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โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุ

ชุมชนในประเทศไทย มีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน ระหวางเดือน มีนาคม-กันยายน 2556  การศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โครงการวิจัยฯไดลงพื้นท่ีเก็บขอมูลใน

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวม 4 ภาค ในเดือนเมษายน 2556 การเก็บขอมูล

ประกอบดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และวิธีการสังเกต  

หลังจากนั้นไดมีการจัดเวทีประชุมกลุมยอยในภาคตางๆ ในระหวาง วันท่ี 25 พฤษภาคม-8 

มิถุนายน 2556  เพื่อนําเสนอผลการเก็บขอมูลและตรวจสอบยืนยันความถูกตอง  โครงการศึกษาวิจัยฯได

นําเสนอผลการศึกษาท่ีไดรับการยืนยันจากเวทีระดับภาค เพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของ

ในเวทีสาธารณะระดับประเทศ เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  

บัดนี้ โครงการวิจัยฯไดสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาท้ังหมดและจัดทําเปนกรอบ

แนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนใน

ประเทศไทยตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยฯเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอนําสงผลงานใหคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) เพื่อพิจารณาใชประโยชนตอไปตามเห็นสมควร 

โครงการวิจัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ท่ีให

การสนับสนุนคณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณหัวหนาสถานี กรรมการดําเนินงาน และอาสาสมัครสถานีวิทยุชุมชนในภาคตางๆ ท่ีใหความรวมมือ

กรอกแบบสอบถามและสละเวลาตอบคําถามเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นอันมีคุณคา 

ขอขอบคุณตัวแทนวิทยุชุมชนผูเขารวมเวทีประชุมกลุมยอยท่ีไดกรุณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูล

และเพิ่มเติมความคิดเห็นอันเปนประโยชน  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะทางวิชาการท่ีเปน

ประโยชนยิ่งในการวิเคราะหขอมูล  ขอขอบคุณทีมวิจัยทุกทานท่ีไดทุมเททํางานเก็บขอมูลดวยความอุตสาหะ

และแบงปนประสบการณความประทับใจในการทํางานกับพี่นองวิทยุชุมชนในภาคตางๆ ตลอดจนชวยประมวล

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนตอการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงาน

สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 

จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) มีความประสงคท่ีจะจัด

การศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติ ปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการ สถานีวิทยุชุมชนในประเทศ

ไทย และวิเคราะหสภาพปญหาสถานีวิทยุชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ตลอดจนสามารถทราบจํานวนท่ีแทจริงใน

ทองถ่ินนั้นๆ วามีการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนก่ีราย และรายใดมีศักยภาพในการดําเนินการไดสมบูรณแบบ 

ตาม มาตรา ๑๐ (๑) (๒) ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ไดอยางถูกตอง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาม ตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ท่ี

ตองจัดใหประชาชนไดใชคลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบ

กิจการบริการชุมชนไมนอยกวารอยละยี่สิบของคลื่นความถ่ีในแตละพ้ืนท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการ และ

มาตรา ๕๑ ซ่ึงให กสทช. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมี

คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน การ

หารายได และการสนับสนุนผูประกอบกิจการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ โดยใหรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีความรู ประสบการณโดยตรง ท้ัง

ดานการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ดานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน และมีบุคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และผลงานดานวิทยุชุมชนเปนท่ีประจักษ จึงขอเสนอเปนผูดําเนินโครงการ 

“โครงการวิจัย การตรวจสอบคุณสมบัติ และปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุ

ชุมชนในประเทศไทย”  ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรวม ภาษีมูลคาเพ่ิมไมเกิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สาม

ลานบาทถวน) โดยดําเนินการภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันท่ี ลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขท่ี พย.

(ป)(ปส.๑) ๕๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือการศึกษาคุณสมบัติ และปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือศึกษากรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของประเทศ

ไทย 
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 3. เพ่ือศึกษากรอบแนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมให

เปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการ

ชุมชน 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะดําเนินการตามขอบเขตท่ี สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) มีความประสงคจะวาจางผูประกอบธุรกิจดานการวิจัย 

วิเคราะหขอมูลท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณและผลงานเปนท่ีประจักษ ครอบคลุมการทํางานดังนี้ 

 1.  วิเคราะห และจัดทํารางกรอบแนวทางการกําหนดคุณสมบัติ และปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะ

ดําเนินการเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  ศึกษาวิเคราะห และจัดทํารางกรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการ

บริการชุมชนของประเทศไทย 

3.  ศึกษาและจัดทํารางกรอบแนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมี

ความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

ประเภทบริการชุมชน 

4.  จัดทําเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะกลุม (Focus group paper) เอกสารประกอบการจัดรับ

ฟงความคิดเห็นผูมีสวนเก่ียวของ 

5.  จัดทําการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะสําหรับรางกรอบแนวทางตามขอ 1-3 อยางนอย 1 ครั้ง 

โดยมีกลุมเปาหมายท่ีครอบคลุมชุมชนท่ีมีความเก่ียวของ ผูประกอบกิจการ ผูบริโภค หนวยงานของรัฐ 

นักวิชาการ และภาคประชาชน 
 

1.4 ระยะเวลาในการวิจัย 

วันท่ี  7 มีนาคม 2556 ถึง 2 กันยายน 2556 (180 วันนับจากวันลงนามในสัญญา) ตามเง่ือนไขแนบ

ทายสัญญา 
 

1.5 คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาโครงการ อาจารย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ 

นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารยนาฏยา ตนานนท ทีมวิจัยสวนกลาง 

 อาจารยพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ทีมวิจัยสวนกลาง 

 อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน นักวิจัยภาคกลาง 

 อาจารยปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ นักวิจัยภาคเหนือ 

 อาจารยธีระพล อันมัย นักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล นักวิจัยภาคใต 
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ผูชวยนักวิจัย อาจารย ดร.รดี ธนารักษ 

 นายธีรมล บัวงาม 

 นายมาโนช พรหมสิงห 

 นายศิริพล สัจจาพันธ  

 นายกฤษดา แผลงศร 

 

1.6  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1. ไดทราบคุณสมบัติ และปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. สามารถกําหนดกรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของ

ประเทศไทย 

 3. สามารถกําหนดกรอบแนวทาง กลไก หลักเกณฑ และวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผู

มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน 

 

 



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ปรัชญาและแนวคิดวิทยุชุมชน 

วิทยุชุมชนเปนรูปแบบหนึ่งของส่ือภาคประชาชน ท่ีชุมชนเปนเจาของ และมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ โดยมีเปาหมายและการดําเนินงานเพื่อประโยชนสาธารณะของชุมชน โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ

และผลประโยชนทางการเมือง ซึ่งองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดกําหนดหลักการของวิทยุชุมชนไว 3 

ประการ (จุมพล รอดคําดี, 2542 และ กาญจนา แกวเทพ, 2546) คือ  

1. ประชาชนเขาถึงงาย ซ่ึงหมายถึง การเขาถึงสิทธิในดานตางๆของวิทยุชุมชน ไดแก สิทธิเปน

เจาของ สิทธิในการบริหารจัดการ สิทธิในการผลิตรายการ สิทธิไดรับฟงรายการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

สิทธิใหขอเสนอแนะ สิทธิเขาถึงสถานี และสิทธิเขาถึงขอมูล  

2. ประชาชนมีสวนรวม ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนมีดังนี้ คือ รวมเปนเจาของสถานี รวมกําหนด

นโยบาย รวมบริหารจัดการ และรวมผลิตรายการ 

3. ประชาชนบริหารจัดการดวยตนเอง คือ สมาชิกในชุมชนดําเนินการเองในรูปแบบของอาสาสมัคร 

และไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมธุรกิจ หรืออิทธิพลของกลุมการเมือง 
 

จากหลักการขางตน จิรพร  วิทยศักด์ิพันธุ และนาฏยา  ตนานนท (2550:22-27) ไดสรุปลักษณะ

สําคัญท่ีเปนหัวใจของวิทยุชุมชน ไววา 

1. ชุมชนมีสวนรวม คือ รวมเปนเจาของ รวมบริหารจัดการ  รวมอาสาสมัครจัดรายการ  รวมแสดง

ความคิดเห็น และรวมรับผิดชอบ  

2. เปดโอกาสใหชุมชนมีปฏิสัมพันธ คือ ตองเปนส่ือแนวระนาบระหวางคนในชุมชน  โดยผูจัด

รายการควรคํานึงถึงความตองการของผูฟง ซึ่งผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะได 

3. รับใชทองถ่ิน หมายถึง วิทยุชุมชนตองไมเลียนแบบวิทยุกระแสหลัก ควรสนับสนุนวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน เนนประโยชนของทองถ่ินเปนหลัก และเปนชองทางหรือเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินดวย  

4. สรางความเขมแข็งใหชุมชน คือ วิทยุชุมชนตองสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกชุมชน ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

-  ความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ  เชน มีกินมีใช  มีเก็บออมเพื่อความมั่นคง  พึ่งพาตนเองได  

-  ความเขมแข็งทางดานการเมือง เชน มีอํานาจตอรองทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงใน

กระบวนการประชาธิปไตย 

-  ความเขมแข็งทางดานวัฒนธรรม เชน ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน และดํารงอยู

อยางมีศักด์ิศรี  
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5. ตอบสนองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน 
 

นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงลักษณะของวิทยุชุมชนวาควรมีดังนี้ 

1. ชุมชนเปนเจาของ คนในชุมชนรวมกันจัดต้ังสถานี รวมเปนเจาของคล่ืนความถ่ี และรวมกัน

บริหารจัดการ 

2. คนในชุมชนเปนผูผลิตและผูฟง 

3. สถานท่ีต้ังอยูในชุมชน ควรเปนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกเขาออกไดสะดวก 

4. ใชตนทุนตํ่า เครื่องมือไมซับซอน อาสาสมัครเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว 

5. ใหบริการคนในชุมชน  คือ  เครื่องสงกระจายเสียงมีกําลังตํ่า ใชภาษาทองถ่ิน นําเสนอเรื่องท่ี

ใกลตัว 

6. ชวงเวลาท่ีออกอากาศข้ึนอยูกับความตองการและความพรอมของชุมชน ไมจําเปนตอง

ออกอากาศตลอดท้ังวัน  

7. ผังรายการข้ึนอยูกับความพรอมของอาสาสมัครและความตองการของผูฟง 

8. ไมแสวงหากําไร แตสรางทุนทางสังคม 
  

ท้ังนี้ วิทยุชุมชนควรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา เนื่องจากเปนส่ือแนวระนาบ มีชุมชนเปนฐาน ใช

หลักการประชาธิปไตย และสามารถเขาถึงชุมชนชายขอบไดมากท่ีสุด  โดยวิทยุชุมชนมีบทบาทตอการพัฒนา

ชุมชน (จิรพร  วิทยศักด์ิพันธุ และนาฏยา  ตนานนท, 2550: 39) คือ  

1. ชวยติดตาม ตรวจสอบนโยบาย การทํางานของการเมืองระดับทองถ่ินได 

2. เสริมสรางพลังเศรษฐกิจชุมชน แนะนําอาชีพ เผยแพรสินคาชุมชน 

3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานวิถีชุมชน และสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. บมเพาะและหลอหลอมคานิยมท่ีชวยพัฒนาชุมชน เชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย

สุจริต ความเสียสละ และความมีจิตสาธารณะ  

5. ระดมความรวมมือเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะได เชน งานวันเด็ก งานวันครอบครัว 

6. ชวยเตือนภัยใหชุมชน เชน ภัยน้ําทวม  ภัยการคามนุษย  ภัยยาเสพติด เปนตน 

7. ประสานสามัคคีดวยการเปนส่ือกลาง ลดความขัดแยงในชุมชน 

8. เปนเวทีฝกฝน เรียนรู รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาของคนในชุมชน  

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีหลักการบริหารจัดการ 5M 

ทฤษฏีระบบเปด (Open-system theory) ไดรับการพัฒนาโดยแดเนียล แคทซ (Daniel Katz) และ

โรเบิรต คาน (Robert Khan) ซึ่งอธิบายลักษณะขององคการแบบมีชีวิตท่ีใหความสําคัญของการปรับตัวและ

การพัฒนาองคการไว ดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 : 58-60)  
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องคการแบบสิ่งมีชีวิต มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ   

1.  มีโครงสรางยืดหยุน มีการปรับตัวโครงสรางองคการใหเขากับสภาพแวดลอมการทํางาน  

2. มีการกระจายอํานาจ ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจไมผูกขาดการตัดสินใจท่ีผู

บังคับบัญชา  

3.  มีการทํางานเปนทีม ทีมงานจะชวยกันผลักดันงานใหบรรลุผลสําเร็จโดยสมาชิกแตละคน

อาจทํางานหลายดาน โดยมีลักษณะการแบงงานกันทํา มีลักษณะความชํานาญท่ัวไป ไมไดมีการ          

แบงหนาท่ีชัดเจน  

4.  เนนผลงานมากกวากฎระเบียบ  

5.  มีการติดตอส่ือสารแบบไมเปนทางการ สมาชิกสามารถติดตอส่ือสารถึงกันโดยตรงไดในทุก

ระดับ ไมตองผานโครงสรางสายการบังคับบัญชาและไมจําเปนตองมีรูปแบบท่ีเปนทางการ 
  

สถานีวิทยุชุมชนมีลักษณะท่ีสอดคลองกับการเปนองคการแบบส่ิงมีชีวิต กลาวคือ มีโครงสรางองคการ

ของสถานีแบบเรียบงาย จึงมีความยืดหยุนสูง และการดําเนินการของสถานีมีลักษณะปรับไดตามบริบทของ

ชุมชนโดยมีเปาหมายเพื่อรับใชชุมชน เนนประโยชนทองถ่ินเปนหลัก เชน ดานสรางเสริมความแข็งแกรงของวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

ปรัชญาวิทยุชุมชนเนนหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) คือ ชุมชน 

รวมเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ รวมบริหารจัดการ รวมแสดงความคิดเห็น และรวมเปนอาสาสมัครดําเนิน

รายการ (จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ และ นาฏยา ตนานนท, 2550 : 24) ซึ่งเปนลักษณะสําคัญท่ีสอดคลองกับองค

การแบบส่ิงมีชีวิต กลาวคือ มีการกระจายอํานาจ และมีการทํางานเปนทีม เพราะชุมชนไดรวมเปนเจาของและ

บริหารจัดการ  

สาระสําคัญของทฤษฏีระบบเปด คือ องคการตองพึ่งพาส่ิงแวดลอม โดยนําทรัพยากรมาจากภายนอก

องคการ และผลผลิตท่ีองคการผลิตไดก็จะนําออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก องคการจึงตองใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตามเปาหมายองคการ เชน องคการธุรกิจเปาหมายสูงสุดคือกําไร องคการ

สาธารณะเปาหมายสูงสุดคือการไมไดมุงแสวงหากําไร แตเพื่อการผลิตสินคาหรือบริการท่ีเปนประโยชนตอ

สาธารณะ  

เมื่อองคการนําปจจัยนําเขา (Input) มาจากภายนอกองคการผานกระบวนการ (Process) เพื่อใหได

ผลผลิต (Output) กระบวนการจะทําหนาท่ีในการเปล่ียนแปลงปจจัยนําเขา เปนสินคาหรือบริการ โดยการ

ทํางานของสมาชิกในองคการตองอาศัยซึ่งกันและกันในการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตและบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ โดยตองผานระบบกิจกรรมท่ีมีลักษณะการทําซํ้าเปนวงจรตอเนื่อง ซึ่งมีขอบเขตของสถานท่ีและเวลา 

และระบบเปดก็จะมีความพยายามในการรักษาตนเอง หรือองคการมีความสามารถในการดํารงอยู ได อัน

เนื่องจากมีการนําทรัพยากรจากภายนอกและสงผลผลิตออกไปยังภายนอกอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยระบบ

อาจมีความสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มคุณภาพของระบบตางๆ ไดจากขอมูลยอนกลับ ซึ่งคือสัญญาณท่ีบง 
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บอกถึงเงื่อนไขของสถานการณภายนอก ขอมูลยอนกลับจะชวยใหระบบสามารถแกไขปญหาการทํางานท่ี

เกิดข้ึนได (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547 : 58-59)  

จากรากฐานของทฤษฏีระบบนี้ไดมีการพัฒนาทฤษฏีการบริหารจัดการเชิงระบบ โดยมีขอสมมติฐาน

หลักของทฤษฏีคือความเขาใจระบบการทํางานโดยรวม โดยเฉพาะการวิเคราะหสถานการณดานการบริหาร

จัดการจัดการอยางเปนระบบ โดยระบบนั้นตองอาศัยกลุมขององคประกอบท่ีพึ่งพา อาศัยกันทํางานเปนหนึ่ง

เดียวกัน โดยองคประกอบหลักของระบบ คือ ปจจัยนําเขา ไดแก บุคลากร (Man) การเงิน (Money) เนื้อหา 

(Material) เทคนิค (Machine) ผานกระบวนการการบริหารจัดการ (Management process) เพื่อใหเกิด

สินคาหรือบริการ (Goods and services) ในกระบวนการการบริหารจัดการนั้นมีระบบและกลไกพื้นฐาน

หลักๆ อยู 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และ

การควบคุม/การกํากับดูแล (Controlling) ซึ่งในกระบวนการการบริหารจัดการนี้ บุคลากรมีหนาท่ีปฏิบัติ 

เพื่อใหการดําเนินงานในองคการเปนไปอยางราบรื่นและตรงเปาหมาย โดยมีรายละเอียดคือ (เซอรโต, 2549 : 

5-29) 

การวางแผน (Planning) เปนหนาท่ีทางการจัดการท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ เปาหมาย 

และวัตถุประสงคขององคการ ตลอดจนกรอบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ

ตามท่ีตองการ เงื่อนไขสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารจึงตองมีการวิเคราะหขอมูล

และการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดองคการ (Organizing) คือการจัดโครงสรางองคการและกําหนดระบบงาน บทบาท อํานาจ

หนาท่ี ความรับผิดชอบ และหนาท่ีของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรหรือกลุมบุคลากรปฏิบัติงานใหเปนระบบและ

สอดคลองกันภายในหนวยงาน ซึ่งจะทําใหองคการสามารถดําเนินงานสูเปาหมายรวมกันอยางราบรื่น และใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การช้ีนํา (Leading) คือความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ในการช้ีเปาหมาย ชักจูง กระตุนและ

เปล่ียนแปลงผูติดตามใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ ทําใหการดําเนินงานขององคการไป

ในทิศทางท่ีจะชวยใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว 

การควบคุม/การกํากับดูแล (Controlling) คือกระบวนการในการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน 

ข้ันตอนติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไขใหการดําเนินสามารถบรรลุเปาหมาย หรือปรับปรุงแผนและการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับขอจํากัดของเหตุการณและสภาพแวดลอมจริง ซึ่งในการบริหารจัดการ ผูบริหารใน

ทุกระดับในองคการ ตองรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการทํางานท่ีผานมาภายในองคการ เปรียบเทียบผลงาน

ปจจุบันกับเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว และจากการเปรียบเทียบนี้จึงตัดสินใจวาองคการควรปรับปรุงเพื่อใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีต้ังไวหรือไม  

สถานีวิทยุชุมชนเปรียบเสมือนเปนองคการแบบมีชีวิตท่ีตองมีปฏิสัมพันธตอชุมชน สามารถเปนชอง

ทางและเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยชุมชนมีสวนรวม

บริหารจัดการ หรือมีอาสาสมัครในการจัดรายการ ซึ่งแสดงถึงสถานีวิทยุชุมชนตองการทรัพยากรจากภายนอก
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สถานีวิทยุท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ไดแก ปจจัยนําเขา เชน บุคลากร (Man) การเงิน 

(Money) เนื้อหา (Material) เทคนิค (Machine) ผานกระบวนการ (Process)  คือ การบริหารจัดการ 

(Management) โดยกระบวนการบริหารจัดการประกอบไปดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ 

(Organizing) การช้ีนํา (Leading) และการควบคุม/การกํากับดูแล (Controlling) : POLC ใหเปนสินคาท่ีเสร็จ

สมบรูณ นั่นคือรายการท่ีตอบสนองตอชุมชน (Outputs) โดยสถานีวิทยุชุมชนจะไดรับผลตอบแทนท้ังในรูปตัว

เงินและรูปแบบอื่นๆ ท่ีมิใชตัวเงิน ในสวนของตัวเงินนั้น สถานีวิทยุชุมชนอาจจะไดรับการสนับสนุนเงิน         

เปนประจําหรือครั้งคราว รูปแบบท่ีไมใชตัวเงิน ไดแก การสนับสนุนดานพื้นท่ี เครื่องสงอุปกรณในสถานี 

อาหาร สวัสดิการ หรือ ความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนท่ีไดรับประโยชนผานรายการตางๆ ท่ีออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุชุมชน โดยชุมชนมีปฏิสัมพันธกับสถานีซึ่งถือเปนขอมูลยอนกลับใหสถานี ทําใหสถานีวิทยุชุมชน

มีความสามารถท่ีจะรักษาความเปนองคการไดอยางตอเนื่อง สรุปไดดังภาพ 2.1   

 

ภาพ 2.1 แบบจําลองการบริหารจัดการ 5M ของสถานีวิทยุชุมชนกับสิ่งแวดลอมภายนอก  

 

                                          สภาพแวดลอมภายนอก 

              

 

 

            ปจจัยนําเขา                  กระบวนการ        ผลผลิต 

 

       บุคลากร (Man)                            การบริหารจัดการ  

       การเงิน (Money)         (Management)                 รายการ 

       เนื้อหา (Material)                               (POLC) 

       เทคนิค (Machine)                             

 

 

 

องคประกอบหลักการบริหารจัดการ 5M ท่ีประยุกตใชในบริบทของสถานีวิทยุชุมชน  

1. บุคลากร (Man) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตรเห็นวาแหลงท่ีมาของความมั่งค่ัง ตองประกอบไป

ดวยทุนมนุษย (Human capital) โดยทุนมนุษยนั้นคือบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตและตองมีการแบง

งานกันทํา ซึ่งความมั่งค่ังตองเกิดการทํางานรวมกันระหวางทุนมนุษย (Human capital) รวมกับทุนทาง

กายภาพ (Physical capital) เขาไปในกระบวนการผลิตใหเกิดสินคาและบริการ (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2554 : 

5, 10) มนุษยหรือทุนมนุษยจึงมีความสําคัญมากยิ่งกวาทุนอื่นๆ ดังนั้นบุคลากรตองมีความรู ความสามารถ 
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ความชํานาญ และมีคุณธรรม จึงทําใหองคการหรือสังคมโดยรวมมีความเจริญและมีความสุข ทรัพยากรมนุษย

ท่ีมีคุณภาพดังกลาวสามารถพัฒนาไดจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และจากการฝกอบรม กลาวคือ

สถาบันครอบครัวจะมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพในชวงวัยเยาว สถาบันการศึกษาจะมี

ผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการใหความรูทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจ

และความถนัด สําหรับประกอบอาชีพท่ีเปนประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ การฝกอบรมจะมีผล

ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการผลิตในปจจุบันและอนาคต 

โดยการฝกอบรมจะมีกรรมวิธีท่ีเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานใหพัฒนาในดานความคิด การ

กระทํา ความสามารถ ความรู ความชํานาญ และทัศนคติตางๆ (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2554: 30)  

ในบริบทของวิทยุชุมชนทรัพยากรมนุษยหรือคนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินของวิทยุชุมชน คือ หัวหนา

สถานี กรรมการสถานี อาสาสมัครหรือเจาหนาท่ี โดยคนเหลานี้สามารถดําเนินงานในสถานีวิทยุชุมชนไดอยาง

ตอเนื่อง และเพื่อใหการดําเนินการของสถานีนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้นสามารถพัฒนาคุณภาพบุคคล

เหลานี้ไดจากการฝกอบรม  

ความพรอมดานบุคลากร หมายถึงมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับงานและเพียงพอ     

ตอการดําเนินงานสถานี บุคลากรของสถานีประกอบดวยหัวหนาสถานี คณะกรรมการบริหารสถานี เจาหนาท่ี

ประจํา และ/หรือ อาสาสมัครผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ในสถานี ควรมีจํานวนเพียงพอในการดําเนินงาน และ   

ตองมีความรูความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน  
 

2.  การเงิน (Money) องคการตางๆ ไมวาจะเปนองคการธุรกิจหรือองคการเพื่อประโยชนสาธารณะ

ลวนแลวแตตองใชเงินในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีองคการต้ังไว เงินท่ีใชดําเนินงานขององคการให

บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวนั้นสามารถพิจารณาจากความสามารถในการหารายไดใหครอบคลุมกับรายจายท่ีเกิดข้ึน 

เชน องคการธุรกิจโดยท่ัวไปจะมีเปาหมายการดําเนินงานคือกําไร กําไรจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับรายไดท่ี

องคการหาไดและรายจายท่ีตองใชจายไปในระหวางการดําเนินการตางๆ   

รายไดหลักขององคการธุรกิจไดมาจากการขายสินคาและบริการคูณดวยราคาสินคาตอหนวยท่ี

องคการธุรกิจไดกําหนดราคาขายไว ดังนั้นรายไดของธุรกิจจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณสินคาท่ีองคการ

ขายได ณ ระดับราคาท่ีองคการต้ังไว  

รายจายขององคการทางธุรกิจ คือตนทุนท่ีใชการผลิตสินคาหรือบริการ ในทางบัญชีนั้นจะพิจารณา

ตนทุนเฉพาะคาใชจายเปนคาตอบแทนปจจัยการผลิตซึ่งเห็นไดชัดเจน บางครั้งเรียกวาตนทุนท่ีชัดแจง 

(Explicit cost) กลาวคือเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงเวลาท่ีดําเนินการ ตนทุนชัดแจงแบงออกเปน 2 แบบ 

(นราทิพย ชุติวงศ, 2549: 248) 

ตนทุนคงท่ี คือ คาตอบแทนท่ีจายใหปจจัยคงท่ีท่ีใชในการผลิต เชน อาคารโรงงาน ท่ีดิน และ

คาใชจายในการซื่อเครื่องจักรใหม 
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ตนทุนผันแปร คือ คาตอบแทนท่ีจายใหปจจัยแปรผัน ไดแก เงินเดือนและคาจางพนักงาน คา

วัตถุดิบ ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพื่อเปนทุนดําเนินการ คาซอมแซมเครื่องจักร อุปกรณและ

ยานพาหนะขนสง คาวัสดุส้ินเปลือง คาน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ตางๆ เปนตน 

ในขณะท่ีรายการท่ีเปนตนทุนท่ีมองไมเห็นไดชัดแจงวาจายออกไปจริงๆ ในทางบัญชีจะไมนับรวมเปน

ตนทุน เพราะถือวาไมไดมีการใชจายออกไป และไมมีการบันทึกรายการในบัญชี ยกตัวอยางเชน คาตอบแทน

แกปจจัยการผลิตสวนท่ีเปนเจาของกิจการ โดยเจาของกิจการท่ีเขามาดูแลจัดการการผลิตดวยตนเองก็ไมไดมี

การคิดเงินเดือนใหกับตัวเอง ไมเหมือนการจางแรงงานผูอื่นซึ่งจะตองจายคาตอบแทนใหในแตละเดือน อนึ่ง 

ในทางเศรษฐศาสตรตนทุนไมชัดแจงนี้ถือเปนตนทุนอยางหนึ่งท่ีหนวยธุรกิจตองคํานึงเพื่อใชในการตัดสินใจทาง

ธุรกิจไดครอบคลุมข้ึน 

องคการสาธารณะมีเปาหมายของการดําเนินงานเพื่อประโยชนสาธารณะ ดังนั้นความพรอมดาน

การเงินองคการสาธารณะอาจมีแนวทางของการไดมาซึ่งรายไดจากการสนับสนุนของภาครัฐ และองคกร

เอกชน รวมถึงการมีความสามารถในการหารายไดเอง โดยรายไดดังกลาวตองสามารถครอบคลุมคาใชจายใน

การดําเนินงานไดตามปกติและกรณีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินไดอยางตอเนื่อง 

ในดานการเงินนั้นไมวาองคการธุรกิจหรือสาธารณะตองมีการจัดทําบัญชีเพื่อใหองคการไดรูถึงสถานะ

ของผลการดําเนินงาน อีกท้ังเพื่อความโปรงใสตรวจสอบได   

สถานีวิทยุชุมชนถือเปนองคการท่ีมิไดแสวงหากําไร แตเปนสถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังข้ึนเพื่อประโยชนตอ

ชุมชน ความพรอมดานการเงินของสถานีวิทยุชุมชนจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญใหการดําเนินงานของ

สถานีวิทยุชุมชนไดอยางตอเนื่อง  

รายรับของสถานีวิทยุชุมชนมาจากการท่ีสถานีมีเนื้อหารายการและนําเสนอรายการท่ีสนองความ

ตองการของชุมชนไดอยางแทจริง ชุมชนรูสึกเปนเจาของจึงมีสวนรวมในการสนับสนุนสถานีท้ังในรูปแบบท่ีเปน

ตัวเงินและมิใชเปนตัวเงิน  

รายจายของสถานีวิทยุชุมชนมีท้ังคาใชจายท่ีชัดแจงและไมชัดแจง โดยสามารถแบงรายจายเปน 2 

ระยะ คือ 1) ระยะเริ่มแรกของการต้ังสถานี และ 2) ในชวงการปฏิบัติงานของสถานี  

1) ระยะเริ่มแรกของการต้ังสถานีวิทยุชุมชน จะมีคาใชจายท่ีชัดแจงเห็นเปนตัวเงินและไมชัดแจง

ท่ีไมใชตัวเงิน ก) คาใชจายท่ีเปนตัวเงินเชน คาใชจายสําหรับจัดหาอุปกรณ เชน เครื่องสง คาเสา คาใชจาย

สําหรับการปรับปรุงหองสง หองบันทึกเสียง คาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการกอต้ังตัวสถานี ข) คาใชจายท่ีไม

เปนตัวเงิน คาแรงงานของชุมชนในการรวมกอต้ังตัวสถานีในกรณีท่ีตองสรางใหม คาแรงงานในการรวมกัน

ตกแตงสถานีท่ีต้ังอยูในวัดหรือในสวนราชการอื่นๆ คาท่ีดินสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญจะใชท่ีดินสาธารณะ          

เปนตน  

2) ในชวงสถานีมีการปฏิบัติงาน ก) คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน เชน คาวัสดุส้ินเปลือง คาน้ําประปา 

ไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต คาจางเจาหนาท่ี (ถามี) คาตรวจวัดเครื่องตามมาตรฐานท่ีกสทช. คาซอมเครื่องสง 
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คาใชจายในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ข) คาใชจายท่ีไมไดเปนตัวเงิน เชน คาจางอาสาสมัคร หัวหนาสถานี กรรมการ

สถานี นักจัดรายการ เปนตน  

ความพรอมดานการเงินในการปฏิบัติงานของสถานี หมายถึงสถานีควรมีรายรับเพียงพอตอการ

ดําเนินงานของสถานี เชน คาน้ํา คาไฟ ตลอดจนคาซอมแซมอุปกรณหรือการเปล่ียนเครื่องสงใหมรวมถึงมีการ

ทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อแสดงความโปรงใส ชุมชนสามารถ ตรวจสอบได   
 

3.  เนื้อหา (Material) ตองมีท้ังปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการไม

วาองคการแบบแสวงหากําไรหรือมิไดแสวงหากําไร ถาองคการใดต้ังอยูในพื้นท่ีใกลกับแหลงวัตถุดิบท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ทําใหมีตนทุนในการดําเนินการตํ่ากวาองคการท่ีอยูไกลแหลงวัตถุดิบ การมีตนทุนตํ่าถา

เปนองคการท่ีแสวงหากําไรจะสงผลใหองคการดังกลาวมีความสามารถในการทํากําไรใหองคการไดมากยิ่งข้ึน  

อนึ่ง สถานีวิทยุชุมชนเปรียบเสมือนเปนองคการท่ีมิไดแสวงหากําไรและผลิตสินคาประเภทส่ือ

สาธารณะเพื่อบริการชุมชนของตนเอง ท้ังประเภทของเนื้อหารายการและรูปแบบการนําเสนอรายการ ท่ีมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับความตองการของคนชุมชน ดังนั้นวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตรายการจึงตอง

ประกอบไปดวยขอมูลภายในชุมชนเปนหลัก อาจเสริมเติมขอมูลจากแหลงอื่นๆ เพื่อประโยชนของคนในชุมชน

มากยิ่งข้ึน โดยคนในชุมชนเปนผูกําหนดผังรายการ ผลิตรายการหรือจัดรายการเปนสวนใหญ อาจนํารายการ

จากภายนอกชุมชนมาไดเพื่อใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชนมากยิ่งข้ึน เชน บุคคลจากหนวยราชการตางๆ 

ท่ีมาเสริมองคความรูในการจัดรายการในดานสุขภาพอนามัย สิทธิของภาคประชาชน และอื่นๆ เปนตน การใช

ขอมูลในชุมชน ผลิตรายการเองโดยคนในชุมชน ก็เพื่อใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชนตามหลักการวิทยุชุมชน  

ความพรอมดานเนื้อหา หมายถึงสถานีมีเนื้อหารายการท่ีสอดคลองกับ ความตองการของผูฟงในชุมชน

เปนรายการท่ีมีประโยชน สงเสริมความเขมแข็งใหชุมชนทองถ่ิน และมีรูปแบบการนําเสนอรายการท่ี

หลากหลาย ชวนใหติดตาม   
 

4.  เคร่ืองมือและอุปกรณทางเทคนิค (Machine) เปนทรัพยากรท่ีสําคัญ กลาวคือ ระดับเทคนิคการ

ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนสามารถสงผลใหเกิดการผลิตสินคาและบริการมากข้ึน สถานีวิทยุชุมชนผลิตสินคาและ

บริการประเภทส่ือสาธารณะ การนําเสนอรายการไมวาจะมีรูปแบบรายการหรือมีเนื้อหารายการอยางไร ตองมี

เทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดสัญญาณเสียงท่ีคมชัดผานไปยังผูฟงหรือผูบริโภคดังกลาว  ดังนั้น อุปกรณท่ี

ใช เชน เสาอากาศ เครื่องสงและอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงสัญญาณเสียงตองมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ตอการรับฟง เทคนิคการผลิตจากอุปกรณท่ีใชในการสงสัญญาณเสียงจะมีประสิทธิภาพมากนอยตอง

ประกอบดวย 2 องคประกอบหลักคือ จํานวนเงินท่ีเพียงพอในการซื้ออุปกรณตางๆ ท่ีมีมาตรฐานสําหรับการ

ออกอากาศ และบุคลากรมีความรูในการเลือกอุปกรณเครื่องสงท่ีมีประสิทธิภาพ การซอมแซมและบํารุงรักษา

ใหอุปกรณสามารถใชออกอากาศไดอยางตอเนื่อง 
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ความพรอมดานเทคนิค หมายถึง สถานีมีเครื่องสงและอุปกรณ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ

ออกอากาศ ตลอดจนมีความรูและสามารถในการจัดหาอุปกรณเครื่องสงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรูในการ

ซอมแซมและการบํารุงรักษาใหอุปกรณในสถานีสามารถใชงานได  
 

5.  การบริหารจัดการ (Management) เปนองคประกอบของกระบวนการ (Process) ท่ีมีระบบ

และกลไกในการบริหารจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การช้ีนํา และการควบคุม/การกํากับ

ดูแล โดยในแตละองคประกอบจะมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ ท่ีตองทํางานพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อ

บรรลุเปาหมายขององคการ และกระบวนการบริหารจัดการตองเปนระบบเปดท่ีมีปฏิกิริยาโตตอบกับปจจัย

ส่ิงแวดลอม   

สถานีวิทยุชุมชนเปนองคการท่ีมีโครงสรางอยางงาย มีองคประกอบหลักในการบริหารจัดการคือ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต โดยมีหลักการบริหารแบบประชาธิปไตยท่ีมีสวนรวมผานกระบวนการ

บริหารจัดการ ในดานการวางแผน การจัดองคการ การช้ีนํา และการกํากับดูแล ผานการประชุมคณะกรรมการ

สถานีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ มีประเด็นในการประชุม ไดแก บุคคล การผลิตรายการ อุป

กรณหรือส่ิงของ และงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานตามเปาหมายและแกไขปญหาตางๆ ของสถานีวิทยุชุมชน 

และการบริหารจัดการตองเปดรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อสะทอนการดําเนินงานของสถานีวิทยุ

ชุมชน  

ความพรอมดานการบริหารจัดการ หมายถึง การมีกระบวนการบริหารจัดการผานการประชุม โดยมี

ประเด็นในการประชุม เชน การวางแผนงบประมาณ เนื้อหารายการ อาสาสมัคร และการเปดรับฟงความ

คิดเห็นจากชุมชน เชน การรับเรื่องรองเรียนเพื่อแกไขปญหาภายในสถานี การมีการจดบันทึกการประชุม การ

เปดเผยบัญชีรายรับรายจายใหชุมชนไดรับรู   
 

ผลผลิต (Output) คือ สินคาหรือบริการท่ีองคการผลิตออกมาสูผูบริโภค สถานีวิทยุชุมชนจะผลิต

สินคาออกมาในรูปของการมีรายการและเนื้อหารายการท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน  

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีหลักการตลาด 4P  

สวนประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาใหสถานีวิทยุชุมชนมีความยั่งยืนอยูคูกับชุมชนตามหลักการ ของ

วิทยุชุมชนนั้น คือผูฟงเพราะผูฟง เปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักท่ีสถานีวิทยุชุมชนตองนําสินคาหรือบริการ อันได

แก เนื้อหาของรายการเพื่อตอบสนองความตองการของผูฟงในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เปรียบเสมือนองคการท่ี

มีฐานการใหบริการสาระความรูความบันเทิงตางๆ แกชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานีวิทยุชุมชนตองตระหนัก

ถึงการบริหารจัดการกับกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูฟงและสถานีวิทยุชุมชน การกระทําดังกลาวเปนไป

เพื่อการชักจูง การรักษาและการพัฒนาความสัมพันธกับผูฟง สถานีวิทยุชุมชนเปนองคการท่ีมิไดแสวงหากําไร 

แตมุงสรางประโยชนใหกับคนในชุมชน เครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถชวยในการบริหารจัดการใหสถานีวิทยุชุมชน

สามารถผลิตรายการท่ีมีเนื้อหา รายการท่ีสรางความพอใจใหแกผูฟงในชุมชน คือเครื่องมือทางการตลาดท่ี
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เรียกวา 4P ถึงแมวา เครื่องมือนี้จะใชในภาคธุรกิจ แตปจจุบันเครื่องมือทางการตลาดนี้ไดนํามาใชในองคการ

ภาครัฐหรือ องคการท่ีมิไดแสวงหากําไรมากข้ึน (คอตเลอร, 2553 และ พรอคเตอร, 2554) สาระสําคัญของ 

หลักการตลาด 4P คือ (คอตเลอร, 2553)  
 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา หรือ บริการ ท่ีองคการหรือบุคคลสามารถเสนอเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดได ดังนั้นผลิตภัณฑจะประกอบดวยสินคาและบริการท่ีจับตองได และไมได 

ตลอดจนส่ิงประกอบเพิ่มเติมท่ีองคการเสนอขายดวย เชน คน สถานท่ี ตัวองคกร ขอมูล และความคิดตางๆ 

การนําเสนอขายผลิตภัณฑนั้นตองคํานึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑซึ่งแบงไดเปน 4 ข้ัน คือ 1) ข้ันแนะนํา 2) 

ข้ันเติบโต 3) ข้ันเติบโตเต็มท่ี และ 4) ข้ันตกตํ่า  

สําหรับองคการธุรกิจจะมีตัวบงช้ีวาผลิตภัณฑของตนเองนั้นอยูในข้ันใดโดยการพิจารณาจากยอดขาย

และกําไรจากการขายผลิตภัณฑในแตละข้ัน สําหรับองคการภาครัฐระดับการมีสวนรวมและการใชบริการจะมี

ความสําคัญมากกวายอดขายและการทํากําไร ดังนั้นสินคาหรือบริการของหนวยงานภาครัฐแตละข้ันจะมี

ลักษณะและความทาทายเฉพาะตัว ซึ่งจะสงผลกลยุทธท่ีเลือกใช การเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสมในแตละข้ันมี

รายละเอียดดังนี้ 

1)  ผลิตภัณฑในข้ันแนะนํา จะมีอัตราการตอบรับและอัตราการมีสวนรวมของตลาดไมมากนัก 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนสูงกวาผลลัพธท่ีไดคอนขางมาก กลยุทธท่ีควรใชคือมุงเนนไปท่ีการแจงใหประชาชน

รับทราบเกี่ยวกับสินคาหรือบริการใหมๆท่ีเสนอ พยายามใหพวกเขาไดทดลองใชดูกอน และการจาง

คนเพิ่มเติมเพื่อเผยแพรขอมูลออกไป 

2)  ผลิตภัณฑในข้ันเติบโต จะไดรับการตอบรับของตลาดท่ีรวดเร็วข้ึน ทรัพยากรท่ีใชไปยังคง

ถือวาสูงอยูเมื่อเทียบกับรายได กลยุทธคือการพยายามรักษาระดับการตอบรับท่ีรวดเร็วของตลาดดวย

การสรางความตระหนักและความภักดีตอแบรนดอยางตอเนื่อง 

3)  ผลิตภัณฑในข้ันเติบโตเต็มท่ี เมื่อถึงจุดหนึ่ง อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดหรือยอดขายก็จะ

เริ่มชะลอตัวลง และผลิตภัณฑก็จะเขาสูข้ันเติบโตเต็มท่ี ซึ่งเปนข้ันท่ีสรางกําไรไดอยางมาก เพราะ

รายไดท่ีเพิ่มข้ึนทําใหเริ่มคืนทุนจากคาใชจายเริ่มแรกของการพัฒนาและคาใชจายทางการตลาดท่ี

เกิดข้ึน กลยุทธท่ีใชใหเกิดการซื้อซ้ําโดยการปรับเปล่ียนตลาดเปาหมายเพื่อใหลูกคากลุมใหมมาซื้อ

สินคาหรือบริการท่ีมีอยูเดิม การปรับเปล่ียนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มอัตราการใชบริการ ยอดขายของกลุม

ลูกคาปจจุบัน หรือการปรับเปล่ียนสวนผสมการตลาดอื่นๆ เชน การเปล่ียนโครงสรางการต้ังราคา ชอง

ทางการจัดจําหนายหรือใหบริการ และหรือการสงเสริมการตลาด  

4)  ผลิตภัณฑข้ันตกตํ่า ยอดขายหรือรายไดก็จะเริ่มอยูในชวงขาลง กลยุทธท่ีใชออกสูตลาด

หรือวาจะลดขนาดลง โดยพิจารณาองคประกอบคือการจะไดรับเงินสนับสนุนตอหรือไม มีระดับการมี

สวนรวมลดลงหรือไม 
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วงจรผลิตภัณฑดังกลาว องคการจะตองคํานึงถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ เพื่อสรางความพอใจใหกับ

กลุมลูกคาอยางตอเนื่องหรือมีการใชผลิตภัณฑใหมากข้ึนโดยใชกลยุทธใหเหมาะสมในแตละชวงของวงจร

ผลิตภัณฑ  

แนวทางการประยุกตผลิตภัณฑในสวนท่ีเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนเสนอผลิตภัณฑ

ในรูปของเนื้อหารายการท่ีสนองตอบตอความตองการชุมชนเพื่อใหผูฟงเกิดความพอใจ โดยรายการจะเปนท่ีพึง

พอใจของผูฟงนั้น ตองมีองคประกอบรวมคือ มีรูปแบบรายการ มีคุณภาพของผู จัดรายการ ใหเกิดความ

นาสนใจในการฟงมากยิ่งข้ึน อนึ่งความพอใจของผูฟงอาจจะลดนอยถอยลงตามวงจรชีวิตของรายการ ดังนั้น

สถานีวิทยุชุมชนตองประเมินผลรายการอยูเสมอจากผูฟง เพื่อการพัฒนารายการของสถานีใหตอบสนองความ

ตองการของชุมชนไดอยางตอเนื่อง การพัฒนารายการของสถานีทําไดโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการเปนอาสาสมัคร โดยรวมกันกําหนดผังรายการ เนื้อหารายการ รูปแบบรายการ การจัดรายการ และการ

ประเมินผลรายการเพื่อใหผูฟงเกิดความพอใจและเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกับสถานีวิทยุชุมชน  
 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคาและบริการท่ีองคการไดต้ังไวใหครอบคลุมกับตนทุนในการ

ดําเนินการองคการเพื่อเสนอขายใหกับผูบริโภคท่ีมีความสามารถท่ีจะจาย ราคาถือเปนเครื่องมือทางการตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพอยางมากเพราะมักเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

ผูบริโภค นอกจากนี้ราคายังรวมไปถึงคุณคาในดานอื่นท่ีผูบริโภคยอมจายไปในการแลกเปล่ียนกับสินคาหรือ

บริการนั้น ดังนั้นราคาแทจริงท่ีลูกคาจะตองจายจึงรวมถึงตนทุนท่ีไมใชตัวเงิน เชน เวลา ความพยายาม ความ

เส่ียง เปนตน 

โดยสวนใหญองคการท่ีหวังผลกําไรจะต้ังราคาท่ีจะทําใหไดกําไรสูงสุด แตองคการสาธารณะหรือ

ภาครัฐมีเปาหมายคือ การใหบริการสาธารณะ ดังนั้นราคาท่ีประชาชนตองจายใหกับการท่ีรัฐจะมีต้ังแตการให 

สินคาหรือบริการฟรี การคืนทุนบางสวนหรือท้ังหมด หรือแมแตการหารายไดใหสูงกวาตนทุนเพียงเล็กนอย 

แนวทางการประยุกตกับการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนมีเปาหมาย

ของการดําเนินการเพื่อความอยูรอดและสรางประโยชนสุขใหกับชุมชน รายการท่ีสถานีวิทยุชุมชนผลิตมุงใหคน

ในชุมชนไดรับฟงโดยมีเนื้อหาของรายการท่ีเปนประโยชนตอคนในชุมชนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม เมื่อผูฟงหรือคนในชุมชนฟงรายการดังกลาวเกิดความพอใจ การสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนจึงเกิดข้ึน

ท้ังในรูปตัวเงินและมิใชตัวเงิน เชน วัสดุ อุปกรณ หรือ อาหาร สวัสดิการ โดยการสนับสนุนดังกลาวจะเปน

รายไดของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อใชในดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน การสนับสนุนสถานี วิทยุชุมชนเปนประจํา

หรือตอเนื่องจะมีผลตอสถานะความมั่นคงของสถานี ดังนั้น สถานีควรมีขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการสนับสนุน

สถานีวิทยุชุมชนของผูฟงหรือชุมชนเพื่อใชในการปรับปรุงการระดมทุนครั้งตอไป  
 

3. สถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ (Place) คือ วิธีการท่ีจะนําสินคาหรือบริการท่ีเสนอใหไปถึงมือ

ประชาชน และเปนชองทางท่ีประชาชนจะเขาถึงสินคาหรือบริการดังกลาว โดยชองทางการจัดจําหนายนี้รวม

เรียกวา สถานท่ีจําหนายหรือใหบริการ องคการภาครัฐจะตัดสินใจในเรื่องชองทางจําหนายหรือสถานท่ีนั้น 
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ข้ึนอยูกับเปาหมายขององคการนั้นๆ เชน เปาหมายการเปนองคการของรัฐท่ีเนนใหประชาชนเขาถึงงายและ

ไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว เปนตน ดังนั้นการตัดสินใจขององคการในเรื่องชองทางการจําหนายหรือ

ใหบริการจะเปนตัวกําหนดวากลุมเปาหมายจะซื้อสินคาหรือบริการจากองคการไดท่ีไหน อยางไร และเมื่อใด 

การตัดสินใจดังกลาวรวมไปถึงบรรยากาศของกระบวนการแลกเปล่ียนดวย ไมวาจะเปนสถานท่ี เชน ประตู

ทางเขาออกข้ึนเครื่องท่ีสนามบิน เว็บไซต เชน ความงายในการคนหาขอมูลในเว็บไซต การพูดคุยทางโทรศัพท

แตละครั้ง เชน เวลาท่ีลูกคาตองใชในการรอสาย ดังนั้น ในมุมมองของลูกคาจากการตัดสินใจขององคการใน

การสรางชองทางการจําหนาย ลูกคาจะตองมีตนทุนในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการจากองคการท่ีนอย เชน 

ลูกคาใชเวลาไมมากในการซื้อสินคาและบริการ ลูกคาใชความพยายามนอยในการเขาถึงสินคาและบริการ 

ลูกคาจึงมีความพอใจในการซื้อสินคาและบริการจากองคการ  

แนวทางการประยุกตท่ีเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชน ท่ีต้ังของสถานีวิทยุควรต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม 

เชน ผูฟงหรือคนในชุมชนสามารถเขาออกไดสะดวก เดินทางไปมาหาสูไดสะดวก ทําใหผูฟงหรือคนในชุมชนมี

ตนทุนในการแลกเปล่ียนตํ่า และงายตอผูฟงในตัดสินใจเขารวมกิจกรรมกับสถานีมากข้ึน  
 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือท่ีใชเพื่อแจงขอมูล ใหแนใจวากลุมเปาหมายรู

เกี่ยวกับองคการหรือส่ิงท่ีองคการตองการเสนอ รวมท้ังใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนและ  

โนมนาวใจใหกลุมเปาหมายมีแรงบันดาลใจใหปฏิบัติและมีความเช่ือวาจะไดรับประโยชนอยางท่ีองคการสัญญา 

โดยการสงเสริมการตลาดขององคการจะตองพิจารณาประกอบรวมกันกับ 3 P ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน การ

สงเสริมการตลาดมีองคประกอบของการส่ือสารประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ดังนี้ 

ก.  สาร (Message) เปนส่ิงท่ีองคกรตองการจะส่ือออกไป ซึ่งกําหนดโดยพิจารณาจากส่ิงท่ีกลุม 

เปาหมายตองการรู และส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือวาควรกระทํา  

ข.  ผูสงสาร (Messengers) ประกอบดวยโฆษก ผูสนับสนุน หุนสวน และตัวแทนท่ีทําหนาท่ีสง

สารเปนผูมีสวนสําคัญในการส่ือสาร  

ค.  ชองทางการส่ือสาร (Communication channels) คือ ชองทางท่ีนําเสนอขอความสงเสริม

การตลาด ซึ่งผูสงสารกําหนดไว 
 

แนวทางการประยุกตท่ีเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชนคือสถานีวิทยุชุมชนเปนของชุมชน โดยชุมชน 

และเพื่อชุมชน สถานีวิทยุชุมชนจึงตองมีการสงสารใหคนในชุมชนเขาใจวาชุมชนเปนเจาของรวมกัน ชุมชนมี

สวนรวมในการบริหารจัดการและการดําเนินการ โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนชุมชนเปนหลัก โดยสารท่ีสงควร

เปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและคนในชุมชนไดประโยชน สารท่ีสงควรใหคนในชุมชนไดรับรูถึงคุณคาของ

การมีสถานีวิทยุชุมชนท่ีชุมชนเปนเจาของรวมกัน ความรูสึกรวมของคนในชุมชนหรือผูฟงจะเกิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยผูสงสารและมีชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายในการเขาถึงผูฟงเพื่อรักษากลุมผูฟงรายเดิม

และเกิดกลุมผูฟงรายใหมในชุมชน การเพิ่มความเขาใจคุณคาของสถานีวิทยุชุมชนดังกลาวจะสงผลใหคนใน
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ชุมชนรวมสนับสนุนรายไดใหสถานีวิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง เครื่องมือ 4P ดังกลาวถามี  

สวนประสมรวมกันท่ีดีแลวยอมทําใหสถานีวิทยุชุมชนเปนของ ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน  

ทีมวิจัยไดนําหลักการการบริหาร 5M และหลักการตลาด 4P เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ดวย

วัตถุประสงคท่ีวา  

1. เพื่อใหมีหลักเกณฑท่ีเปนรูปธรรมในดานการบริหารจัดการเพื่อศึกษาวิเคราะหการดําเนินงาน

วิทยุชุมชนในประเทศไทยในฐานะองคการชุมชน 

2. เพื่อใหมีหลักเกณฑดานการตลาดเพื่อศึกษาวิเคราะหดําเนินงานวิทยุชุมชนในประเทศไทยใน

มิติของการเล้ียงตนเองอยางยั้งยืน 

3. เพื่อหลีกเหล่ียงมายาคติท่ีวาวิทยุชุมชนเปนเพียงอุดมคติท่ีไมสามารถดําเนินการไดจริง และ

ไมสามารถวัดและประเมินผลได  

4. เพื่อใหสามารถกําหนดกรอบแนวทางการสนับสนุนวิทยุชุมชนในประเทศไทยอยางเปนระบบ

ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย    

 

2.4 ประวัติความเปนมาและสถานการณของวิทยุชุมชนในประเทศไทย  

จากการศึกษาเอกสารลําดับเหตุการณวิทยุชุมชนในประเทศไทย ของนักวิชาการดานส่ือสารมวลชน 

คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ และสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พบวา ประวัติความเปนมา

และเหตุการณวิทยุชุมชนในประเทศไทย มีดังนี้ 
 

1.  จุดเร่ิมตนของการปฏิรูปสื่อ มีกฎหมายคืนคลื่นแกประชาชน 

ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปส่ือครั้งใหญในประวัติศาสตร มีกฎหมายมาตรา 40 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช 2540 ไดใหสิทธิในการส่ือสารแกประชาชนเปนครั้งแรก ซึ่งมี

ใจความสําคัญ คือ  

1. คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปน

ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

2. ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับดูแลการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

3. การดําเนินการตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 

และระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน 

รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 

ขอความในกฎหมายท้ัง 3 ขอนี้ถือเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีทําใหเกิดวิทยุชุมชนของภาคประชาชนนับต้ังแต

บัดนั้นเปนตนมา  
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ป พ.ศ. 2541 รัฐบาลในขณะนั้นไดขานรับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ดวยการมอบ

นโยบายใหกรมประชาสัมพันธและองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) จัดสรรเวลาใหแกภาค

ประชาชนเขามาจัดรายการวิทยุ และดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อชุมชนข้ึนเอง ดังนั้น ต้ังแตปพ.ศ.2543 

เปนตนมา จึงเกิดรายการวิทยุเพื่อชุมชนข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนรูปแบบรายการวิทยุท่ีไมใชวิทยุชุมชนท่ี

แทจริง เนื่องจากรัฐยังเปนเจาของสถานีวิทยุ มีการโฆษณาเพื่อการคา เนื้อหาถูกกําหนดโดยรัฐและเอกชน 

รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูดําเนินการผลิตรายการเองท้ังหมด โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม 
 

2.  ประชาชนต่ืนตัว “มีสิทธิในการสื่อสารและเปนเจาของคลื่นความถ่ี” 

ป พ.ศ.2542-2543 คณะทํางานติดตามมาตรา 40 ภายใตมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 

ภายหลังเปล่ียนช่ือเปนคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ (คปส.) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของนักวิชาการ

และองคกรพัฒนาเอกชนในการรวมกันติดตามและผลักดันการปฏิรูปส่ือ รวมท้ังเผยแพรและรณรงคสิทธิในการ

ส่ือสารของประชาชน ไดจัดเวทีสัมมนาสถานการณการปฏิรูปส่ือของไทยไปท่ัวประเทศ จนกลายเปนกระแส

ความต่ืนตัวและมีการพูดคุยถึงสิทธิในการส่ือสารของประชาชนมากข้ึน 

ในป พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดประกาศใชในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 

2543 โดยกระบวนการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฉบับนี้ ใชระยะเวลารวมท้ังส้ินเกือบ 2 ป ท้ังนี้ ใน พ.ร.บ. 

ฉบับนี้มีมาตรา 26 วรรค 4 ท่ีบัญญัติไววา “การจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและ

การอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาว ตองคํานึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางผูประกอบการภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคล่ืนความถ่ีไมนอยกวารอยละยี่สิบ” 

การบัญญัติเชนนี้ ยิ่งทําใหภาคประชาชนเกิดความต่ืนตัวและมีความมั่นใจมากข้ึนท่ีจะใชสิทธิของความ

เปนเจาของคล่ืนความถ่ีในการทดลองจัดต้ังวิทยุชุมชนในชุมชนของตนเอง นํามาสูความรวมมือระหวางองคกร

สวนกลาง อาทิ คณะทํางานติดตามมาตรา 40 (ซึ่งตอมา คือ คณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ-คปส.) 

สถาบันการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประชาสังคม (Civic Net) และองคกรในสวนภูมิภาค เชน โครงการนํารอง

วิทยุชุมชนเชียงใหม (ซึ่งตอมา คือ “เครือขายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ”) และเครือขายภาคประชาสังคม/

องคกรประชาชนจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ เกิดการขยายแนวคิดวิทยุชุมชนไปสูการปฏิบัติของภาคประชาชน 

และการเตรียมความพรอมภาคประชาชนในการดําเนินการวิทยุชุมชนอยางกวางขวาง 
 

3.  กระบวนการไดมาขององคกรอิสระจัดสรรคลื่นฯ คร้ังแรก ไมมีความโปรงใสและเปนธรรม 

หลังจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช เพื่อใหมีองคกรอิสระ

ข้ึนมาจัดสรรและกํากับดูแลคล่ืนความถ่ีฯ ใหแกประชาชนทุกภาคสวน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง

เปนกองเลขาของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ไดดําเนินการใหเกิดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. ในชวงระหวางป พ.ศ.2543-2544  
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อยางไรก็ดี กระบวนการสรรหา กสช. ดังกลาว ไดรับการวิพากษวิจารณจากภาคสวนตางๆ ของสังคม

อยางกวางขวางถึงความโปรงใสในกระบวนการสรรหาฯ ตลอดจนปญหาผลประโยชนทับซอนระหวาง

คณะกรรมการสรรหา กสช. และผูไดรับการเสนอช่ือใหเปน กสช. จนเปนเหตุใหในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.

