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แนวปฏิบัติที่ดี   วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์     

นางสาวชุติมา  สุดจรรยา  
 
บทสรุปผู้บริหาร 
 โครงการรายการวิทยุ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ท าการ
ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รูปแบบของรายการจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง 
คือ ช่วงท่ี ๑ สนทนาภาษาอังกฤษประจ าวัน ช่วงท่ี ๒ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และประเทศในประชาคมอาเซียน ช่วงท่ี ๓ ข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รายการวิทยุ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกิดขึ้นจากนโยบายของ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจากการท่ีประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรัฐบาลไทย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ของประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีความเข้าใจและเตรียมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเรียนรู้นโยบายเกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น  
 ปัจจุบันได้ท าการออกอากาศไปแล้วท้ังส้ิน ๓ เดือน ๑๔ ครั้ง โดยทางรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ท าการประเมินผลจากการท าแบบตอบรับทางโทรศัพท์ ซึ่งพบว่าผลการตอบรับอยู่
เกณฑ์ดี และมีผู้ฟังสนใจรับฟังเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นรายการท่ีออกอากาศในช่วงวันเสาร์ ซึ่ งเป็นวันหยุด และเป็นท่ีท า
การออกอากาศเป็นเรื่องใกล้ๆ ตัวของผู้ฟัง อย่างเช่นการน าเอาค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมาน าเสนอ 
ตัวอย่างเช่น เรื่องการลอยกระทง หรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษามาน าเสนอ นั้น ได้ท าให้ผู้ฟังรู้สึกว่า เป็นเรื่องใกล้ตัว และ
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และ   ไม่ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ียาก และเป็นค าศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป รวมท้ังเรื่องความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทางรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน สัญลักษณ์ของอาเซียน และค าขวัญของอาเซียน ซ้ ากันทุกอาทิตย์ เพื่อย้ าและทบทวน
ข้อมูลให้กับผู้รับฟังรายการวิทยุรายการนี้ ซึ่งจากการออกอากาศมาท้ังหมด ๑๔ ครั้ง ปรากฏว่า ผู้รับฟังรายการส่วนใหญ่
สามารถอธิบายได้ว่า ประชาคมอาเซียนคืออะไร มีประเทศสมาชิกกี่ประเทศมีสัญลักษณ์อย่างไร และมีค าขวัญว่า อะไร อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการน าข้อมูลมาน าเสนอในรายการวิทยุบ่อยๆ ซ้ าไปซ้ ามา และเสริมเนื้อหาใหม่ ๆ เข้าไปในทุก ๆ อาทิตย์  
 
ประวัติของหน่วยงาน  
 หน่วยงานกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มี
บุคคลากรในกองวิเทศสัมพันธ์ จ านวน ๕ คน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ จ านวน ๑ คน ท าหน้าท่ีในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดโครงการ English Camp โครงการท า
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา – อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ กับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  รวมท้ังงานด้านการต่างประเทศท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของสถานบันการศึกษาของประเทศไทย และต่างประเทศ 
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กระบวนการ / วิธีการด าเนินการในอตีด 
 ส่ือวิทยุชุมชนเป็นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสามารถโฆษณาข่าวสารท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างกว้างขวาง เพราะผู้ฟัง
สามารถรับฟังข่าวสารได้ทุกสถานท่ีทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน  ท่ีท างานหรือในรถ ดังนั้นโอกาสท่ีผู้บริโภคจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารการโฆษณา จึงมีโอกาสสูงกว่าส่ือชนิดอื่นๆ สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีอยู่ท่ัวไป ท้ังสถานีท่ีส่งกระจายเสียง
ครอบคลุมท่ัวประเทศและสถานีท่ีส่งกระจายเสียงเฉพาะท้องถิ่น    บางสถานียังส่งกระจายเสียงตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ท าให้การรับ
ฟังวิทยุกระจายเสียงเป็นเรื่องประจ าวันของประชาชนท่ัวไป จึงนับเป็นโอกาสท่ีข่าวสารการโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างท่ัวถึง และจากความมุ่งมั่นต้ังใจของท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ส่ือวิทยุชุมชน และ
ประกอบกับทางคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ของมหาวิทยาลัยฯ มีสถานีวิทยุชุมชนอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดความสะดวกในการ
ออกอากาศ และท าให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดท ารายการวิทยุเพื่อกระจายข่าวสารข้อมูล 
และประชาสัมพันธ์งานด้านการต่างประเทศ รวมท้ังเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจากการท่ีประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และรัฐบาลไทย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ของประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ได้พยายามประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้าใจและเตรียมปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
เรียนรู้นโยบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น อีกท้ังปัจจุบันนี้ส่ือวิทยุได้เช่ือมโยงกับส่ือของอินเตอร์เน็ต มากขึ้น โดยมีการ
น าเทปของสถานีวิทยุชุมชนท่ีออกอากาศไปแล้ว มาจัดท าเป็น website จึงท าให้ผู้รับฟังรายการ หรือ ผู้สนใจอื่นๆ สามารถเข้า
ไปรับฟังได้ตลอดเวลา และสามารถน าเสนอรายการวิทยุชุมชนนี้ไปได้ท่ัวโลก จึงท าให้เกิดรายการวิทยุชุมชนรายการ Go Inter 
ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ รายการนี้ขึ้น  
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องการต่างประเทศ 
๒. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม  ความพร้อม  

ของคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
๓. ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษา  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา – อาจารย์  

ชาวต่างประเทศ  การประชุมวิชาการนานาชาติ  โครงการ English Camp และโครงการหรืองานท่ีเกี่ยวกับการต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งหมด  
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แนวปฏิบัติที่ดี  
(วิธีการ / กระบวนการ / แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก PDCA) 
 หลักการส าคัญในการด าเนินโครงการ ฯ  

๑. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน  
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ 

๑. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๒. ประชาชนในบริเวณรอบ ๆ ชุมชนเทเวศร์ และประชาชนท่ัวไป  

 
กรอบแนวคิดหลักในการด าเนินโครงการ  
 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการวิทยุชุมชน รายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักการด าเนินงาน จึงได้เกิดกรอบแนวคิดในการท างานดังนี้  
 Input   ได้แก่ นโยบาย และงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อการด าเนินโครงการ  
 Process  ได้แก่ เครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการท้ังทางตรงและ 
   ทางอ้อม เช่น การประกันคุณภาพ (PDCA) การจัดการความรู้ เทคนิคการถอด 

บทเรียน การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
 Output  ได้แก่ ผลจากการด าเนินโครงการวิทยุชุมชน รายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศ 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 Outcome ได้แก่ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน  
 
กระบวนการด าเนินงานโครงการ 

๑. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการผลิตรายการเริ่มจากการที่ได้รับมอบหมายตารางวัน  
และเวลาในการออกอากาศมาท าการพิจารณาเนื้อหา และลักษณะของรายการตามกรอบเวลาท่ีได้รับมา เพื่อให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของรายการมากท่ีสุด  
 

๒. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง รูปแบบและประเภทของรายการท่ีควรจะผลิต  
ประเด็นเนื้อหา รวมท้ังงบประมาณในการผลิตรายการ เพื่อน ามาประกอบการจัดรูปแบบรายการ 

๓. ขั้นตอนการวางแผนผลิตรายการ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ว่าจะด าเนินการผลิตรายการอย่างไรจึงจะ 
สามารถผลิตรายการตามวัตถุประสงคาของรายการ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ได้แก่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๔. ขั้นตอนการเขียนบท โดยน าแนวคิดและประเด็นเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ มาเรียบเรียงออกเป็นค าพูด  
และเสียงประกอบอื่นๆ ซึ่งในรายการนี้ใช้เสียงเพลงอาเซียนประกอบบทวิทยุ ดังนั้นจึงต้องมีการเขียนบทวิทยุให้ครอบคลุมถึง
การน าเสียงเพลงมาประกอบ เพื่อให้กับเวลาออกอากาศของรายการดังกล่าวด้วย  

๕. ขั้นตอนประสานงานการผลิตรายการ โดยเป็นการประสานงานผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ ตามท่ี 
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ก าหนดไว้ในบท เช่น การประสานงานกับช่างเทคนิค และการประสานงานกับมีแขกรับเชิญจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมาร่วมบันทึก
เทปด้วย  

๖. ขั้นตอนการซ้อม การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีดีนั้น ต้องมีการซ้อมก่อนการบันทึกเสียง  
เพื่อลดความผิดพลาดท้ังด้านเนื้อหา และการพูด เพราะระหว่างการซ้อมผู้ผลิตรายการและช่างเทคนิคจะได้มีโอกาสแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนมีการบันทึกเสียง 

๗. ขั้นตอนบันทึกเสียง ในห้องส่ง หรือ สตูดิโอ ซึ่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้า 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทวิทยุ โดยจะเป็นการบันทึกเสียงรายการตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเก็บไว้ส าหรับการออกอากาศตามผังรายการท่ี
ผลิตออกมา ซึ่งจะท าให้รายการมีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหารายการและคุณภาพของเสียง ดังนั้น ผู้ก ากับรายการจึงต้องควบคุมเรื่อง
เสียงพูดจากไมโครโฟน เสียงจากแผ่นเสียง หรือเสียงจากเทปแทรก (Insert tape) ให้มีความผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี รวมท้ัง
ยังต้องสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ด าเนินรายการ ผู้แสดง และวิทยากรในรายการในด้านการเสนอรายการ การแสดง และการออก
เสียงอย่างถูกต้อง 

๘. ขั้นตรวจสอบคุณภาพของรายการ เมื่อการบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ทุกคนต้องมาร่วมกันตรวจสอบ 
คุณภาพของรายการ เพื่อให้เกิดความสมจริงสมจัง ความชัดเจนถูกต้อง มีตอนใดท่ีควรจะบันทึกใหม่ หรือมีตอนใดท่ีควรจะตัด
ออกโดยวิธีการตัดต่อเทป (Tape editing) ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีเพื่อให้รายการมีคุณภาพก่อนท่ีรายการจะน าออกอากาศจริง  

๙. ขั้นตอนติดตามประเมินผลรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยการใช้แบบสอบถามทางโทรศัพท์ 
และทาง website ของทางรายการวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
รูปแบบของรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

รายการวิทยุแบ่งออกเป็นช่วงๆ โดยการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ และมีนักจัดรายการท าหน้าท่ีน าเสนอ สาระความรู้ 
และข้อมูลข่าวสารทุนการศึกษา  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา – อาจารย์ชาวต่างประเทศ การประชุมวิชาการนานาชาติ  
โครงการ English Camp และโครงการหรืองานท่ีเกี่ยวกับการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งหมด  

ออกอากาศทางความถี่ FM ๙๐.๗๕  MHz ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น. 
เครื่องส่ง   ขนาดก าลังไม่เกิน ๓๐ วัตต์ 
ความสูงเสาอากาศ  ๓๐  เมตร 
รัศมีการออกอากาศ ไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร  
เริ่มด าเนินการ  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕  
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ด้านการจัดท าประเมินผลเพื่อเป็นแผนปฏิบัติ (Action : A) 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการจัดท าประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ผลการด าเนินงานดังนี้  
 
ปัจจัยเก้ือหนุนความส าเร็จ  

๑. ความชัดเจนและมุ่งม่ันของนโยบายจากผู้บริหาร ท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวไปสู่ความเป็นสากล โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยจัดท ากิจกรรม 
และโครงการเกี่ยวกับการให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่สากล และมีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่เป็น
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนโยบายของผู้บริหารจะด าเนินการท้ังทางตรง และทางอ้อม ผ่านส่ือต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีอยู่ ท้ังเสียงตามสาย รายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือตัวบุคคลอย่างอาจารย์ผู้สอน ท่ีจะ
สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในแต่ละรายวิชา และส่ือวิทยุชุมชนเป็นอีกหนึ่งวิธีการส่ือสารท่ี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็น
ความส าคัญว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา คณาจารย์ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างท่ัวถึง และ
รวดเร็ว จึงท าให้เกิดโครงการนี้ขึ้น  

๒. ความคล่องตัวของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ในบทบาทของผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประสานงาน  
และเป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอดจนเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาการให้บริการต่างๆ อย่างยั่งยืน 

๓. การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
๓.๑ ส านักนายกรัฐมนตรี  
๓.๒ กรมเอเซีย และกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ  
๓.๓ กองตรวจคนเข้าเมือง  
๓.๔ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ 
๓.๕ กระทรวงแรงงาน  

และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องอาเซียน  
๔. ความต่อเนื่องของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการท่ีเพิ่งเริ่มด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ 

ในเชิงสะท้อนคิดจึงมีความต่อเนื่องและขยายผลเป็นวงกว้างมากขึ้น  โดยการประเมินจากแบบสอบถามทางโทรศัพท์ และทาง 
Website ของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    



6 
 

 
บทสรุปความส าเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดังนี้  
Input   นโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมกิจกรรม 
  งบประมาณสนับสนุน 
  หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ กระทรวงการ 

ต่างประเทศ กรมการกงศุล เป็นต้น  
Process สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ท้ังในระดับนักศึกษาทุกคณะ บุคลากร และอาจารย์ของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Output  จ านวนผู้ฟังรายการเพิ่มมากข้ึน  

