดการแลกเปล่ียนผสมผสานความ

คิดเห็นกัน  และน่ีคือความตองการประการท่ี 2 ของมนุษยนี้  มนุษยและสังคมยังมีแนวทางซ่ึงปฏิบัติตนมีศิลป

วิทยาการท่ีตองการถายทอดอบรมส่ังสอนตอไปยังรุนลูกรุนหลาน  ดังนั้นจึงมีการกระทําเพื่อใหเกิดการถายทอด

ความรูวิทยาการและขนบธรรมเนียมประเพณี นั่นคือ การใหการศึกษาซ่ึงนับเปนกิจกรรมอันเปนที่ตองการ

ประการที่ 3  และความตองการของมนุษยอีกประการหน่ึง ก็คือการส่ือสารเพื่อความบันเทิง เชน การรองรําทํา

เพลง  หรือการเลานิทานเพ่ือถายทอดกันตอมาเปนเวลาชานานเปนตน   ดังนั้นจึงนับไดวากิจกรรมเพื่อการ

บนัเทิงเปนความตองการประการหนึ่งของมนุษย 

วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือมวลชนประเภทหน่ึง จึงมีบทบาทหนาท่ี เชนเดียวกับ
ส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ คือ ส่ือมวลชนจะตองใหขาวสาร ความรู ความบันเทิง และบริการ
สาธารณะ                แกประชาชน เม่ือคํานึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค และอิสรภาพของ
ประชาชน การจัดรายการทาง         วิทยุกระจายเสียง จึงจําเปนตองจัดบริการในฐานะท่ีเปน
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ส่ือมวลชน ตามสิทธิท่ีประชาชนควรจะ        ไดรับอยางเสมอภาค โดยท่ีประชาชนมีอิสรภาพ
อยางเต็มท่ีในการเปนผูรับ 

ในการแบงประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น มิไดมีกฎเกณฑตายตัวลงไปวาจะตอง        

แบงเปนก่ีประเภท ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาประเทศใด สถาบันใดจะยึดอะไรเปนหลัก บางประเทศนิยม        แบง

ประเภทตามลักษณะของกลุมผูฟง โดยอาจแบงประเภทของรายการออกไดเปนกลุมเด็ก          กลุมวัยรุน กลุม

ผูหญิง กลุมผูสูงอายุ และกลุมเกษตรกร เปนตน บางสถานีมีวิธีการแบงประเภท โดยยึดตามสาขาวิชาชีพ หรือ

ตามเนื้อหาเปนหลัก  ก็อาจแบงไดเปนสาขาอาชีพดังน้ี คือ ประเภทรายการเพื่อการเกษตรกร หรือรายการทาง

การเกษตร รายการเพื่อสุขภาพอนามัย หรือรายการทางดาน             สาธารณสุข รายการกีฬา รายการธรรมะ 

หรือรายการทางศาสนา รายการเพื่อแมบาน  เปนตน  การแบงประเภทรายการตามลักษณะของกลุมผูฟง  หรือ

แบงตามสาขาอาชีพน้ี  อาจทําครอบคลุมไดไมทั่วถึงผูฟงทุกกลุมทุกคนได   ดังนั้นจึงคัดเอาแตเฉพาะกลุมผูฟง

เปาหมายที่เปนสวนใหญ [Majority] เทานั้น  จึงเกิดมีปญหาวารัฐละเลยกลุมผูฟงที่เปนชนกลุมนอย  ซึ่งก็ควรจะ

มีสิทธิเสมอภาคทัดเทียมกัน การจัดประเภทตามกลุมผูฟงจึงสรางความลําบากใหแกผูจัดรายการอยูเสมอมา วิธี

ที่เปนกลางท่ีสุดในการแบงประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียง จึงมักนิยมยึดกันตามหนาที่ของส่ือมวลชนเปน

หลัก  และโดยที่ตระหนักวาวิทยุกระจายเสียงถือเปนส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง  จึงนาจะแบงประเภทของรายการ

ตามหนาที่ที่ดีของส่ือมวลชน 

โดยในเร่ืองของการจัดประเภทรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงน้ีนั้น ทางบรรษัท

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงประเทศอังกฤษ [British Broadcasting Cooperation หรือ BBC]ไดมี

การจําแนกประเภทของรายการไวตามหนาที่ของส่ือมวลชนเปนเวลานานหลายสิบปมาแลว และประเทศตางๆ  

เกือบทั่วโลกไดนําแบบอยางมาใช  โดยไดจําแนกลักษณะประเภทรายการไว 3 ประเภท [นภาภรณ  อัจฉริยะกุล 

, 2529 : 417]   คือ 

1.  ประเภทท่ีมุงใหขาวสาร [Information] 

2.  ประเภทท่ีมุงใหความรูหรือการศึกษา [Education] 

3.  ประเภทท่ีมุงใหความบันเทิง [Entertainment] 
 

ประเภทที่มุงใหขาวสาร [Information] 
 

วิทยุกระจายเสียงในฐานะเปนส่ือมวลชนท่ีมีบทบาท และอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของคนทั่วไป  

โดยเฉพาะในประเทศไทยเปนที่ยอมรับทั่วกันวา  วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากที่สุด  

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2525 พบวาท่ัวราชอาณาจักรมีครัวเรือนที่มีวิทยุกระจายเสียง

ไวใช  เปนจํานวนถึงรอยละ 79.2 และในจํานวนดังกลาวใหความนิยมในการฟงขาวในระดับที่สูง คือ ในเขต

เทศบาลสนใจฟงขาวเหตุการณทั่วไปรอยละ 88 นอกเขตเทศบาลใหความสนใจฟงขาวเหตุการณทั่วไป ถึงรอย

ละ 95 [สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2522  อางใน อรทัย   ศรีสันติสุข  2529 : 119] 
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ประเภทท่ีมุงใหความรู หรือการศึกษา [Education] 
 

วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือมวลชนท่ีเขาถึงประชากรสวนใหญของประเทศไดมากท่ีสุด         
นอกจากนี้ยังใหความสะดวก  รวดเร็วและในดานการลงทุนก็ถูกกวา  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ส่ือมวลชนประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศโลกที่สาม ดังนั้นจึงมีบทบาทสําคัญในการมี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมวลชนในแตละสังคมไดเปนอยาง
มาก แมวา         ผูรับฟงจะอานหนังสือไมออก  เขียนหนังสือไมไดก็ตาม  แตก็สามารถเขาใจเนื้อหา
ของรายการตาง ๆ ได   ส่ือวิทยุกระจายเสียงจึงมีความสําคัญในการสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศใน
ดานตางๆไดเปนอยางดี 

ดังนั้นวิทยุกระจายเสียงจึงเปนกําลังสําคัญของประเทศในการเผยแพรการศึกษาใหกับ
ประชาชนอยางไมมีขอบเขตจํากัด ท้ังในระบบการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อ
กอใหเกิดความรู ความเขาใจ และยกระดับการศึกษาและความรอบรูของประชาชนใหสูงข้ึน เพื่อให
สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสังคมในยุคปจจุบันได ในอันท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ สําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน และสงผลตอการพัฒนาประชากรและ
ประเทศชาติในอนาคตตอไป  สําหรับรายการวิทยุกระจายเสียงที่มุงใหความรู หรือการศึกษา นั้น 
หมายถึง รายการท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมวิชาการ  วัฒนธรรม  การอาชีพ  และแนวทางการดําเนินชีวิตท่ี
ดีของเยาวชน และประชาชน ซ่ึงในประเทศไทยนั้นไดใชวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือในการให
การศึกษาแกประชาชนใน 3 ลักษณะดวยกัน [วิจิตร  ภักดีรัตน , 2523  อางใน  นภาภรณ  อัจฉริยะ
กุล , 2529 : 418 – 419]   คือ 

 

1. รายการเพื่อการศึกษาเพ่ือประชาชนท่ัวไป  [Informal Education for General 
Public] หมายถึง  เปนการจัดรายการเพ่ือมุงใหความรูท่ัวๆไป  อาจเปนรูปแบบการใหความรูใน
เนื้อหาของรายการโดยตรง หรืออาจใหความรูโดยแฝงอยูในรายการอ่ืนๆ มักจะเปนการให 
คําแนะนํา อธิบายช้ีแจง  และกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในเร่ืองตาง ๆ เชน  ในเร่ืองทาง
การเมือง  การปกครอง  การเกษตร  การอนามัย  กฎหมาย  และการประกอบอาชีพตาง ๆ  

2. รายการเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน [Formal Education]  หมายถึง  การใช
วิทยุกระจายเสียงเปนอุปกรณการศึกษาอยางหนึ่งในโรงเรียน โดยจัดรายการใหสอดคลองกับ
หลักสูตรประมวลการสอนและวิธีสอน 

3.  รายการเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน [Non-formal Education] หมายถึง 
การใชวิทยุกระจายเสียงเสนอรายการตางๆ แกกลุมผูฟงท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน ใหการศึกษาท่ี
เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาในระบบและการศึกษาแบบกลุมสนใจเฉพาะเร่ือง  ซ่ึงสวนใหญเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับทางดานการอาชีพ  การพัฒนาวิถีชีวิต  และสภาวะแวดลอมตาง ๆ 
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ประเภทที่มุงใหความบันเทิง [Entertainment] 
 

รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทท่ีมุงใหความบันเทิงนั้น เปรียบเสมือนเปนอาหารทางใจของ

มนุษยที่วิเศษย่ิง  การทําใหจิตใจอิ่ม ยอมทําใหเกิดความสุข เกิดความสมบูรณ ในวันหนึ่ง ๆ ประชาชนมี

ภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติตางๆกัน  บางคนตองมีภาระในการทํางานตลอดทั้งวัน  โดยตองออกไปปฏิบัติงานนอก

บาน บางคนปฏิบัติภาระหนาที่อยูภายในบาน ไมวาจะมีภาระท่ีตองทําอยูในท่ีใดก็ตามตางก็ตองใชความคิด

ความอาน ใชสมองอยูตลอดเวลา และเปนธรรมดาที่มนุษยเราจําเปนตองมีการพักผอนอารมณและจิตใจ ใฝหา

ความสุขใหแกตัวเองบางไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง รัฐจึงมีหนาท่ีที่จะตองเอื้ออํานวยความสุขใหแกประชาชนในรัฐอยาง

สมํ่าเสมอดวย เพราะการสรางความสุขใหเกิดแกประชาชนนั้นถือเปนการพัฒนาจิตใจที่สําคัญย่ิง จึงจําเปนตอง

จัดใหมีรายการประเภทท่ีมุงใหความบันเทิงขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดฟงแลวเกิดความรูสึกสบายใจ  ไมมีความ

กังวลเกิดความสุขไดไมมากก็นอย 

รายการที่จัดวาเปนรายการประเภทความบันเทิง จึงมักเปนรายการที่ไมไดมุงใหเนื้อหาสาระหรือ

ตองจดจําอะไรมากนัก ไมจําเปนตองมีลําดับขั้นตอนในการเสนอก็ได อาจจะเปนเร่ือง  เบาๆ ส่ิงละอันพันละนอย 

เร่ืองเบ็ดเตล็ดท่ีฟงไดเร่ือย ๆ ฟงแลวเกิดความสบายใจ ไมตองเก็บไปคิดวิเคราะหหรือถกเถียง โตแยงกัน  หรือฟง

แลวจะเกิดอารมณคลอยตามไป  บางคร้ังรายการบันเทิง  บางรายการอาจมีเร่ืองตองใหถกเถียง โตแยงและมี

อารมณคลอยตามกันบาง แตก็เปนเร่ืองของความเริงรมยมากกวาเร่ืองของวิชาการ การวิเคราะหก็อาจจะเปนไป

ในทางวิเคราะหเพ่ือหาเหตุผลมากกวาวิเคราะหเพ่ือนําไปใชงาน ดังนั้นรายการประเภทท่ีมุงใหความบันเทิงนี้ จึง

มักเปนท่ีนิยมของผูฟงโดยท่ัวไปมากกวารายการประเภทอื่น  เพราะใคร ๆ ก็ตองการแสวงหาความสุขดวยกัน

ทั้งนั้น 

 

ซึ่งโดยทั่วไปแลว การจัดรายการใหบริการทางดานความบันเทิงดังกลาวนั้น  มักเปนไปเพื่อ 

1.   ทําหนาที่ใหความบันเทิงโดยตรง 

2.   ใหบริการสาระบันเทิงเพื่อเปนกลวิธีในการใหความรูทางออม 

              [อรทัย   ศรีสันติสุข , 2529 : 147] 

การทําหนาท่ีใหความบันเทิงโดยตรง 
การทําหนาท่ีนี้ก็เพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยโดยท่ัวไป ซ่ึงการ

ตองการการบันเทิง  การพักผอนหยอนใจ  ก็เพื่อเปนการผอนคลายความตึงเครียด  เพ่ือทําใหชีวิตมี
ความสุขและพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตตอไปได 

 

การใหบริการสาระบันเทิงเพื่อเปนกลวิธีในการใหความรูทางออม 
              ในทุกสังคมมักจะมีผูรับสารบางกลุมซึ่งมีลักษณะพิเศษในการที่จะเลือกดูเลือกรับเนื้อหาที่ให

ความบันเทิงเปนสําคัญ เชน กลุมเด็ก กลุมมวลชน ผูดอยทางการศึกษาและสถานภาพทางสังคม 
 

กลุมคนดังกลาวนี้ มักเปนผูที่สังคมหวงใยตองการใหความรู การศึกษา ตองการปลูกฝง   

ทัศนคติและคานิยมที่เหมาะสม  ตองการความรวมมือเก่ียวกับระเบียบและวินัยทางสังคม  แตเม่ือกลุมชน

เหลานี้ชื้นชอบแตเฉพาะส่ือที่ใหความบันเทิงเปนสําคัญ ดังนั้นการท่ีจะส่ือสารขอความที่มีความรูมีประโยชนและ
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ขอความรวมมือดังกลาว จึงจําเปนตองทําในรูปของการบันเทิงที่นําหนาและเจือปนความรูเขาไป ตัวอยางเชน 

การจัดรายการสําหรับเด็กท่ีสนุกสนานเพื่อสอดแทรกคติสอนใจและเกร็ดความรูแกเด็ก การปลุกใจใหคนรักชาติ

โดยใชละครเปนส่ือ การช้ีใหเห็นถึงผลเสียของการไมรักษาสาธารณสมบัติดวยละครฉากส้ันๆ หรือแมแตการให

นักจัดรายการเพลงลูกทุง หรือส่ือชาวบานแทรกเกร็ดความรูดานตางๆ เปนตน  ซึ่งดวยกลวิธีดังกลาวนี้ก็จะเปน

หนทางหนึ่งที่วิทยุกระจายเสียง จะสามารถทําหนาที่ทั้งดานการใหความบันเทิง และขณะเดียวกันก็ใหความรู

และพัฒนาสังคมไปพรอมๆ กันดวย 
 

องคประกอบสําคัญท่ีตองคาํนึงถึงในการจัดทํารายการใหไดรายการท่ีดีมีคุณภาพ            

[นภาภรณ  อัจฉริยะกุล , 2529  :  432 – 433 , 436 – 438 , 441 – 452]  ควรมีดังนี ้
 

1.  ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนําเสนอรายการ 

องคประกอบในการจั ด ทํ ารายการให ได ร ายการ ท่ีดี มี คุณภาพทาง
วิทยุกระจายเสียงนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีควรตองคํานึงถึง คือ วัตถุประสงคในการจัดทํารายการนั้น หมายถึง 
เราตองถามตัวเองกอนวาเรากําลังจะทํารายการอะไร เพ่ือใครฟง และฟงเม่ือใด  ถาผูจัดทํารายการ
ไมไดตั้งวัตถุประสงคไวกอน  การเสนอรายการก็ไมมีเปาหมายท่ีเดนชัด  การผลิตรายการก็จะพลอย
ลางเลือนไปดวย  ผูฟงก็จะไดรับแตส่ิงท่ีคลุมเครือลางเลือนดวยเชนกัน  ดังนั้นในการกําหนด
วัตถุประสงคจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีผูจัดทํารายการควรคํานึงถึงเปนประการแรก 

โฮเวิรด  โกะห [Haward  Gough , 1976  อางใน นภาภรณ อัจฉริยะกุล , 2529 : 433] ที่

ปรึกษาดานการส่ือสารแถบภูมิภาคประจํายูเนสโก ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

ไววา  
 

“เราจะดําเนินการกระจายเสียงไดเม่ือมีอุปกรณเคร่ืองมือพรอมที่จะกระจายเสียง และ

วัตถุประสงคของการกระจายเสียง คือ การทํารายการออกอากาศ ดังนั้นการทํารายการ 

ออกอากาศนั้น จึงมีเปาหมายวาจะทํารายการบันเทิง หรือการศึกษา หรือบอกกลาว 

ขาวสารแกใคร” 
 

การจะทํารายการใดๆน้ัน กอนอื่นจะตองต้ังวัตถุประสงคใหแนชัดวา เรามีวัตถุประสงคอะไรในการ

นําเสนอรายการ  เราตองการใหผูฟงไดอะไรจากรายการท่ีทางสถานีเสนอใหฟงบาง  เชน ตองการใหไดรับ

ขาวสาร หรือความรู หรือความบันเทิง หรือตองการใหไดรับหลายๆอยางผสมกันไป 
 

2.   ตองคํานึงถึงกลุมผูฟง 
 การจัดทํารายการทางวิทยุกระจายเสียงน้ัน กลุมประชาชน “ผูฟง” เปนผูที่มีความสําคัญ

เปนอยางย่ิง เปนประการที่สอง ขององคประกอบในการจัดทํารายการใหไดรายการที่ดีมีคุณภาพ  สําหรับผูฟง

โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ  คือ  ผูฟงทั่วไป  กับกลุมผูฟงเปาหมาย  [Target audience] 
 

สําหรับกลุมผูฟงเปาหมาย  สามารถจัดแบงไดหลายแบบตามลักษณะตาง ๆ  ดังนี้  คือ 

1.  แบงตามอาชีพ 

DPU



2.  แบงตามเพศ 

3.  แบงตามวัย 

4.  แบงตามถ่ินที่อยูอาศัย 
 

1.  แบงตามอาชีพ อาชีพของคนเรานั้นมีสวนท่ีทําใหเกิดความแตกตางกันระหวาง

บุคคลไดทั้งในทางดานความคิด ความสนใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เชน เกษตรกรมักสนใจเร่ืองที่เก่ียวกับ

เกษตรกร อาทิเชน การปลูกพืชผัก พันธุไม การใชปุย การทํานา ทําไร และความเปล่ียนแปลงของดินฟาอากาศ 

อาชีพครูก็อาจจะสนใจเร่ืองเก่ียวกับเด็ก เก่ียวกับวิชาการในสาขาท่ีตนสอน  แมบานก็จะสนใจเร่ืองของผูหญิง  

การบานการเรือน  การทําอาหาร  ดังนั้นอาชีพที่แตกตางกัน  ความสนใจก็อาจจะแตกตางกันไปดวย 

 

2. แบงตามเพศ เพศหญิงความสนใจยอมแตกตางจากเพศชาย  เพราะมีพื้นฐาน

ประสบการณมาตางกัน เพศชายอาจสนใจเร่ืองกีฬา ในขณะท่ีเพศหญิงสนใจแฟช่ัน เพศชายอาจ           สนใจ

เร่ืองการเมือง ในขณะท่ีเพศหญิงอาจใหความสนใจแกรายการละครมากกวา เพศตางกัน        ความสนใจจึงมี

สวนแตกตางกัน 

3.  แบงตามวัย  วัยเด็กอาจสนใจฟงนิทาน  เร่ืองสิงสาราสัตว  วัยรุนอาจสนใจฟงเพลง

ประเภทรอนแรง วัยผูใหญอาจสนใจเพลงรักหวาน ๆ หรือเพลงสากล หรืออาจเปนรายการ     สารคดีเร่ืองนารู

ตางๆ  สวนวัยชราอาจสนใจฟงรายการธรรมะ  หรือรายการทางศาสนา 

4.   แบงตามถ่ินที่อยูอาศัย   ที่อยูอาศัยในที่นี้หมายถึง  ภูมิภาคสวนตางๆ ของประ        

เทศ หรือทองถ่ิน ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อถือตางกัน มีความนิยมชมชอบในส่ิงตางๆไมเหมือนกัน  

เน่ืองจากการปลูกฝง  ถายทอด  อบรมส่ังสอนมาเปนเวลานาน  เชน  ภาคใตสนใจเร่ืองยางพารา  ในขณะท่ี

ภาคเหนือสนใจเรื่องไมสัก  ภาคใตมีลักษณะชุมชื้นฝนตกชุก  แตในภาคอีสานมีแตความแหงแลงกันดาร  ภาคใต

อาจสนใจขาวสารความเคล่ือนไหวทางการคายางพารา  เพราะมีความใกลตัว  ในขณะท่ีผูฟงภาคเหนืออาจ

สนใจขาวความเคล่ือนไหวของการคาไมสักมากกวาดังนี้  เปนตน 
 

การแบงกลุมผูฟงตามลักษณะดังกลาวนี ้ ยอมทําใหมองเห็นกลุมผูฟงที่เปน
กลุมเปาหมายชัดเจนข้ึน การจัดรายการโดยคํานึงถึงกลุมผูฟงนี้เปรียบเสมือนการเดินทางท่ีมีเข็มทิศ
ช้ีนํา ชวยใหมุงไปสูจุดหมายปลายทางไดเปนผลสําเร็จ  และไปไดโดยเร็ว  ไมตองเสียเวลาหลง
ทาง  ดังนั้นการจัดทํารายการท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพได จึงตองอาศัยการ
พิจารณาหากลุมผูฟงเปาหมายไดอยางถูกตอง                       

ในการจัดทํารายการโดยพิจารณากลุมผูฟงนี้ จะเกี่ยวโยงไปถึง การจัดรายการตามเวลาท่ี
เหมาะสมสอดคลองกันดวย โดยปกติแลวผูจัดรายการมักจะพิจารณากลุมผูฟงและเร่ืองของเวลา
ควบคูกันไปเสมอ เชน ถาจะจัดรายการเพื่อกลุมเกษตรกร เวลาท่ีรายการออกอากาศก็ควรเปนตอน
เชาตรู  เพราะเกษตรกรต่ืนเชามีเวลาฟงรายการตอนเชาได  คร้ันสายหนอยเกษตรกรจะออกไป
ทํางานในสวนในไร  หรือในนา  สมาธิในการฟงขณะทํางานยอมมีไดยากกวา  ชวงเวลาท่ีเหมาะจึง
ควรเปนตอนเชาตรู  แตถาจะจัดรายการสําหรับกลุมผูฟงท่ีเปนกลุมแมบาน เวลาท่ีเหมาะสมก็ควร
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เปนชวงสายเร่ือยไปถึงบาย  แตไมเหมาะท่ีจะจัดเวลาสําหรับรายการของแมบานในตอนเชาตรู หรือ
เย็นคํ่า เนื่องจากเวลาดังกลาวเปนเวลาที่แมบานมีภารกิจตองทํามาก สวนตอนสายถึงบายนั้น เปน
ชวงเวลาท่ีแมบานอยูทํางานบาน  มีเวลาฟงวิทยุไปดวย หรือถาเปนรายการเด็ก  เวลาท่ีเหมาะสมคือ
วันหยุดราชการ  เพราะวันหยุดราชการเปนวันหยุดโรงเรียนดวย  เด็กจะมีโอกาสไดฟง
วิทยุกระจายเสียงไดอยางเต็มท่ี  วันหยุดราชาการจึงเปนโอกาสดี  ท่ีควรเสนอรายการสําหรับเด็ก 

 

3 .  ตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระ 
 เน้ือหาสาระ [Content] ของรายการ  หมายถึง  สาระเน้ือหาของรายการ  ซึ่งประกอบไป

ดวยประเด็นสําคัญๆ รวมทั้งรายละเอียดที่นาสนใจที่ผูจัดรายการตองการใหผูฟงไดรับรู เขาใจเกิดความรู หรือ

เกิดความบันเทิงใจ โดยการบรรจุเน้ือหาสาระน้ันไวในรายการอยางมีศิลปะและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

จัดรายการ และสอดคลองกับระดับของกลุมผูฟงที่เปนเปาหมายมากที่สุด ซึ่งเนื้อหาสาระ [Content] ดังกลาวนี้

นั้น เปนองคประกอบ ประการที่สาม ในการจัดทํารายการใหไดรายการที่ดีมีคุณภาพ  โดยในเร่ืองของเนื้อหา

สาระนี้   ส่ิงที่ควรทราบมีดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะของเนื้อหา 
เน้ือหาที่นํามาเสนอทางวิทยุกระจายเสียง  อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ   คือ 

 

1. เนื้อหาสําหรับผูฟงทั่วไป  หมายถึง  เร่ืองราวหรือสาระตาง ๆ ที่ไมเฉพาะเจาะจงให

ผูฟงกลุมใดกลุมหนึ่งฟง  แตผูฟงทุกกลุมสามารถฟงได  เขาใจ  รูเร่ือง  เน้ือหาบางเรื่องอาจจะอยูในความสนใจ

ของคนทั่งไป แตเน้ือหาบางเรื่องก็อาจไมอยูในความสนใจมากอน  แตฟงได  และบางครั้งเม่ือฟงแลวอาจเกิด

ความสนใจในเรื่องน้ัน ๆ  ภายหลังก็ได 

เนื้อหาสําหรับผูฟงโดยท่ัวไปน้ี ที่นิยมทํากันมักเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับสังคมวิทยา           

ประวัติศาสตร  การเมือง  สุขภาพอนามัย  การทองเที่ยว  และเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 

2.  เนื้อหาสําหรับผูฟงเฉพาะกลุม     หมายถึง      เร่ืองราวที่มุงเฉพาะกลุมผูฟงเปา 

หมายกลุมใดกลุมหน่ึง  ที่มีความสนใจคลายคลึงกัน เชน มีอาชีพอยางเดียวกัน หรือมีวัยใกลเคียงกัน  มี

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมีสภาพแวดลอมและความตองการอยางเดียวกัน อันไดแก ผูฟงเปาหมายที่เปน

เกษตรกร  แมบาน  คนชรา  เด็กเล็ก  เด็กวัยรุน  หรือผูที่สนใจทางดานศาสนา เศรษฐกิจ  และการกีฬาเหมือนกัน 
 

ประเภทของเนื้อหา 
ประเภทของเนื้อหานั้นกวางขวางมากๆ ซึ่งพอจะแบงออกพิจารณาไดเปน 2 ประเภท   

สําคัญ [สวนิต  ยมาภัย , 2526  อางใน  นภาภรณ  อัจฉริยะกุล , 2529 : 442]   ดังนี้คือ 
 

1. เนื้อหาที่เปนขอเท็จจริง ขอเท็จจริง คือ เนื้อหาประเภทท่ีรายงานใหทราบถึง        

ความจริงตางๆ  ที่มีอยูในโลกทางกายภาพ อันอยูในวิสัยที่จะพิสูจนตรวจสอบได ถาตรวจสอบดูแลวไมเปนจริง

ตามที่รายงานไว ขอเท็จจริงนั้นก็ไมถูกตอง หรือเปนเท็จ  แตถาตรวจสอบแลวเปนจริงตามนั้น  ก็เปนขอเท็จจริงที่

ถูกตอง  หรือเปนจริง 
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ขอเท็จจริง อาจจะเกี่ยวกับคน สัตว วัตถุ เหตุการณ หรืออะไรก็ตามท่ีอยู
ในสภาพอยางหน่ึงอยางใด  ท่ีไหน  เม่ือใด  มีปริมาณ  หรือขนาดเทาใดก็ได 
 

2.  เนื้อหาที่เปนขอคิดเห็น  ขอคิดเห็น คือ เน้ือหาประเภทที่แสดงถึงปรากฏการณที่

เกิดขึ้นในจิตของผูสงสาร อาจเปนความรูสึก ความเชื่อ หรือแนวคิด ที่ผูสงสารมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งไมวาส่ิงน้ันจะ

เปนบุคคล  วัตถุ  เหตุการณ  หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม  ขอคิดเห็นตางๆ ที่ผูสงสารแสดงออกมาเปนส่ิงที่ไมอยูใน

วิสัยที่จะตรวจสอบใหประจักษวาเปนความจริงหรือไม อาจกลาวไดแตเพียงวา  ขอคิดเห็นน้ันนารับฟง หรือนา

ยอมรับหรือไม เพียงไร  สมเหตุสมผลแคไหนเทานั้น  นี่คือขอแตกตางที่สําคัญระหวางขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น 

 

สวนประกอบสําคัญของเนื้อหา 
เน้ือหาที่นํามาเสนอทางวิทยุกระจายเสียงน้ัน  มีสวนประกอบที่สําคัญ  คือ 

                                                               

1. ประเด็นของเนื้อหา ในการจัดทํารายการใหไดคุณภาพของรายการที่ดีมากนอย

เพียงใดน้ัน  อยูที่เน้ือหาของประเด็นนั้นๆ  บางรายการมีเฉพาะประเด็นหลัก และบางรายการอาจตองมีประเด็น

รองเปนการเสริม  หรือขยายใหเกิดรสชาติ  เพ่ือความเขาใจไดชัดเจนขึ้น  ลึกซึ่งขึ้น 

การจัดทํารายการทางวิทยุกระจายเสียงนั้น ถาผูจัดรายการไดมีโอกาสรูเร่ือง

เก่ียวกับกลุมผูฟงไดมากที่สุดเทาใด  การจัดรายการจะย่ิงทําไดสะดวกมากขึ้นเทานั้น  เพราะการไดรูจักกลุมผูฟง 

จะชวยใหผูจัดรายการสามารถรูแนวของการจัดรายการไดวาเนื้อหาอยางไร จึงจะเหมาะสมกับผูฟงกลุมนี้ และ

เน้ือหาอยางใดจึงจะเหมาะสมกับกลุมผูฟงกลุมนั้น เพราะผูฟงแตละกลุมยอมมีความสนใจตางกัน  ถาจัดเนื้อหา

ใหสอดคลองกับความสนใจของผูฟงแลว  จะทําใหผูฟงไมเบื่อหนาย และใหความสนใจในรายการท่ีเสนอนั้น

ดีกวาการจัดรายการโดยไมมีเปาหมายอะไรเลย ตัวอยางเชน กลุมผูฟงที่เปนวัยรุนมักจะไมสนใจเร่ืองของธรรมะ

เทากับรายการเพลง หรือกลุมแมบานอาจสนใจในเร่ืองการเมืองนอยกวาเร่ืองเศรษฐกิจในบาน ดังน้ันผูจัดทํา

รายการจะตองจัดเน้ือหาของรายการใหสอดคลองกับผูฟงดังกลาว   คือ 

จัดรายการเพลงสําหรับกลุมผูฟงวัยรุน 

จัดรายการธรรมะสําหรับกลุมผูฟงผูสูงอายุ 

จัดรายการวิจารณการเมืองสําหรับกลุมผูฟงทั่วไปที่สนใจทางการเมือง 

จัดรายการเศรษฐกิจในบานสําหรับกลุมผูฟงแมบาน 

 

 

2. ความยาก – งายของเนื้อหา ในการจัดทํารายการทางวิทยุกระจายเสียงนั้น 

“ความยาก – งายของเนื้อหา” จะมีผลอยางมากตอความสนใจของผูฟง ดังนั้นการจัดทํารายการใหมี

ประสิทธิภาพนั้น การพิจารณาเสนอเนื้อหาจําเปนตองพิจารณาควบคูกันไปกับกลุมผูฟงดวย  ถาเปนกลุมผูฟงที่

อยูในระดับท่ีมีประสบการณสูง  มีพื้นฐานการศึกษาดีเปนสวนใหญ  การเสนอเนื้อหายาก  กลุมผูฟงเปาหมาย

อาจรับได แตถาระดับประสบการณของผูฟงตํ่า ผูฟงจะหมดความสนใจเลิกฟงรายการโดยเปล่ียนไปฟงสถานีอื่น

ทันที 
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โดยปกติแลวการเสนอเน้ือหาทางวิทยุกระจายเสียงน้ัน จึงยึดหลักการเสนอ

เน้ือหาที่ “ไมยาก”  หรือถายากก็ทําให “งาย” เสียกอน เพ่ือผูฟงจะไดฟงไดเขาใจย่ิงขึ้น 
 

3. ความยาว – ส้ันของรายการ  เน้ือหาของรายการนั้นจะตองสอดคลองกับความ

ยาว – ส้ันของรายการดวย   ถาผูจัดรายการ  จัดเวลาสําหรับรายการไวคร้ังละ 15 นาที  เชนนี้  เน้ือหาของ

รายการจะตองใหสอดคลองกันดวย คือ ตองมีความยาก – งายใหเหมาะสมกับเวลาที่จัดใหเพียง 15 นาที  ความ

ยาก – งายน้ัน ตองสอดคลองกับระดับของกลุมผูฟง ประเด็นของเรื่องก็ควรมีเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ใหผูฟง

