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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื อง “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
เพื อสํารวจจํา นวนหอกระจายข่า วสาร ที ยัง มี ก ารดํา เนิ นงาน
เพือศึ กษาสภาพการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสาร เพือสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการดําเนิ นงานหอกระจาย
ข่าวสาร และเพือหาแนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ผลการวิจยั พบว่าหอกระจายข่าวสารในอําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ทียังมีการดําเนิ นงานอยู่มีจาํ นวน 88 หอ คิด
เป็ นร้อยละ 55.7 ผลการศึกษาสภาพการดําเนิ นงานหอกระจาย
ข่าวสาร พบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการหอกระจายข่าวสารส่ วนใหญ่
เป็ นกํา นัน /ผู ้ใ หญ่ บ้า น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.8 แหล่ ง ที มาของ
งบประมาณที ใช้ใ นการดํา เนิ น งานหอกระจายข่ าวสาร ส่ ว น
ใหญ่ได้มาจากอบต./เทศบาล คิดเป็ นร้อยละ 81.8 เนืM อหาใน
การนําเสนอผ่านหอกระจายข่าวสารส่ วนใหญ่เป็ นการประกาศ
นัดหมาย/แจ้งประชุม คิดเป็ นร้อยละ 83.0 ด้านการมีส่วนร่ วม
พบว่าส่วนใหญ่ผูฟ้ ังมีการรับฟังอย่างเดียว คิดเป็ นร้อยละ 70.1
ความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการดําเนิ นงานหอกระจาย

ข่ า วสารพบว่า ภาพรวมความพึ ง พอใจด้า นการรั บ ฟั ง ด้า น
เนืM อ หาและรู ปแบบการนํา เสนอ ด้านการดํา เนิ นงานของหอ
กระจายข่าวสาร และด้านประโยชน์ของการรับฟังอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนด้านการมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการ
หาแนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอําเภอบางเลน
จั ง ห วั ด 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) สรุ ปได้ 2 ประเด็นหลักคือ การบริ หารงานหอ
กระจายข่ า วสาร และการจัด การกระจายเสี ย งหอกระจาย
ข่าวสาร
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา หอกระจายข่าวสาร สื อชุมชน
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
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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
อําเภอบางเลน เป็ นอําเภอหนึงใน 7 อําเภอของจังหวัด
นครปฐม ซึงอยูห่ ่างไกลจากพืMนทีตัMงจังหวัดมากทีสุ ด โดยตัMงอยู่
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัด แม้ปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ น
การสื อสารจะแผ่ ข ยายไปยัง พืM น ที ต่ า งๆ แต่ ก็ ย งั ไม่ ส ามารถ
ครอบคลุ ม พืM น ที ทัMง หมดที ตัMง อยู่ใ นการบริ ห ารขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล 15 แห่ ง (172 หมู่บา้ น) เทศบาล 4 แห่ ง (23
ชุ ม ชน) การสื อสารในชุ ม ชนอย่ า ง “หอกระจายข่ า วสาร”
ปั จจุบนั นิ ยมเรี ยกกันอย่างแพร่ หลายว่า “เสี ยงตามสาย” จึ งมี
บทบาทในการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์
ข้อ มู ล ที เป็ นเรื องราวภายในชุ ม ชนและภายนอกชุ ม ชน โดย

สามารถเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายและนับวันจะเพิมบทบาทในการ
เข้าถึงชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบทมากยิงขึMน หอกระจายข่าว
เป็ นเครื องมือการสื อสารชนิ ดหนึ งที บ่ งชีM ถึงความพยายามใน
การพึงตนเองของชุมชนเพือกระจายข่าวสารให้แพร่ หลายเป็ นที
รั บ รู ้ แ ก่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนได้อ ย่า งทัวถึ ง และรวดเร็ ว ทัน ต่ อ
เหตุก ารณ์ (พิ ไ ลพรรณ กาญจนลัก ษณ์ ,2533: 46-48) หอ
กระจายข่ า วซึ งเป็ นช่ อ งทางแบบชุ ม ชน (localized) ใช้
