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บทคัดยอ  
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับของพฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุกระจายเสียงของ “วิทยุกระจายเสียงเพื่อ

ชุมชนตางประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ” เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางสังคมซึ่งประกอบดวย 

เพศ อายุ สัญชาติ ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีพักในประเทศไทยกับพฤติกรรมการรับฟงและความพึงพอใจตอ

รายการและเทคนิค และเพื่อประเมินผลการ รับฟงทั้งดานเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยอาศัยขอมูล 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิง

ประจักษ  กลุมตัวอยางเปนผูรับฟงชาวตางประเทศในพ้ืนที่ท่ีสามารถรับสัญญาณการกระจายเสียงดวยแบบสอบถาม

ประกอบดวย 17 จังหวัด เปนการสุมตัวอยาง รวม 840 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาสหสัมพันธ การสัมภาษณหยั่งลึกโดยการคัดเลือกจากประชาชนที่เปนผูฟงชาวตางประเทศในแตละ

จังหวัด ท้ังนี้ เปนการคัดเลือกมาจากประชาชนผูรับฟงบางรายที่ตอบแบบสอบถาม จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 17 คน 

เปนผูใหขอมูลหลัก และวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวย การตีความ การเปรียบเทียบขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการ

สรุปผล และการวัดความเขมและความแรงของสัญญาณเสียงตามแบบสํารวจคุณภาพเทคนิคเพื่อเปนการประเมิน

ประสิทธิภาพของสัญญาณการกระจายเสียง เครื่องสงและอุปกรณทางเทคนิค  

ผลการวิจัยพบวา เพศเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการและเทคนิค   

สวนตัวแปร อายุ  สัญชาติ ระยะเวลา และวัตถุประสงคการพักไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการและเทคนิค 

และพบวา ผูฟงบางสวนเทานั้นที่ฟงรายการเพลงและขาว เหตุผลท่ีรับฟงรายการ คือ ความชอบในเสียงเพลงและความ

ตองการในการรับรูขาวสาร  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ คือ 1) เพ่ิมการประชาสัมพันธ 2) พัฒนา

ระบบเทคนิค 3) พัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาของผูดําเนินรายการ 4) ปรับปรุงผังรายการวิทยุให

เหมาะสมกับความตองการและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะแรงงานตางชาติ และ ยังพบวา ประสิทธิภาพ

ของสัญญาณการสงกระจายเสียงอยูในระดับดีเยี่ยม ดี และพอใจ ท้ังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 16 จังหวัด และไม

พบวามีประสิทธิภาพการรับฟงอยูในระดับเลวในพื้นที่ใด 
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ABSTRACT  
The purposes of the study of “Evaluation of the Listening to Radio Broadcasting for Foreign 

Community (AM 918 Kilohertz)” were to: a) study levels of behaviour of listening to the Radio Broadcasting 

for Foreign Community (AM 918 Kilohertz); b) investigate relationships between social characteristics (sex, 

age, nationality, time of listening, and purposes of staying in Thailand) and listening behaviour and 

satisfaction of programs and techniques; c) and to evaluate the results of listening both programmes and 

techniques of National Radio Broadcasting of Thailand, “Radio Broadcasting for Foreign Community (AM 

918 Kilohertz).”   

 This study was a survey research consisted of: a) quantitative data; b) qualitative data:and c) 

empirical data.  Samples were foreign listeners who were in the areas that could receive the broadcasting 

radio signals in 17 provinces (Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Nakhorn Pathom, Samuthsongkhram, 

Samutsakhorn, Samuthprakarn, Ayuthaya, Ang-thong, Nakhornnayok, Sraburi,  Chacheongsaw, Chonburi, 

Ratchaburi, Petchaburi, Kanchanaburi, and some parts of Suphanburi).  Random sampling was used in this 

study (840 foreign listeners) responding to the invented questionnaires.  There were also in-depth 

interviews of 17 foreign listeners (representing of each province) as a major respondent and evaluating the 

intensity and strength of sound signals according to the survey questionnaires of qualitative techniques to 

evaluate efficiency of broadcasting signals, sending machines, and technical equipments.   