ไดเขาใจภายในเวลา 15 นาที  แตถามีเวลาในการเสนอรายการนาน เชน 30 นาที  เน้ือหานั้นก็อาจนํามาขยาย

ได  ประเด็นอาจมีประเด็นเพิ่มมากขึ้นไดดังนี้ เปนตน   ดังนั้นการจัดทํารายการใหมีประสิทธิภาพ  นอกจาก

จะตองคํานึงถึงเนื้อหาของรายการแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงเวลาในการนําเสนอรายการควบคูกันไปดวย 
 

4.  ตองคํานึงถึงวิธีการนําเสนอรายการ 
การจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียงใหมีประสิทธิภาพเปนที่สนใจของผูฟงและสามารถจะ

ตรึงผูฟงไวไดนานที่สุดนั้น นอกจากจะอยูที่การนําเสนอเน้ือหาสาระของรายการใหเหมาะสมกับกลุมผูฟงตางๆ

แลว ยังตองคํานึงถึงศิลปะหรือเทคนิควิธีการนําเสนอรายการ [Technique of Program Presentation] ให

เหมาะสมอีกดวย ซึ่งถือเปนองคประกอบประการสุดทายท่ีตองคํานึงถึงในการจัดทํารายการใหไดรายการที่ดีมี

คุณภาพ 

การปรุงอาหารของแมครัวจะอรอยมีรสชาติชวนรับประทานเพียงใด อยูที่ฝมือของแมครัว

ที่มีศิลปะช้ันเชิงในการปรุงอาหารไดถูกปากผูรับประทาน ทําใหรับประทานไดอยางเอร็ดอรอยจนหมดจาน และ

เรียกรองอยากจะรับประทานอีก  ถาผูรับประทานมีความรูสึกเชนนี้           แมครัวผูนั้นก็จะไดชื่อวาเปนแมครัวท่ี

มีฝมือและประสบความสําเร็จในอาชีพอยางแทจริง  ฉันใด          ก็ดี  การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงก็

ยอมตองคํานึงถึงวิธีการเสนอรายการฉันนั้น  ทั้งนี้เพราะวิธีการนําเสนอรายการก็คือศิลปะอยางหน่ึงที่จะเชิญ

ชวนผูฟงใหติดใจฟงรายการดวยความพอใจ           และเรียกรองอยากจะไดฟงตอไปอีกเชนกัน ถาสถานีใดจัด

รายการแลวไดรับคําบอกกลาววา  รายการนั้นดีนาสนใจ – นาติดตามฟง  แสดงวารายการนั้นมีความดีผสม

กลมกลืนกันทั้งดานเนื้อหา  และวิธีการนําเสนอรายการ   แตถารายการใดผูฟง  ฟงแลวเกิดความเบ่ือหนาย  ไม

อยากฟงอีก  ส่ิงแรกที่พึงสังวร  คือ  วิธีการนําเสนอรายการที่ไมมีประสิทธิภาพสามารถดึงดูดผูฟงไวได  อาจจะ

เปนเพราะใชวิธีการนําเสนอรายการท่ีไมเหมาะสมกับเน้ือหา  หรือองคประกอบในการเสนอรายการไมดีพอก็ได  

ทั้งๆที่เน้ือหาของรายการน้ันอาจจะดี  มีประเด็นนาสนใจ  แตวิธีการนําเสนอไมดี ไมสอดคลอง ไมนาสนใจ  ก็ทํา

ใหรายการนั้นไมเปนท่ีประทับใจนาเบื่อหนาย ดังนั้นในการนําเสนอรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจึงตอง

คํานึงถึงองคประกอบตางๆ  ในการนําเสนอรายการ ดังตอไปนี้ 
 

องคประกอบของวิธีการนําเสนอรายการ 
วิธีการนําเสนอรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนอกจากจะตองรูจักกลุมผูฟง

เปาหมายและเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมแลว ยังตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ ในการนําเสนอรายการใหสอดคลอง

เหมาะสมกัน   ดังนี้คือ 
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1. เสนอรูปแบบของรายการใหสอดคลองกับเนื้อหา  เน้ือหาของแตละรายการ

นั้น ผูจัดทํารายการสามารถนํามาผลิตรายการไดหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  แตตองใหมีความ

สอดคลองเหมาะสมกับกลุมผูฟงเปาหมาย  ซึ่งเนื้อหาและประเด็นของรายการเร่ืองเดียวกัน อาจนําวิธีการ  การ

นําเสนอรายการดวยรูปแบบที่แตกตางกันได  ตามเงื่อนไขเวลาที่จัดไวอยางเหมาะสม  และทุกรูปแบบที่นําเสนอ  

เปนการใหความรูไดตามวัตถุประสงคทั้งส้ิน  ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูผลิตรายการจะพิจารณาวาเนื้อหาใด

สมควรจะนําเสนอรายการในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  และไดอรรถรสดีที่สุด   เหมาะกับกลุมผูฟง

เปาหมายกลุมใดมากท่ีสุด 

2. เวลาในการนําเสนอรายการ การนําเสนอรายการใหเหมาะสมกับเวลาเปนส่ิง

สําคัญยึดหลักการวา “ถาเน้ือหามากแตมีเวลานอย  จงอยารวบรัดเน้ือหาหรือตัดทอนออกจนขาดความสําคัญ

และขาดรายละเอียดบางประการของรายการไป ทําใหขาดความเขมขน และในทํานองเดียวกันถามีเน้ือหานอย  

แตมีเวลาจัดไวมาก  ก็จงอยาพยายามยืดหรือขยายเนื้อหาเสียจนยืดยาดหมดรสชาติขาดความกระชับ  ดังที่มีคํา

กลาวไววา  มีแตน้ําทวมทุง” 

 โดยที่วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือที่ผูฟงตองใชหูฟงเพียงอยางเดียว และคนเรามีสมาธิ

ในการฟงที่จํากัด  ตางเพศ  ตางวัย  ตางประสบการณกัน  ก็มีสมาธิในการฟงที่ตางกันออกไปดวย  ดังนั้นถาจะ

เสนอรายการอะไรท่ีรวบรัดและรวดเร็วเกินไป  ผูฟงอาจจับความไมทัน  ฟงแลวไมเขาใจ  รายการน้ันจะไมเกิด

ประโยชนและขาดความนาสนใจ ในทํานองเดียวกันถารายการใดที่เสนอรายการอืดอาด  ลาชานานเกินไป  ผูฟง

ก็จะเบื่อหนายไมอยากฟง  เน่ืองจากคนเรามีสมาธิในการรับฟงอะไรไดไมนานนัก  โดยเฉพาะเด็กจะมีสมาธิใน

การฟงที่จํากัดมาก  ดังนั้นรายการเด็กจึงไมควรจัดเวลารายการไวนานมากเกินไป รูปแบบของรายการก็ตอง

เสนอในรูปแบบที่ต่ืนเตนเราความสนใจใหมากเปนพิเศษดวย 

3. มีความหลากและเอกภาพในรายการ วิธีการนําเสนอรายการที่ดี ควรจะมีทั้ง

ความหลาก  และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  หรือเอกภาพอยูในรายการเดียวกัน 
 

 “ความหลาก” และ “เอกภาพ” คําสองคํานี้เปนคําที่มีความหมายตรงกันขาม จึง

นับเปนการยากท่ีจะนําส่ิงที่มีความแตกตางในทางตรงขามกันนี้ มารวมไวในรายการเดียวกันอยางกลมกลืน 

 ความสําคัญของ “ความหลาก” รายการทางวิทยุกระจายเสียงเปนรายการท่ีผูฟงใช

หูฟง เปนธรรมชาติของคนเราอยูประการหนึ่งวา ถาคนเราไดฟงอะไรอยางเดียวกันนาน ๆ เชน ฟงเสียงอยูเพียง

เสียงเดียว ฟงรูปแบบรายการรูปแบบเดียว หรือระดับเสียงทํานองเดียวกันตลอด [Monotone] หรืออะไรก็ตามท่ี

เปนอยางเดียวกัน  ผูฟงจะรูสึกเบ่ือหนายจําเจไมนาฟง  ดังนั้นการเราใจดึงดูดความสนใจ จึงจําเปนตองหา

วิธีการที่มีความหลากตางๆกัน มาไวในรายการเดียว เพ่ือเปล่ียนอารมณผูฟง  หรือเราและกระตุนความสนใจ

ไมใหนาเบื่อ  เชน  ความหลากในเสียง  ลีลาและรูปแบบ   เปนตน 

 ความสําคัญของ “เอกภาพ” เอกภาพ  หรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ของ

วิธีการนําเสนอรายการนี้ หมายถึง การเสนอรายการโดยยึดเอาส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนหลัก หรือเปนแกนของรายการ 

เชน การเสนอรายการเพลง ถาจะเสนอรายการเพลงท่ีมีทั้งเพลงลูกกรุง  ลูกทุง  ไลทมิวสิก   ปอป  มิวสิก  และ

คลาสสิก ในรายการเดียวกันนั้นเปนส่ิงที่ไมควรจัด  เพราะการเสนอรายการในลักษณะนี้จะมีแตความหลาก  แต

ขาดแกนของรายการหรือขาดเอกภาพโดยเด็ดขาด  ถาเสนอรายการเพลงในลักษณะเชนนี้จะทําใหจัดกลุมผูฟง
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ไมไดเลย  เพราะกลุมผูฟงเปาหมายจะกระจัดกระจายมาก  ยอมไมมีผูฟงกลุมใดที่ชอบฟงเพลงท้ังลูกกรุง  ลูกทุง  

ไลทมิว  ปอป  และเพลงคลาสสิก ในเวลาเดียวกัน   เพราะมีอรรถรสของเพลงแตกตางกัน 

 ความหลากและเอกภาพในการนําเสนอรายการทางวิทยุกระจายเสียงน้ันยอมทําได

ทุกรายการ  แตรายการใดจะมีมากนอยเทาใดน้ันไมมีขอกําหนด หรือกฎเกณฑตายตัวกํากับไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ศิลปะในการจัดเสนอรายการของแตละคนท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนสําคัญและหลักในการนําเสนอ

รายการ  โดยยึดความหลากและเอกภาพดังกลาวนี้นั้น  ไดนํามาเปนหลักในการจัดตารางเวลารายการ

ออกอากาศดวย  เพราะในวันหนึ่ง ๆ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแตละสถานีออกอากาศรายการติดตอกันวันละ

หลายช่ัวโมง  การจัดรายการเพื่อออกอากาศแตละวันจึงจะตองใหมีความหลากและเอกภาพดวยเชนกัน 
 

รองศาสตราจารย  วอลโด  แอบบอท [Waldo Abbot  อางใน  นภาภรณ  อัจฉริยะกุล , 2529 : 
449] แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งเปนผูจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง WUOM และ WFUM สหรัฐเมริกา  และ

ริชชารด  แอล  ไรเดอร  [Richard  L. Rider]  แหงมหาวิทยาลัยอิลินอยส  ซึ่งเปนที่ปรึกษาและผูชวยผูจัดการ

สถานีวิทยุโทรทัศน WILL – TV ไดกลาวไววา 
 

“ ในการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงน้ัน  ปญหาท่ีสําคัญ  คือ  การ “จับ” ผูฟงไวใหอยูกับ

สถานี โดยตองหาวิธีที่จะตรึงความสนใจไวใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะสถานีที่จําเปนตองหา

รายไดเล้ียงตัวเอง  ย่ิงจําเปนตองหาวิธีจัดรายการที่จะเรียกรองใหผูฟง  ติดรายการของสถานี

ตนใหมากที่สุดเทาท่ีจะมากได  เพราะน่ันหมายถึงผูอุปถัมภรายการ จะไดนําสินคามา

โฆษณาทางสถานีเปนการทํารายไดใหแกสถานีไดในอัตราท่ีสูง  ดังนั้นเพื่อ  “ดึง” ผูฟงใหหมุน

มา  “ตรึง” อยูกับสถานีไดมาก เทาไรก็จะทําใหสถานีประสบความสําเร็จไดมากเทานั้น ” 
 

หลักในการจัดรายการ 
หลักในการจัดรายการในชวงเวลาตาง ๆ   มีดังนี้ 

 

1.  การจัดรายการประจําภาคเชา  ชวงเวลา 6.00 น. – 9.00 น.  เปนชวงเวลาที่ถือวาผูฟง

มีกิจกรรมอยางอื่นทํากันมาก  เชน  หัวหนาครอบครัวอยูในระยะท่ีจะตองออกไปทํางาน  เด็กก็ตองไปโรงเรียน  

แมบานก็เตรียมอาหารเชา  จึงเปนเวลาท่ีหาโอกาสฟงวิทยุอยางเต็มที่ หรือต้ังใจมานั่งฟงวิทยุแทบไมไดเลย 

ดังนั้น การนําเสนอรายการในชวงนี้จึงควรเปนรายการท่ีสนุกสนาน ราเริง เพ่ือเปนการเร่ิมวันใหมใหมีชีวิตชีวา  

รายการที่นําเสนอนั้นไมตองใชสมาธิในการฟงมากนัก  การพูดประกาศ หรือช้ีแจงอะไรก็ควรทําอยางส้ันๆ 

กระชับ  แมแตการเลือกเพลงก็ควรใชเพลงท่ีเปนที่นิยมในขณะน้ัน ที่ “ติดหู” ผูฟงอยูแลว  ไมควรนําเสนอรายการ

ที่ใชคําพูดมาก ๆ  เพราะการพูดอะไรในระยะเวลาน้ีไมไดตรึงความสนใจใหผูฟงมีเวลาฟงไดมากนัก เน่ืองจาก

ตองใชสมาธิกับกิจกรรมอยางอื่นอยู  เชน  รับประทานอาหารเชาบาง  แตงตัวบาง  หรือเตรียมตัวเพื่อออกจาก

บานบาง ดังนั้นหากจะตองมีรายการที่พูดก็ควรพูดอยางส้ันๆ  และควรจบในตอนเดียว  พูดดวยลีลาท่ีเราอารมณ

ใหนาฟง  รายการในชวงนี้จึงมักนิยมจัดรายการชวงส้ัน ๆ ประมาณ 15 นาที  และสวนใหญมักเปนรายการขาว 

เพราะชวงนี้เปนชวงของเชาวันใหม ซึ่งเม่ือคนเราต่ืนขึ้นมาก็อยากจะรูวาวันนี้ใครเขาทําอะไรกันบาง หรือมีอะไร

เกิดขึ้นบาง  ถาเปนรายการบันเทิงก็มักจัดเปนรายการเพลงที่กําลังเปนที่นิยม  และดิสค  จอกก้ีพูดเกงๆ  และวา
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กลอนสด [ad - lib] อยางแคลวคลองมีสาระเชิงสนุกสนาน  ไมใชมีเกล็ดความรูเชิงวิชาการใหตองใชความคิด

หนักสมอง 

สําหรับผูฟงที่ เปนชาวชนบท  เกษตรกร  ชาวนา  มักสนใจในเร่ืองที่ เ ก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวัน  และท่ีขาดไมไดก็คือ  การพยากรณอากาศ  และการบอกเวลาเปนระยะๆ  เพ่ือท่ีผูฟงจะไดรูเวลา

จะไดทําอะไรไดตามเวลา  เชน  ไมไปทํางานสาย  ไมไปโรงเรียนชา 
 

ชวงท่ีสองคือ 9.00 น. – 12.00 น.  กลุมผูฟงเปาหมายสวนใหญ  คือ  
แมบาน  แมบานจะอยูบาน  ทํางานบานและฟงรายการวิทยุ   ซ่ึงรายการที่แมบานสนใจ  มักจะ
เปนรายการทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของผูหญิงและเร่ืองในชีวิตประจําวัน เชน การจายของ การ
ประกอบอาหาร สุขภาพอนามัย  การเล้ียงดูบุตร  การจัดบาน  และมักชอบฟงรายการบันเทิง
ประเภทละครวิทยุ หรือเพลงเบาๆ ในชวงนี้เปนชวงท่ีแมบานมีเวลามาก การฟงอะไรไมจําเปนตอง
รีบรอน วิทยุกระจายเสียงเปรียบเสมือนเพื่อนท่ีทําใหไมรูสึกเหงา ฉะนั้นรายการตางๆที่นําเสนอ
ในชวงนี้จะทําเปน  รายการท่ีมีการพูดคุย  เชน  การสนทนา  อภิปราย หรือขาวเบา ๆ   เปน
ระยะเวลานานกวาปกติก็ยอมทําได  เพราะแมบานจะฟงไปเพลินๆ ไดท้ังความรูและความบันเทิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานีท่ีมีการโฆษณาสินคามักจะเสนอสินคาตางๆ  อยางไดผลในชวงนี้   
เพราะแมบานจะใหความสนใจเปนอยางดี 

2.  การจัดรายการประจําภาคบาย  การกระจายเสียงรายการในภาคบายน้ี อาจแตกตาง

จากชวงเวลาอื่นอยูบาง  ชวงเวลานี้สวนใหญมักเปนรายการขาวภาคบาย  ผูฟงในชนบทมักสนใจขาว  ความ

แปรปรวนของดินฟาอากาศที่อาจเกิดขึ้น  ขาวการตลาด  สภาพการเพาะปลูก  และขาวที่            นาสนใจอื่น ๆ 

เก่ียวกับการเกษตร หรืออาชีพอื่น ๆ   ที่เก่ียวของกับกลุมผูฟงเปาหมาย 
 

ชวงเวลาระหวาง 12.00 น. – 15.00 น. เปนเวลาที่ผูฟงสวนใหญมีความรูสึก “วาง” มาก

ขึ้นกวาชวงกอนเท่ียง  ฉะนั้นการนําเสนอรายการความรูที่หนักหนอยในชวงนี้ก็อาจทําได เชน รายการประเภท

สารคดี สนทนา อภิปราย ที่เก่ียวของกับเรื่องทางกฎหมาย การบาน การเมือง           การศาสนา  หรือรายการที่

มุงใหความรูอื่นๆ  ที่ไมใชเร่ืองภายในบาน  เชน ที่เสนอในชวงเวลากอนเที่ยง อยางไรก็ตามรายการที่ใหความ

บันเทิงประเภทละครวิทยุก็ยังเปนที่นิยมฟงกันอยางมากในชวงเวลาน้ีเชนกัน 

ในชวงเวลาบายแกๆกอนเย็น  ชวงนี้มักจะมุงมาท่ีกลุมผูฟงเปาหมายกลุมเด็ก เพราะเปน

เวลาท่ีเด็กกลับจากโรงเรียนถึงบาน รายการชวงนี้จึงมักเปนรายการเพื่อเด็ก การโฆษณา    สินคาตางๆ  จะไม

เสนอมากนักในชวงนี้  และเปนหลักการโดยท่ัวไปวา  การโฆษณาสินคาจะมีในชวงกลางวันมากกวาชวงเย็น 

อนึ่งสําหรับกลุมผูฟงในชวงเวลากลางวันนั้น กลุมผูฟง ไมไดมีเฉพาะผูหญิง
และเยาวชนเทานั้น  แตมีแนวโนมวาคนงานชายท่ีทํางานตามรานคา โรงงาน ก็มักนิยมฟงรายการ
วิทยุกันมาก ดังนั้นการจัดรายการในชวงนี้จึงจําเปนตองทําใหมีความหลากในแงของการนําเสนอ
รายการดวย เพื่อจะไดเขาถึงผูฟงไดหลายประเภท รายการขาวกีฬา และการกีฬาประเภทตางๆ จึงมัก
นิยมเสนอในชวงนี้ดวย    เพราะเปนรายการท่ีกลุมของผูฟงท่ีเปนชายใหความสนใจ 
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3.  การจัดรายการประจําภาคค่ํา  ในชวงเวลานี้สวนใหญมักเสนอรายการขาว 
รายการกีฬาและเพลงยามเย็น กลุมผูฟงจะขยายกวางข้ึน ท้ังกลุมผูฟงในเมืองและกลุมผูฟงในชนบท  
การจัดทํารายการจึงมุงท่ีกลุมผูฟงท่ัวๆไป  มากกวาผูฟงเฉพาะกลุมเชนในชวงบาย  และชวงนี้จะ
เปนชวงท่ีมีการแขงขันการนําเสนอรายการใหเปนท่ีประทับใจของผูฟงกันอยางแข็งขันท่ีสุด ผูจัด
รายการจะตองใชความพยายามในการ “จับความสนใจ” ของผูฟงไวใหไดมากท่ีสุด ยิ่งเปนผูฟงกลุม
ใหญเทาใด   การกระจัดกระจายความสนใจของผูฟงก็ยิ่งมีมากเทานั้น  ดังนั้นบางสถานีจึงมุงเบนหา
ผูฟงเฉพาะกลุมใหได  เชน  กลุมผูฟงท่ีชอบฟงเพลงบางประเภท  กลุมผูฟงชายท่ีชอบรายการ
ประเภทกีฬา   หรือประเภทวิจารณขาว  วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ   เหลานี้ เปนตน 

การจัดรายการประจําภาคคํ่านี้ นอกจากจะตองคํานึงถึงวิธีการนําเสนอของ
รายการ        โดยพยายามคิดทํารายการท่ีแปลกแหวกแนวเพ่ือแขงขันกันในเชิงจับผูฟง
วิทยุกระจายเสียงใหไดมากท่ีสุดแลว  ยังตองคิดแขงขันกับรายการวิทยุโทรทัศนท่ีเปนท่ีนิยม
แพรหลายดวย  ดังนั้นการจัด         รายการในชวงนี้จึงเปนงานท่ีตองอาศัยการพินิจพิจารณาอยาง
หนัก  เพื่อใหการกระจายเสียงเกิดประโยชนไมสูญเปลา 

 

อยางไรก็ตาม การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจะทําใหเปนท่ีประทับใจผูฟงไมได หาก
ผูจัดทํารายการไมมีหลักการและขอมูลท่ีดีพอมาประกอบในการพิจารณา  ดังนั้นกอนจัดทํารายการ
ทางสถานีจึงมักมีการสํารวจขอมูล เพื่อใหไดส่ิงท่ีจะเปนพื้นฐานในการพิจารณาเปาหมาย
วัตถุประสงคของการจัดทํารายการในแตละภาค [ชวงเวลา] ใหมากท่ีสุดกอน การจัดรายการใน
ลักษณะใดก็ตาม  กลุมผูฟงเปาหมายจะเปนตัวหลักท่ีสําคัญยิ่ง  สภาพแวดลอมตางๆกัน  กลุมผูฟง
เปาหมายก็ตางกันไปดวย 
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แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น     
[Opinion Content] 
 

ความคิดเห็น [Opinion] คือการแสดงออกเก่ียวกับประเด็นปญหาที่มีการถกเถียงกัน หรืออยางนอย

ที่สุดก็คือ  ทัศนะตาง ๆ ที่เก่ียวกับปญหาของผูเรียบเรียงซ่ึงมีอยูขณะนั้น  ดังน้ันจึงกลาวไดวาความคิดเห็นน้ัน 

เปนการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับเร่ืองราวอันเปนปญหา หรือมีทีทาวาจะเปนปญหาใหตองโตเถียงกัน

มากกวาเร่ืองราวที่ไมเปนปญหา หรือเร่ืองราวท่ีเห็นวาเปนจริง เร่ืองที่ไดพิสูจนแลว  หรือเร่ืองซึ่งเชื่อกันโดยทั่วไป

วาเปนความจริง  ดังนั้นสาธารณมติ หรือความเห็นของ     สาธารณชน  จึงตางจากความเห็นสวนตัวตรงท่ีวา  ผู

จะไดรับผลกระทบจากประเด็นปญหาจะมีจํานวนมากนอยเพียงใดเปนสําคัญ  ซึ่งเราตองเขาใจวา  ความคิดเห็น 

[opinion] ที่บุคคลแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม หรือการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด มิใชสูตรสําเร็จที่เกิด

ขึ้นมาในเวลาอันส้ัน หรือเพียงช่ัวครูชั่วยามเทานั้น  แตความคิดเห็นเปนส่ิงที่มีการพัฒนาตลอดเวลาอันยาวนาน

ภายใตปจจัยแวดลอมขอจํากัด  และรูปแบบที่สามารถมองเห็นไดมากมายหลายอยางดวยกัน 

โดยปกติแลว นักวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย มักจะใหความสนใจเก่ียวกับ

ความเห็นของบุคคลในแงมุมท่ีแตกตางกันไป มากบางนอยบางแลวแตกรณี รวมทั้งใหความสนใจขอขัดแยงท่ี

เกิดขึ้นในประชาคม  ตามความเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพของตนเอง ในเวลาเดียวกันบุคคลแตละคน

ตางมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอื่น ซึ่งเปนสมาชิกของกลุมสังคมที่อยูหางออกไปจากตัวเอง  ความ

คิดเห็นที่แสดงออกเก่ียวกับเรื่องใดก็ตาม  อาจเปนไดทั้งความเห็นพองตองกัน  หรือเปนความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน

ก็ได  นักวิทยาศาสตรทางสังคมตระหนักดีวา คนสวนมากจะเห็นพองกับผูอื่นเก่ียวกับเร่ืองตางๆ แทบทุกเร่ือง 

[Bernard C. Hennessey  อางใน ชวรัตน  เชิดชัย , 2527 : 51]  

แตไมวาความคิดเห็นของบุคคลแตละคนในสังคมจะมีลักษณะขัดแยงหรือสอดคลองกันหรือไม

เพียงใดก็ตาม  ส่ิงที่แนนอนและเปนความจริงที่สุดคือ  ความคิดเห็นสวนมากหาใชเกิดจากความพยายามใช

เหตุผลหรือความพอใจของตนเองโดยตรง  สวนใหญแลวส่ิงท่ีบุคคลกระทําลงไปก็ดี ส่ิงท่ีเรียนรูก็ดี หรือส่ิงที่

บุคคลมีความเช่ือก็ดี จะถูกกําหนดขึ้นมาจากเง่ือนไขหลายอยางหลายประการท่ีมีอิทธิพล  ซึ่งบุคคลแตละคน

แทบไมมีอํานาจเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเหลานั้นไดเลย 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา บุคคลแตละคนอาจมีความคิดเห็นที่ขัดแยงหรือสอดคลองกัน ทํานองเดียวกัน

กับสังคมอันประกอบดวยบุคคลแตละคน ซึ่งตางคนตางมีทรรศนะแตกตางกันออกไป กลาวอีกนัยหนึ่งในสังคม

มนุษย จะมีอิทธิพลและอํานาจบางอยางที่สามารถสรางความเห็นของมนุษยใหสอดคลองกันไดอยางมากมาย 

รวมทั้งแบงความคิดเห็นออกไปตามกลุมวัฒนธรรม ตลอดจนสรางรูปแบบความคิดเห็นทุกอยาง  และเฉพาะ

อยาง  ขึ้นภายในตัวบุคคลแตละคนดวย [ชวรัตน  เชิดชัย , 2527 : 51 – 52]  
 

ในเร่ืองเก่ียวกับความคิดเห็นดังกลาวนี้ ไดมีนักวิชาการหลายทาน ไดสรุปความหมายและคํานิยาม  

ไวแตกตางกัน  ซึ่งไดยกมาเปนพอสังเขป  ดังนี้ 
 

กูด [Good] [อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 19] ไดใหคํานิยามวา ความคิดเห็น    หมายถึง   

ความเช่ือ  ความคิด  หรือลงความเห็นเก่ียวกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด   ซึ่งไมอาจบอกไดวาถูกตองหรือไม 
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โกลซาล [Kolasa] [อางใน  สินี  จงจริยาธรรม , 2543 : 19] ไดใหความหมายของ  ความคิดเห็นไว

วา  ความเห็นเปนการแสดงออกของแตละบุคคล  ในอันที่จะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง  หรือเปน

การประเมิน [evaluation] ส่ิงหนึ่งส่ิงใด  จากสถานการณส่ิงแวดลอมตาง ๆ  หรือความเห็นเปนการสนองตอบตอ

ส่ิงเราที่ตองถูกจํากัด แตเปนส่ิงเราที่ไดรับอิทธิพลมาจากความโนมเอียง 
 

J. Dewey [อางใน  เสถียร  เชยประทับ , ม.ป.ป. : 64 – 65] ไดกลาววา  ความคิดเห็นเกิดจากการ

รับรูปญหาหรือเหตุการณ และความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนี้เก่ียวของกับสาธารณชนนอกเหนือไปจากบุคคลไมก่ีคนที่

อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาหรือเหตุการณ 

ความคิดเห็น [Opinion] เปนเร่ืองที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ เก่ียวกับโลกรอบตัวเราความ

คิดเห็นอาจเกี่ยวของกับความเชื่อที่เก่ียวกับปญหา  เหตุการณ  หรือบุคคลอื่นที่เรารับรู ความเช่ือของเรา คือ ขอ

สันนิษฐานของเราเกี่ยวกับอะไรคือความจริงที่แทจริง อะไรคือส่ิงที่เกียวของสัมพันธกับบางแงบางมุมของ

ส่ิงแวดลอมของเรา ความคิดเห็นที่เราสรางขึ้นนั้นอาจพิจารณาไดในหลายมิติดวยกัน  เชน 

-   ทิศทาง [Direction]  คือ  ความรูสึกที่ชอบ  หรือไมชอบบางส่ิงบางอยางของเรา 

-   ระดับ [Degree]  คือ  การที่เรารูสึกชอบ หรือไมชอบมากนอยแคไหน  ซึ่งอาจมีต้ังแตชอบ

เล็กนอย  ถึงชอบมากที่สุด 

-   ความเขมขน [Intensity] หรือความลึกซ้ึงของความรูสึก [Depth of Feeling]  อาทิเชน  

ความเขมขน หรือความลึกซ้ึงของความคิดเห็นเก่ียวกับนมสดย่ีหอหนึ่ง  คงแตกตางจาก

ความเขมขน หรือความลึกซ้ึงของความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาทางศาสนา 

-  ความสําคัญ [Salience] คือ  การที่ส่ิงของ หรือปญหาที่เรามีความคิดเห็นนั้น มี

ความสําคัญ  หรือความเดนในจิตใจ  และในชีวิต [Minds and Lives] ของเรา 
 

บางคร้ัง ความคิดเห็นดังกลาว มีชวงอายุส้ัน ๆ มีลักษณะ “ชั่วคราว” เกิดขึ้นและตายไปตามส่ิงที่เรา

คิดหรือเห็น  แตบางกรณี  ความคิดเห็นคอนขางมีเสถียรภาพ [Stable] ไดเชนกัน 
 

Foster  [1952 : 119]  กลาววา  ความคิดเห็นเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ  คือ 
 

1. ประสบการณ [Experiences]  ที่บุคคลมีตอส่ิงของ  บุคคล  หรือหมูคณะใน       เร่ืองราว

ตางๆหรือสถานการณความคิดเห็นที่คุนเคย อาจถือไดวาเปนประสบการณตรง [Direct experience]  และถา

เปนการไดยิน ไดฟง ไดเห็น หรือไดอานจากหนังสือ โดยที่ไมไดพบเห็นจากของจริงน้ันถือวาเปนประสบการณ

ทางออม 

2.  ระบบคานิยม  และการตัดสินคานิยม  [Value system and judgement]   เน่ืองจาก กลุม

ชนแตละกลุมมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน แตละคนจึงมีความคิดเห็นตอส่ิงเก่ียวของกันแตกตาง

กัน 
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Maier [1995 : 52]  กลาววา  ความคิดเห็น [Opinion] เปนการแสดงออกของทัศนคติสวนหนึ่ง  

และเปนการแปลความหมายของขอเท็จจริงอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งการแปลความหมายยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลของ

ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงนั้น 
 

Margan และ King [1971 : 750]  กลาววา  ความคิดเห็น คือ  การยอมรับคําพูด [Statement] ที่

เกิดขึ้นโดยทัศนคติ 
 

Renner [1954 : 6 – 7]  กลาววา  ความคิดเห็นเกิดจากความรูความเขาใจ  การที่จะมีความคิดตอ

ส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นอยูกับความรู  ความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น  เชน  ความรูความเขาใจในทางที่ดี  ชอบ  ยอมรับ  เห็น

ดวย  ความรูความเขาใจในลักษณะเปนกลางเฉย ๆ  ไมมีความคิดเห็น  ความรูความเขาใจในทางที่ไมดี  เชน  ไม

ชอบ  รังเกียจ  ไมเห็นดวย 
 

เอิงเกล  และสแนลโกรฟ  [Engle  และ Snellgrove  อางใน  สินี  จงจริยาธรรม , 2514 : 19] ไดให

คํานิยามไววา  ความคิดเห็น  คือ  การแสดงออกทางดานเจตคติที่ออกมาเปนคําพูด  เปนการสรุปโดยลง

ความเห็นโดยอาศัยพื้นความรูที่มีอยูเดิม 

 

นอกจากนี้ก็ยังมีนักวิชาการทานอื่น ๆ อีกหลายทานที่ใหความเห็นไว  อาทิเชน 
                    

ทวี  เลรามัญ [2520 : 4]  กลาววา  ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกท่ีอยูบน          เสน

ฐานของขอเท็จจริง และทัศนคติของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือสถานการณ  

เปนตน  ความคิดเห็นอาจจะเปนไปในทางเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับส่ิงนั้นก็ได 
 

