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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “การสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุน

ตามวันทาง  FM 92.50 MHz” มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของ

นางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวัน 2.เพ่ือศึกษาเน้ือหาข่าวการเมืองในรายการ

หมุนตามวัน 3.เพ่ือศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ใน

รายการหมุนตามวัน 4.เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการหมุนตามวัน การศึกษาวิจัย

เร่ือง “การสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวันทาง FM 92.50 

MHz” ในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation  

Observation) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ

การส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ผลการวิจัย พบว่า  

1. กระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุน

ตามวัน ในฐานะผู้ด าเนินรายการหรือผู้ส่งสาร(Sender) มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม

ตามกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกขั้นตอน ท าหน้าที่เตรียมบทวิทยุประจ าวันใช้

เวลาอย่างน้อย 7 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลเป็นอย่าง

ดี มีความรอบรู้ มีมิติด้านการสื่อสารในกระบวนการทางการเมืองในฐานะสื่อมวลชนที่ถ่ายทอด

ข่าวสารไปสู่ประชาชนและสู่ผู้น า มีทักษะการสื่อสารดีมีประสบการณ์สูงในด้านการน าเสนอข่าว

การเมือง ค านึงถึงคุณค่าข่าว มีหลักเกณฑก์ารพิจารณาข่าวการเมืองที่ดีมีคุณภาพให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย 

Update ข้อมูลข่าวสารระหว่างออกอากาศตลอดเวลา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพลัง ตรงไปตรงมา 

มีความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร(Source Credibility) จนผู้ฟังยอมรับ ส่วนผู้ด าเนินรายการร่วมมี

เวลาซักซ้อมเตรียมบทวิทยุอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ทั้งน้ี ผู้ด าเนินรายการทุกคนติดตามข่าวสาร

ช่องทางอื่นๆ ด้วยและมีประสบการณ์ด้านงานข่าววิทยุทุกคน  

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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2. เน้ือหาข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน ที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวันจันทร์-

วันศุกร์ เวลา 17.15-19.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทาง

คล่ืนความถี่ FM 92.50 MHz ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน-วันที่ 29 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 60 คร้ัง 

พบว่า เน้ือหาข่าวที่น าเสนอมีความหลากหลาย แต่เน้นเน้ือหาข่าวการเมือง โดยเดือนเมษายน-

มิถุนายน 2555 มีจ านวน 971 ข่าว พบว่า มีการน าเสนอความเคล่ือนไหวทางการเมือง พรรค

การเมือง การเลือกตั้ง มากที่สุดจ านวน 402 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาคือข่าวความ

เคล่ือนไหวของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านหรือนักการเมือง มีจ านวน 259 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 26.67 

และข้อมูลเชิงลึกในประเดน็ข่าวการเมืองที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศมีจ านวน 113 ข่าว 

คิดเป็นร้อยละ 11.64 นอกจากน้ี นางฟองสนาน จามรจันทร์ มีบทบาทในการช้ีน าประเดน็การ

ก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ทั้งข่าวการเมืองและข่าวอื่น รวมทั้งน าเสนอข่าวข าขันหรือ

แทรกประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกบัเน้ือหาข่าวในเร่ืองน้ันๆ หรือระหว่างออกอากาศด้วย 

3. รูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน เป็นลักษณะการเล่าข่าวมี

นางฟองสนาน จามรจันทร์ เป็นผู้ด าเนินรายการและผู้ด าเนินรายการร่วมรวม 2 คนเล่าข่าวโดยใช้

ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการมีการเล่าข่าวและพูดคุยรับ-ส่งกันดีสร้างความเป็นกันเองท าให้

ผู้ฟังรายการไม่เบ่ือ โดยเฉพาะนางฟองสนาน จามรจันทร์ มีลีลาและน า้เสียงแหลมเลก็ออกเสียง

ชัดถ้อยชัดค าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งน้ี มีการแบ่งช่วงรายการออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1  

ไตเต้ิลรายการ ช่วงที่ 2 ช่วงการน าเสนอข่าวการเมืองและข่าวอื่นทั่วไปที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อ

ชาวบ้าน ช่วงที่ 3 การน าเสนอบทเพลงปลุกใจ และช่วงที่ 4 ช่วงคนไทยคุยกนั  

4. การมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการหมุนตามวันพบว่า นางฟองสนาน จามรจันทร์ 

จุดประกายในการสร้างเครือข่ายให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการรณรงค์ไม่ขายเสียง 

(มขส.) ในการเลือกตั้งทุกกรณี มีผู้ฟังสมัครเป็นสมาชิก มขส. จ านวน 2,276 ราย ผู้ฟังหลายคน

ยังได้เข้าร่วมกจิกรรมอื่นๆ กับทางสถานีด้วย ทั้งน้ี วิธีการมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการหมุนตามวัน 

7 ข้อ และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ฟังสมาชิกไม่ขายเสียง มขส. กลุ่มตัวอย่างร้อย

ละ 100 ระบุไม่ลังเลในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) ส่วนนักการเมืองที่มี