2544 นายพิทยา วองกุล หนึ่งในผูสมัคร กสช. ยื่นฟองตอศาลปกครองช้ันตนใหเพิกถอนกระบวนการสรรหา 

กสช. ซึ่งตอมาในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2545 ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติคณะกรรมการสรร

หา กสช. เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ มีสวนเกี่ยวของและมีประโยชนไดเสียทางธุรกิจในหนวยธุรกิจ

เดียวกันกับผูสมัคร  
 

4.  ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนแหงแรกในประเทศไทย 

ป พ.ศ.2544 ประชาชนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ไดใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ทดลอง

ออกอากาศสถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนของประชาชน ดําเนินการโดยประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชนข้ึน 

ถือเปนวิทยุชุมชนแหงแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย นําไปสูการขยายตัวในการทดลองออกอากาศของวิทยุชุมชน

ภาคประชาชนในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดส่ังปดสถานีวิทยุชุมชนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและสิงหบุรี โดย

อางวาไมไดรับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ และอาจผิดกฎหมายได 

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงานความคืบหนาการสรรหา

และคัดเลือก กสช. วาคงตองรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดไปกอน ทําใหยังไมมีกสช. มาจัดสรร

คล่ืนความถ่ีฯ ใหแกประชาชน ขณะเดียวกันภาคประชาชนเองก็มีความต่ืนตัวในสิทธิการส่ือสารเปนอยางมาก 

ไดมีการขอใชคล่ืนความถ่ี และมีการเปดสถานีวิทยุชุมชนกันมากข้ึน หากมีการหาม ก็อาจขัดตอบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (สปน.) ดําเนินการใหมีมาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราวเพื่อควบคุมดูแลการใชคล่ืนความถ่ีของ

วิทยุชุมชน และใหกิจการตางๆสามารถดําเนินการตอไปได โดยไมเกิดความเสียหายตอประเทศ 
 

5.  ประชาชนยืนหยัดท่ีจะใชสิทธิตามกฎหมายต้ังสถานีวิทยุชุมชน แมถูกสั่งปด 

วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนท่ีชุมชนเปนเจาของ ดําเนินการโดยชุมชน 

และเพื่อประโยชนของชุมชน จํานวน 145 สถานี ท่ีดําเนินการออกอากาศอยูท่ัวประเทศ ไดรวมตัวกันเปน 

“สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ” (สวชช.) ข้ึน เพื่อตอรองกับรัฐบาลในการจัดทํารางมาตรการและหลักเกณฑ

ช่ัวคราวของวิทยุชุมชน 

วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กรมไปรษณียโทรเลขนําหมายศาลไปคนและยึดเครื่องสงวิทยุท่ีจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนจังหวัดอางทอง และออกหมายจับ นายเสถียร จันทร ผูประสานงานวิทยุชุมชน

อางทอง ดวยขอหามีเครื่องสงไวในครอบครองและออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต นับเปนการจับวิทยุชุมชน

ครั้งแรก และเกิดข้ึนในระหวางการจัดทํามาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราววิทยุชุมชน ซึ่งถูกต้ังขอสังเกตวาเปน

การจับกุมภาคประชาชนในระหวางการจัดทํารางมาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราววิทยุชุมชน โดยตอมา         
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ผูประสานงานวิทยุชุมชนจังหวัดอางทอง ไดเขามอบตัวตอท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ และประกันตัวออกมา

เพื่อเตรียมสูคดี โดยมีนายไกรศักดิ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมาในชวงเวลานั้น เปนผูย่ืน

ประกัน 
 

6.  วิทยุชุมชนถูกบิดเบือนใหเปน “วิทยุ อบต.” 

วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นายปราโมทย รัฐวินิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธไดประชุมรวมกับ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ติยะไพรัช และ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น 

โดยผลการประชุมสรุปวา รัฐบาลจะจัดคล่ืนความถ่ีวิทยุใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดําเนินการจัดต้ัง

วิทยุชุมชนจํานวน 400 สถานีท่ัวประเทศ ทําใหถูกวิพากษวิจารณและไดรับการคัดคานจากสังคมเปนอยางมาก 

เนื่องจาก อบต. เปนหนวยงานท่ีสังกัดภาครัฐไมใชภาคประชาชน วิทยุชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึน จึงเปนวิทยุ อบต. ไมใช

เปนวิทยุชุมชนท่ีแทจริง  

วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติและคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ 

(คปส.) แถลงขาว ณ ทําเนียบรัฐบาล กรณีรัฐบาลเตะถวงไมนําหลักเกณฑช่ัวคราวกรณีวิทยุชุมชนฯ เขาสูการ

พิจารณารับรองของคณะรัฐมนตรี การยึดเครื่องสงและออกหมายจับแกนนําวิทยุชุมชนจังหวัดอางทอง และ

การบิดเบือนวิทยุชุมชนใหเปนวิทยุ อบต. อันเปนการบิดเบือนเจตนารมณรัฐธรรมนูญและเตรียมปูพรมเพื่อคุม

คล่ืนภาคประชาชน 
 

7.  วิทยุชุมชนอยูในการดูแลของภาครัฐ ระหวางท่ียังไมมีองคกรอิสระจัดสรรคลื่นฯ  

วันท่ี 4 มีนาคม 2546 ศาลปกครองสูงสุดไดมีมติยืนยันตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตน วา 

กระบวนการสรรหา กสช. ดังกลาวผิดกฎหมายปกครองตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 

และมีสภาพความไมเปนกลางอยางรายแรง อันมีผลทําใหการสรรหา กสช. เปนโมฆะ จําเปนตองคัดเลือก

กรรมการ กสช. ใหมเปนครั้งท่ี 2  

วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณารางมาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราวจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนําเสนอ แลวมีมติมอบหมายใหกรม

ประชาสัมพันธรับรางและดําเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราวนี้ตามความเหมาะสม 
 

8.  รัฐใหวิทยุชุมชนโฆษณาได สงผลใหกลุมผลประโยชนกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนจํานวนมาก ขัดตอ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

วันท่ี 27 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ หรือกกช. 

ไดประกาศรับสมัครผูดําเนินการวิทยุชุมชนท่ัวประเทศเขารวมโครงการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนของกรม

ประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2547 โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ผูเขารวมโครงการตองมีจุดประสงคในการทํารายการเพื่อชุมชนอยางแทจริง 

2. มีคาธรรมเนียม 1,000 บาท ตอราย ตอป 
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3. มีคาประกันรายละ 5,000 บาท 

4. ผูจัดรายการตองสอบใบผูประกาศท้ังภาษากลางและภาษาทองถ่ิน 

5. ใหมีโฆษณาไดไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที 

6. เสาอากาศสูงไมเกิน 30 เมตร รัศมีการกระจายเสียงไมเกิน 15 กิโลเมตร 

7. การเขารวมโครงการวิทยุชุมชนครั้งนี้ จะตองยุติเมื่อ กสช. เกิดข้ึน 

ดวยนโยบายของรัฐบาลท่ีใหวิทยุชุมชนสามารถโฆษณาไดช่ัวโมงละ 6 นาที และรับจดทะเบียนวิทยุ

ชุมชน โดยไมไดมีการคัดเลือกคุณสมบัติของวิทยุชุมชนท่ีชัดเจน ทําใหกลุมนายทุน นักการเมืองทองถ่ิน หรือ

กลุมแสวงหาผลประโยชนในทองถ่ินใชนโยบายของรัฐบาลจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนข้ึน นําไปสูการเกิดสถานีวิทยุ

ชุมชนกวา 2,000 แหงท่ัวประเทศ ภายหลังการประกาศดําเนินโครงการเพียง 3 เดือน 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สถาบันพัฒนาส่ือภาคประชาชน และคณะกรรมการรณรงคเพื่อการ

ปฏิรูปส่ือ แถลงขาวเรียกรองกรมประชาสัมพันธหยุดรับจดทะเบียนวิทยุชุมชนและการอนุญาตใหมีโฆษณาใน

วิทยุชุมชน เพราะเห็นวาเปนการขัดขวางกระบวนการเรียนรูของประชาชนเพื่อใชสิทธิในการส่ือสาร ขัด

เจตนารมณรัฐธรรมนูญ และเรียกรองใหรัฐยุติการแทรกแซงและบิดเบือนกระบวนการเรียนรูและเตรียมความ

พรอมภาคประชาชนเพื่อใชสิทธิใน ส่ือวิทยุกระจายเสียง จึงนําไปสูการประชุมรวมกันระหวางกรม

ประชาสัมพันธและผูแทนองคกรภาคประชาสังคมเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หากจากการประชุมก็

ไมไดกอใหเกิดผลการเปล่ียนแปลงใดๆ 
 

9.  รัฐสั่งหามขาราชการในสังกัดไปยุงเก่ียวกับวิทยุชุมชน 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 กรมประชาสัมพันธมีหนังสือเวียนหามขาราชการและเจาหนาท่ีของ

ตนเขาไปดําเนินการวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี  

วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 กองงาน กกช. กําหนดกรอบแผนความถ่ี โดยใหวิทยุชุมชนมีกําลัง

สงไมเกิน 30 วัตต เสาอากาศสูงไมเกิน 30 เมตร และรัศมีการกระจายเสียงไมเกิน 15 กิโลเมตร  

วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2548 สถานีวิทยุชุมชนคนรักประชาธิปไตยเพื่อการคุมครองผูบริโภค คล่ืน

ความถ่ี FM 92.25 MHz ไดรองเรียนวาถูกคุกคามจากเจาหนาท่ีของรัฐ เพราะไปวิพากษวิจารณการทํางานของ

รัฐบาลออกอากาศ 
 

10.  วิทยุชุมชนถูกกลาวหาวารบกวนคลื่นวิทยุการบิน ตลอดจนถูกสั่งปดสถานีในขอหาต้ังสถานี

โดยไมรับอนุญาต ผิดกฎหมายเกา 

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม รัฐสภา เสนอแนวทาง

แกปญหาวิทยุชุมชนท่ีไปรบกวนคล่ืนวิทยุสถานีหลักและรบกวนคล่ืนวิทยุการบิน 4 ประการ คือ 

1. ใหกรมประชาสัมพันธและ กทช. รวมกันตรวจสอบและดําเนินการกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีติดต้ัง

อุปกรณไมไดมาตรฐาน ไมอยูในหลักการ 30-30-15 (กําลังสง-เสาอากาศ-รัศมีการกระจายเสียง) และหามไมให

วิทยุชุมชนติดต้ังสถานีทวนสัญญาณหรืออุปกรณพวงอื่นๆ 
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2. ใหกรมประชาสัมพันธทบทวนหรือยกเลิกการอนุญาตใหสถานีวิทยุชุมชนโฆษณาไดช่ัวโมงละ 6 

นาที เพราะถือเปนการประกอบการเชิงธุรกิจซึ่งขัดตอหลักการของวิทยุชุมชน 

3. ใหกรมประชาสัมพันธตรวจสอบและอนุญาตใหดําเนินกิจการวิทยุชุมชนไดเฉพาะผูประกอบการท่ี

เปนบุคคลในชุมชน และเพื่อประโยชนของชุมชนอยางแทจริง 

4. ใหกรมประชาสัมพันธตรวจสอบคล่ืนความถ่ีวิทยุชุมชนท่ีรบกวนวิทยุการบินอยางเครงครัด เพื่อ

ความปลอดภัยในกิจการการบิน ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเพื่อให

ดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง 
 

ตอมา วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2548 กทช. ส่ังปดสถานีวิทยุชุมชน 50 แหงท่ัวประเทศ โดยมีการเตือน

ความผิด 3 ประการ คือ 

1. ต้ังสถานีวิทยุโดยไมไดรับอนุญาต 

2. ใชเครื่องสงโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท จําคุกไมเกิน 5 ป หรือ

ท้ังจําท้ังปรับท้ังสองความผิด 

3. จงใจรบกวนเครือขายวิทยุการบินซึ่งมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท จําคุกไมเกิน 5 ป 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 นายสุรนันท เวชชาชีวะ กําหนดเสนตายดําเนินการกับวิทยุชุมชนท่ีไม

ทําตามกฎ 30-30-15 

วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548 กทช. ส่ังปดสถานีวิทยุชุมชน 2 สถานีดวยขอหารบกวนคล่ืนการบิน 

คือ วิทยุชุมชนหวยขวาง และวิทยุชุมชนบางเขน 

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กทช. บุกจับและส่ังปดวิทยุชุมชนในกรุงเทพอีก 1 แหง คือ วิทยุชุมชน

ประชาช่ืน 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กทช. บุกจับและยึดเครื่องสงวิทยุชุมชน 15 เครื่องท่ีรานจําหนาย

เครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งในจังหวัดรอยเอ็ด เนื่องจากผลิตเครื่องสงวิทยุโดยไมไดรับอนุญาต 

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กทช. เขายึดเครื่องสงและอายัดสายอากาศ สถานีวิทยุชุมชน Radio 

คล่ืน 93.75 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาวิทยุชุมชน ใหสํานัก

นายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธประสานงานและส่ังการใหมีการดําเนินการแกไขปญหาวิทยุชุมชน โดย

ยืนยันหลักการมาตรฐานทางเทคนิค 30-30-15 และการอนุญาตใหมีโฆษณาไดไมเกินช่ัวโมงละ 6 นาที อีกท้ัง

เนนใหมีการติดตามตรวจสอบเนื้อหาการจัดรายการ โดยเฉพาะท่ีอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ศาลปกครองสูงสุดตัดสินใหกระบวนสรรหา กสช. เปนโมฆะ เพราะมี

ผลประโยชนทับซอนในกระบวนการสรรหา กสทช. จึงทําใหกระบวนการคัดเลือก กสช. ลมเหลวเปนครั้งท่ี 2 
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วันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ศาลจังหวัดอางทองมีคําพิพากษากรณีวิทยุชุมชนอางทองวามีและใช

เครื่องสง และออกอากาศโดยไมชอบดวยกฎหมาย และส่ังลงโทษจําคุก 4 เดือน (รอลงอาญา) และปรับ 

40,000 บาท 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 

(กกช.) ท่ีมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดรับมอบหมายใหทบทวนระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับวิทยุชุมชน ตลอดจนหาทางออกท่ีเหมาะสมตอไป เบ้ืองตนมีขอเสนอท่ีเปนไปได 2 แนวทางคือ 

1. ใหผูประกอบการวิทยุชุมชนไปใชคล่ืนความถ่ีของกรมประชาสัมพันธ ท่ีมีอยู 52 ความถ่ี แตสามารถ

ใชความถ่ีซ้ํากันได 1,556 สถานี ซึ่งระหวางการพิจารณาใหรายใดใชคล่ืนความถ่ีหรือไม จะผอนผันให

ออกอากาศทางคล่ืนเดิมไปกอน 

2. ใหกรมประชาสัมพันธและสวนราชการท่ีมีสถานีวิทยุและโทรทัศนของตัวเองพิจารณาจัดสรรเวลา

ใหชุมชนท้ังส้ิน 2,110 สถานี ในจํานวนนี้มีวิทยุชุมชนท่ีมีคล่ืนรบกวนคล่ืนวิทยุและโทรทัศนกระแสหลัก จํานวน 

274 สถานี และมีวิทยุชุมชนท่ีมีคล่ืนรบกวนคล่ืนวิทยุการบิน จํานวน 238 สถานี 

เดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2549 หนวยงานในระดับพื้นท่ีไดเช่ือมโยงคําส่ังของกรมประชาสัมพันธ

และ กทช. กอนหนานี้เขากับคําพิพากษาคดีวิทยุชุมชนอางทอง และมีการส่ังระงับและแจงวาการออกอากาศ

วิทยุชุมชนเปนการดําเนินการท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย 
 

11.  คณะรัฐประหารยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ทําใหวิทยุชุมชนขาดหลักประกัน

รับรองสิทธิการสื่อสารของประชาชน 

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (คปค.) ทําการรัฐประหาร และลมเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2549 คปค. มีคําส่ังระงับการออกอากาศวิทยุชุมชนภาคเหนือท้ังหมดและ

ภาคอีสานบางสวน โดยอางวาวิทยุชุมชนเกิดข้ึนจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2540 ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ 2540 

ถูกยกเลิกไปแลว วิทยุชุมชนก็ตองถูกยกเลิกไปโดยปริยาย 
 

12.  วิทยุชุมชนตกอยูในการควบคุมและแทรกแซงของคณะรัฐประหาร 

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 คปค. ออกขอตกลงและส่ังการสถานีวิทยุชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ 

จํานวน 16 ขอ เชน ใหสถานีวิทยุชุมชนถายทอดสัญญาณเสียง คําส่ังและแถลงการณของ คปค. ทุกครั้งท่ีมีการ

ประกาศ งดเปดสายหนาไมค และใหสถานีวิทยุท่ียังไมไดลงทะเบียนหรือสงขอมูลกับสํานักประชาสัมพันธเขต

ใหดําเนินการโดยเร็ว ฯลฯ 

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทัพภาคท่ี 3 ประกาศอนุญาตใหวิทยุชุมชนในพื้นท่ี 17 จังหวัด

ภาคเหนือ จํานวนเกือบ 600 แหงออกอากาศไดต้ังแตวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยตองปฏิบัติ

ตามสัตยาบันท่ีใหไวอยางเครงครัด ตองมีกําลังสง 30 วัตต 30 เมตร เทานั้น และชวยกันตรวจสอบดวยวาเมื่อ
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อนุญาตใหสงกระจายเสียงแลวลดกําลังสงลงหรือไม โดยหากมีการตรวจพบวามีการละเมิดขอกําหนด จะมีผล

ใหสถานีตองปดถาวร 

คปค. วางกรอบการกระจายเสียงวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ ออกอากาศขาวทหารวันละ 3 เวลา เนนผลิต

รายการท่ีเสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ และผูประกาศตองสอบผานใบผูประกาศอยางนอยสถานีละ 

1 คน 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลซึ่งจัดต้ังโดย คปค. (เปล่ียนช่ือเปน คณะรัฐมนตรีความมั่นคง

แหงชาติ-คมช.) ขอความรวมมือไปยังสถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศใหนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี “สมดุลและ

เหมาะสม เพื่อท่ีจะสรางความสมานฉันทและความสันติใหเกิดข้ึนในสังคม” ขณะเดียวกัน สถานีวิทยุชุมชน

ตางๆ ก็ยังถูกคุกคามจากรัฐในหลายรูปแบบต้ังแตการเฝาสอดแนม การตรวจคนสถานีและการปดสถานี 

วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นายสุขุม วงประสิทธิ เลขาธิการสภาการวิทยุและโทรทัศนแหงชาติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เดินทางมายื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวทาง

แกปญหาวิทยุชุมชน โดยมีสาระสําคัญคือ ปญหาวิทยุชุมชนท่ีเกิดข้ึนเปนความผิดพลาดของมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เมื่อป 2547 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีไมมีการวางกรอบและแผนงานรองรับวิทยุชุมชน 

ประกอบกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ยังมีองคประกอบไม

สมบูรณทําใหวิทยุชุมชนไมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย คนทํารายการวิทยุชุมชนไมใชคน

ผิด และมีขอเรียกรองใหรัฐบาลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแกสถานีวิทยุชุมชนทุกแหงตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (สนช.) โดยเร็วท่ีสุด เพราะปจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ 6,000 แหง มีนักจัดรายการไมนอย

กวา 60,000 คนเพื่อใหสถานีวิทยุชุมชนดําเนินการอยางถูกตอง ไมใชรับใชนักการเมืองดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 

13.  การตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพื่อรับรองสิทธิในการสื่อสารของ

ประชาชน 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 กระบวนการลงประชามติท่ัวประเทศตอการรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

โดยผลท่ีไดคือ ประชามติรับรางดังกลาวดวยคะแนนท่ีก้ํากึ่ง (51:49) นําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยยังคงบทบัญญัติวาดวยการปฏิรูปส่ือตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับ

เดิมไวในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม หากแตมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญคือ การยุบรวมองคกร

อิสระท่ีเดิมแยกเปน 2 องคกรใหเหลือองคกรเดียว ดังนี้ 

“ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึ่งและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม...ตองคํานึงถึง…การแขงขันโดยเสรี

อยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ” 
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14.  ผลของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2551 ทําใหแยกประเภทวิทยุชุมชน

ออกจากวิทยุธุรกิจ 

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช สงผลใหสถานีวิทยุชุมชนไดรับสถานภาพทางกฎหมายเปน

ประเภทหนึ่งของการประกอบกิจการฯ นอกเหนือจากประเภทบริการสาธารณะและประเภทธุรกิจ โดยผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนจะตองดําเนินการโดยไมโฆษณา ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตอง

เปนประโยชนตามความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินท่ีรับบริการ 

นอกจากนี้ ภายใตบทเฉพาะกาล กําหนดให กทช. แตงต้ังคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน เพื่อการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน และมีอํานาจออกใบอนุญาต

ช่ัวคราวใหแกกิจการ 2 ประการ ไดแก กิจการวิทยุชุมชน และกิจการไมใชคล่ืนความถ่ี เชน เคเบิลทีวี โทรทัศน

ดาวเทียม และไอพีทีวี 
 

15.  การรางหลักเกณฑใหใบอนุญาตช่ัวคราวแกวิทยุชุมชน 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจํานวน 22 คน ไดรับ

การแตงต้ัง เพื่อทําหนาท่ีตามบทเฉพาะกาล มาตรา 78 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 

เดือนกันยายน พ.ศ.2551 การแตงต้ังคณะทํางานวิทยุชุมชนภายใตคณะอนุกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อรางเกณฑการใหใบอนุญาตช่ัวคราวแกวิทยุชุมชน 

เดือนมกราคม พ.ศ.2552 รางหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เสร็จสมบูรณ 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 จัดรับฟงความเห็นแบบเฉพาะกลุม (focus group) หลายครั้ง เพื่อใหภาค

สวนท่ีเกี่ยวของกับรางหลักเกณฑฯ ดังกลาวไดแสดงความคิดเห็น 

เริ่มตนกระบวนการราง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ….. (ตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550) 

วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2552 รางหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน

ช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ถูกเผยแพรทางเว็บไซตของ กทช. เปนเวลา 15 วัน เพื่อเปดรับความคิดเห็น

จากประชาชนตอรางดังกลาว 

วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 

(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552 
 

16.  การประกาศใหวิทยุชุมชนข้ึนทะเบียน เพื่อใหใบอนุญาตทดลองออกอากาศช่ัวคราว 

วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552 คณะทํางานวิทยุชุมชนของ กทช. เริ่มตนกระบวนการข้ึนทะเบียน 30 

วันสําหรับสถานีวิทยุท่ีประสงคประกอบกิจการวิทยุชุมชน ซึ่งเปนหนึ่งในข้ันตอนท่ีทาง กทช. วางไวคือ การข้ึน
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ทะเบียน และการใหใบอนุญาต โดยเปดศูนยรับข้ึนทะเบียนจํานวน 15 ศูนยท่ัวประเทศ มีสถานีวิทยุจํานวน 

2,663 สถานีมาลงทะเบียนในครั้งนี้ บวกกับจํานวนสถานีท่ีลงทะเบียนลวงหนาไวแลว รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 

6,521 สถานี 

วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 กทช. มีมติใหขยายเวลาการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว 

(ครั้งท่ี 1) สําหรับกลุมผูแจงความประสงคจะประกอบกิจการกระจายเสียงและไดรับสิทธิทดลองออกอากาศใน

ลักษณะช่ัวคราวท่ีผานมา 
 

17.  การเกิดข้ึนขององคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (กสทช.) 

วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เริ่มกระบวนการสรรหา กสทช. ซึ่งเปนองคกรอิสระตาม พ.ร.บ.องคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 

วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 กทช. มีมติใหขยายเวลาการทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว (ครั้ง

ท่ี 2) สําหรับกลุมผูแจงความประสงคจะประกอบกิจการกระจายเสียงและไดรับสิทธิทดลองออกอากาศใน

ลักษณะช่ัวคราวท่ีผานมา 

วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กสทช. ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเขารับตําแหนงและเริ่มทํางานเปนวันแรก 
 

18.  การเรียกรองใหคืนคลื่น และจัดสรรคลื่นใหภาคประชาชนใชไมนอยกวารอยละ 20  

วันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 กสทช. จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางแผน

แมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ….) และรางตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ รางแผนแมบทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) รางแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2555-2559) 

สาระสําคัญ : ก) การเปดโอกาสใหภาคประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรคล่ืน

ความถ่ีในกิจการกระจายเสียง ข) สงเสริมผูมีความพรอมในการขอรับใบอนุญาตประเภทบริการชุมชนใน

สัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของคล่ืนความถ่ีในแตละพื้นท่ีของการอนุญาต 

ขอเสนอของกลุมวิทยุชุมชนภาคประชาชน : การแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนและรบกวนกัน

ระหวางวิทยุชุมชนและวิทยุธุรกิจ การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักการ

ของ-โดย-เพื่อชุมชน ตลอดจนการจัดยานคล่ืนความถ่ีสําหรับวิทยุชุมชนโดยเฉพาะ 

ขอสังเกต : ก) การเรงรัดในการจัดรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนแมบทท้ัง 3 ฉบับ ข) ระยะเวลาใน

การคืนคล่ืนความถ่ี 5-10-15 ป ไดรับการคัดคานวานานเกินไปและจะไมเกิดการปฏิรูปส่ือใน กสทช. ชุดแรก 

วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 แผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. 2555) แผนแมบทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2555-2559) ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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19.  กสทช.ยื้อเวลา ยังไมจัดสรรคลื่นฯ ใหแกประชาชน แตใหใบอนุญาตทดลองออกอากาศไป

กอน 

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กสทช. จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอราง

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และรางประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง สําหรับการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

สาระสําคัญ : ก) แยกประเภทสถานีวิทยุตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 ข) 

เตรียมความพรอมดานคุณสมบัติ ผังรายการ สัดสวนรายการ การหารายได ตามลักษณะการประกอบกิจการ

แตละประเภท และ ค) หลักเกณฑทางเทคนิคท่ีเทาเทียมกันท้ัง 3 ประเภท (100 วัตต/40 เมตร/ 15 กม.) เพื่อ

แกไขปญหาการรบกวนคล่ืนความถ่ีซึ่งกันและกัน 

ขอเสนอกลุมวิทยุชุมชนภาคประชาชน : การปรับลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมและคาตรวจเครื่องสง 

การกําหนดยานคล่ืนความถ่ีสําหรับวิทยุชุมชน การสงเสริมสนับสนุนวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการในรูปแบบของ-

โดย-เพื่อชุมชนในดานตางๆ เชน การเสริมความรู-ศักยภาพดานเทคนิค การกํากับดูแลกันเอง กลไกระดับ

ทองถ่ิน เพื่อแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน/รบกวน แนวทางการหารายไดและกองทุนวิทยุชุมชน ฯลฯ 

การคัดคานอยางรุนแรงจากลุมวิทยุธุรกิจทองถ่ินและกลุมวิทยุบริการสาธารณะตอหลักเกณฑทาง

เทคนิคท่ีเทากันในกิจการท้ัง 3 ประเภท 

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 สํานักงาน กสทช. ลงประกาศในหนังสือพิมพเปนเวลา 3 วัน ใหสถานี

วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชนท่ียังมิไดมาแสดงตนเขารับการขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะ

ช่ัวคราว เขาแสดงตนภายใน 30 วัน เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกลาวแลว จะถือวาสถานีท่ีไมเขาแสดงตนสละสิทธิ

การเปนผูทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการเพิกถอนสิทธิตอไป 

วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 ผูประกอบการวิทยุกระจายเสียง 6 สมาคม ยื่นหนังสือตอ กสทช. ให

ทบทวนรางประกาศในสวนหลักเกณฑทางเทคนิคท่ีเทากันในกิจการท้ัง 3 ประเภท โดยมีขอเสนอใหเพิ่มกําลัง

สัญญาณสงเปน 500 วัตต เสาสงสัญญาณสูง 60 เมตร และไมกําหนดรัศมีการสงกระจายเสียง 

นอกจากนี้ ศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายส่ือมวลชน สถาบันอิศรา เครือขายสหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาติ (สวชช.) และสมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุทองถ่ินไทย (สวทท.) ออกจดหมายเปดผนึกถึง กสทช. ใน

ประเด็นทิศทางของวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กในประเทศไทย มีขอเรียกรอง 5 ขอ คือ 

1. การกํากับผูประกอบการรายเดิมท่ีเทาเทียมกับผูประกอบการรายใหม 

2. การนําปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากขอกําหนดดานเทคนิคมาประกอบการพิจารณา เชน 

เนื้อหา ความหนาแนนประชากร จํานวนคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ี 

3. การต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลในระดับทองถ่ิน 

4. การเปดเผยขอมูลดานเทคโนโลยีดิจิตอลในอนาคตท่ีเกี่ยวกับวิทยุขนาดเล็ก เพื่อปองกัน

การหลอกลวงหาประโยชนจากกลุมทุนขายเครื่องสง 
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5. การเปดเผยขอมูลงบประมาณการจัดประชาพิจารณ ประเมินประสิทธิภาพ และสัดสวน

การนําความคิดเห็นท่ีไดไปปรับใชในรางหลักเกณฑท้ังสองฉบับ 

วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. พิจารณาเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ

ทางเทคนิคจากเดิม 100 วัตต เปน 500 วัตต เสาสงสัญญาณสูงจากเดิมไมเกิน 40 ม. เปน 60 ม. ครอบคลุม

รัศมีจากเดิม 15 กม. เปน 20 กม. 

วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ กสท. มีมติอนุมัติการเพิกถอนสิทธิการเปนผู

ทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราวสถานีวิทยุชุมชนท่ีไมมาขอรับการตออายุใบอนุญาตการทดลอง

ออกอากาศ จํานวน 726 สถานี 

วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2555 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใชหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ผูประกอบการท้ังสามประเภท

สามารถเริ่มยื่นขอรับใบอนุญาตได 
 

20.  15 ป ของการปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชนก็ยังไมไดเปนเจาของคลื่นความถ่ีฯ ตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ  

ปจจุบัน เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 กสทช. ก็ยังไมไดมีการคืนคล่ืนความถ่ีฯ และ

จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ใหแกประชาชนทุกภาคสวนของสังคมไดใชคล่ืนความถ่ีอยางเทาเทียมกันตามสิทธิของ

กฎหมาย มีแตการใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงช่ัวคราวแกผูประกอบการท้ัง 3 

ประเภทเทานั้น ซึ่งไดใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปแลว กวา 2,000 ราย โดยมีผู

ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทธุรกิจมากท่ีสุด จํานวน 1,426 ราย รองลงมาคือ ประเภทสาธารณะ มี

จํานวน 532 ราย และสุดทาย ประเภทชุมชน มีจํานวนเพียง 300 รายเทานั้น  

นอกจากนี้ กลุมวิทยุชุมชนภาคประชาชนและนักวิชาการก็ไดออกมาวิพากษวิจารณการใหใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชนของ กสทช.วา ไมไดมีการลงไปตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชนวาเปนไปตามคุณสมบัติและลักษณะ

ของการเปนวิทยุชุมชนอยางแทจริงตามกฎหมายหรือไม ประกอบกับกสทช.เอง ก็ละเลยการทําหนาท่ีในการ

สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนท่ีมีความตองการจะเขาถึงคล่ืนความถ่ีฯ ไดใชสิทธิในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อ

ชุมชนของตนอยางแทจริง 

 

2.5 กําเนิดและพัฒนาการของวิทยุชุมชนในแตละภูมิภาค 
 

2.5.1  วิทยุชุมชนภาคกลาง 

สถานีวิทยุชุมชนภาคกลาง คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ตามเขตการปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยในเขตภาคกลางและกรุงเทพฯ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีพัฒนาการการกอเกิด

และบริบทความกาวหนาโดยสังเขป ดังนี้ 
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จากกระแสการต่ืนตัวของภาคประชาชนเรื่องการปฏิรูปส่ือ หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 

พ.ศ.2540 นํามาสูการเกิดวิทยุชุมชนในชวงปลายป พ.ศ.2544 ภูมิภาคตะวันตก ตะวันออก และภาคกลาง มี

ความต่ืนตัวไมตางกับภาคประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ และอาจกลาวไดวามีระดับการต่ืนตัวมาก ซึ่งเห็นไดจาก

สถานีวิทยุชุมชนแหงแรกๆ ท่ีทดลองออกอากาศเปนครั้งแรกในประเทศไทยเปนสถานีท่ีต้ังอยูในภูมิภาคนี้ คือ 

จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน จ.สิงหบุรี และ จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน จ.กาญจนบุรี (ปจจุบันคือ สถานี

วิทยุชุมชนตนแบบ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งทําการทดลองออกอากาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544  

กระบวนการกอเกิดของสถานีวิทยุชุมชนเริ่มตนจากการบอกสิทธิภาคประชาชน การอบรมใหความรู

หลักการวิทยุชุมชนโดยองคกรพัฒนาเอกชนและภาควิชาการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณชวงแรกโดย

กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) การต่ืนตัวของขบวนวิทยุชุมชนในภูมิภาคนี้ 

สวนหนึ่งอาจวิเคราะหไดวา ภูมิภาคนี้อยูใกลเมืองหลวง มีนักวิชาการ มีงบประมาณสนับสนุน และคนใน

ภูมิภาคนี้สวนมากเปนคนช้ันกลางซึ่งมีระดับการศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่ง โดยอาจมีความแตกตางจากภูมิภาคอื่น

ท่ีเปนคนยังอยูในพื้นท่ีหางไกลเมืองหลวง เชน อยูแถบชนบทอาจจะยังเกรงกลัวในตัวกฎหมาย ซึ่งในชวงเวลา

ในป พ.ศ.2544 ถือวาการต้ังสถานีวิทยุชุมชนนั้นไมไดทํางายนัก นอกจากนี้ฐานะทางการเงินท่ีดีของคนใน

ภูมิภาคนี้ไดสงผลในระดับท่ีทําใหกิจกรรมวิทยุชุมชนในภูมิภาคนี้ต่ืนตัวคอนขางมากในชวงแรกๆ เพราะการ

ดําเนินการวิทยุชุมชนในชวงแรกนั้นชุมชนก็ตองรวมสมทบงบประมาณนับแสนบาท  
 

1.  จากจุดเร่ิมตนสูการขยายผล 

ภายหลังการทดลองออกอากาศจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนของภาคประชาชนท้ังสองแหง ตอมาใน

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2545 อธิบดีกรมประชาสัมพันธในฐานะเจาพนักงานกองงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กองงาน กกช.) มีหนังสือถึงจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนท้ังสอง

แหงใหระงับการสงกระจายเสียง นํามาสูการยกระดับปญหาของวิทยุชุมชน เกิดการรวมตัวกันของจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในระดับภูมิภาค เพื่อทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน และสมาคมวิชาชีพส่ือ ให

ยื่นหนังสือรองเรียนตอองคกรอิสระตางๆ ตลอดจนรณรงคและผลักดันใหวิทยุชุมชนมีสถานภาพทางกฎหมาย 

อันเปนเหตุใหส่ือมวลชนและคนในสังคมเริ่มสนใจประเด็นปญหาสาธารณะนี้ และนําไปสูการมีมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2545 ซึ่งระบุวา “...จากกรณีท่ีภาคประชาชนไดมีการขอใชคล่ืนความถ่ีและมี

การเปดสถานีวิทยุชุมชนมากข้ึน ... ซึ่งหากมีการหามก็อาจขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยได....” และมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายก (สปน.) ดําเนินการใหมีมาตรการและหลักเกณฑ

ช่ัวคราวเพื่อควบคุมการใชคล่ืนความถ่ีของวิทยุชุมชน 

หลังการมีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน เครือขายวิทยุชุมชนในระดับภูมิภาคในเวลานั้น ไดรวมตัว

กันเปน “สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ” เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2545 เพื่อเขารวมกระบวนการจัดทํามาตรการ

และหลักเกณฑช่ัวคราวเพื่อควบคุมการใชคล่ืนความถ่ีของวิทยุชุมชน โดยในชวงเริ่มตน สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาติ มีสมาชิกรวม 145 สถานี โดยสมาชิกท่ีอยูในภูมิภาคนี้มีประมาณ 1 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด นั่นคือ
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จากภาคตะวันตก 10 สถานี กรุงเทพมหานคร 10 สถานี ตะวันออก (โซนบก โซนทะเล) 20 สถานีและภาค

กลางอีกประมาณ 10 สถานี 

ภูมิภาคนี้มีเหตุการณท่ีสําคัญอีกเหตุการณหนึ่ง คือ การยึดเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ รวมถึง

การจับกุมผูประสานงานจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชมชนจังหวัดอางทอง ในขอหามีเครื่องสงไวในครอบครอง

และออกอากาศโดยไมไดรับอนุญาต นับเปนการจับกุมวิทยุชุมชนครั้งแรกในประเทศไทย เหตุการณดังกลาว

เกิดข้ึนในชวงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีมีการจัดทํามาตรการและหลักเกณฑช่ัวคราวเพื่อ

ควบคุมการใชคล่ืนความถ่ีของวิทยุชุมชน 
 

2.  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค 

บทสรุปของการเกิดวิทยุชุมชนในภูมิภาคนี้สามารถจุดประกายการกอเกิดของสถานีวิทยุชุมชนใน

ภูมิภาคอื่นๆ อยางไรก็ตาม แนวโนมของจํานวนสถานีวิทยุชุมชนในปจจุบันมีจํานวนนอยกวาสถานีวิทยุชุมชน

ในภูมิภาคอื่นๆ อันเนื่องจากสาเหตุ ไดแก  

1. ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนเมือง คนไมคอยรูจักกัน ตางคนตางอยู เมื่อจะมีการระดมทุน

ในแตละครั้งก็ทําไดยาก ยิ่งถาเปนเมืองใหญนั้นทําแทบไมไดเลย ทําใหหลายสถานีตองปดตัวเอง หรือ

บางสถานีก็เปล่ียนอุดมการณไปคือ ปรับเปล่ียนไปเปนวิทยุท่ีมีโฆษณาเพื่อใหสถานีอยูตอไปได 

2. ลักษณะของเมืองท่ีมีคนอยูกันหนาแนน มีประชากรเยอะ ก็เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ

ต้ังวิทยุในลักษณะท่ีมีโฆษณาจํานวนมากเพื่อหวังขายสินคาใหกับผูบริโภค มีการใชกําลังสงเกินกวาท่ี

กฎหมายกําหนด ทําใหเกิดการทับกันของคล่ืนสัญญาณ จนทําใหวิทยุแบบชุมชนไมสามารถสงออก

อากาศได และถาจะมีการต้ังวิทยุชุมชนใหมในเขตเมืองอาจจะตองใชงบประมาณมากกวาในเขตชนบท

หลายเทา เพราะตองใชกําลังสงท่ีสูงมาก จึงเปนเหตุผลใหไมคอยมีวิทยุชุมชนใหมในเขตท่ีเปนตัวเมือง

หลวง 

3. ลักษณะของผูบริโภคส่ือท่ีเปล่ียนไปและตัวเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนทําใหชองทางการส่ือสาร

ของคนในภูมิภาคนี้อาจจะถือไดวามากกวาคนในภูมิภาคอื่นๆ ฉะนั้นวิทยุชุมชนอาจจะเปนแคชองทาง

หนึ่งในหลายๆ ชองทางท่ีคนจะเลือกฟงรายการ ซึ่งถาจัดรายการไมดีจริงๆ ก็อาจจะไมมีคนฟงได 
 

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหปจจุบัน ถือไดวาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมมีวิทยุชุมชนท่ี

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของวิทยุชุมชนจริงๆ แตมีการปรับตัวไปในหลายลักษณะดวยกัน เชน ปรับตัว

ไปเปนวิทยุเชิงประเด็น มีกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ กรณีศึกษาท่ีชัดเจนคือ วิทยุเสียงกรรมกร วิทยุชุมชน

คลองเตย วิทยุเด็ก เปนตน สวนงบประมาณคาใชจายก็จะไดจากองคกรท่ีต้ังวิทยุเหลานั้นมา อยางกรณีวิทยุ

เสียงกรรมกร ก็ไดจากสหภาพแรงงานรถไฟแหงประเทศไทย วิทยุคลองเตยก็ไดจากมูลนิธิดวงประทีป แตถา

เปนวิทยุชุมชนท่ีไมมีองคกรหรือมูลนิธิคอยสนับสนุนก็จะดําเนินการเขียนโครงการไปขอตามแหลงทุนตางๆ ท่ี

ใหงบประมาณสนับสนุนวิทยุชุมชนเพื่อใหวิทยุชุมชนดําเนินการตอไปได เชน วิทยุชาวนนทบุรี เปนตน ซึ่ง

องคกรท่ีสนับสนุนวิทยุเหลานี้ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานปฏิรูป
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แหงชาติ (สปร.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (พอช.) หรือ

อาจจะเปนราชการในพื้นท่ี อยาง สํานักงานเขต หรือเทศบาล เปนตน 

สวนการกระจายตัวอยูในเขตชานเมือง ในพื้นท่ีภาคตะวันตกและตะวันออก ท่ียังดํารงอยูในปจจุบันก็

ไมถือวามีนอยมากนักท่ียังดํารงอยูตามหลักเกณฑของวิทยุชุมชนจริงใน 5 สถานีท่ีไดลงเก็บขอมูลนั้น ท่ีดํารงอยู

ไดนาจะมีปจจัยจาก  

1. เปนชุมชนด้ังเดิม มีความเขมแข็งของชุมชน มีการพัฒนากิจกรรมดานอื่นๆไปดวย ทําให

กิจกรรมวิทยุชุมชนเขมแข็งไปดวย อาจจะกลาวไดวาวิทยุชุมชนเขมแข็งเพราะชุมชนเขมแข็งมากอนก็

ได เชน วิทยุชุมชนหนองหญาไซ วิทยุชุมชนแปลงยาว เปนตน 

2. เปนชุมชนท่ีตองตอสูเพื่อพิทักษทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งการมีของวิทยุชุมชนเปน

สวนหนึ่งท่ีทําใหเขาทํางานงายข้ึน และเปนประโยชนกับกลุมเขาจริงๆ ทําใหเกิดความหวงแหนใน

เครื่องมือตัวนี้ เชน วิทยุชุมชนบอนอก วิทยุชุมชนกาญจนบุรี วิทยุเพื่อสาธารณะทองถ่ินแมกลอง         

เปนตน 

ในปจจุบัน หลังจากท่ีมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติหรือ กสทช. เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2554 เปนตนมา สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางไดมีการติดตามและ

ขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามกฎหมายของ กสทช.อยางตอเนื่อง ซึ่งสถานีท่ี

ไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนแลวจํานวน 2 สถานี ไดแก 

สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ จดทะเบียนในนามกลุมคนศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 

อายุใบอนุญาตอยูระหวาง วันท่ี 21 มกราคม 2556 ถึง วันท่ี 20 มกราคม 2557 สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ิน

เพื่อแมกลอง จดทะเบียนในนามกลุมคนสภาองคกรชุมชนตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม อายุใบอนุญาตอยู

ระหวาง วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ถึง วันท่ี 13 พฤษภาคม 2557 สวนอีก 3 สถานีอยูในระหวางการพิจารณา

เอกสาร 

 

2.5.2  วิทยุชุมชนภาคเหนือ 

1.  ปจจัยท่ีทําใหเกิดวิทยุชุมชน 

สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือเกิดข้ึนจากผลพวงของการประกาศใชกฎหมายรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 

2540 มาตรา 40 ซึ่งปจจุบันเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 มาตรา 47 ท่ีระบุวา คล่ืนความถ่ีท่ี

ใชในการสงกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศนและโทรคมนาคมนั้น เปนทรัพยากรการส่ือสารของชาติ เพื่อ

ประโยชนสาธารณะ และมาตรา 26 ในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. 2543 ซึ่งปจจุบัน

เปล่ียนเปนมาตรา 49 ปพ.ศ. 2553 ท่ีระบุวา ภาคประชาชนมีสิทธิในการครอบครองและใชทรัพยากรคล่ืน

ความถ่ีไมนอยกวารอยละยี่สิบ  
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ประกอบกับภาคประชาชนท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในทองถ่ิน เชน สิทธิในท่ีดินทํากินของ

เกษตรกร สิทธิท่ีจะไดรับสัญชาติไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย สิทธิของผูติดเช้ือท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

เปนตน ขาดชองทางในการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและปกปองสิทธิในทองถ่ินของตนเอง  
 

2.  การรวมกลุมเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนของภาคประชาชน 

ดวยปจจัยดังกลาว ภาคประชาชนกลุมตางๆ จึงไดรวมกลุมกับนักวิชาการดานส่ือ นักจัดรายการวิทยุ

อิสระ และนักพัฒนาเอกชน จัดต้ัง “โครงการนํารองวิทยุชุมชนเชียงใหม” ข้ึนในปพ.ศ. 2543 และในภายหลัง

ไดเปล่ียนช่ือเปน “เครือขายองคกรวิทยุชุมชนเชียงใหม” ในปพ.ศ. 2545 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกภาค

ประชาชนในการกอต้ังและดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งการเตรียมความพรอมดังกลาว ไดแก การฝกอบรม

การจัดรายการวิทยุ และการทดลองฝกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุทางสถานีของภาครัฐ  
 

3.  การทดลองจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชน : ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  

ตอมา ในปพ.ศ. 2544 ภาคประชาชน นําโดยเครือขายเกษตรกรพึ่งตนเอง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม ไดทดลองจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน โดยไมมีการโฆษณาข้ึน

เปนแหงแรกในภาคเหนือ มีช่ือวา สถานีวิทยุชุมชนสันปาตอง  

หลังจากนั้น ภาคประชาชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ก็ไดทยอยกันจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนไปท่ัว

ภาคเหนือ ซึ่งมีประมาณ 45 สถานี เชน สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา กอต้ังเมื่อป

พ.ศ. 2545 โดยศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน ซึ่งเปนหนวยงานกลางของชาวบานในการออมเงิน เพื่อเปน

สวัสดิการใหแกคนในชุมชน เมื่อมีเหตุการณยามเกิด แก เจ็บ และตาย รวมท้ังใชเปนกองทุนในการสนับสนุน

โครงการพัฒนาชุมชนท่ีมาจากความตองการของชาวบาน อยางเชน การต้ังสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน นอกจาก

ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบานจะชวยสนับสนุนแลว ยังมีประชาชนในพื้นท่ีอีก 4 ตําบลของอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ชวยสนับสนุนดวย และสาเหตุท่ีต้ังสถานีวิทยุชุมชนข้ึนมา ก็เพื่อใชเปนชองทางในการส่ือสาร

เกี่ยวกับเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน เหตุการณวัวหาย ประเพณีงานบุญ งานศพ ซึ่งตองส่ือสารใหคน

ในหมูบานไปชวยเหลือกัน เปนตน 

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน กอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2547 โดยสมาคมวิทยุชุมชนคน

เมืองล้ี ซึ่งเปนองคกรหนึ่งของเครือขายองคกรในชุมชนอําเภอล้ี โดยสาเหตุท่ีกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนข้ึน 

เนื่องจาก ชุมชนอําเภอล้ี ต้ังอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดลําพูน ประมาณรอยกวากิโลเมตร ชาวบานเดินทางไป

มาไมสะดวก และลักษณะภูมิประเทศท่ีมีหุบเขาลอมรอบ ทําใหไมสามารถรับฟงขอมูลขาวสารตางๆ จากทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐได ประกอบกับคนในชุมชนพื้นท่ีนี้ ประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ คือ        

ดินโคลนถลม และน้ําทวมเปนประจํา จึงจําเปนตองต้ังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อจะไดรับรูขอมูลขาวสารจาก

ภายนอกชุมชน เทาทันสถานการณบานเมือง และไวแจงเตือนภัยเมื่อประสบปญหาภัยธรรมชาติ  
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ท้ังนี้ การกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชนโดยสวนใหญ ในชวงแรกจะไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) และในระยะหลัง คือ ปพ.ศ. 2545 เปนตนมา จะไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) และเครือขายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ  

ในปพ.ศ. 2545 สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือไดรวมกลุมกันเปนเครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือ และได

เขารวมกับสถานีวิทยุชุมชนในภาคอื่นๆ ท่ัวท้ังประเทศ รวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาพันธวิทยุชุมชนแหงชาติข้ึนใน

เดือนตุลาคม ปพ.ศ. 2545 ซึ่งมีสถานีวิทยุชุมชนจํานวนท้ังส้ิน 145 สถานีท่ัวประเทศ 
 

4.  สถานีวิทยุชุมชนถูกคุกคามและแทรกแซงจากภาครัฐ ในระหวางท่ียังไมมีกสทช. 

ตอมาในปพ.ศ. 2547 รัฐบาลนําโดยพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได

ประกาศนโยบายสนับสนุนใหวิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได จึงสงผลใหกลุมตางๆในสังคมใชนโยบายนี้จัดต้ัง

สถานีวิทยุชุมชน เพื่อแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ และบิดเบือนเจตนารมณของการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน เพื่อ

สงเสริมสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชน เพื่อประโยชนสาธารณะ และตามหลักการแนวคิดของวิทยุ

ชุมชน ท่ีเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน สงผลใหเกิดสถานีวิทยุเปนพันแหงไปท่ัวท้ังภาคเหนือ  

อยางไรก็ตาม ในปพ.ศ. 2548 เปนตนมา เครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือและเครือขายส่ือภาค

ประชาชนภาคเหนือไดรวมกันเรียกรองคัดคานนโยบายของรัฐบาลท่ีใหวิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได และให

รัฐบาลแตงต้ังคณะกรรมการกลางช่ัวคราว ในระหวางท่ี กสทช. ยังไมเกิดข้ึน ออกกฎระเบียบ แยกประเภท

สถานีวิทยุชุมชนออกจากสถานีวิทยุเอกชนใหชัดเจน และใหแกปญหาคล่ืนเบียดทับ คล่ืนแทรกใหแกสถานีวิทยุ

ชุมชนดวย 

ตอมาในปพ.ศ. 2549 รัฐบาลไดถูกยึดอํานาจรัฐประหาร และกฎหมายรัฐธรรมนูญปพ.ศ. 2540 

มาตรา 40 ท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนไดถูกยกเลิกไป และไดมีการยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึน เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน 
 

5.  การใหวิทยุชุมชนข้ึนทะเบียนและใหใบอนุญาตช่ัวคราวในการประกอบกิจการกระจายเสียง

ชุมชนของกสทช. 