เพ็ญประภา   สุวรรณ [ 2520 : 3]  กลาววา  ความคิดเห็นถือไดวาเปนการแสดงออกทางดาน

ทัศนคติอยางหน่ึง  แตการแสดงออกทางความคิดเห็นนั้น มักจะมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนหนึ่งที่

พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 
 

เรืองวิทย   แสงวัฒนา [อางใน  สินี  จงจริยาธรรม , 2543 : 19]  กลาววา  ความคิดเห็นเปน การ

แสดงออกทางดานความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดวยการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพื้นความรู ประสบการณ  และ

สภาพแวดลอม  ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได 
 

สงวน   สุทธิเลิศอรุณ    และคณะ [2522 : 94]  กลาววา  ความคิดเห็นเปนสภาพจิตใจ  ความรูสึก

นึกคิดของบุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  โดยที่ไมไดแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเปนท่ีปรากฏตอบุคคล

และสาธารณะ 
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สภาสตรีแหงชาติ [2520 : 48]  กลาววา  เราไมสามารถแยกทัศนคติและความคิดเห็นออกจากกัน

ได  เพราะทัศนคติและความคิดเห็นนั้น  มีลักษณะคลาย ๆ กัน  แตลักษณะของความคิดเห็นไมลึกซึ้งเหมือน

ทัศนคติ 
 

สวนแนวความคิดที่ เ ก่ียวของกับความคิดเห็นอีกอยางหนึ่งที่จะกลาวถึงคือ แนวความคิด          

เก่ียวกับสาธารณมติ  หรือมติมหาชน [Public opinion] ซึ่งในเร่ืองนี้ไดมีนักวิชาการกลาวไว  ดังเชน จําเรียง   ภา

วิจิตร [อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2534 : 19] ไดกลาววาสาธารณมติ หรือมติมหาชน หมายถึง ทัศนะ

ความรูสึก และความคิดเห็นของประชาชนกลุมตางๆ เฉพาะกลุมที่เก่ียวของกับประเด็นความสนใจหรือปญหา  

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง  สาธารณมติประเด็นใดๆก็ตาม  ไมไดหมายความวาจะตองเปนมติ  

หรือความคิดเห็นของประชาชนท้ังหมดในประเทศ เปนความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ  ซึ่งเปนผลมาจาก

ส่ิงที่ยังตกลงกันไมไดจําเปนตองมีการถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกัน ใหเห็นทั้งขอดี และขอเสีย จนในที่สุดเกิด

การตัดสินใจรวมกันเปนมติออกมา   คุณภาพของมติมหาชน  หรือสาธารณมติขึ้นอยูกับปจจัยหลายประเด็น  

ดังนี้  คือ 

1. การอภิปรายของสาธารณชน ซึ่งตองมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพ และสามารถ

เปล่ียนมติไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดได 

2.  มีขาวสารและขอมูลที่เพียงพอ 

3.  มีเสรีภาพในการคิด  และการแสดงออก 

4.  คุณภาพของภาวะความเปนผูนําตองดี   เพราะความคิดเห็นของผูนํา   และ
ผูเช่ียวชาญจะมีอิทธิพลตอสาธารณมติ 

5. กลุมกดดันจะแสวงหาผลประโยชน หรือขอไดเปรียบจากความสนับสนุนของผูมีอํานาจใน

สังคม 
 

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงกลุมคนท่ีมีอิทธิพลตอสาธารณมติ ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ  อาทิ  เชน  

1.  ภูมิหลังทางสังคม [Social background] กลุมคนท่ีมีภูมิหลังแตกตางกันโดยทั่ว ๆ ไป

ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันไปดวย เชน ความคิดเห็นระหวางผูสูงอายุกับผูเยาว ระหวางชาวชนบทกับ

ชาวเมือง   และระหวางผูที่มีรายไดตํ่ากับผูมีรายไดสูง 

2. กลุมอางอิง [Reference groups] โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระทําส่ิงใดใหแก

ผูใดนั้น  ความคิดที่มักจะคํานึงก็คือ  มีอะไรรวมกันไดหรืออางอิงกันได  เชน  มีอาชีพแบบเดียวกัน เปนสมาชิก

สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเดียวกัน แตละคนยอมกําหนด หรือระบุกลุมที่ตนเองเปนสมาชิก หรือเปนกลุมที่ตนเองมี

ความรูสึกวาตนเองอยูในกลุมและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  กลุมดังกลาวมีอิทธิพลตอสาธารณมติ 

3.  กลุมกระตือรือรน และกลุมเฉื่อยชา [Active and passive groups] ผูที่สนใจและมี

ความเก่ียวของกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งยอมมีความกระตือรือรนเปนพิเศษ และกอใหเกิดเปนกลุมผลประโยชน

ไดในที่สุด และสามารถมีอิทธิพลตอสาธารณมติ โดยเฉพาะการจูงใจใหคนเห็นดวย หรือไมเห็นดวย  ในประเด็น

ตาง ๆ ได  ซึ่งตรงขามกับกลุมเฉ่ือยชาที่ไมมีบทบาทอะไรนักตอสาธารณมติ 
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จากคํานิยาม  และแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกลาว จึงสรุปไดวาความคิดเห็น
ก็คือ   ความรูสึก  ความเช่ือ  และความนึกคิด  ท่ีบุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 
แลวแสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกนั้นจะข้ึนอยูกับภูมิหลังทางสังคม 
ประสบการณ   และส่ิงแวดลอมของบุคคลนั้น  ซ่ึงบุคคลนั้นอาจไมเห็นดวยก็ได 

 
 
การศึกษาที่มาของความคิดเห็น 
เพื่อที่จะใหทราบวา ความคิดเห็นของบุคคลเกิดขึ้นมาไดอยางไร จึงไดขอนําเสนอทฤษฎี   ตาง ๆ  

[Bernard  C. Hennessey   อางใน  ชวรัตน   เชิดชัย , 2527 : 52 – 55]  และแบบจําลองของการศึกษาท่ีมาของ

ความคิดเห็น  ของนักวิชาการ  ไวดังนี้ 
 

1. ทฤษฎีของการใชเหตุผล [Rationalist]  ทฤษฎีการใชเหตุผลของมนุษย  เปนทฤษฎี

เกาแก  อันเปนที่ยอมรับกันมาต้ังแตยุคของเพลโต และนักปรัชญาตะวันตก  หัวใจของทฤษฎีนี้ถือวา  เน่ืองจาก

มนุษยเปนสัตวประเสริฐท่ีรูจักใชความคิด  ดังนั้นเหตุผลจึงเปนตัวกําหนดความคิดเห็นตาง ๆ ของมนุษย  และ

ดวยการใชเหตุนี้เอง  ทําใหคนเราสามารถสรางไดทั้งขอเท็จจริง [fact] และความเห็นพรอมกันไปในเวลาเดียวกัน 

ความคิดเห็นตาง ๆ สามารถพิจารณาไดจากขอเท็จจริง [คือ จากส่ิงที่เปนจริงทาง

กายภาพ]  และจากกฎ [Laws]  ทฤษฎีนี้ถือวา  การที่คนเรามีความคิดเห็นตาง ๆ กันนั้น  เพราะวาคนเราตาง

เขาใจขอเท็จ และกฎตางๆไมเทาเทียมกัน ถาคนเรามีความเขาอกเขาใจกฎตาง ๆ [หรือขอเท็จจริงทางกายภาพ] 

โดยตลอด  และปฏิบัติอยางสอดคลองกับกฎเหลานั้น เหตุผลของมนุษยก็จะเปนเคร่ืองมืออันวิเศษสําหรับ

องคการทางสังคมของโลกที่ดีพรอมทุกอยาง นักปรัชญาทางการเมืองท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 18 ไดแก รุสโซ 

[Jean Jacques Rousseau]  และเดอะดาท  [Rene’ Descartes] ตางมีความเช่ือในการใชเหตุผลของมนุษย 

ความคิดของนักปรัชญาทางการเมืองท่ีกลาวถึงนับวามีอิทธิพลตอแนวความคิดเก่ียวกับสิทธิตามธรรมชาติ 

ตลอดจนการใชเหตุผลของมนุษยเพ่ือเปนทางนําไปสูความจริงทั้งส้ิน 

2. ทฤษฎีทางจิต [Psychologists] เปนทฤษฎีที่ใหการวิเคราะหวา “ความเห็น” ของมนุษย

เปนผลมาจากความรูสึกทางจิตใจ อันทฤษฎีที่พิจารณาดานจิตวิเคราะห [Psychologists] เปนหลักนั้น  ซึ่งนัก

ทฤษฎีทางจิตวิเคราะหสวนใหญไดนําทฤษฎีของฟรอยด [Freudian] มาประยุกตเขากับการแสดงออกใน

ชีวิตประจําวันของมนุษย ทฤษฎีนี้อธิบายวา ประสบการณของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงชวงที่ยังเปนทารกและ

วัยเด็ก จะเปนตัวกําหนดโครงสรางของบุคลิกภาพ  และแบบแผนของทัศนคติในวัยผูใหญ  ซึ่งมิใชจะกอใหเกิด

ผลโดยตรงตอภาพลักษณของตัวเอง [self – image] เทานั้น  แตยังมีผลตอการแสดงออกทางสังคม  และ

ทรรศนะเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองตาง ๆ  อีกดวย 

3.  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา [Sociology] หัวใจของทฤษฎีทางสังคมวิทยา คือ ทรรศนะที่วา 

ความเห็นของคนเรานั้นจะถูกกําหนดและปรุงแตงขึ้นมาจากองคประกอบทางสังคมของแตละคน องคประกอบ

สําคัญไดแก  สถาบันตางๆทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และปทัสถานฐานของกลุม เปนตน จากหลักฐานอัน

ไดมาจากการศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาก็ดี ทางสังคมมนุษยวิทยาก็ดี และจิตวิทยาสังคมก็ดี ลวนช้ีใหเห็นวาคน
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ในสังคมสวนมากจะเอาความเห็นสําเร็จรูปอันเปนที่ยอมรับและมีอยูเรียบรอยมาเปนความเห็นของตนเอง 

เพียงแตอาจมีการแกไขเพิ่มเติม ปรับปรุงเสียใหม บางเล็กนอย  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละเร่ือง  

แตละราวเทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมมิใชเปนแรงสําคัญเพียงอยางเดียวท่ีจะปรุงแตง
ความเห็นของคน  แตยังมีองคการอ่ืนๆ ในสังคมอีกเปนจํานวนไมนอย เชน ผลประโยชนของกลุม 
การเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ  และสมาชิกองคการทางสังคมตางๆ  กลุมเหลานี้จะชวยลดและ
จํากัดความเห็นใหแคบลง ซ่ึงจะมีผลตอความเห็นของบุคคลแตละคนเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ตางๆกัน ปจจัยทางสังคมจึงเปนเพียงปจจัยท่ีนาจะมีอิทธิพลเหนือความเห็นของบุคคลดวยอยาง
หนึ่ง  และไมใชเปนเร่ืองแนนอนเสมอไป 

4. ทฤษฎีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ [Economic]  เปนทฤษฎีที่ถือเอาองคประกอบทาง

เศรษฐกิจมาอธิบายและคาดคะเนความเห็น และพฤติกรรมของมนุษย  แตทฤษฎีนี้ขึ้นอยูกับ ระบบทางเศรษฐกิจ

ของสังคมท่ีจะนําทฤษฎีนี้ไปใชดวย โดยที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม ปจจัยทางเศรษฐกิจจะมี

อิทธิพลตอความคิดเห็นของตนในสังคมนั้นอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเก่ียวกับ

เร่ือง  เศรษฐกิจของตนโดยตรง  หรือเปนเร่ืองทั่วไปในสังคม 

อยางไรก็ตาม แมบางคร้ังความคิดเห็นของคนในสังคมไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจตามทฤษฎีนี้ แตเม่ือตองการศึกษาพฤติกรรมและความเห็นของคนอยางจริงจังแลว ปจจัยซึ่งไมใช

เศรษฐกิจมักจะมีความสําคัญมากกวาเสมอ ทฤษฎีนี้จึงมีประโยชนสําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นในบาง

โอกาสและเก่ียวกับบางปญหาเทานั้น 

5.  ทฤษฎีองคกรแวดลอม [Organism – in – the – environment]  เปนความจริงที่วา 

พฤติกรรมของมนุษยในสังคมเปนส่ิงไมหยุดน่ิง มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และ            พฤติกรรม  

ซึ่งแสดงออกมามักจะเกิดจากสาเหตุหลายอยาง  ดังนั้นการศึกษาความเห็นของมนุษยจึงจําเปนตองใชวิธีการ

แบบผสมผสาน โดยพิจารณาทฤษฎีทั้งหลายท่ีกลาวแลวไปพรอม ๆ กัน กลาวคือ เหตุผลก็คือ จิตใจก็ดี สภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจก็ดี ลวนเปนตัวแปรที่มีบทบาท และอิทธิพลอยางสําคัญตอการกอรูป  การคงไว  และ

การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของคนเราไมมากก็นอย 
 

แบบจําลองการวิเคราะหความคิดเห็น 
 

ปกติแลวความคิดเห็นของคนเรามีสมมุติฐานและไดรับอิทธิพลจากตัวแปรหรือปจจัย         ตางๆ 

มากมาย  และความเห็นเพียงอันเดียวก็ไมอาจจะนํามาเปนตัวอยาง  สําหรับคาดคะเนความเห็นอื่นๆได  ดังนั้น

จึงไมอาจกลาวไดวา ความคิดเห็นอยางน้ีเกิดขึ้นเพราะองคประกอบนั้นเสมอไป กลาวอีกนัยหนึ่ง  นอกจาก

องคประกอบบางอยางมีสวนสรางทําใหเจริญเติบโต หรือทําใหความเห็นบางอยางออนลงแลว ยังมีองคประกอบ

อีกหลายอยางที่นอกจากจะสรางทําใหเจริญเติบโตและทําใหความคิดเห็นอื่นๆ อีกหลายความเห็นออนแอลงได

เชนเดียวกัน ดังนั้น แมวาเราไมสามารถจะคาดคะเนความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึง  ระหวางองคประกอบที่มี

อิทธิพลกับความคิดเห็นของคนไดก็ตาม แตเราสามารถจะพิจารณาวิเคราะหความเปนไปไดของความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบทั้งหลายที่มีอิทธิพลตอการกอรูปและการคงไว  ซึ่งสามารถวิเคราะหความเห็นดวยการใช  “ 
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แบบจําลองรูปกรวย ” เปนเคร่ืองมือชวยวิเคราะห  แบบจําลองรูปกรวย  นี้เรียกวา “Funnel of causality”  

[Angus Campbell. And Other , 1960 : 24]  อางใน   ชวรัตน เชิดชัย , 2527 : 55] 

 

ภาพรูปแบบจําลองสําหรับวิเคราะห   มีลักษณะและองคประกอบสําคัญ   ดังตอไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 10 

ภาพแผนภูมิแสดงรูปแบบจําลองรูปกรวยสําหรับวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเห็น 
 

 
    เวลา 1                    เวลา 2                  เวลา 3                     เวลา 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ที่มา : ชวรัตน   เชิดชัย , 2527 : 56 

 

 

 

เวลา 1   หมายถึง   เวลาเร่ิมทําการวิเคราะห  อันเปนเวลาซ่ึงปจจัยตางๆ  ที่คาดวาจะมีอิทธิ   

พลตอการกอรูปของความเห็นระดับตางๆ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลอาจจะเปนไดทั้ง

ปจจัยภายใน [เชน การรับรูประสบการณ หรือสภาวะที่บุคคลรูสึกตัวอยูแลว]  และปจจัย

ภายนอก [คือ สภาพหรือเหตุการซึ่งบุคคลไมรูตัวมากอน]  แตถาบุคคลไดประสบปจจัย

เหลานี้แลว  ก็อาจจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม  หรือความเห็นหรือทั้งสองอยาง 
 

เวลา 2  องคประกอบบางอยางมีอิทธิพล และยังเหลือความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคลใน

ขณะนั้น 
 

เวลา 3   องคประกอบบางอยางที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญ  กอนที่บุคคลจะตัดสินใจใน      

เวลาสุดทาย  คือ  เวลา  4 
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จะเห็นไดวาแบบจําลองรูปกรวยมีประโยชนสําหรับการวิเคราะหการตอรูปของ
ความเห็นไดท้ังอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยอาจจะเร่ิมต้ังแตเหตุการณยอนหลังไปในอดีตท่ีคิด
วานาจะมีอิทธิพลตอเร่ืองราวท่ีตองการศึกษา สวนของปากกรวยจะงับและครอบคลุมปจจัยที่มี
อิทธิพลตอบุคคล  เชน  ทัศนคติ  ความเช่ือถือตางๆ ฯลฯ  ลักษณะของกรวยจะเรียวเล็กลงตาม
ชวงเวลาที่ผานไป  แสดงถึงปจจัยดังกลาวมีจํากัดหรือลดจํานวนลงเร่ือยๆ  จนถึงยอดของกรวยอัน
เปนปจจัยสุดทายท่ีมีผลตอการตัดสินใจ  หรือแสดงความคิดเห็นออกมาในท่ีสุด 

อยางไรก็ดี  การวิเคราะหความเห็น  หรือกระบวนการตัดสินใจดวยการใชแบบจําลอง  
จะชวยใหผูวิเคราะหสามารถเขาใจข้ันตอนของการตัดสินใจไดอยางกวางๆ ในกรณีท่ีรูปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจอยางแนชัดเทานั้น แตบางกรณีการวิเคราะหอาจจะไมไดผลสมบูรณ 
เนื่องจากยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกบางอยาง ท่ีผูวิเคราะหไดนํามาพิจารณาดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณ  และปจจัยภายในตัวของบุคคลโดยตรง  เชน  สภาพจิตใจ   เปนตน 

 

ความสําคัญของความคิดเห็น 
 

ฟรีดแมน [Fiedman , 1971  อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 20 – 21]  กลาววา  การสํารวจ

ความคิดเห็นเปนการศึกษาความรูสึกของบุคคล  กลุมคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  แตละคนแสดงความเชื่อ และ

ความรูสึกใดๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางนโยบาย

ตางๆ  การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน  รวมทั้งในการฝกหัดการทํางานดวย  เพราะจะ

ทําใหการดําเนินการตางๆ  เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามความพอใจของผูรวมงาน 

เบสท   [Best , 1977  อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 21]  กลาววา  ในการการศึกษาถึง

ความคิดเห็นตางๆ  สวนมากจะใชวิธีแบบวิจัยตลาด ไดแก การซักถาม สอบถาม บันทึกไว  และรวบรวมไวเปน

ขอมูล  ซึ่ง Best ไดเสนอแนะวา  “วิธีที่งายท่ีสุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนไร  และ

จะไดสามารถทําตามขอคิดเห็นนั้นได  หรือในการวางนโยบายใด ๆ ก็ตาม  ความคิดเห็นที่วัดออกมาไดจะทําให

ผูบริหารเห็นควรหรือไม ในอันที่จะดําเนินนโยบายหรือลมเลิกไป” 

นอกจากนี้ความคิดเห็นของบุคคลยังมีประโยชนตอบุคคลนั้นๆ อีกมากมาย  ดังเชน D.Katz ได

กลาววา ความคิดเห็นของบุคคลสามารถทําหนาที่สนองความตองการดานบุคลิกภาพพ้ืนฐาน [Basic 

Personality Needs] ของบุคคลผูนั้นไดหลายอยาง [เสถียร  เชยประทับ , ม.ป.ป. : 68 – 69]  ดังนี้ 

 
1.  ทําหนาทีเ่ชิงเครื่องมือ  หรืออรรถประโยชน  [Instrumental or utilitarian  

Function] หนาท่ีนี้มาจากขอสันนิษฐานที่วาประชาชนจะหาทางลดความเจ็บปวด [Pains] และเพิ่ม ความสุข

สบาย [Pleasure] ในหลาย ๆ สถานการณ บุคคลตอบสนองตามหลักความสุข และความเจ็บปวด เชน การเปน

นักวิชาการแลวมีความคิดเห็นขัดกับเสรีภาพทางวิชาการ เปนส่ิงที่ทําไดยากหรือตองเจ็บปวด  เพราะเพื่อนฝูงใน

วงวิชาการไมยอมรับอยางมาก  เพราะฉะน้ันจึงตองปรับความคิดเห็นของตนเพื่อลดความเจ็บปวด 
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2.  ทําหนาที่เปนกลไกในการปกปองตนเอง [The Ego – defensive Function]  อัตตา  

ความคิดเห็น หรือความเช่ือเก่ียวกับตนเองนั้นมีลักษณะไมม่ันคง เนื่องจากเหตุการณหรือการวิพากษวิจารณ 

บางคร้ังเราจึงใชความคิดเห็นของเราเปนกลไกในการปกปองตนเอง เม่ือบุคคลไมสามารถยอมรับความรูสึก

บางอยางที่เก่ียวกับตนเอง  กลไกในการปกปองตนเองอยางหนึ่งก็คือ  การถายทอดความรูสึกเหลานั้นไปยัง

บุคคลอีกคนเหน่ึง 

3.  ทําหนาที่ในการแสดงออกถึงคานิยม [Value – expression Function]  มีบางแงมุม

ของบุคลิกภาพของคนเรา  รวมทั้งคานิยม [ซึ่งเปนความเชื่อท่ีเรายึดม่ัน] ที่ตองการความกระจางชัด  ถาผูหญิง

คนหนึ่งมีความภูมิใจในตนเองที่เรียกรองสิทธิสตรีใหเสมอกับชาย เธอก็จะมีความคิดเห็นที่กาวหนาเก่ียวกับเร่ือง

นี้อีกหลายอยาง เชน การใหสตรีเปนทหาร ตํารวจ นายอําเภอได การใหเลิกสโมสรหรือสมาคมชายลวน  เปนตน 

4. ทําหนาที่ในดานความรู  [Knowledge Function] วัตถุประสงคประการหนึ่งในการ

เปดรับส่ือมวลชนของคนเรา  คือ  เพื่อกาวใหทันโลก  ความคิดเห็นมีบทบาทสําคัญในการใหขอสรุปหรือขอยุติ

เก่ียวกับขาวสารที่ไหลเขามา แตละวันจะมีขาวสารหล่ังไหลมาอยางไมหยุดหยอน เม่ือมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

เร่ืองใด แสดงวาไดมีการใชเหตุสรุปเก่ียวกับเร่ืองนั้น หลังจากประเมินขอมูลขาวสารแลว 

นอกเหนือจากปจจัยดานจิตวทิยาที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นท่ีกลาวแลวนี ้ กลุมอางอิง
ซ่ึงมีอิทธิพลอยางมากในชีวติของบุคคลก็มีอิทธิพลตอความคิดเห็น และตอทิศทางของความคิดเหน็
ของบุคคลนั้นดวย 

 

ประเภทของความคิดเห็น 
                                                            

ประเภทของความคิดเห็น ในเร่ืองนี้  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะไวแตกตางกันดังนี้ 
 

เร็มเมอร [Remmer , 1954   อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 21]  กลาววา ความคิดเห็นมี 2 

ประเภท   ดวยกัน   คือ 

1.  ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด [Extremeness]  เปนความคิดเห็นที่เกิดจาก การ

เรียนรู  และประสบการณ  ซึ่งสามารถทราบทิศทางได  ทิศทางบวกสุด  ไดแก  ความรักจนหลงบูชา  ทิศทางลบ

สุด  ไดแก  รังเกียจมาก  ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปล่ียนแปลงไดยาก 

2. ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ [Cognitive contents]   การท่ีมีความคิดตอส่ิงหนึ่ง  

ขึ้นอยูกับความรู  ความเขาใจ  ที่มีตอส่ิงนั้น  เชน  ความรูความเขาใจในทางที่ดี [positive] ชอบ – ยอมรับ  

ความรูความเขาใจในทางไมดี [negative]  ไมชอบ  รังเกียจ  ไมเห็นดวย 
 

ออสแคมส  [Oskamp , 1977  อางใน  สินี  จงจริยาธรรม , 2543 : 21] ไดกลาวสรุปถึงปจจัยที่ทํา

ใหเกิดความคิดเห็น   ไวดังนี้ 

1. ปจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ  คือ  อวัยวะตาง ๆ ของบุคคลท่ีใชรับรูความผิดปกติของ

อวัยวะ  ความบกพรองของอวัยวะสัมผัส  ซึ่งมีผลตอความคิดเห็นไมดี  ตอบุคคลภายนอก 

2. ประสบการณโดยตรงของบุคคล หรือไดพบประสบการณดวยตนเอง กระทําดวยตนเอง  

หรือไดพบเห็น  ทําใหบุคคลมีความฝงใจ  และเกิดความคิดตอประสบการณเหลานั้น  ตางกัน 
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3.  อิทธิพลของผูปกครอง  คือ  เม่ือเปนเด็กผูปกครองจะเปนผูอยูใกลชิด และใหขอมูลแกเด็ก

ไดมาก  จึงมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็ก 

4. ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุม คือ เม่ือบุคคลเจริญเติบโตยอมตองมีกลุม และสังคม  

ดังนั้น  ความคิดเห็นของกลุมเพื่อน  กลุมอางอิง หรือการอบรมส่ังสอนของโรงเรียน หรือ        หนวยงานที่มีความ

คิดเห็นเหมือน  หรือตางกัน  ยอมมีผลตอความคิดเห็นของบุคคล 
 

ฟอสเตอร [Foster , 1952  อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 21]  สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับ

ความคิดเห็น  วามีปจจัย 2 ประการ  คือ 

1.  ประสบการณ [Experience]  ที่บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล หมูคณะ เร่ืองราวตาง ๆ หรือ

สถานการณ ความคิดเห็น เกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการไดพบเห็นคุนเคย อาจถือไดวาเปน ประสบการณตรง 

[Direct experiences]  และจากการไดยิน ไดฟง ไดเห็นรูปถาย หรือไดอานจากหนังสือ  โดยที่ไมไดพบเห็นของ

จริง  ถือวาเปนประสบการณออม [Indirect experiences] 

2.  ระบบคานิยม  และการตัดสินคานิยม  [Value system and judgement]   เน่ืองจาก 

กลุมชนแตละกลุมมีคานิยม และการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน คนแตละกลุมจึงมีความคิดเหน็ตอ
ส่ิงเดียวกันแตกตางกัน 

 

การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 
 

เกี่ยวกับเร่ืองการเปล่ียนแปลงความคิดเห็น ดังกลาวนี้ ไดมีนักวิชาการหลายทาน ได      
กลาวไว   อาทิเชน 
 

เทรนดิส  [Tiredness , 1917  อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 22]  กลาววา  ความคิดเห็น

ของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได  และมีสาเหตุของการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ 

1.  การรับรูขอมูลใหมจากบุคคล  หรือส่ือมวลชน 

2.  การไดรับประสบการณโดยตรงที่ไดพบเห็นดวยตนเอง  หรือจากแรงสะเทือนใจ 

3.  การถูกบังคับใหปฏิบัติตามโดยไมเต็มใจ  หรือจากแรงสะเทือนใจ 
 

แมคควาล  [Mcaqurie , 1969  อางใน  สินี   จงจริยาธรรม , 2543 : 22] ไดอธิบายขั้นตอนของ

ขบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  และความคิดเห็นวา  ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ  3 ขั้นตอน ดวยกัน   คือ 

1.  การใสใจ [attention]  การใหความสนใจตอส่ิงตาง ๆ  

2.  การเขาใจ [comprehension]  การไดรับขอมูลที่ถูกตองและเกิดความรู 

3.  การมีส่ิงใหมเกิดขึ้น [yielding] มีการเปล่ียนแปลงสภาวะการณเกิดขึ้นจาก 

สภาวะการณปกติ 
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วิธีศึกษาการเปล่ียนแปลงความเห็น 

 

ความเห็นของคนมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลา และความลึกซ้ึงตลอดจน

ปจจัย สภาพแวดลอมของแตละบุคคล โดยทั่วไปคนเราสามารถจะเรียนรูการเปลี่ยนแปลงความเห็นเหลาน้ันได

หลายวิธี   สวนใหญก็คลายคลึงกับการศึกษาการเปล่ียนแปลงทัศนคตินั่นเอง   กลาวคือ 
 

1. การสังเกต  เปนวิธีศึกษาจากประสบการณ การเขารวมสังเกตดวยตนเอง หรือ        

การศึกษาเชิงปริมาณจากหลักฐานที่มีผูบันทึกไว  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  เอกสารตาง ๆ  เปนตน 

2. การทดสอบ  เม่ือเหตุการณผานไปชั่วเวลาหนึ่ง  นักวิจัยจะทําการทดสอบเปน   ระยะ ๆ   

เพ่ือนําผลการทดสอบมาวิเคราะห 

3.  การควบคุมส่ิงเรา  สวนหน่ึงของการทดสอบตามขอ 2. นั้น  นักวิจัยอาจทําการควบคุม

ส่ิงเรา  ซึ่งกระตุนใหการเปล่ียนแปลงความเห็น  เชน  ฉายภาพยนตร  หรือใหอรรถาธิบายเร่ืองราวกอน  หรือ

ระหวางการทดสอบ   การควบคุมส่ิงเราอาจกระทําในหองทดลองโดยตรงก็ได 

4. การศึกษาเชิงปริมาณ  นอกจากการศึกษาตามวิธีที่กลาวมาแลว  การศึกษาเชิงปริมาณ

เปนวิธีการศึกษาท่ีแพรหลายมาก  เชน ศึกษาพฤติกรรมรูปตาง ๆ  อาทิ  การออกเสียงเลือกต้ัง   นิสัยการซื้อ  

หรือการเปล่ียนเน้ือหาของส่ือมวลชนตาง ๆ เพ่ือศึกษา  เปนตน 
 

ชนิดของการเปล่ียนแปลงความเห็น 
 

เม่ือพิจารณาจากสภาพของการเปล่ียนแปลงความเห็น และพฤติกรรมที่ เ ก่ียวของกับการ

เปล่ียนแปลงนั้น   อาจแบงการเปล่ียนแปลงความเห็นออกไดเปน 3 ชนิด [Leigh  Narlowe , 1972 อางใน  ชว

รัตน   เชิดชัย , 2527 : 91]  คือ 

1. สรางความคิดเห็น [ทัศนคติ  คานิยม หรือความเช่ือ]  ขึ้นมาใหม [Bring an attitude] 

บางสภาพการณสังคมหรือผูรับผิดชอบสวนรวม จําเปนตองสรางความคิดเห็น ตลอดจน    ทัศนคติและคานิยม

ในสังคมขึ้นมาใหม  เพื่อแทนคานิยมซึ่งไมเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เชน  สมัยหนึ่งมีคํา

ขวัญวา  “การประหยัดทําใหเกิดระเบียบวินัย” หรือ  “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ปจจุบันก็มี

คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง คานิยมท่ีลาสมัยบางอยาง เปนตน นั่นคือ การ

สรางความคิด การกระทํา ตลอดจนความรูสึกเก่ียวกับบางเร่ือง ซึ่งอาจจะไมมีอยูกอนในกลุมเปาหมาย หรือมีอยู

ในระดับตํ่าเพื่อใหความคิดเห็นใหมนี้เปนเคร่ืองมือสรางความม่ันคงและความเปล่ียนแปลงทางสังคม 

2.  เปล่ียนทิศทางของความเห็น [Changes the direction] หมายถึง การเปล่ียนหรือหันเห

ทัศนคติจากท่ีเคยคัดคาน  ใหกลายเปนสนับสนุน  เปล่ียนจากความรูสึกรุนแรงเปนความออนโยน  เปนตน 

3.  เพ่ิมความเขมขน  [Increases the intensity]  บุคคลอาจมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

DPU



บางเร่ืองอยูแลว  แตยังไมมีความม่ันใจท่ีจะลงมือปฏิบัติ  จึงตองย้ําในรูปแบบตางๆ  เชน  ใหรางวัล 
ใหความดีความชอบ ฯลฯ  เพื่อช้ีใหเห็นวา  ถาลงมือปฏิบัติ หรือลงมือกระทําอยางจริงจังแลว  จะ
ไดรับผลเชนนั้นเสมอ 
 

ท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงความเห็น 
 กอนจะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นใดก็ตาม  
 

ประการแรก ผูจะเปล่ียนความคิดเห็นของบุคคลอื่นนั้น มีส่ิงสําคัญท่ีควรจะตองรู      บาง

ประการ ดังนี้คือ จะตองรูวาส่ิงที่หนุนความคิดเห็นเดิมนั้นคืออะไรกันแน บุคคลบางคนหรือ            บางสังคมไม

ประสงคจะใชวิธีการวางแผนครอบครัว เพราะมีความเชื่อทางศาสนา ทัศนคติ และ          คานิยมเก่ียวกับเร่ือง

นั้นในสังคมเขามาเก่ียวของ 

ประการที่สอง  ศึกษาทิศทางและวัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงที่ตองการ  ตลอดจน

ปจจัยเอื้ออํานวย และผลท่ีคาดวาจะไดรับ โดยเฉพาะขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเปาหมายของผูที่จะรับการ