บทบาทในสังคมซ่ึงเป็นตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ติดตามรับฟังรายการ

หมุนตามวัน เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและต้องการฟังคล่ืนที่เป็นหลักของ

สังคมของประเทศสลับกับคล่ืนที่น าเสนอข่าวสารต่างๆ ในช่วงน้ัน พร้อมเห็นว่าการสมัครเป็น

สมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.)ในรายการหมุนตามวัน เป็นกลยุทธ์ในการดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมใน

กจิกรรมร่วมกนั ทั้งน้ี บรรณาธิการอาวุโสรายการหมุนตามวันยังมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม

ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการหมุนตามวันด้วย 
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

บทบาทของสื่อมวลชน ในการท าหน้าที่สื่อสารข่าวการเมืองไปสู่ประชาชนน้ัน ได้

พัฒนามาเป็นล าดับจวบจนปัจจุบัน สถาบันสื่อมวลชนมีส่วนท าให้สงัคมเกดิการเปล่ียนแปลงไปใน

หลายด้าน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อัน

จะท าให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงสิทธิพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยซ่ึงก่อให้เกิดพลังประชาชน

(Empower) สามารถขับเคล่ือนกลุ่มเพ่ือต่อรองสิทธิทางการเมือง เกิดการรวมตัวกันเพ่ือ

ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติในที่สดุ 

ประชาชนที่รับสื่อทางการเมืองตามช่องทางต่างๆ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างพินิจ

พิเคราะห์ข้อมูลด้วยความมีเหตุมีผลและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเทจ็จริงทางการเมือง  

พร้อมทั้งเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองให้มีความเข้มแขง็และรู้เท่าทันนักการเมืองและพรรค

การเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองในแต่ละฝ่ายที่ขับเคล่ือนและต่อสู้ทางด้านความคิดและอุดมการณ์

ทางการเมืองในปัจจุบัน น าไปสู่ความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและ

เรียนรู้ประชาธปิไตยในสงัคมไทยไปพร้อมกนั  

ในปี 2555 มีประชากร 63 ล้านคน หรือร้อยละ 64 ของคนไทยทั้งประเทศสามารถ

เข้าถึงกิจการโทรทัศน์ได้ 40 ล้านคน ขณะที่ 12 ล้านคนสามารถเข้าถึงกิจการวิทยุกระจายเสียง   

มีเพียง 11 ล้านคนเข้าถึงสื่ออื่น ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า กจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์เป็น

สื่อที่ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ( คณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ใน กสทช. ,2555) 

สื่อวิทยุกระจายเสยีงมีส่วนช่วยให้ข่าวสารทางการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านและ

จากหน่วยงานต่างๆ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ปัจจุบันนี้  วิทยุกระจายเสยีงมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าแต่ก่อนมาก  

รัฐบาลแต่ละคณะให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้จัดรายการมากบ้าง น้อยบ้างตามแต่ความใจกว้างและ

นโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัย (ณรงค์ สมพงษ์,2543 ,น.152 )  

รายการหมุนตามวัน เป็นรายการเดียวที่น าเสนอข่าวการเมืองและข่าวต่างๆที่เกิดข้ึน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในรอบวัน  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย  

กรมประชาสมัพันธ์ ยาวนานที่สดุเร่ือยมานับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2536 เป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว  

รายการหมุนตามวัน  เป็นรายการที่ให้ข่าวสารความรู้แก่ประชาชนผู้ฟัง ทั้งด้านข้อมูล

ข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

ภาครัฐในฐานะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงของรัฐ ที่มี

บทบาทส าคัญในการด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนเห็นความส าคัญในเร่ือง

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ

ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติให้เกดิขึ้น 
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การเปล่ียนแปลงการจัดรายการหมุนตามวันเร่ิมข้ึนเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 กรม

ประชาสัมพันธ์ มีค าสั่งให้นางฟองสนาน จามรจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ส านัก

ข่าว กรมประชาสัมพันธ์มาช่วยราชการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และได้เป็นผู้

ด าเนินรายการหมุนตามวันที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมี

เครือข่ายผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านรายการหมุนตามวัน ส่งเสริมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยการรณรงค์ไม่ขายเสียง (มขส.) ในการเลือกตั้งทุกกรณี มีผู้ฟังสมัครเป็นสมาชิก

จ านวน 2,276 ราย โดยมาจากหลากหลายอาชีพและยังร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ทาง

สถานีจัดขึ้นพร้อมกบัสร้างเครือข่ายผู้ฟังผ่านรายการหมุนตามวันและกจิกรรมอื่นๆอย่างต่อเน่ือง 

จากการส ารวจการรับฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย       

ปี 2555  มีค่าร้อยละของจ านวนผู้ฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ มีค่าร้อยละของ

จ านวนผู้ฟังรายการ “หมุนตามวัน” ที่ร้อยละ 82.67 โดยเป็นช่วงที่นางฟองสนาน จามรจันทร์

เป็นผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันกับผู้ด าเนินรายการร่วม  เปรียบเทียบกับผลส ารวจพฤติกรรม

และความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ปี 

2558 พบว่า รายการของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบรายการข่าวมากที่สุดเป็น

อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 45.89 โดยกลุ่มตัวอย่างจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระบุช่ืนชอบคุณ

สญัญา ภักด์ิโพธิ์ร้อยละ 22.09 ทั้งน้ี ช่วงเวลาดังกล่าวนายสัญญา ภักด์ิโพธิ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ

กบัผู้ด าเนินรายการร่วม  รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปีที่นางฟองสนาน จามรจันทร์ ได้เกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนดและไม่ได้ด าเนินรายการหมุนตามวัน  มีสดัส่วนความแตกต่าง ร้อยละ 60.58  

สะท้อนถึงผลตอบรับจากผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหมุนตามวันลดลง 

จากข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจข้างต้น  นับเป็นเร่ืองที่ ผู้วิจัยสนใจศึกษา  “การสื่อสารข่าว

การเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวันทาง  FM 92.50 MHz ”  ในขณะ

ที่นางฟองสนาน จามรจันทร์ ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินรายการที่มีฝีปากกล้าสามารถเล่าข่าวการเมืองที่หลาย

คนคิดว่าเป็นเร่ืองหนักให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย ท าไมจึงมีผู้ฟังพูดถึงและติดตามฟังกันทั้งประเทศและยัง

สามารถดึงผู้ฟังให้มีส่วนร่วมในรายการได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงอยากค้นหาค าตอบเป็นอย่างย่ิง   

 

2.  ปัญหาน าวิจยั 

งานวิจัยน้ีแบ่งปัญหาน าวิจัยออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 1.กระบวนการสื่อสารข่าวการเมือง

ของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวันเป็นอย่างไร 2. เน้ือหาข่าวการเมืองใน

รายการหมุนตามวันเป็นอย่างไร 3.รูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวันเป็น

อย่างไร 4.การมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการหมุนตามวัน เป็นอย่างไร 
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3.  วตัถุประสงค ์

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1.กระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน  

จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวัน 2.เน้ือหาข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน  3.รูปแบบการ

น าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน และ4. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการ

หมุนตามวัน 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

ประโยชน์ของผลงานวิจัยน้ี 1.สามารถน ากระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน  

จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวัน ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการผลิตรายการวิทยุอื่นๆ ได้   

2.สามารถประยุกต์เน้ือหาข่าวการเมืองที่น าเสนอในรายการหมุนตามวันไปใช้ประโยชน์ในรายการ

อื่นได้ 3.สามารถประยุกต์รูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวันไปใช้ประโยชน์

ในรายการอื่นให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 4.เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ฟังผ่านรายการหมุน

ตามวัน ซ่ึงเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขยายไปถึงคนในสังคมให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้ น 

และสามารถน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปพัฒนาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการสื่อสารข่าว

การเมืองอื่นต่อไป  เป็นมิติใหม่ในการท างานด้านสื่อสารมวลชน 

 

5.  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย และ

ใช้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 1.แนวคิดการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2.แนวคิด

เกี่ยวกับข่าว 3.แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง 4.ทฤษฎี SMCR  ของเบอร์โล 5.แนวคิดความ

น่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร 6.แนวความคิดการก าหนดวาระข่าวสาร 7.แนวคิดที่ เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของสื่อภาครัฐ 8.ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 9.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

น าเสนอข่าววิทยุกระจายเสียง    การวิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอข่าว จ านวน 4 เร่ือง

และเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม ที่คล้ายคลึงกับการศึกษาใน

คร้ังน้ี 

 

6.  สรุปผลการวิจยั 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี 

1. กระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุน

ตามวัน จากการศึกษาพบว่า นางฟองสนาน จามรจันทร์ คือ ผู้ด าเนินรายการที่ได้เตรียมความ

พร้อมศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี รู้รอบทุกเร่ืองเพ่ือไม่ให้ตกข่าว และน าข่าวน้ันน าเสนอในรูปแบบ

การบอกเล่าข่าวสู่ผู้ฟังทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.15-19.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ทางคล่ืนความถี่ FM 92.50 MHz ท าหน้าที่เตรียมบทวิทยุ
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ประจ าวันโดยใช้เวลาอย่างน้อย 7 ช่ัวโมง คือ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. และ Update ข่าว

ตลอดการด าเนินรายการ ส่วนผู้ด าเนินรายการร่วมมีเวลาซักซ้อมเตรียมตัวดูบทวิทยุอย่างน้อย 1 

ช่ัวโมง และมีการติดตามข่าวสารช่องทางอื่น  เพ่ือเกบ็ข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันเพ่ือให้เท่าทัน

สถานการณ์ ทั้งน้ีผู้ด าเนินรายการทุกคนมีประสบการณ์ด้านงานวิทยุมาอย่างน้อย 20 ปี   

จุดเด่นของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันในกระบวนการ

สื่อสารคือ มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการวิทยุ ตั้งแต่      