มี website ของกองวิเทศสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นส่ือกลางใน
การขยายผลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
http://inter.offpre.rmutp.ac.th/ และ http://www.radiomct.rmutp.ac.th/ 

  มีหนังสือ Newsletter ของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดปีการศึกษา 
  มีข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสะท้อนความคิด (Reflection) ของผู้รับฟังรายการวิทยุ ซึ่งได้มา 
Outcome การท่ีนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอดออกไปทางรายการ 

วิทยุชุมชน Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ อย่างท่ัวถึง โดยเข้าใจเรื่องของประชาคม 
อาเซียน ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเข้าใจการด าเนินงานต่าง 
ๆ และได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

๑. การรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของอาเซียน เนื่องจากข้อมูลโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็น 
ข้อมูลเก่าซึ่งไม่ทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์  

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลท่ีทันสมัยเกี่ยวกับอาเซียน หรือ
บทสรุปของการประชุมท่ีเกี่ยวกับอาเซียนในวาระต่างๆ มาจัดท าเป็นบทวิทยุ รวมท้ังการประสานงานเพื่อติดตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเกี่ยวกับอาเซียนอยู่เสมอ ๆ เพราะบางครั้งการได้ข้อมูลเยอะมากเกินไป แต่เป็นข้อมูลท่ีไม่ทันสมัย ก็จะท าให้ผู้รับฟัง
รายการไม่เข้าใจว่า ปัจจุบันนี้นโยบายต่าง ๆ ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และก าลังอยู่ในขั้นตอนอย่างไร และเกิดความสับสนแก่
ผู้รับฟังรายการได้  
 

๒. การเข้าบันทึกเสียงในห้องส่ง ท่ีต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และประสานงานกับทุก ๆ  
คนในห้องส่ง หรือสตูดิโอ เพื่อให้สามารถควบคุมเสียงจากไมโครโฟน เสียงจากแผ่นเสียง และจากเทปแทรก (Insert tape) ให้มี
ความผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี  

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การตรวจสอบเทปก่อนน าออกอากาศจริง หากมีส่วนใดท่ีไม่ชัดเจนก็ต้องท าการบันทึกใหม่ 
หรือ ตัดตอนนั้น ๆ ออกไป เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดรายการ 
 

http://inter.offpre.rmutp.ac.th/%20และ
http://www.radiomct.rmutp.ac.th/
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๓. การใช้ภาษา ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีน ามาใช้ในรายการต้องเป็นค าศัพท์ท่ีง่าย และเข้าใจได้ 
อย่างรวดเร็ว รวมท้ังต้องเป็นเรื่องราวท่ีใกล้ตัวกับผู้รับฟังรายการมากท่ีสุด เพราะค าศัพท์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถ้าน าเสนอ
ค าศัพท์ท่ียากจนเกินไป ซึ่งจะท าให้ผู้รับฟังรายการไม่เข้าใจ เกิดความเบื่อหน่ายในการรับฟังรายการ เนื่องจากคุณลักษณะพิเศษ
ของรายการวิทยุ คือ เป็นส่ือท่ีไม่มีภาพ  
      แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การใช้ค าพูดอธิบายในรายการจึงต้องใช้ค าศัพท์ท่ีง่าย และไม่ใช่ค าศัพท์เทคนิค เพื่อท าให้
ผู้รับฟังรายการเข้าใจเนื้อหาของเรื่องราวนั้น ๆ ได้ดี เมื่อเกิดการจดจ า ก็จะสามารถน าไปเผยแพร่ต่อไปได้  
 
ความท้าทายต่อไป  
 เนื่องจากรายการวิทยุชุมชนในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นในลักษณะท่ีออกอากาศแล้วจะหายไปเหมือนในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้
รายการวิทยุชุมชนได้เช่ือมต่อกับระบบ Internet และ website ขององค์กรนั้น ๆ อย่างเช่น รายการวิทยุชุมชน รายการ Go 
Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คล่ืน 90.75 MHz. นั้น ได้เช่ือมต่อกับ website ของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งท่านผู้ฟัง หรือผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าไปรับฟังรายการท่ีออกอากาศในสัปดาห์นั้น ๆ หรือ ฟังย้อนหลังได้
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถกระจายข่าวสารข้อมูลไปได้ไกลถึงต่างประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ ๑๕ กิโลเมตรอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นผู้รับฟัง
รายการวิทยุชุมชนจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นส่ือสาธารณะท่ีเข้าถึงได้ง่าย จึงท าให้ผู้ผลิตรายการต้องน าเสนอข้อมูลเรื่องราวท่ี         
ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  