เปล่ียนแปลง [เชน ชาย หญิง ทุกคน ฯลฯ]  ชวงเวลาของการเปล่ียนแปลง [เชน เฉพาะชวงการเลือกต้ัง   เฉพาะ

ระหวางการประทวง   หรือตลอดกาล ฯลฯ] 

     ประการสุดทาย ศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาของสังคม ตองเขาใจวาแม              ความ

คิดเห็นจะไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ  หรือพฤติกรรมอยางเจาะจงแบบหนึ่งตอหนึ่ง  แตการเปล่ียนแปลง

ความเหน็ก็ดี  การเปล่ียนแปลงทัศนคติก็ดี  ลวนเก่ียวของผูกพันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งส้ิน  เพราะการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมก็คือ  การมีทัศนคติอันใหม  มีความคิดเห็นใหมนั่นเอง  การเปลี่ยนแปลงความเห็นจึง

เก่ียวของกับการศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาอื่น ๆ ดวย 
 

กลาวโดยท่ัวไป การเปล่ียนทัศนคติของบุคคลมีผลกระทบตอความเห็นของผูนั้น ดังนั้น ปจจัยที่ทํา

ใหเกิดการเปล่ียนทัศนคติจึงยอมจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนความคิดเห็นดวยเชนกัน            ตัวอยางเชน 
 

1. ขาวสาร โดยทั่วไปแมการเปล่ียนทัศนคติจะขึ้นอยูกับขาวสารที่ไดรับมาใหมก็จริง   แต

ขาวสารจะเกิดผลกระทบตอบุคคล  สวนมากขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการรับขาวสารดวย  เชน  แหลง

ขาวสาร คือ ใคร   ขาวสารไดรับมาแตเพียงผูเดียว  หรือคนอื่น ๆ ไดรับดวย  และบุคคลเหลานั้นมีปฏิกิริยาตอ

ขาวสารดังกลาวอยางไร 

นอกจากนั้น ความสมบูรณครบถวนของเน้ือหา ตลอดจนความรวดเร็วทันใจท่ีผูรับจะ

ไดรับก็มีความสัมพันธกับการเปล่ียนความเห็นดวยเชนกัน ขาวสารที่มีเนื้อหาไมครบถวนอาจกอใหเกิดความ

เขาใจผิด การตัดสินใจอาจผิดพลาดตามไปดวย หรือบางครั้งเม่ือบุคคลไมสามารถไดรับขาวสารระหวากันเอง 

พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารทํานองน้ีอาจทําใหเกิดขาวลือขึ้นไดงาย [Leigh Narlowe , 1972  อางใน  ชวรัตน   

เชิดชัย , 2527 : 93] 

2. กลุม การเปล่ียนแปลงความเห็นของบุคคล  มักไดรับอิทธิพลมาจากการเปล่ียนแปลง

ความเห็นของกลุม  ดังนั้น  กลุมจึงเปนที่มาของการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคลทางออม   ย่ิงบุคคลมี

ความผูกพันกับกลุมมากเทาใด   บุคคลจะย่ิงเปล่ียนแปลงความคิดเห็นไปตามกลุมมากเทานั้น 
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 3. แรงผลักดัน การเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของคนเราบอยคร้ัง จะผันผวนไปตาม

แรงผลักดันใหตองปรับปรุงเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ อาจเปนการเปล่ียนแปลงทั้งโดยสมัครใจ และฝนใจ เชน การให

คุณใหโทษ การถูกบังคับใหตองเผชิญกับวัตถุ [บุคคลหรือเหตุการณ] โดยตรงอยางไมมีทางหลีกเล่ียง  หรือการ

ลางสมอง   เปนตน 

4.  ส่ือสารมวลชน  ส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของ 

บุคคลอยางมากมายหลายแง   ส่ือมวลชนแตละประเภท  ตลอดจนขาวสารจากสื่อนัน้ถือไดวา  มี
อิทธิพลตอทัศนคติ  และความคิดเห็นของบุคคลอยางกวางขวางและลึกซ้ึง 

 

สวนส่ือบุคคลหรือการติดตอโดยตรง  ก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกอรูป  และการ

เปล่ียนแปลงความเห็นเชนเดียวกัน  แตจะมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดน้ัน  ขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกดวย  เชน  

ลักษณะและความยาวนานของการติดตอกัน 
 

ความมั่นคงของความเห็นและการตอตานการเปล่ียนแปลง 
 

ความคิดเห็นก็ดี  ทัศนคติก็ดี  เม่ือมีอยูกับผูใดแลวจะเปล่ียนไดเสมอ  เพียงแตมีความยากงาย

ตางกันเพียงใดเทานั้น  นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงแบบเขารีต [ศาสนา] แลว   สวนใหญของความคิดเห็นที่

เปล่ียนแปลงอยางฉับพลันทันทีเกิดขึ้นไดยากมาก  อาจกลาวไดวา  ย่ิงความเห็นมีความเขมขน [Intensity] มาก

เทาใด  การเปล่ียนแปลงมีทางเปนไปไดยาก  และย่ิงความแข็งแกรงของความเห็นมีมูลฐานมาจากความรู  

ขอเท็จจริง  เหตุผล  และสามัญสํานึกแลว จะเปล่ียนแปลงไดชา และแมมีการเปล่ียน ก็เปนการเปล่ียนอยางผิว

เผินเสียมากกวา นอกจากน้ันไมวาความคิดเห็นจะต้ังอยูบนพื้นฐานของความจริง  และเหตุผลหรือไมก็ตาม  

หากความคิดเห็นมีความสําคัญตอบุคลิกภาพของผูนั้นแลว  แรงตานทานตอการเปล่ียนแปลงจะมีมาก  

ตามปกติความคิดเห็นจะเปล่ียนแปลงยาก  ถาความคิดเห็นนั้นไดแสดงออกมาอยางเปดเผย และผูที่มี

ความสําคัญตอเจาของความเห็นนั้นก็รูดวย  ประการสุดทาย  หากจําเปนตองเปล่ียนความคิดเห็น ไมวาดวย

เหตุผลใดก็ตาม  มักมีแนวโนมที่จะเปล่ียนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได [Bernard C. Hennessey , 1975  อาง

ใน  ชวรัตน   เชิดชัย , 2527 : 94 – 95] 
   

กลาวโดยสรุปแลว  จะเห็นไดวา  ความคิดเห็น [Opinion] ของบุคคลน้ัน  เปนเร่ืองที่เก่ียวกับเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง  เปนผลสืบเนื่องมาจากทัศนคติ [attitude] ของผูนั้น  เพียงแตวาเปนทัศนคติที่ไดมีการขัดเกลามาแลว  

สําหรับในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ  เนื่องจากนักวิชาการหลายทานมีความเห็นวาคําทั้งสองสามารถจะ

นํามาใชแทนกันได  และจากท่ีไดประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการ    หลาย ๆ ทาน  จึงสามารถสรุปไดวา  

“ความคิดเห็น”  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่แสดงออกมาเพื่อใหผูอื่นไดสามารถที่จะรับรู  ตลอดจน

สามารถที่จะประเมินคาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การลงความเห็นอาจจะเปนไปไดใน

ลักษณะเห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ได  อันเนื่องมาจากสถานการณ  ส่ิงแวดลอม  การติดตอกับภายนอก  การเขา

เปนสมาชิกกลุมตาง ๆ  และการพบปะสังสรรคประจําวัน   เปนตน 
 

การวัดความคิดเห็น 
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สืบเนื่องมาจากคําวา “ความคิดเห็น”   กับ  “ทัศนคติ”  นั้น  มีความหมายท่ีคลายคลึงกัน  ดังนั้น

ในการวัดความคิดเห็นก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับการวัดทัศนคตินั่นเอง ซึ่งเปนการวัดภาวะโนมเอียงในการ

แสดงออก ไมใชเปนการกระทํา แตเปนความรูสึก ซึ่งมีลักษณะเปนอัตนัย [Subjective] บุคคลอาจไมให

ขอเท็จจริงดวยความจริงใจ  เพราะเห็นวาเปนเร่ืองสวนตัว  และการแสดงออกตอส่ิงใดน้ัน ไมวาจะเปนรูปวาจา

หรือการเขียนก็ตาม บุคคลมักจะไตรตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณทางสังคม  คือตามปกติวิสัย  ตาม

คานิยม  ตามการยอมรับและการไมยอมรับ   และการเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ  ของคนสวนใหญในสังคม 

ดังน้ัน  จึงยังไมมีผูใดคนพบวิธีการที่จะวัดความคิดเห็น  หรือวัดทัศนคติ  หรือทาทีความรูสึกของ

บุคคลโดยตรง  อันจะเปนดรรชนีที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  นอกจากเพียงการบันทึกจาก

คําพูด  การวัดทัศนคติจึงเปนเพียงการบันทึกจากคําพูด  และพยายามหาความสัมพันธระหวางคําพูดของบุคคล

นั้น  กับส่ิงหรือคานิยมของเขา  ที่ผูทําการวัดสามารถมองเห็นและน่ีก็เปนเพียงการคาดประมาณ  [Estimate] 

ทัศนคติของบุคคลนั้น   เทานั้นเอง 

แตจากการรวบรวมวิธกีารวัดทัศนคติ พบวา โดยทั่วไปแลวนักวิชาการดานตางๆ ไดมีวิธีการในการ

วัดทัศนคติอยู 5 วิธีการหลักๆ ดวยกัน  โดยการใชการประมวลความรูสึกของตนเองตามเคร่ืองมือวัดตอไปนี้ [วินิ

ตา   สนิทประชากร , 2542 : 17 – 18] 
 

1.  มาตราของเธอรสโตน [The Thurstone Scale]  มาตรานี้สรางโดย หลุยส   เธอร สโตน 

[Thurstone , 1967 : 45]  มีทั้งหมด 11 ระดับ    ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 11 
ภาพแผนภูมิแสดงการแบงระดับความรูสึกตามแบบมาตราของเธอรสโตน 

 

 1 2  3  4    5     6     7    8   9   10    11 

          

     

                         ทัศนคติทางบวก                        ทัศนคติปานกลาง                     ทัศนคติทางลบ 

 
 

ระดับความรูสึกแบงเปน 11 ระดับ โดยระดับตน คือ ระดับท่ี 1-5 เปนทัศนคติทางบวก 
เชน  ความรูสึกเห็นดวย  พอใจ  ชอบ  โดยมีระดับต่ําสุด  คือ  ระดับท่ี  1  ไปเร่ือยๆ  จนถึงระดับ
สูงสุด  คือ  ระดับท่ี  5   สําหรับระดับท่ี  6  จะเปนความรูสึกกลาง ๆ ก้ํากึ่งระหวางทัศนคติทางบวก
กับทางลบ  และระดับทายสุด คือ ระดับท่ี 7-11 เปนทัศนคติทางลบ เชน ความรูสึกไมเห็นดวย ไม
พอใจ ไมชอบ โดยมีระดับตํ่าสุด  คือ  ระดับท่ี  7  ไปเร่ือย ๆ   จนถึงระดับสูงสุด  คือ  ระดับท่ี 11 
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2.  มาตราของไลเคิรท [The Likert Scale] มาตรานี้สรางโดย เร็นซิส  ไลเคิรท [Likert , 1961 

: 97]   มีทั้งหมด  5  ระดับความรูสึก   ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 
ภาพแผนภูมิแสดงการแบงระดับความรูสึกตามแบบมาตราของไลเคิรท 

 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวย   ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

    

5 4 3 2 1 

 
 

3.  มาตราของโบการดัส  [The Bogardus Scale] มาตรานี้สรางขึ้นโดย  อีมอรี  โบการดัส  

[Emory Bogardus]  ในป ค.ศ. 1925 เปนมาตรวัดทัศนคติทางดานสังคม  เรียกวา “Social Distance Scale”  

โดยการสรางขอคําถามขึ้นมา 7 ขอ   แลวใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเฉพาะขอที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริง

เพียงขอใดขอหนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งขอขึ้นไป  [ฑิตยา   สุวรรณะชฎ , 2509 : 207] 
 

4. มาตราที่ใชความหมายของคําที่แตกตางกัน  มาตรานี้สรางโดย  ออกสกูด  ซูไซ  และเทน

เนบวม [Ausgood , Suci and Tannenbaum] ในป ค.ศ. 1957 เปนมาตราที่ใชคํา หรือวลีที่มีความหมายที่

ตรงกันขามกัน  เปนคู ๆ  มีมาตราท่ีประมาณความรูสึก 7 ระดับ ในแตละคํา หรือวลีนั้น   ไดมีแบงการวัดทัศนคติ

ออกเปน 3  มาตรา [ฑิตยา   สุววรรณะชฎ , 2509 : 306]   คือ 
 

4.1  มาตราประเมินผล [Evaluative Scale]  เปนการวัดดานการประเมินความรูสึกไดแก   

ดี – เลว – ขม – หวาน – ชอบ – ไมชอบ – พอใจ – ไมพอใจ 

4.2   มาตราที่แสดงถึงพลัง [Potency Scale]  เปนการวัดความแข็งแรง ไดแก  แข็ง – 

ออน – หนัก – เบา 

4.3  มาตราที่แสดงถึงการแสดงออก หรือการเคล่ือนไหว [Activity Scale]  เปนการแสดง

ความเคล่ือนไหว  โดยใชคําคุณศัพทอธิบาย  ไดแก  ชา – เร็ว – เฉ่ือยชา – กระตือรือรน 
 

5.  นอกจากมาตราท่ีไดรับความนิยม 4 มาตราใหญ ๆแลว  ยังมีอีก 2 มาตรา  ที่ใชกัน  ดังนี้   

คือ  
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5.1   มาตราที่ใชคําถามยอมรับหรือปฏิเสธ 

5.2   มาตราที่ใชคําถามแบบปลายเปด 
 

จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น จะเห็นไดวา  คําวา “ ความคิดเห็น ”  
กับ      “ ทัศนคติ ”  มีความหมายคลายคลึงกัน  ซ่ึงเปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  
ท่ีเปนผลมาจากประสบการณหรือส่ิงแวดลอม  ความรูสึกดังกลาวจะเปนไปในทางชอบ  หรือไม
ชอบ  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อันมีแนวโนมจะทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาโตตอบส่ิงนั้นๆ อยางไรก็
ตาม                  ความคิดเห็น ซ่ึงมิไดมีติดตัวมนุษยมาต้ังแตตน หากเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดพบเจอ
เหตุการณ หรือ          ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ทําใหบุคคลมีความรูสึกตอส่ิงนั้นไปในทางหนึ่งทางใด  และก็
สามารถเปล่ียนแปลงไดหากบุคคลนั้นๆไดรับแรงจูงใจตาง ๆ   เปนตน 

 
กรอบแนวคดิ    

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด  ไดดังนี้ 

 

ภาพท่ี 13 
ภาพแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายการปาฐกถาธรรม 

วันอาทิตย 

 

ผานส่ือไดแก… 

   สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  และสถานีวิทยุ    

กระจายเสียงตางๆ  ที่ไดมีการถายทอดรายการ 

ก 

ก กลุมเปาหมาย 

  -  ประชาชนในเขต    

      อําเภอเมือง  จังหวัด 

      นนทบุรี 

การเลือกเปดรับขาวสาร 

[Selective Exposure 

Information] 

    -  การเลือกเปดรับรายการ 
  ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
  ของประชาชน   

 

ความคิดเห็น [Opinion] 

ความคิดเหน็ของ    
ประชาชน  ท่ีมีตอ 
รายการปาฐกถาธรรม
วันอาทิตย 

  -  
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัย การเปดรับ และความคิดเห็น ของประชาชนท่ีมีตอ รายการปาฐกถาธรรม         
วันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี] ในคร้ังนี้  เปนการศึกษาถึงตัวแปรตางๆ  ท่ีมีผลตอการเปดรับรายการปาฐกถา
ธรรมวันอาทิตย  ดังกลาว  โดยในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้นั้น  ไดมีงานวิจัยท่ีพอจะเกี่ยวของ  ซ่ึงได
ยกนํามาเสนอไวโดยสังเขป   ดังตอไปนี้ 

 

กุณฑลรัตน รัตนสิงห. [2518] ไดทํากรศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการรายการ
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการศึกษาของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการวิจัยพบวา ประชาชนฟงรายการวิทยุกระจายเสียงมาก ตั้งแตเวลาเชามืด 
จนถึงเวลา 09.00 น. รายการท่ีฟงเปนรายการบันเทิงมากกวารายการขาว  และรายการความรูมีบาง
เล็กนอย   แตก็ยังคงตองการใหรายการวิทยุมีเนื้อหาสงเสริมความรูในดานตาง ๆ ใหมาก 

 

ธันยพร พงษโสภณ. [2539] ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทของพระสงฆ  ส่ือบุคคลในการช้ีนํา 
และปลูกจิตสํานึกประชาชนชนบท เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน [ศึกษากรณี : พระ
สังฆาธิการระดับเจาอาวาส  จังหวัดกาญจนบุรี] 

ผลจากการวิจัยในดานการเปดรับส่ือมวลชน พบวา ประชากรพระสงฆติดตาม
ขาวสารตาง ๆ จากหนังสือพิมพ และวิทยุกระจายเสียงมากที่สุด ประชากรพระสงฆสวนใหญอาน
หนังสือพิมพทุกวัน  และเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  ทางหนังสือพิมพมากท่ีสุด  ในกรณีขาวสารจากแหลงส่ือมวลชน  ไม
สอดคลองกัน  พระสงฆสวนใหญ  จะตกลงใจเช่ือถือขาวสารจากหนังสือพิมพมากท่ีสุด  และ
ประชากรพระสงฆสวนใหญนําขาวสารท่ีไดจากการอาน  รับฟง  หรือรับชม  จากส่ือมวลชนตาง ๆ 
ไปใชประโยชนในการชี้นํา   อบรมส่ังสอนใหประชาชนในชุมชน 

 

บํารุง  สุขพรรณ. [2529]  ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ืองพฤติกรรมการรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชนของพระสงฆ มีอิทธิพลตอการเผยแพร และพัฒนาความคิดจิตใจ ของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะพระสงฆท่ีอยูในเขตรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชนเขต 4 
[จังหวัดอุดรธานี] 

ผลจากการศึกษาพบวา การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของพระสงฆนั้น 
พระสงฆ           สวนใหญ  มีเคร่ืองรับวิทยุมากท่ีสุด  กิจวัตรประจําวันชอบฟงวิทยุ  และออกเยี่ยม
เยียนพบปะชาวบาน   สําหรับเนื้อหาขาวสารท่ีรับฟง   ไดแก   ขาวสารเร่ืองอาชีพ   ศิลปะธรรม   
โดยที่พระสงฆมีความสนใจในดานการพัฒนาชนบท   การเมือง   เศรษฐกิจ   สังคม   และ
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วัฒนธรรมเปนอยางมาก ดังนั้นพระสงฆเหลานั้นจึงมีความเห็นวา ส่ือมวลชนท่ีจะเปนประโยชนตอ
ชาวบานมากท่ีสุด ก็คือวิทยุกระจายเสียง  นั่นเอง  

 

บุศยรัตน  แกวไพฑูรย. [2537]  ไดศึกษาเร่ือง  บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร 
พุทธศาสนา  และพัฒนาจริยาธรรม  แกนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ : ศึกษากรณีชุมชนพุทธ
ศาสตร 

ผลจากการวิจัยพบวา ชุมนุมพุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหง ไดแก  ชุมชน 
–  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ชุมชน  – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   และชุมชน  – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซ่ึงมีรูปแบบและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่คลายคลึงกัน  โดย
ชุมนุมพุทธศาสตร  ของแตละมหาวิทยาลัย  จะมีกิจกรรมท่ีจัดเปนประจําเฉพาะในมหาวิทยาลัยท่ี
เหมือนกัน ไดแก  การสวดมนตทําวัตร  เชา – เย็น  การสนทนาธรรม  และอบรมสมาธิหลังทําวัตร  
ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จัดเปนประจําในชวงวันท่ีเปดภาคเรียน  สวนกิจกรรมท่ีจัดเปนประจําทุกสัปดาห  
ไดแก  การตักบาตร และการศึกษาธรรมนอกสถานท่ี   และกิจกรรมอีกอยางหนึ่งท่ีไดมีการจัด  ซ่ึง
ถือเปนกิจกรรมสําคัญประจําป  ไดแก  โครงการอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน  และภาคพรรษา  
นอกจากกิจกรรมหลักท่ีกลาวมาแลว  ชุมนุมพุทธศาสตรของแตละมหาวิทยาลัย ยังมีการจัดกิจกรรม
เฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีแตกตางออกไป และกิจกรรมท่ีจัดรวมกันหลาย ๆ มหาวิทยาลัย  อาทิโครงการ
ตอบปญหาธรรม “ทางกาวหนา”  คายคุณธรรมวันแม  ฯลฯ 

กิจกรรมที่นักศึกษาเขารวมมากที่สุด ไดแก การตักบาตร โดยแตละมหาวิทยาลัยมี
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเขารวมเกินกวารอยละ 90  สวนกิจกรรมอื่น ๆ มีนักศึกษาเขารวมเปน
สวนนอยไมถึงรอยละ 30   และผูท่ีมีสวนรวมจะเขารวมในฐานะผูชวยจัดงานเปนสวนใหญ 

นักศึกษาสวนใหญตอบวามีความพึงพอใจ และไดรับประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรม  กับชุมนุมพุทธศาสตรมากและพอควร  มีสวนนอยท่ีตอบวาไดรับประโยชนนอยจากการ
เขารวมกิจกรรม 

ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับจากการทํากิจกรรมกับชุมนุมพุทธศาสตร พอสรุปได 
คือ        นักศึกษามีโอกาสไดทําบุญ ไดฝกฝนตนเองในเร่ืองของคุณธรรม อาทิ การเสียสละ ลดละ
ความตระหนี่  ไดฝกการอยูรวมกับผูอ่ืน สามารถนําธรรมะไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
แกปญหาตาง ๆ ได 
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วัชรียา อานามวัฒนะ. [2533]  ทําการวิจัยถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน เพื่อการ
ใชประโยชนและการตอบสนองความตองการ : ศึกษาเฉพาะรายการธรรมะพระพยอมกับนักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ชม
รายการธรรมะพระพยอม   เพื่อประโยชนและเพื่อตอบสนองความตองการในหัวขอตาง ๆ   
ดังตอไปนี้ 

 

-    เพื่อตองการรูเหตุการณ [Surveillance] 
-    เพื่อตองการคําแนะนํา [Guidance] 
-    เพื่อนําเอาไปใชในการสนทนา [Anticipated Communication] 
-    เพื่อเสริมความคิดเห็น [Reinforcement] 
-  เพื่อความบันเทิง [Entertainment] และการผอนคลายอารมณ [Emotional 

Release] 
 

ผูวิจัยมีขอคิดเห็นวา รายการธรรมะพระพยอม สามารถตอบสนองความตองการใน
เร่ืองของความบันเทิง และการผอนคลายอารมณได ซ่ึงหนาท่ีนี้เปนจุดท่ีสําคัญมากในแงของผูรับ
สาร โดยเฉพาะผูรับสารท่ีอยูในชวงวัยรุนและวัยเด็ก ในชวงวัยท้ังสองนี้ การเปดรับขาวสารจะมุง
ประเด็นในเร่ืองของความบันเทิงเปนหลัก 

 

สมควร  กวียะ.  [2520]  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  นิสัยการรับขาวสารของประชาชน 
ในหมูบานชนบทไทย 

ผลจากการวิจัยพบวา  ระดับการศึกษาสูงหรือตํ่า ไมมีผลตอการเปดรับส่ือ ชาว
ชนบทฟงรายการจากส่ือประเภทวิทยุเปนการประจํา สวนหนังสือพิมพกับนิตยสารนั้นไมคอยได
อาน ถาอานก็เปนเนื้อหาประเภทขาว ชาวชนบทของไทย สวนใหญพรอมท่ีจะรับขอมูลและขาวสาร
จากส่ือมวลชนทุกประเภทภายใตเง่ือนไขของตัวประกอบหลายอยาง   ไดแก 

 

1.  ความชอบอันเปนลักษณะของปุถุชน 
2.  ความสนใจอันผูกพันกับ วัย  เพศ  การศึกษา  และอาชีพ 
3.  ความสะดวกของการรับสาร  ซ่ึงข้ึนอยูกับเวลา  ระบบการสงสาร 
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อรณี  ฝูงวรรณกรรมลักษณ. [2538] ไดศึกษาเร่ือง การเปดรับ การคาดหวังประโยชน 
และความพึงพอใจในรายการธรรมะ ทางส่ือโทรทัศน ของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลจากการวิจัย  ไดดังนี้ 
 

1. เพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพทางครอบครัว มีความสัมพันธกับการเปดรับ          
รายการธรรมะ  ทางส่ือโทรทัศน  ของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนา 

2. การคาดหวังประโยชน มีความสัมพันธกับการเปดรับรายการธรรมะ  ทางส่ือ
โทรทัศน  ของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนา 

3.  การเปดรับรายการธรรมะทางส่ือโทรทัศน  มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจ     

ของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนา 
 

จากทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยตางๆ  ตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น  สามารถสรุปและ
นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ในการกําหนดท่ีจะใชวัดคาตัวแปรตางๆ อันไดแก 
ลักษณะทางประชากรศาสตร  จากการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีนําไปสู  ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
นนทบุรี  ท่ีมีตอการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย   ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ นั้น  ไดกลาวถึงความสัมพันธของตัวแปรเหลานั้นไววา  
การคาดหวังวาจะไดรับประโยชนในดานตางๆ กันจากส่ือ  เปนปจจัยทําใหเกิดการเปดรับเนื้อหา  
ขาวสาร [รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย]  และจาก
การเปดรับเนื้อหา  ขาวสาร  ดังกลาวนี้นั้น  ยังมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชน   ท่ีมี
ตอเน้ือหา  ขาวสาร   ที่ไดเปดรับดังกลาวนั้นอีกดวย  
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
จากการท่ีผูศึกษาวิจัยไดสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี :ประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]”   ในคร้ังน้ี   ผูศึกษาตองการที่จะศึกษาวาการเปดรับและความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีตอรายการตางๆ  และรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

นนทบุรี  เปนอยางไร  นอกจากนี้ในการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ดังกลาวนั้น  จะมีประโยชนตอ

ประชาชนอยางไรบาง  อีกทั้งการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  กับลักษณะทางประชากรของ

ประชาชนนั้น  จะมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชน  อยางไร หรือไมเพียงใด  สําหรับผลที่ไดรับจาก

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  คาดวาจะไดนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการ

เผยแพรพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชนในการนํามาประยุกตใชสําหรับการวางแผนในเร่ืองที่เก่ียวกับการพัฒนา

จริยธรรม   เพ่ือยกระดับทางดานจิตใจของคนในสังคมไทยตอไป 
 

ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะและระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบไปดวย 

-   รูปแบบการวิจัย 

-   ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

-   วิธีการที่ใชในการวิจัย 

-   การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

-   ตัวแปรและการวัดคาตัวแปรในการวิจัย 

-   การเก็บรวบรวมขอมูล 

-   การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 

 
 

 

 

 

รูปแบบการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ [Quantitative Research] มุงที่จะศึกษาการเปดรับ 

และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี] และใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ [Survey 

Research] โดยไดมีการใชแบบวิจัยท่ีเรียกวา “One Shot Descriptive Study” เพราะเปนการวิจัยเพียงคร้ังเดียว 

ในชวงเวลาตามท่ีไดกําหนดไว และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการศึกษา
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วิจัย โดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลคําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง  [Self  Administered  Questionnaire]  

ลงในแบบสอบถามดังกลาวนั้น 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่จะทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ประชากรที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

 

กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ไดแกประชาชนที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  

เม่ือกลาวถึงจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรีนั้น  เปนจังหวัดที่ต้ังอยูในพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย  และ

เปนจังหวัด 1 ใน 5  ของจังหวัดปริมณฑล  รอบกรุงเทพมหานคร  โดยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 622.303 ตาราง

กิโลเมตร  ประกอบไปดวย 6 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอปากเกร็ด  อําเภอบางกรวย  อําเภอบางบัวทอง  

อําเภอบางใหญ  และอําเภอไทรนอย  ซึ่งในปจจุบันนี้  จังหวัดนนทบุรี  มีประชากรทั้งหมดประมาณ 722,520 

คน [ขอมูลจากฝายปกครอง  จังหวัดนนทบุรี : 2543]           

สําหรับในการนี้จะกลาวถึงเฉพาะอําเภอเมือง  ซึ่งอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ดังกลาวนี้นั้น  มี

ประชากรทั้งหมดประมาณ 433,762 คน  ประกอบดวย 118,281 ครัวเรือน  และไดมีการแบงพื้นที่การปกครอง

ออกเปนทั้งหมด 10 ตําบล  และใน 10 ตําบล  ดังกลาว  ไดมีพื้นที่  ที่เปนเขตเทศบาลอยู 2  เทศบาล  ไดแก  

เทศบาลนครเมืองนนทบุรี  กับเทศบาลตําบลบางศรีเมือง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

ตารางที่ 1   แสดงการแบงพื้นที่การปกครองออกเปนตําบล  ของเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  

 

เทศบาลนครเมืองนนทบุรี เทศบาลตําบลบางศรีเมือง พื้นที่นอกเขตเทศบาล 

  ประกอบดวย 
-   ตําบลสวนใหญ 

-   ตําบลตลาดขวัญ 

-   ตําบลบางเขน 

-   ตําบลบางกระสอ 

-   ตําบลทาทราย 

  ประกอบดวย 

 -   ตําบลบางศรีเมือง 

 -   ตําบลบางกราง       [ใน

บางสวน] 

  ประกอบดวย 

 -   ตําบลบางไผ 

 -   ตําบลบางกราง 

     [ในบางสวน] 

 -   ตําบลไทรมา 

 -   ตําบลบางรักนอย 

รวมทั้งหมดในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  มีเทากับ 10 ตําบล 
 

ที่มา : ขอมูลจากฝายปกครอง  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  เม่ือวันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2543 
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การเลือกกลุมประชากรตัวอยาง 
ในการเลือกสุมกลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเพื่อศึกษาเร่ือง “การเปดรับ  และ       ความ

คิดเห็นของประชาชน  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

[ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]”  คร้ังนี้  จะใชสูตรในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากตารางสําเร็จของ  ทาโร  ยามาเน [Taro Yamane]  [วิเชียร เกตุสิงห , 2534] และคาความเช่ือม่ันที่ 95 % 

กลุมตัวอยางท่ีเลือกจะมีคาความคลาดเคลื่อนแตกตางจากความจริงมาตรฐาน คือ ไมมาก หรือนอยกวา 5% 

หรือ [E = 0.05] โดยใชวิธีการเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศจากจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่กําหนด 400 

คน  เพื่อหาจํานวนประชากรตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ดังนั้น  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะไดจํานวน

ประชากรกลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาวิจัยท้ังหมด 400 คน  ซึ่งมีรายละเอียด  และวิธีการดังนี้   คือ 
 

1.  โดยอาศัยหลักความนาจะเปน [Probability Random Sampling] วิธีการสุมกลุม

ประชากรตัวอยาง จะใชวิธีการในการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมยอย [Stratified Random Sampling] โดยการ

แบงกลุมประชากรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามลักษณะของพื้นที่ออกเปนกลุมยอย คือ 

เปนตําบล ดังนั้น 1 ตําบล เทากับ 1 กลุมยอย ซึ่งอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น มีทั้งหมด 10 ตําบล จึงเทากับ

แบงไดเปน 10 กลุมยอย เพราะฉะน้ันจะไดกลุมประชากรตัวอยางจากการแบงออกเปนกลุมยอย ๆ ไดทั้งหมด

เทากับ 10 กลุม 

2.  โดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน [Nonprobability Random Sampling] หลังจากที่ได

กลุมประชากรตัวอยาง ที่แบงตามลักษณะของพื้นที่ทั้งหมดมา 10 กลุม โดยที่ไดอาศัยหลักความนาจะเปน และ

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมยอยแลว ตอจากนั้นก็จะใชหลักโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน 

[Nonprobability Random Sampling] และใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยอิงความสะดวก [Convenience 

Sampling] วิธีการคือ จะเลือกสุมตัวอยางจากประชาชน ในกลุมประชากรตัวอยางของแตละกลุมยอยที่ไดแบง

ตามลักษณะของพื้นที่ทั้ง 10 กลุม โดยจะใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ เพ่ือเปนสูตรในการกําหนดขนาดของ

ประชาชนที่ไดเลือกเปนประชากรกลุมตัวอยาง  ในแตละกลุมตามสูตร  ดังนี้ 

                     

 

             จํานวนตัวอยาง  

                                              X     จํานวนประชากรของแตละกลุม   

         จํานวนประชากรเต็ม  

 

 

หรือเขียนแทนคาไดดังนี้ 

               

 