เทคโนโลยีระดับตํา ต้นทุนตํา และในขณะที สื อทางเสี ยงนัMน
เป็ นสื อที มีอิทธิ พลต่อชนบทในยุคก่อนหน้าโทรทัศน์ แต่ทว่า
เนื องจากเป้ าหมายการใช้วิทยุในท้องถินนัMนถูกเน้นหนักไปใน
ด้านธุ รกิ จ จนเอามาใช้ป ระโยชน์ เพือการพัฒนาสังคมไม่ไ ด้
ด้วยเหตุนM ี จึงเกิ ดหอกระจายข่าวสารและเสี ยงตามสายมาเติ ม
ช่องว่างทางหน้าทีดังกล่าว (สุมน โมรากุล 2539)
หอกระจายข่ า วสารคื อ การสื อสารชุ ม ชนที ทํา ให้
ประชาชนได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารที จํา เป็ นแก่ ก ารดํา รงชี วิต มี
ความรู ้ ความเข้าใจถึ งความจําเป็ นในการพัฒนา จึ งถื อว่าการ
สื อสารเป็ นปั จจัยที สําคัญปั จจัยหนึ งในการพัฒนาสังคม หรื อ
พัฒนาท้องถิน (เกศินี จุฑาวิจิตร,2542: 65) จากการทีมีหมู่บา้ น
แทบทุ ก แห่ ง ถ่ า ยทอดข่ า วสารจากวิท ยุก ระจายเสี ย งผ่า นหอ
กระจายข่าวสารเป็ นประจํา ดังนัMนจึ งไม่น่าแปลกใจทีพบว่าใน
การสนทนาชุมชน มักได้ยินเสมอว่าหอกระจายข่าวสารไม่เห็น
แตกต่างจากวิทยุกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เพราะเขาสามารถ
ทราบข่าวจากวิทยุหรื อโทรทัศน์ได้เช่นกัน ซึ งต้องมีการพูดคุย
ชีM แ จงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งที ว่า แท้จ ริ ง แล้ว คนในชุ ม ชน
สามารถกําหนดได้ว่าต้องการฟั งเรื องอะไร ต้องการฟั งอะไร
ต้องการฟังเวลาไหนจากหอกระจายข่าวสารได้ ในขณะทีเราไม่
สามารถกํา หนดลัก ษณะเหล่ า นีM ได้จ ากวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์
นอกจากนีM ยังพบว่า การขาดความร่ วมคิ ด และร่ วมทํา งานหอ
กระจายข่าวสาร เป็ นเหตุทีมาของปั ญหาในการดําเนินงานต่างๆ
เช่ น ไม่ ไ ด้รั บ ความสนใจฟั ง ชุ ม ชนไม่ เ ข้า มาช่ ว ยเหลื อ เมื อ
อุปกรณ์ชาํ รุ ด เมือรับฟังแล้วไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (ดวงพร
คํานูณวัฒน์ และคณะ, 2545: 2-3)
อย่างไรก็ตาม Beltran ได้กล่าวไว้วา่ การสื อสารเป็ น
สิ งจํา เป็ นและเป็ นเครื องมื อ อัน ทรงอํา นาจอย่างหนึ งในการ
พัฒนาประเทศ แต่อาํ นาจดังกล่าวไม่ใช่อาํ นาจวิเศษ และไม่
อาจก่อให้เกิดการพัฒนาได้โดยตัวของมันเอง (Beltran, 1978
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:23) ฉะนัMนจึ งจําเป็ นต้องดําเนิ นการศึ กษาเพือหาแนวทางการ
พัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร โดยเริ มตัMง แต่ ก ารศึ ก ษาความ
เหมาะสมของสถานทีตัMงของหอกระจายข่าวสาร สภาพอุปกรณ์
เครื องขยายเสี ยง สถานทีใช้ในการจัดทํารายการ การวิเคราะห์
และหลักการคัดเลือกข่าว แหล่งที มาของข่าวสาร การจัดผัง
รายการข่ าว งบประมาณในการดําเนิ นงาน ช่ วงเวลาที เปิ ด
กระจายเสี ยง การจัดเสนอเนืM อหารายการ วิธีการเสนอ/รู ปแบบ
รายการ การซ่อมบํารุ งหอกระจายข่าวสาร และระดับการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนทัMง นีM เพื อให้ ก ารใช้ง านของหอกระจาย
ข่าวสารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ซึ งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
โดยตรงแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในด้านการช่วยส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เป็ นเครื องมือในการช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือสํารวจจํานวนหอกระจายข่าวสาร อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมทียังมีการดําเนินงาน
2. เพือศึกษาสภาพการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสาร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3. เพือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
ดําเนินงานหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
4. เพือหาแนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่า วสาร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วรรณกรรมทีเ. กีย. วข้ อง
หอกระจายข่าวและเสี ยงตามสาย (กาญจนา แก้ว
เทพ และคณะ, 2543:44-45) หอกระจายข่าวเป็ นสื อท้องถิน
ขนาดเล็กระดับหมู่บา้ น ประเภทสื อกระจายเสี ยง ในทางเทคนิ ค
หอกระจายข่าวสารจะประกอบด้วยลําโพงกระจายเสี ยง เครื อง
กระจายเสี ยงทีอาจจะตัMงอยูท่ ีบ้านกํานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น เครื อง
เล่นเทป วิทยุ ไมโครโฟน และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ประกอบการ
กระจายเสี ยงเพือให้คนในชุมชนหมู่บา้ นทัMงหมดได้รับฟัง
“เสี ยงตามสาย” เป็ นสื อเฉพาะกิจประเภทการกระจาย
เสี ยงในระดับชุ มชนอี กประเภทหนึ งเช่ นเดี ยวกับหอกระจาย
ข่าว หลักการทํางานของเสี ยงตามสายก็เหมือนกับหอกระจาย

ข่าว หรื ออาจจะดัดแปลงมาจากหอกระจายข่าว คือมีศูนย์กลาง
ทีมีเครื องกระจายเสี ยงอยู่ทีหนึ ง จากนัMนก็มีการต่อลําโพงเป็ น
เครื อข่ายไปทัวอาณาบริ เวณชุมชน สําหรับระบบการกระจาย
ข่าวสารก็ดาํ เนินการเช่นเดียวกับหอกระจายข่าวทุกประการ
จากการศึกษางานวิจยั ที สํารวจปั ญหาการดําเนิ นงาน
ของหอกระจายข่าวสารของ (ดวงพร คํานู ณวัฒน์ และคณะ,
2544: 140-141) พบว่า
1. ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบการจัดการกระจายเสี ยงทีมีทM งั
ที เป็ นคณะกรรมการและบุ ค คลเดี ย วมัก เป็ นคณะกรรมการ
ประจําหมู่บ้านและผูใ้ หญ่บ้าน บุ คคลเหล่านีM ตอ้ งดู แลทัMงการ
บริ หารงานหอกระจายข่า วสารและการจัด การกระจายเสี ย ง
ในขณะทีมีภารกิ จอืนที ต้องรับผิดชอบทัMงการทํามาหากิ นและ
งานส่ วนรวมอื นของชุมชน จึ งไม่สามารถจัดสรรเวลาในการ
ดําเนินงานหอกระจายข่าวสารอย่างเต็มที
2. สถานทีตัMงเครื องมืออุปกรณ์ในการกระจายเสี ยงมัก
อยูท่ ีบ้านผูใ้ หญ่บา้ น การที เครื องมือเหล่านีM ตM งั อยูท่ ีบ้านใครคน
ใดคนหนึ ง อาจก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาการผูก ขาดการใช้แ ละการ
จัดการ รวมถึงไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้หรื อใช้อย่างสะดวก ทําให้
ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสารของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เกิดขึMน
3. ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีส่วนร่ วมการดําเนิ นงาน
หอกระจายข่าวสาร ตัMงแต่ในขัMนตอนของการก่ อตัMง หรื อการ
ได้มา การร่ วมคิ ดถึ งเป้ าหมายของการใช้หอกระจายข่าวสาร
การบริ ห ารหอกระจายข่ า วสาร ตลอดจนการผลิ ต และการ
เผยแพร่ กระจายเสี ยง ประชาชนส่ วนใหญ่ตกอยู่ในฐานะของ
ผูร้ ับฟังเท่านัMน
4. ประชาชนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของหอ
กระจายข่ า วสาร ไม่ มี ค วามรู ้ สึ ก เป็ นเจ้ า ของ จึ ง ไม่ มี ก าร
สนับสนุนให้มีการใช้หอกระจายข่าวสารอย่างจริ งจัง
อย่างไรก็ตามการดําเนิ นงานของหอกระจายข่าวสาร
ต้องเกียวข้องกับปั จจัยต่างๆ หลายประการทัMงทางด้านเทคนิ ค
วิชาช่าง และการบริ หารจัดการ นอกจากนีM การดําเนิ นงานของ
หอกระจายข่าวสารควรพัฒนาเพือให้ทนั กับการเปลี ยนแปลง
ของสังคม ทัMงทางด้านเทคโนโลยี การจัดการกระจายเสี ยง และ
ด้านการบริ หารจัดการ ซึ งจะทําให้การจัดตัMงมีความคุม้ ค่า เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริ ง
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิ จั ย ครัM ง นีM ใช้ ร ะเบี ยบ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative research)ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research)โดยมีขM นั ตอนในการวิจยั ดังนีM
1. สํา รวจจํานวนหอกระจายข่ า วสารที จัด ตัMงขึM น ใน
พืMนทีการบริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบล 15 แห่ งใน 172