ในปจจุบัน หลังจากท่ีมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติหรือ กสทช. เกิดข้ึนในปพ.ศ. 2553 เปนตนมา สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือก็ไดมีการติดตาม และขอ

จดทะเบียนการเปนวิทยุชุมชนกับองคกรดังกลาวมาอยางตอเนื่อง ซึ่งบางสถานีก็ไดรับการอนุญาตใหประกอบ

กิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนแลว เชน สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี จ.ลําพูน คล่ืนความถ่ี FM 103.75 MHz 

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชนจาก กสทช. แลว เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

2555  

บางสถานีก็ยังอยูในระหวางข้ันตอนการพิจารณาใหใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ประเภทชุมชน เชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ จ.เชียงใหม คล่ืนความถ่ี FM 88.75 MHz ซึ่งสถานีวิทยุ

ชุมชนแหงนี้ไดกอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2549 โดยชาวชุมชนอําเภอดอยหลอ ซึ่งประกอบดวย 4 ตําบล 58 หมูบาน ได
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มีความตระหนักและกังวลวาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมท้ังภูมิปญญาของทองถ่ินจะสูญหายไป 

ภายใตการถาโถมของกระแสโลกาภิวัตน เชน คาว จอย ซอ เปนตน จึงมีความตองการท่ีจะต้ังสถานีวิทยุชุมชน

ข้ึนมา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงอยูกับลูกหลาน ประกอบกับคนในทองถ่ิน

อยากจะนําเสนอ และรับรูขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนระหวางกัน เชน กิจกรรมงานบุญ 

งานศพ งานแตงงาน เปนตน เพื่อหนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถรับฟงไดจาก

สถานีวิทยุกระแสหลักท่ัวไป 
 

6.  ผลของการประกาศกฎเกณฑตางๆของกสทช. และการใหใบอนุญาตช่ัวคราวในการประกอบ

กิจการกระจายเสียงแกชุมชน 

นับต้ังแตกสทช.เกิดข้ึนและไดประกาศกฎเกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชนมากมาย รวมท้ังการ

พิจารณาใหใบอนุญาตช่ัวคราวในการประกอบกิจการกระจายเสียงแกชุมชนนั้น ไดเกิดปญหา หรือสงผลเสียตอ

การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน เชน 

- ข้ันตอนและกระบวนการขอรับใบอนุญาตช่ัวคราวฯ ของวิทยุชุมชนมีความลาชา ไมเอื้ออํานวย

ความสะดวกใหแกชุมชนในการนําเครื่องสงไปตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ ทําใหตองมีภาระ

คาใชจายจํานวนมากในการขอรับใบอนุญาต ท้ังในดานการจัดทําเอกสาร และการตรวจเครื่องสง

ของสถานี  

- แมวาสถานีวิทยุชุมชนบางแหงจะไดรับใบอนุญาตช่ัวคราวฯ ในการประกอบกิจการกระจายเสียง

ชุมชนแลว แตก็ตองมีการบันทึกเทปรายการท่ีออกอากาศไปเปนประจําทุกวัน ซึ่งเปนภาระให

ส้ินเปลืองงบประมาณไปกับการจัดหาอุปกรณบันทึกเทป และตองคอยติดตามยื่นขอรับใบอนุญาต

ช่ัวคราวฯ เปนประจําทุกป ซึ่งสรางความเหนื่อยหนาย และยอทอในการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชนแกชาวบานในทองถ่ิน  

- กระบวนการพิจารณาใหใบอนุญาตช่ัวคราวฯ แกวิทยุชุมชนก็ขาดกระบวนการตรวจสอบ

คุณสมบัติของวิทยุชุมชนในระดับพื้นท่ีจริง สงผลใหชุมชนท่ีมีความตองการจะจัดต้ังวิทยุชุมชน

เพื่อประโยชนของชุมชนอยางแทจริง ตามเจตนารมณของกฎหมาย ไมสามารถเขาถึงใบอนุญาตฯ

นี้ได 
 

7.  การยืนหยัดของวิทยุชุมชน ในการเขาถึงทรัพยากรคลื่นความถ่ี และดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญา : ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และไมมีการโฆษณา 

แตอยางไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชน ประมาณ 35 สถานี ก็ยังคงรวมตัวกันอยาง

เหนียวแนนเปนเครือขายวิทยุชุมชนในภาคเหนือ เพื่อติดตาม ผลักดันกฎหมาย นโยบายท่ีเกี่ยวของกับวิทยุ

ชุมชน รวมท้ังชวยกันสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถกอต้ังและดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนได ตามหลักการ 

แนวคิดของวิทยุชุมชน ทีเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน โดยไมมีการโฆษณา อยางเชน  
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สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง คล่ืนความถ่ี FM. 99.25 MHz ไดกอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2550 โดยเครือขาย

องคกรชุมชนอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย กลุมปาชุมชน กลุมลุมน้ําแมวาง กลุมชนเผา 

กลุมผูติดเช้ือ HIV กลุมสตรี ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังสถานี เพื่อคอยแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐใหคนในชุมชนรับทราบ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคนในชุมชน และเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เชน การอนุรักษปาตนน้ํา การจัดการทรัพยากรน้ํา การเรียกรองสิทธิของ

ชนเผา เปนตน 

ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ อ.พาน จ.เชียงราย คล่ืนความถ่ี FM 91.00 MHz กอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2550 

และดําเนินการโดยกลุมเยาวชนตนกลา และศูนยเพื่อนองหญิง สาเหตุท่ีกอต้ังสถานี เนื่องจากพื้นท่ีชุมชนแหงนี้ 

ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทํานา เมื่อหลังฤดูการทํานาแลว ชาวบานก็จะนิยมเขาไปในเมืองใหญ 

อยางเชน กรุงเทพมหานคร เพื่อไปหางานทํา และโดยเฉพาะเด็กและผูหญิงมักจะถูกลอลวงไปขายบริการทาง

เพศ โดยหลอกลวงชาวบานวาจะพาไปหางานทําท่ีกรุงเทพมหานคร แตสุดทาย คือ พาไปขายบริการทางเพศ 

จึงจําเปนท่ีคนในชุมชนตองกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนข้ึนมา เพื่อใหความรู และคอยเตือนภัยใหชาวบานในชุมชน

เทาทันเกี่ยวกับการคามนุษยในสังคม 
 

จากขอมูลบริบทของวิทยุชุมชนในภาคเหนือขางตน พอสรุปปจจัยท่ีทําใหเกิดวิทยุชุมชนในภาคเหนือ  

ไดดังนี้ 

1. เกิดจากปจจัยทางดานกฎหมายท่ีใหสิทธิแกประชาชนในการส่ือสารและเปนเจาของคล่ืน

ความถ่ี 

2. พื้นท่ีของภาคเหนือโดยสวนใหญมีลักษณะเปนหุบเขา การเดินทางของชาวบานในพื้นท่ีไป

มาหาสูกันมีความยากลําบาก ประกอบกับคนในพื้นท่ีไมสามารถรับฟงขอมูลขาวสารไดจากสถานีวิทยุ

กระแสหลัก จึงจําเปนท่ีจะตองต้ังสถานีวิทยุชุมชนข้ึนมาเปนชองทางในการส่ือสารระหวางกัน และ

รับรูขอมูลขาวสารจากภายนอกชุมชน 

3. ประชาชนในพื้นท่ีของภาคเหนือมีความหลากหลายทางดานศาสนา วัฒนธรรม รวมท้ัง

ความคิดความเช่ือ และความตองการ ซึ่งขาดพื้นท่ีส่ือในการแสดงออกถึงความหลากหลายของ

วัฒนธรรม และส่ือท่ีมีอยูเดิมก็ละเมิดสิทธิของคนชนเผา สรางความเขาใจผิดใหเกิดข้ึนในสังคม เชน 

การลอเลียนภาษา การแตงกายท่ีสกปรก หรือการสวมบทบาทตัวละครเปนคนใชตามบานเรือน         

เปนตน 

4. โครงการพัฒนาประเทศของรัฐสงผลกระทบตอชาวบานในระดับทองถ่ินโดยตรง อยางเชน 

การอนุรักษปาตนน้ํา ซึ่งชาวบานไมมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ และพัฒนาชุมชนของตนเอง จึง

ตองต้ังสถานีเพื่อใหคนในชุมชนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน 
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5. การเตือนภัยพิบัติตางๆท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ดินถลม น้ําปาไหลหลาก ซึ่ง

ทางภาคเหนือจะเกิดข้ึนอยูเปนประจํา รวมท้ังการเตือนภัยจากการคามนุษยเด็กและสตรีท่ีเกิดข้ึนมาก

ในภาคเหนือดวย เนื่องจากพื้นท่ีภาคเหนืออยูติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ 
 

แมวาจะมีเหตุและปจจัยหลายอยางในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชน แตเมื่อภาค

ประชาชนไดกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนแลว ก็ประสบปญหา สถานการณมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถูก

ภาครัฐคุกคามและแทรกแซงการกอต้ังและดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ในชวงท่ีกสทช.ยังไมเกิดข้ึน เชน  

- การส่ังปดสถานีวิทยุชุมชน โดยกลาวหาวาต้ังสถานีวิทยุชุมชนโดยไมไดรับอนุญาต เปนวิทยุ

เถ่ือน หรือทําใหเกิดการรบกวนคล่ืนการบิน  

- การบิดเบือนแนวคิด หลักการของวิทยุชุมชน จนทําใหสังคมแยกแยะไมออกระหวางวิทยุ

ชุมชนกับวิทยุธุรกิจ ท่ีสงเสริมใหวิทยุชุมชนสามารถมีโฆษณาได หรือการสนับสนุนใหอบต.ท่ัว

ประเทศสามารถจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนได ซึ่งขัดกับเจตนารมณของกฎหมาย ท่ีตองการให

ชุมชนมีสิทธิในการส่ือสาร เพื่อชุมชนของตนเองอยางแทจริง  

- การส่ังหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามายุงเกี่ยว สงเสริมสนับสนุนวิทยุชุมชน  

- การแทรกแซงดวยการขอความรวมมือสถานีวิทยุชุมชนตางๆใหนําเสนอขอมูลขาวสารจาก

ภาครัฐ หรือการขอมิใหวิพากษวิจารณการเมือง เปนตน 
 

แมวากสทช. จะเกิดข้ึนแลวในปพ.ศ. 2553 แตปจจุบัน ชุมชนจํานวนมากท่ีมีความตองการจะใชสิทธิ

ในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนอยางแทจริง ก็ยังไมสามารถขอรับใบอนุญาตช่ัวคราวในการประกอบกิจการ

กระจายเสียงชุมชนอยางถูกตองตามกฎหมายได  

ดวยสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว สถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชนในภาคเหนือไมนอยกวา 

35 สถานี ก็ยังรวมกลุมกันอยางตอเนื่องเปนเครือขายวิทยุชุมชนในระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งในระดับสถานี และรวมติดตามผลักดันกฎหมาย นโยบายท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน

ตอไป 

 

2.5.3  วิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การถือกําเนิดของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน 39 สถานีในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อ พ.ศ.2545 นั้นถือไดวา เปนปรากฏการณสําคัญทางการส่ือสาร และถือวา ภาคประชาชนไดเขามามี

บทบาทในการปฏิรูปส่ือของประเทศไทยอยางจริงจังหลังจากท่ี มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 ไดเปดทาง ใหประชาชนไดเขาถึงและใชประโยชนจากคล่ืนความถ่ีอันเปนทรัพยากร

ของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะท้ังในระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 
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มาตรา 26 วรรค 3 ซึ่งระบุใหภาคประชาชนเขาถึงและเขาไปใชคล่ืนความถ่ีวิทยุโทรทัศนไดไมตํ่ากวารอยละ 

20 รวมท้ังสนับสนุนใหภาคประชาชนมีโอกาสใชคล่ืนความถ่ีตามสัดสวนดังกลาวหากชุมชนมีความพรอม 

สําหรับพัฒนาการของวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสามารถแบงออกเปน 4 ชวงตาม

เหตุการณสําคัญอันมีผลหนุนเนื่องใหกระบวนการพัฒนาวิทยุชุมชนและกระบวนของการปฏิรูปส่ือได

ดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 
 

1.  ชวงแหงการเรียนรู : เขาใจสิทธิการสื่อสาร 

ดวยเงื่อนไขทางกฎหมายท่ีเปดโอกาสให โดยเฉพาะบทบัญญัติ มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 26 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 จึงถือเปนปจจัยแหง

โอกาสท่ีจะทําใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการเขาถึงและใชคล่ืนความถ่ีอันเปนทรัพยากรการส่ือสารของ

ชาติ และจากกฎหมายท่ีเปดชองทําใหมีกลุมนักวิชาการ นักเคล่ือนไหวทางสังคมไดจัดกิจกรรมการรณรงค

ประเด็นการปฏิรูปส่ือเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการใชประโยชนจากคล่ืนความถ่ีท่ีประชาชนเริ่มมีความ

ตระหนักแลววา เปนทรัพยากรของชาติ ไมใชสมบัติเพื่อการผูกขาดของรัฐบาลหรือธุรกิจสัมปทานอีกตอไป 

  สําหรับภาคประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีปจจัยสนับสนุนความพรอมท่ีสําคัญ คือ ชวง

พ.ศ. 2542 -2545 โครงการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund หรือ กองทุน SIF) 

ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อผลักดันการปฏิรูปส่ือ โดยขณะนั้นกองทุน SIF ไดสนับสนุนงบประมาณแก

ชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในทุกจังหวัดและเล็งเห็นกลุมชุมชนเปาหมายในแตละจังหวัดท่ีมี

ศักยภาพพอท่ีจะรวมขบวนการปฏิรูปส่ือ โดยมีเปาหมายหลักคือ การจัดต้ังจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน 

จังหวัดละ 2 แหง โดยกองทุน SIF ไดสนับสนุนงบประมาณ 3 สวน คือ  

1)  การจัดซื้อเครื่องสง เสาอากาศ อุปกรณในหองสงเพื่อใหสามารถดําเนินการได  

2)  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังการบอกสิทธิการส่ือสาร ตามรัฐธรรมนูญบอกหลักการวิทยุ

ชุมชนวาเปนวิทยุประชาธิปไตย คือ เปนวิทยุของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ไมแสวงหาผลกําไร

ทางธุรกิจและไมแสวงหาอํานาจในทางการเมือง รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดาน

เนื้อหาและดานเทคนิค โดยนักวิชาการจากมูลนิธิการเรียนรูและพัฒนาสังคม (Civic Net 

Foundation) คณะทํางานติดตามมาตรา 40 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รวมท้ังนักพัฒนา

องคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการบางสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3) การวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาวิทยุกระจายเสียงในอนาคต 
 

2.  ชวงกอต้ัง : จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน 

ปลายป 2544 จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มดําเนินการจํานวน 39 สถานี โดย

จัดต้ังจังหวัดละ 2 สถานี ยกเวนอุดรธานีมี 3 สถานี เนื่องจากมีพื้นท่ีท่ีตองการมีส่ือชุมชนเพื่อรณรงคประเด็น

สิทธิชุมชนกับปญหาโครงการพัฒนาขนาดใหญซึ่งปจจุบันก็ยังคงดําเนินการอยูคือ สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน 
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โดยสถานีแรกท่ีสงกระจายเสียงคือ จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนคนรักษปา FM 96 MHz ซึ่งต้ังอยูท่ีศูนย

ประสานงานเครือขายอนุรักษปาภูคอกระแต บานหวยไผ ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย เริ่มออกอากาศเมื่อวันท่ี 

10 ตุลาคม 2544 

นายวีระพล เจริญธรรม อดีตผูประสานโครงการ SIF ภาคอีสานตอนบนซึ่งมีหนาท่ีประสานงานการ

จัดต้ังจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนในขณะนั้น (สัมภาษณ, 4 สิงหาคม 2556) ใหขอมูลวา การดําเนินการคัดเลือก

ชุมชนนํารองเพื่อดําเนินการจัดต้ังจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ไดพิจารณา

จากความพรอมของชุมชนของแตละจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีนํารอง นั่นคือ ตองเปนองคกรท่ีเขมแข็งและการมีสวน

รวมของสมาชิก ท่ีสําคัญตองสมัครใจท่ีจะเขารวมกับขบวนปฏิรูปส่ือ ขณะเดียวกันก็พิจารณาจากชุมชนเชิง

ประเด็น ซึ่งขณะนั้นมีพื้นท่ีตําบลโนนสมบูรณ อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ท่ีมีปญหาเรื่องเหมือง

โปแตซ  

การเกิดข้ึนของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําไปสูการเกิดเครือขาย

แลกเปล่ียนประสบการณดานการส่ือสารผานวิทยุชุมชน และนําไปสูการกอต้ัง “สมาพันธวิทยุชุมชนฅนอีสาน” 

ท่ีสถาบันราชภัฏสกลนครเมื่อวันท่ี 14 -15 กันยายน 2545 รวมท้ังรวมกับจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนท่ัว

ประเทศจํานวน 144 สถานี กอต้ัง “สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ” ข้ึนเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2545 เพื่อเรียนรู

และแลกเปล่ียนประสบการณระหวางจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในภูมิภาคและผลักดันเชิงนโยบายท้ังเรื่อง

สิทธิการส่ือสาร การจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 

การเกิดข้ึนของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนท่ัวประเทศในขณะนั้นยึดหลักการวิทยุชุมชน “ของ

ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” ท่ีเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ท้ังความเปนเจาของ การรวมบริหาร

จัดการ รวมกําหนดเนื้อหาเพื่อสนองตอบตอความตองการของคนในชุมชนเปนหลัก โดยจุดปฏิบัติการเรียนรู

วิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 39 สถานี ดําเนินทดลองออกอากาศภายใตกรอบหลักการ

ดังกลาวรวมกัน โดยยึดหลักไมแสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจ ไมแสวงหาอํานาจในทางการเมือง โดยมีมาตรฐาน

ทางเทคนิคคือ กําลังสง 30 วัตต เสาอากาศสูง 15 เมตร รัศมีกระจายเสียง 15 กิโลเมตรโดยประมาณ 

หลังจากท่ีจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน 39 แหงไดนํารองทดลองออกอากาศนั้นยังไมมีองคกรอิสระ

ท่ีจะมาทําหนาท่ีวางกรอบกติกาหรือจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนั้น ไดเกิด

ปรากฏการณท่ีกลุมและองคกรเครือขายประชาสังคมรวมท้ังพระสงฆจํานวนมากท่ีใหความสนใจท่ีจะกอต้ังจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนโดยยึดมาตรฐานทางเทคนิคอยางวิทยุชุมชน ดังนั้น ชวงป 2546 – 2547 จึงเกิด

สถานี วิทยุ ชุมชนรวมท้ัง วิทยุ ท่ีประกาศตนเองว า เปนวิทยุพระพุทธศาสนา จํานวนมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

3.  ชวงแหงความสับสน : วิทยุชุมชนกับวิทยุชุมชนมีโฆษณา  

การเกิดข้ึนของวิทยุชุมชนจํานวนมากในชวงเวลานั้นเริ่มมีการถกเถียงถึงความอยูรอดของแตละสถานี

รวมถึงวิธีการหารายไดเพื่อบริหารสถานีใหดําเนินการตอไปได ในการประชุมสมาพันธวิทยุชุมชนฅนอีสานหรือ
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สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติแตละครั้ง มักจะมีการหยิบยกประเด็นการหารายไดมาถกเถียงกันในท่ีประชุม โดย

ตัวแทนของแตละสถานีตางก็ไดเสนอแนวทางการหารายไดดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเนนใหประชาชนหรือคนฟงมี

สวนรวมมากท่ีสุด โดยสวนมากจะเนนกิจกรรมระดมทุนตามวิถีวัฒนธรรมของแตละพื้นถ่ิน เชน การต้ังตูรับ

บริจาคท่ีสถานี การจัดโตะจีน การประกาศใหผูฟงรวมบริจาคผานรายการ การจัดกิจกรรมทอดผาปาสามัคคี

เพื่อสมทบทุนดําเนินการของสถานีวิทยุชุมชน  

จนกระท่ังปลายป 2547 กรมประชาสัมพันธไดเขามามีบทบาทดําเนินโครงการเตรียมความพรอม

ใหกับวิทยุชุมชน และหลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2548
 อนุญาตใหวิทยุชุมชนมี

โฆษณาไดช่ัวโมงละไมเกิน 6 นาที ซึ่งขัดกับหลักการสําคัญของวิทยุชุมชนท่ีจะ “ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ” 

และนั่นเปนเหตุใหสถานีวิทยุชุมชนจํานวนมากไดยึดเอาเปนแนวปฏิบัติ  

มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 สิงหาคม 2548 ท่ีอนุญาตใหโฆษณาไดช่ัวโมงละไมเกิน 6 นาทีไดกลายเปน

ตัวกระตุนใหเกิดปรากฏการณวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณาข้ึนมาจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็เกิดการชวงชิงการใชคํา 

“วิทยุชุมชน” เพราะการท่ีวิทยุท่ีมีโฆษณาเรียกตัวเองวา “วิทยุชุมชน” นั้นสงผลใหกลุมผูดําเนินการตาม

หลักการวิทยุชุมชนท่ีไมมีโฆษณาเองตางวิตกวา ประชาชนคนฟงเองจะสับสนในหลักการอันเปนหัวใจสําคัญ

ของวิทยุชุมชน ในการประชุมของสมาพันธวิทยุชุมชนฅนอีสานหรือสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติแตละครั้ง จึงมัก

มีขอถกเถียงและขอเสนอตอหนวยงานรัฐในขณะนั้นวา ตองจําแนกประเภทการประกอบกิจการของวิทยุให

ชัดเจนระหวาง “วิทยุชุมชน” ท่ีไมมีโฆษณา กับ “วิทยุธุรกิจ” หรือ “วิทยุทองถ่ิน” ท่ีมีโฆษณา  

นอกจากการเกิดข้ึนของวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณาจะทําใหการนิยาม “วิทยุชุมชน” ไขวเขวไปแลว ยัง

กอใหเกิดปญหาทางเทคนิคท่ีกระทบตอวิทยุชุมชนท่ียึดมั่นตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีตกลงกันไวในเบ้ืองตนคือ 

กําลังสง 30 วัตต เสาอากาศสูง 15 เมตร รัศมีออกอากาศ 15 กิโลเมตรโดยประมาณ แตวิทยุธุรกิจ หรือ วิทยุ

ทองถ่ินไทย (เปนคําจํากัดความท่ีผูประกอบการวิทยุธุรกิจจํานวนหนึ่งพยายามจะนิยามใหชัดเจนมากข้ึน) ไมได

ยึดมาตรฐานทางเทคนิคดังกลาว และมันไดกอใหเกิดปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอนในหลายจังหวัด เพราะ

สถานีวิทยุทองถ่ินเหลานั้นไมไดกําหนดมาตรฐานท้ังกําลังสง ความสูงของเสาอากาศและรัศมีการกระจายเสียง 

การเกิดข้ึนจํานวนมากของวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณานั้น นอกจากจะไดสรางความสับสนในนิยามความเปน

ตัวตนและปญหาทางเทคนิคแกวิทยุชุมชนแลว ยังไดสรางผลกระทบประการหนึ่งคือ หลายสถานีไดปรับตัวเอง

จากวิทยุชุมชนตามหลักการวิทยุท่ีไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจไปสูการเปนวิทยุท่ีมีโฆษณา และวิทยุชุมชนบาง

สถานีประสบปญหาบุคลากรโดยเฉพาะอาสาสมัครนักจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนถูกดึงตัวไปทํางานกับ

วิทยุท่ีมีโฆษณา 

นายวีระพล เจริญธรรม ไดใหความเห็นตอปรากฏการณการส่ือสารทางคล่ืนวิทยุวา ในอดีตนั้นคล่ืน

ความถ่ีไมเคยถูกประกาศใหเปนทรัพยากรของชาติและมีผูผูกขาดการใชก็คือรัฐและทุนใหญท่ีไดสัมปทาน และ

เมื่อคนไดตระหนักแลววา ตางก็มีสิทธิท่ีจะใชคล่ืนความถ่ีก็จึงไมรีรอท่ีจะใชเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตนเอง คนอยากส่ือสารตามหลักการของวิทยุชุมชนก็ยังคงส่ือสาร คนท่ีอยากประกอบธุรกิจทางวิทยุธุรกิจก็มี

ชองทาง เมื่อชองทางเปดก็ตองยอมรับ เพียงแตวา เขาอยากส่ือสารไหม อยากส่ือสารไปเพื่ออะไร 
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4.  ชวงหลังรัฐประหาร : วิทยุการเมืองกับวิทยุความม่ันคง 

การเกิดข้ึนจํานวนมากของวิทยุท่ีมีโฆษณาหรือวิทยุทองถ่ินไทยนั้นไมไดสงผลกระทบตอวิทยุชุมชนท่ี

เนนการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยท่ียึดหลัก “วิทยุชุมชน ของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” เพราะ

สถานีวิทยุชุมชนท่ียังคงอยูก็ยังคงดํารงอยูดวยตองการเปนอิสระจากแหลงทุนโฆษณาและเปนอิสระจาก

การเมือง  

แตเหตุการณสําคัญท่ีสงผลสําคัญตอการปฏิรูปส่ือและชะตากรรมของวิทยุชุมชนในชวงเวลาตอมาก็คือ 

การรัฐประหารเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2549 ไดยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

อันเปนตนทางของการปฏิรูปส่ือ และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....ก็ผานการลงมติเมื่อวันท่ี 

19 สิงหาคม 2550 แตมาตราท่ีวาดวยการจัดสรรคล่ืนความถ่ีก็ยังคงอยู แมจะมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียด

เรื่ององคกรท่ีจะมาทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและการมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก็ไดสงผลใหเกิด 

“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)” เมื่อวันท่ี 7 

ตุลาคม 2554 องคกรอิสระท่ีจะทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ี  

นอกจากนั้น ผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2549 ไดกอเกิดปรากฏการณ “วิทยุคน

เส้ือแดง” โดยกลุมคนเส้ือแดงในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือเปนฐานเสียงหลักของอดีตพรรค

รัฐบาลท่ีถูกรัฐประหาร โดยวิทยุชุมชนคนเส้ือแดงนั้น มุงนําเสนอเนื้อหาเพื่อตอบสนองเปาหมายทางการเมือง

ของกลุมคนเส้ือแดงเปนหลักและโจมตีขบวนการรัฐประหาร ขณะเดียวกัน ฝายอํานาจรัฐในชวงเวลานั้นเองก็

เขามาใชคล่ืนความถ่ีเพื่อจัดต้ังวิทยุเพื่อความมั่นคงเพื่อนําเสนอเนื้อหาดานตรงกันขามกับสถานีวิทยุคนเส้ือแดง

นําเสนอ และตราบจนทุกวันนี้จะพบวา แตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีท้ังสถานีวิทยุชุมชนของ

คนเส้ือแดงและสถานีวิทยุของฝายความมั่นคงซึ่งตางก็เรียกตนเองวา “วิทยุชุมชน” 

เปนท่ีนาสังเกตวา ปรากฏการณวิทยุชุมชนคนเส้ือแดงนั้นเปนภาพสะทอนถึงการใชคล่ืนวิทยุเพื่อรับใช

อุดมการณทางการเมืองมากข้ึน สืบเนื่องมาจากส่ือกระแสหลักไมเปดพื้นท่ีนําเสนอเนื้อหาอยางท่ีกลุมทาง

การเมืองสนใจ ดังนั้น การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุเพื่อนําเสนอเนื้อหาท่ีคนเส้ือแดงอยากฟงก็จึงเปนทางเลือกหนึ่ง

เพื่อนําเสนอเนื้อหาท่ีกลุมคนฟงสนใจ 

อยางไรก็ตาม หากนับจํานวนของผูประกอบการวิทยุขนาดเล็กท่ัวประเทศไทยจะพบวา การ

รัฐประหารไดไมไดสงผลสะเทือนตอการเพิ่มข้ึนของวิทยุธุรกิจหรือวิทยุทองถ่ินไทยท่ีมุงนําเสนอเนื้อหาบันเทิง

และแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ และจากรายงานของคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือเมื่อวันท่ี 15 

มกราคม 2554 พบวา มีวิทยุขนาดเล็ก อันประกอบดวยวิทยุชุมชนและวิทยุทองถ่ินไปยื่นเอกสารแสดง

เจตจํานงภายใตกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนท้ังส้ิน 6,629 สถานี โดยมีอีกจํานวน 1,080 สถานีไมได

เขาสูกระบวนการดังกลาว  

ขณะเดียวกันตัวเลขจาก สํานักงาน กสทช. เมื่อตนป 2556 จํานวนวิทยุท่ียื่นเจตจํานงภายใต

กระบวนการของ กสทช. มีจํานวนประมาณ 6,000 สถานีและไมแสดงเจตจํานงเขารวมประมาณ 1,000 สถานี 
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ซึ่งเปนจํานวนท่ีใกลเคียงกับขอมูลเมื่อตนป 2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจุบัน ประเทศไทยมีสถานีวิทยุชุมชน

และวิทยุทองถ่ิน วิทยุสาธารณะเกิดข้ึนประมาณ 7,000 สถานี และในจํานวนนั้นมีผูแสดงเจตจํานงท่ีจะขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนจํานวน 755 สถานี แตก็เปนท่ีทราบกันดีวา กสทช. เองไมไดมี

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติวา สถานีท่ียื่นขอรับใบอนุญาตนั้นไดประกอบกิจการตามหลักการวิทยุชุมชน

อยางแทจริงท้ังหมด คาดการณวา ในจํานวนนั้นประกอบกิจการวิทยุชุมชนตามหลักการวิทยุชุมชน ประมาณ 

150 สถานีเทานั้น ตัวเลขดังกลาว ใกลเคียงกับจํานวนสถานีวิทยุชุมชนเมื่อปลายป 2545 นั่นคือ มีเพียง 144 

สถานีท่ีเปนวิทยุชุมชนท่ียึดมั่นตามหลักการ วิทยุชุมชน ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน 

จากการสํารวจเบ้ืองตนพบวา หนึ่งทศวรรษของวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สถานีวิทยุ

ชุมชนผูรวมบุกเบิกบางสวนยุติการดําเนินงาน บางสวนปรับตัวเปนวิทยุธุรกิจ บางสวนประกอบกิจการเปนวิทยุ

สาธารณะ แตพบวา สวนใหญยังคงยึดมั่นตามแนวทางวิทยุชุมชนและยังยึดมั่นแนวทางการปฏิรูปส่ือเพื่อให

วิทยุชุมชนเปนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนตอไป 

 

2.5.4  วิทยุชุมชนภาคใต  

สถานีวิทยุชุมชนภาคใต คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ตามเขตการปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยในเขตภาคใต มีพัฒนาการการกอเกิดและบริบทความกาวหนาโดยสังเขปดังนี้ 

หลังการประกาศใช มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 (ปจจุบันคือ มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2550) ท่ีบัญญัติใหคล่ืนความถ่ีเปนทรัพยากรการส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะท้ังในระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน และ มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 (ปจจุบัน คือ มาตรา 49 ของ

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553) ท่ีเปดใหภาคประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากคล่ืนความถ่ีวิทยุ

โทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรทางธุรกิจไดไมนอยกวารอยละยี่สิบ นํามาสูจุดเริ่มตนการ

ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนเปนครั้งแรกของประเทศไทยท่ีจังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ในเดือน

ธันวาคม 2544 และเริ่มทยอยทดลองออกอากาศของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในภาคอีสาน ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ รวมถึงภาคใตของประเทศไทย 

ในชวงกลางป พ.ศ.2544 โดยความรวมมือระหวางกลุม/เครือขายองคกรชุมชน องคกรภาคประชาชน 

ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และหลายหนวยงานในพื้นท่ีภาคใต รวมถึงการสนับสนุนของสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (พอช.) นํามาสูการจัดเวทีบอกสิทธิ สรางการเรียนรู และทําความเขาใจรวมกันถึงสิทธิการส่ือสาร

ของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเปดโอกาสใหคนเล็ก คนนอย คนดอยโอกาส และคน

ท่ีถูกละเลยหรือไมมีพื้นท่ีในส่ือกระแสหลัก ไดมีสิทธิท่ีจะมีเสียงของตนเองผานรูปธรรมการปฏิรูปส่ือภาค

ประชาชนท่ีเรียกวา “วิทยุชุมชน”  
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ตอมา ในชวงตนป 2545 กลุม/เครือขายองคกรชุมชนภาคใตท่ีมีความสนใจในการปฏิรูปส่ือภาค

ประชาชน ไดรวมตัวกันเปน “เครือขายศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนภาคใต” มีแนวการทํางานภายใต

ยุทธศาสตรการเรียนรูและการเปดพื้นท่ีใหภาคประชาชนไดใชทรัพยากรส่ือสารของชาติอยางยั่งยืน มีการจัด

กระบวนการเรียนรูเรื่องวิทยุชุมชนภายใตโครงการศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน รวม 15 จุด ครอบคลุม

พื้นท่ี 7 จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดนราธิวาส ปตตานี สงขลา พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช และ ชุมพร 

รวมถึงศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเคล่ือนท่ีอีก 1 จุด เพื่อเปนหนวยสาธิตสัญจรท่ีสรางความรูความเขาใจ

และการทดลองปฏิบัติ รวมถึงการถายทอดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในพื้นท่ีภาคใต 

แนวคิดและหลักการวิทยุชุมชนท่ีเครือขายภาคใตยึดถือรวมกันคือ กลุม/เครือขายองคกรชุมชนรวมกัน

เปนเจาของสถานีวิทยุ ชุมชนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการจัดต้ังวิทยุ วิทยุตองทําเพื่อประโยชนของคนใน

ชุมชนเปนหลัก และตองปลอดจากกลุมอิทธิพลและนักการเมือง โดยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม

ภาคประชาชนในการเปนเจาของส่ือวิทยุชุมชน  

การทดลองกระจายเสียงวิทยุชุมชนเปนครั้งแรกของภาคใตเกิดข้ึนในวันท่ี 1 มกราคม 2545 ท่ีศูนย

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนลําสินธุ จ.พัทลุง หลังจากนั้น ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนแหงอื่นๆ ก็เริ่มทยอย

ทดลองออกอากาศตามมาอยางตอเนื่อง อาทิ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนหวยพูด จ.พัทลุง ศูนย

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเจาะไอรอง จ.นราธิวาส ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนควนกาหลง จ.สตูล และ

ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เปนตน (ศูนยปฏิบัติงานเครือขายวิทยุชุมชน

ภาคใต, 2547)  
 

1.  จากจุดเร่ิมตนสูการขยายผล 

ในชวงตนป 2547 ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนภาคใตไดทดลองออกอากาศท้ังส้ินจํานวน 14 

สถานี เกิดการขยายตัวของวิทยุชุมชนไปยังพื้นท่ีภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง ท้ังนี้ การกอเกิดและ

ขยายตัวของวิทยุชุมชนในพื้นท่ีภาคใตในชวงแรกโดยมากอยูในพื้นท่ีฝงทะเลอาวไทย เลยไปถึงเขตสามจังหวัด

ชายแดนใต อาทิ วิทยุเด็กและเยาวชน จ.สงขลา วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน จ.สงขลา วิทยุชุมชนคนยาลอ จ.ยะลา 

วิทยุชุมชนทาขาม จ.สงขลา เปนตน 

เหตุการณคล่ืนยักษสึนามิท่ีชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 นําไปสู

การใชวิทยุชุมชนเพื่อการฟนฟูผูประสบภัย หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินวิทยุชุมชน ตลอดจน

เครือขายวิทยุชุมชนตางๆ อาทิ เครือขายวิทยุชุมชนภาคกลางตอนบน สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ ฯลฯ ไดนํา

เครื่องสงและอาสาสมัครลงไปใหความชวยเหลือผูประสบภัย เปนชองทางการส่ือสารและแจงขอมูลขาวสาร 

ติดตามผูสูญหาย ขอความชวยเหลือ แจงความชวยเหลือ รวมถึงการใหกําลังใจแกผูประสบภัย ฯลฯ เหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึน นําไปสูการขยายตัวของวิทยุชุมชนภาคใตในฝงทะเลอันดามัน ซึ่งในเวลานั้นเปนท่ีรูจักในช่ือเครือขาย

วิทยุชุมชนสึนามิ เชน วิทยุชุมชนบานน้ําเค็ม จ.พังงา วิทยุชุมชนทับตะวัน จ.พังงา วิทยุชุมชนเกาะลันตา         

จ.กระบ่ี วิทยุชุมชนสิเกา จ.ตรัง วิทยุชุมชนคลองประสงค จ.กระบ่ี วิทยุชุมชนละงู จ.สตูล เปนตน  
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จากการใชวิทยุชุมชนเพื่อการฟนฟูผูประสบภัยในพื้นท่ีประสบเหตุสึนามิ กอใหเกิดการขยายตัวของ

วิทยุชุมชนในพื้นท่ีภาคใตระลอกใหมโดยกระจายตัวไปในพื้นท่ีตางๆ อาทิ วิทยุชุมชนบางแกว จ.พัทลุง วิทยุ

ชุมชนคนลาไม จ.นครศรีธรรมราช วิทยุชุมชนปาครอก จ.ภูเก็ต วิทยุชุมชนอัลลาวียะห จ.ยะลา วิทยุชุมชนคน

รักถ่ินตรัง จ.ตรัง เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาชวงเวลานี้เปนยุคแหงการเบงบานของเครือขายวิทยุชุมชนภาคใตท่ี

ขยายตัวไปเกือบท่ัวทุกพื้นท่ีในภูมิภาค  
 

2.  จุดเปลี่ยนวิทยุชุมชนภาคใต 

  การดําเนินโครงการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ ในชวงปลายป พ.ศ.2547 

และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2548 (พิรงรอง รามสูต, 2556) ท่ีอนุญาตใหวิทยุชุมชนสามารถ

โฆษณาไดไมเกิน 6 นาที/ช่ัวโมง เปนจุดเริ่มตนของ “สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณา” ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเปน

จํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว แมปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจะสรางความสับสนและความรับรูท่ีผิดพลาดกับ

สังคม แตไมไดสรางกระทบในลักษณะของการดึงผูฟงไปจากสถานีวิทยุชุมชนมากนัก เพราะผูฟงสถานีวิทยุ

ชุมชน โดยมากติดตามรับฟงรายการสถานีของวิทยุชุมชนเพราะตองการติดตามขาวสารชุมชนและไมชอบฟง

โฆษณา หากปญหาท่ีสรางผลกระทบตอสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยภาคประชาชนเปนอยางมาก คือ การ

ใชกําลังสงท่ีสูงมากของสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณา ซึ่งกอใหเกิดปญหาการคล่ืนความถ่ีทับซอน/แทรก ทําให

ผูฟงไมสามารถรับฟงรายการของสถานีได รวมถึงการดึงตัวอาสาสมัครผูจัดรายการไปจากสถานีวิทยุชุมชน  

สถานการณความไมสงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ซึ่งมีจุดเริ่มตนในป พ.ศ.2547 เปนอีกหนึ่ง

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําให

อาสาสมัครรูสึกไมปลอดภัยและไมกลาไปจัดรายการ คณะกรรมการและอาสาสมัครของสถานีมีความไมมั่นคง

และเกรงวาจะไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะสถานีท่ีมีท่ีต้ังอยูนอกเขตตัวเมือง จนนําไปสูการปดตัวลงของสถานี

วิทยุชุมชนเจาะไอรอง และ สถานีวิทยุชุมชนสุคีริน จ.นราธิวาส ในขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนจุดเมืองนราธิวาสซึ่ง

มีท่ีต้ังในตัวเมืองก็เปดออกอากาศไมสม่ําเสมอ เพราะเกรงวาไมปลอดภัยและไมมั่นใจในสถานการณเชนกัน 

มีขอสังเกตวา ผลจากการขยายตัวของวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต มีสวนชวย

ตอการดํารงอยูของสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยภาคประชาชน ท่ีมีท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองในจังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส โดยสถานีวิทยุชุมชนสวนหนึ่งใหเหตุผลวา เพราะเห็นวาสถานีธุรกิจเหลานี้สามารถ

ดําเนินการได ทําใหมีความอุนใจและคิดวาไมนาจะมีปญหาในการดําเนินงานสถานีของตน  

จากขอมูลขางตน พอสรุปไดวาวิทยุชุมชนในภาคใตเกิดจากหลายปจจัย คือ 

1. เกิดจากปจจัยทางดานกฎหมายท่ีใหสิทธิแกประชาชนในการส่ือสารและเปนเจาของคล่ืน

ความถ่ี 

2. ความตองการชองทางส่ือสารกันเองระหวางคนในชุมชน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางกัน เชน ความตองการรับรูและส่ือสารขอมูลขาวสารในชุมชน เชน ขาวงานบุญ งานบวช งาน

แตง งานศพ ตลอดจนขอมูลดานการประกอบอาชีพ ขาวสารท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ใน
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กรณีสถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา หรือการส่ือสารเรื่องการออมทรัพย/การเกษตรระหวาง

สมาชิกในชุมชนของศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.  สุราษฎร

ธานี เปนตน 

3. ชุมชนตองการส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีไมมีในส่ือ

กระแสหลัก เชน ความตองการเนื้อหาดานศาสนา เชน ความตองการเนื้อหาศาสนาคริสตในกรณีวิทยุ

ชุมชน คริสเตียนยะลา จ.ยะลา ซึ่งเปนชุมชนคริสเตียนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตซึ่งคนสวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม ความตองการเนื้อหาศาสนาอิสลามและการนําเสนอในภาษายาวีซึ่งไมสามารถ

รับฟงไดจากสถานีวิทยุกระแสหลักในพื้นท่ี ในกรณีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส 

4. ชุมชนตองการมีส่ือทางเลือกเพื่อปกปองสิทธิของชุมชน (เปนปากเปนเสียงใหชุมชน) เชน 

เปนชองทางในการส่ือสารและเปดใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีดินสาธารณะในกรณีสถานี

วิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง เปนตน 

5. เปนชองทางการส่ือสารในสถานการณภัยพิบัติ เหตุการณสึนามิถลมภาคใตของประเทศ

ไทยในป 2547 นํามาซึ่งการเกิดของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีชายฝงทะเลอันดามัน เพื่อเปนชอง

ทางการส่ือสารและแจงขอมูลขาวสาร ติดตามผูสูญหาย ขอความชวยเหลือ แจงความชวยเหลือ 

ตลอดจนเพื่อการใหกําลังใจ/การเยียวยาทางจิตใจแกผูประสบภัย  
 

3.  วิทยุชุมชนภาคใตในความเปลี่ยนแปลง  

บทสรุปของการเกิดวิทยุชุมชนในภูมิภาคนี้ กลาวไดวาเปนนองสุดทองเมื่อเทียบกับสถานีวิทยุชุมชนใน

ภูมิภาคอื่นๆ หากพิจารณาจํานวนสถานีวิทยุชุมชนภาคใตปจจุบัน นับวาไมเปล่ียนแปลงจากในยุคเบงบานมาก

นัก เพราะแมจะมีสถานีท่ีปดตัวลง แตก็มีสถานีท่ีเกิดข้ึนใหมทดแทน โดยปจจัยท่ีสงผลตอการเพิ่ม/ลด 

ตลอดจนการดํารงอยูของสถานีวิทยุชุมชนในภูมิภาคนี้ ประกอบดวย 

1. การเกิดข้ึนของสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีโฆษณา (หรืออาจเรียกไดวาสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก) ท่ี

กอใหเกิดปญหาคล่ืนความถ่ีรบกวนกันกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยภาคประชาชน โดยเฉพาะในเขต

เมืองใหญ ซึ่งนับเปนปญหารวมของเกือบทุกสถานีในภูมิภาคนี้ ยกเวนสถานีในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตท่ี

ระบุวาไมมีปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน  

2. บริบทของชุมชนท่ีมีความตองการเฉพาะ อาทิ ชุมชนคริสตศาสนิกชนในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนใต หรือชุมชนมุสลิมท่ีมีความตองการชองทางการส่ือสารดวยภาษาถ่ินของตน ทําใหมีสถานีใหมๆ 

เกิดข้ึน ในชวงเวลากอนท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) จะกําหนดใหวิทยุชุมชนทําการ

ข้ึนทะเบียนเพื่อจัดระเบียบการใชคล่ืนความถ่ีของวิทยุชุมชน  

3. ปญหาดานเทคนิค โดยเฉพาะปญหาเครื่องสงและอุปกรณเสีย/เส่ือมสภาพ ปญหาภัย

ธรรมชาติ เชน วาตภัย ฟาผา เปนปญหารวมของสถานีวิทยุชุมชนภาคใตเกือบทุกแหง ซึ่งมักจะกอใหเกิด

ปญหาดานงบประมาณของสถานีตามมา และมีผลตอความเขมแข็งของสถานีในระยะยาว  
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4. การสรางการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดสําคัญของการดํารงอยูใน

ระยะยาวของสถานีวิทยุชุมชน  

ปจจุบัน สถานีวิทยุชุมชนท่ียังคงยืนหยัดรักษาหลักการ/แนวคิดของวิทยุชุมชน ท่ีเปนของชุมชน โดย

ชุมชน และเพื่อชุมชน โดยไมมีการโฆษณา ยังมีการรวมตัวกันอยูในช่ือ “เครือขายวิทยุชุมชนภาคใต” ซึ่งมี

จํานวน 33 สถานีในพื้นท่ีเขตภาคใต 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

พูลสมบัติ นามหลา ศึกษาเรื่อง “วิทยุชุมชน : คุณคาและความหมายทางสังคม” (2552) พบวา 

วิทยุชุมชนเปนเรื่องของการสรางสมดุลแหงอํานาจในการส่ือสารของประชาชน แนวความคิดในการกอต้ังวิทยุ

ชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องของสิทธิ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการนําเสนอ

แนวคิด วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยุชุมชนมีวัตถุประสงคการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะและ

ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ จึงตองแสวงหางบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในรูปแบบตางๆ 

เชน จัดทําผาปาสามัคคี รับบริจาคจากผูฟง การรับจางทํางาน การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 

ท้ังนี้ หนวยงานรัฐควรใหการสนับสนุนการพัฒนาวิทยุชุมชนโดยไมมีบทบาทครอบงํา เพราะวิทยุชุมชนตองมี

ความเปนอิสระ โดยจุดท่ีตองสงเสริมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การสรางความรูสึกเปนเจาของ การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรวิทยุชุมชน การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน การระดมทุน การสรางกลไกระดับชุมชน 

และการสรางกลไกเครือขายท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

ดุสิต สิงหคีรี ศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิทยุชุมชนตนแบบ : กรณีศึกษาวิทยุ

ชุมชนวัดบานหนองหลัก อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี” (2554) พบวา แนวทางการสนับสนุนการ

ดําเนินงานในเชิงนโยบายเพื่อใหการดําเนินงานของวิทยุชุมชนตนแบบเปนไปอยางยั่งยืน สรุปไดใน 4 ดาน คือ 

(1) ดานการบริหารจัดการควรมีโครงสรางการบริหารงานท่ีไมยุงยากสลับซับซอนมากนัก และควรบริหาร

จัดการในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมบริหารจัดการตามความพรอมของ

ชุมชนแตละแหง ในการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการสรางการมีสวนรวมจากประชาชนและชุมชนดวย

การสนับสนุนเงินงบประมาณจากคนในชุมชนเอง  รวมถึงควรมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ

ดําเนินงานของวิทยุชุมชนภาคประชาชน เพื่อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน และในสวน

การบริหารบุคลากร บุคคลท่ีปฏิบัติงานเปนกลุมอาสาสมัครท่ีมีความเสียสละและมีจิตอาสาในการทํางานดาน

การส่ือสารของชุมชน จําเปนตองไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะดานการผลิตรายการวิทยุ 

รวมท้ังการบริหารจัดการสถานีฯ (2) ดานการมีสวนรวมของประชาชนควรใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม

ต้ังแตเริ่มตนการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน มีสวนรวมในการผลิตรายการ การบริหารงาน การกํากับติดตาม

ประเมินผล และการสงเสริมและสนับสนุนใหวิทยุชุมชนภาคประชาชนไดรวมตัวกันในลักษณะเครือขาย (3) 

ดานการผลิตรายการควรไดรับการพัฒนาดานการผลิต การบริหารรายการและดานเทคนิค และ (4) ดาน
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กฎหมายระเบียบขอบังคับรับรองและควบคุมการดําเนินงาน พบวาไมมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานและไมมี

หนวยงานองคกรท่ีรับผิดชอบการกํากับดูแลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาการจัดสรรคล่ืนความถ่ี  จึงเสนอให

แบงคล่ืนความถ่ีวิทยุใหชัดเจนระหวางวิทยุชุมชนกับวิทยุเพื่อบริการธุรกิจ และการเรงรัดใหมีองคกรเพื่อ

รับผิดชอบการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศนโดยเร็ว  

สาโรจน แววมณี ศึกษาเรื่อง “กองทุนวิทยุชุมชน: บทเรียนจากตางประเทศและขอเสนอใน

สังคมไทย” (2555) พบวา ปญหาหลักท่ีพบในการดําเนินการวิทยุชุมชนในประเทศไทย คือ ก.ปญหาดาน

เทคโนโลยีในประเด็นคล่ืนความถ่ีทับซอนและปญหาเครื่องสงเสีย/เส่ือมสภาพ ข.ปญหาดานบุคลากรใน

ประเด็นอาสาสมัครขาดความรูดานเทคโนโลยี  การขาดแคลนอาสาสมัคร และอาสาสมัครขาดทักษะการจัด

รายการและการคนหาขอมูล และ ค.ปญหาดานการบริหารจัดการในประเด็นการไมสามารถหารายไดเพียงพอ

กับคาใชจาย และมีขอเสนอเรื่องแนวทางสงเสริมวิทยุชุมชนใน 7 ประเด็น ไดแก 1.การเสริมศักยภาพการ

ดําเนินงานวิทยุชุมชนในดานตางๆจํานวน 5 ดาน คือ การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน การระดมทุนภายใน

ชุมชน การผลิตรายการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน การสรางการมีสวนรวมของชุมชนและ การขยาย

กลุมผูฟง/อาสาสมัครของสถานี รวมถึงการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลรวมกันระหวาง กสทช. กับ

องคกรตัวแทนวิทยุชุมชน 2.การสนับสนุนดานเทคนิคท่ีเกี่ยวกับการกระจายเสียงชุมชนและเทคโนโลยีส่ือใหม/

การปรับตัวเขาสูระบบดิจิตอล 3.การใหเงินชวยเหลือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหลักของสถานีวิทยุ

ชุมชน 4.การสนับสนุนใหรายการวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย 5.การสนับสนุนใหจัดต้ังสถานีวิทยุเพื่อกลุม

ชาติพันธุ 6.การสนับสนุนอุปกรณกระจายเสียงท่ีไดมาตรฐาน และ 7.การใหทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยุชุมชน 

ตลอดจนมีขอเสนอตอการจัดทํากองทุนวิทยุชุมชนภายใตกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา 54 ของ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนฯ พ.ศ. 2553 เพื่อสงเสริมให

วิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานตามหลักเกณฑ ระเบียบ คําส่ังของ กสทช. รวมถึงการพัฒนาตนเองและเกิด

ความยั่งยืน  

 

 



 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

โครงการวิจัย “การตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานี        

วิทยุชุมชนในประเทศไทย” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 

(Questionair) เพ่ือเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณไดแก การสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูมีสวนเก่ียวของกับสถานีวิทยุ และกลุมผูฟงวิทยุ

ชุมชน การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ คือ จัดเวทีประชุมกลุมยอย/สนทนากลุม (Focus Group) และสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหกลุมตัวอยางใหรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานีวิทยุท่ีตนมีความเก่ียวของ 

  

3.1 พ้ืนท่ีในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยสถานีวิทยุชุมชนใน 4 ภูมิภาคในประเทศไทย ไดแก ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

  

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสถานีวิทยุในดาน

การบริหารจัดการสถานีวิทยุ และกลุมผูฟงวิทยุชุมชน โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้  
 

 กลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 ไดแก กลุมผูมีสวนเก่ียวของกับสถานีวิทยุในดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุ 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 

1. เปนสถานีท่ีชุมชนเปนเจาของและบริหารจัดการโดยหลักการวิทยุชุมชน ท้ังนี้ สถานีตองจัด

รายการดวยตนเองไมนอยกวา 50% โดยมีสมาชิกในชุมชนเปนอาสาสมัครรวมจัดรายการ 

2. เปนสถานีท่ีกอตั้งและดําเนินการอยางตอเนื่องมาไมนอยกวา 3 ป  

3. มีรูปแบบการบริหารจัดการและดําเนินการหารายไดท่ีไมใชการโฆษณา 
 

ข้ันตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ข้ันตอนดังนี้คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมรายชื่อสถานีวิทยุชุมชนในแตละภูมิภาคท่ีเขาเกณฑตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดลําดับสถานีวิทยุชุมชนในแตละภูมิภาคตามระยะเวลาการกอตั้งและการดําเนินการท่ี

ยาวนานท่ีสุดตามลําดับ แลวคัดเลือกสถานี 5 อันดับแรกในแตละภูมิภาค 

จากการกําหนดคุณสมบัติและการดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว สามารถไดกลุมตัวอยางสถานีวิทยุ

ชุมชนในแตละภูมิภาค ดังนี้ 
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1. ภาคกลาง (5 สถานี) 

1. สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี คลื่นความถ่ี FM 100.75 

MHz กอตั้งและดําเนินการโดยสมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือป พ.ศ. 2544 

รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 13 ป 

2. สถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ คลื่นความถ่ี FM 103.75 MHz กอตั้ง

และดําเนินการโดยกลุมรักทองถ่ินบอนอก เม่ือป พ.ศ. 2545 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 12 ป 

3. สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี คลื่นความถ่ี FM 107.5 MHz กอตั้งและ

ดําเนินการโดยเครือขายชุมชนตานยาเสพติด เม่ือป พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 11 ป 

4. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา คลื่นความถ่ี FM 105.75 

MHz กอตั้งและดําเนินการโดย เครือขายองคกรในชุมชน เม่ือป พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาจนถึง

ปจจุบัน 11 ป 

5. สถานีวิทยุสาธารณะทองถิ่นเพ่ือแมกลอง จ.สมุทรสงคราม คลื่นความถ่ี FM 97.75 MHz 

กอตั้งและดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการแมกลองบานเรา เม่ือป พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาจนถึง

ปจจุบัน 8 ป 

   

2. ภาคเหนือ (5 สถานี) 

1. วิทยุชุมชนคนเมืองล้ี จ.ลําพูน คลื่นความถ่ี FM 103.75 MHz ตั้งอยูท่ีอาคารชัยยะวงศา-

นิมิต วัดพระธาตุหาดวง เลขท่ี 1 ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ซ่ึงปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชนจาก กสทช. แลว เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 

2. วิทยุชุมชนคนรักถิ่น จ.พะเยา คลื่นความถ่ี FM 93.00 MHz  ตั้งอยูท่ีทําการศูนยรวม

น้ําใจธนาคารหมูบาน เลขท่ี 182 ม.5 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา ซ่ึงปจจุบันไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชนจาก กสทช. แลว เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2556 

3. วิทยุชุมชนคนจอมทอง จ.เชียงใหม คลื่นความถ่ี FM 99.25 MHz ตั้งอยูท่ี ศูนย

ประสานงานเครือขายองคกรชุมชนอําเภอจอมทอง ม. 4 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ซ่ึง

ปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชนจาก กสทช. แลว เม่ือ

วันท่ี 21 มกราคม 2556 

4. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ จ.เชียงใหม คลื่นความถ่ี FM 88.75 MHz ตั้งอยูท่ีวัดพระธาตุ

ดอยนอย เลขท่ี 154 ม.11 ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาให

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชนจาก กสทช. 

5. ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ จ.เชียงราย คลื่นความถ่ี FM 91.00 MHz ตั้งอยูท่ีทําการ

ศูนยเพ่ือนองหญิง เลขท่ี 3 ม.17 ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย ปจจุบันยังไมไดยื่นขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทชุมชน  
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3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 สถานี) 

1. จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ จ.สุรินทร คลื่นความถ่ี FM 106.00 

MHz วัดสวางโนนสะเดา หมู 11 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร เปนสถานีวิทยุชุมชนท่ีกอตั้ง

มากวา 11 ป  

2. วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ คลื่นความถ่ี FM 104.00 MHz เลขท่ี 206 หมู 3 

บานโนนยาง ต.เหลาไมงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ กอตั้ง 18 มกราคม 2546 รวมระยะเวลาการ

ดําเนินการมากกวา 10 ป 

3.  วิทยุชุมชนคนดานซาย จ.เลย คลื่นความถ่ี FM 104.5 MHz วัดโพนชัย หมู 3               

ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย กอตั้งใน พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาการดําเนินการมากวา 9 ป 

4. วิทยุชุมชนคนฮักถิ่น จ.อุดรธานี คลื่นความถ่ี FM 100.75 MHz วัดอรุณธรรมรังษี หมู 3 

ต.หวยสามพาด  อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี ซ่ึงกอตั้งใน พ.ศ. 2547  

5. ชุมชนชาวธาตุพนม จ.นครพนม คลื่นความถ่ี FM 105.25 MHz ศาลาอีสานเขียว หมู 7 

ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กอตั้ง พ.ศ. 2548 รวมระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 8 ป 

 

4. ภาคใต (5 สถานี) 

1. วิทยุชุมชนคนบางเหรียง จ.สงขลา คลื่นความถ่ี FM 97.25 MHz กอตั้งและดําเนินการ

โดยเครือขายองคกรในชุมชน เม่ือป พ.ศ.2546 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 11 ป 

2. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี คลื่น

ความถ่ี FM 105.75 MHz กอตั้งและดําเนินการโดยสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต เม่ือป พ.ศ. 2547 

รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 10 ป  

3. วิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง คลื่นความถ่ี FM 106.00 MHz กอตั้งและดําเนินการ

โดยเครือขายองคกรในชุมชน เม่ือป พ.ศ.2552 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 5 ป 

4. วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา คลื่นความถ่ี FM 88.00 MHz กอตั้งและดําเนินการ

โดยคริสตจักรยะลา เม่ือป พ.ศ.2552 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 5 ป 

5. วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส คลื่นความถ่ี FM 107.00 MHz กอตั้งและ

ดําเนินการโดยเครือขายองคกรในชุมชน เม่ือป พ.ศ.2553 รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน 4 ป 
 

จากการคัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนดไวไดกลุมตัวอยางสถานีวิทยุชุมชนจํานวนท้ังสิ้น 20 สถานี 

สอบถามขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของกับสถานี ไดแก ผูกอตั้ง หัวหนาสถานี กรรมการสถานี สถานีละ 5 คน รวม

ท้ังสิ้น 100 คน (รายชื่อผูใหขอมูลในภาคผนวก ง) 
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กลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 ไดแก กลุมผูฟงวิทยุชุมชน ใชวิธีการคัดเลือกจากประชากรแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 

1.  เปนคนในชุมชนและเปนผูฟงรายการของทางสถานีวิทยุชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือก 

2.  อาจเปนอาสาสมัครของสถานีได แตตองไมใชผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารสถานี 

เก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูฟง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 

100 คน (รายชื่อผูใหขอมูลในภาคผนวก จ) 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้จะเปนแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเชิงปริมาณมี

ลักษณะแบบปลายปดและปลายเปด (Close–Ended and Open–Ended Questionnaires) แบงออกเปน 3 

ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 

และความเก่ียวของกับสถานีวิทยุ 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของสถานี เพ่ือสํารวจความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานีวิทยุ

ท่ีตนมีสวนเก่ียวของ  

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับสถานีวิทยุในดานตางๆ เพ่ือสํารวจคุณสมบัติ 

ปจจัยความพรอม และแนวทางการดําเนินงานสถานีวิทยุ 
 

 แบบสอบถามมีจํานวน 2 ชุด คือ  

1. แบบสอบถามตามกรอบหลักการบริหารจัดการ 5M สําหรับเก็บขอมูลผูเก่ียวของกับสถานีวิทยุใน

ดานการบริหารจัดการสถานี อาทิ ผูอํานวยการสถานี กรรมการสถานี ตัวแทนกลุมตางๆ เปนตน  

2. แบบสอบถามตามกรอบหลักการตลาด 4P สําหรับเก็บขอมูลจากผูฟงวิทยุ และ/หรือเปน

อาสาสมัครในประเด็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและการหารายไดของสถานี  
 

สําหรับเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชแบบสอบถามชุดเดียวกันในสวนท่ีเปนคําถาม

ปลายเปดเพ่ือใหผูตอบมีอิสระและสามารถระบุเหตุผลท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนรายบุคคลเพ่ือนํามาวิเคราะหโดย

ไมนับความถ่ี นอกจากนี้ยังใชวิธีการสังเกตการณและซักถามเพ่ิมเติมดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured Interview) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามอธิบายขยายความ หลังจากนั้นจะประมวลคําตอบเชิง

พรรณนามาวิเคราะหเทียบเคียงกับคําตอบเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 



50 
 

3.4  ข้ันตอนการวิจัย 

 ข้ันท่ี 1 ประชุมทีมวิจัยเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2556 เพ่ือกําหนดกรอบในการวิจัยและออกแบบเครื่องมือ

สําหรับเก็บขอมูลการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 ข้ันท่ี 2 ทีมวิจัยแตละภูมิภาคลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน  

 ข้ันท่ี 3 ประชุมทีมวิจัยเพ่ือนําผลการสํารวจขอมูลในข้ันท่ี 2 มาวิเคราะหกรอบแนวทางในการกําหนด

คุณสมบัติ ปจจัยความพรอม และการดําเนินงานของสถานีวิทยุ 

 ข้ันท่ี 4 จัดเวทีประชุมกลุมยอย/สนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความคิดเห็น

ในแตละภูมิภาคจํานวน 1 ครั้ง 

 ข้ันท่ี 5 นําผลจากการจัดเวทีประชุมกลุมยอย/สนทนากลุม (Focus Group) ระดับภูมิภาคมา

วิเคราะหกรอบแนวทางการกําหนดคุณสมบัติ ปจจัยความพรอม รูปแบบวิธีการหารายได กลไก หลักเกณฑ

และวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตฯ เพ่ือจัดทํากรอบการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะระดับประเทศ 

 ข้ันท่ี 6 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระดับประเทศโดยการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก

กลุมเปาหมายท่ีครอบคลุมชุมชนท่ีมีความเก่ียวของผูประกอบกิจการ ผูบริโภค หนวยงานของรัฐ นักวิชาการ 

และภาคประชาชน 

ข้ันท่ี 7 สรุปผลการวิจัย และจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยเพ่ือสงกสทช.  