                   400 
                                                          X     จํานวนประชากรของแตละกลุม [แตละตําบล] 

จํานวนประชากรของอําเภอเมือง 
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จากกลุมประชากรตัวอยางทั้ง 10 กลุม  สามารถคํานวณหาจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง ไดดังนี้  

คือ 

 

ตารางที่ 2   แสดงการคํานวณหาจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง  ของแตละกลุม  ที่ใชในการศึกษาวิจัย   

 

กลุมที่ 
ชื่อกลุม 

[ตําบล ] 

จํานวนประชาชน 

[คน] 

จํานวนประชากรกลุม 

ตัวอยางที่คํานวณได [คน] 

1     ตําบลสวนใหญ    40,596  37 

2     ตําบลตลาดขวัญ   59,232  55 

3     ตําบลบางเขน    51,699  48 

4     ตําบลบางกระสอ    52,353   48 

5     ตําบลทาทราย    72,459   67 

6     ตําบลบางศรีเมือง   108,231  100 

7     ตําบลบางกราง    18,723   17 

8     ตําบลบางไผ      7,853    7 

9     ตําบลไทรมา     12,861   12 

10     ตําบลบางรักนอย      9,755    9 

รวมทั้งหมด  10  กลุม  433,762 400 

 
 

วิธีการที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จะใชแบบสอบถาม [Questionnaire] เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งในการสรางเคร่ืองมือ สําหรับใชในการศึกษา การเปดรับ และความคิดเห็นขอประชาชน ที่มีตอ
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รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]   ดังกลาวนั้น   มีวิธีการสรางดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.  สรางแบบสอบถาม  โดยดัดแปลงคําถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และอาจารยผูทรงคุณวุฒิ  ชวยตรวจแกไข  แลวนํามาทดสอบกับประชาชนที่ไมไดรับการ

คัดเลือกเขามาเปนกลุมตัวอยาง 

4.  นําแบบสอบถามมาแกไข  และปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ 
 

ทั้งนี้  ไดคํานึงถึงความมุงหมายของเร่ืองในการศึกษาวิจัยเปนสําคัญ  โดยแบบสอบถามน้ี  เปนทั้ง

คําถามปลายปด [Close – ended Question] โดยกําหนดคําตอบใหเลือก และคําถามปลายเปด [open – 

ended Questions] เปนคําถามท่ีเปดโอกาสใหผูตอบมีอิสระในการใหคําตอบ ซึ่งผูวิจัย และผูชวยผูวิจัยจะแจก

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเอง และรอรับกลับ ยกเวนกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมสะดวก

ในการใหขอมูล ผูวิจัย และผูชวยผูวิจัย จะอํานวยความสะดวกในการอานแบบสอบถามใหฟง และกรอกคําตอบ

ให ตามความเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งในการสรางแบบสอบถามดังกลาวนี้   แบงออกเปน 4 ตอน   คือ 
 

ตอนที่ 1   คําถามเก่ียวกับขอมูลทางประชากรศาสตร  จํานวน 7 ขอ 

ตอนที่ 2   คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ  ของประชาชน  จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 3   คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับรายการ  จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แบงไดเปน 3 สวน  คือ   

สวนที่  1   :    พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยทั่วไป  ทางสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงตาง ๆ   จํานวน 5 ขอ 

สวนที่  2   :    พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการ 

ที่เก่ียวกับธรรมะ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ          จํานวน 5 

ขอ 

สวนที่  3   :   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 4   คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   จํานวน 15 ขอ 
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การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

กอนที่จะนําแบบสอบถาม  ออกไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  จะมีการทดสอบความเท่ียงตรง 

[Validity] และความเชื่อม่ัน [Reliability] โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกอน [Pre – test]  กับกลุมทดสอบ 

ซึ่งมีวิธีการ  ดังนี้ 
 

1. การทดสอบหาความเที่ยงตรง [Validity] โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา  การใช

ภาษา  และโครงสรางของแบบสอบถาม  เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชกับกลุมทดสอบ 

2.  การทดสอบหาความเช่ือมั่น [Reliability] โดยการนําแบบสอบถามจํานวน 20 ชุดไปทํา

การทดสอบกับกลุมทดสอบ [Per – test] กอนนําแบบสอบถามนั้นไปเก็บขอมูลจริง เพ่ือหาขอบกพรองของ

แบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามดังกลาว ที่ไดทดสอบแลว มาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันที่ไดกําหนดเปน

อัตราสวนประมาณคา โดยในการคํานวณหาคาจะใชสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟา ของ ครอนบาค [Coefficient 

Alpha Cronbach] ซึ่งจะไดคาความเที่ยงตรงไมตํ่ากวา 0.80 โดยจะเปนไปตามสูตร  ดังตอไปนี้ 

 

สูตรที่ใชในการคํานวณ 

 

 

 

                                   
               A  = 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรและการวัดคาตัวแปรในการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  2  ประเภท  คือ 

1.  ตัวแปรอิสระ  [Independent  Variables] 

2.  ตัวแปรตาม  [Dependent  Variables] 
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 เม่ือ       A           แทน       ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

N           แทน       จํานวนขอของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

             S           แทน       ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

             St           แทน       คาความปรวนแปรของคะแนนในแตละสวน 
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ตัวแปรอิสระ [Independent Variables] 
ตัวแปรอิสระ  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

1.  ลักษณะทางประชากร 

-    เพศ 

-    อายุ 

-    ระดับการศึกษา 

-    อาชีพ 

-    รายได 

-    สถานภาพทางครอบครัว 

        -  ความบอยคร้ังในการไปฟงธรรม หรือไปประกอบศาสนกิจตางๆ  ทาง  พุทธ

ศาสนาท่ีวัด หรือที่อื่นๆ 

2. การเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย 

 

ตัวแปรตาม  [Dependent Variables] 
ตัวแปรตาม  ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

1.  การเปดรับส่ือ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

2.  ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย 

 

การวัดคาตัวแปร                                                                                                
การวัดคาตัวแปร  ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 
 
 

1.  การวัดคาตัวแปรทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

2.  การวัดคาตัวแปรทางดานพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ  ของประชาชน 

3.  การวัดคาตัวแปรทางดานพฤติกรรมการเปดรับรายการ  จากทางสถานีวิทยุ 

กระจายเสียง  แบงออกไดเปน 

3.1   การวัดคาตัวแปรจาการเปดฟงรับรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงตาง ๆ 

3.2   การวัดคาตัวแปรจากการเปดฟงรับรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการที่ 

เก่ียวกับธรรมะ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

3.3   การวัดคาตัวแปรจากการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย    
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ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

4. การวัดคาตัวแปรทางดานความคิดเห็น  ที่มีตอการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  โดยไดแบงเกณฑการใหคะแนน

ออกเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 
 

เห็นดวยอยางย่ิง         5         คะแนน 

เห็นดวย                     4         คะแนน 

ไมแนใจ                     3         คะแนน 

ไมเห็นดวย                 2         คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง     1         คะแนน 

 

ซึ่งในการพิจารณาเกณฑคาเฉล่ียของการใหคะแนนตามแบบมาตราสวนประมาณคา [Rating 

Scale] โดยไดนําคาระดับคะแนนของผูตอบแบบสอบถามทุกคนมาหาคาเฉล่ีย แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ

ที่ต้ังไว 5 ระดับ  เพ่ือคํานวณหาคาอันตรภาคช้ัน [Class Interval] ของความกวางในแตละอันตรภาคช้ันตามสูตร   

ดังตอไปนี้ 
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 พิสัย         =           
จํานวนช้ัน

ดคะแนนตํ่าสุดจํานวนสูงสุ −

 
 

 
แทนคา    =           

5
15−

 

                     
                 =           .80 
 

ดังนั้นเกณฑคาเฉลี่ยของการใหระดับคะแนนในแตละอันตรภาคชั้นจะมีลักษณะ  ดังนี้ 

 

คาเฉล่ียต้ังแต  4.21 – 5.00  หมายถึง  ตํ่าสุด          [เห็นดวยอยางย่ิง] 

คาเฉล่ียต้ังแต  3.41 – 4.20  หมายถึง  ตํ่า               [เห็นดวย] 

คาเฉล่ียต้ังแต  2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง    [ไมแนใจ] 

คาเฉล่ียต้ังแต  1.81 – 2.60  หมายถึง  สูง               [ไมเห็นดวย] 

คาเฉล่ียต้ังแต  1.00 – 1.80  หมายถึง  สูงสุด          [ไมเห็นดวยอยางย่ิง] 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ผูวจิัย  และผูชวยผูวิจยั  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ใน
การศึกษาวิจยั  โดยการนําแบบสอบถามไปแจกจาย  และขอความรวมมือในการขอใหชวยตอบ
แบบสอบถามดังกลาว  แกประชากรกลุมตัวอยาง ท้ัง 10 กลุม  ตามท่ีไดกําหนดไว  ตามสถานท่ี  ท่ี
คาดวามีประชากรอยูอยางหนาแนน  ไดแก  แหลงท่ีพักอาศัยตามชุมชนตาง ๆ  และรวมถึง
ประชาชนท่ีมาประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนาตามสถานท่ีปฏิบัติธรรมตาง ๆ  เชน  ท่ีวดั  เนื่อง
ในวนัพระ  หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา  หรืองานบุญตาง ๆ  รวมท้ังส้ิน 400 ชุด  ซ่ึงระยะเวลาที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  ระหวางเดือนมิถุนายน  2544 – กรกฎาคม  2544  ซ่ึงกลุม
ประชากรตัวอยางตามท่ีไดกาํหนดไวในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ไดแก  ประชาชนท่ีอยูในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดนนทบุรี   ซ่ึงประกอบไปดวย 10 ตําบล  คือ  ตําบลสวนใหญ  ตําบลตลาดขวัญ  ตําบล
บางเขน  ตําบลบางกระสอ  ตําบลทาทราย  ตําบลบางศรีเมือง  ตําบลบางกราง  ตําบลบางไผ  ตําบล
ไทรมา  และตําบลบางรักนอย   

 
การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูลจากการศกึษาวจิัยในคร้ังนี ้  จะวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ี
ได     รับคืนมา  โดยอาศัยหลักทางสถิติในการคํานวณหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ตาง ๆ   ดังนี ้
 

การวิเคราะหขอมูล 
1.  สํารวจลักษณะพื้นฐาน  และขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร  อันเก่ียวกับ 

สภาพทั่วไป  ของประชากรกลุมตัวอยาง  โดยการหาคารอยละ  [Percentage] 

2.  หาคาสถิติพื้นฐานเก่ียวกับการเปดรับส่ือ  ของประชาชน  โดยหาคาเฉลี่ย [Mean]        คา

ความแปรปรวน [Variance]  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน [S.D. = Standard  Deviation] 

3.  หาคาสถิติพื้นฐานเก่ียวกับความคิดเห็นที่ไดจากการเปดรับฟงรายการปาฐกถา 

ธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  โดยหาคาเฉลี่ย [Mean   =   ]          

คาความแปรปรวน [Variance]   และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [S.D. = Standard  Deviation] 

4.  หาคาความสัมพันธระหวางการเปดรับ  กับความคิดเห็นอันมีปจจัยที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก  

ลักษณะทางประชากรศาสตร  โดยการทดสอบนัยสําคัญของคา  Chi – square [χ2] 
 

การประมวลผลขอมูล 
สําหรับการประมวลผลขอมูลในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS/PC + [Statistical Package of Social Sciences  / Personal Computer] เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห

ขอมูลเพื่อคํานวณคาสถิติตาง ๆ ดังกลาวขางตน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเ ร่ือง  การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชน  ที่ มีตอ 

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี] ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลจากแบบ            สอบถามดวย

โปรแกรม SPSS/PC+      ซึ่งจะทําการจัดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

ตอนที ่ 1    ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร   

ตอนที่  2    ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ  ของประชาชน 

ตอนที่  3    ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับรายการ   จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง                                             

                   แบงไดเปน 3 สวน  คือ 

1.  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  

2. พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ    ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงตาง  ๆ 

3.  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น.–8.30 น.  ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ตอนที่  4    ผลการวิเคราะหความคิดเห็น  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตยเวลา 8.00 น.–8.30 น.  ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

ตอนที่  5    ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน   
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร   
 

ในการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   

ดังกลาวนั้น  จะไดมีการวิเคราะหลักษณะของประชากรศาสตรทางดานตางๆ  ประกอบดวย 

1.  เพศ 

2.  อายุ 

3.  ระดับการศึกษา 

4.  อาชีพ 

5.  รายได 

6.  สถานภาพทางครอบครัว 

7.  ความบอยคร้ังในการไปฟงธรรม หรือไปประกอบศาสนกิจตางๆ  ทางพุทธ 

ศาสนาท่ีวัด หรือที่อื่นๆ 

 
โดยที่ไดมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  3 – 9   ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

-     ชาย 

-     หญิง 

166 

234 

  41.5 

  58.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ัง

นี้  จากจํานวน 400 คน  นั้น  สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  คือ  เปนเพศหญิง  จํานวนทั้งส้ิน 234 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 58.5  และเปนเพศชาย  จํานวนท้ังส้ิน 166  คน  หรือคิดเปนรอยละ 41.5 
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ตารางท่ี 4   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

-     ไมเกิน 30 ป 

-     31- 40 ป 

-     41- 50 ป 

-     51-  60 ป  

-     61 ป  ขึ้นไป 

 101 

   83 

   83 

   54 

   79 

  25.2 

  20.8 

  20.8 

  13.4 

  19.8 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีอายุอยูระหวาง

ไมเกิน 30 ป  เปนอันดับ 1  คือ  จํานวนท้ังส้ิน 101 คน  หรือคิดเปนรอยละ 25.2  อันดับ 2  ไดแก  เปนผูที่มีอายุ

อยูระหวาง 31 – 40 ป  กับ  ผูที่มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป  จํานวนท้ังส้ิน ชวงอายุละ83 คน  หรือคิดเปนรอย

ละ 20.8  สวนอันดับ 3  ไดแก  เปนผูที่มีอายุอยูระหวาง 61ป  ขึ้นไป  จํานวนทั้งส้ิน 79 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

19.8  และมีเพียงสวนนอย  เปนผูที่มีอายุอยูระหวาง 51 – 60 ป  จํานวนท้ังส้ิน 54 คน  หรือคิดเปนรอยละ 13.4     

 

ตารางท่ี 5   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

-     ประถมศึกษา 

-     มัธยมศึกษาตอนตน 

-     มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวะศึกษา          

[ปวช. – ปวท. – ปวส.] 

-     ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

-     ปริญญาโท หรือสูงกวา 

-     อื่น ๆ โปรดระบุ………… 

 182 

   61 

   95 

    

   52 

     8 

     2 

  45.5 

  15.2 

  23.8 

   

  13.0 

    2.0 

      .5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีระดับการศึกษา

ขั้นประถมศึกษา  เปนอันดับ 1  คือ  จํานวนท้ังส้ิน 182 คน  หรือคิดเปนรอยละ 45.5  อันดับ 2  ไดแก  เปนผูที่มี

ระดับการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวะศึกษา [ปวช. – ปวท. – ปวส.]  จํานวนท้ังส้ิน 95 คน  หรือ

คิดเปนรอยละ 23.8  สวนอันดับ 3  ไดแก  เปนผูที่มีระดับการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวนท้ังส้ิน 61 

DPU



คน  หรือคิดเปนรอยละ 15.2  และมีเพียงสวนนอย  ที่ตอบวาอื่น ๆ  [ไมระบุ]  จํานวนท้ังส้ิน 2 คน  หรือคิดเปน

รอยละ .5 

 

ตารางท่ี 6   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานอาชีพ 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

-     ขาราชการ 

-     รัฐวิสาหกิจ 

-     พนักงานลูกจาง บริษัท / หาง / ราน 

-     ประกอบกิจการสวนตัว / คาขาย 

-     นิสิตนักศึกษา 

-     รับจางทั่ว ๆ ไป 

-     ไมไดประกอบอาชีพ 

       -     อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………….. 

  40 

  12 

  47 

  68 

  53 

  47 

  62 

  71 

  10.0 

    3.0 

  11.8 

  17.0 

  13.2 

  11.8 

  15.4 

  17.8 

รวม 400 100.0 

  
จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญในเร่ืองการ

ประกอบอาชีพ  ตอบวาอื่น ๆ  [ไมระบุ]  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 71 คน  หรือคิดเปนรอยละ 17.8   อันดับ 2  

ไดแก  เปนผูที่ประกอบอาชีพกิจการสวนตัว / คาขาย  จํานวนทั้งส้ิน 68 คน  หรือคิดเปนรอยละ 17.0   สวน

อันดับ 3  ไดแก  เปนผูที่ไมไดประกอบอาชีพ  จํานวนท้ังส้ิน 62 คน  หรือคิดเปนรอยละ 15.4  และมีเพียงสวน

นอย  ที่เปนผูที่ประกอบอาชีพเปนรัฐวิสาหกิจ  จํานวนทั้งส้ิน 12 คน  หรือคิดเปนรอยละ 3.0 
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ตารางท่ี 7   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานรายได   

 
รายได                    จํานวน รอยละ 

-     ไมเกิน 5,000  บาท 

-       5,001  -  10,000 บาท 

-     10,001  -  15,000 บาท 

-     15,001  -  20,000 บาท 

-     20,001  -  25,000 บาท 

-     25,001  -  30,000 บาท 

-     มากกวา 30,001 บาท  ขึ้นไป 

 217 

 104 

   37 

   18 

     8 

     4 

   12 

  54.2 

  26.0 

    9.3 

    4.5 

    2.0 

    1.0 

    3.0 

รวม  400  100.0 

 

จากตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  เปนผูที่มีรายได

ตอเดือนอยูระหวางไมเกิน 5,000 บาท  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 217 คน  หรือคิดเปนรอยละ 54.2   อันดับ 2  

ไดแก  เปนผูที่มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาทจํานวนท้ังส้ิน 104  คน  หรือคิดเปนรอยละ 

26.0   สวนอันดับ 3  ไดแก  เปนผูที่มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท  จํานวนทั้งส้ิน 37 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 9.3  และมีเพียงสวนนอย  ที่เปนผูที่มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 25,001 – 30,000 บาท  

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ 1.0    
 
 

ตารางท่ี 8   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
ตามลักษณะของประชากรทางดานสถานภาพทางครอบครัว 

 

สถานภาพทางครอบครัว จํานวน รอยละ 

-     โสด 

-     แตงงานแลว 

-     หยา 

       -     มาย 

 110 

 229 

   11 

   50 

  27.5 

  57.2 

    2.8 

  12.5 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  เปนผูที่มี

สถานภาพทางครอบครัวแตงงานแลว  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 229 คน  หรือคิดเปนรอยละ 57.2   อันดับ 2  

ไดแก  เปนผูที่มีสถานภาพทางครอบครัวเปนโสด  จํานวนท้ังส้ิน 110 คน  หรือคิดเปนรอยละ 27.5   สวนอันดับ 

DPU



3  ไดแก  เปนผูที่มีสถานภาพทางครอบครัวเปนมาย  จํานวนท้ังส้ิน 50  คน  หรือคิดเปนรอยละ 12.5  และมี

เพียงสวนนอย  ที่เปนผูที่มีสถานภาพทางครอบครัวที่หยารางกัน  จํานวนทั้งส้ิน 11 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2.8         

 
ตารางท่ี 9   แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

ตามลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมความบอยคร้ังในการไปฟงธรรม  หรือไปประกอบ

ศาสนกิจตาง ๆ  ทางพุทธศาสนาท่ีวัด  หรือท่ีอื่นๆ 

 

พฤติกรรมความบอยคร้ังในการไป                             ฟง

ธรรม หรือ ไปประกอบศาสนกิจตาง ๆ ทางพุทธศาสนาท่ีวัด  

หรือท่ีอื่นๆ 

จํานวน รอยละ 

-     มากกวา 4 คร้ัง / เดือน 

-     3-4  คร้ัง / เดือน 

-     2-3 คร้ัง / เดือน 

-     1-2 คร้ัง / เดือน 

       -     ไมเคย 

   39 

   33 

   44 

 232 

   52 

    9.8 

    8.2 

  11.0 

  58.0 

  13.0 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 9  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  ไดเขาไปฟงธรรม 

หรือไปประกอบศาสนกิจตาง ๆ ทางพุทธศาสนาท่ีวัด หรือที่อื่นๆ  เปนเวลา 1 – 2 คร้ัง / เดือน  เปนอันดับ 1  

จํานวนท้ังส้ิน 232 คน  หรือคิดเปนรอยละ 58.0   อันดับ 2  ไดแก  ตอบวาไมเคย  จํานวนท้ังส้ิน 52 คน  หรือคิด

เปนรอยละ 13.0   สวนอันดับ 3  ไดแก  2 – 3 คร้ัง / เดือน  จํานวนทั้งส้ิน 44 คน  หรือคิดเปนรอยละ 11.0  และมี

เพียงสวนนอย  ที่ไดเขาไปฟงธรรม หรือไปประกอบศาสนกิจตางๆ  ทางพุทธศาสนาท่ีวัด หรือที่อื่นๆ  เปนเวลา 3 

– 4 คร้ัง / เดือน   จํานวนทั้งส้ิน 33 คน  หรือคิดเปนรอยละ 8.2           
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ตอนที่  2   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับสื่อ  ของประชาชน 
 

ในการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง    จังหวัดนนทบุรี    

ดังกลาวนั้น   จะประกอบไปดวย 

2.1   ประเภทของส่ือในการเปดรับ   

2.2   ความบอยคร้ังในการเปดรับส่ือ   

2.3   ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ   

2.4   ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ   

2.5   ความสนใจในการเปดรับประเภทของเน้ือหาที่นําเสนอทางส่ือ  

 
โดยที่ไดมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  10 – 14   ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 10  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอประเภทของส่ือในการเปดรับ 

 

ประเภทของส่ือ จํานวน รอยละ 

-     โทรทัศน 

-     วิทยุกระจายเสียง 

-     หนังสือพิมพ 

-     นิตยสาร 

-     อื่นๆ โปรดระบุ…………………………… 

   384 

   386 

   217 

     49 

     13 

  36.6 

  36.8 

  20.7 

    4.7 

    1.2 

รวม       1049 *  100.0   
 

  [* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ประเภท]     

                  

จากตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

วิทยุกระจายเสียง  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 386 คน  หรือคิดเปนรอยละ 36.8   อันดับ 2  ไดแก  โทรทัศน  

จํานวนท้ังส้ิน 384 คน  หรือคิดเปนรอยละ 36.6   สวนอันดับ 3  ไดแก  หนังสือพิมพ  จํานวนท้ังส้ิน 217 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 20.7  และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 13 คน  หรือคิดเปนรอยละ 1.2  ที่ตอบวาอื่นๆ [ไม

ระบุ]    

DPU



 
 
 
 
ตารางท่ี 11  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

 ตอความบอยคร้ังในการเปดรับส่ือ 

 

ความบอยคร้ังในการเปดรับส่ือ จํานวน รอยละ 

-     เปนประจําทุกวัน 

-     5 - 6 คร้ัง / สัปดาห 

-     3 - 4 คร้ัง / สัปดาห 

-     1 – 2 คร้ัง / สัปดาห 

 372 

   10 

     9 

     9 

  93.0 

    2.5 

    2.3 

    2.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ส่ือเปนประจําทุกวัน  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 372 คน  หรือคิดเปน  รอยละ 93.0   อันดับ  2  ไดแก  5 – 6  

คร้ัง / สัปดาห  จํานวนทั้งส้ิน 10 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2.5   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน  9 คน  หรือคิด

เปนรอยละ  2.2  ที่ไดมีการเปดรับส่ือ  1 – 2  คร้ัง / สัปดาห      

 

ตารางท่ี 12  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
 ตอชวงเวลาในการเปดรับส่ือ 

 

ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ จํานวน รอยละ 

-     เวลา 04.00 น. – 08.00 น. 

-     เวลา 08.01 น. – 12.00 น. 

-     เวลา 12.01 น. – 16.00 น. 

-     เวลา 16.01 น. – 20.00 น. 

-     เวลา 20.01 น. – 24.00 น. 

-     เวลา 24.01 น. – 04.00 น.   

   126 

   182 

     72 

   301 

   303 

     53 

 12.2 

 17.6 

   6.9 

 29.0 

 29.2 

   5.1 

รวม      1037 * 100.0  
 

[* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ชวงเวลา] 
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จากตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ส่ือในชวงเวลา 20.01 น. – 24.00 น.  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 303 คน  หรือคิดเปนรอยละ 29.2   อันดับ 2  

ไดแก  ชวงเวลา 16.01 น. – 20.00 น. จํานวนท้ังส้ิน 301 คน  หรือคิดเปนรอยละ 29.0   สวนอันดับ 3  ไดแก  

ชวงเวลา 08.01 น. – 12.00 น. จํานวนทั้งส้ิน 182 คน  หรือคิดเปนรอยละ 17.6   และมีเพียงสวนนอย  จํานวน

ทั้งส้ิน 53 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.1  ที่ไดมีการเปดรับส่ือในชวงเวลา 24.01 น. – 04.00 น.   

 
ตารางท่ี 13  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 

 ตอระยะเวลาในการเปดรับส่ือ 

 

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ จํานวน รอยละ 

-     มากกวา 1 ชั่วโมง ขึ้นไป 

-     45 นาที – 60 นาที 

-     30 นาที – 45 นาที 

-     15 นาที – 30 นาที 

-     นอยกวา 15 นาที   

  379 

    10 

      4 

      4 

      3 

   94.7 

     2.5 

     1.0 

     1.0 

       .8 

รวม   400  100.0 

                                        

จากตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการใช

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ  มากกวา 1 ชั่วโมง  ขึ้นไป  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 379 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

94.7   อันดับ 2  ไดแก  45 นาที – 60 นาที  คือ  จํานวนทั้งส้ิน 10 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2.5   สวนอันดับ 3  

ไดแก  15 นาที – 30 นาที  กับ  30 นาที – 45 นาที  จํานวนท้ังส้ิน ชวงเวลาละ 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ ชวงละ 

1.0   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนทั้งส้ิน 3 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  ที่ไดมีการใชระยะเวลาในการเปดรับส่ือ  

นอยกวา 15 นาที    
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ตารางท่ี 14  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอความสนใจในการเปดรับประเภทของเนื้อหาที่นําเสนอทางส่ือ 

 

ประเภทของเน้ือหา จํานวน รอยละ 

-     ประเภทขาวสารตาง ๆ  

-     ประเภทสารคดี 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับสุขภาพ / อนามัย 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับการกีฬา 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับความบันเทิง [เชน เพลง       

ละคร ฯลฯ] 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับธรรมะ 

-     อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………. 

    365 

    274 

      71 

    153 

    184 

    376 

 

    158 

      11 

  22.9 

  17.2 

    4.5 

    9.6 

  11.6 

  23.6 

 

    9.9 

      .7 

รวม      1,592 *  100.0 
 

[* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ประเภท] 

 

จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  ใหความสนใจใน

การเปดรับเนื้อหาประเภทที่เก่ียวกับความบันเทิง [เชนเพลง ละคร ฯลฯ]  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 376 คน  

หรือคิดเปน  รอยละ 23.6   อันดับ 2  ไดแก  ประเภทขาวสารตางๆ  จํานวนท้ังส้ิน 365 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

22.9   สวนอันดับ 3  ไดแก  ประเภทสารคดี  จํานวนท้ังส้ิน 274 คน  หรือคิดเปนรอยละ 17.2   และมีเพียงสวน

นอย  จํานวนท้ังส้ิน 11 คน  หรือคิดเปนรอยละ .7  ที่ตอบวาอื่น ๆ [ไมระบุ]   
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ตอนที่ 3    ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับรายการ  จากทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง   
                             

แบงไดเปน 3 สวน คือ 
 

1.  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  

2.  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการที่เก่ียวกับ 

ธรรมะ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง  ๆ 

3.  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. 
– 

8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 
 

3.1   พฤติกรรมในการเปดรบัฟงรายการโดยทั่วไป   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ          
 

ในการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยทั่วไป  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ตาง ๆ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ดังกลาวนั้น  จะประกอบไปดวย 

      3.1.1  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการ   

3.1.2   ชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการ   

3.1.3   ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการ   

3.1.4   ประเภทของรายการ   

3.1.5   สถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  ที่มีการเปดรับฟงบอยมากที่สุด  

 
โดยที่ไดมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  15 – 19   ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางท่ี 15  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ 

 

ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการ จํานวน รอยละ 

-     เปนประจําทุกวัน 

-     5 - 6 คร้ัง / สัปดาห 

-     3 - 4 คร้ัง / สัปดาห 

-     1 - 2 คร้ัง / สัปดาห 

  287 

    22 

    61 

    30 

  71.8 

    5.5 

  15.2 

    7.5 

รวม   400 100.0 

 

จากตารางที่ 15  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงเปนประจําทุกวัน  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 287 คน  หรือคิดเปนรอยละ 71.8   อันดับ  2  ไดแก  3 – 4  

คร้ัง / สัปดาห  จํานวนท้ังส้ิน 61 คน  หรือคิดเปนรอยละ 15.2   สวนอันดับ 3  ไดแก       1 – 2  คร้ัง / สัปดาห  

จํานวนท้ังส้ิน 30 คน  หรือคิดเปนรอยละ 7.5   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 22 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

5.5  ที่ไดมีการเปดรับฟงแค  5 – 6  คร้ัง / สัปดาห    

 

ตารางท่ี 16  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

ชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการ จํานวน รอยละ 

-     เวลา 04.00 น. – 08.00 น. 

-     เวลา 08.01 น. – 12.00 น. 

-     เวลา 12.01 น. – 16.00 น. 

-     เวลา 16.01 น. – 20.00 น. 

-     เวลา 20.01 น. – 24.00 น. 

-     เวลา 24.01 น. – 04.00 น. 

   125 

   202 

     80 

   134 

     84 

     49 

   18.5 

   30.0 

   11.9 

   19.9 

   12.5 

     7.2 

รวม      674 *  100.0  

 

[* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ชวงเวลา] 

จากตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงรายการในชวงเวลา 08.01 น. – 12.00 น.  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 202 คน  หรือคิดเปนรอยละ 30.0   

อันดับ 2  ไดแก  ชวงเวลา 16.01 น. – 20.00 น.  จํานวนท้ังส้ิน 134 คน  หรือคิดเปนรอยละ 19.9   สวนอันดับ 3  

ไดแก  ชวงเวลา 04.00 น. – 08.00 น.  จํานวนท้ังส้ิน 125 คน  หรือคิดเปนรอยละ 18.5   และมีเพียงสวนนอย  

จํานวนทั้งส้ิน 49 คน  หรือคิดเปนรอยละ 7.2  ที่ไดมีการเปดรับฟงในชวงเวลา 24.01น. – 04.00น.    

DPU



 

ตารางท่ี 17  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ 

 

ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการ จํานวน รอยละ 

-     มากกวา 1 ชั่วโมง ขึ้นไป 

-     45 นาที – 60 นาที 

-     30 นาที – 45 นาที 

-     15 นาที – 30 นาที 

-     นอยกวา 15 นาที 

 288 

   48 

   47 

   14 

     3 

  72.0 

  12.0 

  11.8 

    3.5 

      .7 

รวม  400 100.0 

                                                

จากตารางที่ 17  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการใช

ระยะเวลาในการเปดรับฟง  มากกวา 1 ชั่วโมง ขึ้นไป  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 288 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

72.0   อันดับ 2  ไดแก  45 นาที – 60 นาที  จํานวนท้ังส้ิน 48 คน  หรือคิดเปนรอยละ 12.0   สวนอันดับ 3  ไดแก  

30 นาที – 45 นาที  จํานวนท้ังส้ิน 47 คน  หรือคิดเปนรอยละ 11.8   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 3 คน  

หรือคิดเปนรอยละ .7  ที่ไดมีการใชระยะเวลาในการเปดรับฟง  นอยกวา 15 นาที    

 

DPU



ตารางท่ี 18  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอการเปดรับฟงประเภทของรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

  

ประเภทของรายการ จํานวน รอยละ 

-     ประเภทขาวตาง ๆ หรือการวิเคราะหขาว 

-     ประเภทสารคดี 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับการกีฬา 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับสุขภาพ / อนามัย 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับความบันเทิง [เชน เพลง ละคร 

ฯลฯ] 

-     ประเภทท่ีเก่ียวกับธรรมะ 

-     อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………. 

