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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการทางสถานีวทิ ยุกระจาย
เสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการแก่สงั คมทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาผลการ
ประเมินการบริการวิชาการแก่สงั คม และแนวทางในการพัฒนารายการบริการวิชาการแก่สงั คมทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ที่สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ ภารกิจมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จ�ำนวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบ
ค่า t-test, F-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.75
อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.75
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
41.75 ระดับความพึงพอใจการบริการวิชาการแก่สงั คมทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วิทยาเขต
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ ( = 4.83, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ
ด้านโครงสร้างรูปแบบรายการ ( = 4.02, S.D. = 0.79) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านเทคนิค
การน�ำเสนอของผู้ด�ำเนินรายการ ( = 3.22, S.D. = 0.79)
2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการบริการวิชาการแก่สังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาวิทยาเขตนครราชสีมา โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ�ำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับความ
พึงพอใจต่อการบริการวิชาการแก่สังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวิทยาเขตนครราชสีมา
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
3. ผลการประเมินการบริการวิชาการแก่สงั คมของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วิทยาเขต
นครราชสีมา มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ ภารกิจมหาวิทยาลัยคือบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบที่หลากหลาย และแนวทางในการพัฒนารายการบริการวิชาการแก่สังคมพบว่ารายการบริการ
วิชาการแก่สังคมของสถานีวิทยุควรมีเนื้อหาที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและ
ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม มีรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจและมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
ได้มีส่วนร่วมในรายการและผู้ด�ำเนินรายการควรต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการน�ำเสนอ
รายการให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผล; บริการวิชาการแก่สังคม; สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
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Abstract
This research objectives are 1) to study the satisfaction of receiving the academic
service on mcunkr Buddhist Radio broadcasting Station 2) to compare the level of
satisfaction of academic service to the society on the Buddhist radio broadcasting system
classified by personal factors, 3) to tudy the result of the evaluation of academic in social
service and the method to develop a program of academic service to society on radio
broadcasting Buddhism consistent with identity University mission the samples were
people who listened to the Buddhist radio programs on the radio that 400 listeners in
NakhonRatchasima Campus, data were analyzed using percentage, standard deviation
and t-test and F-test.
The findings revealed:
1. The satisfaction on the academic service of the Buddhist radio broadcasting
station at mcunkr. The sample is females, 58.75% of them are between the ages of 41-50
years, and 35.50%. The undergraduate level has listeners, or 58.75% and businesses /
private businesses accounts for 26.75%. The average monthly income of 10,000 - 20,000
baht, or 41.75% of the satisfaction level of academic service to the society on the Buddhist
radio broadcasting station . The result states that the highest level of satisfaction ( =3.90,
S.D. = 0.81) was the benefit received from the item ( = 4.83, SD = 0.80). It has Followed
by the item structure ( = 4.02, SD = 0.79) and the least satisfaction was the technical
presentation of the facilitator ( = 3.22, S.D. = 0.79).
2. The findings on satisfaction of academic services with the society of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University radio station NakhonRatchasima Campus by
personal factors, say that the personal factors are classified by sex, age, education level
and monthly income. The satisfaction of the academic service to the society on the
Buddhism radio broadcasting Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon
Ratchasima Campus is not different with the statistical significance level .05.
3. The result on the evaluation of academic social service of Buddhist radio
broadcasting station in Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhonratchasima
Campus is related by identidy and function of the MCU University that is academic social
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service of Buddhist in multimedia. The guidelines for the development of academic service
programs for the society. The result states that the social service of the radio station should
contain the content of focuses on information, knowledge of Buddhism and various aspects.
The benefits to the public and society are interesting content format, there are an
opportunities for the listenes to participate in the program.The trainer should be trained
and develop skills, techniques to make the show more attractive and effective.