1. ขั้นการเตรียมการ   

1.1 วางแผนการผลิตรายการหมุนตามวัน ประกอบด้วย 5 ประการ  ดังน้ี 

1. วางแผนหาข่าวอย่างน้อย 7  ช่ัวโมง อ่านหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับและติดตามทาง

เวบ็ไซต์  

2.วางแผนล าดับการเสนอข่าว  

3.วางแผนเสนอหัวข้อข่าว เน้ือหาข่าวและรายละเอยีดข่าวที่จะน าเสนอ  

4.วางแผนค้นหาเร่ืองตลกเร่ืองแปลกและเร่ืองข าขัน   

5.วางแผนเร่ืองเพลงที่จะเปิดหลังเวลา 18.00  น. 

1.2 ขั้นการเขียนบท นางฟองสนาน จามรจันทร์ เป็นผู้เขียนบทเอง โดยให้

ความส าคัญในด้านคุณค่าข่าว ประเด็นที่ประชาชนสนใจและข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชน       

จะถูกคัดเลือกมาอยู่ล าดับต้นๆ ของบทวิทยุในวันน้ัน โดยเน้นความสด ครบถ้วน รอบด้าน        

ทนัสถานการณ์ เน้นสญัชาตญาณของการเป็นคนข่าว  

1.3 การเตรียมการด้านอุปกรณ์ทางเทคนิค นางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนิน

รายการและทีมงานจะเตรียมการด้านอุปกรณ์ทางเทคนิคเพ่ือสนับสนุนการด าเนินรายการ  ดังน้ี   

Flash Drive บันทกึข้อมูลบท เพลงประกอบ อุปกรณ์ไมโครโฟนและหูฟัง และโน้ตบุ้คจ านวน 2 

เคร่ืองโดยทมีงานจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ 

2. ขั้นการซ้อมก่อนออกอากาศ ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันทุกคนได้ดูบท แล้ว

ซักซ้อมข้อมูลข่าวสารก่อนออกอากาศทุกคร้ัง พร้อมปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  

3. ขั้นออกอากาศ นางฟองสนาน จามรจันทร์ ด าเนินรายการหมุนตามวันสดทุกคร้ัง 

พูดเป็นธรรมชาติมีสีสัน มีความเข้าใจเน้ือหาข่าวจึงถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่าย และยังสามารถ

ให้ข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวเน่ืองกับข่าวที่น าเสนอที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง หรือเป็นข้อมูลที่ผู้ฟังควร

รับทราบเพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่รอบด้านมากขึ้น การที่ผู้ด าเนินรายการท าเช่นน้ี ย่ิงแสดงให้เหน็ว่า

นางฟองสนาน จามรจันทร์ ได้สั่งสมประสบการณ์ในเร่ืองข้อมูลข่าวสารมาอย่างยาวนานและพร้อม

ที่จะน าเสนอสู่ผู้ฟัง ทั้งน้ี ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันเป็นผู้มีไหวพริบปฏภิาณ มีสติมีใจจดจ่อใน

การท าหน้าที่และค านึงถึงการใช้ภาษาไทย มั่นใจในการใช้ภาษาถิ่น และ Update ข่าวสารระหว่าง

จัดรายการหมุนตามวันตลอดเวลา การออกอากาศสดแต่ละคร้ังจึงด าเนินไปอย่างราบร่ืน  
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4. ขั้นประเมินรายการหมุนตามวัน เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยเฉพาะ

ในช่วงที่นางฟองสนาน จามรจันทร์ เป็นผู้ด าเนินรายการ มีการประเมินผลจากการพูดถึงปากต่อ

ปากและผู้ฟังสะท้อนออกมา เช่น โทรศัพทเ์ข้าไปช่ืนชมระหว่างจัดรายการ การส่งจดหมายมาร่วม

กิจรรม  การมารับของที่ระลึกที่สถานี การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมที่

ทางสถานีจัดขึ้น ล้วนแล้วคือผลสะท้อนจากผู้ฟังที่มีต่อรายการหมุนตามวัน 

ขณะที่ สมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) ทุกคนเช่ือมั่นในตัวนางฟองสนาน จามรจันทร์      

ผู้ด าเนินรายการที่ท  าหน้าที่สื่อสารข่าวการเมืองและข่าวอื่นๆ ผ่านรายการหมุนตามวัน ซ่ึงท าหน้าที่

ในฐานะผู้ส่งสารที่มีความน่าเช่ือถือไปยังผู้ฟัง   

ส่วนนักการเมืองผู้มีบทบาทในสังคม  ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ตามหลักเกณฑใ์นระเบียบวิธวิีจัย โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) นายแพทย์สุรวิทย์  

คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข สังกัดพรรคเพ่ือไทย และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฟังรายการหมุนตามวันเฉล่ีย 2-3 วัน/สัปดาห์ 

เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบในต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุ ตัวผู้จัดคือนางฟองสนาน จามรจันทร์ 