หมู่บ้าน และเทศบาล 4 แห่ งใน 23 ชุมชน อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมทียังมีการดําเนินงานอยู่
2. คณะผู ้วิจัย นํา ผลการวิจัย ของข้อ ที 1 ที สํา รวจ
จํา นวนหอกระจายข่ า วสารในเขตอํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐมที ยัง มี ก ารดํา เนิ นงานอยู่ม าใช้โ ดยมี ป ระชากรคื อ ผู ้
ดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสารในเขตอํา เภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 88 รายโดยใช้แบบสอบถามเพือสอบถาม
สภาพการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสาร วิธีการบริ หารจัดการ
วิธีการจัดการกระจายเสี ยง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ปั ญหาและอุปสรรคของผูด้ าํ เนิ นงาน
หอกระจายข่ า วสารรวมทัMง ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการ
ดําเนินงานของหอกระจายข่าวสาร
3. สํา รวจความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การ
ดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสารในเขตอํา เภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
ประชากรคื อประชาชนที อยู่ในพืMนที อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม จํานวนทัMงสิM น 62,277 คน กลุ่มตัวอย่างคื อ
ประชาชนทีอยูใ่ นพืMนทีอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมทีรับฟัง
ข่าวสารจากหอกระจายข่าวสารทียังมีการดําเนิ นงานอยู่ โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัMนภูมิ(stratified random sampling)
(Gall et al,1996: 227) ตามพืMนทีทีประชากรอาศัยอยู่ ร่ วมกับ
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) ได้จาํ นวน 397
คน ใช้แบบสอบถามเพือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที
มีต่อการดําเนิ นงานของหอกระจายข่าวสารใน ด้านการรับฟั ง
ด้านเนืMอหาและรู ปแบบการนําเสนอ ด้านการดําเนินงานของหอ
กระจายข่าวสาร ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านประโยชน์ของการรับ
ฟังรวมทัMงข้อเสนอแนะในการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
4. ผลการวิจัยจากข้อ 2 และ3 นํามาซึ งการหาแนว
ทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม

ประชากรคื อ กลุ่ม ผูด้ าํ เนิ นงานหอกระจายข่า วสาร
ผู ้ฟั ง ที มี ส่ ว นร่ วมในการดํา เนิ น งานการกระจายข่ า วสาร
หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง
กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ ตัว แทนผู ้ด ํา เนิ น งานหอกระจาย
ข่าวสาร ตัวแทนผูฟ้ ังทีมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานการกระจาย
ข่าวสาร ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน
หอกระจายข่ า วสารจํา นวน 24 คน
ประกอบด้ว ยผู ้
ดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสาร 8 คน ผูฟ้ ั งที มีส่วนร่ วมในการ
ดํา เนิ น งานหอกระจายข่ า วสารจํา นวน 8 คน เจ้า หน้า ที จาก
อบต./เทศบาล 8 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง(Purposive
sampling) (สิ น พัน ธุ์ พิ นิ จ ,2547:129) ตามเกณฑ์ ผ ลการ
ดําเนิ นงาน การจัดการกระจายเสี ยง และการมี ส่วนร่ วมที ได้
กําหนดขึMน ใช้การจัดประชุมระดมสมอง (Brainstorming) โดย
ให้ผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ ม ร่ ว มกัน ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ เ พือหาแนว
ทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในเขตอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
สรุปผลการวิจยั
จากการวิ จัย ที ได้นํา มาซึ งการสรุ ป ผลการวิ จัย ตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อได้ดงั นีM