Keywords: The Evaluation; Academic Social Service; Buddhism Radio Broadcasting Station

1. บทน�ำ

การบริการวิชาการผ่านสื่อต่างๆ วิทยุ
กระจายเสี ย งเป็ น สื่ อ มวลชนที่ มี ค วามสามารถ
ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ใน
ท้องถิ่นใด ในขณะที่สื่ออื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์อาจ
เข้าไม่ถึง จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของกลุ่ม
ผู้ฟังในทุกๆ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือชุมชน
เมือง ผูร้ บั ฟังได้อย่างกว้างขวาง เป็นสือ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ
กั บ ผู ้ ฟ ั ง สามารถตอบสนองผู ้ ฟ ั ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล และระดับสังคม วิทยุกระจายเสียง
มีบทบาทอย่างมากในวิถชี วี ติ ของคนไทยในปัจจุบนั
เนื่ อ งจากเป็ น สื่ อ สารมวลชนมี พื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ย
ส่ ง กระจายเสี ย งครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ วิ ท ยุ
กระจายเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ฟังและมีผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
ผลิตรายการและผูด้ ำ� เนินรายการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีจรรยาบรรณในการน�ำเสนอรายการเพือ่
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
(สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครราชสีมา
แห่งที่ 1 ก่อตั้งโดย คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการใช้สื่อวิทยุเพื่อสนอง
งานกิจการคณะสงฆ์จงั หวัด โดยพระราชสีมาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและพระราชวิมล
โมลี รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา ได้อนุมตั ิ
เงินทอดผ้าป่าสังฆประชาสามัคคีให้มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุฯ ให้เป็นสถานีวิทยุพระพุทธ
ศาสนาประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ได้ด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งตามขั้นตอนและ
ระเบียบชั่วคราวของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเริ่ม
ทดลองออกอากาศที่มุขอาคารเรียนชั้นสี่ ตั้งแต่
วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
ใช้ ชื่ อ สถานี ว ่ า “สถานี วิ ท ยุ พ ระพุ ท ธศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตนครราชสีมา” ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ
FM ความถี่ 99.75 เมกกะเฮิตซ์ และวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2548 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้รบั สถานีวทิ ยุพระพุทธศาสนา วิทยาเขต
นครราชสี ม า ไว้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยของสถานี วิ ท ยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วพช.) และได้มีพิธีเปิด
ป้ายสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13
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พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบันสามารถส่งกระจาย
เสี ย งได้ ค รอบคลุ ม เกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด
นครราชสีมา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครราชสีมา ได้จัดให้มีรายการวิทยุในสถานีฯ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนา งานด้านศาสนา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ของคณะสงฆ์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ชื่ อ รายการ
แวดวงธงเหลือง ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา
09.00-10.00 น.
บุคลากรสายวิชาการ ควรมีงานบริการ
วิ ช าการ ซึ่ ง สามารถน� ำ มาคิ ด ภาระงานตลอด
ภาคการศึกษาแสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถา
บรรยาย หรืองานสอนภายนอกที่ได้รับความเห็น
ชอบจากมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการแก่สงั คม
ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา
วิทยาเขตนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของรายการวิทยุที่น�ำเสนอออกไป ความสนใจ
ที่จะส�ำรวจความต้องการการบริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินรายการวิทยุบริการ
วิชาการสู่สงั คมการประเมินผลการบริการวิชาการ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วิทยาเขต
นครราชสีมาของบุคลากรน�ำไปสู่การพัฒนางาน
รูปแบบการจัดรายการจากการวัดความพึงพอใจ
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพสะท้ อ นการด� ำ เนิ น งาน
โดยเฉพาะการน�ำผลการประเมินรายการวิทยุใน
สถานีฯ เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานส�ำนักงาน
พระพุ ท ธศาสนา งานด้ า นศาสนา งานภารกิ จ
ของมหาวิ ท ยาลั ย การบู ร ณาการกั บ การเรี ย น
การสอน การวิจัย

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

61