มีจุดเด่นในการเล่าข่าว รวมทั้งยังมีข้อมูลประกอบ  ได้ความรู้เพ่ิม  ท าให้รายการน่าสนใจมากขึ้น 

สรุปได้ว่า ในกระบวนการสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ใน

รายการหมุนตามวัน  ในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ในกระบวนการสื่อสาร ตามทฤษฎี SMCR ของ

เบอร์โล (Berlo) ทั้งเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะหรือบุคลิกลักษณะ (Characteristics) ของผู้ส่งสาร คือ

เป็นผู้มีความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร (Source Credibility) ที่จะท าให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังยอมรับใน

การน าเสนอข่าวการเมืองและข่าวต่างๆ รวมทั้งเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางรายการและทาง

สถานี ทั้งยังเป็นผู้กระท าหน้าที่ทางการเมืองในฐานะสื่อมวลชนสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ใน

กระบวนการสื่อสาร ตามทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ

น าเสนอข่าวการเมืองให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วิเคราะห์ข่าวการเมืองได้ดีมีข้อมูล

แน่นและยังสามารถดึงดูดผู้ฟังให้ติดตามรับฟังรายการอย่างเหนียวแน่น 

2. เน้ือหาข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน จากการศึกษาเทปรายการหมุนตาม

วันที่ ออกอากาศ เ ป็นประจ า ทุก วัน จันท ร์ -วัน ศุก ร์  เ วลา17.15-19.00 น .  ทางสถา นี

วิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  ทางคล่ืนความถี่ FM 92.50 MHz ตั้งแต่

วันที่ 2 เมษายน – วันที่ 29 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 60 คร้ัง พบว่า เน้ือหาข่าวการเมืองเดือน

เมษายน-มิถุนายน 2555 มีจ านวน 971 ข่าว พบว่า มีการน าเสนอความเคล่ือนไหวทางการเมือง 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง มากที่สุด จ านวน 402 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาคือข่าว

ความเคล่ือนไหวของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านหรือนักการเมือง มีจ านวน 259 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 

26.67 และข้อมูลเชิงลึกในประเดน็ข่าวการเมืองที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศมีจ านวน  

113 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11.64 
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ผู้ฟังสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) ทุกคน ระบุว่าชอบการน าเสนอข่าวการเมืองและข่าว

อื่นๆ ทางรายการหมุนตามวันของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ได้ติดตามข่าวสารการเมืองในรอบ

วันและข่าวอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว นอกจากน้ี ยังได้สาระความรู้เพ่ิมเติมจากการ

เล่าข่าวที่น าประสบการณ์ตรงมาแทรกระหว่างด าเนินรายการ รวมทั้งข่าวข าขัน เกรด็เลก็เกรด็น้อย

แทรกในรายการ ที่ผู้ด าเนินรายการสามารถเล่าข่าวได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากน้ี นางฟองสนาน 

จามรจันทร์ ให้ความส าคัญกบัการน าเสนอข่าวทุกประเดน็   

ดังน้ัน สรุปได้ว่า ความน่าเช่ือถือในฐานะสื่อมวลชนและผู้ส่งสาร (Sender) ที่น าเสนอ

เน้ือหาข่าวการเมืองและข่าวอื่น (Message) ผ่านรายการหมุนตามวันซ่ึงเป็นช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ ผู้ ฟัง (Receiver) มีความน่าเ ช่ือถือด้วย

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารและทฤษฎี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) และท าให้ทุกอย่าง

เป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง และกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัด

ส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร

ความรู้ ข้อเทจ็จริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ยังท าหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชนเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาล

และหน่วยงานราชการต่างๆ  ตามแนวทางที่ ถูกที่ ควรในระบอบประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันมี

ความส าคัญอีกประการหน่ึง จากการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ด้านเน้ือหาข่าว

การเมืองเพ่ือเสนอในรายการหมุนตามวัน โดยค านึงถึงคุณค่าข่าวด้วย 

3. รูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน พบว่า เป็นลักษณะการเล่า

ข่าวที่มีนางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการกับผู้ด าเนินรายการร่วมรวมเป็น 2 คนเล่า

ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันไปสู่ผู้ฟัง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการ มีการเล่าข่าวและ

พูดคุยรับ-ส่งกันดี สร้างความเป็นกันเองท าให้ผู้ฟังรายการไม่เบ่ือ โดยเฉพาะนางฟองสนาน  

จามรจันทร์  มีลีลาและน า้เสยีงแหลมเลก็ออกเสียงชัดถ้อยชัดค าเป็นเอกลักษณ์  

ตลอดช่วงศึกษาวิจัย ผู้ด าเนินรายการสลับกันมาท าหน้าที่ด าเนินรายการจ านวน 4 คน  

ดังน้ี 1.นางฟองสนาน จามรจันทร์ จ านวน 56 คร้ัง 2.นางสาวภัทรา ล าเจียก จ านวน 59  คร้ัง      

3.นางสาวพรพัฒนา สงิคเสลิต จ านวน 4 คร้ัง และ4.นายสญัญา ภักด์ิโพธิ์ จ านวน 1 คร้ัง 

