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บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัเรือง “แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
เพือสํารวจจาํนวนหอกระจายข่าวสาร ทียงัมีการดาํเนินงาน  
เพือศึกษาสภาพการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร เพือสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดาํเนินงานหอกระจาย
ข่าวสาร และเพือหาแนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร 
อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ร่วมกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ผลการวจิยัพบวา่หอกระจายข่าวสารในอาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ทียงัมีการดาํเนินงานอยู่มีจาํนวน 88 หอ คิด
เป็นร้อยละ 55.7 ผลการศึกษาสภาพการดาํเนินงานหอกระจาย
ข่าวสาร พบว่าผูด้าํเนินรายการหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่
เป็นกํานัน/ผู ้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 64.8 แหล่งทีมาของ
งบประมาณทีใช้ในการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร ส่วน
ใหญ่ไดม้าจากอบต./เทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 81.8  เนืMอหาใน
การนาํเสนอผา่นหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เป็นการประกาศ
นดัหมาย/แจง้ประชุม คิดเป็นร้อยละ 83.0 ดา้นการมีส่วนร่วม
พบวา่ส่วนใหญ่ผูฟั้งมีการรับฟังอยา่งเดียว  คิดเป็นร้อยละ 70.1 
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดาํเนินงานหอกระจาย

ข่าวสารพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจด้านการรับฟัง ด้าน
เนืMอหาและรูปแบบการนําเสนอ ด้านการดาํเนินงานของหอ
กระจายข่าวสาร และดา้นประโยชน์ของการรับฟังอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลจากการ
หาแนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน 
จั ง ห วัด น ค ร ป ฐ ม  ด้ ว ย ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) สรุปได ้2 ประเด็นหลกัคือ การบริหารงานหอ
กระจายข่าวสาร และการจัดการกระจายเสียงหอกระจาย
ข่าวสาร  
 

คาํสําคญั: แนวทางการพฒันา   หอกระจายข่าวสาร   สือชุมชน 
 

Abstract 
 The research topic “Guideline to Develop the 

Local Village Broadcasting Towers in Bang Len District, 

Nakhon Pathom Province” has four objectives as to 

investigate the numbers of local village broadcasting tower, to 

study the situation of the administration of local village 

broadcasting tower, to study the satisfaction of people to the  

administration of Local Village Broadcasting Tower, and to 

find the guideline of  develop local village broadcasting tower 

แนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
Guideline to Develop Local Village Broadcasting Towers in Bang Len District 

 Nakhon Pathom Province 
 

อ.ณชัชา    ศิรินธนาธร 1 พงษส์ันติW   ตนัหยง2 และ ดร.แสงแข  บุญศิริ3 
 

1อาจารย์ประจาํโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 1 
E-mail – address:  to_on888@hotmail.com 1 

2อาจารย์ประจาํโปรแกรมวิชาการจัดการทัMวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 2 
E-mail – address:  ptanyong@yahoo.com 2 

3อาจารย์ประจาํโปรแกรมวิชาการจัดการทัMวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 3 

E-mail – address: sangkae@gmail.com 3 
 



The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th – 17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand 
 

at Bang Len District, Nakhon Pathom Province. The research 

was done through quantitative and qualitative research 

method. The investigation found that there are 88 active local 

village broadcasting towers (55.70 percent) available from 

158 towers in this district. The result found that the majority 

of the host of program are the village headmen at 64.80 

percents. Source of the budget came from the village at 81.8 

percents. Most of the news contents deal with the meeting 

appointment notices at 83 percents. The participation from 

listener, 70.1 percents   listeners only listen to the news.  The 

satisfaction of the people to the addressing of the station was 

found that the overall satisfaction of the hearing, content, 

addressing pattern and the benefit were at the high level. The 

satisfaction of the people to the participation to the addressing 

of the station was found at the moderate level. The result from 

the brainstorming meeting of the stakeholders found that the 

guideline to develop the local village broadcasting towers in 

Bang Len District, Nakhon Pathom Province were two mains 

areas: broadcasting tower management and broadcasting 

programs management.         