It was found that only sex that was the variance that related to the satisfaction of programmes and 

techniques while there were no relationships between nationality, time of listening, and purpose of listening 

with satisfaction of programmes and techniques. Qualitative data were as follows:  only some of them 

listening to programmes of song and news.There were two reasons, i.e., they did not know that there were 

foreign language programmes of the Radio for Foreign Community and did not have a radio set. 

Improvement and development of programmes and techniques are as follows: Advertising more Radio for 

Foreign Community Improve the system of technique. Enhance the knowledge and ability of languages of 

radio announcers/hosts, Improve appropriate sets of radio programmes to suit the needs and behaviours 

target groups, particularly unskillful foreign laborers from neighborhood countries, and having to work at 

different times; Further, it was found that efficiency of broadcasting were in the level of the best, good and 

fair both in Bangkok and 16 provinces.  There was no bad efficiency in any parts of the country. 
 
Keywords : Evaluation Listening behavior and Radio for Foreign Community 
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คํานาํ  
คําวา “วิทยุ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือใชแทนคําวา Radio ในภาษาอังกฤษ 

ซึ่งหมายถึง การรับและสงขาวดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือคล่ืนวิทยุโดยไมตองใชสายเชื่อมตอกันระหวางเครื่องรับกับ

เครื่องสง หากสงขาวสารเปนรหัสสัญญาณไฟฟาอยางเดียวแทนภาษาพูดก็เรียกวา วิทยุโทรเลข (Radio Telegraph) 

เชน การสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงตาง ๆ ท่ีรับฟงกันอยูท่ัวไป 

กิจการวิทยุกระจายเสียงเร่ิมขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 7  โดยมี  พลเอกพระเจาบรมวงศเธอ

พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เปนพระบิดาแหงกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย 

กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2473   

ความวา “…การวิทยุกระจายเสียงที่ไดเร่ิมจัดขึ้นและทดลองตลอดมานั้น ก็ดวยความมุงหมายวาจะสงเสริมการศึกษา 

การคาขายและการบันเทิงแกพอคาประชาชน…” ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงไดใหความสําคัญแกวิทยุกระจายเสียงใน

ฐานะ ส่ือมวลชนระดับชาติท่ีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศและใหการศึกษาแกมวลชน   

สวนกระจายเสียงตางประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบในการสงกระจาย

เสียงเปนภาษาอังกฤษไปยังผูฟงชาวตางประเทศที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทยและตางประเทศ  รวมถึงชาวไทยที่

อาศัยอยูในตางประเทศดวย สําหรับผูฟงชาวไทยที่อาศัยอยูตางประเทศจะสงกระจายเสียงในระบบคลื่นส้ัน (Short 

wave) ซึ่งสามารถรับฟงไดทุกภูมิภาคของโลก และสงกระจายเสียงเปนภาษาอังกฤษสําหรับผูฟงชาวตางประเทศที่มีถิ่น

พักนักในไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 88 เมกกะเฮิรตซ และระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ 

 ภาษาอังกฤษ เปนหนึ่งในจํานวน 10 ภาคภาษาที่สวนกระจายเสียงตางประเทศดําเนินการสงกระจายเสียง 

สําหรับภาคภาษาอื่น ๆ ประกอบดวย ภาษาเยอรมัน  จีน  ญี่ปุน  มาเลเซีย  เขมร  ลาว  พมา  เวียดนาม  และภาษาไทย

เพ่ือชาวไทยที่พํานักอยูในตางประเทศ โดยสงกระจายเสียงในระบบคลื่นส้ันเชนเดียวกัน และชุมชนชาวตางประเทศของ

ภาคภาษาตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยสามารถรับฟงการสงกระจายเสียงไดที่ความถี่ เอ.เอ็ม.918 กิโลเฮิรตซไดอีก

