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การศึกษางานวิจัยเรื่อง     “ความต้องการในการจัดต้ังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการ
วัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case study) ที่ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)       เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 3  ประการ  คือ เพื่อศึกษาลักษณะผู้ฟังรายการวิทยุในเขตจังหวัด
นครราชสีมา      เพื่อศึกษารูปแบบการฟังรายการวิทยุของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อ
ศึกษาความต้องการในการจัดต้ังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้ผลการสํารวจ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.ด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ที่ผู้วิจัยได้สุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง   20-29 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษาและมีรายได้ระหว่าง 0 - 5,000 บาท  
 2. ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการวิทยุ พบว่าส่วนใหญ่เปิดรับฟังรายการวิทยุแบบ เอฟ.เอ็ม. 
และเปิดฟังรายการวิทยุนานๆครั้ง ต่อสัปดาห์มากที่สุด ด้านวัตถุประสงค์ในการเปิดฟังวิทยุพบว่า ฟังเพื่อความ
บันเทิง และชื่นชอบฟังรายการเพลงมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างรู้จักและเคยฟังรายการจากสถานีวิทยุที่ออกอากาศ
จากสถานีในอําเภอเมืองนครราชสีมามากที่สุด เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่เคยฟังรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามากที่สุด เมื่อศึกษารายละเอียดของปัจจัยความช่ืนชอบในการเปิดรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า ด้านรายการข่าวสารประชาชนจะมีความช่ืนชอบรายการวิทยุที่นําเสนอข่าว
แบบเจาะลึกมากที่สุด ส่วนด้านรายการการศึกษาจะมีความช่ืนชอบรายการให้ความรู้ทั่วไป ด้านรายการ
บันเทิงจะมีความช่ืนชอบรายการที่เปิดเพลงหลายสไตล์ในรายการ และด้านสื่อโฆษณาโน้มน้าวใจ พบว่า จะชื่น
ชอบรายการที่ไม่มีโฆษณามากที่สุด  



3. ส่วนในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจัดต้ังสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนรูปแบบรายการพบว่าประชาชนต้องการให้นําเสนอรายการ
เพื่อนําเสนอความรู้/การศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ รายการเพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสาร และรายการเพื่อสร้าง
ความบันเทิงตามลําดับ สอดคล้องกับการสํารวจในครั้งเดียวกันนี้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจัดต้ัง
สถานีวิทยุเฉพาะด้านเพื่อการศึกษา  

 
The  study  of  “ The Requirement  of  People  in  Nakhornratchsima Province  for  

the  Foundation  of  the Radio  Station  for  Education  in  Nakhornratchsima  Rajabhat  
University” was  a  survey  research  by  using  One-Shot  study. To  obtain  this  research 
data, the  questionnaires  were  distributed.  The  objectives  of  this study  were  to  study  
the  general  information  of  the  radio  receivers, to  study  the patterns  of  listening to 
the  radios and  to  study  the  requirement of  the  foundation of the radio  station  for  
education  in  Nakhornratchsima  Rajabhat  University.   The  results  were  

1. Most  of  the  400  sampling  units  were  males, age  between  20-29  years  old, 
graduated  at  bachelor  degree  level, being  students  and  having  the  income  between  
0 - 5,000 bahts.   
 2. For  the  radio  exposure, most  of  them  exposed  to  F.M radio  and  exposed  
to  the  radio  less  than  1  time  per  week. The  objective  of  the  exposure  was  for  
entertainment. The  music  programs  were  the  most  preference.              The  samplings  
most  knew  the  radio  programs  broadcasting  from  Amphur  Muang.  On  the  contrary, 
they  did  not  know and  had  never  listened  to the  radio  programs  of  
Nakhornratchsima  Rajabhat  University.  According  to  the  program  preference, people 
most liked  the  information  programs  especially  the  in-depth news,the  education  
programs; the general education, the entertainment  program; the variety  of  music  and  
the  non  commercial  programs.    

3. Most  of  the  samplings  agreed  to  the  foundation  of  the  radio  station  for  
education  in  Nakhornratchsima  Rajabhat  University. The  education/knowledge  programs  
were  the  most  preference, followed  by  the  information  programs  and  the  
entertainment  programs.  

 