ในการศึกษารูปแบบการน าเสนอข่าวการเมืองในรายการหมุนตามวัน พบว่า มีการแบ่ง

ช่วงรายการออกเป็น 4 ช่วง ได้ดังน้ี ช่วงที่ 1 ไตเต้ิลรายการ เป็นเสียงที่น าเข้าสู่รายการ มี

ดนตรีประกอบเสียงพูดรวมเป็นไตเติ้ ลรายการหมุนตามวัน ความยาว 20 วินาท ีโดยใช้เสียงนาย

บุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าวของสถานี ซ่ึงเสียงมีความหนักแน่น มีพลังชูโรงก่อนเข้ารายการ 

ช่วงที่ 2 ช่วงการน าเสนอข่าวการเมืองและข่าวอื่นทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งมีผลกระทบต่อชาวบา้น   

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การน าเสนอข่าวการเมืองเฉล่ียอย่างน้อยวันละ 60 % 2.ข่าวอื่นทั่วไปที่
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เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อชาวบ้านเฉล่ียอย่างน้อยวันละ 40 % และยังพบว่า หากช่วงเวลาที่ด าเนิน

รายการในวันส าคัญ หรือมีข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา 

ผู้ด าเนินรายการจะน าเสนอเป็นล าดับแรกหรือตลอดรายการช่ัวโมงแรกและแทรกข่าวต่างๆ 

ช่ัวโมงที่ 2 ช่วงที่ 3 การน าเสนอบทเพลงปลุกใจ หลังเคารพธงชาติเวลา 18.00 น. ส่วนใหญ่

เน้นเพลงปลุกใจให้รักชาติหรือเปิดเพลงเก่าที่หาฟังยากพร้อมที่มาของเพลง หรือบทเพลงที่เข้า

กับสถานการณ์ในช่วงน้ัน ซ่ึงนางฟองสนาน จามรจันทร์ และผู้ด าเนินรายการร่วมเป็นผู้คัดเลือก

เพลง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน- 29 มิถุนายน 2555 มีการเปิดเพลงปลุกใจในรายการหมุนตามวัน  

หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น. จ านวน 11 เพลง โดยเพลงอนุสติเปิดบ่อยที่สุดจ านวน 3 คร้ัง 

เฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง และช่วงที่ 4 ช่วงคนไทยคุยกนั จากการศึกษาเทปรายการต้ังแต่วันที่ 2  

เมษายน -29 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 60 คร้ัง มีการเปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาใน

รายการ ในช่วงคนไทยคุยกัน โดยมีทั้งเปิดสายหน้าไมค์และฝากข้อความไว้หลังไมค์ จ านวน 3 

คร้ัง ไดแ้ก่ 1. วนัที่ 13 เมษายน 2555 มีการเปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาในรายการ  

จ านวน 7 สาย 2. วนัที่ 8 มิถุนายน 2555 มีการเปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาในรายการ  

จ านวน 9 สาย และ 3. วนัที่ 27 มิถุนายน 2555 มีการเปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาใน

รายการ จ านวน 1 สาย โดยบรรยากาศในการเปิดสายช่วงคนไทยคุยกันมีความหลากหลาย การ

น าเข้าสู่ช่วงคนไทยคุยกันในรายการหมุนตามวัน ไม่มีรูปแบบตายตัว บางคร้ังขึ้นอยู่กับประเดน็

การน าเสนอข่าวการเมืองหรือข่าวน้ันๆ ที่ผู้ด าเนินรายการอยากให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็น

ด้วย อย่างไรกต็าม รูปแบบการน าเสนอรายการหมุนตามวันคือ มี ผู้ด าเนินรายการ 2 คน มีการ

เล่าข่าวไม่เป็นทางการ มีพูดคุยรับ-ส่งกนั น่ีคือ สไตล์ของรายการหมุนตามวัน 

4. การมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการหมุนตามวัน การมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการ

หมุนตามวัน น้ัน ประกอบด้วย วิธีการมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการหมุนตามวัน 7 ข้อ มีดังน้ี 1.

โทรศัพท์เข้าในรายการทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ 2.การส่งจดหมายและไปรษณียบัตรเข้ามาเพ่ือร่วม

กจิกรรม 3.การเข้าร่วมกจิกรรมกบัรายการหมุนตามวันและรายการอื่นของทางสถานี 4.การสมัคร

เป็นสมาชิกไม่ขายเสยีง (มขส.) 5.การเดินทางมารับของที่ระลึกจากทางรายการ 6.การมาร่วมเป็น

อาสาสมัครสนับสนุนกิจกรรมที่ทางรายการจัดข้ึนและ 7.การส่งสิ่งของฝากผู้ด าเนินรายการหรือ

บริจาคสิ่งของเพ่ือร่วมจัดกจิกรรมในรายการ 

ทั้งน้ี นางฟองสนาน จามรจันทร์ ยังส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอ 

เช่น การแจกเมลด็พันธุ์พืช แจกต้นไม้เพ่ือให้คนปลูกป่า 7 ช้ันตามแนวคิดเพ่ิมพ้ืนที่ป่าตามรอย