 
Keyword: Guideline to Develop, Local Village Broadcasting 

Towers, Community Communication 

 

บทนํา 

 

อาํเภอบางเลน เป็นอาํเภอหนึงใน 7 อาํเภอของจงัหวดั
นครปฐม ซึงอยูห่่างไกลจากพืMนทีตัMงจงัหวดัมากทีสุด โดยตัMงอยู่
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั แมปั้จจุบนัเทคโนโลยีดา้น
การสือสารจะแผ่ขยายไปยงัพืMนทีต่างๆ แต่ก็ยงัไม่สามารถ
ครอบคลุมพืMนทีทัM งหมดทีตัM งอยู่ในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 15 แห่ง (172 หมู่บา้น) เทศบาล 4 แห่ง (23 
ชุมชน) การสื อสารในชุมชนอย่าง “หอกระจายข่าวสาร” 
ปัจจุบนันิยมเรียกกนัอย่างแพร่หลายว่า “เสียงตามสาย” จึงมี
บทบาทในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลที เป็นเรื องราวภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดย

สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและนบัวนัจะเพิมบทบาทในการ
เขา้ถึงชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบทมากยิงขึMน หอกระจายข่าว
เป็นเครืองมือการสือสารชนิดหนึ งทีบ่งชีM ถึงความพยายามใน
การพึงตนเองของชุมชนเพือกระจายข่าวสารใหแ้พร่หลายเป็นที
รับรู้แก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างทัวถึงและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ (พิไลพรรณ กาญจนลกัษณ์,2533: 46-48)   หอ
กร ะจ า ยข่ า วซึ ง เ ป็ นช่อ งท าง แ บบ ชุมชน ( localized)  ใ ช้
เทคโนโลยีระดบัตํา ตน้ทุนตํา และในขณะทีสือทางเสียงนัMน
เป็นสือทีมีอิทธิพลต่อชนบทในยุคก่อนหน้าโทรทศัน์ แต่ทว่า
เนืองจากเป้าหมายการใชว้ิทยใุนทอ้งถินนัMนถูกเน้นหนกัไปใน
ด้านธุรกิจ จนเอามาใช้ประโยชน์เพือการพฒันาสังคมไม่ได ้
ดว้ยเหตุนีM จึงเกิดหอกระจายข่าวสารและเสียงตามสายมาเติม
ช่องวา่งทางหนา้ทีดงักล่าว (สุมน โมรากลุ 2539)   

หอกระจายข่าวสารคือ การสือสารชุมชนทีทําให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทีจ ําเป็นแก่การดํารงชีวิต มี
ความรู้ ความเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการพฒันา จึงถือว่าการ
สือสารเป็นปัจจยัทีสําคญัปัจจยัหนึ งในการพฒันาสังคม หรือ
พฒันาทอ้งถิน (เกศินี จุฑาวิจิตร,2542: 65) จากการทีมีหมู่บา้น
แทบทุกแห่งถ่ายทอดข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงผ่านหอ
กระจายข่าวสารเป็นประจาํ ดงันัMนจึงไม่น่าแปลกใจทีพบวา่ใน
การสนทนาชุมชน มกัไดย้ินเสมอวา่หอกระจายข่าวสารไม่เห็น
แตกต่างจากวิทยกุระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพราะเขาสามารถ
ทราบข่าวจากวิทยหุรือโทรทศัน์ไดเ้ช่นกนั ซึ งตอ้งมีการพูดคุย
ชีM แจงให้เห็นถึงความแตกต่างทีว่าแท้จริงแล้วคนในชุมชน
สามารถกาํหนดได้ว่าตอ้งการฟังเรื องอะไร ตอ้งการฟังอะไร 
ตอ้งการฟังเวลาไหนจากหอกระจายข่าวสารได ้ในขณะทีเราไม่
สามารถกําหนดลักษณะเหล่านีM ได้จากวิทยุและโทรทัศน์ 
นอกจากนีM ยงัพบว่าการขาดความร่วมคิดและร่วมทาํงานหอ
กระจายข่าวสาร เป็นเหตุทีมาของปัญหาในการดาํเนินงานต่างๆ 
เช่น ไม่ได้รับความสนใจฟัง ชุมชนไม่เข้ามาช่วยเหลือเมือ
อุปกรณ์ชาํรุด เมือรับฟังแลว้ไม่มีปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั  (ดวงพร 
คาํนูณวฒัน์ และคณะ, 2545: 2-3) 
 อยา่งไรก็ตาม Beltran ไดก้ล่าวไวว้า่  การสือสารเป็น
สิงจําเป็นและเป็นเครื องมืออนัทรงอาํนาจอย่างหนึ งในการ
พฒันาประเทศ  แต่อาํนาจดงักล่าวไม่ใช่อาํนาจวิเศษ  และไม่
อาจก่อให้เกิดการพฒันาไดโ้ดยตวัของมนัเอง  (Beltran, 1978 
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:23) ฉะนัMนจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการศึกษาเพือหาแนวทางการ
พฒันาหอกระจายข่าวสาร โดยเริ มตัM งแต่การศึกษาความ
เหมาะสมของสถานทีตัMงของหอกระจายข่าวสาร สภาพอุปกรณ์
เครืองขยายเสียง สถานทีใชใ้นการจดัทาํรายการ การวิเคราะห์
และหลกัการคดัเลือกข่าว  แหล่งทีมาของข่าวสาร การจดัผงั
รายการข่าว งบประมาณในการดาํเนินงาน ช่วงเวลาทีเปิด
กระจายเสียง การจดัเสนอเนืMอหารายการ วิธีการเสนอ/รูปแบบ
รายการ การซ่อมบาํรุงหอกระจายข่าวสาร และระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทัM งนีM เพือให้การใช้งานของหอกระจาย
ข่าวสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ซึ งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
โดยตรงแลว้ ยงัเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในดา้นการช่วยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต และ
เป็นเครืองมือในการช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพือสํารวจจาํนวนหอกระจายข่าวสาร      อาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐมทียงัมีการดาํเนินงาน 
2. เพือศึกษาสภาพการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
3. เพือสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ

ดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
4. เพือหาแนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 

วรรณกรรมที.เกี.ยวข้อง 
หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย (กาญจนา      แกว้

เทพ และคณะ, 2543:44-45) หอกระจายข่าวเป็นสือทอ้งถิน
ขนาดเลก็ระดบัหมู่บา้น ประเภทสือกระจายเสียง ในทางเทคนิค 
หอกระจายข่าวสารจะประกอบดว้ยลาํโพงกระจายเสียง เครือง
กระจายเสียงทีอาจจะตัMงอยูที่บา้นกาํนนัหรือผูใ้หญ่บา้น เครือง
เล่นเทป วิทย ุไมโครโฟน และอุปกรณ์อืนๆ ทีใชป้ระกอบการ
กระจายเสียงเพือใหค้นในชุมชนหมู่บา้นทัMงหมดไดรั้บฟัง 
 “เสียงตามสาย” เป็นสือเฉพาะกิจประเภทการกระจาย
เสียงในระดับชุมชนอีกประเภทหนึ งเช่นเดียวกับหอกระจาย
ข่าว หลกัการทาํงานของเสียงตามสายก็เหมือนกบัหอกระจาย

ข่าว หรืออาจจะดดัแปลงมาจากหอกระจายข่าว คือมีศูนยก์ลาง
ทีมีเครืองกระจายเสียงอยู่ทีหนึ ง จากนัMนก็มีการต่อลาํโพงเป็น
เครือข่ายไปทัวอาณาบริเวณชุมชน สําหรับระบบการกระจาย
ข่าวสารก็ดาํเนินการเช่นเดียวกบัหอกระจายข่าวทุกประการ 