การประเมิ น ผลการบริ ก ารวิ ช าการแก่
สังคมสถานีวทิ ยุวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
FM.99.75Mhz ของวิ ท ยาเขตนครราชสี ม า
จะสะท้ อ นผลงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยาเขตนครราชสีมา
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจส� ำ รวจประเมิ น ผล
การบริการวิชาการแก่สังคมทางสถานีวิทยุวิทยุ
กระจายเสียงพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา
เพื่อค้นหาความต้องการการบริการวิชาการแก่
สังคมผ่านการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียง วิทยาเขตนครราชสีมา และเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนารายการ รูปแบบรายการเพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการของประชาชนและพั ฒ นา
คุณภาพของสถานีต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การ
บริ ก ารวิ ช าการทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
การบริการวิชาการแก่สงั คมทางสถานีวทิ ยุกระจาย
เสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาผลการประเมินการบริการ
วิชาการแก่สงั คมและแนวทางในการพัฒนารายการ
บริการวิชาการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธ
ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
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3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น งานวิ จั ย
เชิงปริมาณ (Quantitive Research) ด้วยวิธีการ
ส�ำรวจ (Survey Method) โดยอาศัยข้อมูลที่เป็น
จ�ำนวน (ตัวเลข) สัญลักษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติเข้ามาช่วย และการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis)
(Laping, et al., 2017 : 125-134) ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนผู้ฟังรายการวิทยุทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วิทยาเขต
นครราชสีมา ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก�ำหนดขนาดตัวอย่าง จากกรณี
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร โดยก�ำหนดค่าความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถค�ำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 384 คน ผู้วิจัยจึงปรับขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ การเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ฟัง
รายการของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธ
ศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมาในพื้นที่อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า
ที่มีความเที่ยงตรงเป็นรายข้อ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.67-1.00 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.87
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้การทดสอบค่า t-test และ F-test

4.  สรุปผลการวิจัย

การประเมิ น ผลการบริ ก ารวิ ช าการแก่
สั ง คมสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา
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มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตนครราชสีมา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ
ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตนครราชสีมา
		 1.1 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง จ�ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75
อายุระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.50 ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
จ�ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00020,000 บาท จ�ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ
41.75
		 1.2 ระดับความพึงพอใจ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D. = 0.81)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ระดั บ ความ
พึงพอใจการบริการวิชาการแก่สงั คมทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา วิ ท ยาเขต
นครราชสี ม า โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ระดั บ ความ
พึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
รายการ รองลงมาคื อ ด้ า นโครงสร้ า งรู ป แบบ
รายการ และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ด้ า นเทคนิ ค การน� ำ เสนอของผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ
ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุม่ ผูร้ บั บริการ
วิชาการ รับฟังรายการวิทยุและกิจกรรมบริการ
วิชาการ การปฏิบัติกิจกรรมท�ำบุญ ปฏิบัติธรรม
ชื่ น ชอบและพึ ง พอใจในประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

รายการและโครงสร้างรูปแบบรายการเน้นธรรม
ที่ ส ะท้ อนเอกลั ก ษณ์มหาวิท ยาลัย คือ บริก าร
วิ ช าการด้ า นพระพุ ท ธศาสนา อั ต ลั ก ษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ ประยุ ก ต์ พ ระพุ ท ธศาสนา
เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อัตลักษณ์บัณฑิตคือ
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
รายการประเภทบรรยายธรรมและการสอน
วิปัสสนา ผู้ฟังสามารถน�ำค�ำสอนของผู้ด�ำเนิน
รายการไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ รวมถึง
มีส่วนร่วมกับผู้ด�ำเนินรายการ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
เจริญวิปัสสนาตามขณะฟังรายการสด
		 1.3 ด้านโครงสร้างรูปแบบรายการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ
1) รายการทางด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา
รองลงมาคือ 2) ความบันเทิงและบริการสาธารณะ
และระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ 3) ระยะเวลา
ในการออกอากาศ โดยโครงสร้างรูปแบบรายการ
ของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พระพุ ท ธศาสนา
วิทยาเขตนครราชสีมา เน้นรายการทางด้านความ
รูท้ างพระพุทธศาสนา และความบันเทิงและบริการ
สาธารณะ โดยรายการเพลงเก่าสร้างความพอใจแก่
ผูฟ้ งั มาก อีกทัง้ ช่วงต้นรายการจะใช้บริการข่าวสาร
บริการสาธารณะ ซึ่งสร้างการส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อรายการได้มาก ส�ำหรับระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด เป็นเพราะระยะเวลาในการออก
อากาศมีความไม่เหมาะสม
		 1.4 ด้านเนื้อหาสาระของรายการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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1) สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวัน
รองลงมาคือ 2) สามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ฟัง
และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 3) เนื้อหา
รายการกระชับรัดกุม กลุ่มผู้ฟังที่เป็นพระสงฆ์
นักบวช และผู้สูงอายุสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะรายการบรรยายธรรม
ต่างๆ ที่มีเนื้อหาสาระของรายการสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ทกุ กลุม่ เพิม่ พูนความรู้ ตรงกับความ
พึงพอใจของผูฟ้ งั รายการทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั และสถานีวทิ ยุไปจัดกิจกรรมสือ่ สร้างสรรค์
เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ พระสงฆ์ นักบวช
เยาวชน สนองตอบความต้องการสังคม
		 1.5 ด้ า นเทคนิ ค การน� ำ เสนอของ
ผู้ด�ำเนินรายการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความ
พึงพอใจสูงสุดคือ 1) ผู้ด�ำเนินรายการน�ำเสนอ
เนื้อหาสาระได้น่าสนใจ รองลงมาคือ 2) ผู้ด�ำเนิน
รายการท�ำให้ผู้ฟังมีความเพลิดเพลิน และระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 3) ผู้ด�ำเนินรายการมี
การยกตัวอย่างประกอบในรายการสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ�ำวัน การบริการวิชาการแก่สังคมทาง
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพุ ท ธศาสนา ผู ้ ด� ำ เนิ น
รายการน�ำเสนอเนือ้ หาสาระได้นา่ สนใจ สอดคล้อง
กั บ ประเภทรายการแบ่ ง เป็ น รายการธรรมะ
รายการเน้นการสนองตอบผู้ฟังสูงอายุ กลุ่มผู้ฟัง
ชาวพุ ท ธ การน� ำ เสนอรายการธรรม ชาวพุ ท ธ
สัมพันธ์ การสอนวิปัสสนา ตอบและแนะน�ำการ
ปฏิบัติธรรม ส�ำหรับผู้ด�ำเนินรายการท�ำให้ผู้ฟังมี
ความเพลิ ด เพลิ น เช่ น รายการเพื่ อ นเดิ น ทาง
รายการเพลงเก่ า ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการเปิ ด โอกาส
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ให้ผฟู้ งั ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะชาวพุทธ
สัมพันธ์ ผู้ฟังรายการจะมีส่วนร่วมแสดงความคิด
เห็นกับผู้ด�ำเนินรายการ อีกทั้งผู้ด�ำเนินรายการ
มีการยกตัวอย่างประกอบในรายการสอดคล้อง
กับชีวิตประจ�ำวัน ผู้ด�ำเนินรายการสามารถสร้าง
ความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ฟัง
		 1.6 ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
รายการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ
1) รายการมีเนื้อหาสาระธรรมะที่เป็นประโยชน์
รองลงมาคือ 2) เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น กั บ ประชาชน และระดั บ ความ
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ 3) กระตุ้นให้ตระหนักถึง
บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารต่อการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบันตาม การบริการวิชาการแก่สังคม
ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากรายการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก รายการมีเนื้อหาสาระธรรมะที่เป็น
ประโยชน์ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับประชาชน โดยเฉพาะรายการทีผ่ ดู้ ำ� เนิน
รายการสด ผูฟ้ งั จะโทรเข้ารายการร่วมแลกเปลีย่ น
ส� ำ หรั บ การกระตุ ้ น ให้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทของ
เทคโนโลยีการสื่อสารต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