1. ผลการศึกษาจํานวนหอกระจายข่าวสาร อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ทียังมีการดําเนิ นงานอยู่ จากจํานวนหอ
กระจายข่ า วสารที จัด ตัMง ขึM น ในพืM น ที การบริ ห ารขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบล 15 แห่ ง (172 หมู่บา้ น) เทศบาล 4 แห่ ง (23
ชุมชน) ทัMงสิM น 158 หอ พบว่าหอกระจายข่าวสารที ยังมี การ
ดําเนิ นงานในอําเภอบางเลนมีจาํ นวน 88 หอ คิดเป็ นร้ อยละ
55.7
2. ผลการศึ ก ษาสภาพการดํา เนิ น งานหอกระจาย
ข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมจํานวน 88 หอพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 84.1
ด้านอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 44.3
ด้านการศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึ กษา คิดเป็ นร้อย
ละ 43.2 ด้านอาชี พส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม คิ ด
เป็ นร้อยละ 62.5 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001 –
10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.4 หอกระจายข่าวสารส่ วนใหญ่
เปิ ดดําเนิ นงานมาเป็ นระยะเวลา 1 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.8
รองลงมาเป็ นเวลา 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.9 และสามารถ
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สรุ ปข้อมูลสภาพการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสารเป็ น 4 ด้าน
ดังนีM
ด้านผูร้ ับผิดชอบหอกระจายข่าวสาร
พบว่าผูด้ าํ เนิ นรายการหอกระจายข่าวสารส่ วนใหญ่
เป็ นกํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 64.8 รองลงมาเป็ นผูน้ าํ
ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 ไ ม่ ผ่ า น การ อ บ ร ม การ เ ป็ น ผู ้
ประกาศข่าว คิดเป็ นร้อยละ 75.0
ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย
คณะกรรมการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 47.7 และไม่มีการส่ ง
คนทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานหอกระจายข่าวสารเข้ารับการ
อบรมเพิมเติมความรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 59.1
ด้านการบริ หารหอกระจายข่าวสาร
พบว่าส่ วนใหญ่มีการประชุมวางแผนการทํางานและ
แบ่งงานกันเป็ นบางครัMง คิดเป็ นร้อยละ 58.0 มีการประสานขอ
ความร่ วมมือสนับสนุนกับแหล่งข้อมูลทัMงทีเป็ นหน่วยงานรัฐใน
ท้อ งถิ นหรื อ ผูน้ ํา ชุ ม ชน รวมทัMง อาสาสมัครและหน่ ว ยงานที
เกี ยวข้องเป็ นบางครัM ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.0 แหล่งที มาของ
งบประมาณที ใช้ใ นการดํา เนิ น งานหอกระจายข่ าวสาร ส่ ว น
ใหญ่ได้มาจากอบต./เทศบาล คิดเป็ นร้อยละ 81.8 สถานที ตัMง
หอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เป็ นบ้านผูใ้ หญ่บา้ น/กํานัน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.1 สถานทีตัMงปั จจุบนั อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี คิดเป็ น
ร้อยละ 58.0 แต่สภาพปั จจุบันของอุปกรณ์ เครื องมื อในการ
ดําเนินงานของหอกระจายข่าวสารต้องปรับปรุ ง คิดเป็ นร้อยละ
53.4 ส่ วนใหญ่มีการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในการทํางานเป็ น
บางครัM ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.0 กรณี ทีต้อ งซ่ อ มแซมอุป กรณ์
เครื องมือในการดําเนิ นงานของ หอกระจายข่าวสารส่ วนใหญ่
จะส่งซ่อม คิดเป็ นร้อยละ 72.7
ด้านการจัดการกระจายเสี ยง
พบว่าความถีในการประกาศโดยเฉลียต่อสัปดาห์ส่วน
ใหญ่ประกาศ 1 ครัMง และ 2 ครัMงต่อสัปดาห์ เท่ากัน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.4 รู ปแบบในการกระจายเสี ยงส่ วนใหญ่ใช้วิธีประกาศ