พ่อ แจกหนังสอื เป็นต้น บางคร้ังมีอาสาสมัครมาช่วยด าเนินการ 

ผู้ฟังรายการหมุนตามวันมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ ทั้งน้ี เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

ประกอบด้วย Cooperation หมายถึง การเป็นหุ้นส่วน โดยสะท้อนจากรูปแบบการมีส่วนร่วม

ข้างต้น ที่เหน็ชัดเจนคือ การเป็นสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) ที่มีรายงานบันทึกข้อมูลไว้ ตั้งแต่     

ปี 2550-2554 จ านวน 2,276 ราย รับฟังรายการหมุนตามวันเฉล่ีย 3-5 วัน/สัปดาห์ มีการร่วม
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ท ากิจกรรมขณะออกอากาศแสดงสัญลักษณ์ไม่ขายเสียง (มขส.) ระดับการมีส่วนร่วม ขึ้ นอยู่กับ

ความสะดวกและความสนใจต่อประเดน็ที่ผู้ด าเนินรายการเชิญชวนในรายการ ประชาชนมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเหน็ในรายการหมุนตามวันและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รายการจัดข้ึนและการ

ติดตามรับฟังรายการอื่นๆของทางสถานีด้วย ผู้ฟังสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) กลุ่มตัวอย่างร้อย

ละ 100 ระบุไม่ลังเลในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.)และมองว่าคือการ

ช้ีแนะสงัคม คือความภมูิใจ และคือพ้ืนฐานการไม่ทุจริตคอรัปช่ัน ทั้งน้ี ผู้ฟังมีอิสรภาพและเตม็ใจ

เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการหมุนตามวันจัด ขณะที่สมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) ยังต่อยอดการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในช่วงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองด้วย เช่น การเข้าร่วมชุมนุมทาง

การเมืองที่ตรงตามเจตคติของตน ส าหรับการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมสมัครสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) 

หรือมีแจกของที่ระลึกในรายการหมุนตามวัน น้ัน นักการเมืองผู้มีบทบาทในสังคมมองว่าเป็นสิ่งที่

ดี เป็นกลยุทธ์ในการดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้มีกิจกรรมร่วมกัน ด้านบรรณาธิการอาวุโส

รายการหมุนตามวัน นายปัญญา ชมจ าปี บรรณาธิการอาวุโส คือผู้อยู่เบ้ืองหลังกิจกรรมต่างๆ ที่

นางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการเร่ิมต้นโดยเป็นผู้เกบ็รวบรวมข้อมูลรายช่ือผู้ฟังจากทั่ว

ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกไม่ขายเสียง (มขส.) 2,276 ราย และยังเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง

รายการอื่นๆ ของทางสถานี มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประกาศ ผู้สื่อข่าวประจ ารัฐสภามากว่า 

20 ปี บรรณาธิการข่าวและรายการอย่างน้อย 5 ปี จึงสามารถต่อยอดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มี

ทมีงานที่เข้มแขง็คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และขยายการสร้างเครือข่ายผู้ฟังไปในรายการอื่น

ของทางสถานีด้วย     

7. การค้นพบสูตรหรือโมเดลของการจัดรายการข่าวการเมืองทางวิทยุ “นกพิราบ 6 

ส” จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการ

หมุนตามวันทาง FM 92.50 MHz” ท าให้ผู้วิจัยค้นพบ สูตรหรือโมเดลของการจัดรายการข่าว

การเมืองทางวิทยุ “นกพิราบ 6 ส” ซ่ึงได้แบบอย่างมาจากนางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนิน

รายการหมุนตามวันและองค์ประกอบอื่นที่มีประโยชน์จากงานวิจัย เป็นสูตรที่ดึงเอาจุดเด่นของ

นกพิราบมาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงงานด้านสื่อสารมวลชน โดยเปรียบนกพิราบเป็นผู้

ด าเนินรายการคือ ผู้ส่งสาร (Sender) ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนตามแนวคิดสั้นๆ ว่า

“สะสมความรู ้ดูใหเ้ห็น พูดใหเ้ป็น เนน้จริงใจ บินลงไปหา ขาเกาะติด ชีวิตพิราบฝัน ยึดมั่น

จรรยาบรรณสือ่” ดังน้ี 

1. ส่วนหวั-สะสมความรู ้ ต้องเป็นนักอ่านที่ยอดเย่ียม อ่านหนังสือพิมพ์อย่างน้อย       

4 ฉบับ เช่น กรุงเทพธุรกจิ คมชัดลึก ไทยโพสต์ สะสมความรู้เกบ็ข้อมูลไว้ 

2. ส่วนตา –ดูใหเ้ห็น หาข้อมูล update ข่าวตลอด ต้องเตรียมความพร้อมด้านการ

ติดตามข่าวสาร Update ข่าวการเมืองและข่าวอื่นๆ แม่นย า น่าเช่ือถือ   

3. ส่วนปาก-พูดใหเ้ป็น มีเอกลักษณ์ลีลาเฉพาะตัว เล่าข่าวดีมีมุข ต้องรักในงานวิทยุ   

เล่าข่าวให้เป็นกนัเอง มีการพูดคุยรับ-ส่งกนั แทรกมุขตลกข่าวข าขันให้มีสสีนั 
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4. ส่วนตวั-เนน้จริงใจ มีความจริงใจกับทุกคน มีประสบการณ์ด้านงานวิทยุ สั่งสม