จากการศึกษางานวิจยัทีสํารวจปัญหาการดาํเนินงาน
ของหอกระจายข่าวสารของ (ดวงพร คาํนูณวฒัน์ และคณะ, 
2544: 140-141) พบวา่ 
 1. ผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบการจดัการกระจายเสียงทีมีทัMง
ที เป็นคณะกรรมการและบุคคลเดียวมักเป็นคณะกรรมการ
ประจาํหมู่บ้านและผูใ้หญ่บ้าน บุคคลเหล่านีM ตอ้งดูแลทัM งการ
บริหารงานหอกระจายข่าวสารและการจัดการกระจายเสียง 
ในขณะทีมีภารกิจอืนทีตอ้งรับผิดชอบทัMงการทาํมาหากินและ
งานส่วนรวมอืนของชุมชน จึงไม่สามารถจดัสรรเวลาในการ
ดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารอยา่งเตม็ที 
 2. สถานทีตัMงเครืองมืออุปกรณ์ในการกระจายเสียงมกั
อยูที่บา้นผูใ้หญ่บา้น การทีเครืองมือเหล่านีM ตัMงอยูที่บา้นใครคน
ใดคนหนึ ง อาจก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาดการใช้และการ
จดัการ รวมถึงไม่มีใครกลา้เขา้ไปใชห้รือใชอ้ยา่งสะดวก ทาํให้
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารของ
ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เกิดขึMน 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมการดาํเนินงาน
หอกระจายข่าวสาร ตัM งแต่ในขัMนตอนของการก่อตัMงหรือการ
ได้มา การร่วมคิดถึงเป้าหมายของการใช้หอกระจายข่าวสาร 
การบริหารหอกระจายข่าวสาร ตลอดจนการผลิตและการ
เผยแพร่กระจายเสียง ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในฐานะของ
ผูรั้บฟังเท่านัMน 
 4.  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงคุณค่าของหอ
กระจายข่าวสาร ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ จึงไม่มีการ
สนบัสนุนใหมี้การใชห้อกระจายข่าวสารอยา่งจริงจงั 

อย่างไรก็ตามการดาํเนินงานของหอกระจายข่าวสาร 
ตอ้งเกียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ หลายประการทัMงทางดา้นเทคนิค
วิชาช่าง และการบริหารจดัการ นอกจากนีMการดาํเนินงานของ
หอกระจายข่าวสารควรพฒันาเพือให้ทนักบัการเปลียนแปลง
ของสงัคม ทัMงทางดา้นเทคโนโลยี การจดัการกระจายเสียง และ
ดา้นการบริหารจดัการ ซึ งจะทาํให้การจดัตัMงมีความคุม้ค่า เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
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ระเบียบวธีิวจิยั 
 ก า ร วิ จั ย ค รัM ง นีM ใ ช้ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
(Quantitative research)ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)โดยมีขัMนตอนในการวจิยัดงันีM  

1. สํารวจจํานวนหอกระจายข่าวสารทีจัดตัM งขึM นใน
พืMนทีการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 15 แห่งใน 172 
หมู่บ้าน และเทศบาล 4 แห่งใน 23 ชุมชน อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐมทียงัมีการดาํเนินงานอยู ่

2. คณะผู ้วิจัยนําผลการวิจัยของข้อที  1 ทีสํารวจ
จํานวนหอกระจายข่าวสารในเขตอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมทียงัมีการดําเนินงานอยู่มาใช้โดยมีประชากรคือผู ้
ดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม จาํนวน 88 รายโดยใชแ้บบสอบถามเพือสอบถาม
สภาพการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร วิธีการบริหารจดัการ 
วิธีการจดัการกระจายเสียง การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
การมีส่วนร่วมของชุมชน  ปัญหาและอุปสรรคของผูด้าํเนินงาน
หอกระจายข่าวสารรวมทัM งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาํเนินงานของหอกระจายข่าวสาร 

3. สํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
ดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม 
 ประชากรคือประชาชนทีอยู่ในพืMนทีอาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม  จาํนวนทัMงสิMน 62,277 คน กลุ่มตวัอย่างคือ
ประชาชนทีอยูใ่นพืMนทีอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมทีรับฟัง
ข่าวสารจากหอกระจายข่าวสารทียงัมีการดาํเนินงานอยู ่ โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัMนภูมิ(stratified random sampling) 
(Gall et al,1996: 227)  ตามพืMนทีทีประชากรอาศยัอยู ่ ร่วมกบั
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)  ไดจ้าํนวน 397 
คน ใชแ้บบสอบถามเพือสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนที
มีต่อการดาํเนินงานของหอกระจายข่าวสารใน ดา้นการรับฟัง 
ดา้นเนืMอหาและรูปแบบการนาํเสนอ ดา้นการดาํเนินงานของหอ
กระจายข่าวสาร ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นประโยชน์ของการรับ
ฟังรวมทัMงขอ้เสนอแนะในการพฒันาหอกระจายข่าวสาร 
 4. ผลการวิจัยจากขอ้ 2 และ3 นํามาซึ งการหาแนว
ทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

 ประชากรคือ กลุ่มผูด้าํเนินงานหอกระจายข่าวสาร 
ผู ้ฟังที มี ส่วนร่วมในการดําเ นินงานการกระจายข่าวสาร  
หน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้ง   

กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนผู ้ดําเนินงานหอกระจาย
ข่าวสาร ตวัแทนผูฟั้งทีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานการกระจาย
ข่าวสาร  ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
หอกระจายข่าวสารจํานวน 24 คน             ประกอบด้วยผู ้
ดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร 8 คน ผูฟั้งทีมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานหอกระจายข่าวสารจํานวน 8 คน เจ้าหน้าทีจาก 
อบต./เทศบาล 8  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
sampling) ( สิน  พัน ธ์ุพินิจ ,2547:129) ตามเกณฑ์ผลการ
ดาํเนินงาน การจัดการกระจายเสียง และการมีส่วนร่วมทีได้
กาํหนดขึMน ใชก้ารจดัประชุมระดมสมอง (Brainstorming) โดย
ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์เพือหาแนว
ทางการพฒันาหอกระจายข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน  จงัหวดั
นครปฐม 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจัยทีได้นํามาซึ งการสรุปผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคใ์นแต่ละขอ้ไดด้งันีM  

1. ผลการศึกษาจาํนวนหอกระจายข่าวสาร อาํเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม ทียงัมีการดาํเนินงานอยู่ จากจาํนวนหอ
กระจายข่าวสารทีจัดตัM งขึM นในพืMนทีการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล 15 แห่ง (172 หมู่บา้น) เทศบาล 4 แห่ง (23 
ชุมชน) ทัM งสิMน 158 หอ พบว่าหอกระจายข่าวสารทียงัมีการ
ดาํเนินงานในอาํเภอบางเลนมีจาํนวน 88 หอ คิดเป็นร้อยละ 
55.7 
             2. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานหอกระจาย
ข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมจาํนวน 88 หอพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 84.1 
ดา้นอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 
ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 43.2 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 62.5 ดา้นรายไดส่้วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.4  หอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่
เปิดดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลา 1 – 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 
รองลงมาเป็นเวลา 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.9 และสามารถ
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สรุปขอ้มูลสภาพการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารเป็น 4 ดา้น
ดงันีM   

 ดา้นผูรั้บผิดชอบหอกระจายข่าวสาร 
 พบว่าผูด้าํเนินรายการหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่
เป็นกาํนัน/ผูใ้หญ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาเป็นผูน้าํ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ไ ม่ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ก า ร เ ป็ น ผู ้
ประกาศข่าว  คิดเป็นร้อยละ 75.0  ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย
คณะกรรมการดาํเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 47.7  และไม่มีการส่ง
คนทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารเขา้รับการ
อบรมเพิมเติมความรู้  คิดเป็นร้อยละ 59.1   
 ดา้นการบริหารหอกระจายข่าวสาร 

พบวา่ส่วนใหญ่มีการประชุมวางแผนการทาํงานและ
แบ่งงานกนัเป็นบางครัM ง  คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีการประสานขอ
ความร่วมมือสนบัสนุนกบัแหล่งขอ้มูลทัMงทีเป็นหน่วยงานรัฐใน
ท้องถินหรือผูน้ําชุมชน รวมทัM งอาสาสมัครและหน่วยงานที
เกียวขอ้งเป็นบางครัM ง  คิดเป็นร้อยละ 50.0    แหล่งทีมาของ
งบประมาณทีใช้ในการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสาร ส่วน
ใหญ่ไดม้าจากอบต./เทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 81.8  สถานทีตัMง
หอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เป็นบา้นผูใ้หญ่บา้น/กาํนนั คิดเป็น
ร้อยละ 51.1 สถานทีตัMงปัจจุบนัอยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ คิดเป็น
ร้อยละ 58.0   แต่สภาพปัจจุบันของอุปกรณ์เครืองมือในการ
ดาํเนินงานของหอกระจายข่าวสารตอ้งปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
53.4   ส่วนใหญ่มีการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในการทาํงานเป็น
บางครัM ง  คิดเป็นร้อยละ 58.0  กรณีทีต้องซ่อมแซมอุปกรณ์  
เครืองมือในการดาํเนินงานของ   หอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่
จะส่งซ่อม  คิดเป็นร้อยละ 72.7   