   337 

   120 

     17 

     38 

     31 

     37 

 

    193 

    312 

  31.0 

  11.0 

    1.6 

    3.5 

    2.9 

    3.4 

 

  17.8 

  28.8   

รวม     1,085 * 100.0  
                                        

[* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ประเภท] 

 

จากตารางที่ 18  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงรายการประเภทขาวตาง ๆ หรือการวิเคราะหขาว  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 337 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

31.0   อันดับ 2  ไดแก  ตอบวาอื่นๆ [ไมระบุ]  จํานวนท้ังส้ิน 312 คน  หรือคิดเปนรอยละ 28.8   สวนอันดับ 3  

ไดแก  รายการประเภทที่เก่ียวกับธรรมะ  จํานวนท้ังส้ิน 193 คน  หรือคิดเปนรอยละ 17.8   และมีเพียงสวนนอย  

จํานวนทั้งส้ิน 17 คน  หรือคิดเปนรอยละ 1.6  ที่ไดมีการเปดรับฟงรายการประเภทที่เก่ียวกับการศึกษา    
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ตารางที่  19   แสดงความถี่และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ตอสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ ในระบบ A.M.  และ  F.M. 
ที่มีการเปดรับฟง  บอยมากที่สุด 

 

รายชื่อสถานีวทิยุกระจายเสียง  ระบบ  A.M. จํานวน รอยละ 
-  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ส.ว.ท]

•    ความถี่  ระบบ  A.M. 819 KHz. 118 30.4 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารปนใหญตอสู    
อากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.] 
•    ความถี่  ระบบ  A.M. 594 KHz. 

 
 148 

 
12.4 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน    [ร.ด]
•   ความถี่  ระบบ  A.M. 747 KHz.   37  9.5 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารมาที่  2  
   ยานเกราะ [พล ม.2] 

•    ความถี่  ระบบ  A.M. 963 KHz. 
 

  25 
 

  6.5 
-  สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ   กรุงเทพมหานคร  

[ท.อ.] 
•    ความถี่  ระบบ  A.M. 945 KHz. 

 
  12 

 
  3.1 

-  ไมไดระบุชือ่สถานีวทิยุ  และระบบความถี่ 148 38.1

รวม   388 *  100.0 

[ * หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา  1 สถานี ] 

รายชื่อสถานีวทิยุกระจายเสียง  ระบบ  F.M. จํานวน รอยละ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่  1 รักษาพระองค 

•    ความถี่  ระบบ  F.M. 90.0 MHz.[คลื่น เวทีไท 90] 163 21.9 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดนิแดน [ร.ด.]
 

•    ความถี่  ระบบ  F.M. 96.0 MHz.[วิทยุชุมชนรวมดวย        
ชวยกัน] 

 
141 

 
18.9 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   [ส.ว.ท.]
•    ความถี่  ระบบ  F.M. 92.5 MHz 118 15.8 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงองคการสื่อสารมวลชน
   แหงประเทศไทย [อ.ส.ม.ท] 

•    ความถี่  ระบบ  F.M. 95.0 MHz.[ ลูกทุง F.M. 95] 
 

100 
 

13.4 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการสื่อสารทหารบก [จ.ส.]
 

•    ความถี่  ระบบ  F.M. 100.0 MHz.[จ.ส. 100] 
 

  76 
 

10.2 
- ไมไดระบุชือ่สถานีวิทยุ  และระบบความถี ่ 148 19.8 

รวม  746 * 100.0  
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จากตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง  จะมีการเปดรับฟงสถานี
วิทยกุระจายเสียงตางๆ  ท้ังในระบบ  ระบบ  A.M.   และ  F.M.  แตกตางกัน   ดังน้ี 

 

ในระบบ A.M.  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับฟงสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย [ส.ว.ท.]  ความถ่ี  ระบบ  A.M. 819 KHz.  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 
118 คน  หรือคิดเปนรอยละ 30.4   อันดับ 2  ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารปนใหญตอสู
อากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.]  ความถ่ี  ระบบ A.M. 594 KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 48 คน  หรือคิดเปนรอยละ 
12.4   อันดับ 3  ไดแก  สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน [ร.ด.]  ระบบ  ความถ่ี  A.M. 747 
KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 37 คน  หรือคิดเปนรอยละ 9.5   อันดับ 4  ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพล
ทหารมาท่ี 2 ยานเกราะ [พล.ม.2]  ความถ่ี  ระบบ  A.M. 963 KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 25 คน  หรือคิดเปนรอย
ละ 6.5   อันดับ 5  ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ  กรุงเทพมหานคร [ท.อ.]  ความถ่ี  ระบบ  
A.M. 945 KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 12 คน  หรือคิดเปนรอยละ 3.1   และนอกจากนี้ยังมีประชากรกลุมตัวอยาง  
ท่ีไดตอบคําถามโดยท่ีไมไดระบุช่ือสถานีวทิย ุ   และความถ่ี  จํานวนท้ังส้ิน 148 คน  หรือคิดเปนรอยละ 
38.1                                                                                                                                                  

ในระบบ F.M.  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับฟงสถานี
วิทยกุระจายเสียงกองพลที ่1 รักษาพระองค  ความถ่ี  ระบบ F.M. 90.0  MHz. [คล่ืนเวทีไท 90]  เปนอันดับ 
1  จํานวนท้ังส้ิน 163 คน  หรือคิดเปนรอยละ 21.9   อันดบั 2  ไดแก  สถานีวิทยกุระจายเสียงกรมการรักษา
ดินแดน [ร.ด.]  ความถ่ี  ระบบ F.M. 96.0 MHz. [วิทยุชุมชนรวมดวยชวยกัน]  จํานวนท้ังส้ิน 141 คน  หรือ
คิดเปนรอยละ 18.9   อันดับ 3  ไดแก  สถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย [ส.ว.ท.]  ความถ่ี  ระบบ 
F.M. 92.5 MHz.  จํานวนท้ังส้ิน 118 คน  หรือคิดเปน รอยละ 15.8   อันดับ 4  ไดแก  สถานี
วิทยกุระจายเสียงองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย [อ.ส.ม.ท.]  ความถ่ี  ระบบ F.M. 95.0 MHz.    
[ลูกทุง F.M.95]  จํานวนท้ังส้ิน 100 คน  หรือคิดเปนรอยละ 13.4   อันดบั 5  ไดแก  สถานี
วิทยกุระจายเสียงกรมการส่ือสารทหารบก [จ.ส.]  ความถ่ี  ระบบ F.M. 100.0 MHz. [จ.ส. 100]  จํานวน
ท้ังส้ิน 76 คน  หรือคิดเปนรอยละ 10.2  และนอกจากน้ียังมีประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีไดตอบคําถามโดยท่ี
ไมไดระบุช่ือสถานีวิทย ุ และความถ่ี  จํานวนท้ังส้ิน 148 คน  หรือคิดเปนรอยละ 19.8                                                             
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3.2   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เกี่ยวกับธรรมะ     
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

                               

ในการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม หรือรายการที่เก่ียวกับ

ธรรมะ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ดังกลาวน้ัน  จะ

ประกอบไปดวย 

3.2.1  การเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ   

3.2.2  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่ 

เก่ียวกับธรรมะ   

3.2.3 ชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ   

3.2.4 ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการท่ีเก่ียวกับ

ธรรมะ   

3.2.5 รายการปาฐกถาธรรม หรือรายการท่ีเก่ียวกับธรรมะ  ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงตางๆ  ที่มีการเปดรับฟงบอยมากที่สุด   

 
โดยที่ไดมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  20 – 24   ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 20  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ  

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

การเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     เคย 

-     ไมเคย 

216 

184 

  54.0 

  46.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางจากจํานวน 400 คน สวน

ใหญ  ไดเคยมีการเปดรับฟง    จํานวนทั้งส้ิน 216 คน  หรือคิดเปนรอยละ 54.0   และมีจํานวนท้ังส้ิน 184 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 46.0  ที่ตอบวาไมเคยมีการเปดรับฟง    
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ตารางท่ี 21  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

 ตอความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เก่ียว 

 กับธรรมะ   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

 ความบอยครั้งในการเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     เปนประจําทุกวัน 

-     5 – 6  คร้ัง / สัปดาห 

-     3 – 4  คร้ัง / สัปดาห 

-     1 – 2  คร้ัง / สัปดาห 

   84 

   12 

   52 

   68 

  38.9 

    5.5 

  24.1 

  31.5 

รวม  216 100.0 

 

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงเปนประจําทุกวัน  เปนอันดับ 1  จํานวนทั้งส้ิน 84 คน  หรือคิดเปนรอยละ 38.9   อันดับ 2  ไดแก  1 – 2  คร้ัง / 

สัปดาห  จํานวนท้ังส้ิน 68 คน  หรือคิดเปนรอยละ 31.5  สวนอันดับ 3  ไดแก        3 – 4  คร้ัง / สัปดาห  จํานวน

ทั้งส้ิน 52 คน  หรือคิดเปนรอยละ 24.1   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 12 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.5  ที่

ไดมีการเปดรับฟงแคเพียง  5 – 6  คร้ัง / สัปดาห   

ตารางท่ี 22  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอชวงเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ  

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

ชวงเวลาในการเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     เวลา 04.00 น. – 08.00 น. 

-     เวลา 08.01 น. – 12.00 น. 

-     เวลา 12.01 น. – 16.00 น. 

-     เวลา 16.01 น. – 20.00 น. 

-     เวลา 20.01 น. – 24.00 น. 

       -     เวลา 24.01 น. – 04.00 น. 

   68 

 140 

   33 

   11 

   31 

   39 

    21.1 

    43.5 

    10.3 

      3.4 

      9.6 

    12.1 

รวม     322 *   100.0  
                                       

[* หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา  1  ชวงเวลา] 

 

จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงในชวงเวลา 08.01 น. – 12.00 น.  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 140 คน  หรือคิดเปนรอยละ 43.5   อันดับ 2  

ไดแก  ชวงเวลา 04.00 น. – 08.00 น.  จํานวนท้ังส้ิน 68 คน  หรือคิดเปนรอยละ 21.1   สวนอันดับ 3  ไดแก  
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ชวงเวลา 24.01 น. – 04.00 น.  จํานวนท้ังส้ิน 39 คน  หรือคิดเปนรอยละ 12.1   และมีเพียงสวนนอย  จํานวน

ทั้งส้ิน 11 คน  หรือคิดเปนรอยละ 3.4  ที่ไดมีการเปดรับฟงในชวงเวลา 16.01น. – 20.00น.    

 

ตารางท่ี 23  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกี่ยวกับธรรมะ 
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

ชวงเวลาในการเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     มากกวา 1 ชั่วโมง  ขึ้นไป 

-     45 นาที – 60 นาที 

-     30 นาที – 45 นาที 

-     15 นาที – 30 นาที 

-     นอยกวา 15 นาที 

   98 

   13 

   40 

   55 

   10 

  45.4 

    6.0 

  18.5 

  25.5 

    4.6 

รวม  216 100.0 

 

จากตารางที่ 23  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงมากกวา 1 ชั่วโมง  ขึ้นไป  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 98 คน  หรือคิดเปนรอยละ 45.4  อันดับ 2  ไดแก  15 

นาที – 30 นาที  จํานวนท้ังส้ิน 55 คน  หรือคิดเปนรอยละ 25.5   สวนอันดับ 3  ไดแก  30 นาที – 45 นาที  

จํานวนท้ังส้ิน 40 คน  หรือคิดเปนรอยละ 18.5   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 10 คน  หรือคิดเปนคือ รอย

ละ 4.6  ที่ไดมีการเปดรับฟง  นอยกวา  15  นาที    
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ตารางท่ี 24  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ  ที่มีการเปดรับฟง  

 บอยมากที่สุด   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ 

 

ชื่อรายการ จํานวน รอยละ 

-      การแสดงพระธรรมเทศนา [เนื่องในวนัพระ 
หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา]  

             �  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย        

[ส.ว.ท.] 

•   ระบบ  ความถ่ี  A.M. 819 KHz 

 118   28.5 

-      รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 
            �   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   

[ส.ว.ท.] 

•   ระบบ  ความถ่ี  A.M. 819 , 837    และ   

891 KHz.  

•   ระบบ  ความถ่ี  F.M. 88.0 , 92.5 , 93.5 ,    

95.5 , 97.0  และ 105.0 MHz. 

•   รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง อื่นๆ  ที่ได

รวมทําการถายทอดดวย 

                107                 25.8 

-      รายการธรรมะประทีป : จากวัดตนสน 
                    �    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารปน       

ใหญตอสูอากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.] 

                        •   ระบบ  ความถ่ี  A.M. 594  KHz. 

                  68                 16.4 

-      รายการเจริญธรรม 
            �  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงองคการส่ือสาร          

มวลชนแหงประเทศไทย [อ.ส.ม.ท.] 

                        •   ระบบ  ความถ่ี  F.M. 100.5 MHz. 

                  23                 5.5 

-      รายการธรรมะรับอรุณ 
                     �  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารมาที่ 2 

ยานเกราะ [พล.ม.2] 

                        •   ระบบ  ความถ่ี  A.M. 963  KHz. 

                  23                   5.5 
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ตารางท่ี 24  [ตอ] 

 

ชื่อรายการ จํานวน รอยละ 

-      รายการเปดใจใสธรรม 
                    �    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารปน       

ใหญตอสูอากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.] 

                        •   ระบบ  ความถ่ี  A.M. 594  KHz.  

                  22                   5.3 

ไมไดระบุชื่อรายการ                   54                        13.0 

รวม                                   415 *               100.0  
 

[* หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา  1  รายการ] 

 

จากตารางที่ 24  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงรายการแสดงพระธรรมเทศนา [เน่ืองในวันพระ หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา]  ที่ออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 118 คน  หรือคิดเปนรอยละ 28.5   อันดับ 2  

ไดแก  รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  และรวมถึง

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่ไดรวมทําการถายทอดดวย  จํานวนท้ังส้ิน 107 คน  หรือคิดเปนรอยละ 25.8   

อันดับ 3  ไดแก  รายการธรรมะประทีป : จากวัดตนสน  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหาร

ปนใหญตอสูอากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.]  ระบบ  ความถ่ี A.M. 594  KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 68 คน  หรือคิดเปน

รอยละ 16.4   อันดับ 4  มีจํานวน  2  รายการ  ไดแก รายการเจริญธรรม  ที่ออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย [อ.ส.ม.ท.]  ระบบ  ความถ่ี  F.M. 100.5 MHz.   กับ   

รายการธรรมะรับอรุณ  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารมาที่ 2 ยานเกราะ [พล.ม.2]  

ระบบ ความถ่ี  A.M.    963  KHz.  มีผูเปดรับฟงแตละรายการเทากัน  จํานวนท้ังส้ิน  รายการละ  23  คน  หรือ

คิดเปนรอยละ 5.5   อันดับ 5  ไดแก รายการเปดใจใสธรรม  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพล

ทหารปนใหญตอสูอากาศยาน [กองพล ป.ต.อ.]  ระบบ  ความถ่ี  A.M. 594  KHz.  จํานวนท้ังส้ิน 22 คน  หรือ

คิดเปนรอยละ 5.3   และนอกจากนี้ยังมีประชากรกลุมตัวอยาง  ที่ไดตอบคําถามโดยที่ไมไดระบุชื่อรายการ  

จํานวนทั้งส้ิน 54 คน  หรือคิดเปนรอยละ 13.0 
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3.3 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00น.–8.30น.        
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
                        

ในการวิเคราะหพฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. 

– 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   

ดังกลาวนั้น  จะประกอบไปดวย 

3.3.1  การเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย    

3.3.2  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   

3.3.3  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   

3.3.4   ความยาวนานของระยะเวลา[จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการ 

ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   

3.3.5  ความรูสึกที่ไดรับหลังจากที่ไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม 

  วันอาทิตย   

 
โดยที่ไดมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  25 – 29   ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 25  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี 
 ตอการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

การเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     เคย 

-     ไมเคย 

 118 

   98 

  54.6 

  45.4 

รวม  216 100.0 

 

จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางจากจํานวน 216 คนสวน

ใหญ  ไดเคยมีการเปดรับฟง  จํานวนทั้งส้ิน 118 คน  หรือคิดเปนรอยละ 54.6  และมีจํานวนท้ังส้ิน 98 คน  หรือ

คิดเปนรอยละ 45.4  ที่ตอบวาไมเคยมีการเปดรับฟง   
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ตารางท่ี 26  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  

 เวลา 8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

ความบอยคร้ังในการเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     เปนประจําทุกคร้ัง 

-     3 – 4  คร้ัง / เดือน 

-     2 – 3  คร้ัง / เดือน 

-     1 – 2  คร้ัง / เดือน 

   47 

   14 

   20 

   37 

  39.8 

  11.9 

  16.9 

  31.4 

รวม  118 100.0 

 

จากตารางที่ 26  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงเปนประจําทุกคร้ัง  เปนอันดับ 1 จํานวนท้ังส้ิน 47 คน  หรือคิดเปนรอยละ 39.8   อันดับ  2  ไดแก  1 – 2  คร้ัง 

/ เดือน  จํานวนท้ังส้ิน 37 คน  หรือคิดเปนรอยละ 31.4   สวนอันดับ 3  ไดแก 2 – 3  คร้ัง / เดือน  จํานวนท้ังส้ิน 

20 คน  หรือคิดเปนรอยละ 16.9   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 14 คน  หรือคิดเปนรอยละ 11.9  ที่ไดมี

การเปดรับฟงแคเพียง  3 – 4  คร้ัง / เดือน   

 
 
 
ตารางท่ี 27  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

 ตอระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย      
 เวลา 8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

ระยะเวลาในการเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

-     25 นาที – 30  นาที [จบรายการ] 

-     20 นาที – 25  นาที 

-     15 นาที – 20  นาที 

-     10 นาที – 15  นาที 

-     นอยกวา 10 นาที 

  77 

    7 

  23 

  10 

    1 

  65.3 

    5.9 

  19.5 

    8.5 

      .8 

รวม 118 100.0 

 

จากตารางที่ 27  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการใช

ระยะเวลาในการเปดรับฟง  25 – 30 นาที  [จบรายการ]   เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 77 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

65.3   อันดับ 2  ไดแก  15 นาที – 20 นาที  จํานวนท้ังส้ิน 23 คน  หรือคิดเปนรอยละ 19.5   สวนอันดับ 3  ไดแก  

DPU



10 นาที – 15 นาที  จํานวนท้ังส้ิน 10 คน  หรือคิดเปนรอยละ 8.5   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  

หรือคิดเปนรอยละ .8  ที่ไดมีการเปดรับฟง  นอยกวา 10 นาที 

    

ตารางท่ี 28  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
 ตอความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม 

 วันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] จํานวน รอยละ 

-     มากกวา 5 ป ขึ้นไป 

-     3 – 4  ป 

-     1 – 2  ป 

-     นอยกวา 1 ป 

   46 

   24 

   39 

     9 

  39.0 

  20.3 

  33.1 

    7.6 

รวม  118 100.0 

 

จากตารางที่ 28  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับ

ฟงมาเปนระยะเวลาความยาวนาน มากกวา 5 ป ขึ้นไป  เปนอันดับ 1  จํานวนท้ังส้ิน 46 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

39.0   อันดับ 2  ไดแก  1 – 2  ป  จํานวนท้ังส้ิน 39 คน  หรือคิดเปนรอยละ 33.1  สวนอันดับ 3  ไดแก  3 – 4  ป  

จํานวนท้ังส้ิน 24 คน  หรือคิดเปนรอยละ 20.3   และมีเพียงสวนนอย  จํานวนท้ังส้ิน 9 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

7.6  ที่ไดมีการเปดรับฟงมาเปนระยะเวลาความยาวนาน  นอยกวา 1 ป    

 

ตารางท่ี 29  แสดงความถ่ี  และรอยละของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี 
 ตอความรูสึกท่ีไดรับหลังจากท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย             
 เวลา 8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 

ความรูสึกท่ีไดเปดรับฟง จํานวน รอยละ 

 -   ชอบ 

         -    ไมชอบ 

118 

- 

100.0 

- 

รวม 118 100.0 

 
จากตารางที่ 29  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะมีความรูสึกชอบรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ดังกลาว  จํานวนท้ังส้ิน 118 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

100.0    
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ตอนที่ 4    ผลการวิเคราะหความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 

8.00 น. – 8.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
                                                            

ในการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการ

ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00น. – 8.30น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ผลการ

วิเคราะหดังกลาวนั้น  ไดแจกแจงรายละเอียดตางๆไวใน  ตารางที่ 30 – 44   ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 30  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย      

 ในเร่ืองท่ีวา  รายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  เปนรายการท่ีดีมีคุณคา 

 ควรแกการที่จะธํารงรักษาไว 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

รายการปาฐกถาธรรม ดังกลาว 

เปนรายการที่ดีมีคุณคา  ควร

แก 

การที่จะธํารงรักษาไว 

 

 

77 

 

 

[65.3] 

 

41 

 

 

[34.7] 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

   118 

 

 

[100.0] 

 

4.65 

 

 

 

.48 เห็นดวย

อยางยิง่ 

 

จากตารางที่ 30  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวยอยางย่ิง  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 77 คน  หรือคิดเปนรอยละ 65.3   รองลงมาคือ  เห็น

ดวย  จํานวนทั้งส้ิน 41 คน   หรือคิดเปนรอยละ 34.7   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean  =  ]  นั้น  พบวา  

มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.65   สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  

นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .48   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากร

กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยอยางย่ิง  เปนสวนใหญ 

 

ตารางที่ 31  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  รูปแบบการนําเสนอของรายการนาสนใจ 

DPU



 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

รูปแบบการนําเสนอของ

รายการนาสนใจ 

 

 

14 

 

[11.9] 

 

97 

 

[82.2] 

6 

 

[5.1] 

1 

 

[.8] 

- 

 

- 

   118 

 

[100.0] 

 

4.05 

 

 

.45 เห็นดวย 

 

 

 

 

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 97 คน  หรือคิดเปนรอยละ 82.2   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 14 คน  หรือคิดเปนรอยละ 11.9  ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 6 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.1  

และไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean 

= ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.05   สวนในเร่ืองของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  

Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .45  ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึง

พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

ตารางที่ 32  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  วันท่ีใชในการนําเสนอรายการ  เปนที่เหมาะสมอยางย่ิง 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

วันท่ีใชในการนําเสนอรายการ 

เปนท่ีเหมาะสมอยางยิ่ง 

 

 

42 

 

[35.6] 

 

66 

 

[55.9] 

7 

 

[5.9] 

2 

 

[1.7] 

1 

 

[.8] 

 

   118 

 

[100.0] 

4.24 

 

 

.71 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 32  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 66 คน  หรือคิดเปนรอยละ 55.9   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 42 คน  หรือคิดเปนรอยละ 35.6   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 7 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.9   

ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 2 คน  หรือคิดเปนรอยละ 1.7   และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิด

เปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอย

ละ 4.24   สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ีย

DPU



เทากับ  รอยละ .71   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะ

มีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

ตารางที่ 33  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  ชวงเวลา ที่ใชในการนําเสนอของรายการ  เปนชวงเวลา    

 ที่มีความเหมาะสมอยางย่ิง 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

ชวงเวลา ที่ใชในการนําเสนอ 

ของรายการ เปนชวงเวลาท่ีมี 

ความเหมาะสมอยางยิ่ง 

 

 

27 

 

 

[22.9] 

 

74 

 

 

[62.7] 

6 

 

 

[5.1] 

10 

 

 

[8.5] 

1 

 

 

[.8] 

 

   118 

 

 

[100.0] 

3.98 

 

 

.84 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 33  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 74 คน  หรือคิดเปนรอยละ 62.7   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 27 คน  หรือคิดเปนรอยละ 22.9   ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 10 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

8.5   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 6 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.1   และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือ

คิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ  สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย         [Mean  =  ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  รอยละ 3.98  สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  

มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .84   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง

สวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 34  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  ระยะเวลา  ที่ใชในการนําเสนอของรายการ  เปนระยะ 

 เวลาท่ีมีความเหมาะสม 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

ระยะเวลา ที่ใชในการนําเสนอ 

ของรายการ เปนระยะเวลาที ่

มีความเหมาะสม 

 

 

30 

 

 

[25.4] 

 

70 

 

 

[59.3] 

7 

 

 

[5.9] 

11 

 

 

[9.3] 

- 

 

 

- 

   118 

 

 

[100.0] 

 

4.01 

 

 

 

.83 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 70 คน  หรือคิดเปนรอยละ 59.3   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 30 คน  หรือคิดเปนรอยละ 25.4   ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 11 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

9.3   และไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 7 คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.9  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  

[Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.01   สวนในเร่ืองของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

[Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .83  ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 35  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เน้ือหาของรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  จะทันตอเหตุการณ  

 และทันสมัยอยูเสมอ  ใหขอคิดทางธรรมะท่ีควรแกการรับฟงเปนอยางย่ิง 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เน้ือหาของรายการปาฐกถา

ธรรมดังกลาว  จะทันตอเหตุ 

การณและทันสมยัอยูเสมอ ให 

ขอคิดทางธรรมะที่ควรแกการ 

รับฟงเปนอยางยิง่ 

 

 

28 

 

 

 

 

[23.7] 

74 

 

 

 

 

[62.7] 

 

16 

 

 

 

 

[13.6] 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

   118 

 

 

 

 

[100.0] 

4.10 

 

 

.60 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 35  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 74 คน  หรือคิดเปนรอยละ 62.7   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 28 คน  หรือคิดเปนรอยละ 23.7   และไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 16  คน  หรือคิดเปนรอย

ละ 13.6  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 

4.10   สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  รอยละ .60   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะ

มีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 36  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว   

 สามารถชวยทําใหทานเขาใจในพระพุทธศาสนา  และรูสึกมีความศรัทธา    

 มากย่ิงขึ้น 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถา

ธรรม ดังกลาวแลว สามารถ 

ชวยทําใหทานเขาใจใน

พระพุทธศาสนา  และรูสกึมี

ความ 

ศรัทธา มากย่ิงขึน้ 

 

 

48 

 

 

 

 

[40.7] 

63 

 

 

 

 

[53.4] 

5 

 

 

 

 

[4.2] 

1 

 

 

 

 

[.8] 

1 

 

 

 

 

[.8] 

 

   118 

 

 

 

 

[100.0] 

 

4.32 

 

 

.68 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 36  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 63 คน  หรือคิดเปนรอยละ 53.4   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 48 คน  หรือคิดเปนรอยละ 40.7   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 5 คน  หรือคิดเปนรอยละ 4.2   

ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8   และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิด

เปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอย

ละ 4.32   สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  รอยละ .68   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะ

มีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 37  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  พระสงฆที่มาพูดในรายการ  สามารถพูดส่ือความหมาย  

 ใหเราเขาใจไดเปนอยางดี 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

พระสงฆที่มาพูดในรายการ 

สามารถพูดสื่อความหมายให

เราเขาใจไดเปนอยางดี 

 

 

26 

 

 

[22.0] 

73 

 

 

[61.9] 

14 

 

 

[11.9] 

3 

 

 

[2.5] 

2 

 

 

[1.7] 

 

   118 

 

 

[100.0] 

 

4.00 

 

 

.77 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 37  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 73 คน  หรือคิดเปนรอยละ 61.9   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 26 คน  หรือคิดเปนรอยละ 22.0   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 14 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

11.9   ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 3 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2.5   และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 2 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 1.7  เรียงตามลําดับ  สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย      [Mean  =  ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  รอยละ 4.00  สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  

มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .77   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง

สวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 38  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว    

 สามารถมีสวนชวยทําใหทานมีจิตสํานึกในเร่ือง บาป บุญ คุณ โทษ ได 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถา

ธรรมดังกลาวน้ีแลว สามารถ 

มีสวนชวยทําใหทานมีจิตสํานึก

ในเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษได 

 

 

70 

 

 

 

[59.3] 

46 

 

 

 

[39.0] 

1 

 

 

 

[.8] 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

[.8] 

 

   118 

 

 

 

[100.0] 

 

4.56 

 

.61 เห็นดวย 

อยางยิง่ 

 

จากตารางที่ 38  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวยอยางย่ิง  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 70 คน  หรือคิดเปนรอยละ 59.3   รองลงมาคือ  เห็น

ดวย  จํานวนท้ังส้ิน 46 คน  หรือคิดเปนรอยละ 39.0   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  และ

ไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนทั้งส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  

[Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.56   สวนในเร่ืองของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

[Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .61   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยอยางย่ิงเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 39  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว    

 สามารถมีสวนชวยทําใหทานมีจิตใจที่สงบ  และใจเย็นลงได 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดรับฟงรายการ

ปาฐกถาธรรมดังกลาวน้ีแลว 

สามารถมีสวนชวยทําใหทาน 

มีจิตใจท่ีสงบ และใจเย็นลงได 

 

 

54 

 

 

 

[45.8] 

60 

 

 

 

[50.8] 

4 

 

 

 

[3.4] 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

   118 

 

 

 

[100.0] 

 

4.42 

 

.56 เห็นดวย 

อยางยิง่ 

 

จากตารางที่ 39  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากท่ีสุด  จํานวนทั้งส้ิน 60 คน  หรือคิดเปนรอยละ 50.8   รองลงมาคือ  เห็นดวย  

จํานวนทั้งส้ิน 54 คน  หรือคิดเปนรอยละ 45.8   และไมแนใจ  จํานวนทั้งส้ิน 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ 3.4  เรียง

ตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.42   สวนใน

เร่ืองของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น    พบวา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  รอยละ 

.56   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความ

คิดเห็น  ที่เห็นดวยอยางย่ิงเปนสวนใหญ 

 

ตารางที่ 40  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว   

 สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนที่มีความสุขุม  รอบคอบ    ดีย่ิงขึ้นกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

DPU



หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดรับฟงรายการ 

ปาฐกถาธรรมดังกลาวน้ีแลว 

สามารถมีสวนชวยทําใหทาน 

เปนคนท่ีมีความสุขุม  

รอบคอบ ดียิ่งขึ้นกวาเดิม 

 

 

60 

 

 

 

 

[50.8] 

52 

 

 

 

 

[44.1] 
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[5.1] 
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- 
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- 

   118 

 

 

 

 

[100.0] 

 

4.46 

 

 

.59 เห็นดวย 

อยางยิง่ 

 

จากตารางที่ 40  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวยอยางย่ิง  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 60 คน  หรือคิดเปนรอยละ 50.8   รองลงมาคือ  เห็น

ดวย  จํานวนทั้งส้ิน 52 คน  หรือคิดเปนรอยละ 44.1   และไมแนใจ  จํานวนทั้งส้ิน 6  คน  หรือคิดเปนรอยละ 5.1  

เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean  =  ]  นั้น พบวา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  รอยละ 4.46   สวน

ในเร่ืองของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  รอยละ 

.59   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความ

คิดเห็น  ที่เห็นดวยอยางย่ิงเปนสวนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 41  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว   

 สามารถมีสวนชวยทําใหทาน  ไดรูถึงการเปนคน  ควรมีจิตใจที่มี     

 ความเมตตา  และเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ชวยเหลือตอเพื่อนมนุษยไดดีย่ิงขึ้น 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดรับฟงรายการ 

ปาฐกถาธรรมดังกลาวน้ีแลว 

สามารถมีสวนชวยทําใหทาน 

ไดรูถึงการเปนคนควรมีจิตใจท่ี 

มีความเมตตา และเอือ้เฟอเผือ่ 

แผ ชวยเหลอืตอเพ่ือนมนุษยได 

ดียิ่งขึ้น 
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[29.7] 
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[60.2] 
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[9.3] 
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[100.0] 

 

4.19 

 

 

.63 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 71 คน  หรือคิดเปนรอยละ 60.2   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนทั้งส้ิน 35 คน  หรือคิดเปนรอยละ 29.7   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 11 คน  หรือคิดเปนรอยละ 9.3   

และไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย [Mean  

= ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.19   สวนในเร่ืองของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  

Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .63   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึง

พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 
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ตารางที่ 42  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว                     

 สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนที่สมถะ  มัธยัสถ  หรือมีความ      

 ตระหนี่  มากย่ิงขึ้นกวาเดิม 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

เม่ือทานไดรับฟงรายการ 

ปาฐกถาธรรมดังกลาวน้ีแลว 

สามารถมีสวนชวยทําใหทาน 

เปนคนท่ีสมถะ  มัธยัสถ หรือมี 

ความตระหน่ี มากย่ิงขึน้

กวาเดิม 
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[.8] 

 

   118 

 

 

 

 

[100.0] 

 

3.94 

 

 

.78 

 

 

เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 42  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 61 คน  หรือคิดเปนรอยละ 51.7   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 27 คน  หรือคิดเปนรอยละ 22.9   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 27 คน  หรือคิดเปนรอยละ 

22.9   ไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 2 คน  หรือคิดเปนรอยละ 1.7   และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  

หรือคิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ  สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย        [Mean  =  ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  รอยละ 3.94  สวนในเรื่องของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  

มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .78   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง

สวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ตารางที่ 43  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  ความรูที่ไดรับจากรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว       

 เม่ือนํามาประยุกตใชแลว  สามารถชวยทําให  ความรัก  ความอบอุน       

 ภายในครอบครัวของทานสมบูรณดีย่ิงขึ้น 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

ความรูที่ไดรับจากรายการ 

ปาฐกถาธรรมดังกลาว เม่ือนํา 

มาประยุกตใชแลว สามารถ

ชวย 

ทําให ความรัก ความอบอุน  

ภายในครอบครัวของทาน 

สมบูรณดียิ่งขึ้น 
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[100.0] 

 

4.19 

 

 