สด คิดเป็ น ร้อยละ 89.8 ภาษาทีใช้ในการประกาศข่าวสาร
เป็ นภาษากลาง คิดเป็ นร้ อยละ 56.8 ส่ วนใหญ่ไม่มีการจัดผัง
รายการหอกระจายข่าวสาร คิดเป็ นร้อยละ 70.5
เ นืM อ ห า
ในการนํา เสนอผ่ า นหอกระจายข่ า วสารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
ประกาศนัดหมาย/แจ้งประชุ ม คิดเป็ นร้อยละ 83.0 รองลงมา

เป็ นกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ อบต./เทศบาล คิดเป็ นร้อยละ
78.4 ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในการกระจายเสี ยงคือช่วงเวลา 06.31
– 07.30 น. คิดเป็ นร้อยละ 45.5
ด้านผูร้ ับฟังหอกระจายข่าวสารและการมีส่วนร่ วม
พบว่าส่ วนใหญ่ผูฟ้ ั งมี การรั บฟั งอย่างเดี ยว คิ ดเป็ น
ร้อยละ 70.1 และมีการเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้าน/ผูฟ้ ัง แสดงความ
คิ ดเห็ นในการพัฒนาการดํา เนิ นงานหอกระจายข่า วสารเป็ น
บางครัMง คิดเป็ นร้อยละ 45.5
3. ผลการศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที มี ต่อ
การดํา เนิ น งานหอกระจายข่ า วสารอํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 51.6 ด้านอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิ ด
เป็ นร้ อยละ 27.5
ด้านการศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 46.9 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 34.8
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการรับฟังหอกระจายข่าว
สารส่วนใหญ่ รับฟังหอกระจายข่าวสารในช่วงเช้าคิดเป็ นร้อย
ละ 81.7 ชอบฟังการแจ้งความเคลือนไหวในชุมชนคิดเป็ นร้อย
ละ 39.9 รองลงมาชอบฟังกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ อบต./
เทศบาลคิดเป็ นร้อยละ 36.6 ส่ วนใหญ่ฟังหอกระจายข่าวสาร
เป็ นประจําคิดเป็ นร้อยละ 58.2 ส่ วนใหญ่รับฟังข่าวสารจากหอ
กระจายข่าวสารที บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 87.5 เมือรับฟั งข่าวสาร
จากหอกระจายข่าวสารแล้วส่ วนใหญ่นําไปเป็ นหัวข้อในการ
สนทนาต่อ คิดเป็ นร้อยละ 58.0 และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน/
เข้าร่ วมกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 55.7
ความพึงพอใจของประชาชนที มี ต่อการดําเนิ นงาน
ของหอกระจายข่าวสารพบว่าภาพรวมความพึงพอใจด้านการ
รับฟัง ด้านเนืM อหาและรู ปแบบการนําเสนอ ด้านการดําเนิ นงาน
ของหอกระจายข่าวสารและด้านประโยชน์ของการรับฟังอยูใ่ น
ระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ผลจากการหาแนวทางการพัฒ นาหอกระจาย
ข่ า วสารในเขตอํา เภอบางเลน จัง หวัด นครปฐม ด้ว ยการจัด
ประชุมระดมสมอง (Brainstorming) สรุ ปได้ 2 ประเด็นหลักคือ
การบริ หารงานหอกระจายข่าวสาร และการจัดการกระจายเสี ยง
หอกระจายข่าวสาร
1. การบริ หารงานหอกระจายข่าวสารพบแนวทางการ
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พัฒนา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ที
ใช้ในการดําเนินงาน ด้านกิจกรรมเสริ ม ดังนีM
1.1 ด้านงบประมาณ ควรผลักดันให้งบประมาณการ
บริ หารงานหอกระจายข่าวสารเข้าไปอยู่ในแผนจังหวัด แผน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น การจั ด หาทุ น ในการ
ดํา เนิ น งานหอกระจายข่ า วสาร ผลัก ดัน การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในด้านการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหน่วยงานทีเกียวข้อง
1.2 ด้า นบุ ค ลากร ควรดํา เนิ น งานในรู ป แบบ
คณะกรรมการเพือให้มีคณะทํางานที หลากหลายสามารถเป็ น
ตัวแทนในการดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพือให้
การดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนือง ควรได้บุคคลทีมีจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบสูง
1.3 ด้านอุปกรณ์ ทีใช้ในการดําเนิ นงาน ควรมี จุด
ศูนย์กลางในการซ่ อมบํารุ ง ร้านประจํา หรื อมีช่างในกลุ่มของ
หอกระจายข่าวสารซ่ อมอุปกรณ์ ควรมีการตรวจสอบและเช็ค
สภาพของอุ ป กรณ์ ก ระจายเสี ย งอย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครัM ง จุ ด
กระจายข่าวสารควรตัMงอยูใ่ นทีสาธารณะ (ศาลาประชาคม) การ
สร้ า งหอกระจายข่ า วสารให้เ ป็ นศู น ย์ร วมของชุ ม ชนในการ
กระจายข่าวสาร โดยมีการให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
หรื อเข้ามาใช้หอกระจายข่าวสาร ควรดําเนิ นการจัดซืM ออุปกรณ์
การกระจายเสี ยงที มี เทคโนโลยีในระดับสู งเพือคุ ณภาพเสี ยง
ควรอบรมพัฒนาให้ความรู ้ในเรื องการติดตัMงและการซ่อมบํารุ ง
1.4 ด้านกิจกรรมเสริ ม ควรจัดตัMงชมรมผูร้ ับผิดชอบ
การดํา เนิ น งานหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม การจัดโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการของหอกระจาย
ข่าวสาร หรื อเชื อมโยงกับกิ จกรรมของหมู่บ้าน งานประเพณี
วันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา เพือทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ต้อ งมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ฟั ง และนํา มาวาง
แผนการดํ า เนิ น งานหอกระจายข่ า วสารให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ ให้ส อดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ต้องนําเรื องหอกระจายข่าวสาร(เสี ยงตามสาย)เข้าประชุมใน
ระดับชุมชน องค์การบริ หารส่วนตําบล /เทศบาลทุกครัMง รวมถึง
การแลกเปลี ยนข่ า วสารระหว่า งกัน ในต่ า งพืM น ที (พัน ธมิ ต ร
ข่าวสาร) ควรมีการปิ ดประกาศข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ
ประกอบด้วย

2. การจัดการกระจายเสี ยงหอกระจายข่าวสารพบแนว
ทางการพัฒนา ด้านผูจ้ ดั การกระจายเสี ยง ด้านเนืM อหาสาร ด้าน
รู ปแบบการจัดรายการ ด้านการมีส่วนร่ วมของผูฟ้ ัง ดังนีM
2.1 ด้านผูจ้ ดั การกระจายเสี ยง ควรมีการอบรมพัฒนา
ความรู ้ มีแผนผังปฏิบตั ิรายการ สรุ ปรายงานการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารประจําเดือน จัดเวทีการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความ
คิดเห็นระหว่างผูจ้ ดั การกระจายเสี ยงเพือสํารวจวิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของชุมชน ควรมีการเตรี ยมตัวก่อนการพูด โดย
ศึ กษาเรื องราว หรื อข่าวสารที จะพูดให้เข้าใจ มี การจัดระบบ
เวลาในการกระจายเสี ยงเพือป้ องกันปั ญหาเสี ยงแทรกกันของ
หอกระจายข่าวสารแต่ละหมู่บา้ น ควรเชิ ญผูบ้ ริ หารมาดําเนิ น
รายการหอกระจายข่าวสารในบางครัMง เปิ ดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่ า งๆ ในชุ ม ชนเข้า ร่ ว มจัด การกระจายเสี ย ง และควรมี ก าร
ประกาศเกี ยรติคุณแก่ผูท้ ี มีส่วนร่ วมดําเนิ นรายการหอกระจาย
ข่าวสาร
2.2 ด้า นเนืM อ หาสาร ควรเสนอข่ า วให้ เ ป็ นกลาง
เนืM อ หาข่ า วสารต้อ งถู ก ต้อ งและทัน สมัย เป็ นข่ า วสารที เป็ น
ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เรี ยบ
เรี ย งเนืM อ หาจัด ลํา ดับ ความสํ า คัญ ของเนืM อ หา ควรขอความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้านข้อมูล ข่าวแจก และ ซี ดีความรู ้
ทุกประเภท เนืMอหาควรมีความหลากหลายให้ครอบคลุมทุกเพศ
ทุกวัย มีหลักฐานในการนําเสนอเนืM อหาสามารถบอกแหล่งทีมา
ของข้อ มู ล ได้ ควรมี เ ทคนิ ค ในการนํา เสนอ การสอดแทรก
อารมณ์ขนั /บันเทิง
2.3 ด้านรู ปแบบการจัดรายการ ควรมีรูปแบบการจัด
รายการที หลากหลายสลับสับเปลียนกันไปเพือไม่ให้เกิดความ
จําเจกับผูฟ้ ั ง ควรร่ วมมือกันผลิตรายการในรู ปแบบต่างๆ เช่น