ดวย 

การสงกระจายเสียงเปนภาคภาษาตางประเทศ เริ่มในป คศ.1938 เม่ือโลกแบงเปน 2 ฝาย และมีแนวโนมท่ี

อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  รัฐบาลไทยในขณะนั้นตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองแสดงแนวความคิด

และจุดยืนของไทยตอประชาคมโลก ตลอดจนชาวตางประเทศที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทยในขณะนั้น  กรมโฆษณาการ

(กรมประชาสัมพันธในปจจุบัน)  ไดรับความไววางใจจากรัฐบาล ใหดําเนินการสงกระจายเสียงเปนภาษาตางประเทศ

อยางเปนทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังกระจายเสียงขอความและแถลงการณ

จากทูตานุทูตประเทศตาง ๆ อีกดวย 

 การพัฒนาปรับปรุงการสงกระจายเสียงภาคภาษาตางประเทศดําเนินการมาโดยลําดับ  และการปรับปรุงคร้ัง

สําคัญ ไดแก การจัดสรางสถานีถายทอดสัญญาณไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ดวย

ความรวมมือจากสถานีวิทยุ VOA (Voice of America) การสงกระจายเสียงดังกลาวทําใหผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายรับ

ฟงไดชัดเจนมากขึ้น 
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เพ่ือเปนการสํารวจและคนหาผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายที่ชัดเจนของ “วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนตางประเทศ 

ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ” โดยมีกลุมเปาหมายหลักของการสํารวจวิจัย คือ  ผูฟงชาวตางประเทศที่อาศัยอยูใน

พ้ืนที่การรับสัญญาณของการใหบริการจากวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนตางประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ  

ซึ่งเปนการสํารวจวิจัยการรับฟง การตรวจสอบคุณภาพรายการ รวมทั้ง เพ่ือเปนการหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุง

คุณภาพและพัฒนาการสงกระจายเสียงใหดียิ่งขึ้นตอไป 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ไดจัดทําโครงการสํารวจวิจัยผูฟง

“วิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนตางประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิรตซ”ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

ขึ้น เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับฟงและความพึงพอใจของผูฟงตอรายการและเทคนิค  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานแกผูบริหาร ตลอดจนเปนแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพรายการตามหลักทฤษฏีและหลักการ

ออกแบบการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  อีกทั้งยังเปนการประเมินผลการรับฟงจากกลุมเปาหมาย  ซึ่งจะสงผลให

การดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยมีความครบถวนและมีหลักการหรือแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ 

 

อุปกรณและวิธีการ  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การประเมินผลการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพ่ือชุมชนตางประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 

918 กิโลเฮิรตซ” ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) อาศัยขอมูล 3 ลักษณะคือ ขอมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) โดยการสอบถามดวยแบบสอบถามกับผูฟงชาวตางประเทศ ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) 

โดยศึกษาความเขมและความแรงของสัญญาณการกระจายเสียงและกําลังสง และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Data) โดยการสัมภาษณหยั่งลึก (In-depth interview) เพ่ือประเมินผลการรับฟงทั้งดานเทคนิคและรายการ   ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ   
 เพ่ือใหการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย 

ดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง,เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล และ

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

2. ขอมูลเชิงประจักษ 
การสํารวจคุณภาพทางเทคนิคโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

กําลังสง เปนการตรวจสอบความเขมและความแรงของสัญญาณของการสงกระจายเสียง โดยใชแบบสํารวจที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง ประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ  การตรวจสอบระบบ สายสงสัญญาณวิทยุ (Transmission Line) เสาอากาศ 

(Antenna) และตรวจสอบระบบเชื่อมสัญญาณระหวางสายสงและเสาอากาศ (Antenna Coupling Uni) (ACU) การ

ตรวจเช็คชุดควบคุมการผสมสัญญาณวิทยุดวยระบบพัลส Pulse Duration Modulation (PDM) และการปรับจูนคลื่นที่