 

3.5 การรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูลทําเปน 2 ข้ันตอนดังนี้คือ 

ข้ันท่ี 1 ผูวิจัยแตละภูมิภาคลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม (หรือตอบแบบ

สํารวจ) และซักถามเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดรายละเอียดครบถวน  

ข้ันท่ี 2 ผูวิจัยแตละภูมิภาคเรียบเรียงและวิเคราะหขอมูลภายใตกรอบท่ีไดกําหนดไวรวมกัน จากนั้น

สงใหทีมวิจัยสวนกลาง 

ข้ันท่ี 3 ทีมวิจัยสวนกลางรวบรวมขอมูลจากทุกภูมิภาค แลวสรุปสาระสําคัญของขอมูลเพ่ือเตรียม

ประชุมหารือในกลุมผูวิจัย  

ข้ันท่ี 4 จัดเวทีประชุมกลุมยอย/สนทนากลุม เพ่ือยืนยันขอมูลและรับฟงความเห็นเพ่ิมเติม 

ข้ันท่ี 5 ทีมวิจัยสวนกลางรวบรวมขอมูลจากการจัดประชุมกลุมยอย/สนทนากลุมในทุกภูมิภาค สรุป

ขอมูลสําคัญเพ่ือเตรียมประชุมหารือในการกําหนดกรอบระดับประเทศ 

ข้ันท่ี 6 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระดับประเทศ 

ข้ันท่ี 7 ทีมวิจัยรวบรวมขอมูลจากเวทีรับฟงความเห็นสาธารณะระดับประเทศเพ่ือประมวลขอมูล

สําหรับการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยชิ้นนี้ ประยุกตใชกรอบการวิเคราะหจากหลักการบริหารจัดการ 5M  และหลักการตลาด 4P 

ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหมีหลักเกณฑท่ีเปนรูปธรรมในดานการบริหารจัดการเพ่ือศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานวิทยุ

ชุมชนในประเทศไทยในฐานะองคกรชุมชน  

2. เพ่ือใหมีหลักเกณฑดานการตลาดเพ่ือศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานวิทยุชุมชนในประเทศไทยใน

มิติของการเลี้ยงตนเองอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือหลีกเลี่ยงมายาคติท่ีวาวิทยุชุมชนเปนเพียงอุดมคติท่ีไมสามารถดําเนินการไดจริง และไม

สามารถวัดผลประเมินผลได 

4. เพ่ือใหสามารถกําหนดกรอบแนวทางการสนับสนุนวิทยุชุมชนในประเทศไทยอยางเปนระบบ 

การวิเคราะหขอมูลอาศัยกรอบหลักการวิทยุชุมชน กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 5M เพ่ือจัดทําราง

กรอบแนวทางกําหนดคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชน และวิเคราะหตามกรอบหลักการตลาด 4P เพ่ือ

จัดทํารางกรอบแนวทางรูปแบบวิธีการหารายได 

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตรจากนั้นจะนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปด และจากการสัมภาษณเพ่ิมเติม จะนํามาประมวล

และเรียบเรียงเพ่ือวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาตามข้ันตอนดังนี้ 

1. จับประเด็นสําคัญ ตีความ ตรวจสอบความหมาย 

2. จัดหมวดหมู จําแนกประเภท 

3. จัดทําขอสรุป  

 หลังจากนั้น นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษาของขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบ ยืนยัน

ความถูกตองและเปนเหตุเปนผล เพ่ือประมวลขอสรุป 

 

3.7 การนําเสนอขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและวิเคราะหจะนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาพรอมตารางแสดงความถ่ีและ

คารอยละ 
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ตาราง 3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

ระยะเวลาโครงการ 7 มีนาคม 2556 – 2 กันยายน 2556 (180 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ตามเง่ือนไขแนบทายสัญญา) 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม / เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 (สํารอง) 

7 มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2 กันยายน 

1 ประชุมทีมวิจัย  (9 มีนาคม 56) 

-ชี้แจงขอบเขตการวิจัย 

-จัดทํากรอบการดําเนินงาน 

-จัดทําแบบสอบถาม 

- สงกรอบการดําเนินงานแตละภาค 

 

 

 

ภายในวันท่ี 

18 มี.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

   

สงรายงานถึง กสทช. งวดท่ี 1  

รายงานกรอบการดําเนินงาน 

 5 เม.ย. 56      

2 ลงพ้ืนท่ี เก็บขอมูลในแตละภูมิภาค        

ภาคเหนือ 
 30 มี.ค.-1 เม.ย. 56 

6-7 เม.ย. 56 
     

ภาคกลาง 
 6-9 เม.ย. 56 

24-26 เม.ย. 56 
     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 8 - 9 เม.ย. 56 

17 - 19 เม.ย. 56 

24 - 25 เม.ย. 56 

     

ภาคใต  3-12 เม.ย. 56      
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ตาราง 3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย (ตอ) 
 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม / เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 (สํารอง) 

7 มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2 กันยายน 

 ทีมวิจัยสงผลการเก็บขอมูลในแตละ

ภูมิภาคใหหัวหนาโครงการ 

 30 เม.ย. 56      

สงรายงานถึง กสทช. งวดท่ี 2 

รายงานผลการศึกษาในแตละภูมิภาค  

  

 

7 พ.ค. 56     

3 

 

ประชุมจัดทํารางกรอบแนวทาง

กําหนดคุณสมบัติฯ 

  10-11 พ.ค. 56 

 

    

จัดเวทีกลุมยอยในแตละภูมิภาค        

ภาคเหนือ    2 มิ.ย. 56    

ภาคกลาง   31 พ.ค. 56 1 มิ.ย. 56    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   24-25 พ.ค. 56     

ภาคใต    8 มิ.ย. 56    

4 ทีมวิจัยสงผลการเก็บขอมูลในแตละ

ภูมิภาคใหหัวหนาโครงการ 

   17 มิ.ย. 56    

รายงานความคืบหนา งวดท่ี 3    - 

 

4 ก.ค. 56   
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ตาราง 3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย (ตอ) 
 

5 ประชุมวิเคราะหกรอบแนวทาง

กําหนดคุณสมบัติ ปจจัยความ

พรอมฯ เพ่ือจัดทํากรอบระดับชาติ 

     

 

6 ก.ค. 56 

  

6 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ระดับประเทศ 

     

27 ก.ค. 56 

  

7 ประชุมสรุปผลการจัดเวทีสาธารณะ      28 ก.ค. 56   

8 เขียนรายงานผลการวิจัย        

9 สงรายงานผลการวิจัยงวดท่ี 4 ถึง 

กสทช. 

      ภายในวันท่ี 

 2 ก.ย. 56 

สิ้นสุดโครงการ วันที่ 2 กันยายน 2556 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม / เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 (สํารอง) 

7 มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2 กันยายน 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนใน

ประเทศไทย ไดลงพื้นท่ีเก็บขอมูลในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวม 4 ภาค ใน

เดือนเมษายน 2556 การเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และวิธีการสังเกต การ

สัมภาษณบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชน ประกอบดวยหัวหนาสถานี กรรมการดําเนินงาน เจาหนาท่ี และ

อาสาสมัคร ตลอดจนผูรับฟงรายการ โดยใชแบบสอบถามท่ีไดออกแบบไวตามหลักการบริหารจัดการ 5M และ 

หลักการตลาด 4P โดยประยุกตเขากับบริบทของวิทยุชุมชน  

ทีมวิจัยแตละภาคไดประมวลสรุปผลการศึกษาและนําเสนอขอมูลดังกลาวในเวทีประชุมกลุมยอยเพื่อ

ตรวจสอบยืนยันขอมูลและรับฟงขอคิดเห็นเพิ่มเติม ในระหวางวันท่ี 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  อนึ่ง ใน

การจัดเวทีประชุมกลุมยอยนั้น ทีมวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามอีกชุดหนึ่งใหผูเขารวมเวทีประชุมกลุมยอยตอบกอน

นําเสนอขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจากท่ีประชุมเพื่อนํามาตรวจสอบแบบสามเสา หลังจากไดขอมูลท่ีไดรับการ

ยืนยันแลว ทีมวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหท้ังในระดับภาคและในระดับประเทศ จากนั้นจึงไดจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและใหตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ

ยืนยันผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการจัดทํารางแนวทางการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ในการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนตอไป  

โครงการวิจัยฯ ขอนําเสนอผลการศึกษาของแตละภาคและภาพรวมระดับประเทศ ตามหลักการบริหาร

จัดการ 5M และ หลักการตลาด 4P ดังนี้ 

 

4.1 ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนภาคกลาง 

การวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติของวิทยุชุมชน  

ทีมวิจัยภาคกลางไดลงพื้นท่ีศึกษาการดําเนินงานของวิทยุชุมชนในภาคกลาง แลวนํามาวิเคราะหโดยอาศัย

กรอบตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน ไดแก ชุมชนเปนเจาของ บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน โดยมี

เปาหมายเพื่อประโยชนของชุมชน สามารถสรุปวาคุณสมบัติของวิทยุชุมชนในเขตภาคกลางเปนไปตามหลักการ

วิทยุชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนเปนเจาของสถานี กลาวคือคนในชุมชนมีความรูสึกรวมกันวาสถานีวิทยุนั้นเปนของทุกคน 

เพราะทุกคนสามารถรวมทํากิจกรรมตางๆ ของสถานีได ท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนจะต้ังอยูในท่ีสาธารณะท่ีทุกคน
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สามารถเขาไปรวมทํากิจกรรมไดสะดวก นอกจากนี้สถานียังมีการดําเนินการโดยไมแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ ดังนั้น

คนในชุมชนจึงมีความรูสึกรวมกันวาอยากใหสถานีดําเนินการอยูได และใหการสนับสนุนท้ังในรูปของการบริจาค

เงิน ส่ิงของ และการเสนอตัวเปนอาสาสมัคร  

2. บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน  สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางเกิดจากการมีสวนรวมของคน

ในชุมชน กลาวคือ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการผานคณะกรรมการซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกกันเองของคนใน

ชุมชนหรือบุคคลท่ีชุมชนเห็นวาเหมาะสม พรอมเสียสละเพื่อทํางานใหกับสวนรวม การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  

การมีสวนรวมในการจัดรายการโดยอาสาสมัครเสนอตัวเขามาจัดรายการท่ีตนเองถนัดตามความรูความสามารถ  

3. เพื่อประโยชนของชุมชนเปนหลัก กลาวคือ สถานีวิทยุชุมชนดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไรเชิงธุรกิจ 

แตมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการของคนในชุมชนและมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของชุมชน ผานเนื้อหา

รายการท่ีสะทอนความเปนตัวตนของชุมชน นอกจากนี้ สถานีวิทยุยังเปนชองทางการเรียกรองสิทธิของชุมชน 

รวมท้ังสิทธิสวนบุคคลท่ีคนในชุมชนพึงมี ชุมชนสามารถรับรูขาวสารภายในชุมชนไดอยางตอเนื่องตลอดจนรูเทาทัน

ขาวสารจากภายนอก รวมถึงไดรับสาระความรูดานศาสนาและวัฒนธรรม ตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เพื่อนํามา

ปรับใชในชีวิตประจําวันได 

เมื่อทีมวิจัยนําผลการศึกษาไปตรวจสอบยืนยันขอมูลอีกครั้งในการประชุมกลุมยอยพบวา สถานีวิทยุชุมชน

ในภาคกลางมีคุณสมบัติพื้นฐานครบถวนตามหลักการดังกลาวทุกประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง สถานีวิทยุเปนของ

ชุมชน ประการท่ีสอง ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงานในรูปแบบของอาสาสมัครท่ีมีความ

หลากหลาย โดยเปดกวางใหคนในชุมชนทุกกลุมเขาไปใชประโยชน ประการท่ีสาม สถานีวิทยุไมมีโฆษณาและไม

แสวงหากําไรในทางธุรกิจ แตมุงตอบสนองความตองการของชุมชนเปนหลักท้ังในดานการนําเสนอเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการเปนกระบอกเสียงปกปองสิทธิของชุมชน  

 

การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบหลักการบริหารจัดการ 5M 

ความพรอมตามหลักการบริหารจัดการประกอบดวย ความพรอมดานบุคลากร ดานการเงิน ดานเนื้อหา 

ดานเทคนิค ดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานตามหลักการของวิทยุชุมชนท่ีวา วิทยุชุมชนเปนของ

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
 

1.ความพรอมดานบุคลากร (Man) 

บุคลากรของสถานีวิทยุประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี และอาสาสมัคร บุคลากรเหลานี้

ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนใหเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชน ดังนั้น

วิธีการไดมาซึ่งบุคลากร คุณสมบัติ ตลอดจนองคประกอบของกรรมการสถานี จึงถือเปนตัวช้ีวัดความพรอมท่ีสําคัญ
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ในการขับเคล่ือนท้ังในสวนของการกําหนดเปาหมาย นโยบาย วัตถุประสงค รวมถึงการนํานโยบายลงไปสูการ

ดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนดวย ความพรอมดานบุคลากร สามารถวิเคราะหไดดังนี้  

1.1  หัวหนาสถานี 

 หัวหนาสถานี เปนเสมือนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานีใหบรรลุเปาหมาย บทบาท

ของหัวหนาสถานี คือ การผลักดันงานตางๆ ภายในสถานีวิทยุชุมชน ใหดําเนินไปตามนโยบาย กรอบ กติกา 

กฎระเบียบตางๆ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน รวมท้ังดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 

ประสานงานกับบุคลากรฝายตางๆท่ีเกี่ยวของกับสถานี คุณสมบัติหลักของหัวหนาสถานี คือ ตองเปนผูมีความ

พรอมท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ รับผิดชอบ เปนผูนําทางสังคมในระดับท่ีพึ่งพาตนเองได 

ในขณะท่ีบางสถานีก็ไมไดเลือกจากผูมีวัยวุฒิสูงสุดแตเลือกจากคนรุนใหมซึ่งเปนทายาทของแกนนํารุนบุกเบิกและ

เปนท่ียอมรับของคนในชุมชน มีความสามารถดานเทคโนโลยี และท่ีสําคัญคือ สามารถติดตอประสานงานกับ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับระเบียบ

และขอกฎหมายตาง ๆ ได 
 

1.2  วิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาสถานี  

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานีของสถานีวิทยุในภาคกลาง พบวา ใชวิธีการเลือก

กันเองจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาใชวิธีการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 36 

เปนอันดับสอง และอันดับ 3 ใชวิธีการเลือกแบบอื่นๆ คิดเปนรอยละ 16 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.6) ซึ่งมีคําอธิบาย

เพิ่มเติม ดังนี้ คณะกรรมการเสนอช่ือหัวหนาสถานี โดยพิจารณาคุณสมบัติหลักๆ เชน มีความพรอม และ/หรือมี

อุดมการณเดียวกัน เปนตน สวนคุณสมบัติอื่นๆ เชน มีจิตอาสา เขาใจในบทบาทของวิทยุชุมชนและมีประสบการณ 

เปนผูมีอาวุโส มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประสานงานกับหนวยงานภายนอกไดเปนเรื่องรองลงมา ตัวอยางสถานี

ท่ีดําเนินการเชนนี้ ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวและสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง 
 

1.3  คณะกรรมการของสถานี  

คณะกรรมการของสถานี คือ สมาชิกในชุมชนท่ีอาสามาชวยดําเนินงานสถานี จากการศึกษาพบวา สถานี

วิทยุชุมชนภาคกลางมีจํานวนคณะกรรมการระหวาง 5 คน ถึง 12 คน สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีจํานวนคณะกรรมการ

มากท่ีสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ ซึ่งมีจํานวน 12 คน รองลงมา คือ วิทยุชุมชนตนแบบ FM. 100 

MHz จ. กาญจนบุรี มีคณะกรรมการจํานวน 8 คน สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก 

และ สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง มีจํานวนคณะกรรมการเทากัน คือ 5 คน ท้ังนี้ นายเชลศ ธํารงธิติ

กุล หัวหนาสถานี สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ ซึ่งเปนสถานีท่ีมีจํานวนคณะกรรมการมากท่ีสุด ใหความเห็น

วา “สถานีจะเปดโอกาสใหทุกคน ทุกกลุม ทุกวัย เขามาเสนอแนะและมีสวนรวม และจะใหทุกคนมีโอกาสไดเปน
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กรรมการสถานี ซึ่งนอกจาก กรรมการสถานี 12 คนตามรายช่ือแลว ยังมีกรรมการสถานีอยางไมเปนทางการอีก

จํานวนหนึ่ง” (จากเวทีการประชุมกลุมยอยเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2556) 

อนึ่ง หลังจากประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีผลบังคับใช แตละสถานีไดมีการ

ปรับโครงสรางและจํานวนของคณะกรรมการใหสอดคลองกับประกาศฯโดยแยกเปนฝายตางๆ เชน การบริหารงาน 

เลขานุการ การเงิน เทคนิค เปนตน จากการตรวจสอบยืนยันขอมูลในการประชุมกลุมยอย ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็น

วาจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเปนจํานวนท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานของสถาน ี
 

1.4  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการของสถานี 

สําหรับวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีนั้นสวนใหญใชวิธีการเลือกกันเองในชุมชน มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 44.44 รองลงมาอันดับ 2 คือใชวิธีการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม คิดเปนรอยละ 22.22 และอันดับ 3 คือ เลือก

จากตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 18.52 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.7) 

จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมในสวนของวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีนั้นมีความคลายคลึงกันคือ

สวนใหญใชวิธีการทาบทามคนในชุมชนท่ีมีความพรอม มีจิตอาสา มีประสบการณ เขาใจบทบาทของวิทยุชุมชน 

และมีอาชีพหลักอยูแลว บางแหงสมาชิกในชุมชนเปนกรรมการสถานีดวยความสมัครใจ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมท่ี

ทํางานเพื่อสังคมเกี่ยวกับประเด็นปญหาในพื้นท่ีรวมกันมากอน ภาพรวมของกรรมการจึงมีความหลากหลาย โดยผู

มีบทบาทหลักในการเลือกคณะกรรมการสถานีคือ ผูกอต้ังสถานีวิทยุในยุคแรกเริ่มและแกนนําในปจจุบัน 

นอกจากนี้ รูปแบบหรือวิธีการเลือกกรรมการของแตละสถานีไมตายตัวโดยมีการปรับเปล่ียนตามปญหา

อุปสรรคท่ีพบในแตละยุค บางสถานีใชวิธีการเลือกจากตัวแทนของกลุมตางๆในชุมชนเปนหลักโดยการเลือกคนท่ี

ทํางานดวยกันอยูแลวภายในจังหวัดหรือเลือกจากตัวแทนหนวยงานท่ีเขามารวมจัดต้ังสถานีวิทยุในยุคแรก แตเมื่อ

ทํางานไปเรื่อยๆก็ประสบปญหาตางๆ จึงหันมาใชวิธีการเลือกจากผู ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริงเปนหลัก 

ยกตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี คณะกรรมการชุดแรก มาจากคนมี

ช่ือเสียงแตมีปญหาคือไมมีเวลา ชุดท่ีสองจึงเลือกจากคนท่ีมีเวลาทํางานจริงๆ โดยเลือกกรรมการมาจากกลุมคนท่ี

หลากหลายในเชิงประเด็นทางสังคมมากกวาความหลากหลายในเชิงพื้นท่ี ปจจุบันมีการเปล่ียนคณะกรรมการ

มาแลว 2-3 ชุด โดยมีแกนนําหลักท่ีดําเนินการต้ังแตยุคเริ่มตนอยูในกรรมการยุคปจจุบันสวนสถานีวิทยุสาธารณะ

ทองถ่ินเพื่อแมกลอง เลือกกรรมการชุดแรกจากกลุมคนมีช่ือเสียงแตไมประสบผลสําเร็จ ชุดท่ีสองจึงเลือกจากคนท่ี

ทํางานจริง มีประสบการณทํางานบริการสาธารณะ มีจิตใจเสียสละ โดยมาจากกลุมคนทํางานทางสังคมตางๆ ท่ี

สนับสนุนวิทยุชุมชน  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูล พบวา ผูเขารวมเวทีสนทนามีความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการของสถานีโดยกลุมจัดต้ังวิทยุชุมชนเปนผูเลือกคนท่ีเห็น

วาเหมาะสมเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยคัดเลือกจากกลุมคนท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงค กลุมคนท่ีมีความเขาใจหลักการวิทยุ
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ชุมชนอยางแทจริง ในขณะท่ีผูใหขอมูลบางคนใหความเห็นเพิ่มเติมวาขอเสนอแนะท่ีใหเลือกกรรมการจากกลุม

ประชาคมคอนขางเปนเรื่องอุดมคติเกินไป โดยสรุปเห็นวาควรเลือกกรรมการจากคนท่ีมีความพรอมและคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสม 
  
1.5  องคประกอบของคณะกรรมการ  

องคประกอบของคณะกรรมการท่ีหลากหลายจะสะทอนความมีสวนรวมของชุมชน และเปนหลักประกัน

สถานีวิทยุจะตอบสนองความตองการของกลุมตางๆในชุมชนและทําหนาท่ีเปนปากเปนเสียงแทนคนในชุมชนอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม   

ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสวนใหญประกอบดวย ผูแทนจาก 3 กลุมเปนจํานวนมากท่ีสุดใน

สัดสวนท่ีเทาๆกัน ไดแก กลุมผูนําชุมชน ผูแทนกลุมอาชีพและ กลุมอาสาสมัครตางๆ คิดเปนรอยละ 20.25  โดย

กลุมผูนําชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน อดีตนักการเมือง สวนผูแทนกลุมอาชีพไดแก ครู กลุมชาวนาปลอดสาร 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรพัฒนาเอกชน ขาราชการบํานาญ แพทยแผนไทย และ กลุมอาสาสมัครตางๆ ไดแก 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน(อปพร.) เปนตน รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูแทนกลุมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 13.93 และอันดับ 3 คือ ผูแทน

กลุมรณรงคในประเด็นตางๆ เชน ประเด็นเรื่องส่ิงแวดลอม เรื่องพลังงาน เรื่องท่ีดิน คิดเปนรอยละ 11.39 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.8) 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย

มากท่ีสุด ไดแก สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรีและสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแม

กลอง โดย คณะกรรมการมีท้ังผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพตางๆ ตัวแทนกลุมอาสาสมัครตางๆ กลุมผูสูงอายุ 

รวมถึงกลุมรณรงคในประเด็นตางๆของชุมชน  

 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวา

องคประกอบของคณะกรรมการสถานี เปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คือ เปนผูแทนจาก

กลุมอาชีพ กลุมผูนําชุมชน และผูแทนจากกลุมผูหญิง เยาวชนและผูสูงอายุ 

อนึ่ง ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา องคประกอบท่ีหลากหลายสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สถานีดวยเชนกัน จากการศึกษาพบวาบางสถานีท่ีมีผูมีประสบการณเขามารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานสถานี 

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหกับสถานีวิทยุชุมชนและสามารถเช่ือมโยงเครือขายกับองคกร

ภายนอกไดดี เชน มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการเปนฝายตางๆ ไดแก ฝายขาวสถานี งาน

เลขานุการ งานการเงิน และงานประชาสัมพันธ เปนตน รวมท้ังมีการบันทึกรายงานการประชุมชัดเจน เปนระบบ  
  
 

 

 

 



60 

 

1.6  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี  

ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี ท่ีจําเปนมากท่ีสุดคือ ความเสียสละ คิดเปน      

รอยละ 22.33 รองลงมาอันดับ 2 คือ มีความเขาใจหลักการวิทยุชุมชน คิดเปนรอยละ 18.45 รองลงมาอันดับ 3 

คือ คุณสมบัติดานอื่นๆ คิดเปนรอยละ 15.5 ไดแก มีอาชีพของตนเองท่ีมั่นคง มีใจรักในงานบริการ รูจักคนใน

ชุมชนทุกกลุม รูและเขาใจปญหาของสถานี มีจิตอาสา (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.9) 

ในดานปญหาท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานีนั้น มีท้ังผูตอบวามีปญหาและไมมีปญหาเปนจํานวนท่ี

ใกลเคียงกัน โดยคําตอบวาไมมีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52 และอีก 12 คน

ตอบวามีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ คิดเปนรอยละ 48 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.10) ท้ังนี้ ปญหาท่ีมีมากท่ีสุดคิด

เปนรอยละ 50 ไดแก กรรมการบางคนเขามาทํางานเพื่อหาผลประโยชนสวนตน มีความเขาใจในการบริหารสถานี

ไมตรงกัน และกรรมการไมมีเวลามาจัดรายการเพราะติดงานประจํา ปญหารองลงมาอันดับ 2 คือ ปญหาเกี่ยวกับ

การขาดความรับผิดชอบและไมมีความสามารถในงานท่ีทํา คิดเปนรอยละ 16.66 สวนปญหาอันดับ 3 คือ ขาด

ความเสียสละและไมซื่อสัตยสุจริต คิดเปนรอยละ 5.56 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.11) 

ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา ในประเด็นการขาดความรับผิดชอบและขาดความเสียสละนั้น พบวามีผูมองเปนท้ัง

ปญหาและไมเปนปญหา กลาวคือ สถานีวิทยุท่ีกอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ.2546 เห็นวาไมเปนปญหาเพราะงานวิทยุ

ชุมชนเปนงานอาสา ไมมีคาตอบแทน ทุกคนเขาใจวาคนท่ีมาทํางานมาดวยใจ กรรมการจึงทําเทาท่ีมีเวลาและไม

กอใหเกิดปญหาใดๆ ในขณะท่ีกรรมการบางสถานีเห็นวาหากกรรมการขาดความรับผิดชอบ ไมเสียสละ ไมมี

ความสามารถในงาน ไมอดทน ลวนเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการสถานี 
 

1.7  อาสาสมัคร 

 ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางท่ีมีอาสาสมัครดานการจัดรายการวิทยุมากท่ีสุด มี

จํานวน 25 คน ไดแก สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี สถานีท่ีมีอาสาสมัครจัดรายการ

นอยท่ีสุด มีจํานวน 3 คน ไดแก วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง จ. สมุทรสงคราม หากคิดถัวเฉล่ียจะมี

อาสาสมัครสถานีละ 11 คน  

 สวนจํานวนอาสาสมัครดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชน มีจํานวนสูงสุด 3 คน ตํ่าสุด 1 คน เฉล่ียสถานีละ 

1 คน โดยสถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก มีอาสาสมัครดานเทคนิคสูงสุด ซึ่งสวนใหญเปนนักจัดรายการและสามารถ

ดูแลเครื่องมือในการผลิตรายการ 

สถานีวิทยุชุมชน มีอาสาสมัครดานการเงินและบัญชีสูงสุด 4 คน นอยท่ีสุด 1 คน เฉล่ียสถานีละ 2 คน 

โดยสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี มีจํานวนอาสาสมัครดานการเงินและบัญชีมากท่ีสุดถึง 4 คน 

อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนบางแหงท่ีต้ังอยูในวัดและอาศัยเงินจากวัดในการจายคาน้ําคาไฟนั้น อาสาสมัครท่ี

ดูแลดานนี้ของสถานีวิทยุจะเปนคนเดียวกับท่ีดูแลการเงินของวัด เชน สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว เปนตน  
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ขอสังเกตเกี่ยวกับอาสาสมัครพบวา สถานีสวนใหญมีอาสาสมัครท่ีมีหนาท่ีจัดรายการหลักเฉล่ียสถานีละ

ประมาณ 10-12 คน โดยองคประกอบของอาสาสมัครมีท้ังกรรมการของสถานี เครือญาติของกรรมการ คนใน

ชุมชน ผูฟงรายการ และผูแทนจากหนวยงานราชการในพื้นท่ีซึ่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมา ผูท่ีเปนอาสาสมัครนัก

จัดรายการของทุกสถานีไมไดรับคาตอบแทนจากสถานี ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับและเขาใจตรงกัน 

ในดานปญหาของอาสาสมัคร สถานีมีปญหาเกี่ยวกับอาสาสมัครท่ีมาทํางานไมสม่ําเสมอและไมตอเนื่อง

มากท่ีสุดถึงรอยละ 53.85 รองลงมาอันดับ 2 คือใชวิทยุชุมชนเปนชองทางในการหาประโยชนสวนตนรอยละ 

19.23 และอันดับ 3 คือ อาสาสมัครไมเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน คิดเปนรอยละ 15.38 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.

15) และมีบางสถานีท่ีตอบวา ไมมีปญหาดานอาสาสมัคร เชน สถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก เปนตน 

จากขอสังเกตพบวา ทุกสถานีมีอาสาสมัครผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเขาออกบอยครั้ง เนื่องจากอาสาสมัคร

ถอนตัว โดยบางรายพบวาตนเองไมเหมาะจะจัดรายการวิทยุชุมชน หรือบางรายพบวาตนสนใจจะจัดรายการวิทยุ

กับสถานีท่ีมีแนวคิดเชิงธุรกิจมากกวา 

สวนอาสาสมัครท่ีเขาใจหลักการวิทยุชุมชนแลวมักมีปญหาวาไมคอยมีเวลา ทําใหไมสามารถจัดรายการได

สม่ําเสมอและตอเนื่อง บางสถานีจึงแกปญหาโดยกําหนดผังรายการตามเวลาวางและความถนัดในเนื้อหาของ

อาสาสมัคร นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังสังเกตเห็นวาผูใหสัมภาษณแทบทุกสถานีมีความกังวลเกี่ยวกับการหาอาสาสมัคร

รุนใหมมาทดแทนคนรุนเกา บางแหงแกปญหาโดยใหอาสาสมัครในปจจุบันสรางเครือขายของตนเองเพื่อถายทอด

อุดมการณการทํางานจากรุนสูรุน 

จากการลงพื้นท่ีศึกษาขอมูลในครั้งแรก ยังไมมีขอสรุปวาอะไรคือส่ิงจูงใจใหประชาชนในพื้นท่ีอยากเขามา

ทํางานเปนอาสาสมัคร แตอาจกลาวไดวาอาสาสมัครนับเปนปจจัยท่ีสําคัญสวนหนึ่งท่ีแสดงถึงความยั่งยืนของวิทยุ

ชุมชน ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาอาสาสมัครบางรายท่ีมีสวนรวมงานกับสถานีต้ังแตยุคบุกเบิกยังคงทํางานอยูจนถึง

ปจจุบันนับเปนเวลาเกือบสิบป ซึ่งอาจเปนเพราะความผูกพันท่ีมีตอผูฟงรายการจนทําใหเกิดความรูสึกรัก หวงแหน 

และรูสึกรวมเปนเจาของสถานีสงผลใหยินดีเสียสละเวลาทํางานเปนอาสาสมัครอยางตอเนื่องยาวนาน 

ขอมูลจากการจัดสนทนากลุมและจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันพบวาอาสาสมัครท่ีเขามามีสวนรวมกับสถานี

แบงเปน 3 กลุมหลักๆ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งแรก ไดแก อาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการ

เปนประจํา อาสาสมัครท่ีเขามาชวยเรื่องเทคนิคเปนระยะๆ และ อาสาสมัครเฉพาะกิจในชวงท่ีมีกิจกรรมตางๆ 

ท้ังนี้ แตละสถานียังมีความตองการอาสาสมัครท่ีมาชวยทํางานดานอื่นๆของวิทยุชุมชนอีก เพราะอาสาสมัครท่ีมีอยู

ยังมีจํานวนไมเพียงพอ หากจะใหการดําเนินการของสถานีเปนไปตามผังรายการ ตองใชอาสาสมัครอยางนอย 10 

ถึง 20 คน ตอสถานี ซึ่งในบางสถานีทําไดยาก ดังนั้นจึงมีการเสนอความเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนควรใชวิธีการหา

อาสาสมัครโดยการเคล่ือนเขาหาชุมชน อาทิ การขยายการทํางานไปถึงกลุมท่ีมีความตองการการส่ือสารในพื้นท่ี 

เชน กลุมออมทรัพย และ กลุมผูใชน้ํา เปนตน เพื่อใหมีอาสาสมัครท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากข้ึน  นอกจากนี ้ 

ยังไดขอสรุปเพิ่มเติมวา อาสาสมัครท่ีวิทยุชุมชนตองการควรประกอบดวย ผูมีความรูดานเทคนิค เชน ชางเครื่อง
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เสียง ผูท่ีมาชวยจัดรายการ เชน ปราชญชาวบาน ผูท่ีคอยสงขอมูล/สงขาว ผูท่ีชวยเฝาฟงท้ังดานเนื้อหาและเทคนิค 

ผูท่ีอาสามาเปนกรรมการ และผูท่ีอาสามาชวยขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
  
1.8  เจาหนาท่ี   

 ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีจํานวนเจาหนาท่ีประจําท่ีไมไดรับคาตอบแทน คิดเปนรอยละ 64 

และมีจํานวนเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาตอบแทน รอยละ 36 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.16) โดยสถานีท่ีมีเจาหนาท่ีท่ี

ไมไดรับคาตอบแทนไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว และสถานีวิทยุชุมชน

ตําบลบอนอก ในขณะท่ีอีก 2 สถานี ไดแก สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง และ สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ 

FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี มีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาตอบแทน  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งไดรับ

คําตอบยืนยันวาสถานีวิทยุชุมชนควรมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาตอบแทนจากสถานี อยางไรก็ตาม ควรตองระวัง

มิใหเกิดความรูสึกเล่ือมลํ้าหรือสองมาตรฐานท่ีอาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัครท่ีไมไดรับคาตอบแทนอันอาจสงผลกระทบ

ตอความรวมมือของคนในชุมชนท่ีจะลดนอยลง 

สวนในดานคาตอบแทนนั้น เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทนในลักษณะเปนรายเดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

88.89 โดยสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง จายคาตอบแทน 3,000 บาทตอเดือน ดวยเงินรายรับของ

สถานี สวนสถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ.กาญจนบุรีจายคาตอบแทน 7,000 บาทตอเดือน โดยใช

เงินสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อคุมครองผูบริโภค ซึ่งเจาหนาท่ีประจําก็ตองปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆภายในสํานักงาน

ดวยเชนกัน และมีเพียงรอยละ 11.11 เทานั้นท่ีไดรับคาตอบแทนเปนลักษณะรายวัน (ตอครั้ง) ซึ่งเปนเจาหนาท่ี

ท่ีมาดูแลดานบัญชีของสถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี โดยไดรับคาตอบแทนเฉล่ียครั้งละ 

500 บาทและเมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งมีขอเสนอเพิ่มเติมวา การจาย

คาตอบแทน ควรจายในลักษณะเปนคาสวัสดิการ คือ คาจางกึ่งอาสาสมัคร ประมาณ 6,000 บาทตอเดือน  

 ผลการศึกษา มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีไดรับคาตอบแทน พบวา เจาหนาท่ีมี

คาตอบแทนสวนใหญมีหนาท่ีดูแลการเปด-ปดสถานีและทําความสะอาดสถานีมากท่ีสุด รอยละ 57.14 รองลงมา

อันดับ 2 มีหนาท่ีควบคุมเครื่องสงและดูแลดานเทคนิครอยละ 35.72 และอันดับ 3 ไดแก ดูแลดานบัญชี รอยละ 

7.14 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.18) เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง พบขอมูลท่ีมีความแตกตาง คือ 

เจาหนาท่ีท่ีไดรับคาตอบแทนควรทําหนาท่ีควบคุมเครื่องสงและดูแลเทคนิคเปนลําดับตนๆ นอกจากนี้ควรดูแลการ

เปด-ปดและทําความสะอาดสถานี รวมถึงสามารถจัดรายการวิทยุไดเชนเดียวกัน  

อนึ่ง มีความเห็นเพิ่มเติมวา การท่ีสถานีมีเจาหนาท่ีประจํามีท้ังขอดีและขอเสีย ท้ังนี้ ขอเสียคืออาจเปน

เงื่อนไขใหความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนลดลง รวมถึงอาจสรางขอขัดแยงระหวางคนท่ีไดรับเงินกับคน

ท่ีไมไดรับเงิน ในขณะท่ีขอดีคือสถานีจะไดมีบุคลากรท่ีสามารถดูแลดานเทคนิคการบันทึกรายการ ไดอยางตอเนื่อง 

และสามารถดูแลสถานี เชน เปด-ปดสถานี ทําความสะอาดสถานท่ี ประสานงาน สวนวิธีการบริหารจัดการอาจทํา
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ในรูปแบบการจางกึ่งอาสาสมัคร คือใหคาตอบแทนในรูปแบบของสวัสดิการในอัตราท่ีไมสูงนัก เชน ประมาณเดือน

ละ 3,000-6,000 บาท หรือการหาโครงการมาสนับสนุนคนทํางานประจําใหกับสถานี หรือใหองคกรท่ีรวมงานเปน

ผูจางเจาหนาท่ีมาทํางานใหกับสถานี 

นอกจากนี้ยังมีผูเสนอวา หากเจาหนาท่ีประจําจะทําหนาท่ีไดดีนั้น ควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญไดแก มีใจรัก 

หมั่นเรียนรู ติดตามขาวสารดานเทคนิค รูจักการควบคุมเครื่องเสียง เครื่องสง และ การติดต้ังระบบสงกระจายเสียง

ออกอากาศท้ังหมด รวมถึงการบันทึกรายการ การเช่ือมตออินเทอรเน็ต  มีทักษะการจัดรายการ การประสานงาน

กับอาสาสมัครนักจัดรายการและกรรมการของสถานี งานธุรการและเอกสารของสถานี 

จากผลการวิจัยขางตน สรุปไดวา ความพรอมดานบุคลากรของวิทยุชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหสถานี

วิทยุชุมชนดํารงอยูได บุคลากรของสถานีโดยเฉพาะ หัวหนาสถานีและคณะกรรมการสถานี ควรไดมาจากการเลือก

โดยแกนนํารุนบุกเบิก โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีความเสียสละ มีความพรอมท้ังในดานเวลาและหนาท่ีการงาน ท่ีสําคัญ

คือ มีอุดมการณและเขาใจหลักการวิทยุชุมชน ทํางานดวยจิตอาสาโดยไมหวังคาตอบแทน จํานวนอาสาสมัครท่ี

เพียงพอตอการดําเนินงานตามผังรายการควรมีหมุนเวียนสถานีละประมาณ 10-20 คน นอกจากนี้ ยังมีผูเสนอ

ความเห็นวาตองการให กสทช. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท้ังดานการจัดรายการ ดาน

การซอมแซมเทคนิคอุปกรณ และการจัดทําบัญชี เปนตน 

 

2.ความพรอมดานการเงิน (Money): การมีเงินทุนและหารายได 

ความพรอมดานเงินทุนและความสามารถในการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชนเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําให

สถานีวิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง องคประกอบของความพรอมดานการเงินสามารถพิจารณา

จากการสนับสนุนโดยชุมชนซึ่งจะสะทอนความเปนเจาของและการมีสวนรวมของคนในชุมชนตอสถานีวิทยุชุมชน 

โดยมีรายละเอียด ไดแก รูปแบบการไดรับการสนับสนุน  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน รูปแบบการหารายไดจาก

การระดมทุน รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ  รายจายของสถานี แนวทางแกปญหาในกรณีรายรับ

ไมพอกับรายจาย  รวมถึง ความตองการการชวยเหลือดานการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1  รูปแบบการไดรับการสนับสนุน 

ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลาง พบวา สถานีไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลักในรูปแบบ

ตางๆ โดยรูปแบบท่ีสถานีไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากท่ีสุดคือ การสนับสนุนเปนเงินคิดเปนรอยละ 40.32 

อันดับท่ี 2 คือ การสนับสนุนในรูปแบบของอาสาสมัคร คิดเปนรอยละ 27.43 และอันดับท่ี 3 คือ การสนับสนุนใน

รูปส่ิงของ คิดเปนรอยละ 19.35 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.19) นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนดานอื่นๆ อีก รอยละ 

12.90 เชน อาหาร น้ําด่ืม ซึ่งพบในทุกสถานี และสนับสนุนดวยการบริจาคท่ีดินเพื่อเปนท่ีต้ังสถานี โดยพบในสถานี

วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ เปนตน 
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เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง สรุปไดวา ทุนในการดําเนินงานสถานี แบงเปน 3 สวน 

คือ สวนแรกมาจากการสนับสนุนในรูปตัวเงิน สวนท่ีสองมาจากการสนับสนุนในรูปแบบอื่น เชน ชวยจายคาไฟฟา 

และ/หรือคาอินเทอรเน็ต สวนท่ีสามคือการสนับสนุนในรูปแบบการเปนอาสาสมัคร สําหรับตัวเงินท่ีไดรับการ

สนับสนุนนัน้สถานีนําไปใชเปนคาซอมเครื่องสงและอุปกรณเปนลําดับแรก รองลงมาใชจายคาน้ํา คาไฟ และใชเปน

คาโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับขอมูลท่ีไดมาจากการลงพื้นท่ีในรอบแรก  
 

2.2  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน 

ผลการศึกษาพบวา แหลงท่ีมาของการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนมาจากคนในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 57.14 สวนใหญเปนรูปแบบของการบริจาครายครั้ง หรือบริจาคในชวงท่ีมีกิจกรรมระดมทุน อันดับท่ี 2 คือ มา

จากองคกรภายนอกชุมชน คิดเปนรอยละ 23.81 ไดแก องคกรท่ีมีวัตถุประสงคการดําเนินงานเพื่อประโยชน

สาธารณะ เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ มูลนิธิอาสาเพื่อคุมครองผูบริโภค 

เปนตน  สําหรับอันดับท่ี 3 คือ การสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 14.29 ไดแก 

สถาบันการศึกษา องคกรทางศาสนา เปนตน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.20) 
 

2.3  รูปแบบการหารายได 

ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการหารายไดจากการระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางในภาคกลาง

มีการระดมทุนจากเงินสนับสนุนของสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.59 อันดับ 2 รองลงมาคือ เปน

การจัดกิจกรรมระดมทุนประจําปในรูปแบบตางๆ เชน ทอดผาปา คิดเปนรอยละ 22.95 อันดับ 3 คือ ใชการระดม

ทุนดวยวิธีการอื่นๆ ท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับบริบทของแตละพื้นท่ี คิดเปนรอยละ 19.67 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.21) 

เชน กิจกรรมลวงไหของสถานีวิทยุชุมชนแปลงยาว กิจกรรมแรลล่ีแขงรถ กิจกรรมพิมพหนังสือ ของสถานีวิทยุ

สาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง กิจกรรมจับทองของสถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก เปนตน  

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา รูปแบบการไดรับการสนับสนุนของสถานีในแตละแหงมีวิธีการท่ี

หลากหลาย อาทิ การใหเงินบริจาค ใหส่ิงของและเปนอาสาสมัคร การบริจาคเงินมีท้ังเปนแบบครั้งคราวและราย

เดือน สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางจํานวน 2 แหงใชวิธีเก็บคาสมาชิกรายเดือนเพื่อใชเปนคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 

โดยกรรมการสถานีจะทําหนาท่ีเก็บจากสมาชิกซึ่งเปนคนในชุมชนนั้นเปนประจําทุกเดือน หากเงินท่ีไดจากสมาชิก

ไมพอกับคาใชจายของสถานีในเดือนนั้น กรรมการและหัวหนาสถานีก็จะเฉล่ียกันออกเงินสวนท่ีขาด จากรูปแบบ

วิธีการเก็บคาสมาชิกรายเดือนผูวิจัยต้ังขอสังเกตวานาจะมีผลตอการนําเสนอรายการ เพราะหนึ่งในสองสถานี

ดังกลาวใชวิธีการประชาสัมพันธช่ือบุคคลหรือช่ือรานคาท่ีบริจาคผานรายการเปนสัดสวนท่ีมากกวาเนื้อหารายการ

หลักจนทําใหผูฟงบางรายเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข ในขณะท่ีอีกสถานีไมเนนการประกาศช่ือสมาชิกผู

บริจาครายเดือนแตเนนเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปญหาในพื้นท่ีเปนหลักซึ่งสมาชิกก็ยินดีท่ีจะฟงขอมูลขาวสาร

นั้นมากกวา 
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อยางไรก็ตามการเก็บคาสมาชิกในแตละเดือนก็ยังสรางความหนักใจใหกับกรรมการผูทําหนาท่ีเก็บอยูมาก

และอยากมีแนวทางการไดรับการสนับสนุนทุนรูปแบบอื่นดวย แตท้ังนี้ตองไมทําใหสถานีวิทยุขาดความเปนอิสระ 

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งมีขอเสนอเพิ่มเติมท่ีนาสนใจ คือ การระดมทุนจากชุมชน 

จะทําไดเมื่อวิทยุชุมชนพิสูจนใหชุมชนเห็นคุณคาสถานีตอชุมชน และตองส่ือสารวัตถุประสงคในการระดมทุนท่ี

ชัดเจน รวมถึงการช้ีแจงรายละเอียดการใชเงินท่ีไดมาอยางโปรงใส ตรวจสอบได เชน สถานีวิทยุชุมชนแปลงยาว 

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายประจํา เปน คาไฟฟา คาอินเทอรเน็ต จากวัด โดยจะมีการระดมทุนเปนครั้งคราวเม่ือ

มีความจําเปนจริงๆ ในแตละครั้งจะระบุชัดเจนวาสถานีตองการระดมทุนเพื่อวัตถุประสงคใด จํานวนเงินท่ีตองใช

เทาไหร เม่ือไดครบตามจํานวนท่ีตองการแลวจะปดรับบริจาค 
 

2.4  รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายรับจากเงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปน     

รอยละ 38.71 โดย มีรายรับท่ีไดจากการสนับสนุนตอปสูงสุด 50,000 บาท ตํ่าสุด 4,000 บาท เฉล่ีย 33,153 บาท

ตอป โดยสถานีวิทยุท่ีไดมีรายรับสูงสุดคือ สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.22) 

รายรับของสถานีวิทยุชุมชนจากการระดมทุนอันดับ 2 คือ ขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไป คิดเปนรอยละ 

22.58 ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะบริจาคเงินใหแกสถานีวิทยุชุมชน สูงสุด 30,000 บาท ตํ่าสุด 1,000 บาทตอป เฉล่ีย 

ปละ 10,200 บาท โดยสถานีวิทยุท่ีมีรายรับจากการขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด คือสถานีวิทยุสาธารณะ

ทองถ่ินเพื่อแมกลอง  

รายรับอันดับ 3 มาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนประจําป คิดเปนรอยละ 19.35 เชน การทอดผาปา การ

จัดงานลวงไห และ กิจกรรมแรลล่ีแขงรถ เปนตน สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวระดมทุนดวยการจัดงานลวงไห มี

รายรับสูงสุดในภาคกลาง คิดเปนเงิน 300,000 บาท ตอป สวนสถานีท่ีมีรายรับจากกิจกรรมระดมทุนตํ่าสุดจะมี

รายรับปละ 30,000 บาท  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง สรุปไดวา จํานวนเงิน

สนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนควรอยูท่ีประมาณ 80,000- 100,000 บาทตอป

โดยเงินสนับสนุนดังกลาวสวนหนึ่ง ควรมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชนสาธารณะในกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนลําดับตนๆ รองลงมา รายรับควรมาจากการจัดกิจกรรม

ระดมทุนและเงินสนับสนุนจากคาสมาชิกในชุมชน ตามลําดับ  
 

2.5  รายจายของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา สถานีมีรายจายท่ีเปนคาไฟฟามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.91 โดยตองจายสูงสุดตอป

เปนเงินถึง 48,000 บาท ตํ่าสุดตอปคือ 3,000 บาท โดยเฉล่ียสถานีวิทยุชุมชนมีรายจายคาไฟฟาปละ 34,148 
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บาท ซึ่งสถานีท่ีมีรายจายเรื่องคาไฟมากท่ีสุดคือสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง จ.สมุทรสงคราม 

เนื่องจากเปนสถานีท่ีมีอุปกรณทางเทคนิคในหองสงครบครันและมีเครื่องปรับอากาศถึง 2 เครื่องในสถานี 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.25) 

รายจายอันดับ 2 คือ คาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 25.00 ตองจายสูงสุด 12,000 บาท

ตอป จายตํ่าสุด 700 บาทตอป โดยเฉล่ียสถานีวิทยุชุมชนมีรายจายคาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ต ปละ 7,618 

บาท โดยสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีรายจายเปนคาโทรศัพทสูงท่ีสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ และ สถานีวิทยุ

ชุมชนตนแบบกาญจนบุรี ในประเด็นดังกลาวมีขอสังเกตวา สวนใหญแตละสถานีจะใชโทรศัพทมือถือเปนเบอร

กลาง เพราะสะดวกกวาโทรศัพทท่ีติดต้ัง ซึ่งเมื่อเสียจะใชเวลานานมากกวาจะไดรับการแกไข 

สวนรายจายอันดับ 3 คือ คาซอมแซมเครื่องสง อุปกรณการออกอากาศตางๆ คิดเปนรอยละ 22.73 สถานี

วิทยุชุมชนตองจายสูงสุดถึง 70,000 บาทตอป ตํ่าสุด 5,000 บาทตอป เฉล่ียสถานีละ 27,100 บาทตอปโดยสถานี

วิทยุชุมชน ต.บอนอก เปนสถานีท่ีมีคาใชจายซอมแซมเครื่องสงสูงท่ีสุดในปท่ีผานมา 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง สรุปไดวา สถานีวิทยุชุมชน

จะมีคาใชจายโดยเฉล่ียตอเดือน แบงเปน 5 ประเภท ไดแก คาไฟฟา คาน้ําประปา ประมาณ 3,000-5,000 บาท

ตอเดือน คาโทรศัพทและอินเตอรเน็ต ประมาณ 1,500 -3,000 บาทตอเดือน คาซอมบํารุงเครื่องสงและอุปกรณ 

ประมาณ 30,000 บาทตอป คาจางสําหรับเจาหนาท่ีประจําท่ีทํางานกึ่งอาสาสมัคร ประมาณ 6,000 บาทตอป 

และคาใชจายจัดกิจกรรมนอกสถานี เชน ถายทอดสดกิจกรรมชุมชน ประมาณ 1,000 บาทตอเดือน 
 

2.6  แนวทางแกปญหาในกรณีรายรับไมพอกับรายจาย 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายรับของสถานีเพียงพอกับรายจายหรือไมนั้นผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบศึกษา

สวนใหญเห็นวารายรับเพียงพอ คิดเปนรอยละ 56 และรายรับไมพอกับรายจาย คิดเปนรอยละ 44 (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.26) แตละสถานีผูตอบแบบศึกษามีความเห็นแบงออกเปน 2 กลุม โดยสวนใหญตอบวามีรายรับเพียงพอ

กับรายจายเนื่องจากไดรับทุนสนับสนุนจากองคกรในทองถ่ินหรือรายรับจากการระดมทุนในแตละปคอนขางสูง  

การแกปญหาในกรณีท่ีรายรับไมพอกับรายจาย ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนของภาคกลางใชวิธีให

กรรมการเฉล่ียกันรับผิดชอบ หรือจัดกิจกรรมระดมทุนในการแกปญหามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.62 (ภาคผนวก 

ซ ตาราง ซ.27) เชน ในกรณีเรงดวนสถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวและสถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอกใชวิธีเฉล่ีย

จากกรรมการและอาสาสมัครของสถานีโดยหลังจากท่ีไดเงินจากการระดมทุนแลวก็นํามาคืน นอกจากนี้ยังใช

วิธีการจัดกิจกรรมระดมทุนรูปแบบตางๆ เชน สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอกใชวิธีการจับทอง หรือสถานีวิทยุ

ชุมชนแปลงยาวจัดกิจกรรมลวงไห เปนตน  

รองลงมาอันดับ 2 มีวิธีการแกปญหา 2 แนวทางในสัดสวนท่ีเทาๆกัน คือขอรับบริจาคและขอยืม คิดเปน

รอยละ 26.92 ดังนี้  สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว และ สถานีวิทยุชุมชน ตําบลบอนอก ใชวิธีการขอรับบริจาค
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จากสมาชิกในชุมชนเพิ่มเติม สําหรับวิธีการขอยืมนั้นสวนใหญจะขอยืมจากคณะกรรมการดวยกันหรือขอยืมจากวัด 

พบในสถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวเชนเดียวกัน 

รองลงมาอันดับ 3 คือ การขอรับบริจาคจากองคกรภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 11.54 พบในสถานีวิทยุ

สาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง ท่ีมักขอรับบริจาคเพิ่มเติมจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการคา และมูลนิธิตางๆ 

เปนตน  

ทีมวิจัยต้ังขอสังเกตเพิ่มเติมวา ปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจายของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาค

กลาง จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีเครื่องสงเสีย หรือเมื่อสถานีประสบปญหาฟาผาเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ ซึ่งเปน

ปญหาท่ีพบเกือบทุกสถานี อันเปนเหตุใหตองมีการซอมแซมเครื่องสงหรือซื้อใหม ซึ่งคาใชจายในแตละครั้งสูงมาก 

สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงไมมีเงินจํานวนมากเพียงพอท่ีจะจายได จึงตองมีการจัดกิจกรรมระดมทุน 

อนึ่ง สถานีวิทยุชุมชนท่ีไมมีปญหาคาใชจายรายเดือน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากวัดและมูลนิธิ ใน

กรณีตองใชเงินจํานวนมาก เชน ซอมเครื่องสง เสา หรือปรับปรุงอุปกรณในหองสง ก็จะใชวิธีการระดมทุนจากการ

จัดกิจกรรมใหญ ๆ เชน ทอดผาปา กิจกรรมลวงไห จับทอง การจัดกิจกรรมแขงรถ ฯลฯ ตามความเหมาะสมของ

บริบทในแตละพื้นท่ี หรือไดรับการสนับสนุนเปนเงินจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชน ในพื้นท่ี เชน 

สภาวัฒนธรรม หอการคาจังหวัด มูลนิธิ ศูนยคุมครองผูบริโภค เปนตน ในขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีผูมี

ประสบการณดานการบริหารจัดการเปนกรรมการ เริ่มมีแนวคิดในการหารายไดท่ีนอกเหนือจากการเช่ือมโยงกับ

กิจกรรมทางศาสนา ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมแขงรถ การพิมพหนังสือจําหนาย และ มีการแนะนําใหสถานีวิทยุ

สํารองคาใชจายเตรียมพรอมสําหรับการซอมเครื่องสงในกรณีเครื่องสงเสีย เปนตน 

อยางไรก็ตาม ทุกสถานีใหขอเสนอแนะท่ีตรงกันวาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตองเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนดานการเงินแกวิทยุชุมชน 
 

2.7  ความตองการการชวยเหลือดานการระดมทุน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนตองการความชวยเหลือดานการระดมทุน ดวยวิธีการไดรับการ

สนับสนุนดานเงินทุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.42 เพราะเช่ือวา กลไกรัฐตองสนับสนุน

หากตองการใหเกิดการพัฒนา รองลงมาอันดับ 2 คือ ตองการใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการระดมทุน

กับสถานีอื่นๆ คิดเปนรอยละ 16.67 อันดับ 3 คือ มีความตองการความชวยเหลือดานการระดมทุน 3 วิธีการใน

สัดสวนท่ีเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 14.58 ไดแก การดูงานจากสถานีตนแบบท่ีประสบความสําเร็จดานการระดมทุน 

การอบรมเรื่องรูปแบบและเทคนิคการระดมทุน และ การอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนรับทุนจากแหลง

ทุน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.28) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง สรุปวา 

สถานีตองการการสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) มากท่ีสุด โดยตองการเงินสนับสนุนประมาณ 84,000 - 105,000 บาทตอป หรือไมเกินรอยละ 
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50 ของรายจายท้ังหมดของสถานี นอกจากนี้ประเด็นท่ีตองการความชวยเหลือจากคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อยางจริงจัง ไมจําเปนตองเปนเงินเสมอไป แต

อาจเปนความชวยเหลือดานเทคนิค และการซอมบํารุงเครื่องสง 

โดยสรุป ความพรอมดานการเงินของสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลาง พบวา สถานีวิทยุชุมชนไดรับการ

สนับสนุนจากของคนในชุมชนคิดเปนรอยละ 57.14 หรือเกือบ 2 ใน 3 ของการสนับสนุนท้ังหมด รูปแบบการ

สนับสนุนมี 2 รูปแบบคือ การสนับสนุนเปนครั้งคราว และการสนับสนุนประจําป ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับกิจกรรม

ทางศาสนา การสรางกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาเริ่มมีมากข้ึนในบางสถานี การสนับสนุนท้ัง 2 

รูปแบบจะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไดในระดับหนึ่งกลาวคือ ครอบคลุมคาใชจายใน

การดําเนินการประจําเดือน แตถามีปญหาเกี่ยวกับเครื่องสงเสีย การหารายไดของสถานีวิทยุชุมชนจะไมสามารถ

ครอบคลุมรายจายนี้ไดท้ังหมด ในทางปฏิบัติแลวหัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัคร ผูฟง ตองสละเงิน

ตนเองหรือหยิบยืมเงินเพื่อมาใชจายในการซอมเครื่องหรือการตองลงทุนซื้อเครื่องใหมในกรณีท่ีไมสามารถซอมได  

อนึ่ง การแกปญหาดังกลาวสะทอนถึงความไมเขมแข็งในการดําเนินของสถานีได แนวทางหนึ่งท่ีสามารถสงเสริม

และสนับสนุนใหสถานีวิทยุชุมชนมีความเขมแข็งไดนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุน เชน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรใหการ

สนับสนุนเงินทุนดังกลาว ซึ่งตัวแทนของสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางเห็นวา ตองการเงินสนับสนุนจาก กสทช.