ประการณ์ครบรอบด้าน ต้องศึกษาหาความรู้ข้อมูลเชิงลึกจากคอลัมน์ข่าวการเมืองและข่าวอื่นใน

และต่างประเทศ หาข้อมูลประวัติบุคคล สารคดีและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  

5. ส่วนปีกและหาง-ส่วนปีกและหาง-บนิลงไปหา ต้องลงพ้ืนที่จริงเพ่ือศึกษาและหา

ข้อมูลข่าวและแหล่งข่าวให้รู้ลึกรู้จริง ครบถ้วน อ้างองิแหล่งข่าวสร้างความน่าเช่ือถือ   

6. ส่วนขา-ขาเกาะติด ชีวิตพิราบฝัน ยึดมัน่จรรยาบรรณสื่อ ต้องศึกษาหาความรู้

ข้อมูลเชิงลึกของข่าว เกาะติดไม่ตกข่าว ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ก าหนดวาระข่าวสารด้วย

สญัชาตญาณความเป็นคนข่าว อย่างไรกต็าม ผู้สนใจสามารถน าสตูรหรือโมเดลของการจัดรายการ

ข่าวการเมืองทางวิทยุ “นกพิราบ 6 ส” ของผู้วิจัยประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการวิทยุอื่นได้  

 

7. ขอ้จ ากดั 

1. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผู้ วิจัยเว้นช่วงในการศึกษาวิจัยไว้นาน  

จนกระทั่ง นางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวันได้เกษียณอายุราชการก่อน

ก าหนด จึงท าให้ต้องเร่งเกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัยให้ส าเรจ็ 

2. ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 4 ข้อ ภายหลังลงมือเกบ็ข้อมูลศึกษาวิจัยแล้ว

พบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยจ านวนมาก แต่มีระยะเวลาจ ากดัประมาณ 1 เดือนเท่าน้ัน  

จึงได้เรียนรู้ ว่าผู้วิจัยจมอยู่กบัข้อมูลมากเกนิไป 

3. การประสานงานนัดหมายสมาชิกกลุ่มไม่ขายเสียง (มขส.) เพ่ือจัดการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) เว้นช่วงไปนานมาก ดังน้ัน หากมีการวิจัยลักษณะน้ีจึงไม่ควรเว้นช่วงการ

ศึกษาวิจัยไว้นานเกนิไปจนต้องเร่งศึกษาวิจัยให้ส าเรจ็ 

 

8. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งนี้  

1. ภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่อยากให้รายการวิทยุด้าน

ข่าวการเมืองของทางสถานีโดนใจผู้ฟัง ควรศึกษาวิจัยน้ีเป็นตัวอย่าง พร้อมสามารถประยุกต์สูตร

หรือโมเดลการจัดรายการข่าวการเมืองทางวิทยุ “นกพิราบ 6ส” ของผู้วิจัยปรับใช้ในงานได้ทนัท ี

2. แม้ผลการวิจัยจะพบว่า นางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ด าเนินรายการหมุนตามวัน 

เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดและไม่ได้ด าเนินรายการหมุนตามวันแล้ว แต่รายการยังคงอยู่  

ผู้วิจัยเหน็ว่า ควรปรับผู้ด าเนินรายการหญิงเข้าไปและพัฒนารายการให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมใช้

เครือข่ายของกรมประชาสมัพันธใ์ห้เกดิประโยชน์และคุ้มค่า   
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9  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ว่ารายการวิทยุประเภทเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกันมีการ

สื่อสารข่าวการเมืองในรายการอย่างไร เพ่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือจะได้น าผลจากการ

ศึกษาวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนารายการเล่าข่าวของทางสถานีต่อไป  

2. ควรศึกษาวิจัยให้มีข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเพ่ิมแบบสอบถามเชิง

ปริมาณด้านความคิดเห็นของผู้ฟังที่มีต่อรายการหมุนตามวันในปัจจุบันด้วย เพ่ือผลที่ได้จาก

การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนารายการและผลิตรายการวิทยุอื่นๆ ได้ด้วย 

3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการท างานของผู้สื่อข่าว ผู้ด าเนินรายการวิทยุหรือ

คนท างานด้านสื่อสารมวลชน ยุคเบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B (คนที่เกิดระหว่างปี 

พ.ศ. 2489-2507) กบัยุคเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) หรือ Gen- Y (คนที่เกิดอยู่ในช่วงปี 

พ.ศ. 2523-2540) ศึกษาเปรียบเทยีบวิธีการท างาน  เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการท างาน

ต่อไป  
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