  ดา้นการจดัการกระจายเสียง 

พบวา่ความถีในการประกาศโดยเฉลียต่อสัปดาห์ส่วน

ใหญ่ประกาศ 1 ครัM ง  และ 2 ครัM งต่อสัปดาห์ เท่ากนั คิดเป็นร้อย

ละ 28.4   รูปแบบในการกระจายเสียงส่วนใหญ่ใชว้ิธีประกาศ

สด คิดเป็น   ร้อยละ 89.8  ภาษาทีใชใ้นการประกาศข่าวสาร

เป็นภาษากลาง คิดเป็นร้อยละ 56.8  ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดผงั

รายการหอกระจายข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 70.5         เ นืM อ ห า

ในการนําเสนอผ่านหอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เป็นการ

ประกาศนัดหมาย/แจง้ประชุม คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมา

เป็นกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ อบต./เทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 

78.4  ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการกระจายเสียงคือช่วงเวลา 06.31 

– 07.30 น.  คิดเป็นร้อยละ 45.5  
ดา้นผูรั้บฟังหอกระจายข่าวสารและการมีส่วนร่วม 
พบว่าส่วนใหญ่ผูฟั้งมีการรับฟังอย่างเดียว  คิดเป็น

ร้อยละ 70.1  และมีการเปิดโอกาสใหช้าวบา้น/ผูฟั้ง แสดงความ
คิดเห็นในการพฒันาการดาํเนินงานหอกระจายข่าวสารเป็น
บางครัM ง  คิดเป็นร้อยละ  45.5  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การดําเนินงานหอกระจายข่าวสารอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 51.6 ดา้นอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 27.5           ด้านการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.9 ดา้นอาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.8   
 การวเิคราะห์พฤติกรรมในการรับฟังหอกระจายข่าว 
สารส่วนใหญ่ รับฟังหอกระจายข่าวสารในช่วงเชา้คิดเป็นร้อย 
ละ 81.7   ชอบฟังการแจง้ความเคลือนไหวในชุมชนคิดเป็นร้อย 
ละ 39.9  รองลงมาชอบฟังกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ อบต./
เทศบาลคิดเป็นร้อยละ 36.6  ส่วนใหญ่ฟังหอกระจายข่าวสาร
เป็นประจาํคิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารจากหอ
กระจายข่าวสารทีบา้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 เมือรับฟังข่าวสาร
จากหอกระจายข่าวสารแลว้ส่วนใหญ่นําไปเป็นหัวขอ้ในการ
สนทนาต่อ คิดเป็นร้อยละ 58.0 และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั/
เขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.7 
 ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการดาํเนินงาน
ของหอกระจายข่าวสารพบว่าภาพรวมความพึงพอใจดา้นการ
รับฟัง ดา้นเนืMอหาและรูปแบบการนาํเสนอ ดา้นการดาํเนินงาน
ของหอกระจายข่าวสารและดา้นประโยชน์ของการรับฟังอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 4. ผลจากการหาแนวทางการพฒันาหอกระจาย
ข่าวสารในเขตอาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐม ด้วยการจัด
ประชุมระดมสมอง (Brainstorming) สรุปได ้2 ประเด็นหลกัคือ 
การบริหารงานหอกระจายข่าวสาร และการจดัการกระจายเสียง
หอกระจายข่าวสาร 

1. การบริหารงานหอกระจายข่าวสารพบแนวทางการ 
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พฒันา ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์ที
ใชใ้นการดาํเนินงาน ดา้นกิจกรรมเสริม ดงันีM  

  1.1 ดา้นงบประมาณ ควรผลกัดนัให้งบประมาณการ
บริหารงานหอกระจายข่าวสารเขา้ไปอยู่ในแผนจงัหวดั แผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  การจัดหาทุนในการ
ดําเนินงานหอกระจายข่าวสาร ผลักดันการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ การสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

  1.2 ด้านบุคลากร ควรดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการเพือให้มีคณะทาํงานทีหลากหลายสามารถเป็น
ตวัแทนในการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพือให้
การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเนือง ควรไดบุ้คคลทีมีจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบสูง  