ประมาณ 84,000 - 105,000 บาทตอป หรือสัดสวน 50:50 ของรายจายท้ังหมดของสถานี เพื่อคงความเปนอิสระ

ของวิทยุชุมชนตามหลักการของวิทยุชุมชนดวย 

  

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material)  

ความพรอมดานเนื้อหา ไดแก ความสามารถในการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของชุมชนโดย

การมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก ท่ีมาของผังรายการ สัดสวนรายการท่ีมีการผลิตดวยตนเอง 

รูปแบบรายการ วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในการจัดรายการของผูจัดรายการ อาสาสมัครดานผูจัดรายการ รวมท้ัง

ปญหาอุปสรรคและความตองการในการพัฒนาเพื่อใหรายการมีคุณภาพ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความพรอมดาน

เนื้อหาท่ีสําคัญในการแสดงถึงความเปนสถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน คือผังรายการตองเกิดจากการมีสวนรวมของคน

ในชุมชน โดยมีเนื้อหารายการท่ีสนองตอบความตองการของคนในชุมชนเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต

ละชุมชนโดยมีการนําเสนอรายการในรูปแบบท่ีชุมชนเขาใจงายและสามารถเปนชองทางการส่ือสารแนวระนาบ

ระหวางคนในชุมชนได การวิเคราะหความพรอมดานเนื้อหาประกอบดวย  
 

3.1  ท่ีมาของผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผังรายการมักเกิดจากอาสาสมัครเสนอตัวเขามาจัดรายการท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอันดับ 2 คือ การประชุมของคณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาผังรายการรวมกัน คิด
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เปนรอยละ 34.21 และอันดับ 3 คือ เกิดจากความตองการของคนในชุมชนและผูฟง คิดเปนรอยละ 10.53 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.29) จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อ

ยืนยันอีกครั้ง พบวา ท่ีมาของผังรายการของสถานียังยืนยันในทิศทางเดียวกับขอมูลขางตนแตมีการสลับลําดับ โดย

มาจาก การประชุมพิจารณาผังรายการรวมกันของกรรมการสถานี มาจากความตองการของอาสาสมัครนักจัด

รายการ และมาจากวิธีการสอบถามความตองการของคนในชุมชนและผูฟง เปนหลัก  
 

3.2  สัดสวนรายการ 

สถานีวิทยุชุมชนมีรายการท้ังท่ีผลิตเองและถายทอดสัญญาณหรือรับรายการจากท่ีอื่น โดยสวนใหญสถานี

ผลิตรายการเอง คิดเปนรอยละ 66.67 มีเพียงรอยละ 33.33 เทานั้นท่ีใชวิธีการถายทอดสัญญาณหรือรับรายการ

จากท่ีอื่น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.30) โดยสถานีวิทยุชุมท่ีผลิตรายการเองอยางเดียวโดยไมมีการถายทอดสัญญาณ

หรือรับรายการจากท่ีอื่นมี 2 สถานี ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว และ สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแม

กลอง โดยสถานีวิทยุชุมชนท่ีผลิตรายการเองมากท่ีสุด ไดแก สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง ผลิตเอง

จํานวน 16 รายการ รองลงมา คือ สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ กาญจนบุรี จํานวน 15 รายการ และสถานีวิทยุชุมชน

หนองหญาไซ กับ สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว จํานวน 11 รายการ เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบ

ศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลสรุปสัดสวนรายการท่ีผลิตเองเปนรายสถานี ดังนี้  

สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี มีลักษณะรายการท่ีผลิตและกําหนดเนื้อหาเอง 

คิดเปนรอยละ 86.2 มีรายการท่ีผลิตตามขอกําหนดของแหลงทุน รอยละ 3.4 และมีรายการท่ีถายทอดสัญญาณมา

จากท่ีอื่น รอยละ 10.3 สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว มีลักษณะรายการท่ีผลิตและกําหนดเนื้อหาเองท้ังหมด คิด

เปนรอยละ 100 สถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก มีลักษณะรายการท่ีผลิตและกําหนดเนื้อหาเอง คิดเปนรอยละ 90 มี

และมีรายการท่ีถายทอดสัญญาณมาจากท่ีอื่น รอยละ 10 สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ มีลักษณะรายการท่ี

ผลิตและกําหนดเนื้อหาเอง คิดเปนรอยละ 80 มีและมีรายการท่ีถายทอดสัญญาณมาจากท่ีอื่น รอยละ 20 สวน

สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลองมีลักษณะรายการท่ีผลิตและกําหนดเนื้อหาเองท้ังหมด คิดเปนรอยละ 

100 

จากขอมูลขางตนทีมวิจัยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางท้ังหมดมีสัดสวนของผัง

รายการเปนไปตามกฎหมาย โดยมีรายการท่ีผลิตเองมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป เนื้อหาและผังรายการถูกกําหนด

ตามความรู ความสามารถของอาสาสมัครนักจัดรายการผนวกกับความตองการในพื้นท่ี โดยกรรมการสถานีจะเปน

ผูเห็นชอบผังรายการ รูปแบบรายการท่ีทุกสถานีอยากทําคือการถายทอดสดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนของชุมชน

เพราะท่ีผานมาหลายสถานีไมสามารถทําไดเนื่องจากติดขัดเรื่องเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังมีขอสังเกตวา ขณะสัมภาษณท้ังกลุมกรรมการสถานีและกลุมผูฟง สวนใหญไม

สามารถจําช่ือรายการไดท้ังหมด แตจําไดเพียงรายการท่ีตนเองจัดหรือจําไดเฉพาะช่ือนักจัดรายการและเนื้อหา

รายการ และเมื่อลองตรวจสอบผังรายการของสถานีท่ีเปนลายลักษณอักษรพบวามีการจัดทําแบบไมเปนทางการ
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และสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความสะดวกของอาสาสมัคร ดังนั้นผังรายการท่ี คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กําหนดใหทําจึงนาจะเปนผังรายการในอุดมคติ

เพราะในความเปนจริงสถานีตองพิจารณาเวลาวางของอาสาสมัครเปนหลัก ผังรายการท่ีสงเปนเอกสารมาให 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จึงอาจไมคอยตรง

กับความเปนจริง  
 

3.3  ประเภทเนื้อหา 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีออกอากาศรายการประเภทสาระความรูมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.54 

รองลงมาอันดับ 2 เปนรายการขาวสาร คิดเปนรอยละ 30.77 และอันดับ 3 เปนประเภทรายการบันเทิง คิดเปน

รอยละ 28.84 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.31) จากการสอบถามในรายละเอียด สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญระบุวา 

รายการสาระความรู จะเปนรายการท่ีพูดคุยเรื่องสาระสลับกับเปดเพลง และเปดโอกาสใหผูฟงสามารถโทรศัพท

เขามาแสดงความคิดเห็นได ไมใชการพูดสาระตลอดท้ังช่ัวโมง โดยเนื้อหาหลักๆ จะเปนเรื่องท่ัวไปท่ีอยูในความ

สนใจของชุมชนในขณะนั้น เชน เรื่อง สมุนไพรใกลตัว ประวัติศาสตรชุมชน เรื่องการตอสูเพื่อสิทธิของชุมชน เปน

ตน ในสวนรายการขาวสารนั้น สวนใหญจะเปนการเลาขาวจากสวนกลาง และเหตุการณความเคล่ือนไหวในชุมชน 

โดยจะมีเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะของชุมชน โดยมีบางสถานี เชน วิทยุชุมชนตนแบบFM 100.75 

MHz จ. กาญจนบุรี มีการถายทอดสัญญาณจากรายการขาวของสถานีโทรทัศนตางๆผานเว็บไซต และหากเปน

รายการบันเทิง ก็ตองเปนรายการท่ีเนนความเปนอัตลักษณของชุมชนและความตองการของกลุมเปาหมาย โดย

เนนการเปดเพลงสลับกับการพูดคุยกับผูจัดรายการเปนหลัก เชน รายการบทเพลงในอดีต เปนตน  
 

3.4  รูปแบบการนําเสนอรายการ 

ผลการศึกษาพบวา สถานีมีการนําเสนอรายการรูปแบบรายการขาว มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.48 

รองลงมาอันดับ 2 คือ เปนรายการสนทนา/สัมภาษณ คิดเปนรอยละ 31.04 และอันดับ 3 คือ นิยมเสนอรูปแบบ

รายการเพลง คิดเปนรอยละ 29.31 อยางไรก็ตามไมวาจะเปนรูปแบบรายการใด นักจัดรายการจะนิยมเปดเพลง

สลับกับเนื้อหาหลักนั้นๆ เปนชวงๆ เพื่อไมใหผูฟงเกิดความเบ่ือหนาย โดยถาเปนรายการเพลงโดยเฉพาะก็จะมี

สัดสวนของเพลงมากกวาสาระ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.32) 
 

3.5  ท่ีมาของขอมูลในการจัดรายการ  

ผลการศึกษาพบวา แหลงขอมูลในการจัดรายการท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ มาจากส่ือประชาสัมพันธของ

หนวยราชการ และอินเตอรเน็ต เปนสัดสวนท่ีเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 22.39 รองลงมาอันดับ 2 นิยมใชขอมูลจาก

ส่ือบุคคลในชุมชน ไดแก หมอ ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 20.90 

และอันดับ 3 มาจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา คิดเปนรอยละ 19.40 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.33) 
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3.6  ประเภทของผูจัดรายการ/อาสาสมัครดานจัดรายการ 

จากผลการวิจัยพบวา ผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมาจากกลุมผูเช่ียวชาญในดานตางๆ 

ไดแก หมอ พยาบาล ตํารวจ ครู ฯลฯ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.76 รองลงมาอันดับ 2 เปนปราชญชุมชน คิด

เปนรอยละ 24.66 และอันดับ 3 เปนนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 17.81 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.34) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวา

องคประกอบของนักจัดรายการเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ คือ เปนผูเช่ียวชาญ ไดแก 

ครู หมอ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) เปนหลัก 

รองลงมาเปน กลุมปราชญในชุมชน และกลุมนักเรียนนักศึกษา โดยมีกลุมผูแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน 

เพิ่มเขามาในลําดับตนๆ  
 

3.7  ความตองการในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการ 

อาสาสมัครสวนใหญท่ีเขามาเปนผูมีความรูในดานการจัดรายการอยูแลว แตเห็นวาควรมีการฝกอบรม

เพิ่มเติม เชน ตองการอบรมเปนผูประกาศ/ผูจัดรายการเปนอันดับแรก รองลงมาเปน การอบรมเกี่ยวกับการ

บันทึกเสียงและตัดตอ โดยตองการใหสํานักงานกสทช. เปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหมากท่ีสุด 

กลาวโดยสรุปความพรอมดานเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนนั้นสะทอนความพรอมท่ีเกิดจากคนในชุมชน

รวมกันกําหนดผังรายการ รวมกันผลิตรายการ โดยใชขอมูลของชุมชนรวมกับขอมูลจากแหลงท่ีนาเช่ือถือได เพื่อให

เกิดประโยชนกับชุมชนไดโดยท่ีวิทยุส่ือกระแสหลักไมสามารถตอบสนองความตองการสาระความรู ขาวสาร ซึ่ง

สะทอนความเปนชุมชนหรือวัฒนธรรมในชุมชนได ดังจะเห็นวาในการกําหนดผังรายการ อาสาสมัครในชุมชนเขา

มาจัดรายการท่ีตนเองสนใจครึ่งหนึ่งของท่ีมาของผังรายการ อีกครึ่งหนึ่งของท่ีมาผังรายการมาจากการกําหนดโดย

คณะกรรมการสถานีและสอบถามความตองการจากคนในชุมชน ในการผลิตรายการสถานีวิทยุชุมชนมีการผลิต

รายการเองประมาณรอยละ 90 หรือ กวา 4 ใน 5 จากจํานวนรายการท้ังหมด สถานีวิทยุชุมชนจะผลิตรายการ

ประเภท สาระความรูรอยละ 36.54 หรือเกินกวา 1 ใน 3 รองลงมารายการขาวสาร คิดเปนรอยละ 30.77 หรือ 1 

ใน 3 รายการบันเทิงท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตในชุมชนและวัฒนธรรมเกือบ 1 ใน 3 โดยขอมูลท่ีใชในการผลิตรายการมา

จากส่ือบุคคลในชุมชน หมอ ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน ประมาณ 1 ใน 5 รวมกับ

ขอมูลจากส่ือประชาสัมพันธของหนวยราชการ อินเตอรเน็ตหนังสือพิมพ นิตยสาร ตําราประมาณ 4 ใน 5  

 

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) 

ความพรอมดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชนถือเปนปจจัยสําคัญท่ีใหทําใหวิทยุชุมชนดําเนินการในการ

ออกอากาศเพื่อนําเสนอรายการตางๆ ของสถานีได โดยความพรอมดานเทคนิคนี้ ไดแก ความรูความสามารถ

ทางดานเทคนิคของวิทยุชุมชน ปญหาดานเทคนิค เชน การสงสัญญาณ คล่ืนแทรก คล่ืนทับซอน มาตรฐานและ
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ประสิทธิภาพของเครื่องสง อุปกรณท่ีใชสําหรับดําเนินการสงสัญญาณตางๆ การแกไขปญหาดานเทคนิค รวมท้ัง

ความตองการการสนับสนุนดานเทคนิคจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดตามผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1  การจัดการดานเทคนิคของสถานี 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญ นิยมใชวิธีการใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมาติดต้ังเครื่องสง

และอุปกรณให คิดเปนรอยละ 33.26 รองลงมาอันดับ 2 จะมีชางเทคนิคมาดูแล บํารุงรักษาเครื่องสงและอุปกรณ

เปนระยะ คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมาอันดับท่ี 3 จะมีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสงรวมถึงอุปกรณ

ตางๆ เมื่อมีปญหา คิดเปนรอยละ 16.13 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.35) 

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีความ

พรอมดานเทคนิค โดยใชวิธีการใหสมาชิกในชุมชนเรียนรู ฝกฝนเพื่อชวยดูแลงานดานเทคนิคกันเองเปนลําดับแรก 

ซึ่งเปนขอมูลท่ีแตกตางจากตอนสัมภาษณซึ่งเนนชางเทคนิคผูเช่ียวชาญ ในขณะท่ีวิธีการเตรียมความพรอมโดยการ

มีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสง อุปกรณเมื่อมีปญหาและมีชางเทคนิคมาดูแล บํารุงรักษาเครื่องสงและ

อุปกรณเปนระยะนั้น เปนการเตรียมความพรอมท่ีรองลงมา 
 

4.2  ปญหาดานเทคนิค 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบศึกษา 22 คนเห็นวาสถานีมีปญหาดานเทคนิค คิดเปนรอยละ 88 ในขณะท่ี

ผูตอบแบบศึกษาเพียง 3 คน คิดเปน รอยละ 12 เทานั้นท่ีเห็นวาไมมีปญหา (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.36) โดยเปน

ผูตอบแบบศึกษาจากสถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวและสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ เนื่องจากกรรมการสถานี

มีความรูความสามารถทางดานเทคนิค สถานีสวนใหญมีปญหาเทคนิคเกี่ยวกับมีคล่ืนแทรก ทับซอน มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 36.84 รองลงมาอันดับ 2 เปนปญหาเครื่องสงเสีย เส่ือมสภาพ คิดเปนรอยละ 31.58 รองอันดับ 3 

ปญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟา เชน ไฟกระตุก ไฟดับ คิดเปนรอยละ 18.42 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.37) 
 

4.3  แนวทางการแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาคลื่นแทรกหรือคลื่นทับซอน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชน สวนใหญมีวิธีการในการแกปญหาคล่ืนแทรก ไดแก แกโดยการ

ปรึกษาชางเทคนิคเพื่อมาปรับแตงเครื่องสงใหม และแกโดยปรับทิศทางของเสามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48 

รองลงมาอันดับ 2 ใชวิธีการเจรจากับคูกรณี แตวิธีนี้มักไมประสบความสําเร็จเพราะไมมีการแกปญหาใดคิดเปน

รอยละ 28 และอันดับ 3 คือ เพิ่มกําลังสง คิดเปนรอยละ 16 ในขณะท่ีบางสถานี ใหเหตุผลวา ไมแก เพราะรูวาแก

ไมได (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.38) 

จากการสังเกตเพิ่มเติม เมื่อทีมวิจัยเริ่มเดินทางเขาเขตพื้นท่ีการสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชน

เปาหมายแตละท่ี นักวิจัยจะเปดฟงคล่ืนวิทยุของสถานีนั้น บางสถานีมีคล่ืนแทรกจากสถานีอื่นเปนระยะ ในขณะท่ี

บางสถานีเสียงชัดเจนตลอดทางจนถึงท่ีต้ังสถานี อยางไรก็ตามเมื่อสัมภาษณกลุมเปาหมายถึงประเด็นดังกลาวก็

พบวาปญหาคล่ืนแทรก ทับซอน ยังคงเปนปญหาหลักท่ีไมสามารถแกไขดวยตนเองได ตองอาศัยการจัดการจาก
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หนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล ในขณะท่ีบางสถานีแกปญหาโดยการเพิ่มกําลังสงแขงกับสถานีใกลเคียง บางสถานี

เปดเผยวาใชกําลังสงเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด แตถา กสทช. สามารถกํากับดูแลใหทุกสถานีทําตามกฎหมายโดย

ออกอากาศไมเกิน 500 วัตตได ก็จะยอมปฏิบัติตาม บางแหงแกปญหาโดยการแจงเวลาเปด-ปดสถานีใหผูฟงทราบ 

ถาหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวจะไมใชรายการของสถานีตนเอง หรือแกปญหาโดยการใชวิธีลองผิดลองถูกดวยการหัน

เสาหาทิศทางท่ีเหมาะสมเปนตน 
 

4.4  แนวทางการแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาปญหาเคร่ืองสงเสีย 

สถานีวิทยุชุมชนเมื่อประสบปญหาเครื่องเสียจะใชวิธีซอมเครื่องสงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 74.19 ซึ่งการ

ซอมนั้นมีท้ังวิธีการยกไปซอมกับชางประจําและมีชางมาซอมท่ีสถานี ทําใหสถานีตองหยุดออกอากาศช่ัวคราว 

รองลงมาอันดับ 2 มีวิธีการแกปญหาท่ีผูตอบแบบศึกษาเลือกตอบเทากัน คิดเปนรอยละ 9.68 คือ ใชวิธีการซื้อ

เครื่องสงใหม โดยตองมีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อหารายไดกอน ดังนั้นทางสถานีจะมีการวางแผนซื้อเครื่องสง

ใหมลวงหนาเมื่อเห็นวาเครื่องสงเดิมใกลหมดสภาพ หรือวิธีการอื่น ๆ เชน การยุติการออกอากาศ ในระหวางการ

ลงพื้นท่ีสัมภาษณ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.38) ผูวิจัยพบวา สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz             

จ.กาญจนบุรี ไมไดออกอากาศมาประมาณ 1 สัปดาห เนื่องจากเครื่องสงเสียและอยูในระหวางการสงซอม เมื่อ

สัมภาษณสถานีอื่น ๆ ไดคําตอบวาหากเกิดปญหาเครื่องสงเสียก็จะเปนในลักษณะเดียวกันคือ ตองยุติการ

ออกอากาศช่ัวคราวจนกวาจะซอมเครื่องสงเสร็จ 

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลเสนอแนวทางแกไขปญหาดานเทคนิค คือ สถานีควร

มีอาสาสมัครเปนผูท่ีมีความรูดานเทคนิคท่ีสามารถดูแลแกปญหาให เปนอันดับแรก รองลงมา คือ จางชางเทคนิค

ในพื้นท่ีมาดูแลซอมแซม โดยใชวิธีการยุติการออกอากาศเปนวิธีการแกปญหาในลําดับสุดทาย นอกจากนี้สถานีวิทยุ

ชุมชนยังตองการการสนับสนุนดานเทคนิค ดวยการจัดฝกอบรมความรูดานเทคนิค มากท่ีสุด รองลงมาตองการใหมี

การจัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิค ซึ่งในกรณีท่ีมีการอบรม ผูใหขอมูลเห็นวา กสทช. เปน

หนวยงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใหบริการดังกลาว 
 

4.5  รูปแบบการบันทึกรายการ 

ผลการศึกษา พบวาสถานีสวนใหญบันทึกรายการท่ีออกอากาศในคอมพิวเตอรมากท่ีสุด ถึงรอยละ 90 

รองลงมาอันดับ 2 ไดบันทึกผานอุปกรณอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5 ไดแก เครื่องบันทึกเสียงเอ็มพีสาม (MP3) และ

เครื่องบันทึกเทป เปนตน สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 5 ตอบวาไมอยากบันทึกรายการเก็บไว และไมเห็นความสําคัญวา

ตองบันทึก (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.40) 

อนึ่ง มีผูตอบแบบศึกษา 14 คนเห็นวาไมสามารถบันทึกรายการได ดวยเหตุผลวาไมเห็นความสําคัญวา

ตองบันทึก และไมเห็นดวยกับกฎหมายท่ีตองมีการบันทึกตอเนื่องเปนเวลายาวนาน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

64.29 รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ อาสาสมัครท่ีมาจัดรายการบางคนไมมีทักษะในการบันทึก คิดเปนรอยละ 28.57 
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จากเหตุผลดังกลาว ผูใหขอมูลจึงอยากใหมีการอบรม ใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการบันทึก

รายการ สวนเหตุผลท่ีไมสามารถบันทึกไดรองลงมาอันดับ 3 ไดแก ขาดแคลนงบประมาณในการซื้ออุปกรณ คิด

เปนรอยละ 7.14 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.41) 
 

4.6  ความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิค 

จากผลการประชุมกลุมยอย เมื่อสอบถามความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิคเพิ่มเติม ผูใหขอมูล

กลาววา ไมตองการไดรับการสนับสนุนเปนตัวเงินเพียงอยางเดียว แตตองการการสนับสนุนดานเทคนิค/การซอม

บํารุงเครื่องสงดวยการจัดฝกอบรมความรูและมีการจัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิคใหกับสถานีวิทยุ

ชุมชน โดยหนวยงานท่ีสถานีตองการใหเปนผูจัดฝกอบรมหรือใหบริการมากท่ีสุด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

กลาวโดยสรุป สถานียังมีความพรอมดานเทคนิคคอนขางนอย และตองการการสนับสนุนมากท่ีสุด ท่ีผาน

มา สถานีวิทยุชุมชนใชวิธีการใหสมาชิกในชุมชนเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลเทคนิคกันเอง โดยบุคลากรมีความสามารถ

ดูแล บํารุงซอมแซมอุปกรณไดในเบ้ืองตน และควรมีจํานวนอาสาสมัครในดานนี้มากกวาจะพึ่งพิงบุคลากรจาก

ภายนอกชุมชน เพราะการมีสมาชิกในชุมชนเรียนรู ฝกฝนเพื่อดูแลเทคนิคกันเองทําใหการดําเนินการของสถานีมี

ความตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาเครื่องสงเสีย สถานีวิทยุใชวิธีการสงซอม และยุติการออกอากาศจนกวาจะซอม

เครื่องสงเสร็จ เมื่อเกิดปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน สถานีวิทยุชุมชนแกปญหาดวยตนเองเพียงลําพัง เชน 

จางชางมาจูนเครื่องใหม หรือเจรจากับคูกรณี หรือแขงกันต้ังเสาอากาศท่ีสูงข้ึน ซึ่งยังเปนแนวทางการแกปญหาท่ี

ไมสามารถนําไปสูการแกปญหาคล่ืนทับซอนหรือคล่ืนแทรกไดอยางแทจริง ท้ังนี้ สถานีวิทยุชุมชนคาดหวังวา 

กสทช. ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดระเบียบการใชคล่ืนตองเขามากํากับดูแลตามกรอบกติกาตางๆท่ีต้ังไวเพื่อใหสถานีวิทยุ

ท่ีขอใชคล่ืนตามประเภทของกิจการไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 

5. ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) 

ความพรอมดานการบริหารจัดการสถานี ถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสะทอนถึงความสามารถในการ

ดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน การบริหารจัดการตามหลักการของวิทยุชุมชน คือการบริหารจัดการแบบมีสวน

รวม  นอกจากนี้ ความพรอมดานการบริหารจัดการยังหมายถึงการบริหารท่ีมีกระบวนการจัดการรวมกันอยางเปน

ระบบภายใตการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การมีกลไกในการช้ีนํา (Leading) และมีการ

กํากับดูแล (Controlling) กระบวนการท้ังหมดนี้สามารถดําเนินการผานการปรึกษาหารือรวมกันท้ังในรูปแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ สําหรับการปรึกษาหารือแบบทางการ คือ การประชุมในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานและการพัฒนางานของสถานี เชน งบประมาณ ผังรายการ อาสาสมัคร และการแกไขปญหาตางๆ เปน

ตน สวนการปรึกษาหารือแบบไมเปนทางการ ไดแก การใหความเห็นนอกการประชุม ผานกรรมการสถานี ผานผู

จัดรายการ หรือ ผานอาสาสมัคร เปนตน ซึ่งสวนใหญมักเปนเรื่องความพึงพอใจ หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
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ปรับปรุงสถานี การบริหารจัดการท่ีเปนระบบจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสามารถพัฒนา

คุณภาพการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนได 

อนึ่ง ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา แมกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนจะมาจากสมาชิกในชุมชนท่ีมีความ

หลากหลาย และอาจไมมีพื้นฐานดานการบริหารจัดการ แตมิไดหมายความวากรรมการเหลานั้นจะขาดทักษะดาน

การบริหารจัดการ เพราะกรรมการสวนใหญมักเปนผูนําชุมชน หรือเปนผูมีประสบการณในวิชาชีพ หรือในการ

รณรงคประเด็นทางสังคมมาแลว จึงมีประสบการณในการวางแผน การจัดองคการ การช้ีนํา และการกํากับดูแล

มาแลว และสามารถนําประสบการณเหลานั้นมาประยุกตใชในการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน ท้ังนี้ จาก

การศึกษาพบวา บางสถานีท่ีมีผูท่ีมีประสบการณทํางานในดานการบริหารจัดการมารวมเปนคณะกรรมการ

ดําเนินงานสถานี จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหกับสถานีวิทยุชุมชนและสามารถเช่ือมโยงเครือขาย

กับองคกรภายนอกไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาของภาคกลาง ในเรื่องความพรอมของการบริหารจัดการสถานี พบวา มีจุดเดนในดานการ

ช้ีนํา และการกํากับดูแล ใหสถานีวิทยุชุมชนสามารถดําเนินการตามหลักการของวิทยุชุมชนไดอยางตอเนื่อง 

กลาวคือ กลุมผูกอต้ังสถานีและคณะกรรมการของสถานีจะมีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน และมีวัตถุประสงค

ชัดเจนในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน ดังนั้น จึงมีการดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชน ไดแก “ของชุมชน โดย

ชุมชน เพื่อชุมชน” และไดถายทอดแนวคิดนี้ไปสูอาสาสมัครวิทยุชุมชนอยางตอเนื่องผานการประชุมของสถานี

อยางเปนทางการและปรึกษาหารือไมเปนทางการ  ซึ่งการวิเคราะหความพรอมดานการบริหารจัดการจะพิจารณา

รายละเอียดจากประเด็นตอไปนี้ ไดแก การประชุมของคณะกรรมการสถานี การเปดรับฟงความเห็นจากชุมชน 

การรับเรื่องรองเรียน  และความโปรงใสตรวจสอบได เพราะเปนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งชุมชน

สามารถตรวจสอบได การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจะชวยใหชุมชนไววางใจสถานี เห็นคุณคาของสถานี 

และพรอมเปนเจาของสถานีวิทยุรวมกัน  

การวิเคราะหความพรอมดานการบริหารจัดการของสถานีตามประเด็นท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
 

5.1  การประชุมของคณะกรรมการสถานี 

ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการมีการประชุมเมื่อมีเหตุจําเปน มากท่ีสุดถึงรอยละ 50 รองลงมาอันดับ 

2 เปนการประชุมประมาณ 1-3 เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 40.63 และอันดับ 3 มีการประชุมดวยเหตุผลอื่นๆ 

เชน เจอกันตามงานตางๆ เลยถือโอกาสประชุม คิดเปนรอยละ 6.25 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.42) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลมีความเห็นวา แม

กรรมการสถานีจะมีภารกิจทําใหนัดหมายประชุมยาก แตควรมีการประชุมกรรมการสถานีเปนประจําทุกเดือน เพื่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพื่อประโยชนในการติดตามความคืบหนาและการเปล่ียนแปลงของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ แตหากไมสามารถปฏิบัติได ก็ควรมีการประชุมอยางนอย 1-3 ครั้งตอเดือน โดยการประชุม

เมื่อมีเหตุจําเปนนั้นควรเปนการประชุมเมื่อมีเรื่องเรงดวน ซึ่งอาจใชวิธีการประชุมแบบไมเปนทางการได 
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เมื่อมีการประชุม คณะกรรมการจะมีประเด็นในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องรายการมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 27.69 เชน รูปแบบรายการ แนวทางการพัฒนารายการ ขอเสนอแนะจากผูฟงท่ีมีตอรายการ รองลงมา

อันดับ 2 เปนการหารือในเรื่องงบประมาณ คิดเปนรอยละ 26.15 และอันดับ 3 เปนการประชุมเรื่องการบริหาร

จัดการของสถานี คิดเปนรอยละ 21.54 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.43) เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบ

ศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวา ผูใหขอมูลมีความเห็นแตกตางจากการใหขอมูลในแบบศึกษา คือเห็นวา ควร

ปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการ เปนอันดับแรก รองลงมาควรเปนเรื่องงบประมาณ การพัฒนารูปแบบรายการ

และการแกไขปญหาเชิงเทคนิค ตามลําดับ 

สวนการจดบันทึก ผลการศึกษา พบวา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานีแตละครั้งมีการจดบันทึกการ

ประชุมมากถึงรอยละ 80 และมีเพียงรอยละ 20 ท่ีไมไดบันทึกเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากไมไดมอบหมายใหมี

คนทําหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.46) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลเห็นวา ควรมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานีเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง 
 

5.2  การเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูฟง 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชน

หลากหลายวิธี โดยผูตอบแบบศึกษาใชวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการ และ ทางโทรศัพท มาก

ท่ีสุดเปนสัดสวนท่ีเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาอันดับ 2 ใชการเปดรับผานชองทางอื่น เชน ทางส่ือ

ออนไลน หรือเสนอแนะผานงานกิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 17.65 และอันดับ 3 คือ รับฟงผานเวที

สาธารณะในชุมชน คิดเปนรอยละ 9.81 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.44) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลยังเห็นวา วิธีท่ีเหมาะสมในการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนยังคงเปน 3 วิธี

หลักตามแนวทางขางตน ไดแก ใชวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการเปนหลัก รองลงมาเปนทาง

โทรศัพทและรับฟงผานเวทีสาธารณะในชุมชน 
 

5.3  การรับเร่ืองรองเรียน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางในภาคกลางใชวิธีการนําเรื่องรองเรียนเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาอันดับ 2 ใชวิธีการให

หัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแกไขเปนรายกรณีซึ่งไมตองเขาท่ีประชุมแตจะมีการคุยกันแบบ

ไมเปนทางการ คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมาอันดับ 3 ใชวิธีการ อื่นๆ เชน กรรมการสถานีจะเปนผูเตือนนักจัด

รายการโดยตรง คิดเปนรอยละ 21.43 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.45) 
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อนึ่ง มีสถานีบางแหงตอบวาไมมีเรื่องรองเรียน เนื่องจากชาวบานเขาใจดีวาเปนวิทยุชุมชน ผูจัดเปนคนใน

ชุมชน จึงไมรองเรียนอะไรจริงจัง จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษา

เพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูล มีความเห็นวาการใชวิธีการนําเรื่องรองเรียนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสถานีเพื่อ

พิจารณาแนวทางแกไขเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 
 

5.4  ความโปรงใส ตรวจสอบได  

การจดบันทึกรายรับ-รายจายของสถานีถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญ มีการบันทึกรายรับรายจาย รอยละ 80 และไมได

บันทึกเปนประจํา มีเพียงรอยละ 20 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.47) แตจากการลงพื้นท่ีศึกษาแตละสถานี นักวิจัย

พบวา ทุกสถานีมีการบันทึกรายรับรายจาย เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นจึงเปนไปไดวา 

ผูตอบแบบศึกษาท่ีเห็นวาไมมีการบันทึกอาจไมไดสนใจในประเด็นดังกลาว 

นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนไดมีการแจงบัญชีรายรับรายจายแกชุมชนหลากหลายชองทาง ซึ่งชองทางท่ี

นิยมมากท่ีสุด คือ การแจงผานประกาศของสถานี รอยละ 50 อันดับ 2 คือ การแจงเปนเอกสารแสดงไวท่ีสถานี 

รอยละ 40 รองลงมาอันดับ 3 เปนการแจงในรูปแบบอื่นๆ คิดเปนรอยละ 10 เชน ใชวิธีบอกกลาวเมื่อพบกันอยาง

ไมเปนทางการ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.48) เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูล ก็ยังยืนวา สถานี

ควรเปดเผยบัญชี แสดงรายรับรายจายของสถานี โดยการประกาศผานทางสถานี เปนลําดับแรก รองลงมา ใช

วิธีการแสดงไวท่ีสถานี และมีขอเสนอเพิ่มเติมวาหากไมเปดเผยดวยสองวิธีขางตน สถานีจะตองมีเอกสารพรอม

เปดเผยทุกครั้งเมื่อชุมชนรองขอ  
 

สรุปความพรอมในการบริหารงานของสถานีวิทยุชุมชนแบบประชาธิปไตยมีสวนรวมโดยมีกระบวนการ

ทางการจัดการรวมกันอยางเปนระบบภายใตการวางแผน การจัดองคการและมีกลไกในการนําและการกํากับดูแล 

พบวา สถานีวิทยุชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมคณะกรรมการสถานี โดยขอปฏิบัติท่ีนาจะเปนไปได

และสอดคลองกับการปฏิบัติจริงไดมากท่ีสุดคือ การประชุมควรจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 ครั้ง โดยประเด็นในการ

ประชุมนั้นครอบคลุมในสวนของการบริหารจัดการ ท้ังในดานงบประมาณ การพัฒนารูปแบบรายการและการแกไข

ปญหาเชิงเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครในดานตางๆ ใหครอบคลุมกับการดําเนินงานของสถานี 

นอกจากการบริหารจัดการผานการประชุมของคณะกรรมการประจําสถานีแลว สถานียังเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ โดยผูฟงนิยมใชวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการและทาง

โทรศัพท มากท่ีสุด  

การบริหารดวยระบบธรรมาภิบาลโปรงใสตรวจสอบไดนั้น วัดจากการเปดเผยบัญชีรายรับรายจายของ

สถานี โดยสถานีมีการแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การประกาศผานสถานีหรือติดไวดานหนาสถานี ซึ่งจะสราง

ความไวเนื้อเช่ือใจของคนในชุมชนไดเปนอยางดี  
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สําหรับการดําเนินงานของสถานีใหเกิดความโปรงใสในกรณีท่ีมีเรื่องรองเรียนนั้น พบวาสถานีมีการบริหาร

โดยวิธีการนําเรื่องรองเรียนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขมากท่ีสุด รองลงมาใช

วิธีการใหหัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแกไขเปนรายกรณีซึ่งไมตองเขาท่ีประชุมแตจะมีการ

หารือกันแบบไมเปนทางการ 

 

การวิเคราะหกลยุทธ แนวทาง รูปแบบการหารายไดของสถานีตามกรอบหลักการตลาด 4P 

สถานีวิทยุชุมชนดําเนินงานสถานีโดยมุงประโยชนของชุมชนเปนหลัก ดังนั้นการหารายไดของสถานีทํา

เพื่อใหสถานีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ความคิดเห็นของผูฟงจึงเปนสวนหนึ่งในการสะทอนการดําเนิน

ของสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบการวิเคราะห 4 P ซึ่งกรอบการวิเคราะหนี้จะสามารถเปนแนวทางของการพัฒนา

ของสถานีวิทยุชุมชนไดดียิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

1. ดานผลิตภัณฑ/รายการวิทยุ (Product) 

หัวใจสําคัญของการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชุน นอกจากการตองมีบุคลากรทํางานในสถานีวิทยุเปน

เบ้ืองตนแลว ผลิตภัณฑหรือรายการตองสนองตอบความตองการของผูฟงเพื่อประโยชนของชุมชนในดานตางๆ  

การจะสนองตามความตองการของชุมชนไดอยางแทจริงรายการท่ีนําเสนอนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูฟง

ในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1  ลักษณะการมีสวนรวมของผูฟง  

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีโดยติดตามรับฟงรายการมากท่ีสุด รอยละ 64.71 โดยผูฟง

ติดตามรับฟงรายการเนื่องจากเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนเหมือนเปนชองทางประชาสัมพันธใหผูฟงไดรับความรูและ

ขาวสารในชุมชน รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูฟงมารวมจัดรายการ คิดเปนรอยละ 20.59 และอันดับ 3 คือ มีสวนรวม

ในการประเมินผลรายการ คิดเปนรอยละ 8.82 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.9) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาในครั้งแรก โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา สถานีมีการเปด

โอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในการดําเนินงานในลักษณะรวมบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองตามหลักการสากลของสถานี

วิทยุชุมในดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการและการดําเนินงานสถานี 
 

1.2  การมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ คิดเปนรอยละ 75.76 โดยแบงเปน 

เสนอแนะผานผูจัดรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.46 รองลงมาอันดับ 2 คือเสนอแนะผานกรรมการสถานี 

คิดเปนรอยละ 27.27 และอันดับ 3 คือ เสนอแนะในการประชุม คิดเปนรอยละ 3.03 สวนผูฟงท่ีเห็นวาตนไมมี
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สวนรวมในการกําหนดผังรายการ คิดเปนรอยละ 21.21 ซึ่งการไมมีสวนรวมนั้นสะทอนวาผูฟงเปนเพียงผูติดตาม

รับฟงรายการ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.10) 

นอกจากนี้มีขอสังเกตวาการมีสวนรวมของผูฟงเปนลักษณะแบบไมเปนทางการมากกวาเปนทางการ คือ

ผานตัวผูจัดรายการมากกวาท่ีจะผานกรรมการสถานี โดยผูฟงสวนใหญจะไปเยี่ยมสถานีดวยเหตุผลวาชอบนักจัด

รายการและอยากท่ีจะไปพบปะพูดคุยหรือนําส่ิงของไปมอบใหนักจัดรายการ อาทิ เชน ขาว น้ํา ผลไม เปนตน 

นอกจากนี้สถานีท่ีไปจะตองมีความสะดวกในการเดินทางดวย 
 

1.3  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 

68 และ ไมมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 32 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.16) สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมนั้น ผูฟงนิยม

โทรศัพทเขาไปในรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.42 รองลงมาอันดับ 2 คือ การมารวมรายการดวยตนเองคิด

เปนรอยละ 21.05 และอันดับ 3 คือ การแนะนําติชมเวลาพบผูจัดรายการในตลาด คิดเปนรอยละ 10.53 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.17) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวาผูให

ขอมูลคิดวาตนเองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการทุกคน โดยผานวิธีการโทรศัพทเขาไปแสดงความ

คิดเห็นในรายการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มารวมรายการดวยตนเองท่ีสถานี นอกจากนี้ ผูฟงใชชองทางการมีสวน

รวมในการประเมินรายการดวยการเสนอแนะผานผูจัดรายการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมาอันดับ 2 

คือชองทางการเสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 21.21และ อันดับ 3 คือ ผูฟงไมมีสวนรวมในการ

ประเมินรายการ รอยละ 15.15 เชน ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ และสถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาในครั้งแรก ในอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 คือ ผูฟงใชชองทาง

การมีสวนรวมในการประเมินรายการดวยการเสนอแนะผานผูจัดรายการ และเสนอแนะผานกรรมการสถานี โดยมี

ความเห็นในอันดับท่ี 3 แตกตางจากการศึกษาครั้งแรก คือ เสนอแนะในการประชุมรวมระหวางกรรมการสถานีกับ

ชุมชน  
 

1.4  ความถ่ีในการรับฟงและเหตุผลในการรับฟง  

ผลการศึกษาความถ่ีในการรับฟง พบวาผูฟงติดตามรับฟงรายการทุกวัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52 

รองลงมาอันดับ 2 รับฟงทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ  28 และอันดับ 3 รับฟง นาน ๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 20 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.11) จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อ

ยืนยันอีกครั้งพบวา ผูฟงยังยืนยันความถ่ีในการติดตามรายการทุกวัน มากท่ีสุดเชนเดิม โดยใหเหตุผลวาฟงเพราะ

รูปแบบรายการนาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายการความรูขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องราวของชุมชน เปน
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รายการท่ีผูฟงรับฟงมากท่ีสุดถึง รอยละ 55 เชน รายการเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิของชุมชน หรือสิทธิของ

บุคคล รวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุ เด็ก และเยาวชน รองลงมาอันดับ 2 คือ รายการธรรมะและสุขภาพ รอย

ละ 25 และอันดับ 3 รายการความรูสลับกับการเปดเพลง รอยละ 20 ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับระดับอายุ

และการศึกษาของผูฟง ท่ีสวนใหญเปนเด็กและผูสูงอายุเนื่องจากกลุมคนเหลานี้อยูกับชุมชนในชวงกลางวัน

มากกวากลุมคนท่ีอยูในวัยทํางาน  

อนึ่ง ผูวิจัยมีขอสังเกตจากการลงพื้นท่ีศึกษาพบวา ผูฟงท่ีเปนอาสาสมัครจะสามารถจดจําช่ือรายการท่ี

ออกอากาศทางสถานี รวมถึงช่ือผูดําเนินรายการ และเนื้อหาสาระไดมากกวาผูท่ีฟงอยางเดียว ผูฟงทางบานโดย

ไมไดเปนอาสาสมัครมักจะจําไดเฉพาะช่ือผูจัด ชวงเวลาออกอากาศและเนื้อหาในภาพรวมเทานั้น ยกตัวอยางเชน 

สถานีวิทยุ ชุมชนคนหนองหญาไซ ผูฟงจะชอบฟงรายการท่ีเลาเรื่องเกาๆหรือเกร็ดโบราณ ภูมิปญญา 

ประวัติศาสตรในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี รายการท่ีเปดเพลงเกา รายการเพื่อชีวิตสาระท่ัวๆไป สถานีวิทยุชุมชนคน

แปลงยาว ผูฟงชอบรายการท่ีเปนขาวสารท่ีเกี่ยวของกับชุมชน รายการธรรมะท่ีเปนของเจาอาวาส รายการแวดวง

การศึกษา สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก ผูฟงชอบรายการพูดคุย (ท่ีเกี่ยวของกับคุณเจริญ วัดอักษร ผูกอต้ังสถานี

และเปนผูเสียสละของคนในชุมชนชาวบอนอก) รายการเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม รายการธรรมะ (ของปา

ใส) สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง ผูฟงชอบรายการ (ของอาจารยสนม) ท่ีจัดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทย 

และรายการ (ของคุณดวงใจ) ท่ีจัดเกี่ยวกับธรรมะและมีเกร็ดความรูตางๆ มาเลาใหผูฟงไดรับฟง รายการสาระ

ท่ัวไปจัดโดยคุณเกง หรือ รายการความรูเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยาโดยคุณโชติกา เปนตน สถานีวิทยุชุมชน

ตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี ผูฟงจะชอบฟงรายการ “ท่ีนี่มีประเด็น” (ของลุงบุญสง) ซึ่งเกี่ยวของกับ

ประเด็นเจาะลึกตางๆ รายการระวังภัย (ของพี่สุนทร) ซึ่งเปนรายการขาวสารท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดกาญจนบุรีใน

ประเด็นตางๆ รายการเกี่ยวของกับสิทธิผูบริโภค ในดานสุขภาพอนามัย ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค อื่นๆ 

เปนตน 

สวนเหตุผลในการรับฟงทุกวันเนื่องจาก เนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการ คือ ชวยใหทันขาวสาร

บานเมืองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.38 รองลงมาอันดับ 2 คือ สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต/การประกอบ

อาชีพ และมีความเกี่ยวของกับชุมชน เปนสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 27.45 และอันดับ 3 เนื้อหารายการท่ี

เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 7.84  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวา 

เหตุผลในการรับฟงเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ ฟงเพราะเนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการของผูให

ขอมูลมากท่ีสุดโดยสามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได รองลงมาอันดับ 2 คือ นําเสนอ

เนื้อหารายการเกี่ยวของกับชุมชน และอันดับ 3 คือ เนื้อหารายการท่ีเกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
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1.5  เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี 

ผลการศึกษาเหตุผลในการรับฟงรายการของสถานี พบวา ผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานี ดวยเหตุผล 

2 ประการในสัดสวนท่ีเทากัน คือคิดเปนรอยละ 31.11 ไดแก ชอบรูปแบบรายการและลีลาของผูจัดรายการ 

รองลงมาอันดับ 2 คือ เปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 20 และอันดับ 3 คือ เหตุผลอื่นๆ คิดเปน     

รอยละ 17.78 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.13) โดยผูฟงท่ีตอบวาเปนเพราะเหตุผลอื่นๆ เปนผูฟงในสถานีวิทยุชุมชน

คนแปลงยาวและสถานีวิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี โดยระบุวาติดตามฟงเพราะเห็นวาสถานี

นําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความเปนชุมชน เชน สถานีเปนของชุมชนเรา อยากรูเรื่องในชุมชน เห็นปญหาของ

ชุมชมและไมมีโฆษณา รูจักผูจัดรายการ เนื้อหาสาระดี อยากรูเรื่องนั้นๆอยูแลว ผูฟงบางทานรูสึกวาสถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีเขาฟงนั้นมีความแปลกกวาสถานีวิทยุท่ีเนนการเปดเพลงและโฆษณาขายของ  

นอกจากนี้ รูปแบบรายการและลีลาของผูจัดรายการก็มีระดับความสําคัญท่ีสถานีตองคํานึงถึง เชน สถานี

วิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี มีผูจัดรายการท่ีสามารถส่ือสารและวิพากษวิจารณไดถูกตอง 

(อางอิงได ไมใสรายปายสี และไมพูดหยาบคาย) ทําใหผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานีอยางตอเนื่อง จากขอมูล

ท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวารูปแบบรายการ มี

ความสําคัญท่ีสุด และรองลงมาอันดับ 2 ไดแก ตองการติดตามประเมินผลรายการ เนื้อหารายการสะทอนปญหา

ในชุมชน รายการนําเสนอขาวสารความเคล่ือนไหวในชุมชน และรองลงมาอันดับ 3 คือ ผูฟงมีสวนรวมในรายการ  

ผูฟงเห็นวารายการของสถานีมีคุณภาพ เพราะผูจัดรายการใชภาษาท่ีเขาใจงายเปนกันเองมากท่ีสุด        

รอยละ 32.69 รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูจัดรายการมีความรอบรู คิดเปนรอยละ 30.77 และอันดับ 3 คือ ขอมูล

ถูกตองครบถวน คิดเปนรอยละ 26.92 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.14) สวนเหตุผลอื่นๆ ท่ีผูฟงเห็นวารายการของ

สถานีมีคุณภาพ คิดเปน รอยละ 9.62 มาจาก สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก คือ สามารถนําเสนอขอมูลท่ีเปน

ประเด็นสาธารณะในชุมชนไดอยางตรงประเด็นและมีความกลาท่ีจะพูดความจริง ในขณะท่ีผูฟงของสถานีวิทยุ

ชุมชนคนหนองหญาไซ คิดวารายการมีคุณภาพทําใหผูฟงไดรับความรู  
 

1.6  คุณสมบัติของผูจัดรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของผูจัดรายการท่ีมีผลตอการติดตามรับฟง คือ ความรู ความเช่ียวชาญ

ของผูจัด มีความสําคัญมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.14 รองลงมาอันดับ 2 คือ ลีลาการจัดรายการคิดเปนรอยละ 

30.36 และอันดับ 3 คือ ความรับผิดชอบของผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 21.43 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.15) 

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ท่ีผูฟงเห็นวานักจัดรายการควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เชน สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญา

ไซ เห็นวาผูจัดรายการควรเปนคนในทองถ่ิน 

ขอสังเกตจากการลงพื้นท่ีศึกษา ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผูจัดรายการท่ีดี ผูท่ีรับฟงอยางเดียวจะเนน

ผูจัดรายการท่ีมีลีลาการจัดนาสนใจและนําเสนอเนื้อหาท่ีตนเองสนใจและช่ืนชอบ ในขณะท่ีอาสาสมัครท่ีเปนนักจัด

รายการดวยจะเห็นวาควรมีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว เห็นวาผูจัด
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รายการท่ีเปนคนในทองถ่ินจะทําใหผูฟงสามารถแนะนําผูจัดรายการได ฝากเผยแพรขาวสารได นอกจากนี้ผูจัด

รายการควรพูดเพราะ และเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมโดยการโทรศัพทเขาไปขอเพลงได สถานีวิทยุชุมชนตําบล

บอนอก เห็นวา ผูจัดรายการตองเปนกันเอง ตองกลาพูดความจริง และประเด็นท่ีผูจัดรายการนําเสนอเปนเรื่องท่ี

ผูฟงสนใจอยูแลวทําใหมีการติดตามรับฟงโดยตลอด สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี 

เห็นวาผูจัดรายการตองมีความเปนตัวของตัวเอง กลาท่ีจะพูดในส่ิงท่ีถูกตอง  

จากขอมูลคุณสมบัติของผูจัดรายการในเหตุผลอื่นๆ นั้น ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา ถาสถานีวิทยุชุมชนเปน

สถานีท่ีกอต้ังข้ึนเพื่อการตอสูสิทธิตางๆ ใหกับภาคประชาชน เชน สถานีวิทยุตําบลบอนอกและสถานีวิทยุชุมชน

ตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี ผูฟงตองการผูจัดรายการท่ีมีคุณสมบัติในดานมีความเปนตัวของตัวเอง 

กลาพูดความจริง ไมใสรายคนอื่น และตองมีขอมูลถูกตอง  

กลาวโดยสรุป รายการของสถานีวิทยุชุมชนสนองความตองการของคนในชุมชน โดยเนื้อหารายการ 

สามารถนําปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เกี่ยวของกับชุมชน และ เกี่ยวของกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ในเบ้ืองตน ผูฟงจะติดตามรับฟงรายการท่ีมีการส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจไดงายเปนเหตุผล

หลัก จากนั้นจะติดตามรับฟงอยางตอเนื่องถาผูจัดรายการจัดไดอยางมีคุณภาพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญ มี

ลีลาการจัดรายการท่ีนาสนใจเปนเอกลักษณ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการมาจัดรายการอยางสม่ําเสมอ 

 

2. ราคา/จํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) 

ผูฟงจะยินดีสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบตางๆ เมื่อผูฟงรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกันของคนใน

ชุมชน ความรูสึกดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อสถานีวิทยุชุมชนสามารถจัดรายการท่ีสนองตอบความตองการและ

เกิดประโยชนตอผูฟงได รวมถึงนักจัดรายการถือเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูฟงนั้นเกิดความผูกพันอยากเขามามีสวน

รวมสนับสนุนเงินใหกับสถานีวิทยุชุมชน 

ผลการศึกษาพบวาผูฟงสนับสนุนสถานีดวยวิธีการบริจาคเงินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.24 รองลงมา

อันดับ 2 คือ บริจาคเปนส่ิงของ คิดเปน รอยละ 23.53 และอันดับ 3 คือ การบริจาคในรูปแบบอาสาสมัคร คิดเปน 

รอยละ 17.65 นอกจากนี้ ยังมีผูฟงท่ีใหเหตุผลอื่นๆ คิดเปนรอยละ 11.75 เชน สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว ผูฟง

สนับสนุนสถานีโดยการเปนผูฟง สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี ผูฟงสนับสนุนสถานีใน

รูปแบบการทําบุญผาปาและการเปนผูฟงเชนเดียวกัน สวนผูฟง ท่ีไมสนับสนุนสถานี มีเพียงรอยละ 8.82 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.19) จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อ

ยืนยันอีกครั้งผูใหขอมูลสนับสนุนสถานีดวยวิธีการบริจาคเงินมากท่ีสุด รองลงมาอันดับ 2 คือ การบริจาคใน

รูปแบบอาสาสมัคร และอันดับ 3 คือ บริจาคเปนส่ิงของ 

นอกจากนี้ ความถ่ีในการบริจาคจะมีลักษณะแบบเปนครั้งคราวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.94 รองลงมา

อันดับ 2 คือ การสนับสนุนสถานีในรูปแบบอื่นๆ คิดเปนรอยละ 29.41 เชน สถานีวิทยุชุมชนคนบอนอกมีการหา
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รายไดในรูปแบบของการขายอาหารปลา สวนอีก 4 สถานี มีรูปแบบเหมือนกัน คือ รวมทอดผาปาบํารุงสถานี 

บริจาคแรงกายและแรงใจในรูปแบบของอาสาสมัคร ซึ่งเปนรูปแบบท่ีมิใชตัวเงิน และอันดับ 3 คือ การสนับสนุน

แบบรายป คิดเปนรอยละ 11.77 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.20)     

จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาสถานีวิทยุชุมชนบางแหงนิยมท่ีจะใหมีการบริจาคเปนครั้งคราว 

เชน สถานีวิทยุชุมชนแปลงยาว ไดรับการสนับสนุนคาใชจายประจํา (คาไฟฟา อินเทอรเน็ต) โดยจะมีการระดมทุน

เปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปนจริงๆ โดยระบุชัดเจนวาสถานีตองการระดมทุนเพื่อวัตถุประสงคอยางไร จํานวน

เงินท่ีตองใช เมื่อไดครบตามจํานวนท่ีตองการแลวจะปดรับบริจาค (จากการประชุมกลุมยอย วันท่ี 1 มิถุนายน 

2556) นอกจากนี้ขอมูลจากแบบศึกษาจากการประชุมกลุมยอยพบวา ผูใหขอมูล 6 คน จะบริจาคเปนตัวเงินแบบ

รายเดือน รองลงมาอันดับ 2 บริจาคในรูปแบบอื่นๆ จํานวน 4 คน และอันดับ 3 บริจาคเปนตัวเงินแบบรายครั้งมี

จํานวน 2 คน ผูตอบแบบศึกษาจะสนับสนุนสถานี ดวยผล 2 ประการ เปนสัดสวนท่ีเทากันมากท่ีสุด ไดแก 

สนับสนุนรายการท่ีเสนอเนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการ มีการแจงขาวสารใหชุมชนทราบทุกวัน และ 

สนับสนุนดวยเหตุผลอื่นๆ คิดเปน รอยละ 39.29 โดยเหตุผลอื่นๆ ไดแก ผูฟงรูสึกวาตองตอบแทนและเปนกําลังใจ

ใหกับสถาน ีอยากใหสถานีอยูไดและพัฒนาตอไป สงสารวัดท่ีตองชวยสถานี รูสึกวารวมทําเพื่อชุมชน และรูสึกวา

สถานีเปนของคนในชุมชน รองลงมาอันดับ 2 คือ สนับสนุนเพราะรูปแบบรายการนาสนใจ คิดเปน รอยละ 14.29 

สวนเหตุผลดานคุณภาพรายการ ผูฟงจะสนับสนุนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.13 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน  

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวาเหตุผลท่ีสนับสนุนสถานีเพราะ

สถานีชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน มากท่ีสุดเปนอันดับแรก และรองลงมาอันดับ 2 คือ เนื้อหารายการสอดคลอง

กับความตองการ และอันดับ 3 คือ สถานีเปนของคนในชุมชน  

ผูฟงใหขอเสนอเพื่อปรับปรุงสถานี ดวยเหตุผลอื่นๆ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.15 ซึ่งประกอบดวย ผู

มารวมจัดรายการควรมีความหลากหลาย อุปกรณเครื่องมือในการออกอากาศควรมีคุณภาพ ปรับปรุงสถานีใหมี

มาตรฐาน ปรับปรุงดานความเหมาะสมในการพูดออกอากาศของผูจัดรายการ และมีผูฟงจํานวนหนึ่งเห็นวา ไมตอง

ปรับปรุง รองลงมาอันดับ 2 คือ อยากใหปรับปรุงเนื้อหารายการ คิดเปน รอยละ 33.33 โดยมีเหตุผลวาอยากให

เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหารายการใหครอบคลุมกลุมเยาวชน ผูสูงอายุ ผูหญิง มากข้ึน อันดับ 3 คือ อยากให

ปรับปรุงรูปแบบรายการ คิดเปน รอยละ 14.82 โดยเพิ่มรายการท่ีมีรูปแบบการสนทนา (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.

