
ฟ งัแบบใด

ช วงเวลาไหน

รายการอะไร
ม กีารเป ดิร บัฟ ังหร อืไม 

แรงจ ูงใจท ี เป ดิร ับฟ ัง
พ งึพอใจรายการอะไร

ร ปูแบบรายการ/เน  ือหาท  ีชอบ
ม คีวามพ ึงพอใจหร อืไม 

ได ใช ประโยชน อะไรบ าง
จากรายการว ทิย ชุ มุชน

ม ีความต องการอะไรบ าง
จากว ทิย ชุ ุมชน

ประเม นิผ ู ฟ งั

ความเหมาะสมของช วงเวลา

ความส  ันยาว/ความพอด ขีองเวลารายการ

ความน าสนใจ

ประโยชน 

ความเหมาะสม

ยากง าย

เน  ือหารายการ
การพ ดู

ความเป น็ก นัเอง

ภาษาท  ีใช 

ล กูเล น/ล ลีาผ  ูดำเน นิรายการ

แขกร บัเช ญิ/ว ทิยากร

จ งัหวะในการนำเสนอเน  ือหา

เพลงท  ีใช ในการราย

อ  ืน  ๆ

การประเม นิผลรายการ

ร วมฟ งัอย างต อเน ื องสม ำเสมอ

ร วมแจ งข าวสาร
ห วัข อ

ประเด น็เน  ือหา

ประเด น็ป ัญหา
ร วมเสนอแนะ

ร วมร องท กุข /ร องเร ียนป ญัหาต างๆ
ท  ีเก ดิข  ึนในช มุชน (Complain)

ก จิกรรมต างๆ ของว ิทย ุช มุชน

ช วยจ ดัหาท นุสน บัสน ุน
ร วมเวท ีส ัญจร

ร วมส งจดหมาย/โทรศ ัพท เข ามา
แสดงความค ดิเห น็ในรายการ

ร วมเข ยีนจดหมายต ชิม/เสนอแนะ
และประเม นิผลรายการ

การประเม นิการม สี วนร วม
(PARTICIPATION)

การเข าร วมเป น็อาสาสม ัครผ ู ส ื อข าวท องถ  ิน

ช วยเป น็แหล งข อม ลูสำหร บัการแนะนำว ทิยากร
หร อืแขกร บัเช ญิในพ  ืนท  ี(ผ  ูนำ/ปราชฎ )

ทำหน าท  ีเป น็แขกร บัเช ญิ
ว ทิยากร/ผ ู ให ส ัมภาษณ 

เข ามาเป น็ผ  ูร วมผล ติรายการ
ในแง ของการช วยเล อืกประเด น็
เล อืกแง ม ุมต างๆ 

ฯลฯ

การม สี วนร วมในระด บั
จ ติสาธารณะ/จ ิตอาสา

ว ิทยากร

ผ  ูนำช มุชน

ผ  ูส  ือข าวท องถ ิ น

ภ มู ปิ ญัญาชาวบ าน

หน วยงานราชการ

ฐานข อม ลูเก  ียวก บัต วับ คุคล

แยกหมวดหม  ู

แยกประเภทส  ือ
ฐานข อม ลูเก  ียวก บัเน  ือหา

การจ ดัทำฐานข อม ลู
(Database/
Information)

การประเ
ม ินผล

รายการว
 ิทย ุช ุมชน

ค ุณภาพ

เอกสารอ างอ ิง : 
กระบวนการและหล กัเกณฑ การค ดัเล อืก
เน  ือหาเก  ียวก บัส ขุภาพเพ  ือผล ติรายการว ทิย ุช มุชน
ดร.น ษิฐา หร  ุนเกษม 
เอกสารบรรยาย ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

PARTICIPATION

Evaluation