นั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มีเน้นส่งเสริมเพียงการให้บริการวิทยุออนไลน์
2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ต่ อ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
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โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับ
ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา
มจร. นครราชสี ม า โดยจ� ำ แนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งการบริการวิชาการแก่
สังคมทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
วิทยาเขตนครราชสีมา พบว่า กลุ่มผู้ฟังแม้จะเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่การรับรูแ้ ละน�ำข้อมูล
จากรายการไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สอดคล้อง
กับรูปแบบรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของวิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งโครงสร้างรูปแบบ
รายการ สามารถสนองตอบความต้องการทุกกลุ่ม
ผู ้ รั บ บริ ก าร และการรั บ ฟั ง รายการวิ ท ยุ นั้ น
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ โครงสร้ า งรู ป แบบ
รายการ เนื้อหาสาระของรายการ เทคนิคการน�ำ
เสนอของผู้ด�ำเนินรายการ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากรายการ
3. ผลการประเมินการบริการวิชาการแก่
สั ง คมและแนวทางการพั ฒ นารายการบริ ก าร
วิชาการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ภารกิจมหาวิทยาลัย พบว่า การบริการวิชาการแก่
สังคมของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เอกลักษณ์ ภารกิจมหาวิทยาลัย คือบริการวิชาการ
ด้ า นพระพุ ท ธศาสนาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
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ได้แก่ การบริการวิชาการแก่สังคมทางสถานีวิทยุ
กระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนา และแนวทาง
การพัฒนารายการบริการวิชาการ พบว่า รายการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของสถานี วิ ท ยุ ควรมี
เนื้อหาที่เน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาและด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมและสังคม มีรูปแบบ เนื้อหาที่น่าสนใจ
และมีการเปิดโอกาสให้ผฟู้ งั ได้มสี ว่ นร่วมในรายการ
เช่น รายการบรรยายธรรมภาคปฏิบัติ และจัด
กิจกรรมการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาบริการแก่ผฟู้ งั รายการ
ชาวพุทธสัมพันธ์ และผู้ด�ำเนินรายการควรต้องมี
การฝึกฝนและพัฒนาทักษะ เทคนิควิธกี ารน�ำเสนอ
รายการให้ มี ค วามน่ า สนใจและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย

ความพึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการ
ทางสถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากรายการ รองลงมาคือ ด้านโครงสร้าง
รูปแบบรายการ และระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
คือ ด้านเทคนิคการน�ำเสนอของผู้ด�ำเนินรายการ
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ด�ำเนินรายการเป็นผู้ท่ีท�ำหน้าที่น�ำ
เสนอข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง แก่ผู้ฟังรายการ
จะมี คุ ณ ภาพและน่ า สนใจยิ่ ง ขึ้ น หากผู ้ ด� ำ เนิ น
รายการหรือผู้ที่จะท�ำหน้าที่พูดคุยกับผู้ฟังเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการพูดและการน�ำเสนอ
เนือ้ หาของรายการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูฟ้ งั สามารถ
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ด�ำเนินรายการได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ษ ณุ คงส� ำ รวย
(Kongsumruai, 2007) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง แนวทางการ
พัฒนาสถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ผูร้ บั ฟังมีความ
พึงพอใจต่อการรับฟังสถานีวิทยุชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายการ
ประเภทสาระความรู้และรูปแบบรายการประเภท
บั น เทิ ง มี ก ารน� ำ เสนอเนื้ อ หาที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อผูฟ้ งั ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของบุษบา หินเธาว์ (Hintheo, 2007) ได้ศึกษา
เรื่ อ งการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสาร
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดรูปแบบ
และเนื้อหารายการวิทยุชุมชนต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนต�ำบล
หั ว รอมี ค วามเห็ น ว่ า วิ ท ยุ ชุ ม ชนต� ำ บลหั ว รอ
มี รู ป แบบและเนื้ อ หาที่ น ่ า สนใจและเปิ ด โอกาส
ให้ผฟู้ งั มีสว่ นร่วม ผูด้ ำ� เนินรายการมีความรูใ้ นเรือ่ ง
ที่ ด� ำ เนิ น รายการเป็ น อย่ า งดี มี อั ธ ยาศั ย ดี แ ละ
เป็นกันเองกับผู้ฟัง เนื้อหารายการประกอบด้วย
การให้ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เนื้อหา