22) 

กลาวโดยสรุปผูฟงมีความยินดีในการสนับสนุนสถานีในทุกรูปแบบ เชน บริจาคเงิน ส่ิงของ หรือเสนอตัว

เปนอาสาสมัคร ดวยเหตุผลวาสถานีมีเนื้อหารายการท่ีสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิต ตลอดจนสามารถทราบขาวสารของชุมชนผานสถานีอยางตอเนื่อง มีความรูสึกรวมในการอยากใหสถานีวิทยุ

ชุมชนอยูได อยางไรก็ตามเพื่อใหสถานีวิทยุชุมชนมีการพัฒนาไดดียิ่งข้ึน ผูฟงเห็นวา ควรเพิ่มความหลากหลายของ
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เนื้อหารายการใหครอบคลุมกลุมเยาวชน ผูสูงอายุ ผูหญิง ปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการออกอากาศ  

ปรับปรุงมาตรฐานของสถานี และดูแลเรื่องความเหมาะสมในการพูดออกอากาศของผูจัดรายการ 

 

3. สถานท่ีต้ัง (Place) 

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งอันไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว                 

จ.ฉะเชิงเทรา สถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ และสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง            

จ.สมุทรสงคราม มีท่ีต้ังอยูในบริเวณวัดท่ีเปนศูนยกลางการทํากิจกรรมของชุมชนนั้นๆ ลักษณะเชนนี้ทําใหการ

เดินทางไป-มาสถานีของท้ังกรรมการ ผูจัดรายการและผูฟงจึงเปนไปดวยความสะดวก ชาวบานมาทําบุญท่ีวัดก็ถือ

โอกาสมาเยี่ยมเยียนนักจัดรายการท่ีสถานีดวย สังเกตไดวาการท่ีชาวบานคุนชินกับวัดมีสวนทําใหนําช่ือวัดมาเรียก

เปนช่ือสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งก็จะเปนท่ีรูกันภายในชุมชน อยางไรก็ดี ถึงแมวาสถานีจะต้ังอยูในบริเวณวัดแตการ

บริหารจัดการคาใชจายประจํา เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท นั้นแยกสวนมาจากวัด มีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคน

แปลงยาวเทานั้นท่ีวัดบริจาคคาน้ํา คาไฟให  

สวนอีกสองสถานีนั้นต้ังอยู ในท่ีทําการขององคกรในชุมชนไดแกสถานีวิทยุชุมชนหนองหญาไซ              

จ.สุพรรณบุรี ต้ังอยูบริเวณประปาหมูบาน ซึ่งเปนท่ีดินสาธารณะ โดยเกิดจากการแบงโฉนดสวนบุคคลของชุมชน

มาเปนท่ีดินสาธารณะ สวนสถานีวิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี ต้ังอยูในอาคารพาณิชยซึ่งเปนท่ี

ทําการของศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภค จ.กาญจนบุรี มีประชาชนเดินทางมารองเรียนเรื่องตางๆ เปนประจําจึงถือ

โอกาสมาพบปะนักจัดรายการเพื่อเลาเรื่องราวผานรายการวิทยุดวย  

จากการสังเกตของทีมวิจัยในขณะลงพื้นท่ีเก็บขอมูลมีความสอดคลองกับมุมมองของผูฟงดังนี้คือ ผูฟง

สถานีวิทยุชุมชนภาคกลางนั้น เห็นวาสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางต้ังอยูในสถานท่ีทางศาสนามากท่ีสุดคือ รอยละ 

68 และรองลงมาอันดับ 2 คือ ท่ีทําการขององคกรในชุมชนคิดเปนรอยละ 24 และอันดับ 3 คือ บานพักอาศัย คิด

เปนรอยละ 2 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.6) อนึ่ง มีขอสังเกตวาเหตุท่ีผูฟงแสดงความคิดเห็นวาท่ีต้ังของสถานีวิทยุ

ชุมชนบางแหงต้ังอยูในบานพักอาศัย อาจเนื่องมาจากสถานีวิทยุชุมชนหนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรีต้ังอยูบริเวณ

ประปาหมูบานซึ่งมีบานพักอาศัยของคนชุมชนอยูรอบขางจํานวนหนึ่ง ประกอบกับตัวสถานีเองไดสรางสถานีเปน

บานดิน ทําใหผูฟงบางทานอาจจะเขาใจคลาดเคล่ือน 

ความเหมาะสมของท่ีต้ังสถานี ในมุมมองของผูฟงพบวา สถานีท่ีต้ังท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือท่ีซึ่งผูฟง

เดินทางไปมาสะดวก คิดเปนรอยละ 35.09 และรองลงมาอันดับ 2 คือ ผูฟงเขาถึงไดสะดวก คิดเปนรอยละ 28.07 

และอันดับ 3 คือ อยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน คิดเปนรอยละ 26.31 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.7) สําหรับเหตุผล

ท่ีผูฟงไปท่ีสถานีวิทยุมากท่ีสุด คือ ไปเยี่ยมนักจัดรายการ พบปะพูดคุย หรือซื้ออาหารไปใหผูจัดรายการท่ีตนช่ืน

ชอบ คิดเปนรอยละ 50 สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูท่ีวัด (ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว          

จ.ฉะเชิงเทรา สถานีวิทยุชุมชน ต.บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ และสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง        
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จ.สมุทรสงคราม) เมื่อชาวบานมาทําบุญท่ีวัดก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนักจัดรายการท่ีสถานีดวย รองลงมาอันดับ 2 

คือ เหตุผลของการไปสถานีเพื่อการไปรวมประชุมหรือรวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 30 และอันดับ 3 คือ ไปสถานี

เพื่อไปบริจาคคิดเปนรอยละ 13.33 อนึ่ง มีผูฟงบางสวนไมเคยไปเยี่ยมสถานีเลย คิดเปนรอยละ 6.67 (ภาคผนวก 

ฌ ตาราง ฌ.8) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งใหผล

การศึกษาท่ีคลายคลึงกันกลาวคือ ผูฟงไปสถานีเพราะไปจัดรายการหรือไปรวมกิจกรรม เปนอันดับ 1 รองลงมา

อันดับ 2 คือ สถานท่ีทํางานอยูในท่ีเดียวกันกับสถานีอยูแลว รวมถึงไปพูดคุยกับนักจัดรายการ  

กลาวโดยสรุปสถานีวิทยุชุมชนภาคกลาง มีความเหมาะสมในท่ีต้ังของสถานี ทําใหผูฟงสามารถเดินทางไป-

มาและเขาถึงไดสะดวก และท่ีต้ังซึ่งอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน มีผลทําใหผูฟงสามารถเขาไปมีสวนรวมกับนัก

จัดรายการ รวมกิจกรรม รวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนใหกับสถานี 

 

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) 

 สถานีวิทยุชุมชนมีการดําเนินงานของสถานีไดอยางตอเนื่อง เพราะมีการสนับสนุนจากคนในชุมชน สถานี

วิทยุชุมชนเองมีแนวทางในการระดมทุนหรือหารายไดท่ีหลากหลาย โดยผูฟงไดสะทอนขอมูลความเห็นดังตอไปนี้ 
 

4.1  ประเด็นสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี 

ผูฟงเห็นวาสถานีควรสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีโดยสถานีควรเนนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชุมชน 

ไดแก ประเด็นในเรื่องสิทธิของชุมชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.55 รองลงมาอันดับ 2 คือ ควรเนนประเด็นเรื่อง

สิทธิของบุคคล คิดเปน รอยละ 27.78 และอันดับ 3 คือ ประเด็นเรื่องชาติ ศาสนา วัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 25 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.23) เชน สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี ผูฟงจะชอบฟง

รายการท่ีเกี่ยวของกับประเด็นวิเคราะหเจาะลึกเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรี รายการขาวสารของ

จังหวัดกาญจนบุรี รายการเกี่ยวของกับสิทธิผูบริโภค รายการดานสุขภาพอนามัย รายการขาวสารท่ีเปนประโยชน

ตอผูบริโภค เปนตน สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก ผูฟงชอบรายการท่ีเกี่ยวของกับผูกอต้ังสถานีและเปนผูเสียสละ

ของคนในชุมชนชาวบอนอก สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง ผูฟงชอบรายการธรรมะ เปนตน 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งผูใหขอมูล 

เห็นวาสถานีควรใชประเด็นในการสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุน ในสองประเด็นหลักเปนสัดสวนท่ีเทากันมาก

ท่ีสุด คือ สิทธิของชุมชน เชน เรื่องปาชุมชน ขยะ ส่ิงแวดลอม และประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

รองลงมาอันดับ 2 คือ สิทธิของบุคคล เชน สิทธิคนพิการ สิทธิเด็ก สิทธิของผูพิการ สิทธิในการทํางาน สิทธิในการ

รักษาพยาบาล  
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4.2  กลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา สถานีใชกลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน ดวยการประกาศช่ือผูบริจาค 

มากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 34.21 รองลงมาอันดับ 2 คือ กลยุทธการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิดเปน รอยละ 

26.32 และอันดับ 3 คือ กลยุทธการรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 21.05 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.24) 

สถานีวิทยุชุมชนท้ัง 5 สถานี มีกลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุนดวยการประกาศรายช่ือผูบริจาค 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันอีกครั้งนอกจากการประกาศขอบคุณแลว สถานี

ควรประกาศออกอากาศวาสถานีนําเงินท่ีไดรับบริจาคไปใชในเรื่องใด เกิดประโยชนตอชุมชนอยางไร โดยมีผลงาน

เปนรูปธรรม ซึ่งจะทําใหคนบริจาครูสึกวาตนไดทําส่ิงท่ีมีคุณคา และทําใหคนอื่นอยากบริจาคตามไปดวย 

นอกจากนี้ใหขอเสนอแนะวารูปแบบการระดมทุน อาจมีความแตกตางกันข้ึนกับไปตามบริบทของสถานีและชุมชน

ซึ่งเปนการยืนยันขอมูลจากผูตอบแบบศึกษาในครั้งแรก เชน สถานีวิทยุชุมชนแปลงยาว ไดจัดกิจกรรมลวงไหเพื่อ

การระดมทุน สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลองจัด กิจกรรมแขงรถ กิจกรรมพิมพหนังสือ เพื่อการระดมทุน 

สถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก กิจกรรมจับทองเพื่อการระดมทุน  

เมื่อยืนยันขอมูลจากแบบศึกษาอีกครั้งพบวา กลยุทธในการจูงใจท่ีสถานีควรใชมากท่ีสุด คือ การ

ถายทอดสดกิจกรรมในชุมชน รองลงมาอันดับ 2 คือ ประกาศรายช่ือผูบริจาค และอันดับ 3 คือ รณรงคสิทธิของ

ชุมชน เชน เรื่องปาชุมชน ขยะ ส่ิงแวดลอม 
 

4.3  กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผูฟงมีความเห็นวากลยุทธเพิ่มเติมท่ีสถานีควรใชเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน คือ การ

ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.36 รองลงมาอันดับ 2 คือ การประกาศรายช่ือผูบริจาค

เงิน คิดเปนรอยละ 17.95 และอันดับ 3 คือ รณรงคการใชสิทธิชุมชน คิดเปนรอยละ 15.38 (ภาคผนวก ฌ ตาราง 

ฌ.25) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งกลยุทธ

การจูงใจท่ีสถานีควรใช คือ การนําเสนอประเด็นใกลตัวและมีผลกระทบตอชุมชน เชน การสรางเข่ือนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี สถานีควรมีสวนรวมในเหตุการณตางๆของชุมชน/สังคม เพื่อแสดงใหสังคมเห็นบทบาทของวิทยุชุมชน

เพื่อประโยชนสาธารณะ เชน การเปนส่ือกลางในเหตุการณภัยพิบัติ เชน เหตุการณสึนามิ หรือน้ําทวมใหญภาคใต 
 

4.4  กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน 

ผูฟงมีความเห็นวา กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน คือการประกาศช่ือผูบริจาคเงิน

และการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน มากท่ีสุด โดยมีความเห็นในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 28.30 

รองลงมาอันดับ 2 คือ การรณรงคสิทธิของชุมชนคิดเปนรอยละ 15.09 และอันดับ 3 คือ ใหสมาชิกในชุมชนมีสวน

รวมในการจัดรายการคิดเปนรอยละ 13.21 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.26) 
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นอกจากนี้ ผูฟงเห็นวาสถานีนั้นมีบทบาทและมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

88 และ เห็นวาสถานีไมมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนเพียง รอยละ 12 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.27) โดยรูปแบบ

การมีสวนรวมของสถานีกับกิจกรรมของชุมชน คือ การจัดรายการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมในชุมชน มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 43.24 รองลงมาอันดับ 2 คือ รวมจัดกิจกรรมกับชุมชน คิดเปนรอยละ 32.43 และอันดับ 3 คือ ระดม

ทุนชวยเหลือชุมชน คิดเปนรอยละ 16.22 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.28)  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันขอมูล ตัวแทน

กลุมใหความเห็นวา การระดมทุนจากชุมชน จะทําไดเมื่อสถานีวิทยุพิสูจนใหชุมชนเห็นคุณคาและประโยชนของ

สถานีตอชุมชน โดยตองส่ือสารวัตถุประสงคในการระดมทุนท่ีชัดเจน รวมถึงการช้ีแจงการใชจายเงินท่ีไดรับมา

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 
 

4.5  กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี 

ผูฟงเห็นวากลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การเนนความสามารถของผู

จัดรายการ คิดเปนรอยละ 38.89 รองลงมาอันดับ 2 คือ เพิ่มการมีสวนรวมในชุมชนคิดเปนรอยละ 33.33 และ

อันดับ 3 คือ สรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี คิดเปนรอยละ 25 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.29) ดังนั้นในการ

สรางอัตลักษณของสถานีนั้น ความสามารถของผูจัดรายการสวนใหญเปนอาสาสมัคร การพัฒนาทักษะตางๆ ให

อาสาสมัครมีระดับความสามารถมากข้ึนจึงมีความสําคัญ  จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุม

และขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ไดรับความเห็นเพิ่มเติมวา นักจัดรายการมีความสําคัญมากในการดึงดูด

เงินสนับสนุนจากผูฟง โดยเฉพาะผูฟงสวนใหญซึ่งเปนคนวัย 50 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีเกิดในยุคท่ีโทรทัศนมีนอย จึง

ติดท่ีจะรับฟงขาวสารหรือความรูตางๆ ผานทางวิทยุ  
 

4.6  จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณและความโดดเดนของสถานี ผูฟงสวนใหญเห็นวาผูจัดรายการมีจุดเดนท่ี

ผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานีไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาอันดับ 2 คือการมีสวนรวมกับชุมชนเปน

จุดเดนของสถานี คิดเปนรอยละ 24 และอันดับ 3 คือ หัวหนาสถานี/กรรมการสถานีเปนตัวแทนของสถานี มีเพียง

รอยละ 20 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.30) ทีมวิจัยมีขอสังเกตดานจุดเดนของสถานีวา หากเปนกลุมผูรับฟงอยาง

เดียว จะนึกถึงตัวบุคคล เชน นักจัดรายการ หรือแกนนําสถานี เปนหลัก ในขณะท่ีอาสาสมัครนักจัดรายการหรือ

คนท่ีเปนกรรมการจะนึกถึงการมีสวนรวมกับชุมชน อยางไรก็ตามขอสังเกตประเด็นสุดทายเปนเพียงภาพรวม 

เพราะผูรับฟงอยางเดียวบางคนท่ีเปนแฟนรายการมาต้ังแตกอต้ังสถานีและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับสถานี 

บริจาคเงินและส่ิงของใหสถานี ก็จะมีความเห็นวาจุดเดนของสถานีคือการมีสวนรวมกับชุมชนเชนเดียวกัน จาก

ขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พิจารณาจากผลศึกษา

ผูใหขอมูล พบวา ถานึกถึงวิทยุชุมชนแลวนึกถึง การมีสวนรวมกับชุมชน มากท่ีสุด 



88 

 

กลาวโดยสรุปการจูงใจใหคนสนับสนุนสถานีนั้นตองมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชุมชนโดยตรง เชน สิทธิของ

ชุมชน สิทธิของบุคคล รวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ ชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญคือ การมี

กิจกรรมในลักษณะการถายทอดสดในชุมชน ประกาศรายช่ือผูบริจาค และการรณรงคการใชสิทธิชุมชน ในการ

สรางอัตลักษณของสถานีกลยุทธท่ีผูฟงเห็นวาควรเนน คือการเนนความสามารถของผูจัดรายการ การเพิ่มการมี

สวนรวมในชุมชนและการสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะของภาคกลาง 

สถานีวิทยุชุมชนภาคกลางสวนใหญมีคุณสมบัติของวิทยุชุมชนเปนไปตามหลักการดําเนินของสถานีวิทยุ

ชุมชน คือ ชุมชนเปนเจาของ ดําเนินงานโดยชุมชุน เพื่อประโยชนชุมชน โดยตองไมมีการโฆษณาและแสวงหาผล

กําไร สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุสวนใหญอยูในท่ีสาธารณะ เขาถึงงาย ทําใหทุกคนรูสึกวาเปนของสวนรวมสามารถ

รวมกันจัดกิจกรรมตางๆ ได โดยท่ีคนในชุมชนยินดีสนับสนุนใหสถานีดําเนินการ โดยเนื้อหารายการสอดคลองกับ

ความตองการและเกิดประโยชนกับคนในชุมชน  

 สวนปจจัยความพรอมในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลาง ซึ่งวิเคราะหตามหลักการบริหาร

จัดการ 5 M นั้น ประกอบดวย 

1. ความพรอมดานบุคลากร (Man) ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัคร

ฝายตางๆ มีลักษณะเปนระบบอาสาสมัคร มาทํางานดวยใจ ไมไดคาตอบแทน ยกเวนเจาหนาท่ีประจําของสถานี 

จึงตองเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติ ไดแก เสียสละ มีความพรอมท้ังในดานเวลาและหนาท่ีการงาน ท่ีสําคัญคือ มี

อุดมการณและเขาใจหลักการวิทยุชุมชน การไดมาซึ่งหัวหนาและกรรมการสถานีใชวิธีการเลือกโดยคณะกรรมการ

สถานีและแกนนํารุนบุกเบิก จํานวนอาสาสมัครท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานตามผังรายการควรมีหมุนเวียนสถานี

ละประมาณ 10-20 คนตอสถานี และยังมีความตองการให กสทช. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดอบรมบุคลากร

สถานีเพื่อพัฒนาทักษะท้ังดานการจัดรายการ การซอมแซมเทคนิคอุปกรณ และการจัดทําบัญชี เปนตน 

2. ความพรอมดานเงินทุน (Money) สถานีวิทยุมีความพรอมดานการเงินในระดับการดําเนินการประจํา

ของสถานีโดยไดรับการสนับสนุนจากของคนในชุมชนเกือบ 2 ใน 3 ของการสนับสนุนท้ังหมด รูปแบบการ

สนับสนุนมี 2 รูปแบบคือ การสนับสนุนเปนครั้งคราว และการสนับสนุนประจําป ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับกิจกรรม

ทางศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ การสนับสนุนท้ัง 2 รูปแบบจะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน

ไดในระดับหนึ่ง คือ ครอบคลุมคาใชจายในการดําเนินการประจําเดือน แตถามีปญหาเกี่ยวกับเครื่องสงเสียการหา

รายไดของสถานีวิทยุชุมชนจะไมสามารถครอบคลุมรายจายนี้ไดท้ังหมด ในทางปฏิบัติแลวคณะกรรมการสถานี 

หัวหนาสถานี อาสาสมัคร และผูฟง ตองสละเงินตนเองหรือหยิบยืมเพื่อมาใชจายในการซอมเครื่องสงหรือการตอง

ลงทุนซื้อเครื่องสงใหมในกรณีท่ีไมสามารถซอมได แนวทางหนึ่งท่ีสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหสถานีวิทยุชุมชน

มีความเขมแข็งไดนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรใหการสนับสนุนเงินทุนดังกลาว โดยสถานีตองการเงินสนับสนุนจาก กสทช.

ประมาณ 84,000 - 105,000 บาทตอป หรือรอยละ 50 ของรายจายท้ังหมดของสถานี เพื่อคงความเปนอิสระของ

วิทยุชุมชนตามหลักการของวิทยุชุมชน 

3.  ความพรอมดานเนื้อหารายการ (Material) พบวา ผังรายการถูกกําหนดจากผูมีสวนไดสวนเสียสาม

กลุม ไดแก กลุมแรกคือคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชน กลุมท่ีสองคืออาสาสมัครท่ีมาชวยจัดรายการ และกลุม

ท่ีสามคือคนในชุมชน   โดยนักจัดรายการนิยมใชแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือเพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน ไดแก ส่ือ

ประชาสัมพันธของหนวยราชการ และ อินเตอรเน็ต เปนสัดสวนท่ีเทาๆ รวมถึงอาศัยขอมูลจากส่ือบุคคลในชุมชน 

โดยเฉพาะ นักปราชญทองถ่ิน และ ผูนําชุมชน  

สถานีวิทยุชุมชนมีการผลิตรายการเองประมาณรอยละ 90 หรือ กวา 4 ใน 5 จากจํานวนรายการท้ังหมด 

เนื้อหารายการท่ีสถานีผลิตเองมีความหลากหลาย สวนใหญจะเสนอ รายการสาระความรูเปนหลัก รองลงมาเปน

รายการขาวสารซึ่งเปนขาวสารภายในชุมชน อันดับท่ี 3 เปนรายการบันเทิงท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตในชุมชนและ

วัฒนธรรม ท้ังนี้ เนื้อหารายการซึ่งสะทอนความเปนชุมชนหรือวัฒนธรรมในชุมชนนับเปนอัตลักษณของวิทยุชุมชน

ท่ีวิทยุกระแสหลักไมสามารถตอบสนองได 

 4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) พบวา สถานีวิทยุชุมชนใชวิธีการใหสมาชิกในชุมชน เรียนรู

ฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเอง โดยเปนความรูและทักษะการดูแล บํารุง ซอมแซมอุปกรณในเบ้ืองตน หากเปน

ทักษะท่ีสูงหรือมีความซับซอนข้ึนจึงมีการปรึกษาผูเช่ียวชาญดานเทคนิคจากภายนอก อยางไรก็ตามสถานีวิทยุยังมี

ความตองการอาสาสมัครทางดานเทคนิคเพิ่มมากข้ึน เพราะการมีสมาชิกในชุมชนเรียนรู ฝกฝนเพื่อดูแลเทคนิค

กันเองทําใหสถานีสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เมื่อสอบถามถึงความตองการการสนับสนุนดานเทคนิค ผล

ปรากฏวา สถานีวิทยุตองการให กสทช. สนับสนุนในรูปแบบตางๆ เชน ใหคําปรึกษาและบริการซอมและตรวจ

เครื่องสง อบรมทักษะความรูทางดานเทคนิคใหกับบุคลากรของสถานี โดยกสทช.ตองเปนเจาภาพในการจัดอบรม

หรือใหบริการดังกลาว นอกจากนี้ยังตองการให กสทช. สนับสนุนเงินทุนในการซอมบํารุงเครื่องสงและจัดหา

เครื่องสงท่ีมีมาตรฐานตรงตามท่ี กสทช.กําหนด รวมท้ัง แกไขปญหา คล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนอยางจริงจัง 

5.  ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีระบบและกลไกการ

บริหารท่ีเปนระบบระดับหนึ่ง โดยกรรมการตระหนักวาคณะกรรมการสถานีควรมีการประชุมของเดือนละ 1 ครั้ง 

รองลงมาเปนการประชุมอยางนอย 1-3 ครั้งตอเดือน และประชุมเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเรงดวนเกี่ยวกับสถานี โดย

ประเด็นในการประชุมนั้นครอบคลุมในสวนของการบริหารจัดการ ท้ังในดานงบประมาณ การพัฒนารูปแบบ

รายการและการแกไขปญหาเชิงเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครในดานตางๆ ซึ่งจะมีการจดบันทึกและ

จัดทํารายงานการประชุมโดยคณะกรรมการจะหมุนเวียนกันปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว นอกจากนี้ สถานีวิทยุยังเปด

โอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ โดยผูฟงนิยมใชวิธีการพูดคุยผานผู จัดรายการหรือ
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คณะกรรมการผานทางโทรศัพท มากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากชุมชนตาม

หลักการวิทยุชุมชน 

การบริหารจัดการดานการเงิน สถานีวิทยุชุมชนจะมีการบันทึกและเปดเผยบัญชีรายรับรายจายของสถานี 

โดยสถานีมีการแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การประกาศออกอากาศผานสถานีหรือติดไวดานหนาสถานี ซึ่งทํา

ใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใจของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ในกรณีท่ีมีเรื่องรองเรียน สถานีจะนําเรื่องรองเรียนเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขมากท่ีสุด รองลงมาใชวิธีการใหหัวหนาสถานีหรือ

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางแกไขเปนรายกรณีซึ่งไมตองเขาท่ีประชุมแตจะมีการหารือกันแบบไมเปนทางการ 

 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจูงใจของสถานีเพื่อใหชุมชนสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุ

ชุมชน โดยวิเคราะหตามกรอบหลักการตลาด 4P ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑหรือรายการ (Product) พบวา รายการมีเนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการทําให

ทันขาวสารตางๆ และสามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตได เนื้อหารายการมีเรื่องราวของชุมชน ไดแก            

ภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิของชุมชน หรือสิทธิของบุคคล ผูฟงติดตามรับฟงรายการตอเนื่องจากการมีรูปแบบการจัด

รายการและลีลาการจัดรายการ โดยผูจัดรายการตองส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย และจะติดตามรับฟงอยาง

ตอเนื่องหากผูจัดรายการมีความรูความเช่ียวชาญและรับผิดชอบมาจัดรายการอยางสม่ําเสมอ 

2. ราคาหรือจํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) พบวา ชุมชนใหการสนับสนุนวิทยุชุมชนมาก

ท่ีสุด คือบริจาคเงิน รองลงมา คือ การเขามาเปนอาสาสมัครชวยงานวิทยุชุมชน และสุดทาย คือ บริจาคส่ิงของ

ใหแกวิทยุชุมชน โดยการสนับสนุนนี้มักเปนแบบครั้งคราว เชน รวมทอดผาปาบํารุงสถานี และเหตุผลในการ

สนับสนุนนี้ ผูฟงมองวารายการมีเนื้อหารายการท่ีสอดคลองกับความตองการ มีการแจงขาวสารใหชุมชนทราบทุก

วัน สถานีชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน อยากใหสถานีอยู ไดและพัฒนาเพราะสถานีเปนของชุมชน สวน

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสถานีใหดีข้ึนตอไป คือ เพิ่มความหลากหลายของผูมารวมจัดรายการ เพิ่มความ

หลากหลายของเนื้อหารายการใหครอบคลุมกลุมเยาวชน ผูหญิง และผูสูงอายุใหมากข้ึน และ มีการจัดหาอุปกรณ

เครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการออกอากาศ 

3. สถานท่ีต้ัง (Place) พบวาสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในสถานีท่ีเหมาะสม ผูฟงเดินทางไปมาสะดวก เขาถึง

ไดสะดวก เนื่องจากต้ังอยูในพื้นท่ีสาธารณะ คือวัดและท่ีสาธารณะของหมูบาน  โดยเหตุผลท่ีไปสถานีวิทยุชุมชน

เปนประจํา เพราะตองมาทําบุญหรือปฏิบัติศาสนกิจหรือมาทําธุระในบริเวณใกลเคียงจึงถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนัก

จัดการของสถานีวิทยุชุมชน รวมประชุม รวมกิจกรรม และรวมบริจาคไปพรอมกัน 

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) พบวา กลยุทธสรางแรงจูงใจในการสนับสนุนสถานี

ตองมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ สิทธิของชุมชน สิทธิของบุคคล ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม โดยกลยุทธท่ีจะสราง

แรงจูงใจไดเพิ่มข้ึน คือ การถายทอดสดกิจกรรมในชุมชน การประกาศรายช่ือผูบริจาค รณรงคการใชสิทธิชุมชน  
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สวนการคงความเปนอัตลักษณหรือตัวตนของวิทยุชุมชน เพื่อใหชุมชนสนับสนุนวิทยุชุมชนมากข้ึน คือ ควรเนนการ

พัฒนาความสามารถของผูจัดรายการ ควรเพิ่มการมีสวนรวมของผูฟง และ ควรสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี  

 

 

4.2  ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือ 

การวิเคราะหคุณสมบัติของวิทยุชุมชน 

การวิเคราะหคุณสมบัติของวิทยุชุมชน นอกจากจะวิเคราะหตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน ซึ่งไดแก 

ชุมชนเปนเจาของ บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน และเพื่อประโยชนของชุมชนแลว ยังไดมีการลงพื้นท่ี

ศึกษาการดําเนินงานของวิทยุชุมชน การสัมภาษณ รวมท้ังการสนทนากลุมเพื่อยืนยันตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติ

ของวิทยุชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังนี้ 
 

1. ชุมชนเปนเจาของสถานี  คุณสมบัติท่ีสําคัญของวิทยุชุมชนท่ีจะทําใหสถานีวิทยุชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

และอยูรอดไดอยางยั่งยืน อันดับแรก คือ ตองมีชุมชนเปนเจาของ เพราะชุมชนจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานทุก

อยางของสถานีวิทยุชุมชน ท้ังเรื่องงบประมาณ ส่ิงของ และอาสาสมัคร โดยวิทยุชุมชนไมจําเปนตองพึ่งพาการหา

รายไดดวยการโฆษณาก็ได เชน สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา คล่ืนความถ่ี FM 93.00 

MHz กอต้ังและเริ่มดําเนินการเมื่อปพ.ศ. 2545 โดยศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน ซึ่งเปนศูนยประสานงานของ

ธนาคารหมูบานตางๆ จํานวน 37 แหง ในพื้นท่ี 4 ตําบลของอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยทุกหมูบานจะมี

ธนาคาร และมีกิจกรรมออมทรัพยทุกเดือน แลวจะมีการจัดสรรปนสวนผลกําไรแบงปนใหแกสมาชิกของชุมชน 

เชน นําเงินมาพัฒนาหมูบาน หรือพัฒนาสถานีวิทยุชุมชน หรือจัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการใหแกสมาชิกในชุมชน

เมื่อยามเจ็บปวย หรือเปนทุนการศึกษาใหแกบุตรหลาน เปนตน  

การกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ินแหงนี้ ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบานตองการใหสถานีเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร หรือกิจกรรมความเคล่ือนไหวตางๆของชุมชนใหคนในชุมชนไดรับทราบท้ัง 4 

ตําบล โดยนอกจากไดกอต้ังสถานีแลว ยังอาสาสมัครมาจัดรายการวิทยุ และคอยสนับสนุนคาน้ําคาไฟใหเปน

ประจําทุกเดือน ทําใหสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้อยูรอดได โดยไมจําเปนตองมีโฆษณามากวา 11 ปแลว 

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี จังหวัดลําพูน คล่ืนความถ่ี FM 103.75 MHz ไดกอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2547 โดย 

สมาคมวิทยุชุมชนอําเภอล้ี ซึ่งเปนองคกรหนึ่งของเครือขายองคกรตางๆในอําเภอล้ี ท่ีมีสมาชิกกวา 60 คน มาจาก

คนในชุมชน และมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการจํานวน 15 คน ท่ีมาจากตัวแทนของเครือขาย

องคกรตางๆ ในอําเภอล้ี กอนท่ีจะกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ีนั้น คณะผูกอต้ังจะตองขอฉันทามติจากคนใน

ชุมชนกอน เพื่อใหเกิดการรับรูและยอมรับสถานี จึงจะต้ังสถานีวิทยุชุมชนได ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการกอต้ัง

สถานีนี้คือ ตองการใชเปนเครื่องมือในการส่ือสารของคนในชุมชน และใหเกิดการเทาทันขอมูลขาวสารจาก
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ภายนอก เนื่องจากอําเภอล้ีอยูในหุบเขา ไมสามารถรับฟงคล่ืนจากสถานีแหงอื่นได และเกิดปญหาภัยธรรมชาติอยู

เปนประจําทุกป ซึ่งปจจุบันนี้ดําเนินงานวิทยุชุมชนมาแลวกวา 8 ป 

ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM 91.00 MHz ไดกอต้ังและดําเนินงานวิทยุชุมชนมาต้ังแตป

พ.ศ. 2550 โดยกลุมเยาวชนตนกลา และศูนยเพื่อนองหญิง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนองคกรสาธารณะ

ประโยชนในชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมกลุมกันของพอแมผูปกครอง เด็ก เยาวชน และสตรี ตลอดท้ังผูนําชุมชนใน

ระดับอําเภอ เพื่อรวมกันปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว รวมถึงการคามนุษยเด็กและ

สตรีดวย จึงกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน เพื่อตองการใชวิทยุเปนชองทางแจงเหตุราย เตือนภัยตางๆเกี่ยวกับการคา

มนุษยในชุมชน ซึ่งดําเนินงานมาแลวกวา 6 ป  

สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) จ.เชียงใหม คล่ืนความถ่ี FM 88.75 MHz ได

กอต้ังและดําเนินการโดย เครือขายองคกรในชุมชน อ.ดอยหลอ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 21 องคกรใน

อําเภอดอยหลอ เมื่อปพ.ศ. 2549 ซึ่งไดแก สภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลอ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล กลุมแมบาน

สตรีของชุมชน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังสถานีเพื่อเปนส่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของชุมชน อนุรักษสืบ

สานภูมิปญญาของทองถ่ิน ตลอดท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกคนในชุมชน ดังคําขวัญประจําสถานีวิทยุท่ีวา 

“คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา” ซึ่งปจจุบันนี้ไดดําเนินงานมาแลวกวา 6 ป 

สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จ.เชียงใหม คล่ืนความถ่ี FM 99.25 MHz กอต้ังเมื่อปพ.ศ. 2550 โดย

เครือขายองคกรชุมชนของอําเภอจอมทอง ซึ่งประกอบไปดวยกลุมองคกรตางๆในชุมชน เชน กลุมผูติดเช้ือ HIV 

กลุมเด็กและเยาวชน กลุมปาชุมชน กลุมลุมน้ําแมวาง กลุมชนเผา เปนตน  

ซึ่งกอนจะเปดตัวสถานีอยางเปนทางการในปพ.ศ. 2550 นั้น ทางกลุมองคกรชุมชนไดมีกระบวนการ

เตรียมความพรอมวิทยุชุมชนมากอน ต้ังแตป พ.ศ. 2545 ดวยการสงตัวแทนของชุมชนเขารวมฝกอบรมกับ

เครือขายองคกรวิทยุชุมชนเชียงใหม และขอยืมเครื่องสงจากเครือขายวิทยุชุมชนในภาคเหนือมาทดลอง

ออกอากาศ ซึ่งพอคนในชุมชนมีความตองการสถานีวิทยุชุมชนแลว ในป พ.ศ. 2549 ทางคณะผูกอต้ังจึงไดเริ่ม

ดําเนินการทอดผาปาระดมเงินบริจาคจากคนในชุมชน เพื่อมาซื้อเครื่องสงใหมท่ีเปนของสถานี และคืนเครื่องสงท่ี

ยืมมากลับคืนใหแกเครือขายวิทยุชุมชนในภาคเหนือ ซึ่งปจจุบันสถานีไดดําเนินงานวิทยุชุมชนมาแลวกวา 6 ป 
 

2. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน ในรูปของอาสาสมัคร และไม

แสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ  คุณสมบัติของวิทยุชุมชนท่ีโดดเดน นอกจากชุมชนเปนเจาของสถานีแลว ชุมชน

จําเปนตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนในรูปของอาสาสมัครดวย คือ การ

เปนหัวหนาสถานี การเปนคณะกรรมการสถานี และการเปนอาสาสมัครในฝายงานตางๆของสถานี ดังเชน สถานี

วิทยุชุมชนคนจอมทอง มีหัวหนาสถานี คือ บาทหลวงหรือผูนําศาสนา สวนคณะกรรมการก็มาจากเครือขายองคกร

ตางๆของชุมชนในระดับอําเภอจอมทอง เชน กองทุนสวัสดิการของชุมชน กลุมผูสูงอายุของชุมชน กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนน้ําด่ืม สภาองคกรชุมชน กลุมสตรีของโบสถ เปนตน และอาสาสมัครในดานตางๆ นั้น ไดแก ดานการจัด
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รายการวิทยุ ดานการเงินและบัญชี ดานเทคนิคของสถานี ฯลฯ บางสถานีอาสาสมัครก็ดํารงตําแหนงเปน

คณะกรรมการสถานีอยูดวยแลวเขามาชวยจัดรายการใหแกสถานี บางสถานีก็มาจากการเปนผูฟงของสถานีกอน 

แลวคอยๆพัฒนาเขามาเปนอาสาสมัครชวยงานดานตางๆของสถานี เชน นางลัดดา กองบุปผา เดิมเปนผูฟง

รายการ ตอมาอาสาสมัครเขามาชวยงานดานการเงินของสถานี และชวยจัดทําเอกสารตางๆของสถานีวิทยุชุมชน

คนจอมทอง เปนตน 

คุณสมบัติท่ีโดดเดนของวิทยุชุมชนในการบริหารจัดการอีกขอหนึ่ง คือ สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญยืน

หยัดท่ีจะแสวงหารายไดแบบไมมีโฆษณาในเชิงธุรกิจ หรือมีผลกําไรเพื่อการคา เพื่อรักษาความเปนอิสระ และเปน

กระบอกเสียงของชุมชนทุกกลุม ดังเชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) ดําเนินงาน

มาแลวกวา 6 ป ยืนหยัดท่ีจะไมมีโฆษณามาโดยตลอด ซึ่งอยูไดดวยเงินบริจาค จากการระดมทุนทอดผาปา และรับ

ถายทอดสดกิจกรรมตางๆของชุมชน ทําใหมีรายไดเล้ียงสถานีปละแสนกวาบาทจนถึงทุกวันนี้ 
  

3. มุงตอบสนองประโยชนของชุมชนเปนหลัก  สถานีวิทยุชุมชนมุงรับใชชุมชนเปนหลัก ซึ่งหากศึกษาจาก

วัตถุประสงคในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนแตละแหงจากเอกสาร และจากการสอบถาม จะพบวา สถานีวิทยุชุมชน

ทุกแหงจะกําหนดวัตถุประสงคของสถานีไววา เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารเรื่องราวตางๆของชุมชน หรือเพื่อให

เทาทันสถานการณขาวสารจากภายนอกชุมชน หรือเพื่อเตือนภัยตางๆ เปนตน ดังเชน ศูนยการเรียนรูตนกลา      

เรดิโอ จ.เชียงราย มีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพื่อแจงขาวสาร เตือนภัยเกี่ยวกับการคามนุษยเด็กและสตรี ซึ่งมีมาก

ในชุมชน รวมท้ังปกปองพิทักษสิทธิเด็กท่ีเกิดจากการทารุณกรรมเด็ก หรือเกิดจากการใชความรุนแรงกับเด็กใน

ครอบครัว เปนตน 

นอกจากจะมีวัตถุประสงคในการกอต้ังท่ีชัดเจนแลว การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน โดยเฉพาะการ

กําหนดผังรายการของสถานี ก็ยังเนนใหนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเปนขอมูลขาวสารในทองถ่ินมากกวาขอมูล

ขาวสารจากภายนอกทองถ่ินดวย ดังเชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) มีรายการท่ี

คนในทองถ่ินผลิตรายการเองท้ังหมดรอยเปอรเซ็นต ซึ่งเนนนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเปนการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมของทองถ่ิน และไดมีการออกไปถายทอดสดกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน งานศพ งาน

แตงงาน งานบุญตางๆ เปนตน 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปคุณสมบัติท่ีโดดเดนหรือสําคัญของวิทยุชุมชนในภาคเหนือไดดังนี้ 
 

1. ชุมชนเปนเจาของ ซึ่ง “ชุมชน” ในภาคเหนือนี้มีลักษณะเปนองคกรภาคประชาสังคม ท่ีประกอบดวย

หลากหลายกลุมในชุมชน แลวรวมตัวกันเปนองคกรใหญ เพื่อดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือพัฒนา

ชุมชนของตนใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง เชน เครือขายองคกรชุมชนจอมทอง จ.เชียงใหมเกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2545 

ประกอบดวยสภาชุมชน กลุมสตรีของโบสถ กลุมผูติดเช้ือ HIV กลุมเด็กเยาวชน กลุมสวัสดิการชุมชน กลุมลุมน้ํา

แมวาง กลุมปาชุมชน เปนตน แลวจึงกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนในปพ.ศ. 2550  
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2. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ ดําเนินงานในรูปแบบอาสาสมัคร ซึ่งยืนหยัดท่ีจะไมแสวงหา

ผลกําไรในเชิงธุรกิจ เพื่อรักษาความเปนอิสระ และเปนปากเสียงของชุมชน เชน การมีโครงสรางการบริหารจัดการ

ของสถานี ท่ีประกอบไปดวยหัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครฝายตางๆ เปนตน และทุกสถานีมี

รายได ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลัก โดยไมมีโฆษณามาต้ังแตกอต้ังจนถึงปจจุบันนี้หลายปแลว  

3. การกอต้ังและดําเนินงานของวิทยุชุมชนเพื่อมุงรักษาผลประโยชนและความตองการของชุมชน ซึ่ง

สามารถสะทอนผานสัดสวนของรายการท่ีชุมชนผลิตเอง และเนนนําเสนอขอมูลขาวสารของชุมชนเปนหลัก รวมท้ัง

การมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตางๆของชุมชนตลอดมา  

อนึ่ง จากคุณสมบัติเหลานี้ ผูวิจัยไดนําไปตรวจสอบขอมูลยืนยันอีกครั้งในการประชุมกลุมยอย (Focus 

Group) และแบบสอบถาม โดยผลการวิจัยพบวา ผูเขารวมประชุมไดเรียงลําดับความสําคัญคุณสมบัติหรือลักษณะ

ของวิทยุชุมชนไว 4 ประการเชนกัน และมีความคลายคลึงกันกับขอมูลขางตน กลาวคือ อันดับหนึ่ง ชุมชนเปน

เจาของ อันดับสอง คือ ไมแสวงหากําไร และไมมีโฆษณาเชิงธุรกิจ อันดับสาม คือ เนื้อหารายการตองเปน

ประโยชนตอชุมชน และอันดับสุดทาย คือ มีอาสาสมัครในชุมชนรวมทํางาน  

 

การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบหลักการบริหารจัดการ 5M  

1. ความพรอมดานบุคลากร (Man) 

เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนมีลักษณะการดําเนินงาน โดยใชระบบอาสาสมัคร ดังนั้น บุคลากรจึงถือเปน

ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่ง โดยสวนใหญจะประกอบไปดวย หัวหนาสถานี 

คณะกรรมการของสถานี และอาสาสมัครในดานตางๆ โดยมีผลการวิจัยดังนี้  
 

1.1  หัวหนาสถานี 

หัวหนาสถานีจะเปนหลักในการบริหารจัดการทุกอยางของสถานี  ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ซึ่งบทบาทหนาท่ีโดยสวนใหญ ไดแก การประสานงานบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับสถานีในเรื่องตางๆ 

การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของอาสาสมัครทุกฝาย การจัดประชุมคณะกรรมการ เปนตน และโดย

สวนใหญหัวหนาสถานีจะมีวาระการดํารงตําแหนง 1-2 ป แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับกฎระเบียบของแตละสถานีดวย 

ดังเชน หัวหนาของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ีจะมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ซึ่งหัวหนาสถานีคนปจจุบัน เปนคน

ท่ี 3 แลว  

นอกจากนี้ หัวหนาสถานีก็จะไมไดรับคาตอบแทนใดๆ เหมือนกับเจาหนาท่ีประจํา ดังนั้น จึงตองเปน

บุคคลท่ีเสียสละ รับผิดชอบงาน และทุมเทใหกับงานของสถานีอยางแทจริง และเมื่อสอบถามเพื่อยืนยันขอมูลจาก

การประชุมกลุมยอยทําใหพบขอมูลเพิ่มเติมวา สถานีวิทยุชุมชนตางๆ เริ่มมีการปรับเปล่ียนบุคคลท่ีจะมาดํารง

ตําแหนงเปนหัวหนาสถานีตามประกาศกฎเกณฑของกสทช.แลว เชน หามนักการเมืองทองถ่ินเปนหัวหนาสถานี
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วิทยุชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี ฯลฯ เชนในกรณีสถานีวิทยุ

ชุมชนคนจอมทอง ซึ่งเดิมนายรุงสุริยา เชียงชีระ เปนหัวหนาสถานี แตเมื่อไปเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ขวงเปา จึงตองปรับเปล่ียนนายรุงสุริยาไปเปนกรรมการท่ีปรึกษาแทน เปนตน  
  

1.2  วิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาสถานีวิทยุชุมชน  

วิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือ มีดวยกันหลายวิธี โดยการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมจะ

เปนหัวหนาสถานีเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด มีถึงรอยละ 31.03 รองลงมาคือ เลือกกันเองในชุมชน รอยละ 

27.59 และวิธีการอื่นๆ คือ หัวหนาขององคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน เปนหัวหนาสถานีวิทยุชุมชน

โดยตําแหนง ซึ่งมีรอยละ 27.59 เชนกัน สวนวิธีการคัดเลือกจากตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชนนั้น เปนวิธีการท่ี

นิยมใชกันนอยท่ีสุด มีเพียงรอยละ 13.79 เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.6) 

สถานีวิทยุชุมชนท่ีคัดเลือกหัวหนาสถานีดวยวิธีการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม และคัดเลือกกันเองในชุมชน คือ 

สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) และสถานีวิทยุชุมชนคน

รักถ่ิน สวนสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี ซึ่งกอต้ังโดยสมาคมวิทยุชุมชนอําเภอล้ี และศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ ซึ่ง

กอต้ังโดยกลุมเยาวชนตนกลา จะใหหัวหนาองคกรท่ีกอต้ังสถานี ดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนโดยปริยาย 
 

1.3  คณะกรรมการของสถานี 

คณะกรรมการของสถานีมีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและคอยกํากับดูแลใหการดําเนินงานของ

สถานีเปนไปตามนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการโดยสวนใหญจะเปนอาสาสมัครเขามาทําหนาท่ีของสถานีวิทยุชุมชน 

โดยไมมีคาตอบแทน และจํานวนของคณะกรรมการโดยสวนใหญก็จะมีจํานวนต้ังแต 5-20 คน  
 

1.4  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชน 

คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญไดมาจากการคัดเลือกสมาชิกหรือคณะกรรมการขององคกรท่ี

กอต้ังหรือดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนเปนหลัก มีมากถึงรอยละ 41.38 รองลงมาคือ การคัดเลือกจากตัวแทนของ

กลุมตางๆ ในชุมชน มีรอยละ 34.48 และคัดเลือกกันเองในชุมชน มีรอยละ 17.24 มีเพียงรอยละ 6.90 เทานั้น ท่ี

ใชวิธีการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมจะเปนคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.7)  

ท้ังนี้ วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนนั้น เกือบทุกสถานีจะใชหลายวิธีผสมผสานกัน 

เพื่อใหไดคณะกรรมการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาว

ประชา) คัดเลือกกรรมการสถานีจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลอ ซึ่งเปนองคกรท่ีดําเนินการเปน

หลัก คัดเลือกกันเองในชุมชน รวมถึงเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมจะเปนคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนดวย 
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1.5  องคประกอบของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญจะประกอบดวยผูนําชุมชนมากท่ีสุด 

มีจํานวนรอยละ 20 ซึ่งผูนําชุมชน มีท้ังผูนําท่ีมาจากองคกรภาครัฐ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และผูนําท่ีมาจาก

องคกรภาคประชาชน ไดแก ประธานเครือขายองคกรชุมชน ผูอํานวยการศูนยเพื่อนองหญิง พระสงฆ ฯลฯ 

รองลงมาเปนผูแทนจากกลุมผูสูงอายุ มีรอยละ 17.33 และเปนผูแทนจากกลุมเด็ก เยาวชน และผูหญิง มีรอยละ 

14.68 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.8) 

ท้ังนี้ ผูใหขอมูลใหเหตุผลเพิ่มเติมในการประชุมกลุมยอยวา การท่ีสัดสวนคณะกรรมการสถานีเปนกลุม

ผูนําชุมชนมากท่ีสุด เนื่องจากผูนําชุมชนเหลานี้สามารถดึงความรวมมือจากคนในชุมชนได ท้ังเรื่องอาสาสมัคร 

งบประมาณ และส่ิงของ ซึ่งจะสงผลใหสถานีวิทยุชุมชนเกิดความเขมแข็งและอยูรอดได แตอยางไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาตามหลักเกณฑของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ยอมขัดแยงกัน จึงทําใหสถานีวิทยุชุมชนมีการปรับเปล่ียนองคประกอบ

ของคณะกรรมการในระยะหลัง ดวยการใหผูนําชุมชนกลุมนี้เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสถานีแทน  
 

1.6  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน 

จากผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติท่ีคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนควรมีมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ 

คิดเปนรอยละ 22.45 เนื่องจากการเปนคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนนั้นตองทํางานดวยจิตอาสา ไมไดรับ

ตอบแทนใดๆ อยูแลว ความรับผิดชอบในหนาท่ีตองานสวนรวมจึงตองมากอนคุณสมบัติในขออื่นๆ อันดับสอง คือ 

ความเสียสละ คิดเปนรอยละ 20.41 และอันดับสาม คือ ตองมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 

17.34 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.9) 

สวนคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนจําเปนตองมีเชนกัน ไดแก มีความซื่อสัตย สุจริต 

เขาใจหลักการวิทยุชุมชน เขาใจปญหาของชุมชนเปนอยางดี มีทักษะการพูดท่ีโนมนาวใจ มีทักษะการบริหารงานท่ี

ดี มีมนุษยสัมพันธ เปนท่ียอมรับของสังคม ใฝรูและมีความคิดสรางสรรค 

ท้ังนี้ เมื่อนําผลการศึกษาขางตนมาตรวจสอบยืนยันในการประชุมกลุมยอย พบวา คุณสมบัติของ

คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนท่ีควรมีมากท่ีสุด คือ การเปนคนดี ไดแก การมีความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย 

สุจริต อันดับสอง คือ การมีความรูความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ และอันดับสาม คือ การเขาใจตอหลักการของ

วิทยุชุมชน โดยผูเขาประชุมใหเหตุผลวา หากคนทํางานวิทยุชุมชนเปนคนดีแลว ปญหาอื่นๆเกี่ยวกับการดําเนินงาน

วิทยุชุมชนก็จะไมเกิดข้ึน สามารถท่ีจะเรียนรูทักษะการทํางานในดานตางๆ ได  
 

1.7  ปญหาของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานีมีปญหาดานเวลาในการทํางานมากท่ีสุด มีจํานวนถึงรอยละ 

64.28 เนื่องจากคณะกรรมการมีภารกิจสวนตัวและงานสวนรวมในชุมชนจํานวนมาก จึงไมมีเวลาวางท่ีตรงกัน ทํา
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ใหการนัดประชุมคณะกรรมการเปนไปดวยความยากลําบาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการขาดความรับผิดชอบ มี

รอยละ 21.43 และอันดับสาม คือ คณะกรรมการไมมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ มีรอยละ 14.29 ซึ่งไดแก 

งานดานการจัดรายการวิทยุ และงานดานเทคนิค (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.11) 
 

1.8  อาสาสมัคร 

จากผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครดานการจัดรายการวิทยุ มีจํานวนระหวาง 3 - 40 คน โดยสถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีมีจํานวนอาสาสมัครดานการจัดรายการวิทยุมากท่ีสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี มีจํานวนท้ังส้ิน 40 

คน รองลงมา คือ สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน มีจํานวนอาสาสมัคร 25 คน และสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ 

(คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) มีจํานวนอาสาสมัคร 9 คน รวมท้ังเปนผูแทนจากหนวยงานตางๆ หมุนเวียนกันมาจัด

รายการอีก 8 หนวยงาน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.12) 

สวนอาสาสมัครทางดานเทคนิค พบวา สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญจะมีอาสาสมัครดานเทคนิค จํานวน

ระหวาง 1 - 3 คน โดยสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน จังหวัดพะเยามีอาสาสมัครท่ีหมุนเวียนกันมาดูแลดานเทคนิคดาน

เทคนิคมากท่ีสุด คือ 3 คน สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีอาสาสมัครดานเทคนิคนอยท่ีสุด เพียง 1 คน คือ สถานีวิทยุ

ชุมชนคนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.13) 

การศึกษาดานอาสาสมัครทางดานการเงินและบัญชี พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีจํานวนอาสาสมัครดาน

การเงินและบัญชี จํานวนระหวาง 1 - 4 คน ซึ่งโดยเฉล่ียสถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงจะมีอาสาสมัครดานการเงิน

และบัญชีประมาณ 2-3 คน สาเหตุท่ีจําเปนตองมีอาสาสมัครดานการเงินและบัญชีมากกวา 1 คน เนื่องจากมีความ

เกี่ยวของดานผูมีสิทธิ์เบิกจายบัญชี 2 ใน 3 และเพื่อความโปรงใส ตรวจสอบดานการเงินงายดวย (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.14) 
 

1.9  ปญหาของอาสาสมัครสถานีวิทยุชุมชน 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีปญหาอาสาสมัครทํางานไมสม่ําเสมอหรือไมตอเนื่องมากท่ีสุด 

ถึงรอยละ 60.61 โดยเฉพาะดานการจัดรายการวิทยุ เนื่องจากอาสาสมัครติดภารกิจสวนตัว ทําใหไมสามารถมาจัด

รายการอยางสม่ําเสมอได สถานีวิทยุชุมชนท่ีประสบปญหานี้บอย ไดแก ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ และสถานี

วิทยุชุมชนคนเมืองล้ี ปญหารองลงมา คือ อาสาสมัครไมเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน มีรอยละ 21.21 ซึ่งพบในศูนย

การเรียนรูตนกลาเรดิโอ รองลงมาอันดับสาม คือ อาสาสมัครใชวิทยุชุมชนเปนชองทางในการแสวงหาประโยชน

สวนตน มีรอยละ 12.12 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.15) เชนท่ีพบในสถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง สถานี

วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) ซึ่งปญหานี้ มักจะพบในชวงแรกๆ ของการกอต้ังสถานีวิทยุ

ชุมชน แตปจจุบันนี้ไมคอยพบแลว  
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1.10  เจาหนาท่ีประจําของสถานีวิทยุชุมชน 

เนื่องจากปญหาอาสาสมัครไมสามารถมาจัดรายการวิทยุไดอยางสม่ําเสมอ เพราะติดภารกิจสวนตัว หรือ

งานประจํา สถานีวิทยุชุมชนจึงแกไขปญหาดวยการมีเจาหนาท่ีประจําของสถานีอยางนอย 1 คน เพื่อคอยทําหนาท่ี

ดังกลาวแทนอาสาสมัคร หรือคอยเอื้ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ ของสถานี 

เจาหนาท่ีประจําของสถานีวิทยุชุมชน มีท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน โดยสถานีท่ี

เจาหนาท่ีไดรับคาตอบแทน มีรอยละ 48 นอยกวาสถานีท่ีเจาหนาท่ีไมไดรับคาตอบแทน ท่ีมีรอยละ 52 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.16) โดยสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีเจาหนาท่ีประจําสถานีไดรับคาตอบแทน ไดแก สถานีวิทยุ

ชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง และศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ 

สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเจาหนาท่ีประจําไมไดรับคาตอบแทนนั้น ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี และสถานีวิทยุ

ชุมชนคนรักถ่ิน เนื่องจากไมมีงบประมาณเพียงพอในการใหคาตอบแทน  

ลักษณะการจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีประจําของสถานีวิทยุชุมชนนั้น พบวา สถานีจะจาย

คาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีประจําสถานีเปนรายเดือน โดย สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาว

ประชา) จายคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทองจายคาตอบแทนเดือนละ 1,000-

4,000 บาท แตบางเดือนก็ไมไดจายคาตอบแทนให สวนศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ แมจะจายคาตอบแทนใหแก

เจาหนาท่ีประจําสถานีแตก็ไมสม่ําเสมอ บางเดือนก็จาย บางเดือนก็ไมไดจาย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีแหลงทุน

ใหการสนับสนุน 

อนึ่ง เจาหนาท่ีท่ีไดรับคาตอบแทนจากสถานีวิทยุชุมชน จะมีหนาท่ีรับผิดชอบหลายอยาง โดยหนาท่ีหลักท่ี

ตองรับผิดชอบมากท่ีสุด คือ การควบคุมเครื่องสงและดูแลดานเทคนิค มีรอยละ 29.73 หนาท่ีรองลงมา คือ การจัด

รายการวิทยุ มีรอยละ 27.03 และหนาท่ีอันดับสาม คือ การดูแลการเปด-ปดสถานีและทําความสะอาดสถานี มี

รอยละ 24.32 สวนหนาท่ีอื่นๆ มีรอยละ 18.92 ไดแก การจดบันทึกและรวบรวมเงินบริจาคจากผูฟงทางบาน ท่ีจะ

นํามาใหท่ีสถานีวิทยุชุมชนเปนประจําเกือบทุกวัน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.18) 
 

จากผลการวิจัยขางตน สรุปไดวา ความพรอมดานบุคลากรของวิทยุชุมชน ถือเปนปจจัยสําคัญในการ

ขับเคล่ือนใหวิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานไปได ซึ่งบุคลากรของวิทยุชุมชน ประกอบไปดวย หัวหนาสถานี 

คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครฝายตางๆ เชน ฝายผูจัดรายการวิทยุ ฝายการเงินและบัญชี ฝายเทคนิค เปนตน 

โดยบุคลากรของวิทยุชุมชนท้ังหมดเปนไปตามหลักการของวิทยุชุมชน คือ มีลักษณะอาสาสมัคร มาทํางานวิทยุ

ชุมชนดวยใจ ไมมีคาตอบแทน ยกเวนเจาหนาท่ีประจําของสถานี ดังนั้น บุคลากรท่ีจะมาทํางานวิทยุชุมชน จึงตอง

มีคุณสมบัติเปนคนดีอันดับแรก คือ เปนบุคคลท่ีเสียสละ รับผิดชอบตอหนาท่ีของสวนรวม มีความซื่อสัตยสุจริต 

และอันดับสองคือ มีความรูความสามารถในการงานท่ีตนรับผิดชอบ และอันดับสามคือ มีความเขาใจหลักการของ

วิทยุชุมชน  
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สวนการไดมาของหัวหนาสถานีและคณะกรรมการของสถานีนั้น ในสวนของภาคเหนือจะนิยมใชวิธีการ

คัดเลือกหรือกําหนดโดยองคกรท่ีกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งองคกรท่ีกอต้ังสถานี ก็คือองคกรภาคประชาสังคมใน

ชุมชนนั่นเอง เชน เครือขายองคกรชุมชนอําเภอจอมทอง ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน เปนตน ดังนั้น หัวหนา