  1.3 ด้านอุปกรณ์ทีใช้ในการดาํเนินงาน ควรมีจุด
ศูนยก์ลางในการซ่อมบาํรุง ร้านประจาํ หรือมีช่างในกลุ่มของ
หอกระจายข่าวสารซ่อมอุปกรณ์ ควรมีการตรวจสอบและเช็ค
สภาพของอุปกรณ์กระจายเสียงอย่างน้อยปีละ 2 ครัM ง จุด
กระจายข่าวสารควรตัMงอยูใ่นทีสาธารณะ (ศาลาประชาคม) การ
สร้างหอกระจายข่าวสารให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการ
กระจายข่าวสาร โดยมีการให้บุคคลในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
หรือเขา้มาใชห้อกระจายข่าวสาร ควรดาํเนินการจดัซืMออุปกรณ์
การกระจายเสียงทีมีเทคโนโลยีในระดับสูงเพือคุณภาพเสียง 
ควรอบรมพฒันาใหค้วามรู้ในเรืองการติดตัMงและการซ่อมบาํรุง  

  1.4 ดา้นกิจกรรมเสริม ควรจดัตัMงชมรมผูรั้บผิดชอบ
การดําเนินงานหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวดั
นครปฐม การจดัโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการของหอกระจาย
ข่าวสาร หรือเชือมโยงกับกิจกรรมของหมู่บ้าน งานประเพณี 
วนัสาํคญัต่างๆ ทางศาสนา  เพือทีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู ้ฟัง และนํามาวาง
แผนการดํา เ นินงานหอกระจายข่าวสารให้ เ ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ตอ้งนําเรื องหอกระจายข่าวสาร(เสียงตามสาย)เขา้ประชุมใน
ระดบัชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล /เทศบาลทุกครัM ง รวมถึง
การแลกเปลียนข่าวสารระหว่างกันในต่างพืMนที  (พนัธมิตร
ข่าวสาร) ควรมีการปิดประกาศข่าวสารให้ประชาชนไดท้ราบ
ประกอบดว้ย  

2. การจดัการกระจายเสียงหอกระจายข่าวสารพบแนว
ทางการพฒันา ดา้นผูจ้ดัการกระจายเสียง ดา้นเนืMอหาสาร ดา้น
รูปแบบการจดัรายการ ดา้นการมีส่วนร่วมของผูฟั้ง ดงันีM  

  2.1 ดา้นผูจ้ดัการกระจายเสียง ควรมีการอบรมพฒันา
ความรู้ มีแผนผงัปฏิบติัรายการ สรุปรายงานการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารประจาํเดือน จดัเวทีการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความ
คิดเห็นระหวา่งผูจ้ดัการกระจายเสียงเพือสาํรวจวิเคราะห์ปัญหา
ความตอ้งการของชุมชน ควรมีการเตรียมตวัก่อนการพูด โดย
ศึกษาเรื องราว หรือข่าวสารทีจะพูดให้เขา้ใจ มีการจัดระบบ
เวลาในการกระจายเสียงเพือป้องกนัปัญหาเสียงแทรกกนัของ
หอกระจายข่าวสารแต่ละหมู่บา้น  ควรเชิญผูบ้ริหารมาดาํเนิน
รายการหอกระจายข่าวสารในบางครัM ง เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วมจัดการกระจายเสียง และควรมีการ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผูที้มีส่วนร่วมดาํเนินรายการหอกระจาย
ข่าวสาร  

   2.2 ด้านเนืM อหาสาร ควรเสนอข่าวให้เป็นกลาง 
เนืM อหาข่าวสารต้องถูกต้องและทันสมัย เป็นข่าวสารที เป็น
ประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน เรียบ
เรียงเนืM อหาจัดลําดับความสําคัญของเนืM อหา ควรขอความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ดา้นขอ้มูล ข่าวแจก และ ซีดีความรู้
ทุกประเภท เนืMอหาควรมีความหลากหลายให้ครอบคลุมทุกเพศ
ทุกวยั มีหลกัฐานในการนาํเสนอเนืMอหาสามารถบอกแหล่งทีมา
ของข้อมูลได้ ควรมีเทคนิคในการนําเสนอ การสอดแทรก
อารมณ์ขนั/บนัเทิง 

  2.3 ดา้นรูปแบบการจดัรายการ ควรมีรูปแบบการจดั
รายการทีหลากหลายสลบัสับเปลียนกนัไปเพือไม่ให้เกิดความ
จาํเจกบัผูฟั้ง ควรร่วมมือกนัผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ข่าวบริการประชาชน ธรรมบรรยาย การประกาศขอ้ความสัMนๆ 
การบรรยาย การสมัภาษณ์ รายการสนทนา  เป็นตน้ 