ยื ด หยุ ่ นไม่ ตายตั ว มี รูปแบบที่ ห ลากหลายและ
น่าสนใจ
ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนทีแ่ ตกต่าง
กันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการแก่
สังคมทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาเขตนครราชสี ม า ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากผูฟ้ งั ส่วนใหญ่มคี วามสนใจและต้องการใน
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การฟังวิทยุไม่ตา่ งกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิ ย พงศ์ เขตปิ ย รั ต น์ (Khetpiyarat, 2007)
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความพึงพอใจของกลุม่ ผูร้ บั ฟังทีม่ ตี อ่
รายการวิทยุ “ธ.ก.ส. เพื่อนเกษตร”: ศึกษาเฉพาะ
กรณีผู้ฟังที่รับฟังจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีระดับความพึง
พอใจต่อรายการไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05
การพัฒนารายการบริการวิชาการสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครราชสีมา ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ภารกิจ
มหาวิทยาลัย ผลจากการประเมินโครงการและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ารายการบริการวิชาการแก่
สังคมของสถานีวิทยุ ควรมีเนื้อหาที่เน้นการให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรูท้ างด้านพระพุทธศาสนาและ
ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
มีรูปแบบ เนื้อหาที่น่าสนใจ และมีการเปิดโอกาส
ให้ ผู ้ ฟ ั ง ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในรายการ และผู ้ ด� ำ เนิ น
รายการควรต้ อ งมี ก ารฝึ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะ
เทคนิควิธีการน�ำเสนอรายการให้มีความน่าสนใจ
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุนีย์ หนูสง (Noosong, 2006) ได้ศึกษา
เรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยผ่ า นรายการวิ ท ยุ ชุ ม ชน สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการสื่ อ สารของวิ ท ยุ ชุ ม ชน
(Participatory Communication) ได้ ส ร้ า ง
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ลักษณะแบบสองทาง คือ การสื่อสารที่สามารถ
โต้ตอบกันได้ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สาร เนือ่ งจาก
วิทยุชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในชุมชนได้
วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ท�ำให้เกิดการแสดงความคิด
เห็นทีห่ ลากหลาย และเมือ่ วิทยุชมุ ชนได้แจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึงแล้ว
ประชาชนจะเกิดความรู้ที่สามารถน�ำไปปรับใช้
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ นอกจากนี้ วิ ท ยุ ชุ ม ชน
ยังเป็นสื่อเพื่อสร้างความบันเทิง และท�ำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
		
ระดั บ ความพึ ง พอใจในการบริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั ง คมทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
พระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา ด้านที่มี
ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั
จากรายการและต�ำ่ สุดคือ ด้านเทคนิคการน�ำเสนอ
ของผูด้ ำ� เนินรายการ ดังนัน้ ทางสถานีวทิ ยุกระจาย
เสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ควรให้
ความส�ำคัญกับประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับจากทาง
รายการ โดยเน้นให้เนื้อหาของทางรายการสถานี
วิทยุ ประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารความรูท้ าง
ด้ า นพระพุ ท ธศาสนาและด้ า นต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม มีรูปแบบและ
เนื้อหาที่น่าสนใจ และควรมีการปรับปรุงในด้าน
เทคนิคการน�ำเสนอของผู้ด�ำเนินรายการให้มีการ
พัฒนาดียงิ่ ขึน้ เนือ่ งจากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็น
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ว่า ผู้ฟังให้ความสนใจกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการต้ อ งมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ ด� ำ เนิ น
รายการเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาพูด ต้องชัดเจน ถูกต้อง และคล่องแคล่ว
รูจ้ กั การปรับใช้นำ�้ เสียงให้มคี วามเหมาะสมกับเวลา
โอกาส และรูปแบบ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความเป็นกันเองกับผู้ฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่ า งๆ เพื่ อ การพั ฒ นารายการให้ ดี ยิ่ ง ๆ
ขึ้นไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คมทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
		 2.2 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
รู ป แบบและเนื้ อ หารายการวิ ท ยุ ข องสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
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