.53 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 43  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 84 คน  หรือคิดเปนรอยละ 71.2   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 29 คน  หรือคิดเปนรอยละ 24.6   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ 3.4   

และไมเห็นดวย  จํานวนท้ังส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .8  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  

[Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.19   สวนในเร่ืองของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

[Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .53   ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยเปนสวนใหญ 
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ตารางที่ 44  แสดงความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 

 ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   เวลา 8.00 น. – 8.30 น. 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    

 ในเร่ืองท่ีวา  หลังจากที่ทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว       

 สามารถชวยทําใหทานแกไขปญหาตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันใหเบาบางลงได     

 และทําใหทานมีกําลังใจมากย่ิงขึ้น 

 

หัวขอคําถาม 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

รวม 
 

 
 

S.D. ระดับ 

หลังจากท่ีทานไดฟงรายการ

ปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว 

สามารถชวยทําใหทานแกไข 

ปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

ใหเบาบางลงได  และทําให 

ทานมีกําลังใจมากยิ่งขึ้น 
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[.9] 

 

  118 

 

 

 

 

 

[100.0] 

 

4.36 

 

.62 เห็นดวย 

อยางยิง่ 

 

จากตารางที่ 44  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 คน สวน

ใหญ  จะตอบวาเห็นดวย  มากที่สุด  จํานวนท้ังส้ิน 65 คน  หรือคิดเปนรอยละ 55.1   รองลงมาคือ  เห็นดวย

อยางย่ิง  จํานวนท้ังส้ิน 49 คน  หรือคิดเปนรอยละ 41.5   ไมแนใจ  จํานวนท้ังส้ิน 3 คน  หรือคิดเปนรอยละ 2.5  

และไมเห็นดวยอยางย่ิง  จํานวนทั้งส้ิน 1 คน  หรือคิดเปนรอยละ .9  เรียงตามลําดับ   สําหรับในเร่ืองของ

คาเฉล่ีย  [Mean = ]  นั้น   พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ 4.36   สวนในเร่ืองของคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  นั้น  พบวา  มีคาเฉล่ียเทากับ  รอยละ .62   ดังนั้นจากผลการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น  จึงพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ที่เห็นดวยอยาง

ย่ิงเปนสวนใหญ 
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จากตารางที่ 30 – 44  สามารถสรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00น. – 8.30น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย   ทั้งหมดไดดังนี้   โดยที่ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางจากจํานวน 118 

คน  สวนใหญ  จะตอบวาเห็นดวยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  เห็นดวยอยางย่ิง  ไมแนใจ [รูสึกเฉย ๆ]  ไมเห็นดวย  

และไมเห็นดวยอยางย่ิง  เรียงตามลําดับ  สําหรับในเร่ืองของคาเฉล่ีย  [Mean  =   ]  นั้น  พบวา  กลุม

ประชากรตัวอยางสวนใหญ  มีความเห็นดวยอยางย่ิง  ในเรื่องที่วา  รายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  เปนรายการ

ที่ดีมีคุณคา  ควรแกการที่จะธํารงรักษาไว  มากที่สุด  เปนอันดับ 1  คือ  รอยละ 4.65  อันดับ 2  ไดแก  ในเร่ือง

ที่วา  เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรม ดังกลาวนี้แลว  สามารถมีสวนชวยทําใหทานมีจิตสํานึกในเร่ือง บาป  

บุญ คุณ โทษ  ได  คือ  รอยละ 4.56  อันดับ 3  ไดแก  ในเร่ืองที่วา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม 

ดังกลาวนี้แลว  สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนที่มี ความสุขุม รอบคอบ  ดีย่ิงขึ้นกวาเดิม  คือ  รอยละ 4.46   

อันดับ 4  ไดแก  ในเร่ืองท่ีวา  เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวน้ีแลว สามารถมีสวนชวยทําให

ทานมีจิตใจที่สงบ  และใจเย็นลงได  คือ  รอยละ 4.42   และอันดับ 5  ไดแก  ในเร่ืองที่วา   หลังจากท่ีทานไดฟง

รายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว  สามารถชวยทําใหทานแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหเบาบางลงได   

และทําใหทานมีกําลังใจมากย่ิงขึ้น  คือ  รอยละ 4.36   และกลุมประชากรตัวอยาง  มีความเห็นดวย  ในเร่ืองที่วา  

เม่ือทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว สามารถชวยทําใหทานเขาใจในพระพุทธศาสนา และรูสึกมี

ความศรัทธา  มากย่ิงขึ้น  มากที่สุด  เปนอันดับ 1   รองลงมาไดแก  ในเร่ืองที่วา  วันที่ใชในการนําเสนอรายการ 

เปนที่เหมาะสมอยางย่ิง , เม่ือทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว สามารถมีสวนชวยทําใหทานได

รูถึงการเปนคน ควรมีจิตใจท่ีมีความเมตตา และเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือตอเพื่อนมนุษยไดดีย่ิงขึ้น , ความรูที่

ไดรับจากรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  เม่ือนํามาประยุกตใชแลว  สามารถชวยทําใหความรัก  ความอบอุน  

ภายในครอบครัวของทานสมบูรณดีย่ิงขึ้น , เน้ือหาของรายการปาฐกถาธรรมดังกลาว  จะทันตอเหตุการณและ

ทันสมัยอยูเสมอ ใหขอคิดทางธรรมะที่ควรแกการรับฟงเปนอยางย่ิง , รูปแบบการนําเสนอของรายการนาสนใจ , 

ระยะเวลา  ที่ใชในการนําเสนอของรายการ  เปนระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม , พระสงฆที่มาพูดในรายการ  

สามารถพูดส่ือความหมายใหเราเขาใจไดเปนอยางดี , ชวงเวลา  ที่ใชในการนําเสนอของรายการ  เปนชวงเวลาท่ี

มีความเหมาะสมอยางย่ิง  และในเร่ืองที่วา  เมื่อทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว  สามารถมี

สวนชวยทําใหทานเปนคนที่สมถะ  มัธยัสถ หรือมีความตระหน่ี  มากย่ิงขึ้นกวาเดิม  เรียงตามลําดับ   สวนใน

เร่ืองของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน [Standard  Deviation = S.D.]  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ

ใหความสนใจ  ในเรื่องของชวงเวลาที่ใชในการนําเสนอของรายการ  เปนชวงเวลาที่มีความเหมาะสม  มากที่สุด  

เปนอันดับ 1  คือ  รอยละ .84  อันดับ 2  ไดแก  ในเรื่องของระยะเวลาท่ีใชในการนําเสนอของรายการ  เปน

ระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม  คือ  รอยละ .83  สวนในอันดับ 3  ไดแก  ในเรื่องที่วาเม่ือทานไดรับฟงรายการ

ปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้แลว  สามารถมีสวนชวยทําใหทานเปนคนท่ีสมถะ  มัธยัสถ  หรือมีความตระหน่ี  มาก

ย่ิงขึ้นกวาเดิม  คือ  รอยละ .78   และใหความสนใจ  ในเร่ืองของรูปแบบการนําเสนอของรายการนาสนใจ  นอย

ที่สุด  คือ .45    
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ตอนที่  5   ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน    
 

ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน   
 

สมมุติฐาน  คือ  พฤติกรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี   ท่ีแตกตาง
กัน   จะมีผลตอความคิดเหน็  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกัน 

การทดสอบสมมุติฐาน  คือ  พฤติกรรมซ่ึงไดแกความบอยคร้ัง  ระยะเวลา  และความ
ยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีแตกตาง
กัน จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกัน  ในการทดสอบสมมุติฐานขอนี้  โดยท่ีผู
ศึกษาวิจัยไดกําหนดสมมุติฐาน  ระดับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของประชากรทางดาน
พฤติกรรมตางๆ  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไวดังนี้  คือ 

 

1. ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กับระดับความคิดเห็น ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

2. ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยกุระ  
จายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

3.    ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถา
ธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กบัระดับความคิดเห็น  ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 

สถิติที่ใชในการทดสอบ  คือ   ไค – สแควร  [Chi – Square ( χ2  )] 
                                                 
 

5.1  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มี

ตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    ดังที่ไดมีการแจกแจง

รายละเอียดตางๆไวในตารางที่  45 
 

DPU



H0  =   ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมีความสัมพันธ  กับระดับ
ความคิดเห็น   ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   ท่ี
มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย 

H1  =   ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง
สถาน ีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย มีความสัมพันธ  กับระดับ
ความคิดเห็น   ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   ท่ี
มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประ เทศไทย 

 
ตารางที่ 45  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความบอยครั้งในการเปดรับฟงรายการ 

 ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิด   

 เห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวัน 

 อาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

ความบอยคร้ัง 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
รวม 

เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

เปนประจําทุกคร้ัง  13 34 - - -    47 

3 – 4  คร้ัง / เดือน - 13 1 - -    14 

2 – 3  คร้ัง / เดือน   1 19 - - -    20 

1 – 2  คร้ัง / เดือน   6 29 1 1 -    37 

รวม 20 95 2 1 -  118 

χ2  =  14.446                                DF  =  9                              Significance  =  .107 
 

จากตารางท่ี 45  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา  Significance  ท่ีไดคือ .107  
ซ่ึงมากกวา  α  ท่ีกําหนดไว  คือ  .05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานทางสถิติ [ H0 ]  และปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย  [ H1 ]  นั่นคือ  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมีความสัมพันธ  กับระดับความคิดเห็น  ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย                                                                                          
 

DPU



 

            

5.2   ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ที่มีตอ

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังที่ไดมีการแจกแจง

รายละเอียดตางๆไวในตารางที่  46 
 

H0 =  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยุ   กระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมีความสัมพันธ  กับระดับ
ความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมี
ตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย 

H1 =  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถาน ี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย มีความสัมพันธ  กับระดับความ
คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย 

 
ตารางที่ 46  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถา 

 ธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   กับระดับความคิดเห็น 

 ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 

ระยะเวลา 

ความคิดเห็นที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
รวม 

เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

25 – 30  นาที       

[จบรายการ] 

 13  62 1 1 -    77 

20 – 25  นาที -    6 1 - -      7 

15 – 20  นาที   6  17 - - -    23 

10 – 15  นาที   1    9 - - -    10 

นอยกวา 15 นาที -    1 - - -      1 

รวม 20  95 2 1 -  118 

χ2  =  10.808                                DF  =  12                            Significance  =  .545 

DPU



จากตารางท่ี 46  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา  Significance  ท่ีไดคือ .545  
ซ่ึงมากกวา  α  ท่ีกําหนดไว  คือ  .05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานทางสถิติ [ H0 ]  และปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย  [ H1 ]  นั่นคือ  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมีความสัมพันธ  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   

                                                                                       
5.3   ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังที่ไดมี

การแจกแจงรายละเอียดตางๆไวในตารางที่  47 
 

H0  =   ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการ
ปาฐกถา  

ธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมี
ความสัมพันธ  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

H1  =   ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการ
ปาฐกถา 
ธรรมวันอาทิตย  ทางสถาน ีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  มี
ความสัมพันธ  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 47  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการ 

                    เปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

                    กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ที่มีตอรายการ 

                    ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 

ความยาวนาน     

ของระยะเวลา     

[จํานวนป] 

ความคิดเห็นที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
รวม 

เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

มากกวา 5 ปขึ้นไป   9 37 - - -    46 

3 – 4  ป   3 21 - - -    24 

1 – 2  ป   8 29 1 1 -    39 

นอยกวา 1 ป -   8 1 - -      9 

รวม 20 95 2 1 -  118 

χ2  =  10.785                                DF  =  9                              Significance  =  .291 
 

จากตารางท่ี 47  ในการทดสอบสมมุติฐานปรากฏผลวา  คา  Significance  ท่ีไดคือ .291  
ซ่ึงมากกวา  α  ท่ีกําหนดไว  คือ  .05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานทางสถิติ [ H0 ]  และปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย  [ H1 ]  นั่นคือ  ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไมมีความสัมพันธ  กับ
ระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรม
วันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                                                                                          
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การเปดรับ และความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีตอรายการปาฐกถา

ธรรมวันอาทิตย  ทางสถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง   จังหวัดนนทบุรี]  มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาการเปดรับส่ือของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี   
              2. เพื่อศึกษาการเปดรับ   และความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด

นนทบุรี    ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
                        3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 

โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้  ศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี  จํานวน 400 คน  จากพื้นท่ีท้ังหมด 10 ตําบล  โดยไดใชสูตรจากตาราง
สําเร็จของ ทาโร ยามาเน [Taro Yamane] และไดใชวิธีการแบบ อาศัยหลักความนาจะเปน 
[Probability Random Sampling]  และไมอาศัยหลักความนาจะเปน [Nonprobability Random 
Sampling]  จากน้ันไดใชวิธีการเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการคํานวน
หาจํานวนกลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ [Quantitative Research]  และใชวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ [Survey  Research]  ท่ีเรียกวา “ One Shot Descriptive Study ” โดยใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรม  SPSS / PC+ [Statistical  Package Sciences / Personal  Computer]  เพื่อใชหาคาสถิติ
พื้นฐาน   และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ   ตามสมมุติฐานท่ีไดตั้งไวในการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผูศึกษาวจิัยไดแบงการสรุปผลการวิจัยออกเปน  5  สวน   ดังนี ้
1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
2.  ลักษณะทางพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ   ของประชาชน 
3.  ลักษณะทางพฤติกรรมในการเปดรับรายการ  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียง             

แบงไดเปน   
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3.1   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงตาง ๆ 

3.2 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมะ   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ 

3.3   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 
น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย                    

4.  ลักษณะทางความคิดเหน็ ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. –  
8.30 น.  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   

5.  ผลการทดสอบสมมุติฐาน       
 

รายละเอียดการสรุปผลการวิจัย 
 

1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร   

กลุมประชากรตัวอยาง ท้ังหมดมีจํานวนท้ังส้ิน 400 คน  ประกอบไปดวยเพศชาย   
และเพศหญิง    ซ่ึงเพศหญิงจะมีจํานวนมากกวา  กลาวคือ  เพศหญิง  มีจํานวน 234 คน  หรือคิดเปน
รอยละ 58.5  สวนเพศชาย  มีจํานวน 166 คน  หรือคิดเปนรอยละ 41.5  สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง
ระหวางไมเกนิ 30 ป  คิดเปนรอยละ 25.2  การศึกษาอยูในข้ันระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ  คิด
เปนรอยละ 45.5  สวนในเรื่องอาชีพกลุมประชากรตัวอยางสวนใหญ  ตอบในหัวขออ่ืนๆ[ไมระบุ]  
ถึงรอยละ 17.8  รายไดของกลุมประชากรตัวอยางสวนใหญอยูระหวางไมเกิน 5,000 บาท / เดือน 
คิดเปนรอยละ 54.2  สําหรับสถานภาพทางครอบครัว  พบวา  สวนใหญแตงงานแลว  คิดเปนรอยละ  
57.2  และในเร่ืองพฤติกรรมความบอยคร้ังในการไปฟงธรรม หรือไปประกอบศาสนกิจตางๆ ทาง
พุทธศาสนาท่ีวัด หรือท่ีอ่ืนๆ  พบวา  กลุมประชากรตัวอยางสวนใหญ  ไดเขาไปฟงธรรม  หรือไป
ประกอบศาสนกิจตาง ๆ ทางพุทธศาสนาท่ีวัด  หรือท่ีอ่ืนๆ   ประมาณ  1–2 คร้ัง / เดอืน   คิดเปนรอย
ละ  58.0   

2.  ลักษณะทางพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ    ของประชาชน 
ในการเปดรับส่ือของกลุมประชากรตัวอยาง ซ่ึงเปนประชาชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวดันนทบุรี  นั้น  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง  มีการเปดรับส่ือประเภทวิทยกุระจายเสียงเปน
สวนใหญ  คิดเปนรอยละ 36.8  ในการเปดรับส่ือนั้น  สวนใหญไดมีการเปดรับส่ือ  เปนประจําทุก
วัน  คิดเปนรอยละ 93.0  โดยท่ีจะมีการเปดรับส่ือในชวงเวลา 21.01 น. – 24.00 น.  เปนสวนใหญ  
คิดเปนรอยละ 29.2  และในแตละคร้ังสวนใหญจะใชระยะเวลาในการเปดรับส่ือ  มากกวา 1 ช่ัวโมง  
ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 94.7  สําหรับเนื้อหาท่ีกลุมประชากรตัวอยางมีการเปดรับจากส่ือมากท่ีสุด  
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พบวา  สวนใหญใหความสนใจในการเปดรับเนื้อหาประเภทท่ีเกี่ยวกับความบันเทิง [เชน  เพลง  
ละคร ฯลฯ]  คิดเปนรอยละ  23.6   

 

   
3.   ลักษณะทางพฤติกรรมในการเปดรับรายการ   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง           

แบงไดเปน  
3.1   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทยุกระจาย 

เสียงตางๆ    
3.2 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เกี่ยวกับ

ธรรมะ   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ 
3.3    พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. 

– 
 8.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                    

 
3.1   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป    ทางสถานีวิทยุ                          

กระจายเสียงตาง ๆ 
ในการเปดรับรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  

พบวา  ประชากรกลุมตัวอยาง  สวนใหญจะมีการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงตางๆ   เปนประจําทุกวัน   คิดเปนรอยละ 71.8   และชวงเวลาท่ีมีการเปดรับฟงมาก
ท่ีสุด  คือ  ชวงเวลา 08.01 น. – 12.00 น.  คิดเปนรอยละ 30.0  ระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟง
วิทยุกระจายเสียงของแตละคร้ัง   สวนใหญจะใชระยะเวลาในการเปดรับฟง  มากกวา 1 ช่ัวโมง ข้ึน
ไป   คิดเปนรอยละ 72.0  สวนประเภทของรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  ท่ี
มีการเปดรับฟงมากท่ีสุด  คือ  รายการประเภทขาวตางๆ หรือการวิเคราะหขาว  คิดเปนรอยละ 31.0  
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง  ท่ีมีการเปดรับฟงบอยมากท่ีสุด  ในระบบ A.M. ไดแก  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย      [ส.ว.ท.]  ระบบความถ่ี  A.M. 891 KHz.  คิดเปนรอยละ 30.4   
สวนในระบบ F.M. นั้น ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลท่ี 1  รักษาพระองค  ระบบความถ่ี  
F.M. 90.0 MHz. [คล่ืนเวทีไท 90]  คิดเปนรอยละ 21.9 

 
3.2 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม หรือรายการท่ีเกีย่วกับ  

ธรรมะ   ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ 
สําหรับในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกี่ยวกับ

ธรรมะ   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  นั้น  พบวา   ประชากรกลุมตัวอยางจากจํานวน  400 คน  
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มีจํานวน 216 คน  ท่ีเคยมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เกี่ยวกับธรรมะ   คิด
เปนรอยละ 54.0  โดยในเรื่องความบอยครั้งในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม หรือรายการท่ี
เกี่ยวกับธรรมะ  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ นั้น  สวนใหญจะมีการเปดรับฟงเปนประจําทุก
วัน   คิดเปนรอยละ 38.9   และชวงเวลาที่มีการเปดรับฟงมากท่ีสุด  คือ  ชวงเวลา 08.01 น. – 12.00 
น.  คิดเปนรอยละ 43.5  สวนระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟงของแตละคร้ัง  สวนใหญจะใช
ระยะเวลาในการเปดรับฟง  มากกวา 1 ช่ัวโมง ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 45.4  สําหรับรายการปาฐกถา
ธรรม   หรือรายการที่ เกี่ ยวกับธรรมะ   ท่ี ได มีการ เปด รับฟงบอยมากที่ สุด   ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  นั้น  สวนใหญจะมีการเปดรับฟงรายการแสดงพระธรรมเทศนา [เนื่องใน
วันพระ หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา]  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   คิดเปน
รอยละ 28.5 
 

3.3   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
เวลา  8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                    
สําหรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ดังกลาวนี้นัน้   พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางจากที่มี
จํานวนท้ังส้ิน 400 คน  มีจํานวน 216 คน  ท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่
เกี่ยวกับธรรมะ  ท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตางๆ  และจากจํานวนกลุมประชากร
ตัวอยาง 216 คน  ดังกลาว  มีจํานวน 118 คน  ท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ท่ีออกอากาศเวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ดังกลาวนัน้  คิด
เปนรอยละ 54.6  โดยท่ีสวนใหญจะไดมีการเปดรับฟงเปนประจําทุกคร้ัง  คิดเปนรอยละ 39.8 และ
ในการเปดรับฟงของแตละครั้ง   สวนใหญจะใชระยะเวลาในการเปดรับฟง  25 นาที – 30 นาที [จบ
รายการ]  คิดเปนรอยละ 65.3  สวนความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ท่ีไดมีการเปดรับฟงมา  
สวนใหญจะมีการเปดรับฟงมาเปนระยะเวลามากกวา 5 ป ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 39.0  และหลังจาก
ท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  
ดังกลาวนัน้แลว  จะมีความรูสึกชอบเปนสวนใหญ   คิดเปนรอยละ 100.0 

 
4.  ลักษณะทางความคดิเห็น  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 

          8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
           ในเร่ืองของความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอ      

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย  พบวา  ประชากรกลุมตัวอยางโดยรวมแลว  สวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการ
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ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ใน
หัวขอตางๆ   ดังกลาวนั้น   อยูในระดับท่ีมีความเห็นดวยเปนสวนใหญ 

 
5.   ผลการทดสอบสมมุติฐาน        

                                                                                     
สมมุติฐาน  คือ   พฤติกรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานี 

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมี
ตอรายการ  แตกตางกัน 

 
จากสมมุติฐาน  คือ  พฤตกิรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
นนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกัน  หมายถึง  พฤติกรรม
ซ่ึงไดแกความบอยคร้ัง  ระยะเวลา  และความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟง
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน ในการ
ทดสอบสมมุติฐานขอนี้ โดยท่ีผูศึกษาวจิัยไดกําหนดสมมุติฐาน ระดับความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมตางๆ  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จงัหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  ไวดังนี้  คือ  

 
5.2.1 ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กบัระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  

5.2.2   ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย  

5.2.3  ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟง
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความ
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คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  
  

5.2.1 ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน
อาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กบัระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความบอยคร้ังในการ
เปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   กับระดับ
ความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวัน
อาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  พบวา  คุณลักษณะของประชากรทางดาน
พฤติกรรมท่ีเกีย่วกับ  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชากรกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน  จะมีความสัมพันธกับ
ระดับความคิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   ท่ีไมแตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2.2     ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน 
อาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  
 ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเปดรับฟง
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความ
คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  พบวา  คุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวกับ  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  ของประชากรกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน  จะมีความสัมพันธกับระดับความ
คิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ท่ีไมแตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 
5.2.3     ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับ 
ฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   กับระดับความ
คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  
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ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความยาวนานของ
ระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   พบวา   คุณลักษณะ
ของประชากรทางดานพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกบั  ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับ
ฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   ของประชากร
กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกนั  จะมีความสัมพนัธกับระดับความคิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง   ท่ี
มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ท่ีไมแตกตาง
กัน   จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาวิจยัดังกลาวนั้น    สามารถนําผลที่ไดท้ังหมดมาอภิปราย  ไดดังนี ้
 

1.  พฤติกรรมในการเปดรับส่ือ   ของประชาชน 
พฤติกรรมในการเปดรับส่ือ  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  

ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับส่ือประเภท
วิทยกุระจายเสียงเปนสวนมาก  โดยท่ีจะมีการเปดรับฟงเปนประจําทุกวัน ในชวงเวลา 21.01น. – 
24.00น.  และระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟง  ของแตละคร้ัง  จะใชระยะเวลานาน  มากกวา 1 
ช่ัวโมง  ข้ึนไป  สวนเนื้อหาของรายการที่ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสนใจในการ
เปดรับฟงมากท่ีสุด คือ เนื้อหาประเภทท่ีเกี่ยวกับความบันเทิง [เชน  เพลง  ละคร ฯลฯ] 

นอกจากส่ือประเภทวิทยกุระจายเสียง  ซ่ึงเปนส่ือท่ีประชากรกลุมตัวอยางใน
การศึกษาวิจยัสวนใหญ  ใหความสนใจในการเปดรับเปนอันดับ 1 แลว  ก็ยังมีส่ือท่ีประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสนใจในการเปดรับเปนอันดบัรองลงมา  ไดแก  ส่ือประเภทโทรทัศน   
ส่ือประเภทหนังสือพิมพ    ส่ือประเภทนติยสาร    และส่ือประเภทอืน่ๆ [ไมระบุ]  ตามลําดับ 

 
สําหรับสาเหตุท่ีประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจเปดรับส่ือ

ประเภท วิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุด  คงเน่ืองมาจากส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีสามารถ
ครอบคลุมเขาถึงพื้นท่ี  และใหความสะดวกแกผูท่ีตองการเปดรับมากท่ีสุด  เพราะในขณะท่ีมีการ
เปดรับฟงวิทยุกระจายเสียงนั้น  สามารถท่ีจะปฏิบัติภารกิจการงานได  ในขณะเดียวกันถาเปนส่ือ
ประเภทอ่ืนๆจะไมสามารถใหความสะดวกในการเปดรับไดอยางส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียง 
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นอกจากนี้ส่ือประเภทวิทยุกระจายเสียง  ยังเปนส่ือท่ีสามารถจัดหามาเปนเจาของไดสะดวกและ
ราคาไมแพงนักเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือประเภทอ่ืน  [วิจิตร  ภักดีรัตน , 2529 : 196] 

 
2.  พฤติกรรมในการเปดรับรายการ   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง                               

แบงไดเปน  
2.1   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป   ทางสถานี

วิทยกุระจายเสียงตางๆ    
2.2   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ี       

เกี่ยวกับธรรมะ   ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงตาง ๆ 
2.3 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา         

8.00 น.– 8.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                    
 

2.1   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทย ุ     กระจายเสียงตาง 
ๆ    พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการ 

โดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ   ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   
ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา   ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  จะมีการเปดรับฟงรายการตางๆ  จาก
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียง   เปนประจําทุกวัน  โดยสวนใหญจะมีการเปดรับฟงในชวงเวลา  08.01 
น. – 12.00 น.  และระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟงของแตละคร้ัง  จะใชระยะเวลานาน  มากกวา 1 
ช่ัวโมง ข้ึนไป   สวนประเภทของรายการ  ท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ  ท่ี
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจในการเปดรับฟงมากท่ีสุด คือ  รายการประเภทขาว
ตางๆ หรือการวิเคราะหขาว  สําหรับสถานีวิทยกุระจายเสียง  ท่ีประชากรกลุมตัวอยางมีการเปดรับ
ฟงบอยมากท่ีสุด  ในระบบ A.M. ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ส.ว.ท.]  ระบบ
ความถ่ี  A.M. 891 KHz.  สวนในระบบ F.M. นั้น ไดแก  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ 1  รักษา
พระองค  ระบบความถ่ี  F.M. 90.0 MHz. [คล่ืนเวทีไท 90]   
 

2.2   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกี่ยวกับธรรมะ  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ 

                                   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการ
ท่ีเกี่ยวกับธรรมะ  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ  ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา  ประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญ  ไดเคยมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการที่เกีย่วกับธรรมะ  โดย
จากจํานวนกลุมประชากรตัวอยาง 400 คน  มีจํานวน 216 คน  ท่ีไดเคยมีการเปดรบัฟง  สําหรับผูท่ี
ไดเคยมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกีย่วกับธรรมะ ทางสถานี

DPU



วิทยกุระจายเสียงตาง ๆ  ดงักลาวนั้น  สวนใหญจะมีการเปดรับฟงเปนประจําทุกวนั ในชวงเวลา 
08.01 น. – 12.00 น.  และระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟงของแตละคร้ัง  สวนใหญจะใชระยะเวลา
มากกวา 1 ช่ัวโมง ขึ้นไป  สําหรับรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเก่ียวกับธรรมะ  ที่ไดมีการเปดรับฟงบอย
มากที่สุด  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  น้ัน   สวนใหญจะมีการเปดรับฟงรายการแสดงพระธรรมเทศนา 
[เน่ืองในวันพระ  หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา]  ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                                    

 

2.3   พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
เวลา  8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย                    

                                           พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย 
เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ผลจากการศึกษาวจิัยพบวา  
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ  ไดเคยมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ท่ี
ออกอากาศเวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  โดยจากท่ีจํานวน
กลุมประชากรตัวอยาง 400 คน  มีจํานวน 216 คน  ท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือ
รายการท่ีเกีย่วกับธรรมะ   ท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตางๆ   และจากจํานวนกลุม
ประชากรตัวอยาง  216  คน  ดังกลาวนั้น  มีจํานวน 118 คน  ท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถา
ธรรมวันอาทิตย  ท่ีออกอากาศเวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   
ซ่ึงสวนใหญแลว  ผูท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ดังกลาวนั้น  จะมีการ
เปดรับฟงเปนประจําทุกคร้ัง   และระยะเวลาท่ีใชในการเปดรับฟงของแตละคร้ัง  สวนใหญจะใช
ระยะเวลาในการเปดรับฟง 25 นาที ถึง  30 นาที [ หรือจนจบรายการ ]  สําหรับผูท่ีไดมีการเปดรับ
ฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ดังกลาวนัน้   สวนใหญจะมีการเปดรับฟงมาเปนระยะ
เวลานานมากกวา  5  ป  ข้ึนไป   และหลังจากท่ีไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ดังกลาวนั้นแลว   สวนใหญมีความรูสึกชอบเปนสวน
ใหญ 

พฤติกรรมในการเปดรับรายการ  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียง  ดังกลาวนั้นเม่ือกลาวโดย
สรุปแลวก็จะเปนไปตามทฤษฎีการเลือกเปดรับขาวสาร  ท่ีวาการแสวงหาขาวสาร หรือการเลือกรับ
ขาวนั้น  นอกจากเพ่ือสนับสนุนทัศนคติและความเขาใจท่ีมีอยูเดิมแลว  ยังเปนการแสวงหาเพื่อการ
นําไปใชประโยชนอ่ืนๆอีก เชน  เพื่อใหมีความรู  นําไปใชเปนแนวทางแกปญหา  เพื่อสนองตอ
ความตองการและความสนใจสวนบุคคล  รวมท้ังเพื่อความบันเทิงใจดวย  นอกจากนี้การท่ีบุคคลใด
จะตัดสินใจแสวงหาขาวสาร  เฉยเมยตอขาวสาร  หรือพยายามหลีกเล่ียงการเปดรับขาวสารนั้น  ก็
ข้ึนอยูกับการประเมินเปรียบเทียบถึงความพยายามท่ีจะใช  และผลตอบแทนในการท่ีจะไดรับรู

ขาวสารใดๆดวย [พีระ  จิระโสภณ , 2532 : 636 – 640]               
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3.  ความคิดเห็น   ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการ
ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ผล
จากการศึกษาพบวา  ประชากรกลุมตัวอยางโดยรวมแลว  สวนใหญจะมีระดับความคิดเห็น  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย    ดังกลาวนั้น   อยูในระดับท่ีมีความเห็นดวยเปนสวนใหญ 

กลาวโดยสรุปแลว  ท้ังหมดนั้นก็จะเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น  ท่ีวา              
ความคิดเห็น   นั้นเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงออกมาเพ่ือใหผูอ่ืนได

สามารถท่ีจะรับรู  ตลอดจนสามารถท่ีจะประเมินคาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง  การลงความเห็นอาจเปนไปไดในลักษณะเห็นดวย  หรือไมเห็นดวยก็ได  อันเนื่องมาจาก
สถานการณส่ิงแวดลอม  การติดตอกับภายนอก  การเขาเปนสมาชิกกลุมตางๆ  และการพบปะ
สังสรรคประจําวัน  โดยท่ีความคิดเห็นของบุคคลดังกลาวนี้นั้น  จะมีประโยชนตอบุคคลผูนั้นๆได
หลายอยางดวยกัน  โดยการสนองความตองการดานบุคลิกภาพพ้ืนฐาน [Basic Personality Needs] 
ของบุคคลผูนั้นตามคํากลาวของ  D.Katz  [เสถียร   เชยประทับ , ม.ป.ป. : 68 – 69]   คือ 

 
1.  ทําหนาท่ีเชิงเคร่ืองมือ หรืออรรถประโยชน [Instrumental  or utilitarian   
      Function]  
2.   ทําหนาท่ีเปนกลไกในการปกปองตนเอง [The Ego-defensive Function]  
3.   ทําหนาท่ีในการแสดงออกถึงคานิยม [Value-expression Function]  
4.   ทําหนาท่ีในดานความรู [Knowledge Function]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ผลการทดสอบสมมุติฐาน                                                                                            
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สมมุติฐาน  คือ   พฤติกรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมือง   จังหวดันนทบุรี   ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอ
ความคิดเหน็  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกนั 