  2.4 ด้านการมีส่วนร่วมของผูฟั้ง ควรนําเรื องหอ
กระจายข่าวสารเขา้ไปพูดคุยในเวทีประชาคมหรือการประชุม
ประจาํเดือนของหมู่บ้าน ควรเปิดโอกาสให้ผูฟั้งเขา้มามีส่วน
ร่วมในทุกขัMนตอนตัMงแต่เริมโครงสร้าง จนกระทังถึงการจดัการ
กระจายเสียง สร้างทีมการจัดการกระจายเสียงชุมชนให้
หลากหลายเพือเพิมศกัยภาพและความเชียวชาญเฉพาะดา้น 
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สรุป 
การศึกษาวิจัยเรื องแนวทางการพฒันาหอกระจาย

ข่าวสาร อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมพบวา่หอกระจายข่าวสาร
สามารถมีบทบาทสําคัญต่อการเป็นเครื องมือสือสารเพือการ
พฒันาของชาวบา้น เป็นสือชุมชนตามแนวคิดสือของชุมชน โดย
ชุมชน เพือชุมชน ได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างให้เกิด
การรวมตวัเป็นเครือข่าย(พนัธมิตรข่าวสาร) สร้างเอกลกัษณ์ทีโดด
เ ด่น  มีการรวมตัวของแกนนําและชุมชนที ชัด เจน และมี
ความสัมพนัธ์อนัดี  และสามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางการ
พฒันาหอกระจายข่าวสารในชุมชนอืนไดต้่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
งานวจิยัแนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสาร อาํเภอ

บางเลน จังหวดันครปฐม เสนอแนวทางในการพฒันาหอ
กระจายข่าวสารไว ้2 แนวทางหลกัคือ  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ผลักดันให้เกิดนโยบายการพัฒนาหอกระจาย

ข่าวสารในแผนของระดับประเทศ แผน จังหวดั แผนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน การจดัการบริหารงบประมาณและ
เรืองการพฒันาบุคลากรก็จะเชือมโยงเรืองของงบประมาณดา้น
การพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2) มีนโยบายและแผนกลยุทธ์รวมถึงแนวปฏิบติัการ
พฒันาหอกระจายข่าวสารดา้นการบริหารจดัการและการจดัการ
กระจายเสียง ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

3)  มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผลกัดนัในเรื องของหอกระจายข่าวสารเขา้ไปอยู่ในวาระการ
ประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้น 

4)  มีหน่วยงานที ทําหน้าที ให้การสนับสนุนหอ
กระจายข่าวสารอยา่งชดัเจน 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1) มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐมในฐานะมหาวิทยาลยั

ของทอ้งถินควรให้การสนบัสนุน โดยจดัอบรมให้ความรู้ดา้น
การบริหารจัดการ และการจัดการกระจายเสียงหอกระจาย
ข่าวสาร รวมถึงเรือง “การสนับสนุนเนืMอหาข่าวสาร” ในเขต
อาํเภอบางเลน และพืMนทีอืนๆ 

2) การทาํงานร่วมกันเป็นเครือข่ายจดัตัM ง “ชมรมหอ
กระจายข่าวสาร” เพือเป็นศูนยก์ลางการกระจายขอ้มูลข่าวสาร 

สนบัสนุนในภาระกิจต่างๆ การอบรมพฒันา การซ่อมบาํรุง การ
พฒันาเทคนิคการกระจายเสียงอยา่งเป็นรูปธรรม  

3) ชุมชนควรมีการให้รางวัลแก่ผู ้ปฏิบัติงานหอ
กระจายข่าวสาร เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน อาทิ
เช่น โล่ห์รางวลั เกียรติบตัร หรือการแสดงความชืนชม การให้
เกียรติ และการยอมรับในความเสียสละที บุคคลเหล่านีM ทํา
ประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน 

4) นาํแนวทางการพฒันาหอกระจายข่าวสารดา้นการ
บริหารจดัการและการจดัการกระจายเสียงไปปรับใชใ้นพืMนที
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขัMนตอนเพือ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
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