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 

 1529 

เกิดจากการทํางานของเครื่องสง (Tune Harmonic) และตรวจสอบประสิทธิภาพระบบความสมดุลของการทํางานภายใน

เครื่องสง (Efficiency Resonator) การตรวจเช็คระบบการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องสง (Protection) และระบบ

ปองกันความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน กับเครื่องสง (Safety) ท้ังระบบ 
 

3. ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลจากการสัมภาษณหยั่งลึก (In-depth interview) โดยการคัดเลือกจากประชาชน

ชาวตางประเทศที่เปนผูฟงในแตละจังหวัด ท้ังนี้ เปนการคัดเลือกมาจากประชาชนผูรับฟงและตอบแบบสอบถามของ

จังหวัด ๆ 1 คน รวมทั้งส้ิน 17 คน เปนผูใหขอมูลหลัก (Key informants)  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะวิเคราะห

ขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยอาศัยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ การตีความขอมูล 

(interpretation) การเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison) การสังเคราะหขอมูล (synthesis) และการสราง

ผลสรุป (generalization) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 

1. ผลการทดลอง 
1.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

เพศเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรายการและเทคนิค สวน  ตัวแปร 

สัญชาติ ระยะเวลา และวัตถุประสงคการพักในประเทศไทยไมมีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจตอรายการและเทคนิค 

1.2 ขอมูลเชิงประจักษ 

ประสิทธิภาพการรับฟงระดับดีเยี่ยมพบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 66 จุดที่ทําการสํารวจจาก

พ้ืนที่ 50 เขต  และพื้นที่ใน 12 จังหวัด ประสิทธิภาพการรับฟงระดับดีพบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 34 จุดที่ทํา

การสํารวจจากพื้นที่ 50 เขต  และพื้นที่ใน 10 จังหวัด และ ประสิทธิภาพการรับฟงระดับพอใช พบวาไมมีในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครแตในตางจังหวัด มีจํานวน 5 จังหวัด  คือ  บางพ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ราชบุรี จังหวัดนครสระบุรี  และจังหวัดนครนายก 

1.3 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

สวนใหญไมไดรับฟงรายการ  ไมรูจักคลื่น ไมมีเครื่องรับ และใชส่ืออื่นในการรับขาวสาร เชน โทรทัศน  

อินเตอรเน็ต  ขาดการประชาสัมพันธรายการและคลื่นของสวท. นิยมฟงรายการเพลงและขาว ไมมีเครื่องรับวิทยุ 

สัญญาณไมชัดเจน มีเทคโนโลยือื่นที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการเปดรับสาร เชน โทรทัศน และอินเทอรเนต และผัง

รายการไมสอดคลองกับเวลาการรับฟงของผูฟงกลุมเปาหมาย 
 

2. ผลการวิจารณ 
เพ่ิมการประชาสัมพันธคลื่น ใชเทคโนโลยีชวยสนับสนุนใหผูฟงเขาถึงคลื่นได สะดวกและรวดเร็ว เชน วิทยุ

ออนไลน พัฒนาทักษะดานภาษาของผูดําเนินรายการ ปรับปรุงผังรายการวิทยุ ปรับปรุงเนื้อหาและเวลาของรายการ

วิทยุ 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 

 1530 

สรุปผลและเสนอแนะ  
 

1. สรุปผล 
 ผูฟงแตละคนมีโครงสรางทางบุคลิกภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหพฤติกรรมการรับฟงแตกตางกัน 

โดยเฉพาะปจจัยเรื่องเพศ ความแตกตางทางเพศกลายเปนสภาวะเงื่อนไขที่กําหนดพฤติกรรมการรับฟง และในขณะที่

วิทยุกระจายเสียงมีมากมายหลายคลื่นและหลายแหง เกิดสภาวะการแขงขันกันในเชิงธุรกิจเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูฟงใหมากที่สุด แต สวท. ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ 918  กิโลเฮิรตซ เปนส่ือวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ อยูภายใตกฎระเบียบ

และขอบังคับของทางราชการ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพฤติกรรมการรับฟงอยูในระดับตํ่า ดังที่ ยุทธนา สาริยา. 