 
จากสมมุติฐาน  คือ  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการ

ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอ
เมืองจังหวัดนนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกัน  หมายถึง  
พฤติกรรมซ่ึงไดแกความบอยคร้ัง  ระยะเวลา  และความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการ
เปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมีตอ
รายการ  แตกตางกัน ในการทดสอบสมมุติฐานขอนี้ โดยท่ีผูศึกษาวิจยัไดกําหนดสมมุติฐาน ระดับ
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมตางๆ  กับระดับความคิดเห็น  
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ไวแตกตางกนั   ซ่ึงจะสามารถสรุปผลการอภิปราย  โดย
ไดแบงออกเปนขอๆ  ไวดังนี้   คือ 
 

4.2.1  ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน 
อาทิตย ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย กบัระดับความคิดเห็น ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย  

4.2.2  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน
อาทิตย 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย  

4.2.3 ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟง
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความ
คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  
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4.2.1   ความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม
วัน 
อาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กบัระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  

ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางความบอยคร้ังในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเหน็  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ผลจากการศึกษา
พบวา   คุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมท่ีเกีย่วกับ             ความบอยคร้ังในการเปดรับ
ฟงรายการ 
ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชากรกลุมตัวอยาง
ท่ีแตกตางกนั  จะไมมีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  
 

4.2.2   ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน 
อาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  กบัระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย  

ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ผลจากการศึกษา
พบวา  คุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ  ระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชากรกลุมตัวอยาง
ท่ีแตกตางกนั  จะไมมีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีมีตอ
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 
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4.2.3  ความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับ
ฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความ
คิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  

ผลจากการศึกษาเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางระยะเวลาความยาวนาน [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กับระดับความคิดเห็น  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  
จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย   ผลจากการศึกษาพบวา  คุณลักษณะของประชากรทางดานพฤติกรรมท่ีเกีย่วกับ  ความ
ยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป] ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชากรกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน  จะไมมีความสัมพันธ
กับระดับความคิดเห็น  ของประชากรกลุมตัวอยาง  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 
ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน  คือ  พฤติกรรมการเปดรับรายการปาฐกถาธรรมวัน

อาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
นนทบุรี  ท่ีแตกตางกัน  จะมีผลตอความคิดเห็น  ท่ีมีตอรายการ  แตกตางกัน  จึงสามารถสรุปผลการ
อภิปรายไดวา  เหตุท่ีผลจากทดสอบสมมุติฐานท่ีเปนเชนนั้นอาจกลาวไดวา  การท่ีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีความรูสึกชอบรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรายการหน่ึงรายการใดก็ตาม  ใชวาบุคคลผู
นั้นจะตองมีการเปดรับฟงรายการดังกลาวนั้นเปนประจํา  หรือตองมีการเปดรับฟงรายการดังกลาว
นั้นจนจบรายการ หรือจะตองมีการเปดรับฟงรายการดงักลาวนั้นมาเปนระยะนานหลายเดือน หรือ
หลายป กห็าไม  เพราะในบางคร้ังบุคคลผูนั้นอาจไมวาง  หรือติดภารกิจ  ทําใหไมสามารถท่ีจะ
ติดตามเปดรับฟงรายการดังกลาวนั้นไดเปนประจํา  หรือเปดรับฟงรายการดังกลาวนั้นไดจนจบ
รายการ  ก็เปนไปได  สวนในเร่ืองความยาวนานของระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการ
นั้น  การท่ีบุคคลใดก็ตามจะมีความรูสึกวาชอบ  หรือไมชอบ  รายการหน่ึงรายการใดก็ตาม  กไ็ม
จําเปนท่ีจะตองใชระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการดังกลาวนั้น มาเปนระยะเวลานานหลายเดือน  
หรือหลายป  เพราะอาจจะใชระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการดังกลาวนัน้เพียงไมกี่คร้ังก็มี
ความรูสึกวาชอบรายการดังกลาว  ก็เปนไปได   

โดยท่ีอาจกลาวไดวา  ในการเปดรับฟงรายการหนึ่งรายการใดก็ตาม  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงนั้น  อาจเปนไปเพราะในตอนแรกไดมีการเปดรับฟงรายการใดรายการหนึ่งจบลง
แลว  แตยังไมไดปด  และรายการดังกลาวก็เขามาแทนท่ี  ก็เปนไปได  หรืออาจเปนไปตามความ
คิดเห็นของ  เมอรริลล  และโรเวนสไตน [John C. Merril  and  Ralph L. Lowenstein , 1971  อางใน   
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สุกัญญา   เพียรธุระกิจ , 2539 : 21]  ซ่ึงไดสรุปไววา  บุคคลตางๆจะมีพฤติกรรมในการเปดรับ
ขาวสารดวยสาเหตุตางๆกัน  อาทิเชน  ความเหงา  เพราะมนุษยตองการมีเพื่อน  ไมสามารถอยูได
เพียงลําพัง  ตองหันมาส่ือสารกับผูอ่ืน และแทท่ีจริงคนบางสวนพอใจท่ีจะอยูกับส่ือมากกวาท่ีจะอยู
กับบุคคลดวยซํ้าในบางคร้ัง  ก็เปนไปได 

   
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  ความบอยคร้ัง  ระยะเวลา  และความยาวนานของ

ระยะเวลา [จํานวนป]  ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย  นั้น  จึงไมนามีความสัมพันธเกี่ยวของกับระดบัความคิดเหน็  
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  ท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ดังกลาวนัน้       
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปดรับและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ

รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ศึกษากรณี : 
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]   ดังกลาวนี้นั้นไดแบงออกเปน  2  สวน  ดวยกัน  
ดังนี้ คือ 

1.   ขอเสนอแนะท่ัวไป 
2.   ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษางานวิจยันี้ตอไป 

 
1.   ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ขอเสนอแนะท่ัวไปสําหรับในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปดรับและความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
[ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]  คร้ังนี้  มีดังนี้ 

  
1.  จากการศึกษาวิจยัในคร้ังนี้  พบวารายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา  

8.00 น. –  8.30 น.  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาวนัน้   เปนรายการท่ีดีมี
คุณคา  ควรใหดํารงคงอยูตอไป  โดยท่ีมีท้ังคติ  ขอคิด  และแนวทางในการปฏิบัตตินท่ีดี  เหมาะ
สําหรับเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในการดําเนินชีวติประจําวันไดเปนอยางดี  
นอกจากน้ีแลวประเทศไทยยังไดช่ือวาเปนเมืองพุทธ  เนื่องจากพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
มาชานาน นั่นเอง ดังนั้นรายการปาฐกถาธรรม  ดังกลาว  จึงนาจะเปนรายการที่เปนเอกลักษณของ
ชาติอีกรายการหนึ่งในทางดานศาสนา   

2.  จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้   พบวาการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวัน 
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อาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ดังกลาวนั้น  ยังอยูใน
ระดับท่ีคอนขางตํ่า  จึงควรท่ีจะมีการรวมมือกับหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ  ในอันท่ีจะสงเสริมให
ประชาชนเกิดความสนใจท่ีจะเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาว  ใหมากยิ่งข้ึน  เชน  ควรศึกษาถึงวามีทางใด
หรือไม  ท่ีจะปรับปรุงรายการใหมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 

3.  จากการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้  พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความเหน็วารายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย   ดังกลาว   เปนรายการท่ีดีมีประโยชน  คือมีท้ังคติ  ขอคิด  และแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี  ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางเพ่ือประยกุตใชในการดําเนนิชีวิตประจําวนั
ไดเปนอยางด ี

 
2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษางานวิจัยนี้ตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษางานวิจัยเร่ือง การเปดรับและความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
[ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี]  ในครั้งตอไป  มีดังน้ี  

 
1.  ควรมีการศกึษาวจิัยถึงแนวโนมของรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตยเวลา 

8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาวนั้น  วาควรใหกลับมามี
การถายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆท่ัวประเทศ  เหมือนอยางเดิมหรือไม  
เพราะวาจะไดเปนเอกลักษณของชาติในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง  และที่
สําคัญยังเปนการปลูกฝงจิตใตสํานึก  เพื่อยกระดับทางดานจิตใจของประชาชนในสังคมใหสูงข้ึน  
สงผลใหประเทศชาติไดรับประโยชนตามมา   

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความตองการ  หรือความพึงพอใจของประชาชน  
ท่ีมีตอรูปแบบการนําเสนอของรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนกวานี้ 

3.  งานวิจยันี ้  เปนเพียงการทําการศึกษาวิจัยกับกลุมประชากรตัวอยางท่ีอยู
ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   เทานั้น   จึงนาควรท่ีจะมีการขยายขอบเขตของการศึกษาวิจยั
ไปยังกลุมประชากรอ่ืนๆ  เพิม่เติมอีก 
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ภาคผนวก  ก. 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง 

การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชน  ท่ีมีตอ 
รายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

 [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ] 

----------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 
 

แบบสอบถามฉบับน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบถึง  การเปดรับ  และความคิดเห็นของประชาชน  ที่
มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย [ ศึกษา

กรณี : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ] การศึกษาวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ  ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท  ตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตร มหาบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

 

แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด  4 ตอน  ดังน้ีคือ 
ตอนท่ี  1    คําถามเก่ียวกับขอมูลทางประชากรศาสตร 
ตอนท่ี  2    คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับสื่อ   ของประชาชน 
ตอนท่ี  3    คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับรายการ  จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 
                   แบงไดเปน  3  สวน  คือ 

สวนท่ี  1  :  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป  ทางสถานีวิทยุ  

 กระจายเสียงตาง ๆ  

สวนท่ี  2  :  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม      หรือรายการ    

 ที่เก่ียวกับธรรมะ    ทางสถานวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  

สวนท่ี   3  :  พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา                    

8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
ตอนท่ี  4    คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น   ที่มีตอรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. – 8.30 น.    

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
อน่ึง  เมื่อทานไดกรอกขอมูลตามแบบสอบถามท้ังหมดน้ีแลว  ขอมูลดังกลาว  ผูวิจัยจะถือเปนความลับ  

และผลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะไมใหโทษ  หรือผลเสียกับทานแตอยางใด  ผูวิจัยตองการจะนําผลไปเพ่ือ
การศึกษาเทาน้ัน  ดังน้ันจึงขอใหทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงดวย   จักขอบคุณย่ิง [โปรดกรุณาตอบทุก
ขอดวย] 
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กรุณาทําเครื่องหมาย  �ลงในชอง  �  หรือเขียนคําตอบลงในชองวาง [……….] ของ     แตละขอ 
 

ตอนท่ี  1   คําถามเกี่ยวกับขอมูลทางประชากรศาสตร 
 

1.     เพศ 
                              �   1.  ชาย 

 �   2.  หญิง 
 

2.     อายุ 
                              �    1.  ไมเกิน  30  ป 

 �    2.  31 – 40  ป 
 �    3.  41 – 50  ป 
 �    4.  51 – 60  ป 
 �    5.  61  ป  ขึ้นไป 

 

3.    ระดับการศึกษา 
                              �   1.  ประถมศึกษา 

 �   2.  มัธยมศึกษาตอนตน 
 �   3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรืออาชีวะศึกษา[ปวช. – ปวท. – ปวส.] 
 �   4.  ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
 �   5.  ปริญญาโท  หรือสูงกวา 
 �   6.  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………... 

4.    อาชีพ 
                              �    1.  ขาราชการ 

 �    2.  รัฐวิสาหกิจ 
 �    3.  พนักงานลูกจาง  บรษิัท / หาง / ราน 
 �    4.  ประกอบกิจการสวนตัว / คาขาย 
 �    5.  นิสิตนักศึกษา 
 �    6.  รับจางทั่ว ๆ ไป 
 �    7.  ไมไดประกอบอาชีพ 
 �    8.  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………... 
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5.    รายไดตอเดือนของตัวทานเอง  [ทั้งเงินเดือนและรายไดอื่น ๆ ] 
                              �    1.  ไมเกิน      5,000   บาท 

 �    2.    5,001 – 10,000   บาท 
 �    3.  10,001 – 15,000   บาท 
 �    4.  15,001 – 20,000   บาท 
 �    5.  20,001 – 25,000   บาท 
 �    6.  25,001 – 30,000   บาท 
 �    7.  มากกวา  30,001   บาท  ขึ้นไป 

 

6.     สถานภาพทางครอบครัว 
                              �    1.  โสด 

 �    2.  แตงงานแลว 
 �    3.  หยา 
 �    4.  มาย 

 

7.    ปกติทานไดไปฟงธรรม  หรือไปประกอบศาสนกิจตาง ๆ  ทางพุทธศาสนาที่วัด หรือที่อื่นๆ   บอยครั้ง
เพียงใด 

                              �    1.  มากกวา  4  ครั้ง / เดือน 
 �    2.  3 – 4  ครั้ง / เดือน 
 �    3.  2 – 3  ครั้ง / เดือน 
 �    4.  1 –2  ครั้ง / เดือน 
 �    5.  ไมเคย 

ตอนท่ี  2  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับสื่อ    ของประชาชน 
 

1.    โดยปกติแลว  ทานไดมีการเปดรับสื่อประเภทใดมากที่สุด  [ตอบไดมากกวา  1  ขอ] 
                              �    1.  โทรทัศน 

 �    2.  วิทยุกระจายเสียง 
 �    3.  หนังสือพิมพ 
 �    4.  นิตยสาร 
 �    5.  อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………….. 

 

2.    ทานไดมีการเปดรับสื่อตาง ๆ ในแตละประเภท  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนน้ัน  บอยครั้งเพียงใด 
                              �     1.  เปนประจําทุกวัน 

 �     2.  5 – 6  ครั้ง / สัปดาห 
 �     3.  3 – 4  ครั้ง / สัปดาห 
 �     4.  1 – 2  ครั้ง / สัปดาห 
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             3.    ในการเปดรับสื่อตาง ๆ ของทาน  สวนใหญแลวทานจะเปดรับสื่อ  ในชวงเวลาใดมากที่สุด [ตอบได

มากกวา  1  ขอ] 
                              �    1.  เวลา  04.00 น. – 08.00 น. 

 �    2.  เวลา  08.01 น. – 12.00 น. 
 �    3.  เวลา  12.01 น. – 16.00 น. 
 �    4.  เวลา  16.01 น. – 20.00 น. 
 �    5.  เวลา  20.01 น. – 24.00 น. 
 �    6.  เวลา  24.01 น. – 04.00 น. 
 

4.     ปกติทานไดใชระยะเวลาในการเปดรับสื่อตาง ๆ ในแตละประเภทดังกลาวน้ัน  แตละครั้งใชระยะ
เวลานานเทาใด 

                              �    1.  มากกวา  1  ช่ัวโมง  ขึ้นไป   
 �    2.  45  นาที – 60  นาที 
 �    3.  30  นาที – 45  นาที 
 �    4.  15  นาที – 30  นาที 
 �    5.  นอยกวา  15  นาที 

5.     เน้ือหาที่นําเสนอทางสื่อตาง ๆ สวนใหญแลว  ทานมีความสนใจเปดรับเน้ือหาประเภทใดมากที่สุด  
จากสื่อ  [ตอบไดมากกวา  1  ขอ] 

                              �    1.  ประเภทขาวสารตาง ๆ 
 �    2.  ประเภทสารคดี 
 �    3.  ประเภทที่เก่ียวกับการศึกษา 
 �    4.  ประเภทที่เก่ียวกับสุขภาพ / อนามัย 
 �    5.  ประเภทที่เก่ียวกับการกีฬา 
 �    6.  ประเภทที่เก่ียวกับความบันเทิง [เชน  เพลง  ละคร  ฯลฯ ] 
 �    7.  ประเภทที่เก่ียวกับธรรมะ 
 �    8.  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………... 

ตอนท่ี  3  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปดรับรายการ    จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   ประกอบดวย  3  สวนคือ 

   สวนที่  1  :     พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยทั่วไป   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  

สวนที่  2  :       พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการท่ีเก่ียวกับธรรมะ     ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  

สวนที่  3  :      พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย เวลา 8.00 น. –  

8.30 น.    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
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พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการโดยท่ัวไป     ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ  
 

 1.    ปกติทานไดมีการเปดรับฟงรายการโดยทั่วไป  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ          
บอยครั้งเพียงใด   

                                           �    1.  เปนประจาํทุกวัน 
�    2.  5 – 6  ครั้ง / สัปดาห 
�    3.  3 – 4  ครั้ง / สัปดาห 
�    4.  1 – 2  ครั้ง / สัปดาห 

 
2.     ปกติทานไดเปดรับฟงรายการโดยทั่วไป    ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ  

 ในชวงเวลาใดมากที่สุด  [ตอบไดมากกวา  1  ขอ] 
                                    �    1.  เวลา  04.00 น. – 08.00 น. 

�    2.  เวลา  08.01 น. – 12.00 น. 
�    3.  เวลา  12.01 น. – 16.00 น. 
�    4.  เวลา  16.01 น. – 20.00 น. 
�    5.  เวลา  20.01 น. – 24.00 น. 
�    6.  เวลา  24.01 น. – 04.00 น. 

 

             3.     ปกติทานไดใชระยะเวลาในการเปดรับฟงวิทยกุระจายเสียง   ของแตละคร้ังนานเทาใด 
�    1.  มากกวา  1  ช่ัวโมง  ข้ึนไป   
�    2.  45  นาที – 60  นาที 
�    3.  30  นาที – 45  นาที 
�    4.  15  นาที – 30  นาที 
�    5.  นอยกวา  15  นาที 

 

4.     ประเภทของรายการ   ทางสถานวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ   ที่ทานชอบฟงมากที่สุด [ตอบไดมากกวา  1  
รายการ] 

                �   1.  ประเภทขาวสารตาง ๆ 
�   2.  ประเภทสารคดี 
�   3.  ประเภทที่เก่ียวกับการศึกษา 
�   4.  ประเภทที่เก่ียวกับสุขภาพ / อนามัย 
�   5.  ประเภทที่เก่ียวกับการกีฬา 
�   6.  ประเภทที่เก่ียวกับความบันเทิง [เชน  เพลง  ละคร  ฯลฯ ] 
�   7.  ประเภทที่เก่ียวกับธรรมะ 
�   8.  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………... 

สวนท่ี  1  
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5.     สถานีวิทยุกระจายเสียง  ที่ทานมีการเปดรับฟงบอยมากที่สุด [ตอบไดมากกวา  1   
สถานี   แตไมเกิน  5  สถานี] 
 

                             1.  สถานีวิทยุกระจายเสียง……………………………………… 
       �  ระบบ  A.M.ความถ่ี………………………….…..KHz. 

ระบบ  F.M. ความถ่ี……………………………. MHz.        �   

2.  สถานีวิทยุกระจายเสียง……………………………………... 
ระบบ  A.M.ความถ่ี……………………………...KHz.        �    

ระบบ  F.M.ความถ่ี……………………………..MHz.        �     

3.  สถานีวิทยุกระจายเสียง………………………………….….. 
       �  ระบบ  A.M.ความถ่ี……………………………...KHz. 

ระบบ  F.M.ความถ่ี……………………………...MHz.        �    

4.  สถานีวิทยุกระจายเสียง………………………………..……. 
       �  ระบบ  A.M.ความถ่ี……………………………...KHz. 

ระบบ  F.M.ความถ่ี……………………………. MHz.        �    

5.  สถานีวิทยุกระจายเสียง………………………………….….. 
       �  ระบบ  A.M.ความถ่ี……………………………...KHz. 

ระบบ  F.M.ความถ่ี………………………………MHz.        �    

 

 พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม   หรือรายการท่ีเกีย่วกับธรรมะ 
สวนท่ี  2   

 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ 
 

1.   ทานไดเคยเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกีย่วกบัธรรมะ  ท่ีออกอากาศ
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงตาง ๆ  บางหรือไม 

                              �  1.   เคย 
                  2.  ไมเคย  [ถาทานตอบวาไมเคย  ขอใหทานยุติการตอบแบบสอบ    ถามเพียงเทาน้ี  ] 

 

2.     ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม  หรือรายการท่ีเกี่ยวกับธรรมะดังกลาว  ทาง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ   นั้น    ทานไดมีการเปดรับฟงบอยคร้ังเพียงใด 

                �   1.   เปนประจําทุกวัน 
�   2.  5 – 6  ครั้ง / สัปดาห 

                �   3.  3 – 4  ครั้ง / สัปดาห 
         �   4.  1 – 2  ครั้ง / สัปดาห 
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3.     ปกติทานไดมีการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม     หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ             ดังกลาว    
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ   ในชวงเวลาใดมากที่สุด [ตอบไดมากกวา  1  ขอ] 

                              �    1.  เวลา  04.00 น. – 08.00 น. 
 �    2.  เวลา  08.01 น. – 12.00 น. 
 �    3.  เวลา  12.01 น. – 16.00 น. 
 �    4.  เวลา  16.01 น. – 20.00 น. 
 �    5.  เวลา  20.01 น. – 24.00 น. 
 �    6.  เวลา  24.01 น. – 04.00 น. 

 

4.     ปกติทานไดใชระยะเวลาในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรม     หรือรายการที่เก่ียวกับธรรมะ    
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ    ดังกลาวน้ัน    แตละครั้งใชระยะเวลานานเทาใด 

�   1.  มากกวา  1  ช่ัวโมง  ขึ้นไป   
�   2.  45  นาที – 60  นาที 
�   3.  30  นาที – 45  นาที 
�   4.  15  นาที – 30  นาที 
�  5.  นอยกวา  15  นาที 

5.     รายการปาฐกถาธรรม     หรือรายการท่ีเก่ียวกับธรรมะ    ที่ทานไดเปดรับฟงบอยมากที่สุด   มีช่ือวา
รายการอะไร   และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงใด  [ตอบไดมากกวา  1  รายการ   แตไม
เกิน  5  รายการ] 

                           1. รายการ………………………………………………………… 

                           สถานีวิทยุกระจายเสียง………………………………… 
�  ระบบ  A.M.ความถ่ี…………………………….KHz. 
�  ระบบ  F.M.ความถ่ี……………………………. MHz. 

2.  รายการ………………………………………………………… 
               สถานีวิทยุกระจายเสียง…………………………………. 
                              �  ระบบ  A.M.ความถ่ี……………….…………….KHz. 
                              �    ระบบ  F.M. ความถ่ี……………………………. MHz. 
3.  รายการ……………………………………….………………… 
               สถานีวิทยุกระจายเสียง…………………………………. 
                              �  ระบบ  A.M.ความถ่ี………………….………….KHz. 
                              �    ระบบ  F.M. ความถ่ี……………………………. MHz. 
4.  รายการ………………………………………….……………… 
               สถานีวิทยุกระจายเสียง…………………………………. 
                              �  ระบบ  A.M.ความถ่ี…………………….……….KHz. 
                             �    ระบบ  F.M. ความถ่ี……………………………. MHz. 
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5.  รายการ…………………………………………….…………… 
               สถานีวิทยุกระจายเสียง…………………………………. 
                �  ระบบ  A.M.ความถ่ี…………………….………KHz. 

ระบบ   F.M. ความถ่ี…………………………….MHz.                               �    

พฤติกรรมในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตยเวลา  8.00 น. – 8.30 น.      
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 
1.     ทานเคยเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตยที่ออกอากาศเวลา  8.00 น. – 8.30 น.  ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  บางหรือไม 
                             �   1.   เคย 

 �   2.   ไมเคย  [ถาทานตอบวาไมเคย  ขอใหทานยุติการตอบแบบสอบถาม
เพียงเทาน้ี] 

                                                                                                                  

2.     ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตยที่ออกอากาศเวลา  8.00 น. – 8.30 น.   
      ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาว  ทานไดมีการเปดรับฟงบอยครั้ง     เพียงใด 

                       �  1.  เปนประจําทุกครั้ง 
 �   2.  3 – 4  ครั้ง / เดือน 
 �   3.  2 – 3  ครั้ง / เดือน 
 �   4.  1 –2  ครั้ง / เดือน 

 

3.    ในการเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ที่ออกอากาศเวลา  8.00 น. – 8.30 น.ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาวน้ัน  ทานไดใชระยะเวลาในการ    เปดรับฟง  ของแตละ
ครั้งนานเทาใด 

                             �   1.  25  นาที  –  30  นาที  [จบรายการ] 
�   2.  20  นาที –  25   นาที 
�   3.  15  นาที –  20   นาที 
�   4.  10  นาที  – 15   นาที 
�   5.  นอยกวา   10   นาที 

4.     จากการที่ทานไดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ที่ออกอากาศเวลา  8.00 น. – 
8.30 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาว   ทานไดรับฟงมาเปนระยะเวลานาน
เทาใด 

                             �   1.  มากกวา  5  ปขึ้นไป   
�   2.  3  - 4  ป 
�   3.  1 -  2  ป 
�   4.  นอยกวา  1  ป 

สวนท่ี  3   
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                                                                                              5.     หลังจากที่ไดเปดรับฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย   ที่ออกอากาศเวลา  8.00 น. – 8.30 น.  
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ดังกลาวน้ัน   ทานมีความรูสึกอยางไร 

                             �    1.   ชอบ 
  2.   ไมชอบ 
                                                                                    
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………… 
………..……….………………………………………………………..…………………………………………...                           
……………………………………………………………………....………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………...……………………………… 
…………………………………….….…………….……………………………………………………………….. 
……………………………… ……………….……………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี  4  คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น  ที่มีตอการเปดรับรายากรปาฐกถาธรรมวันอาทิตย         

เวลา 8.00 น. – 8.30 น.   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
 

              คําชี้แจง  เมื่อทานไดฟงรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  ที่ออกอากาศเวลา 8.00 น. –          8.30 น.  ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   แลว   ทานมีความคิดเห็นเปนอยางไร   กรุณาทําเครื่องหมาย [ � ]  ลงใน
ชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอ คําถาม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางย่ิง 
1 รายการปาฐกถาธรรมดังกลาว 

เปนรายการท่ีดีมีคุณคา ควรแก
การท่ีจะธํารงรักษาไว 

     

2 รู ป แ บบก า ร นํ า เ ส น อ ข อ ง
รายการนาสนใจ 

     

3 วันที่ใชในการนําเสนอรายการ
เปนเหมาะสมอยางยิ่ง 

     

4 ชวงเวลาที่ใชในการนําเสนอ
ร า ย ก า ร   เ ป น ช ว ง เ ว ล า ที่
เหมาะสมอยางยิ่ง 

     

5 ระยะเวลาที่ใชในการนําเสนอ
ของรายการ เปนระยะเวลาที่มี
ความเหมาะสม 

     

6 เ น้ือหาของรายการปาฐกถา
ธ ร ร ม ดั ง ก ล า ว  จ ะ ทั น ต อ
เหตุการณและทันสมัยอยูเสมอ  
ใหขอคิดทางธรรมะที่ควรแก
การรับฟงเปนอยางยิ่ง 
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ขอ คําถาม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางย่ิง 

7 เมื่อทานไดฟงรายการปาฐกถา
ธรรมดังกลาวแลว   สามารถ
ช ว ย ทํ า ใ ห ท า น เ ข า ใ จ ใ น
พระพุทธศาสนา  และรูสึกมี
ความศรัทธามากย่ิงขึ้น 

     

8 พระสงฆที่มาพูดในรายการ
สามารถพูดสื่อความหมายให
เราเขาใจไดเปนอยางดี 

     

9 เมื่อทานไดฟงรายการปาฐกถา
ธรรมดังกลาวน้ีแลว  สามารถมี
สวนชวยทําใหทานมีจิตสํานึก
ในเรื่อง  บาป  บุญ  คุณโทษได 

     

10 เม่ือทานไดรับฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้
แลว  สามารถมีสวนชวยทํา
ใหทานมีจิตใจท่ีสงบและใจ
เย็นลงได 

     

11 เม่ือทานไดรับฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว  
สามารถมีสวนชวยทําให
ทานเปนคนท่ีมีความสุขุม  
รอบคอบดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
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ขอ คําถาม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางย่ิง 
12 เม่ือทานไดรับฟงรายการ

ปาฐกถาธรรมดังกลาวแลว  
สามารถมีสวนชวยทําให  
ท านได รู ถึ งก าร เปนคน  
ควรมีจิตใจท่ีมีความเมตตา  
แ ล ะ เ อ้ื อ เ ฟ อ เ ผื อ แ ผ
ชวยเหลือตอเพื่อนมนุษยได
ดียิ่งข้ึน 

     

13 เม่ือทานไดรับฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมดังกลาวนี้
แลว  สามารถมีสวนชวยทํา
ใหเปนคนท่ีสมถะ  มัธยัสถ  
หรือมีความตระหนี่  มาก
ยิ่งข้ึนกวาเดิม 

     

14 ความรู ที่ ได รับจากรายการ
ปาฐกถาธรรมดังกลาว   เมื่อ
นํามาประยุกตใชแลวสามารถ
ช วยทํ า ให  ความรัก   ความ
อบอุนภายในครอบครัวของ
ทานสมบูรณดียิ่งขึ้น 

     

15 หลังจากที่ทานไดฟงรายการ
ปาฐกถาธรรมดังกล าวแล ว 
สามารถชวยทําใหทานแกไข
ปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ให เบาบางลงได   และทําให
ทานมีกําลังใจมากย่ิงขึ้น 
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ความคิดเห็น  และขอเสนอแนะอื่น ๆ [ถามี ]……………………………………………………….…. 
…………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
----------------------------------------------------- 

 

          ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดกรุณาชวยตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
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ภาคผนวก  ข. 
 

ตัวอยางผังรายการ  การแสดงปาฐกถาธรรม   
ในรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย  เวลา 8.00น. – 8.30 น.  

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย    
ในชวงระหวางวันที่  6  มกราคม  2545 – 28  เมษายน  2545 

 
ลําดับ วัน /เดือน/ ป ชื่อพระ ชื่อเร่ืองปาฐกถาธรรม 

1 6  มกราคม  2545 พระธรรมโกศาจารย   
ปญญานันทภกิขุ   
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ิ        
อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 

เดินทางดีกันเสียบาง 

2 13  มกราคม  2545 พระพิพิธธรรมสุนทร 
วัดสุทัศนเทพวราราม 

ทุมเทใจใหกับเยาวชน 

3 20  มกราคม  2545 พระภาวนาวิสุทธิคุณ 
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 
อ. ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

คุณธรรมนําเดก็ใหเจริญ 

4 27  มกราคม  2545 พระพิจิตรธรรมพาที 
วัดประยุรวงศาวาส 

ดําเนินชีวิตในทิศทาง 
ธรรม 

5 3  กุมภาพนัธ  2545 พระธรรมโกศาจารย 
ปญญานันทภกิขุ  
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ิ  
อ.ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 

ขยับตนใหเขาใกลพระ 

6 10  กุมภาพนัธ  2545 พระธรรมสิทธิเวที  
วัดสระเกศ 

 

7 17  กุมภาพนัธ  2545 พระครูฌานวรัิติ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

ธรรมะในเทศกาลสําคัญ 

8 24  กุมภาพนัธ  2545 พระศรีปริยัติโมลี  
วัดจนัทาราม 

วันมาฆบูชาสําหรับคน 
รุนใหม 

DPU



 16
 
ลําดับ วัน /เดือน/ ป ชื่อพระ ชื่อเร่ืองปาฐกถาธรรม 

9 3  มีนาคม  2545 พระธรรมโกศาจารย 
ปญญานันทภกิขุ 
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ิ  
อ.ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 

เตือนตนดวยตน 

10 10  มีนาคม  2545 พระเทพปริยตัมุินี  
วัดพระปฐมเจดีย  อ. เมือง 
จ. นครปฐม 

ดวง 

11 17  มีนาคม  2545 พระภาวนาวิสุทธิคุณ  
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 
อ. ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 

คุณธรรมนําใหสุขสม 
ปรารถนา 

12 24  มีนาคม  2545 พระครูอนุศาสนโสภณ  
วัดตนสน  อ. เมือง  จ. อางทอง 

โรครายท่ีโลกละเลย 

13 31  มีนาคม  2545 พระครูชุมพลวุฒิกร  
วัดชุมพลนกิายาราม  
อ.บางปะอิน 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

อยูท่ีดี  มีมงคล 

14 7  เมษายน  2545 พระธรรมโกศาจารย 
ปญญานันทภกิขุ 
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ิ  
อ.ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 

ชวยกันสรางความสงบ 

15 14  เมษายน  2545 พระเทพเทวี  
วัดชนะสงคราม   กรุงเทพฯ 

คุณธรรมผูนํา 

16 21  เมษายน  2545 พระครูธรรมธรสมชาติ  
สํานักปฏิบัติธรรมแสงธรรม
สองชีวิต  อ.  หนองแค  
จ.  สระบุรี 

ศีลนําใหเกิดสุข 

17 28  เมษายน  2545 พระครูปลัดศีลวัฒน 
วัดปญญานันทาราม  
 อ.  คลองหลวง  จ.  ปทุมธานี   

สรางชาติดวยสถาบัน 
หลักของแผนดิน 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ                            นายบุญเชิด     เอ่ียมบุญ    
 

ประวัติการศึกษา     สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา   จากโรงเรียนจันทรทองเอ่ียม 
                                อ.  บางบัวทอง   จ.  นนทบุรี 
                                                                                                                                       

                                สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จากโรงเรียนผูใหญ 
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                                โรงเรียน  จังหวดันนทบุรี   
 

                                สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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