ข่าวบริ การประชาชน ธรรมบรรยาย การประกาศข้อความสัMนๆ
การบรรยาย การสัมภาษณ์ รายการสนทนา เป็ นต้น
2.4 ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของผูฟ้ ั ง ควรนํา เรื องหอ
กระจายข่าวสารเข้าไปพูดคุยในเวทีประชาคมหรื อการประชุม
ประจําเดื อนของหมู่บ้าน ควรเปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ ั งเข้ามามีส่วน
ร่ วมในทุกขัMนตอนตัMงแต่เริ มโครงสร้าง จนกระทังถึงการจัดการ
กระจายเสี ย ง สร้ า งที ม การจัด การกระจายเสี ย งชุ ม ชนให้
หลากหลายเพือเพิมศักยภาพและความเชียวชาญเฉพาะด้าน
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สรุป
การศึ ก ษาวิจัย เรื องแนวทางการพัฒ นาหอกระจาย
ข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพบว่าหอกระจายข่าวสาร
สามารถมี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การเป็ นเครื องมื อ สื อสารเพื อการ
พัฒนาของชาวบ้าน เป็ นสื อชุมชนตามแนวคิดสื อของชุมชน โดย
ชุมชน เพือชุมชน ได้จากการมีส่วนร่ วมของชุมชน สร้างให้เกิ ด
การรวมตัวเป็ นเครื อข่าย(พันธมิตรข่าวสาร) สร้างเอกลักษณ์ทีโดด
เด่ น มี ก ารรวมตั ว ของแกนนํ า และชุ ม ชนที ชั ด เจน และมี
ความสัมพันธ์อนั ดี และสามารถนําไปปรั บใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนาหอกระจายข่าวสารในชุมชนอืนได้ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอ
บางเลน จังหวัด นครปฐม เสนอแนวทางในการพัฒ นาหอ
กระจายข่าวสารไว้ 2 แนวทางหลักคือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด นโยบายการพัฒ นาหอกระจาย
ข่ า วสารในแผนของระดับ ประเทศ แผน จัง หวัด แผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน การจัดการบริ หารงบประมาณและ
เรื องการพัฒนาบุคลากรก็จะเชือมโยงเรื องของงบประมาณด้าน
การพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว
2) มีนโยบายและแผนกลยุทธ์รวมถึงแนวปฏิ บตั ิการ
พัฒนาหอกระจายข่าวสารด้านการบริ หารจัดการและการจัดการ
กระจายเสี ยง ร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) มี น โยบายส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชน
ผลักดันในเรื องของหอกระจายข่าวสารเข้าไปอยู่ในวาระการ
ประชุมประจําเดือนของหมู่บา้ น
4) มี ห น่ ว ยงานที ทํา หน้ า ที ให้ ก ารสนั บ สนุ น หอ
กระจายข่าวสารอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมในฐานะมหาวิทยาลัย
ของท้องถินควรให้การสนับสนุน โดยจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ น
การบริ ห ารจัด การ และการจัด การกระจายเสี ย งหอกระจาย
ข่าวสาร รวมถึงเรื อง “การสนับสนุ นเนืM อหาข่าวสาร” ในเขต
อําเภอบางเลน และพืMนทีอืนๆ
2) การทํางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายจัดตัMง “ชมรมหอ
กระจายข่าวสาร” เพือเป็ นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสาร

สนับสนุนในภาระกิจต่างๆ การอบรมพัฒนา การซ่อมบํารุ ง การ
พัฒนาเทคนิคการกระจายเสี ยงอย่างเป็ นรู ปธรรม
3) ชุ ม ชนควรมี ก ารให้ ร างวัล แก่ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านหอ
กระจายข่าวสาร เพือเป็ นขวัญและกําลังใจในการทํางาน อาทิ
เช่น โล่ห์รางวัล เกียรติบตั ร หรื อการแสดงความชืนชม การให้
เกี ย รติ และการยอมรั บ ในความเสี ย สละที บุ ค คลเหล่ า นีM ทํา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน
4) นําแนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารด้านการ
บริ หารจัดการและการจัดการกระจายเสี ยงไปปรับใช้ในพืMนที
โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขัMนตอนเพือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
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