(2527 : 157) พบวา  ผูฟงมีความอยากรู  อยากเห็นส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ   มีความรูสึกเบื่องาย และมักไมมีความอดทน 

ดังนั้น ภาษาที่ใชหรือการดําเนินเรื่องจึงไมควรยืดยาด ควรมีความกระชับและเขาใจงาย และไมควรสลับซับซอนมาก 

ผูฟงมีความสนใจเรื่องใกลตัวและทองถิ่น  ผูฟงชอบรายการที่สนุก  จึงควรสอดแทรกความบันเทิงไวดวยแลวคอย ๆ 

แทรกเนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจตอรายการและเทคนิคในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  การที่เปนเชนนี้ เพราะวา รายการ

วิทยุกระจายเสียงควรเปนรายการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของและมีผลตอชีวิตของผูฟงไมทางใดก็ทางหนึ่ง  เพ่ือทําใหผูฟงเกิด

ความรูสึกมีสวนรวม เม่ือรายการของ สวท.ระบบ  เอ.เอ็ม.ความถี่ 918 กิโลเอิรตซ เปนรายการที่นําเสนอขอมูลขาวสาร

และขอเท็จจริงที่เกี่ยวของแกชาวตางประเทศที่พํานักอยูในประเทศไทยแตยังขาดการประชาสัมพันธใหบุคคลไดรูจัก

คลื่นความถี่ในการออกอากาศ และรายการตาง ๆ ที่นาสนใจ  ดังนั้น จึงมีผูฟงชาวตางประเทศใหความสนใจและพึง

พอใจนอยมาก เพราะไมเคยฟงรายการ อยางไรก็ตามปรากฏจากผลการวิจัยนี้ท่ีพบวา ระดับความพึงพอใจตอรายการ

และเทคนิคอยูในระดับปานกลาง 
 

2. ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน 

  กรมประชาสัมพันธควรจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางดานนิเทศศาสตรและมีบุคลิกภาพเหมาะสมมาผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อสรางภาพลักษณแกองคกร ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาดานรายการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ใหสนับสนุนและสนองภารกิจทางสื่อมวลชนดานวิทยุกระจายเสียงอยางเต็มท่ี ควร

ใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณในการกระจายเสียงและจัดหาอุปกรณทางเทคนิคใน

การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

 การพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ควรปรับปรุงพัฒนาดานรายการของ สวท. ระบบ เอ.

เอ็ม.ความถี่ 918 กิโลเฮิรตซ  ใหปรับเปล่ียนรูปแบบลักษณะรายการใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจหนาที่เพ่ือผูฟง

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เปน

แรงงานตางดาว  และการเปดโอกาสใหชุมชน/ผูฟงที่เปนชาวตางประเทศมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนารายการ สวน

การพัฒนาดานเทคนิค ใหจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณเครื่องมือใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น  
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรมีการวิจัยจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชเวลาในการผลิต

รายการและออกอากาศ  ท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สวท. เอ.เอ็ม.ความถี่ 918 กิโลเฮิรตซ เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพของรายการและนําผลมาพัฒนาการจัดทํารายการใหสอดคลองกับรูปแบบวิทยุกระจายเสียง 

   2.2 ควรมีการสํารวจความตองการของผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายอยางจริงจังเพื่อไดทราบกลุมเปาหมายที่   

แนชัดและสามารถผลิตรูปแบบรายการที่สอดคลองกับความตองการของผูฟงได 

   2.3 ควรมีการศึกษาและวางแผนในการสรางภาพลักษณของหนวยงานเพื่อเพ่ิมความนิยมของผูฟง 
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