สถานีวิทยุชุมชน หรือคณะกรรมการโดยสวนใหญจึงมักเปนตัวแทนจากกลุมตางๆ ท่ีอยูในชุมชนอยูแลว และมี

ศักยภาพในการดึงความรวมมือหรือการมีสวนรวมมาสนับสนุนงานของสถานีวิทยุชุมชนได เชน ประธานเครือขาย

องคกรชุมชน ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอ ผูนําศาสนา เปนตน  

อยางไรก็ตาม ดวยอาสาสมัคร ท้ังคณะกรรมการสถานี ผูจัดรายการวิทยุตางมีภาระงานประจําท่ีตอง

รับผิดชอบ และติดภารกิจสวนตัวหลายอยาง จึงทําใหเกิดปญหาอาสาสมัครไมสามารถมาทํางานวิทยุชุมชนไดอยาง

ตอเนื่องได ไมวาจะเปนการนัดหมายวันประชุมของคณะกรรมการท่ีตรงกัน การขาดการจัดรายการวิทยุ ซึ่งตองจัด

รายการอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ สถานีวิทยุชุมชนจึงแกไขดวยการมีเจาหนาท่ีประจําสถานี 1-2 คน คอยทํา

หนาท่ีดานการจัดรายการ และดานการดูแลควบคุมเทคนิคแทนเมื่ออาสาสมัครไมสามารถมาทํางานไดในชวงเวลา

ดังกลาว 

 

2.  ความพรอมดานการเงิน (Money)  

ความพรอมดานการเงิน ถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานวิทยุชุมชน ซึ่งไดแก การมีเงินทุน การมี

รายรับ-รายจาย การหารายไดท่ีเพียงพอ และการคงความเปนอิสระในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่ง

ความพรอมดานการเงินนอกจากจะสะทอนถึงการมีทักษะท่ีดีในการบริหารจัดการดานการเงินของสถานีวิทยุชุมชน

แลว ยังสะทอนถึงความเขมแข็ง ความรวมไมรวมมือของคนในชุมชนตอสถานีวิทยุชุมชนดวย 
 

2.1  การไดรับการสนับสนุน 

จากผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุชุมชนจะไดรับการสนับสนุนในดานการเงินมากท่ีสุด มีรอยละ 42.55 

รองลงมา คือ ดานอาสาสมัคร มีรอยละ 25.53 และไดรับการสนับสนุนเปนส่ิงของ มีรอยละ 17.03 ตามลําดับ 

สวนการสนับสนุนในดานอื่นๆ มีรอยละ 14.89 ไดแก น้ําด่ืม และอาหาร เปนตน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.19) 
 

2.2  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน 

จากผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนมาจากคนในชุมชนมากท่ีสุด ถึงรอยละ 53.66 

รองลงมา คือ การสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน มีรอยละ 21.95 ซึ่งไดแก วัด โบสถ ศูนยรวมน้ําใจธนาคาร

หมูบาน ศูนยเพื่อนองหญิง เครือขายองคกรชุมชนคนจอมทอง และอันดับสาม คือ การสนับสนุนจากองคกร

ภายนอกชุมชน มีรอยละ 19.51 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.20) เชน สํานักงานปฏิรูปประเทศไทย สภา

คริสตจักรแหงประเทศไทย องคกรคุมครองเด็กหรือ xpact เปนตน  
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ท้ังนี้ เมื่อนําขอมูลขางตนมาตรวจสอบยืนยันอีกครั้งในการประชุมกลุมยอยพบวา สถานีวิทยุชุมชนมีความ

ตองการไดรับการสนับสนุนในดานการเงินมากท่ีสุด โดยสมาชิกในชุมชนควรใหการสนับสนุนมากท่ีเปนสุดอันดับ

หนึ่ง รองลงมาอันดับสอง คือ สถานีจัดกิจกรรมระดมทุนเอง อันดับสาม คือ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากองคกรภายนอก และอันดับสุดทาย คือ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
 

2.3  รูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน 

รูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน พบวา การจัดกิจกรรมระดมทุนประจําป ดวยการทอดผาปา 

สอยดาว ฯลฯ เปนวิธีการหารายไดระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนมากท่ีสุดถึงรอยละ 33.33 รองลงมาคือ ขอรับเงิน

สนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน รอยละ 25.93 และการเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ซึ่ง

ไดแก สํานักงานปฏิรูปประเทศไทย แผนงานส่ือสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชน ฯลฯ มีรอยละ 12.96 ตามลําดับ 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.21) สวนวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 อันดับท่ีกลาวมาแลว สถานีวิทยุชุมชนยังมีการระดม

ทุนดวยการออกไปถายทอดสดตามงานบุญตางๆ ของชุมชน ซึ่งวิธีการนี้กําลังไดรับความนิยมในกลุมของสถานีวิทยุ

ชุมชนในปจจุบันดวย 
 

2.4  รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ 

ผลการศึกษารายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายรับจากการจัด

กิจกรรมระดมทุนประจําปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.1 ไดแก การทอดผาปา โดยรายรับท่ีไดในการจัดกิจกรรม

แตละครั้งอยูระหวาง 10,000 - 100,000 บาท สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงจึงนิยมระดมทุนดวยวิธีการนี้ รายรับ

ของสถานีวิทยุชุมชนจากการระดมทุนอันดับสอง คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน คิดเปนรอยละ 23.81 โดย

สมาชิกในชุมชนจะบริจาคเงินใหแกสถานีวิทยุชุมชนประมาณ 300 -  30,000 บาท ตอป ตกเฉล่ียปละ 10,000-

13,000 บาท และรายรับอันดับสาม ซึ่งมาจากการระดมทุนท้ัง 3 วิธีดวยกัน คือ การรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอก เชน สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย เปนตน การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เชน สํานักงาน

ปฏิรูปแหงประเทศไทย (สปร.) และวิธีการอื่นๆ เชน การถายทอดสดตามงานบุญตางๆ ในชุมชน เปนตน คิดเปน

รอยละ 14.29 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.22-ซ.23) 

สรุปรวมรายรับตอป จากการระดมทุนดวยวิธีการตางๆ ของสถานีวิทยุชุมชนแตละแหง พบวา สถานีวิทยุ

ชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) มีรายรับตอปมากท่ีสุด คือ 150,000 - 200,000 บาท รองลงมา 

ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี และสถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง ซึ่งมีรายรับใกลเคียงกัน คือ 50,000-70,000 

บาทตอป และสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีรายรับจากการระดมทุนนอยท่ีสุด มี 2 สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน 

และศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ มีรายรับประมาณ 20,000-30,000 บาทตอปเทานั้น  

 

 



101 

 

2.5  รายจายของสถานีวิทยุชุมชน 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายจายคาไฟฟามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.26 โดยมีคาไฟฟา

สูงสุด 21,600 บาทตอป และตํ่าสุด 1,200 บาท/ป โดยเฉล่ียจายปละ 10,000 - 20,000 บาท อันดับสองรองลงมา 

คือ คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 22.58 โดยจายคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสูงสุด 12,000 ตอป 

และตํ่าสุด 600-700 บาทตอป ซึ่งเฉล่ียจายปละ 5,000 - 6,000 บาท อันดับสาม คือ คาซอมแซมเครื่องสงและ

อุปกรณในการออกอากาศ คิดเปนรอยละ 19.35 เปนเงิน 70,000 บาทตอป และตํ่าสุด 1,000 บาทตอป เฉล่ียจาย

ปละ 20,000-30,000 บาท และสุดทายอันดับส่ี คือ คาตอบแทนเจาหนาท่ีอาสาสมัคร รอยละ 16.13 โดยจาย

คาตอบแทนสูงสุด 120,000 บาท ตํ่าสุด 1,000 บาทตอป เฉล่ียจายปละ 30,000-40,000 บาท นอกจากรายจาย

หลักๆ ขางตนแลว สถานีวิทยุชุมชนยังมีรายจายเบ็ดเตล็ดดานอื่นๆ ซึ่งเปนรายจายท่ีไมแนนอน เชน คาน้ําด่ืม คา

เดินทางไปรับฟงกฎระเบียนตางๆ ท่ี กสทช. จัดข้ึน เปนตน ซึ่งเฉล่ียรวมแลวไมเกิน 8,000-9,000 บาท/ป 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.24-ซ.25) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือมีรายจายรวมทุกดานจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 

100,000 - 150,000 บาทตอป  
 

2.6  ความตองการใหชวยเหลือดานการระดมทุน 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีความตองการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชนสนับสนุน

ดานเงินทุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.96 ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และสวนอันดับสอง คือ การอบรมเรื่องรูปแบบและ

เทคนิคการระดมทุน มีรอยละ 20.76 และอันดับสาม คือ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการระดมทุนจากสถานี

ท่ีประสบความสําเร็จ มีรอยละ 16.98 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.28) 

ท้ังนี้ เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาสอบถามยืนยันอีกครั้งในการประชุมกลุมยอย พบวา สถานีวิทยุชุมชน

ตองการใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

สนับสนุนดานเงินทุนแกสถานีวิทยุชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ของรายรับท้ังหมด หรือคิดเปน 80,000 - 

100,000 บาท/ป ในสัดสวนระหวางกสทช. และชุมชน รอยละ 50:50 ซึ่งเงินสนับสนุนดังกลาวนี้ สถานีวิทยุชุมชน

จะนําไปใชจายสําหรับคาน้ํา-คาไฟฟามากท่ีสุด รองลงมา คือ คาโทรศัพท-อินเทอรเน็ต และคาซอมเครื่องสง-

อุปกรณ ตามลําดับ  

ผลการศึกษาปจจัยความพรอมดานการเงินของวิทยุชุมชนขางตน จึงสามารถสรุปไดวาส่ิงท่ีชุมชนใหการ

สนับสนุนวิทยุชุมชนมากท่ีสุด คือ ดานการเงิน นั่นเอง โดยเงินท่ีสนับสนุนนั้นไดมาจากสมาชิกในชุมชนเปนหลัก 

และรองลงมาคือ หนวยงานหรือองคกรท่ีกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน เชน ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน ศูนยเพื่อนอง

หญิง เปนตน ซึ่งรูปแบบท่ีวิทยุชุมชนนิยมใชในการระดมทุนหารายไดเขาสถานีมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรม

ทอดผาปา เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว นอกจากคนในชุมชนจะไดมีสวนรวมสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนแลว ยังเปน
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กิจกรรมระดมทุนท่ีใหรายไดมากท่ีสุดดวย ซึ่งมากกวาการจัดกิจกรรมระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ โดยรายไดท่ีไดมา

นั้น วิทยุชุมชนจะนําไปเปนคาใชจายประจําเดือนหลักๆ ไดแก คาไฟฟาของสถานี คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คา

ซอมแซมเครื่องสง และคาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําของสถานี ดานความตองการดานการเงินเพื่อใหเกิดความ

พรอมในการดําเนินการวิทยุชุมชนมากข้ึน พบวา สถานีวิทยุชุมชนตองการใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สนับสนุนเงินทุนแกสถานีวิทยุชุมชนตามกฎหมายมาก

ท่ีสุด โดยควรสนับสนุนไมนอยกวารอยละ 50 ของรายรับท้ังหมด หรือคิดเปน 80,000 - 100,000 บาท/ป ใน

สัดสวนระหวางกสทช. และชุมชน (50:50) เพื่อคงความเปนอิสระในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน และการพึ่งพา

ตนเองของวิทยุชุมชนโดยชุมชนดวย  

 

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material) 

ความพรอมดานเนื้อหา ไดแก ท่ีมาของผังรายการ การผลิตรายการท้ังเนื้อหารายการและรูปแบบของ

รายการ อาสาสมัครดานผูจัดรายการวิทยุ รวมท้ังปญหาอุปสรรค และความตองการในการพัฒนา เพื่อใหรายการมี

คุณภาพ และเกิดประโยชนตอชุมชนมากท่ีสุด ดังนั้นความพรอมดานเนื้อหา จึงเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีไม

นอยไปกวาปจจัยดานอื่นๆ ในการดําเนินงานวิทยุชุมชน 
 

3.1  ท่ีมาของผังรายการ  

จากผลการศึกษา พบวา ผังรายการของสถานีมาจากคณะกรรมการของสถานีประชุมพิจารณาผังรายการ

รวมกันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.86 อันดับสอง มาจากอาสาสมัครเสนอตัวมาจัดรายการท่ีตนสนใจ รอยละ 

26.19 และอันดับสาม คือ คณะกรรมการสอบถามความตองการจากคนในชุมชนหรือผูฟง รอยละ 23.81 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.29) ท้ังนี้ ท่ีมาของผังรายการเกือบทุกสถานีจะใชท้ัง 3 แนวทางขางตนผสมผสานกันในการ

กําหนดผังรายการ  
 

3.2  สัดสวนของรายการ 

รายการท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน จะมีท้ังรายการท่ีผลิตเองและถายทอดสัญญาณหรือรับรายการ

มาจากท่ีอื่น ซึ่งจากการสอบถาม พบวา สถานีวิทยุชุมชนจะผลิตรายการเองมากถึงรอยละ 60.71 มีเพียงรอยละ 

39.29 เทานั้น ท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับรายการมาจากท่ีอื่น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.30) ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนท่ี

ผลิตรายการเองมากท่ีสุด ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี มีจํานวน 34 รายการ รองลงมา คือ สถานีวิทยุชุมชน

คนรักถ่ิน มีจํานวน 19 รายการ และสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชาชน) มีจํานวน 15 

รายการ ตามลําดับ สวนรายการท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่นนั้น คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนจะ

เปนผูพิจารณาวา เนื้อหาของรายการนั้นเกี่ยวของหรือมีผลไดผลเสียกับชุมชนหรือไม อยางไร เชน รายการชวนคิด

ชวนคุยของสํานักงานปฏิรูปประเทศไทย เปนตน  
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3.3  ประเภทเนื้อหาและรูปแบบของรายการ 

จากผลการศึกษา พบวา เนื้อหารายการประเภทบันเทิงมีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.36 รองลงมาคือ 

ประเภทขาวสารและประเภทสาระความรู มีรอยละ 30.88 เทากัน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.31) ซึ่งจากการ

สัมภาษณกรรมการสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญใหความเห็นวา แมวาจะมีเนื้อหารายการประเภทบันเทิงมาก เชน 

เพลง คาว จอย ซอ แตก็เนนใหความบันเทิงท่ีอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม และใหขอคิด

แกชุมชน ไมใชเปนความบันเทิงเพื่อการคา มอมเมาใหบริโภคนิยมจนครอบครัวและชุมชนลมสลาย เชน รายการ

เพลงฮิตติดทุงกับสปอตดีๆ รายการสาระธรรมกับเสียงเพลง รายการขับขานตํานานซอ รายการศิลปพื้นเมือง        

เปนตน  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาหลักเกณฑของวิทยุชุมชนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 พบวา สัดสวนประเภทรายการของวิทยุชุมชนไมเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ผูใหขอมูลในการประชุมกลุมยอยมีความวิตกกังวลตอผลการวิจัยนี้ จึงไดเสนอแนะตอท่ีประชุมใหสถานี

วิทยุชุมชนเริ่มทบทวน ปรับเปล่ียนประเภทเนื้อหาของรายการใหมีสัดสวนประเภทขาวสารและประเภทสาระ

ความรูมากกวาประเภทบันเทิง เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ 

สวนรูปแบบการนําเสนอรายการของสถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญ จะเลือกการนําเสนอในรูปแบบของ

รายการเพลงมากท่ีสุด หรือรอยละ 31.75 เนื่องจากกลุมผูฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนจะเปนกลุมผูสูงอายุท่ีอยู

กับบาน หรือคนทํางานท่ีตองทํางานอยูกับบานโดยสวนใหญก็จะชอบฟงรายการเพลงซึ่งใหท้ังความบันเทิงและ

สาระความรูควบคูกันไป รองลงมาคือ รายการสนทนาหรือรายการสัมภาษณ มีรอยละ 30.16 และอันดับสุดทาย 

คือ รายการขาว มีรอยละ 28.57 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.32) 
 

3.4  ท่ีมาของขอมูลในการจัดรายการวิทยุ 

ขอมูลในการจัดรายการวิทยุชุมชนโดยสวนใหญจะมาจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 34.33 อันดับสองคือ จากส่ือบุคคลในชุมชน มีรอยละ 23.88 ไดแก หมอ ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 

นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน เปนตน และอันดับสาม คือ ขอมูลจากอินเทอรเน็ต มีรอยละ 19.40 ซึ่งโดยสวนใหญ

จะเปนอาสาสมัครดานการจัดรายการวิทยุท่ีเปนกลุมเยาวชน จะนิยมนําขอมูลจากอินเทอรเน็ตมาใชในการจัด

รายการวิทยุ เพราะคนหาขอมูลงายและสะดวก (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.33) 
 

3.5  ประเภทของผูจัดรายการวิทยุ 

จากผลการศึกษา พบวา ผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญจะเปนนักเรียน นักศึกษามากท่ีสุด 

มีรอยละ 26.51 รองลงมาอันดับสองคือ ผูเช่ียวชาญ ไดแก หมอ พยาบาล ตํารวจ ทหาร ฯลฯ มีรอยละ 22.89 

และอันดับสาม คือ นักปราชญชุมชนหรือทองถ่ิน เชน ชางซอ แพทยแผนไทย และผูนําศาสนา เชน พระสงฆ 

บาทหลวง ซึ่งมีรอยละ 18.07 เชนกัน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.34) 
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3.6  ความตองการในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการวิทยุ 

ผลจากการประชุมกลุมยอย พบวา อาสาสมัครมีความตองการเพิ่มพูนความรูในดานการเปนผูประกาศ

หรือผูจัดรายการวิทยุมากท่ีสุด รองลงมา คือ การบันทึกเสียงและการตัดตอ และอันดับสุดทาย คือ การอบรมการ

เขียนบทวิทยุ สวนหนวยงานหรือองคกรท่ีตองการใหจัดฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูนี้ อันดับหนึ่ง ไดแก 

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี อันดับสอง คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อันดับสาม คือ สถาบันวิชาชีพ  

จากผลการศึกษาปจจัยความพรอมดานเนื้อหาของวิทยุชุมชน สามารถสรุปไดวาผังรายการของสถานีใน

ชวงแรกจะมาจากการประชุมพิจารณาหรือกําหนดโดยคณะกรรมการสถานี เมื่อสถานีไดดําเนินการออกอากาศไป

ไดระยะหนึ่ง ก็จะมีการปรับเปล่ียนผังรายการตามขอเสนอแนะจากผูฟงดวย เพื่อใหตอบสนองกับความตองการ

ของผูฟง โดยรายการสวนใหญท่ีบรรจุอยูในผังรายการของสถานีนั้น คนในชุมชนจะเปนผูผลิตรายการเอง ซึ่งมี

จํานวนรอยละ 60 สวนอีกรอยละ 40 นั้น เปนรายการท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่น ซึ่งคณะกรรมการ

ของสถานีก็จะเปนผูพิจารณากันวา เนื้อหาของรายการท่ีรับมาจากท่ีอื่นนั้นมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ หรือมีผลไดผลเสีย

กับชุมชนหรือไม อยางไร  

เมื่อวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของรายการ พบวา เนื้อหารายการสวนใหญจะนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนความ

บันเทิงในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน อาทิ จอย คาว สะลอ ซอ ซึง และเพลง เพื่อใหสอดคลอง

เหมาะสมกับกลุมผูฟงท่ีเปนวัยผูสูงอายุ  ดานผูจัดรายการ พบวา กลุมนักเรียน นักศึกษามาเปนผูจัดรายการมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เชน หมอ ครู ตํารวจ และสุดทาย คือ นักปราชญทองถ่ิน ผูนําศาสนา 

เปนตน  

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูจัดรายการมาจัดรายการไมตอเนื่องและขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุดวย 

ดังนั้น ผูจัดรายการวิทยุชุมชนจึงตองการไดรับการอบรมในดานการจัดรายการวิทยุหรือการเปนผูประกาศเปน

อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ อบรมการควบคุมเทคนิค การบันทึกเทปและการตัดตอ และอันดับสุดทายคือ อบรมการ

เขียนบทวิทยุ โดยหนวยงานท่ีเหมาะสมจะเปนผูจัดอบรมมากท่ีสุด คือ สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน 

 

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) 

ความพรอมดานเทคนิคของวิทยุชุมชนถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหวิทยุชุมชนสามารถดําเนินการ

ออกอากาศได ซึ่งความพรอมดานเทคนิคนี้ ไดแก ความรูและความสามารถทางดานเทคนิคของวิทยุชุมชน ปญหา

ดานเทคนิค เชน คล่ืนแทรก หรือคล่ืนทับซอน เปนตน ปญหาเกี่ยวกับเครื่องสงของสถานี การจัดการแกไขปญหา

ดานเทคนิค รวมท้ังความตองการการสนับสนุนดานเทคนิคจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดของ

ผลการวิจัยดังนี้ 
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4.1  การจัดการดานเทคนิคของสถานี 

การจัดการดานเทคนิคของสถานี พบวา สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญ สมาชิกในชุมชน เชน เจาหนาท่ี

ประจําสถานี และอาสาสมัครดานตางๆ จะเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเอง มากท่ีสุด ถึงรอยละ 45.24 ซึ่ง

การเรียนรูดานเทคนิคนี้ จะเปนเฉพาะกรณีท่ีปญหาดานเทคนิคนั้นไมซับซอนจนเกินไป เชน ไมโครโฟนไมดัง เปด

เพลงแลวเกิดการกระตุก เปนตน แตถาเกิดปญหาท่ีซับซอนมากจนยากจะแกไขไดเอง เชน กรณีเครื่องสงเสีย ทาง

สถานีจะใหชางเทคนิคจากภายนอกชุมชนเขามาดูแล ซอมบํารุงเครื่องสงหรืออุปกรณ ซึ่งวิธีการจัดการดานเทคนิค

นี้อยูในอันดับท่ีสอง มีรอยละ 28.57 สวนอันดับสุดทาย คือ การใหชางเทคนิคมาดูแล บํารุงรักษาเครื่องสงอุปกรณ

เปนระยะมีเพียงรอยละ 14.29 เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.35) เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชน นอกจากจะขาด

แคลนชางเทคนิคภายในชุมชนแลว ชางเทคนิคท่ีอยูภายนอกชุมชนก็มีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับสถานีวิทยุท่ีมีอยู

ในภูมิภาคดวย 
 

4.2  ปญหาดานเทคนิค 

สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญประสบปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนมากท่ีสุด ถึงรอยละ 50 ปญหา

รองลงมา คือ เครื่องสงเสียหรือเส่ือมสภาพ มีรอยละ 28.12 เชน สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน ปจจุบันเปล่ียน

เครื่องสงเปนเครื่องท่ี 3 แลว และปญหาอันดับ 3 คือ กระแสไฟฟามีปญหา เชน ไฟฟากระตุกหรือไฟฟาดับอยูเปน

ประจํา มีรอยละ 15.63 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.37) ซึ่งไดแก สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสี

ขาวเพื่อชาวประชา) 
 

4.3  แนวทางแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาคลื่นแทรกหรือคลื่นทับซอน 

จากผลการศึกษา พบวา เมื่อสถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน จะไมแกไขปญหา

ใดๆ เลยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.83 เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากสถานีวิทยุท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดคล่ืน

แทรก หรือคล่ืนทับซอน และทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กสทช. ก็ไมมีมาตรการอยางจริงจังในการจัดระเบียบ

คล่ืนความถ่ีท้ังหมดดวย อันดับสอง คือ การนําเครื่องสงไปซอมหรือปรับปรุงใหดีข้ึนหรือเพิ่มกําลังสง มีรอยละ 25 

ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน และศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ และการแกไขปญหา

อันดับสาม คือ การเจรจากับสถานีคูกรณี มีรอยละ 16.67 สวนการแกไขปญหาดวยแนวทางอื่นๆ ท่ีนาสนใจ ซึ่ง

สะทอนถึงความเปนเจาของ หรือความเขมแข็งของชุมชนตอสถานี คือ กรณีท่ีสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ 

(คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) ถูกสถานีวิทยุแหงอื่นเบียดทับคล่ืน ทําใหฟงไดไมชัดเจนและท่ัวถึง ทางกลุมผูฟงใน

ชุมชนจึงไดไปวากลาวตักเตือนตอสถานีท่ีเปนตนเหตุใหเกิดปญหา 
 

4.4.  แนวทางแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาเคร่ืองสงเสีย 

แนวทางแกไขของสถานีเมื่อประสบปญหาเครื่องสงเสีย อันดับหนึ่งคือ นําเครื่องสงไปซอม มีถึงรอยละ 

66.67 อันดับสอง คือ ขอยืมเครื่องสํารองจากสถานีอื่น มีรอยละ 16.67 และอันดับสาม รอยละ 13.33 ใชเครื่องสง
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สํารองของสถานีท่ีมีอยู ซึ่งมีกําลังสงนอยกวาเครื่องสงท่ีเสีย (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.39) โดยผลจากการประชุม

กลุมยอยพบวา สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีเครื่องสงสํารอง และมีไวใหสถานีวิทยุชุมชนแหงอื่นในเครือขายไดยืมช่ัวคราว 

เมื่อเครื่องสงเสีย ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี และสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาว

ประชา)  
 

4.5  รูปแบบการบันทึกรายการของสถานี 

รูปแบบการบันทึกรายการของสถานี เพื่อการตรวจสอบตามกฎหมาย พบวา สถานีวิทยุชุมชนโดยสวน

ใหญจะบันทึกไวในคอมพิวเตอรมากท่ีสุด ถึงรอยละ 66.67 อันดับสอง คือ ไมไดมีการบันทึกรายการ มีรอยละ 

16.66 อันดับสาม คือ บันทึกไวในซีดีหรือดีวีดี มีรอยละ 11.11 และอันดับส่ี บันทึกไวในเอ็มพีสาม มีเพียงรอยละ 

5.56 เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.40) ท้ังนี้ เหตุผลท่ีสถานีวิทยุชุมชนไมสามารถบันทึกรายการของสถานี เพื่อ

การตรวจสอบตามกฎหมายได เนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณมากท่ีสุด ซึ่งมีถึง      

รอยละ 41.18 อันดับสอง คือ อาสาสมัครไมมีทักษะการบันทึกรายการ มีรอยละ 32.35 และอันดับสาม คือ             

ไมทราบวามีกฎหมายกําหนดใหบันทึกรายการดวย มีรอยละ 17.65 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.41)  
 

4.6  ความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิค 

ผลจากการประชุมกลุมยอยเมื่อสอบถามความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิคเพิ่มเติม พบวา สถานี

วิทยุชุมชนมีความตองการใหจัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิคมากท่ีสุดอันดับหนึ่งคือ อันดับสองคือ 

การจัดฝกอบรมดานเทคนิค และอันดับสาม คือ ใหการสนับสนุนเปนตัวเงินเพื่อใชในดานเทคนิค โดยตองการให

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีจัดฝกอบรมหรือใหบริการดานเทคนิคแกสถานีวิทยุชุมชนมากท่ีสุด อันดับสอง คือ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และอับดันสาม คือ 

สถาบันวิชาชีพในพื้นท่ี  

ผลจากการศึกษาปจจัยความพรอมดานเทคนิคของวิทยุชุมชนขางตน พอสรุปไดวา บุคลากรของวิทยุ

ชุมชนมีการเรียนรูดานเทคนิคกันเอง ซึ่งการเรียนรูดานเทคนิคนี้ จะเปนความรูและทักษะในการจัดการดูแล

เกี่ยวกับเทคนิคในเบ้ืองตนเทานั้น เชน การควบคุมเสียง การดูแลควบคุมอุปกรณตางๆ ในหองสง เปนตน สวน

ความรูและทักษะดานเทคนิคท่ีซับซอนข้ึน ไดแก การซอมแซมเครื่องสงเมื่อมีปญหา บุคลากรของวิทยุชุมชนยังไม

สามารถจัดการได ตองสงใหผูเช่ียวชาญเฉพาะดานจัดการ ซึ่งสวนใหญอยูภายนอกชุมชน และมีจํานวนจํากัด ใช

เวลารวมเดือนกวาเครื่องสงจะซอมเสร็จ สามารถนํากลับมาใชท่ีสถานีตามเดิม  

อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีเครื่องสงเสีย และสงไปซอม สถานีวิทยุชุมชนก็แกไขดวยการขอยืมเครื่องสง

สํารองจากสถานีอื่นในเครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือมาออกอากาศกอน หรือบางสถานีก็เริ่มมีเครื่องสงสํารองของ

ตนเองประมาณ 1-2 เครื่อง เตรียมไวท่ีสถานีตลอดเวลา อยางไรก็ดี สถานีวิทยุชุมชนยังคงตองการให กสทช. 

ชวยเหลือหรือสนับสนุนความพรอมดานเทคนิค โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีใหบริการคําปรึกษาและ
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ออกตรวจเครื่องสงเปนระยะ รองลงมาคือ อบรมใหความรูดานเทคนิค และสุดทาย คือ ใหกสทช. สนับสนุนดาน

การเงินในการซอมแซมบํารุงเครื่องสง เพราะการซอมแซมเครื่องสงในแตละครั้งนั้นเสียคาใชจายสูงมาก  

สําหรับปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอนซึ่งมาจากสถานีวิทยุแหงอื่นนั้น ถือเปนปญหาใหญและพบบอยมาก

ท่ีสุดของวิทยุชุมชน ดังนั้นวิทยุชุมชนจึงเสนอมายังกสทช. ใหจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีใหภาคประชาชนสามารถ

เขาถึงคล่ืนความถ่ีตามกฎหมายอยางจริงจังดวย 

นอกจากนี้ ในการใหวิทยุชุมชนบันทึกรายการไวเปนหลักฐานตามกฎหมายนั้น จากผลการศึกษาพบวา 

เกือบทุกสถานีไดบันทึกรายการไวในคอมพิวเตอร และซีดีหรือดีวีดีตามลําดับ มีเพียงบางสถานีเทานั้นท่ีไมสามารถ

บันทึกรายการได เพราะไมมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณท่ีใชบันทึก และบุคลากรของสถานีก็ขาดทักษะในการ

บันทึกรายการดวย  

 

5.  ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) 

ความพรอมดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีสะทอนหรือบงบอกถึงความสามารถ

หรือทักษะในการบริหารจัดการท่ีดีของวิทยุชุมชน โดยการบริหารจัดการท่ีดีนั้น ตองมีกระบวนการท่ีเปนระบบอยู

บนหลักการพื้นฐานของวิทยุชุมชน คือ การบริหารงานท่ียึดหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาส

ใหชุมชนเขามาบริหารจัดการสถานีดวยตนเอง รวมท้ังตองมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ท่ีมีความ

โปรงใส พรอมใหชุมชนหรือหนวยงานภายนอกเขามาตรวจสอบไดตลอดเวลา  ท้ังนี้ การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ

นั้น ควรประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การช้ีนํา และการกํากับดูแล ผานการประชุมของสถานี การจด

บันทึกการประชุม การเปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานี 

การแจงหรือรายงานผลการดําเนินงาน หรือสถานการณการเงินของสถานีอยางเปดเผยชัดเจน  

ผลจากการศึกษาพบวา ภาคเหนือมีลักษณะเดนในดานการช้ีนําและการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของ

สถานีเปนไปตามหลักการของวิทยุชุมชน ซึ่งมีความคลายคลึงกับภาคอื่นๆ โดยผูท่ีช้ีนําทางความคิด หลักการของ

วิทยุชุมชนสูการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน คือ หัวหนาสถานีและคณะกรรมการของสถานี ซึ่งสวนใหญเปนผู

ท่ีกอต้ังสถานี และเปนผูนําองคกรพัฒนาตางๆภายในชุมชน เชน กรรมการสภาพัฒนาการเมืองของจังหวัด 

ประธานกลุมสตรี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) เปนตน โดยจะช้ีนําและกํากับดูแลการบริหาร

จัดการสถานีผานระบบกลไกการประชุม กฎระเบียบ ขอบังคับของสถานีท้ังดานการจัดรายการ การแสวงหารายได 

ซึ่งไดแสดงไวอยางชัดเจนภายในสถานี เพื่อใหอาสาสมัครของวิทยุชุมชนทราบ มีความเขาใจท่ีตรงกันในแนวคิด 

หลักการของการดําเนินงานวิทยุชุมชน 

ดังนั้น การวิเคราะหความพรอมดานการบริหารจัดการของสถานีตามประเด็นขางตน จึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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5.1  การประชุมของคณะกรรมการสถานี 

จากผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนมีความถ่ีในการประชุม จํานวน 1-3 เดือนตอครั้ง 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.24 รองลงมา คือ คณะกรรมการจะประชุมกันเมื่อมีเหตุจําเปน คิดเปนรอยละ 40.54 

ซึ่งเหตุจําเปนเรงดวนในการนัดประชุมคณะกรรมการ เชน กฎหมาย นโยบายท่ีเกี่ยวของกับสถานี ปญหาตางๆ 

ภายในสถานี การสงรายงานใหแก กสทช. เปนตน และอันดับสาม คือ สถานีวิทยุชุมชนจะมีการประชุมใหญของ

สถานีเปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีรอยละ 8.12 ท้ังนี้ เพื่อแถลงผลการดําเนินงานใหแกชุมชนไดรับ

ทราบและจัดงานทอดผาปาระดมทุนประจําป ซึ่งไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ีและสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอย

หลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.42) เมื่อนําขอมูลดังกลาวไปตรวจสอบยืนยันอีกครั้งใน

การประชุมกลุมยอยพบวา ไดขอมูลตรงกัน คือ โดยสวนใหญจะมีการประชุมคณะกรรมการ 1-3 เดือนตอครั้ง และ

รองลงมาคือ มีการประชุมเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จําเปน เรงดวนท่ีคณะกรรมการตองมาปรึกษาหารือรวมกัน  

สวนประเด็นปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการสถานีนั้นมักเปนเรื่องเกี่ยวกับรายการวิทยุมากท่ีสุด 

มีรอยละ 27.42 อันดับสอง คือ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานี มีรอยละ 25.81 อันดับสาม คือ เรื่อง

เกี่ยวกับงบประมาณ และปญหาเชิงเทคนิค ซึ่งมีรอยละ 19.35 เทากัน สวนประเด็นปรึกษาเรื่องอื่นๆ เชน งานบุญ 

หรือกิจกรรมตางๆ ของชุมชนท่ีสถานีวิทยุชุมชนตองเขาไปมีสวนรวม มีรอยละ 8.06 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.43) แตเมื่อสอบถามผูใหขอมูลในการประชุมกลุมยอยกลับพบวา ประเด็นปรึกษาหารือในการประชุม

คณะกรรมการสถานีโดยสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีมากท่ีสุด อันดับสอง คือ เรื่อง

เกี่ยวกับงบประมาณ อันดับสาม คือ เรื่องเกี่ยวกับรายการวิทยุ และอันดับสุดทาย คือ ปญหาเชิงเทคนิค ตามลําดับ 

ทุกสถานีจะมีการจดบันทึกการประชุมเอาไว ซึ่งบางสถานีก็จดไวในสมุดบันทึก บางสถานีก็บันทึกไวใน

คอมพิวเตอร ซึ่งก็ข้ึนอยูกับความสะดวกของแตละสถานี โดยผูจดบันทึกการประชุมสวนใหญจะเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ หรือเปนคณะกรรมการภายในสถานีหมุนเวียนกันเปนผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

5.2  การเปดรับฟงความคิดเห็น  

สถานีวิทยุชุมชนจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนหลากหลายชองทาง 

โดยสมาชิกในชุมชนไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ มายังสถานีวิทยุชุมชนดวยการโทรศัพทมาท่ี

สถานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาอันดับสอง คือ การพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการของ

สถานีเมื่อพบเจอกันตามสถานท่ีตางๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 28.3 อันดับสาม คือ แสดงความคิดเห็นในเวที

สาธารณะในชุมชน คิดเปนรอยละ 15 และผานชองทางอื่นๆ มีรอยละ 11.7 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.44) อาทิ 

เว็บไซตของสถานี เชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) และสถานีวิทยุชุมชนคนเมือง

ล้ี หรือบางสถานีไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการและขอเสนอแนะจากชุมชน ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคน

รักถ่ิน  
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5.3  การรับเร่ืองรองเรียน 

เมื่อสถานีวิทยุชุมชนไดรับเรื่องรองเรียนในประเด็นตางๆ จากชุมชน คณะกรรมการสถานีจะนําเขาท่ี

ประชุมของ เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขรวมกันเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งมีมากถึงรอยละ 51.9 รองลงมา คือ หัวหนา

สถานีหรือคณะกรรมการสถานีจะพิจารณาแนวทางในการแกไขกันเอง มีรอยละ 18.5 และอันดับสาม คือ            

นําประเด็นรองเรียนตางๆ เขาหารือในเวทีประชุมอื่นๆ ของชุมชน มีรอยละ 7.4 สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีคนใน

ชุมชนไมเคยรองเรียนใดๆ เลย มีสัดสวนรอยละ 22.2 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.45)  
 

5.4  ความโปรงใสตรวจสอบได 

จากการสอบถามเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจายของสถานี พบวา สถานีวิทยุชุมชนท่ีบันทึก

รายรับ-รายจายทุกวันและทุกเดือน มีจํานวนรอยละ 76 สวนสถานีท่ีไมไดจดบันทึกรายรับ-รายจาย มีเพียงรอยละ 

24 เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.47) เนื่องจากวาทางสถานีมีรายรับและรายจายในแตละเดือนนอย บางเดือนก็

ไมมีรายรับเลย ในขณะท่ีองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการก็เปนผูออกคาใชจายให การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย 

จึงใชบันทึกรวมกับบัญชีขององคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการดังกลาว 

ดานการแจงบัญชีรายรับรายจายของสถานีแกชุมชน พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีวิธีการแจงบัญชีรายรับ-

รายจายใหชุมชนทราบหลายชองทาง โดยนิยมแจงเปนเอกสารแสดงไวท่ีสถานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.6 

รองลงมาอันดับสอง คือ การแจงผานประกาศของสถานี มีรอยละ 28.9  เชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ 

(คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) จะแจงรายรับออกอากาศเปนประจําทุกวัน ในเวลา 18.00-19.00 น. ใหผูฟงไดรับ

ทราบและคณะกรรมการสถานีก็จะกลาวขอบคุณหรือใหพรดวย (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.48)  

นอกจากสองวิธีดังกลาวขางตนแลว ยังมีการแจงบัญชีรายรับราย-จายของสถานีในรูปแบบอื่นๆ ดวย ซึ่งมี

จํานวนรอยละ 15.8 เชน การรายงานงบประมาณในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานี การรายงานในท่ีประชุมใหญ 

หรือการประชุมประจําปของสถานี เปนตน 

อยางไรก็ตาม บางสถานีก็ไมไดแจงบัญชีรายรับ-รายจายของสถานีใหชุมชนทราบ คิดเปนรอยละ 23.7 

เนื่องจากมีรายรับ-รายจายในแตละเดือนนอย หรือบางเดือนรายรับ-รายจายก็รวมอยูกับองคกรท่ีกอต้ังและ

ดําเนินการ ซึ่งไดแก ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ และสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน  
 

จากผลการวิจัยปจจัยความพรอมดานการบริหารจัดการของวิทยุชุมชนขางตน พอสรุปไดวา วิทยุชุมชนมี

การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ อยูบนหลักการมีสวนรวมของชุมชน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

คือ  

1. มีการประชุมวางแผน โดยผานการประชุมของคณะกรรมการสถานีอยางนอย 1-3 เดือนตอ

ครั้งมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีการประชุมของคณะกรรมการเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเรื่องเรงดวนเกี่ยวกับ

สถานี   
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2. มีการจัดองคการ เพื่อชวยกันในการบริหารจัดการและดําเนินงานของสถานี ซึ่งประกอบดวย

หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี และอาสาสมัครในดานตางๆ เชน ดานการจัดรายการวิทยุ ดานการ

จัดการทางเทคนิค เปนตน ดังนั้น ประเด็นท่ีพบในการปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมของคณะกรรมการสวน

ใหญหรือมากท่ีสุด ก็คือ เรื่องการบริหารจัดการ เชน งบประมาณ  รองลงมาคือ เรื่องการจัดรายการวิทยุ 

และสุดทายเรื่องการจัดการทางเทคนิค ตามลําดับ โดยการประชุมแตละครั้ง จะมีเลขานุการ

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการในการประชุมหมุนเวียนชวยกันจดบันทึกการประชุมไวดวย   

3. มีการช้ีนําแนวคิด หลักการของการบริหารจัดการสถานีใหเปนไปตามหลักการของวิทยุชุมชน 

ผานระบบกลไกการประชุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการดวย โดยผูฟงทางบานหรือชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะปรับปรุง

การทํางานของสถานีผานชองทางตางๆ ซึ่งชองทางท่ีผูฟงสะดวกในการแสดงความคิดเห็นหรือให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการทํางานมากท่ีสุด ก็คือ ผานตัวผูจัดรายการวิทยุหรือคณะกรรมการของ

สถานี เมื่อพบเจอกันในชุมชน รองลงมา คือ เสนอแนะผานในรายการวิทยุ และสุดทายผานทางเว็บไซต

ของสถานี ซึ่งเมื่อคณะกรรมการของสถานีหรือผูจัดรายการไดรับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากชุมชน

มาแลว ถาเปนเรื่องท่ีไมรายแรง สามารถแกไขไดทันที หัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการก็จะวากลาว

ตักเตือนหรือปรับปรุงแกไขไปเลย แตถาเปนกรณีรายแรง ก็จะนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อแกไขตอไป  

4. มีการกํากับดูแลท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ

ทางดานการเงิน วิทยุชุมชนจะมีการบันทึกเปนรายรับรายจายไวทุกวันและทุกเดือน โดยสามารถ

ตรวจสอบผานเอกสารซึ่งแสดงไวท่ีสถานี หรือจะมีการแจงผานรายการของสถานีในชวงเวลากอนปดสถานี

ทุกวัน หรือแจงใหทราบในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีบางสถานีท่ีไดรายงานผลการดําเนินงานของ

สถานีตลอดท้ังป ใหท่ีประชุมใหญประจําปของสถานีรับทราบดวย  

 

การวิเคราะหกลยุทธ แนวทาง รูปแบบการหารายไดของสถานีตามกรอบหลักการตลาด 4P 

1. ดานผลิตภัณฑ/รายการวิทยุ (Product) 

ดานผลิตภัณฑหรือรายการวิทยุ ประกอบดวยผังรายการ เนื้อหาของรายการ รูปแบบรายการ รวมท้ังผูจัด

รายการวิทยุ ท่ีสะทอนถึงคุณภาพ และตอบสนองความตองการของชุมชน รวมท้ังการเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมี

สวนรวมในการกําหนดผลิตภัณฑตางๆของวิทยุชุมชน โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 
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1.1  การมีสวนรวมกับผลิตภัณฑหรือรายการวิทยุ 

การมีสวนรวมกับรายการวิทยุนั้น ผูฟงเห็นวามีสวนรวมจากการติดตามรับฟงรายการมากท่ีสุด รอยละ 

58.97 อันดับรองลงมามีสัดสวนเทากัน รอยละ 17.95 ไดแก การมีสวนรวมในการจัดรายการ และประเมินผล

รายการ โดยการโทรศัพทแจงไปยังสถานีหรือผูจัดรายการในกรณีท่ีมีปญหาในการกระจายเสียง เชน คล่ืนแทรก 

สัญญาณขาดหาย ไมชัดเจน เปนตน นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ คิดเปนรอยละ 

5.13 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.9) เชน เสนอแนะใหมีรายการท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายสวนใหญของสถานี  

เปนตน 
 

1.2  การมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ 

ผลการศึกษา พบวา ผูฟงท่ีไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ มีจํานวนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ        

มีสวนรวมในการเสนอแนะผานผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 34.38 เสนอแนะผานกรรมการสถานี รอยละ 21.88 

และเสนอแนะในการประชุมรอยละ 3.12 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.10) ท้ังนี้ พบวาการปรับเปล่ียนผังรายการ

มักจะกระทําผานการประชุมระหวางคณะกรรมการสถานีกับผูจัดรายการหรืออาสาสมัครนักจัดรายการ ทําใหผูฟง

สวนใหญไมไดเขาไปมีสวนรวมในการปรับเปล่ียนผังรายการโดยตรง ในขณะท่ีผูใหขอมูลสวนใหญในการประชุม

กลุมยอยใหเหตุผลท่ีไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการเพราะ รายการและผังรายการกําหนดไวดีแลว หรือ

ตอบสนองความตองการของคนในชุมชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองเขาไปมีสวนรวมก็ได 
 

1.3  เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี  

เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี พบวา ผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานีเนื่องดวยลีลาของ

ผูจัดรายการมากท่ีสุด มีรอยละ 35.09 รองลงมาคือ รูปแบบของรายการมีความนาสนใจ รอยละ 31.58 รายการ

ของสถานีเปดใหผูฟงมีสวนรวม รอยละ 24.56 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.13) นอกจากนี้ยังติดตามรับฟงเนื่องจาก

บานอยูใกลท่ีต้ังสถานีวิทยุชุมชน หรือผูจัดรายการเปนญาติ หรือมีความสัมพันธใกลชิด เปนตน สําหรับลีลาของผู

จัดรายการนั้นเปนปจจัยหลักท่ีทําใหผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานี กลาวคือ ผูจัดรายการมีความใกลชิดกับ

คนในชุมชนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ใชภาษาถ่ินในการจัดรายการทําใหผูฟงเขาใจงาย รับรูงาย เปนตน ขณะท่ีผลจาก

การประชุมกลุมยอยกลับพบวา ผูฟงใหความสําคัญกับรูปแบบของรายการท่ีมีความนาสนใจมาท่ีสุด ลีลาของผูจัดท่ี

ชวนติดตามเปนรองลงมา และการเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในรายการ ตามลําดับ นอกจากนี้ผูเขารวมประชุม

กลุมยอยเห็นวา เนื้อหาของรายการนั้นสอดคลองกับความตองการของผูฟงมากท่ีสุด คือ สามารถนํามาปรับใชใน

การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รองลงมาคือนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ 

จากขอมูลการวิเคราะหผลิตภัณฑของวิทยุชุมชน โดยเฉพาะตัวรายการวิทยุนั้น พอสรุปไดวา กลุมผูฟง

มองวาตัวรายการวิทยุของวิทยุชุมชนดีอยูแลว สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนได โดยสามารถ

นํามาปรับใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมท้ังไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนดวย ดังนั้น ผูฟงจึงไม
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จําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดรายการและผังรายการ ซึ่งสวนใหญจะกําหนดมาจากคณะกรรมการของ

สถานีและผูจัดรายการวิทยุเปนหลัก  

สวนเหตุผลในการติดตามรับฟงรายการมาโดยตลอดนั้น เพราะลีลาของผูจัดรายการท่ีมีความเปนกันเอง 

เปนคนในชุมชน และใชภาษาถ่ินในการจัดรายการวิทยุ จึงทําใหเขาใจงายเปนหลัก รองลงมา คือ รูปแบบรายการมี

ความนาสนใจ และเปดโอกาสใหผูฟงทางบานมีสวนรวมในรายการดวย  

 

2. ราคา/จํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) 

สถานีวิทยุชุมชนมีเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อสรางประโยชนสุขใหแกชุมชน แตในขณะเดียวกันก็

จําเปนท่ีตองอยูรอดไดดวย ดังนั้นการสนับสนุนจากชุมชนท่ีเพียงพอจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของ

วิทยุชุมชน ซึ่งการสนับสนุนนั้นอาจไดแก เงิน ส่ิงของ อาหาร อุปกรณตางๆ ซึ่งจะสนับสนุนเปนรายครั้งหรือราย

เดือน ก็จะมีผลตอความมั่นคงของวิทยุชุมชน และเหตุผลในการสนับสนุนของชุมชนยิ่งถือเปนปจจัยสําคัญมากท่ีสุด 

ท่ีจะทําใหวิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานเพื่อชุมชนไปไดอยางถูกทิศทาง  
 

2.1  รูปแบบการสนับสนุนสถานี 

จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสนับสนุนสถานีของผูฟงจะผานการบริจาคเงิน มีรอยละ 48.72 

รองลงมาคือ บริจาคส่ิงของ มีรอยละ 25.64 และอาสาสมัครจัดรายการ มีรอยละ 12.82 นอกจากนี้ยังพบการ

สนับสนุนในรูปแบบของการนําอาหาร หรืออาหารวางมาใหผูจัดรายการท่ีสถานีดวย (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.19) 

ขณะท่ีผลจากการประชุมกลุมยอยสะทอนภาพวาท่ีผานมาผูฟงใหการสนับสนุนในรูปแบบของอาสาสมัครมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการบริจาคเงิน และส่ิงของ 
 

2.2  ความถ่ีในการสนับสนุนดวยการบริจาคเงิน 

ผูฟงมีความถ่ีในการสนับสนุนดวยการบริจาคเงินเปนครั้งคราว รอยละ 63.64 รองลงมาคือสนับสนุนเงิน

เปนรายป และรายเดือน โดยมีสัดสวนเทากันคือ รอยละ 18.18 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.20) ท้ังนี้ผูฟงมีความ

เขาใจถึงลักษณะการดําเนินงานของวิทยุชุมชนซึ่งไมมีรายไดจากการโฆษณา อยางไรก็ตามพบวาการบริจาคแตละ

ครั้งสวนใหญจะเปนการบริจาคในงานผาปา หรือบริจาคในรูปแบบสิบลดหนึ่งของคริสตจักร 
 

2.3  เหตุผลในการสนับสนุนสถานี  

เหตุผลในการสนับสนุนสถานี พบวา ผูฟงรายการสนับสนุนสถานี เนื่องมาจากรายการของสถานีมีคุณภาพ 

รอยละ 29.41 รองลงมาคือ เนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการของผูฟง รอยละ 26.47 อีกท้ังยังระบุวา

ตองการรักษาสถานีซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชุมชนและตองการใหกําลังใจคณะกรรมการและผูจัดรายการของ

สถานี เปนตน คิดเปนรอยละ 23.53 นอกจากนี้เห็นวารูปแบบรายการนาสนใจ รอยละ 20.59 (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.21) โดยผลจากการประชุมกลุมยอยพบวา เหตุผลท่ีผูฟงสนับสนุนสถานี เพราะสถานีเปนของชุมชน ซึ่ง
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ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทองและศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ เหตุผลขอ 2 คือ สถานีชวยเหลือกิจกรรมของ

ชุมชน ซึ่งไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี และสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน และเหตุผลขอสุดทาย คือ ผูฟงเห็นใจ

ตองการสนับสนุนผูท่ีเสียสละทํากิจกรรมของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งไดแก สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสี

ขาวเพื่อชาวประชา)  
 

2.4  ขอเสนอเพื่อปรับปรุงสถานี 

ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาควรปรับปรุงดานความชัดเจนของสัญญาณ ลดปญหาคล่ืนแทรกหรือขยายกําลัง

สง ขยายพื้นท่ีการออกอากาศ เปนตน โดยคิดเปนรอยละ 73.07 รองลงมาคือปรับปรุงเนื้อหารายการ รอยละ 

11.54 โดยเพิ่มเนื้อหาท่ีหลากหลาย อีกท้ังมีขอเสนอใหปรับปรุงคุณภาพรายการ โดยเฉพาะรายการสาระความรู

ตางๆ และขอมูลขาวสารท่ีนํามาพูดออกอากาศควรมีความกระจางชัด เขาใจงาย คิดเปนรอยละ 11.54 และปรับ

รูปแบบรายการใหมีความนาสนใจ คิดเปนรอยละ 3.85 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.22) 

จากผลการวิเคราะหจํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุนขางตนนี้ พอสรุปไดวาชุมชนใหการสนับสนุนวิทยุ

ชุมชนมากท่ีสุด คือ การบริจาคเงิน รองลงมา คือ การเขามาเปนอาสาสมัครชวยงานวิทยุชุมชนในดานตางๆ และ

สุดทาย คือ การบริจาคส่ิงของใหแกวิทยุชุมชน โดยการสนับสนุนนี้มักเปนรายครั้งหรือตามความสะดวกในโอกาส

ตางๆ เชน งานทอดผาปาของสถานี การบริจาคในรูปแบบสิบลดหนึ่งของคริสตจักร เปนตน และเหตุผลในการ

สนับสนุนนี้ ผูฟงมองวารายการวิทยุท่ีมีคุณภาพ คือ รายการมีประโยชนตอชุมชน ชวยเหลืองานของชุมชนมาโดย

ตลอด และตองการรักษาสถานีซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชุมชน และหารายไดไมมีโฆษณาดวย รวมท้ังตองการให

กําลังใจคณะกรรมการและผูจัดรายการของสถานีท่ีเสียสละเพื่องานสวนรวมมาโดยตลอด สวนขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงสถานีใหดีข้ึนตอไป คือ ควรปรับปรุงดานความชัดเจนของสัญญาณ ลดปญหาคล่ืนแทรกหรือขยาย

กําลังสง ขยายพื้นท่ีการออกอากาศใหครอบคลุมกลุมผูฟงมากข้ึน 

 

3. สถานท่ีต้ัง (Place) 

สถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมหรือใหการสนับสนุนสถานี 

ซึ่งตามหลักการของวิทยุชุมชนแลว ท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนควรต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสม คือ คนในชุมชน

สามารถเขาออกไดสะดวก หรือเดินทางไปมาหาสูกันไดสะดวก หรือทําใหคนในชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมทํา

กิจกรรมกับสถานีไดมากท่ีสุด  

จากผลการวิจัย พบวา สถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญต้ังอยูในท่ีทําการขององคกรชุมชน ซึ่งมี

ลักษณะของการทํากิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนอยางตอเนื่องหรือเปนประจํากันอยูแลว เชน สถานีวิทยุชุมชนคน

จอมทอง ต้ังอยูท่ีศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชนอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และต้ังอยูในบริเวณ

เดียวกับท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ โบสถคริสตจักรนั่นเอง 
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ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ ต้ังอยูท่ีศูนยเพื่อนองหญิงและกลุมเยาวชนตนกลา จังหวัดเชียงราย ซึ่งก็มี

การจัดประชุมของหมูบานอยางเปนประจําเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน ระหวางผูใหญบาน อสม. ผูปกครอง และ

เด็กเยาวชน และสถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน ต้ังอยูท่ีทําการศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน จังหวัดพะเยา  

สวนสถานีท่ีเหลือต้ังอยูในสถานท่ีทางศาสนา เชน สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาว

ประชา) ต้ังอยูท่ีวัดพระธาตุดอยนอย อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี ต้ังอยูท่ีอาคาร

ชัยยะวงศานิมิต วัดพระธาตุหาดวง อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 

ดานความเหมาะสมของท่ีต้ังสถานีพบวา ผูฟงเกือบท้ังหมดเห็นวาท่ีต้ังมีความเหมาะสม เดินทางไดสะดวก 

ซึ่งจากการลงพื้นท่ีของทีมวิจัย และผลจากการตรวจสอบยืนยันขอมูลในการประชุมกลุมยอยก็พบวา สถานท่ีต้ัง

สถานีทุกแหง แมจะอยูในสถานท่ีทางศาสนา หรือท่ีทําการองคกรชุมชนก็สามารถเขาถึงไดโดยงาย มีลักษณะเปน

สัดสวน และสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

ดานเหตุผลในการเดินทางไปสถานีพบวา สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุชุมชนอยูในสถานท่ีทางศาสนาหรือท่ีทําการ

ในชุมชน เมื่อผูฟงมาปฏิบัติศาสนกิจ ทําบุญ หรือรวมประชุมตาง ๆ ผูฟงก็จะแวะเวียนเยี่ยมเยียนใหกําลังใจแกผูจัด

รายการ และบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานของสถานี บางสวนก็ไดรับเชิญเปนแขกในรายการ บางสวน

เดินทางมาสถานีเพื่อขอความชวยเหลือ เปนตน 

จากผลการวิจัยขางตน เกี่ยวกับสถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชน สรุปไดวาสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในสถานีท่ี

ท่ีเหมาะสม เอื้อตอการใหชุมชนเขามามีสวนรวมหรือสนับสนุนงานวิทยุชุมชน เชน เดินทางไปมาไดสะดวก เห็นตัว

สถานีวิทยุชุมชนไดอยางชัดเจน เปนพื้นท่ีท่ีคนในชุมชนตองเขามาทํากิจกรรมตางๆของชุมชนอยางสม่ําเสมออยู

แลว เชน ท่ีทําการองคกรของชุมชน ท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน  

โดยเหตุผลท่ีไปสถานีวิทยุชุมชนเปนประจําเพราะจะตองมาปฏิบัติศาสนกิจ ทําบุญ หรือรวมประชุมตาง ๆ 

ของชุมชน แลวจากนั้นก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจผูจัดรายการวิทยุ และมาบริจาคเงินสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานีวิทยุดวย ซึ่งผูฟงบางสวนก็ไดรับเชิญเปนแขกในรายการวิทยุ และมาขอความชวยเหลือตางๆ

จากสถานี เปนตน 

 

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) 

กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี คือกลยุทธในการสรางแรงจูงใจใหชุมชนเขามามีสวนรวมหรือสนับสนุน

การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนมากข้ึน ท้ังจากกลุมผูฟงท่ีมีอยูเดิม และกลุมผูฟงท่ีเปนกลุมใหม ซึ่งจะทําให

วิทยุชุมชนเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนไดอยางสมบูรณมากข้ึน 
 

4.1  ความคิดเห็นของผูฟงตอการเลือกประเด็นเพื่อสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี 

ผูฟงมีความคิดเห็นตอการเลือกประเด็นเพื่อสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี ดังนี้ นําเสนอประเด็น

เกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีรอยละ 46.51 รองลงมาคือนําเสนอประเด็นสิทธิของบุคคล มีรอยละ 
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25.58 และสิทธิของชุมชน มีรอยละ 16.28 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.23) นอกจากนี้ไดเสนอใหมีการเพิ่มรายการ

บันเทิง รายการสาระความรู หรือรายการท่ีมีเนื้อหาตอบสนองกลุมคนดอยโอกาสในชุมชนดวย  

ท้ังนี้ จากผลการวิจัยขางตน เมื่อไดยืนยันตรวจสอบขอมูลอีกครั้งในการประชุมกลุมยอยพบวา ไดขอมูลท่ี

ตรงกัน เหมือนกัน คือ ใหสถานีวิทยุชุมชนนําประเด็นชาติ/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมมาเปนประเด็นสรางแรงจูงใจให

ชุมชนสนับสนุนสถานี โดยสถานีวิทยุชุมชนท่ีเสนอแนวทางนี้ ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง สถานีวิทยุชุมชน

คนเมืองล้ี สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน และสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) สวนศูนย

การเรียนรูตนกลาเรดิโอ มีความเห็นวาควรจะนําประเด็นสิทธิของบุคคล ซึ่งไดแก สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิในการ

ทํางาน ฯลฯ มาเปนประเด็นสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน 
 

4.2  กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา พบวา การถายทอดสดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนกลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

แรงจูงใจในการระดมทุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.59 รองลงมาอันดับ 2 คือ การประกาศช่ือผูบริจาคเงิน

ออกอากาศ มีรอยละ 22.95 อันดับ 3 คือ การจัดประกวดใหชุมชนมีสวนรวม และอันดับสุดทาย คือ ใหชุมชนมี

สวนรวมในการจัดรายการ ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือ รอยละ 16.39 และรณรงคสิทธิของชุมชน มีรอยละ 4.92 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.26)  

อยางไรก็ตาม ผลจากการประชุมกลุมยอยพบวา กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน 

อันดับแรก คือ การประกาศรายช่ือผูบริจาคเงินออกอากาศ อันดับ 2 คือ เขียนช่ือผูบริจาคเงินบนส่ิงของ อันดับ 3 

คือ การถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน และอันดับสุดทาย คือ การรณรงคสิทธิของชุมชน เชน เรื่องขยะ ปาชุมชน 

ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

4.3  รูปแบบการมีสวนรวมของสถานีกับกิจกรรมของชุมชน  

จากผลการวิจัย พบวา สถานีวิทยุชุมชนควรมีรูปแบบการมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนมากท่ีสุดอันดับ

หนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน มีรอยละ 45.10 รองลงมาคือ จัดรายการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมในชุมชน มี

รอยละ 39.22 และการระดมทุนชวยเหลือชุมชน มีรอยละ 9.80 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.28) 

นอกจากนี้ยังเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนควรมีสวนรวมกับชุมชนในพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาตางๆดวย 
 

4.4  กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี 

ผูฟงเห็นวาสถานีควรใชกลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี ดังนี้ อันดับหนึ่ง ควรเนนความสามารถ

ของผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 37.84 อันดับสอง คือ การสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี คิดเปนรอยละ 

32.43 อันดับสาม คือ การเพิ่มการมีสวนรวมในชุมชน คิดเปนรอยละ 18.92 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.29) 

นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวม หรือแสดงความสามารถในการออกอากาศมากข้ึนดวย 
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4.5  จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี 

จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานีวิทยุชุมชน คือ ผูจัดรายการ มีรอยละ 43.33 รองลงมาคือ การมี

สวนรวมกับชุมชน และหัวหนาสถานี/กรรมการสถานี ซึ่งมีสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 23.34 (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.30) และผลการวิจัยดังกลาว ไดมีการตรวจสอบ ยืนยันขอมูลอีกครั้งในการประชุมกลุมยอยพบวา ผูจัด

รายการ เปนตัวแทนหรือส่ิงแรกท่ีนึกถึงสถานีวิทยุชุมชน รองลงมา คือ การมีสวนรวมกับชุมชน สวนหัวหนาสถานี

วิทยุชุมชนหรือคณะกรรมการของสถานีนั้น สวนใหญใหความเห็นวา คนในชุมชนจะไมคอยรับรูวาตนเปนหัวหนา

สถานีหรือเปนคณะกรรมการของสถานี เพราะไมเคยแจงหรือบอกใหคนในชุมชนทราบวาตนมีตําแหนงใดบางใน

สถานีวิทยุชุมชน ซึ่งสวนใหญคนในชุมชนจะรับรูในฐานะของการเปนผูจัดรายการ หรือการไปมีสวนรวมกับ

กิจกรรมของชุมชนมากกวา  
 

จากผลการวิจัยขางตน พอสรุปไดวา กลยุทธในการสรางแจงจูงใจใหคนในชุมชนหันมาสนับสนุนสถานีวิทยุ

ชุมชนมากข้ึนท่ีสําคัญนั้น ประกอบดวย  

1. ประเด็นในการสรางแรงจูงใจใหสนับสนุน ซึ่งควรเปนประเด็นหรือเรื่องเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน รองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีดอยโอกาสในสังคม 

เชน เด็ก สตรี ผูพิการ เปนตน 

2. กลยุทธท่ีจะทําใหมีรายไดจากการระดมทุนมากข้ึน ซึ่งไดแก การประกาศรายช่ือผูสนับสนุนผานทาง

สถานี การเขียนรายช่ือผูบริจาคลงบนส่ิงของ และสุดทาย คือ การออกไปถายทอดสดกิจกรรมงานตางๆของชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมองวาวิทยุชุมชนชวยเหลืองานของชุมชนมาโดยตลอด คอยอยูเคียงขางชุมชนเสมอ 

สวนการคงความเปนอัตลักษณหรือตัวตนของวิทยุชุมชน เพื่อใหชุมชนสนับสนุนวิทยุชุมชนตอไปหรือมาก

ข้ึน คือ ควรเนนความสามารถของผูจัดรายการ การสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี และสุดทายคือ การเพิ่มการ

มีสวนรวมกับชุมชน  

 

บทสรุปภาคเหนือ 

ผลจากการศึกษาการตรวจสอบคุณสมบัติ ปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน

ในประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ดวยวิธีการท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พอสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

คุณสมบัติของวิทยุชุมชนในภาคเหนือวิเคราะหตามหลักการของวิทยุชุมชน และจากกระบวนการวิจัยมี

ลักษณะ 

1. ชุมชนเปนเจาของสถานี ซึ่ง “ชุมชน” ในภาคเหนือนี้มีลักษณะเปนองคกรภาคประชาสังคม ท่ี

ประกอบดวยหลากหลายกลุมในชุมชน แลวรวมตัวกันเปนองคกรใหญ เพื่อดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ

ชุมชนหรือพัฒนาชุมชนของตนใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง เชน เครือขายองคกรชุมชนจอมทอง จ.เชียงใหมเกิดข้ึนเม่ือป
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พ.ศ. 2545 ประกอบดวยสภาชุมชน กลุมสตรีของโบสถ กลุมผูติดเช้ือ HIV กลุมเด็กเยาวชน กลุมสวัสดิการชุมชน 

กลุมลุมน้ําแมวาง กลุมปาชุมชน เปนตน แลวจึงกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนในปพ.ศ. 2550  

2. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ ดําเนินงานในรูปแบบอาสาสมัคร ซึ่งยืนหยัดท่ีจะไมแสวงหา

ผลกําไรในเชิงธุรกิจ เพื่อรักษาความเปนอิสระ และเปนปากเสียงของชุมชน เชน การมีโครงสรางการบริหารจัดการ

ของสถานี ท่ีประกอบไปดวยหัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครฝายตางๆ เปนตน และทุกสถานีมี

รายได ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลัก โดยไมมีโฆษณามาต้ังแตกอต้ังสถานีจนถึงปจจุบันนี้หลายปแลว  

3. การกอต้ังและดําเนินงานของวิทยุชุมชนเพื่อมุงรักษาผลประโยชนและความตองการของชุมชน ซึ่ง

สามารถสะทอนผานสัดสวนของรายการท่ีชุมชนผลิตเอง และเนนนําเสนอขอมูลขาวสารของชุมชนเปนหลัก รวมท้ัง

การมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตางๆของชุมชนตลอดมา  

สวนปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือ ซึ่งวิเคราะหตามกรอบ

การบริหารจัดการ 5 M นั้น สรุปไดดังนี้ 

1. ความพรอมดานบุคลากร (Man) ซึ่งประกอบไปดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัคร

ฝายตางๆ เชน ฝายผูจัดรายการวิทยุ ฝายการเงินและบัญชี ฝายเทคนิค เปนตน มีลักษณะเปนระบบอาสาสมัคร 

มาทํางานวิทยุชุมชนดวยใจ ไมมีคาตอบแทน ยกเวนเจาหนาท่ีประจําของสถานี ดังนั้น บุคลากรท่ีจะมาทํางานวิทยุ

ชุมชน จึงตองมีคุณสมบัติประการแรกคือ เปนคนดีซึ่งไดแก เปนบุคคลท่ีเสียสละ รับผิดชอบตอหนาท่ีของสวนรวม 

มีความซื่อสัตยสุจริต และคุณสมบัติรองลงมา คือ มีความรูความสามารถในการงานท่ีตนรับผิดชอบ และ มีความ

เขาใจหลักการของวิทยุชุมชน ตามลําดับ 

สวนการไดมาของหัวหนาสถานีและคณะกรรมการของสถานีนั้น ในสวนของภาคเหนือจะนิยมใชวิธีการ

คัดเลือกหรือกําหนดโดยองคกรท่ีกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งองคกรท่ีกอต้ังสถานี ก็คือองคกรภาคประชาสังคมใน

ชุมชนนั่นเอง เชน เครือขายองคกรชุมชนอําเภอจอมทอง, ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน เปนตน ดังนั้น หัวหนา

สถานีวิทยุชุมชน หรือคณะกรรมการโดยสวนใหญจึงมักเปนตัวแทนจากกลุมตางๆท่ีมีอยูในชุมชนอยูแลว และมี

ศักยภาพในการดึงความรวมมือหรือการมีสวนรวมมาสนับสนุนงานของสถานีวิทยุชุมชนได เชน ประธานเครือขาย

องคกรชุมชน, ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอ, ผูนําศาสนา เปนตน  

อยางไรก็ตาม ดวยระบบอาสาสมัคร ท้ังคณะกรรมการสถานี ผูจัดรายการตางมีภาระงานประจําท่ีตอง

รับผิดชอบ และติดภารกิจสวนตัวหลายอยาง จึงทําใหเกิดปญหาอาสาสมัครไมสามารถมาทํางานวิทยุชุมชนไดอยาง

ตอเนื่อง ท้ังการหาวันประชุมของคณะกรรมการท่ีตรงกัน การขาดการจัดรายการวิทยุ ซึ่งตองจัดรายการอยาง

สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ สถานีวิทยุชุมชนจึงแกไขดวยการมีเจาหนาท่ีประจําสถานี 1-2 คน คอยทําหนาท่ีดานการจัด

รายการ และดานการดูแลควบคุมเทคนิคแทน เมื่ออาสาสมัครไมสามารถมาทํางานไดในชวงเวลาดังกลาว 
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2. ความพรอมดานการเงิน (Money) พบวาส่ิงท่ีชุมชนใหการสนับสนุนวิทยุชุมชนมากท่ีสุด คือ ดาน

การเงิน นั่นเอง โดยเงินท่ีสนับสนุนนั้นไดมาจากสมาชิกในชุมชนเปนหลัก และรองลงมาคือ หนวยงานหรือองคกรท่ี

กอต้ังสถานีวิทยุชุมชน เชน ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน, ศูนยเพื่อนองหญิง เปนตน ซึ่งรูปแบบท่ีวิทยุชุมชนนิยม

ใชในการระดมทุนหารายไดเขาสถานีมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมทอดผาปา เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว นอกจาก

คนในชุมชนจะไดมีสวนรวมสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนแลว ยังเปนกิจกรรมระดมทุนท่ีใหรายไดมากท่ีสุดดวย ซึ่ง

มากกวาการจัดกิจกรรมระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ โดยรายไดท่ีไดมานั้น วิทยุชุมชนจะนําไปเปนคาใชจาย

ประจําเดือนหลักๆ ไดแก คาไฟฟาของสถานี คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คาซอมแซมเครื่องสง และคาตอบแทน

เจาหนาท่ีประจําของสถานี  

และเมื่อสอบถามถึงความตองการในการชวยเหลือหรือสนับสนุนดานการเงินใหเกิดความพรอมมากข้ึนใน

การดําเนินการวิทยุชุมชน พบวา สถานีวิทยุชุมชนตองการใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สนับสนุนดานเงินทุนแกสถานีวิทยุชุมชนตามกฎหมายมากท่ีสุด โดย

ควรสนับสนุนไมนอยกวารอยละ 50 ของรายรับท้ังหมด หรือคิดเปน 80,000-100,000 บาท/ป ในสัดสวนระหวาง

กสทช.และชุมชน (รอยละ 50:50) เพื่อคงความเปนอิสระในการดําเนินงานของวิทยุชุมชน และการพึ่งพาตนเอง

ของวิทยุชุมชนโดยชุมชนดวย  

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material) พบวา ผังรายการของสถานีในชวงแรกจะมาจากการประชุม

พิจารณาหรือกําหนดโดยคณะกรรมการสถานี แตพอสถานีไดดําเนินการออกอากาศไปไดระยะหนึ่ง ก็จะมีการ

ปรับเปล่ียนผังรายการตามขอเสนอแนะจากผูฟงดวย เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของผูฟง โดยรายการสวน

ใหญท่ีบรรจุอยูในผังรายการของสถานีนั้น คนในชุมชนจะเปนผูผลิตรายการเอง ซึ่งมีรอยละ 60 สวนอีกรอยละ 40 

นั้น เปนรายการท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่น ซึ่งคณะกรรมการของสถานีก็จะเปนผูพิจารณากันวา 

เนื้อหาของรายการท่ีรับมาจากท่ีอื่นนั้นมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ หรือมีผลไดผลเสียกับชุมชนหรือไม อยางไร  

หากวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของรายการ จะพบวา เนื้อหารายการสวนใหญจะนําเสนอเนื้อหาท่ีเปน

ความบันเทิงในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินมากกวา และนําเสนอในรูปแบบของจอย คาว สะลอ

ซอ ซึง และเพลง เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมผูฟงท่ีเปนวัยผูสูงอายุ  สวนผูจัดรายการนั้น พบวา เปนกลุม

นักเรียน นักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เชน หมอ ครู ตํารวจ และสุดทาย คือ นักปราชญ

ทองถ่ิน ผูนําศาสนา เปนตน  

ในดานปญหาของการจัดรายการวิทยุท่ีพบมากท่ีสุด คือ ดานเวลาของผูจัดรายการ ท่ีขาดความตอเนื่องใน

การมาจัดรายการวิทยุ และผูจัดรายการก็ขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุดวย ดังนั้นเมื่อสอบถามถึงความตองการ

ในการพัฒนารายการ ผูจัดรายการวิทยุชุมชนจะมีความตองการอันดับหนึ่ง คือ ตองการไดรับการอบรมในดานการ

จัดรายการวิทยุหรือการเปนผูประกาศ รองลงมา คือ การควบคุมเทคนิค การบันทึกเทปและการตัดตอ และอันดับ
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สุดทายคือ การเขียนบทวิทยุ และหนวยงานท่ีเหมาะสมจะใหเปนผูจัดการอบรม คือ สถาบันการศึกษาในระดับ

ทองถ่ินมากท่ีสุด 

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรของวิทยุชุมชนมีการเรียนรูดาน

เทคนิคกันเอง ซึ่งการเรียนรูดานเทคนิคนี้ จะเปนความรูและทักษะในการจัดการดูแลเกี่ยวกับเทคนิคในเบ้ืองตน 

เชน การควบคุมเสียง การดูแลควบคุมอุปกรณตางๆในหองสง เปนตน สวนความรูและทักษะดานเทคนิคท่ีซับซอน

ข้ึน ไดแก การซอมแซมเครื่องสงเมื่อเสีย บุคลากรของวิทยุชุมชนยังไมสามารถจัดการได ตองสงไปใหผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานนี้จัดการ ซึ่งอยูภายนอกชุมชน และมีจํานวนจํากัดดวย กวาจะไดเครื่องสงกลับคืนมาใชท่ีสถานีตามเดิม 

ก็ตองใชระยะเวลาเปนเดือน  

อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีเครื่องสงเสีย และสงไปซอมบํารุง สถานีวิทยุชุมชนก็แกไขดวยการขอยืม

เครื่องสงสํารองจากสถานีอื่นในเครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือมาออกอากาศกอน หรือบางสถานีก็เริ่มมีเครื่องสง

สํารองของตนเองประมาณ 1-2 เครื่อง เตรียมไวท่ีสถานีตลอดเวลา 

และเมื่อสอบถามถึงความตองการใหชวยเหลือหรือสนับสนุนความพรอมดานเทคนิค ผลปรากฏวา วิทยุ

ชุมชนตองการใหกสทช.สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีใหบริการคําปรึกษาและออกตรวจเครื่องสงเปนระยะ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ อบรมใหความรูดานเทคนิค และสุดทาย คือ ใหกสทช.สนับสนุนดานการเงินในการซอมแซม

บํารุงเครื่องสง เพราะการซอมแซมเครื่องสงในแตละครั้งนั้นเสียคาใชจายสูงมาก  

สวนปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอนซึ่งมาจากสถานีวิทยุแหงอื่นนั้น ถือเปนปญหาใหญและพบบอยมาก

ท่ีสุดของวิทยุชุมชน มีถึงรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของปญหาดานเทคนิคท้ังหมด ดังนั้นวิทยุชุมชนจึงเสนอ

มายังกสทช.ใหชวยจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีใหภาคประชาชนสามารถเขาถึงคล่ืนความถ่ีตามกฎหมายอยางจริงจัง

ดวย 

นอกจากนี้ ในการใหวิทยุชุมชนบันทึกรายการไวเปนหลักฐานตามกฎหมายนั้น จากผลการวิจัยพบวา สวน

ใหญเกือบทุกสถานีจะมีการบันทึกรายการไวในคอมพิวเตอร และซีดีหรือดีวีดีตามลําดับ แตมีบางสถานีเทานั้นท่ีไม

สามารถบันทึกรายการได โดยใหเหตุผลวา ไมมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณท่ีจะบันทึก และบุคลากรของ

สถานีก็ขาดทักษะในการบันทึกรายการ 

5. ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) พบวา วิทยุชุมชนมีระบบการบริหารจัดการผาน

การประชุมของคณะกรรมการสถานีอยางนอย 1-3 เดือนตอครั้งมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีการประชุมของ

คณะกรรมการเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเรื่องเรงดวนเกี่ยวกับสถานี ซึ่งประเด็นท่ีปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมของ

คณะกรรมการสวนใหญหรือมากท่ีสุด ก็คือ เรื่องการบริหารจัดการ เชน งบประมาณ นั่นเอง รองลงมาคือ เรื่องการ

จัดรายการวิทยุ และสุดทายเรื่องการจัดการเทคนิค ตามลําดับ โดยการประชุมแตละครั้ง จะมีเลขานุการ

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการในการประชุมหมุนเวียนชวยกันจดบันทึกการประชุมไวดวย 
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นอกจากวิทยุชุมชนจะมีการบริหารจัดการสถานีผานการประชุมของคณะกรรมการอยูเปนประจําแลว 

กลุมผูฟงทางบานก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ ใหขอเสนอแนะปรับปรุงการทํางานของสถานีวิทยุชุมชนผาน

ชองทางตางๆไดดวย โดยผูฟงทางบานจะแสดงความคิดเห็นผานตัวผูจัดรายการวิทยุหรือคณะกรรมการของสถานี 

เมื่อพบเจอกันในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ เสนอแนะผานในรายการวิทยุ และสุดทายผานทางเว็บไซตของ

สถานี 

ซึ่งเมื่อคณะกรรมการของสถานีหรือผูจัดรายการไดรับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากชุมชนมาแลว ถา

เปนเรื่องท่ีไมรายแรง สามารถแกไขไดทันที หัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการก็จะวากลาวตักเตือนหรือปรับปรุง

แกไขไปเลย แตถาเปนกรณีรายแรง ก็จะนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไขตอไป 

สวนประเด็นเรื่องความโปรงใส โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการทางดานการเงินนั่น วิทยุชุมชนจะมีการ

บันทึกเปนรายรับรายจายไวทุกวันและทุกเดือน โดยสามารถตรวจสอบผานเอกสารซึ่งแสดงไวท่ีสถานี หรือจะมีการ

แจงผานรายการของสถานีในชวงเวลากอนปดสถานีทุกวัน หรือแจงใหทราบในการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งมี

บางสถานีดวยท่ีไดรายงานผลการดําเนินงานของสถานีตลอดท้ังป ใหท่ีประชุมใหญประจําปของสถานีรับทราบ 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธ แนวทาง และรูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน โดยวิเคราะห

ตามกรอบหลักการตลาด 4P ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑหรือรายการวิทยุ (Product) พบวา ผลิตภัณฑหรือตัวรายการวิทยุของวิทยุชุมชนนั้น 

กลุมผูฟงมองวาดีอยูแลว สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนได โดยสามารถนํามาปรับใชในการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมท้ังไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนดวย ดังนั้น ผูฟงจึงไมจําเปนตองเขาไปมีสวน

รวมในการกําหนดรายการวิทยุ และผังรายการ ซึ่งสวนใหญจะกําหนดมาจากคณะกรรมการของสถานีและผูจัด

รายการวิทยุเปนหลัก  

สวนเหตุผลในการติดตามรับฟงรายการมาโดยตลอดนั้น เพราะลีลาของผูจัดรายการท่ีมีความเปนกันเอง 

เปนคนในชุมชน และใชภาษาถ่ินในการจัดรายการวิทยุ จึงทําใหเขาใจงายเปนหลัก รองลงมา คือ รูปแบบรายการมี

ความนาสนใจ และเปดโอกาสใหผูฟงทางบานมีสวนรวมในรายการดวย  

2. ราคาหรือจํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) พบวา ชุมชนใหการสนับสนุนวิทยุชุมชนมากท่ีสุด 

คือ การบริจาคเงิน รองลงมา คือ การเขามาเปนอาสาสมัครชวยงานวิทยุชุมชนในดานตางๆ และสุดทาย คือ การ

บริจาคส่ิงของใหแกวิทยุชุมชน โดยการสนับสนุนนี้มักเปนรายครั้งหรือตามความสะดวกในโอกาสตางๆ เชน งาน

ทอดผาปาของสถานี การบริจาคในรูปแบบสิบลดหนึ่งของคริสตจักร เปนตน 

และเหตุผลในการสนับสนุนนี้ ผูฟงมองวารายการวิทยุมีคุณภาพ คือ รายการมีประโยชนตอชุมชน 

ชวยเหลืองานของชุมชนมาโดยตลอด และตองการรักษาสถานีซึ่งเปนความภาคภูมิใจของชุมชน และหารายไดไมมี

โฆษณาดวย รวมท้ังตองการใหกําลังใจคณะกรรมการและผูจัดรายการของสถานีท่ีเสียสละเพื่องานสวนรวมมาโดย

ตลอด  
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สวนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสถานีใหดีข้ึนตอไป คือ ควรปรับปรุงดานความชัดเจนของสัญญาณ ลด

ปญหาคล่ืนแทรกหรือขยายกําลังสง ขยายพื้นท่ีการออกอากาศใหครอบคลุมกลุมผูฟงมากข้ึน 

3. สถานท่ีต้ัง (Place) พบวาสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในสถานีท่ีท่ีเหมาะสม เอื้อตอการใหชุมชนเขามามีสวน

รวมหรือ สนับสนุนงานของวิทยุชุมชน คือ เดินทางไปมาไดสะดวก เห็นตัวสถานีวิทยุชุมชนไดอยางชัดเจน เปน

พื้นท่ีท่ีคนในชุมชนตองเขามาทํากิจกรรมตางๆของชุมชนอยางสม่ําเสมออยูแลว เชน ท่ีทําการองคกรของชุมชน ท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน  

โดยเหตุผลท่ีไปสถานีวิทยุชุมชนเปนประจํา เพราะจะตองมาปฏิบัติศาสนกิจ ทําบุญ หรือรวมประชุมตางๆ 

ของชุมชน แลวจากนั้นก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจผูจัดรายการวิทยุ และมาบริจาคเงินสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานีวิทยุดวย ซึ่งผูฟงบางสวนก็ไดรับเชิญเปนแขกในรายการวิทยุ และมาขอความชวยเหลือตางๆ

จากสถานี เปนตน 

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) พบวา กลยุทธในการสรางแจงจูงใจใหคนในชุมชนหัน

มาสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนมากข้ึนท่ีสําคัญนั้น ประกอบไปดวย 1. ประเด็นในการสรางแรงจูงใจใหผูฟงสนับสนุน 

ซึ่งควรเปนประเด็นหรือเรื่องเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน รองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับ

สิทธิของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีดอยโอกาสในสังคม เชน เด็ก สตรี ผูพิการ เปนตน และ 2. กลยุทธท่ีจะทําใหมี

รายไดจากการระดมทุนมากข้ึน ซึ่งไดแก การประกาศรายช่ือผูสนับสนุนผานทางสถานี การเขียนรายช่ือผูบริจาคลง

บนส่ิงของ และสุดทาย คือ การออกไปถายทอดสดกิจกรรมงานตางๆของชุมชน เพื่อใหชุมชนมองวาวิทยุชุมชน

ชวยเหลืองานของชุมชนมาโดยตลอด คอยอยูเคียงขางชุมชนเสมอ สวนการคงความเปนอัตลักษณหรือตัวตนของ

วิทยุชุมชน เพื่อใหชุมชนสนับสนุนวิทยุชุมชนตอไปหรือมากข้ึน คือ ควรเนนความสามารถของผูจัดรายการ การ

สรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี และสุดทายคือ การเพิ่มการมีสวนรวมกับชุมชน  

 

 

4.3 ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทีมวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดศึกษาบริบทของวิทยุชุมชน และลงพื้นท่ีศึกษาการดําเนินงานของวิทยุ

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มีหลายปจจัยท่ีทําใหเกิดสถานีและมีความเปล่ียนแปลงหลายประการท่ี

ทําใหวิทยุชุมชนยังดํารงอยู เมื่อวิเคราะหโดยอาศัยกรอบตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน ไดแก ชุมชนเปน

เจาของ บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนของชุมชน สามารถสรุปคุณสมบัติ

ของวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได ดังนี้ 

1. วิทยุชุมชนของชุมชน  โดยคนในชุมชนมีความรูสึกรวมกันวา สถานีวิทยุชุมชนนั้นเปนของทุกคนเพราะ

ทุกคนสามารถใชสิทธิประโยชนดานการส่ือสารและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานีได ท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชน

จะต้ังอยูในท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเขาไปรวมทํากิจกรรมไดสะดวก นอกจากนี้สถานียังมีการดําเนินการโดยไม
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แสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คนในชุมชนจึงมีความรูสึกรวมกันวาอยากใหสถานีอยูได และใหการสนับสนุนท้ัง

ในรูปของการบริจาคเงิน ส่ิงของ และการเสนอตัวเปนอาสาสมัคร  

2. วิทยุชุมชนโดยชุมชน หมายถึง คนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงาน ท้ังการจัด

รายการโดยอาสาสมัครท่ีเสนอตัวมาจัดรายการท่ีตนเองถนัดตามความรูความสามารถ มีสวนรวมในการบริหาร

จัดการผานคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกกันเองของคนในชุมชนหรือบุคคลท่ีชุมชนเห็นวามีความเหมาะสม

พรอมเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม  

3. วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน กลาวคือ สถานีวิทยุชุมชนสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและมี

ประโยชนตอชุมชน ผานเนื้อหารายการท่ีสะทอนความตองการของชุมชน เชน การเรียกรองสิทธิของชุมชน การ

นําเสนอขาวสารของชุมชนท่ีไมมีในส่ือกระแสหลัก 

เมื่อทีมวิจัยไดนําผลการศึกษาไปตรวจสอบขอมูลยืนยันอีกครั้งในการประชุมกลุมยอย พบวา สถานีวิทยุ

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณสมบัติพื้นฐานครบถวนตามกรอบหลักการดังกลาวทุกประการ ไดแก 

ประการท่ีหนึ่ง สถานีวิทยุเปนของชุมชน ประการท่ีสอง คนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงาน

ในรูปแบบของอาสาสมัครท่ีมีความหลากหลาย มีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหารายการ เปดกวางใหคนในชุมชนทุก

กลุมเขาไปใชประโยชนและเขาถึงสถานีวิทยุไดสะดวก ประการท่ีสาม สถานีวิทยุชุมชนไมมีโฆษณาและไมแสวงหา

กําไรในทางธุรกิจ แตมุงตอบสนองความตองการของชุมชนเปนหลักท้ังในดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีสอดคลองกับ

บริบทในพื้นท่ี ไดแก ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ขาวสารทองถ่ิน และประเด็นสิทธิชุมชน ท่ีส่ือกระแสหลักท่ัวไปไม

นําเสนอ  

 

การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกรอบหลักการบริหารจัดการ 

5M 

ความพรอมตามหลักการบริหารจัดการประกอบดวย ความพรอมดานบุคลากร ดานการเงิน ดานเนื้อหา 

ดานเทคนิค ดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานตามหลักการของวิทยุชุมชนท่ีวา วิทยุชุมชนเปนของ

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

 

1. ความพรอมดานบุคคลกร (Man) 

ความพรอมดานบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี 

อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีประจําสถานี บุคลากรเหลานี้ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สถานีวิทยุชุมชนใหเปนไปตามหลักการวิทยุชุมชน ดังนั้น วิธีการไดมาซึ่งบุคลากร คุณสมบัติ ตลอดจนองคประกอบ

ของกรรมการสถานี จึงถือเปนตัวช้ีวัดความพรอมท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนท้ังในสวนของการกําหนดเปาหมาย 
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นโยบาย วัตถุประสงค รวมถึงการนํานโยบายลงไปสูการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนดวย ความพรอมดาน

บุคลากร สามารถวิเคราะหไดดังนี้  
 

1.1  หัวหนาสถานี 

หัวหนาสถานี เปนเสมือนกลไกในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานีใหบรรลุเปาหมาย บทบาทของ

หัวหนาสถานี คือ การผลักดันงานตางๆ ภายในสถานีวิทยุชุมชนใหดําเนินไปตามนโยบาย กรอบ กติกา กฎระเบียบ

ตางๆ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน รวมท้ังดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ประสานงานกับ

บุคลากรฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานี คุณสมบัติหลักของหัวหนาสถานี คือ ตองเปนผูมีความพรอมท้ังคุณวุฒิ 

วัยวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ รับผิดชอบ เปนผูนําทางสังคมในระดับท่ีพึ่งพาตนเองได ในขณะท่ีบางสถานีก็

ไมไดเลือกจากผูมีวัยวุฒิสูงสุดแตเลือกจากคนรุนใหมซึ่งเปนทายาทของแกนนํารุนบุกเบิกและเปนท่ียอมรับของคน

ในชุมชน มีความสามารถดานเทคโนโลยี และท่ีสําคัญคือ สามารถติดตอประสานงานกับ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับระเบียบและขอกฎหมายตาง ๆ 

ได 

จากผลการศึกษาวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ใชแนวทาง

แบบประชาธิปไตยเปนหลัก ท้ังการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม การเลือกกันเองในชุมชน การเลือกจากกลุมตัวแทนตางๆ 

ในชุมชน หรือการประชุมคณะกรรมการเพื่อลงมติในการเลือกหัวหนาสถานี ซึ่งสอดคลองกับภาพรวมท้ังประเทศ  

จากผลการศึกษายังพบวา หัวหนาสถานีวิทยุชุมชนท้ัง 5 สถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเปนเพศ

ชายท้ังหมด ซึ่งไดสะทอนภาพรวมของสถานีวิทยุชุมชนท้ังประเทศวาหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนเปนเพศชายเกือบ

ท้ังหมด โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหัวหนาสถานีวิทยุเปนพระภิกษุ 1 สถานี ไดแก จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุ

ชุมชนนารายณสัมพันธ  
 

1.2  คณะกรรมการสถานี 

คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญเปนอาสาสมัคร มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ

คอยกํากับดูแลเพื่อใหการดําเนินการสถานีเปนไปตามนโยบาย จากผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนคณะกรรมการบริหารสถานีระหวาง 5 คน ถึง 14 คน 
 

1.3  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการสถานี 

การไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสวนใหญใชวิธีการเลือกกันเอง

ในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาอันดับ 2 ใชวิธีการเลือกจากตัวแทนของกลุมตาง ๆ ในชุมชน คิด

เปนรอยละ 32 และรองลงมาอันดับ 3 ใชวิธีเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมใหเปนกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 20 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.7) สอดคลองกับภาพรวมท้ังประเทศในประเด็นการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานี 

นอกจากนี้ยังพบวา มีวิธีการเลือกจากผูริเริ่มกอต้ังสถานี และเลือกจากตัวแทนสภาองคกรชุมชนในหมูบานอีกดวย 
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จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนาประชุมกลุมยอยพบวา วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการ

สถานีมีท้ังมาจากการคัดเลือกของกลุมตัวแทนในชุมชน การเสนอช่ือโดยกลุมตัวแทนในชุมชน โดยมีเงื่อนไขวาตอง

เสนอช่ือคนในชุมชนเทานั้น และตองพิจารณาดวยวา เปนผูท่ีมีคุณสมบัติและทักษะในการส่ือสารขามวัฒนธรรม 

เพื่อส่ือสารใหเกิดการเรียนรูเขาใจกัน การสรรหาและเลือกต้ังมาจากกลุมท่ีหลากหลายจากหลาย ๆ หมูบาน 

เพื่อใหมีเนื้อหาจากหลายหมูบานมานําเสนอในรายการวิทยุ เพราะการมีตัวแทนจากกลุมท่ีหลากหลายจะทําใหมี

ขอมูลท่ีหลากหลายและเพียงพอสําหรับการผลิตรายการ เปดโอกาสใหมีอาสาสมัครท่ีเต็มใจเขามาเปน

คณะกรรมการ และเลือกกรรมการสถานีโดยพิจารณาจากการเปนผูมีสวนริเริ่มกอต้ังสถานี 

ท้ังนี้ กลุมตัวแทนวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นวา องคประกอบของคณะกรรมการจะตองมา

จากกลุมท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดทําหนาท่ีเปนตัวแทนแตละกลุมวามีเปาหมาย มีผลประโยชน มีความตองการอะไร 

และวิทยุชุมชนจะรับใชชุมชนไดอยางไร ขณะเดียวกันตัวแทนจากกลุมตางๆ ท่ีหลากหลายตองไมขัดกับหลักการ

ของวิทยุชุมชน กลาวคือ ตองไมใชนักการเมือง ไมใชผูแสวงกําไรทางธุรกิจ เปนตน 
 

1.4  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี 

ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของกรรมการสถานี ท่ีจําเปนมากท่ีสุดคือ มีความเสียสละ คิดเปนรอยละ 

21.9 รองลงมาอันดับ 2 คือ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต คิดเปนรอยละ 19 รองลงมาอันดับ 3 คือ มีความ

เขาใจในหลักการวิทยุชุมชน คิดเปนรอยละ 18.1 และมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 17.1 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.9) จากการยืนยันขอมูลในการประชุมกลุมยอย พบวา นอกเหนือจากคุณสมบัติ

ขางตนแลว กรรมการสถานีควรเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนเพื่อชุมชน เขาใจหลักการมีสวนรวม มีจิตอาสาเพื่อประโยชน

สาธารณะ รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความรอบรูและแสดงออกในส่ิงท่ีรูจริงเทานั้น ไมทําใหสถานีเส่ือมเสีย 

เปดใจกวางตอกลุมคณะกรรมการดวยกันเองและตอชุมชนยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทันตอโลกตอเหตุการณ 

ท้ังในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปนภูมิตานทานจากโลกภายนอก ปองกันมิใหชุมชนตก

เปนเครื่องมือทางการเมือง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิทยุชุมชน รวมท้ังตองรักและศรัทธาในส่ืออิสระดวย 

อยางไรก็ดี จากผลการศึกษาไดพบวา ปญหาการทํางานของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขาดความรับผิดชอบ ไมมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ และไมเขาใจหลักการวิทยุ

ชุมชน รวมถึงปญหาการขาดเงินทุน ซึ่งสงผลกระทบเรื่องการหารายไดเพื่อใหเปนคาใชจายในการเดินทางของ

อาสาสมัคร ไมมีเวลาท่ีจะทุมเทใหการทํางานสถานีไดอยางเต็มท่ี จึงเกิดปญหาความไมตอเนื่องของเวลาทํางาน  
 

1.5  องคประกอบของคณะกรรมการสถานี 

ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองคประกอบท่ีใกลเคียงกัน

ท้ังผูแทนกลุมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 17.9 รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูนําชุมชน ผูแทนของกลุมอาชีพ ผูแทนของ

กลุมผูหญิง เด็กและเยาวชน และผูแทนกลุมอาสามารถสมัครและสารธารณสุขมูลฐาน คิดเปนรอยละ 16.8 เทากัน 
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รองลงมาอันดับ 3 คือ ผูแทนกลุมรณรงคในประเด็นตาง ๆ คิดเปนรอยละ 12.6 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.8) โดย

ตัวแทนกลุมรณรงคในประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนท่ีเดนชัดท่ีสุด ไดแก คณะกรรมการ

สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน เปนตัวแทนมาจากกลุมอนุรักษอุดรธานี ซึ่งเปนกลุมรณรงคเพื่อตอตานโครงการเหมือง

แรโปแตซ นอกจากนี้จะเปนกลุมรณรงคในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกองทุนท่ีใหทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เชน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย (สปร.)  
 

1.6  อาสาสมัคร 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีจํานวนอาสาสมัครดานจัดรายการ

มากท่ีสุด มีจํานวน 10 คน ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย สถานีท่ีมีอาสาสมัครนอยท่ีสุด มีจํานวน 3 คน 

ไดแก สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม เมื่อเทียบกับภาพรวมจํานวนอาสาสมัครในระดับประเทศ พบวา คาเฉล่ีย

จํานวนอาสาสมัครสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูท่ี 6.43 คน อันเปนคาเฉล่ียท่ีตํ่ากวาคาเฉล่ียของ

จํานวนอาสาสมัครท้ังประเทศซึ่งอยูท่ี 10.93 คน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.12)  

ท้ังนี้ ปจจัยท่ีสงผลใหจํานวนอาสาสมัครของแตละสถานีแตกตางกันมี 2 ประการ ประการแรก เงื่อนไข

ทางเทคนิค เชน กําลังสง รัศมีการออกอากาศ กลาวคือ สถานีท่ีมีกําลังสง 500 วัตต มีรัศมีการออกอากาศมากกวา 

10 กิโลเมตร จะสามารถดึงดูดอาสาสมัครนักจัดรายการเขามารวมงานกับสถานีไดมาก ประมาณ 5 – 10 คน 

ขณะท่ีสถานีท่ีมีกําลังสงตํ่าและรัศมีการออกอากาศจํากัด จํานวนอาสาสมัครจะนอย จึงอาจกลาวไดวา การท่ีสถานี

มีกําลังสงสูง ครอบคลุมพื้นท่ีกวาง ทําใหมีจํานวนผูฟงมาก เปนผลใหมีเสียงตอบรับจากผูฟงมากรวมท้ังมี

อาสาสมัครเพิ่มมากข้ึน ประการท่ีสอง เงื่อนไขดานเนื้อหา กลาวคือ พื้นท่ีท่ีมีสถานการณหรือประเด็นท่ีคนใน

ชุมชนตองการส่ือสารรวมกันจะมีอาสาสมัครเขามารวมเปนนักจัดรายการมากกวาพื้นท่ีท่ีไมมีประเด็น ตัวอยางเชน 

สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ินมีกรณีเหมืองโปแตซ สถานีวิทยุชุมชนคนดานซายเนนงานวัฒนธรรม สถานีวิทยุชุมชนคน

กุฉินารายณกับงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เปนตน เพราะเนื้อหาเหลานี้เปนประเด็นท่ีอาสาสมัครตางมีสวนรวม

ท้ังในฐานะผูขับเคล่ือนหรือเปนผูไดรับผลกระทบ และตองการสะทอนจุดยืน ปญหา แนวทางแกไข ผานส่ือวิทยุ

ชุมชนในทองถ่ิน 

ส่ิงท่ีเปนปญหาในการทํางานของอาสาสมัครมากท่ีสุด คือ การทํางานไมสม่ําเสมอ ไมตอเนื่อง คิดเปน      

รอยละ 61.9 ซึ่งใกลเคียงกับภาพรวมระดับประเทศท่ีประสบปญหาเดียวกัน ท้ังนี้ เปนเพราะวิถีชีวิตไมเอ้ือให

อาสาสมัครจัดรายการมาจัดรายการไดสม่ําเสมอ สวนปญหาความไมเขาใจหลักการวิทยุชุมชนมีเพียงรอยละ 4.8 

เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.15) นอกจากนี้เปนปญหาอื่น ๆ ไดแก ไมมีความสามารถทางดานเทคนิค ไมมีทุน

ทรัพยเพียงพอสําหรับทํางานอาสาสมัครไดเต็มท่ี 

อาสาสมัครจะเปนใครก็ไดในชุมชน ท่ีเขาใจหลักการวิทยุชุมชนและเปนตัวแทนท่ีครอบคลุมกลุมท่ี

หลากหลายในชุมชน จํานวนอาสาสมัครท่ีมากข้ึนหมายถึงการขยายฐานผูฟง โดยจํานวนท่ีเพียงพอตอการ
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ดําเนินงานสถานีควรมีประมาณ 6 – 10 คน และในจํานวนนี้ควรเปนอาสาสมัครชางเทคนิคอยางนอย 1 คนตอวัน 

ท้ังนี้ อาสาสมัครทางเทคนิคคอนขางหายาก เพราะตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสนอวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรจัดใหมีศูนยประสานงานทางเทคนิคในระดับภูมิภาคหรือระดับกลุมจังหวัด เพื่อ

คอยใหคําปรึกษาหรือแกไขปญหาทางเทคนิคใหกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือทางเทคนิค 
 

1.7  เจาหนาท่ีประจําสถานี 

โดยหลักการวิทยุชุมชนแลว งานดานบุคลากรเปนงานจิตอาสา แตในทางปฏิบัติกลับพบวา อาสาสมัครมี

ขอจํากัดหลายอยาง สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาตอบแทนแมแต

สถานีเดียว จากการสัมภาษณคณะกรรมการและอาสาสมัครของทุกสถานีพบวา ตองการมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับ

เงินเดือน เพื่อทําหนาท่ีดูแลดานเทคนิคและจัดรายการแทนอาสาสมัครดานรายการในกรณีฉุกเฉิน เชน ติดภารกิจ

ไมสามารถเดินทางมาจัดรายการได แตทุกสถานีตางมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณไมเพียงพอสําหรับจางเจาหนาท่ี

ประจําสถานีได 

ตัวแทนวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุในการประชุมกลุมยอยวา สถานีควรมีเจาหนาท่ีประจําท่ี

ไดรับคาตอบแทน อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาท่ีการจัดการงานท่ัวไปในสถานี เชน ดูแลการเปด – ปดสถานีและ

ทําความสะอาดสถานี รวมท้ังดูแลทรัพยสินของสถานีอันเปนสมบัติของสวนรวม รับผิดชอบงานดานเทคนิค เพราะ

เจาหนาท่ีสถานีจะเปนผูรูทุกอยางเพื่ออํานวยความสะดวก ตลอดจนทําหนาท่ีแทนอาสาสมัครท่ีไมวาง  

 

2.  ความพรอมดานการเงิน (Money): การมีเงินทุนและหารายได 

ความพรอมดานการเงินมีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานวิทยุชุมชน โดยหลักการแลววิทยุชุมชนตองไม

แสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจ จึงไมมีรายไดจากการโฆษณา ขณะเดียวกันก็ดําเนินการดวยระบบอาสาสมัครท่ีไมมี

คาตอบแทน ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตละแหงมีรูปแบบการหารายได

สนับสนุนท่ีแตกตางกันเพื่อใหสถานีสามารถดําเนินการตอไปได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน 

ผลการศึกษาพบวา แหลงท่ีมาของการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจากคนใน

ชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมาอันดับ 2 คือ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน คิดเปน

รอยละ 25 และจากองคกรภายนอกชุมชน คิดเปนรอยละ 21.1 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.20) นอกจากนี้

ยังพบวา บางสถานีไดรับการสนับสนุนจากคนในชุมชนท่ีไปทํางานตางถ่ิน หรือชักชวนใหองคกรท่ีตนทํางานอยูใน

การสนับสนุน เชน จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธเคยไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน 

เปนตน 
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2.2  รูปแบบและกลยุทธในการขอรับการสนับสนุน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีไดรับการสนับสนุนจากการบริจาคเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเปน

อาสาสมัคร และบริจาคส่ิงของตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนในลักษณะอื่น ๆ เชน กําลังใจจากผูฟง 

คําปรึกษา คําแนะนํา ขอมูลขาวสารจากชุมชนและหนวยงานของรัฐ รวมท้ังการจัดทอดผาปาเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมของสถานี 

รูปแบบการหารายไดจากการระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นใชวิธีการขอรับ

บริจาคจากบุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอรับการสนับสนุนจากคนในชุมชน คิด

เปนรอยละ 24.5 รองลงมาอันดับ 3 คือ จัดกิจกรรมระดมทุนประจําป คิดเปนรอยละ 18.9 และขอรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอก คิดเปนรอยละ 17 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.21) 

ผลการศึกษาขางตนและการประชุมกลุมยอยพบวา แนวทางท่ีจะไดรับการสนับสนุนสถานีมีหลายวิธีการ

และแนวทางในการแกไขปญหาเมื่อรายรับไมเพียงพอ มีรายละเอียดดังนี้  

1) การบริจาคของผูฟงในชุมชน กลาวคือ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูฟงบริจาคเงินสนับสนุนสถานี คือ 

ความสามารถและลีลาของนักจัดรายการ ซึ่งดึงดูดใหคนเปดฟงรายการของสถานี และการใชเวลาสําหรับการ

ประกาศย้ําแนวทางการดําเนินกิจการของสถานีวิทยุชุมชนวา เปนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน จะอยูไดก็

เพราะชุมชนใหการสนับสนุน ตลอดจนวิธีการประกาศรายช่ือผูบริจาคเงินออกอากาศ ยิ่งผูจัดรายการประกาศเปน

บทกลอนหรือผญาภาษาอีสานก็ยิ่งสรางความประทับใจใหกับผูบริจาคเปนอยางยิ่ง เชน กรณีสถานีวิทยุชุมชนคน

ดานซาย เปนตน 

2) การจัดกิจกรรมระดมทุนในชุมชน ซึ่งมักอาศัยชวงเวลาท่ีมีกิจกรรมสําคัญ เชน สถานีวิทยุชุมชนคนฮัก

ถ่ินจัดระดมทุนในงานบุญกุมขาวใหญ (ประเพณีงานบุญเดือนยี่ของคนอีสานท่ีหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จส้ินแลว 

ชาวบานจะนําขาวเปลือกมากองรวมกันท่ีลานวัดตามกําลังศรัทธาเพื่อทําบุญใหทาน) สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย

การจัดผาปาสามัคคีและจัดกิจกรรมระดมทุนทุกวันพระ ซึ่งเปนกิจกรรมการระดมทุนท่ีไดเงินเปนกอน  

3) การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีไมแสวงกําไร อาทิ สํานักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งการสนับสนุนเกิดจากความสัมพันธของคณะกรรมการสถานีท่ีมีสวน

รวมกับกิจกรรมขององคกรเหลานี้ จึงมีชองทางเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ และบาง

สถานีไดนําสาระท่ีเกี่ยวของกับองคกรผูสนับสนุนมาเปนเนื้อหารายการของสถานีดวย 

4) การลงขันของคณะกรรมการ มักเกิดข้ึนในกรณีท่ีไมมีเงินบริจาค หรือไมไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอกท่ีไมแสวงหากําไร คณะกรรมการสถานีจึงจําเปนตองลงขันโดยมีเงื่อนไขเชิงเทคนิคมาบีบบังคับ 

เชน กําลังสงตํ่าทําใหเกิดปญหาคล่ืนแทรก รัศมีการกระจายเสียงตํ่าทําใหชุมชนไมสามารถรับฟงได ซึ่งอาจนําไปสู

การหยุดการออกอากาศในท่ีสุด 
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5) เงินวัด ในกรณีท่ีสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในบริเวณวัด เงินบริจาคเขาวัดจะเปนทุนสํารองสวนหนึ่งท่ีเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการสถานี หากสถานะทางเศรษฐกิจของคณะกรรมการไมมั่นคง รวมท้ังชุมชนไมใหการ

สนับสนุนเพียงพอ  

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคน

ดานซายเทานั้นท่ีไดรับการสนับสนุนดานการเงินเพียงพอตอการดําเนินงานของสถานี สวนกลุมตัวอยางท่ีเหลือ

ไดรับการสนับสนุนดานการเงินคอนขางนอย โดยเฉพาะสถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม ซึ่งตองอาศัยการเสียสละ

ของคณะกรรมการเปนหลัก ท้ังนี้เนื่องจากปญหาเรื่องกําลังสงนอย รวมท้ังปญหาคล่ืนทับซอนและคล่ืนแทรกทําให

สถานีไมสามารถสงกระจายเสียงไดสม่ําเสมอ ผูฟงจึงไมมั่นใจวา สถานียังดําเนินการออกอากาศอยูหรือไม สงผลให

ผูฟงไมใหการสนับสนุนดานเงินแกสถานี เมื่อมีความจําเปนเรงดวนเชน เครื่องสงเสีย คาใชจายในการซอมเครื่องสง

ก็ตกเปนภาระท่ีหัวหนาสถานีและกรรมการสถานีตองแบกรับ  

อนึ่ง ตัวแทนจากสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดหวังวา กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ของ กสทช. จะเปนชองทางหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนดาน

งบประมาณสําหรับการดําเนินงานวิทยุชุมชนได อาทิ รายจายประจํา เชน คาไฟฟา คาอินเตอรเน็ต มีทุนอบรมเพื่อ

การพัฒนาอาสาสมัครนักจัดรายการรุนใหมเพื่อรับชวงตอจากอาสาสมัครรุนเกา โดยเสนอให กสทช.จัดสรร

งบประมาณใหสถาบันการศึกษาในทองถ่ินเปนผูฝกอบรมทักษะความรูดานตางๆ เกี่ยวกับวิทยุชุมชน ในดาน

เทคนิค (เครื่องสง เสาอากาศ) ควรสนับสนุนอุปกรณเสริมท่ีจําเปนในการสงสัญญาณออกอากาศ และในกรณี

เครื่องสงเสีย ควรมีเครื่องสงสํารองใหใชจนกวาจะซอมเสร็จ   
 

2.3  รายรับของสถานีจากการระดมทุนในรูปแบบตางๆ 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายรับจากการสนับสนุนจาก

สมาชิกในชุมชนและการสนับสนุนจากองคกรภายนอกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.4 รองลงมาคือ รายรับจากการ

จัดกิจกรรมระดมทุนประจําป คิดเปนรอยละ 17.4 และการขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไป คิดเปนรอยละ 15.2 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.23) ท้ังนี้ เมื่อมีการจัดประชุมกลุมยอยกลับพบวา การระดมทุนดวยการขอรับบริจาคไม

ไดผลมากนัก แตวิธีการท่ีไดเงินมากกวาคือการจัดกิจกรรมระดมทุนประจําป เชน การทอดผาปาสามัคคี บุญกุม

ขาวใหญ (บุญเดือนญี่ของคนลาว คนอีสาน) ท่ีสามารถระดมทุนไดประมาณ 10,000 – 56,000 บาท ยกตัวอยาง

เชน จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ จัดกิจกรรมทอดผาปาสามัคคีระดมทุนได 56,000 บาท สถานี

วิทยุชุมชนคนดานซาย จัดรายการวิทยุชุมชนสัญจรหรือวันพระสัญจร สามารถระดมทุนเขาสถานีไดปละ 48,000 

บาท สวนสถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน จัดกิจกรรมบุญกุมขาวใหญ มีรายไดเขาสถานี 10,000 บาท 

วิธีการระดมทุนรองลงมาอันดับสองคือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน ถือเปนรายไดหลักของสถานี

เชนกัน มีรายไดเขาสถานีประมาณ 4,500 – 72,000 บาท โดยผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนคนดานซายมี

รายไดสูงสุด ปละ 72,000 บาท สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน มีรายไดปละ 20,000 บาท จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุ
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ชุมชนนารายสัมพันธมีรายไดปละ 10,000 บาท สวนสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณมีรายไดตํ่าสุดอยูท่ีปละ 4,500 

บาท วิธีการระดมทุนลําดับถัดมาคือ การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา รายไดหลักของสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลวนมาจากการมีสวน

รวมของคนในชุมชน ท้ังการรวมกิจกรรมประจําป การรวมบริจาคของคนในชุมชนเปนหลัก ขณะท่ีการขอรับ

สนับสนุนจากองคกรภายนอกเปนเพียงสวนเสริมของรายไดเขาสถานีเทานั้น 
 

2.4  รายจายของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา คาใชจายหลักของสถานีวิทยุมีสัดสวนใกลเคียงกัน โดยเปนคาไฟฟามากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 37.9 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.25) สถานีวิทยุชุมชนคนดานซายมีคาไฟฟาและน้ําประปาสูงท่ีสุดอยู ท่ี 

36,000 บาท สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม และจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธมีคาไฟฟาปละ 

24,000 บาทสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ ปละ 7,200 บาท และสถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ินมีคาไฟฟาตํ่าสุด คือ

ปละ 6,000 บาท  

รายจายรองลงมาอันดับ 2 คือ คาซอมแซมเครื่องสง/อุปกรณการออกอากาศ คิดเปนรอยละ 32.8 โดยจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธมีคาใชจายสูงสุด ปละ 19,000 บาท สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย       

ปละ 7,500 บาท สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ินและสถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม มีคาใชจายปละ 5,000 บาทเทากัน

และสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณมีคาใชจายตํ่าสุด คือ ปละ 1,000 - 1,500 บาท  

รายจายรองลงมาอันดับ 3 คือ คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 27.6 โดยสถานีท่ีมีคาใชจาย

สูงสุดคือ สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ ปละ 18,000 บาท รองลงมาคือ สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนมและจุด

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ ปละ 3,600 บาทเทากัน สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน ปละ 600 บาท 

สวนสถานีวิทยุชุมชนคนดานซายไมไดระบุคาใชจายดานนี้  
 

2.5  แนวทางแกไขปญหาในกรณีรายรับไมพอกับรายจาย 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายรับไมเพียงพอตอรายจายของสถานี     

รอยละ 54.2 และรอยละ 45.8 ระบุวา เพียงพอ โดยกรณีรายรับของสถานีไมเพียงพอตอรายจายนั้น ตัวแทนของ

สถานีมีวิธีแกปญหาดวยการขอรับบริจาคจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.5 และขอยืมจากองคกร

ในชุมชน รอยละ 12.9 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.27) วิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน หัวหนาสถานีดําเนินการ

แกไขเอง คณะกรรมการสถานีหารือกันแลวสํารองเงินสวนตัวจายไปกอน คณะกรรมการนําเงินจากเบ้ียเล้ียงการ

ประชุมมาเปนคาใชจายในสถานี ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนอาจระดมทุนจากกิจกรรมในชุมชนเชน งานบุญ 

ทอดผาปา และลดเวลาจัดรายการเพื่อประหยัดคาใชจาย เปนตน ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา คณะกรรมการ

บริหารสถานีตองรับผิดชอบคาใชจายของสถานีเปนเบ้ืองตน ท้ังการใชเงินสวนตัวเพื่อแกปญหา กอนท่ีจะระดมทุน

จากสมาชิกในชุมชน 
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อนึ่ง จากการประชุมกลุมยอยพบวา แนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตนในกรณีท่ีรายรับไมพอกับรายจาย

ของสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะมีท้ังการขอแบงเงินบริจาคของวัดมาสํารองจาย เชนในกรณี

ของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ ขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ินแกปญหาดวยการประหยัด

คาใชจาย สวนวิทยุชุมชนคนดานซายนั้นจะใชวิธีกระตุนการบริจาคของผูฟงในชุมชนตามคําเชิญชวนของ

อาสาสมัครนักจัดรายการท่ีเนนย้ําวา สถานีวิทยุชุมชนเปนของชุมชน อยูไดดวยการรวมบริจาคของประชาชาน

เทานั้น  
 

2.6  ความตองการความชวยเหลือดานการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนตองการความชวยเหลือดานการระดมทุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.2 ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯของ กสทช. รองลงมาอันดับ 

2 คือ ตองการใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากสถานีตนแบบท่ีประสบความสําเร็จดานการระดมทุน คิดเปนรอยละ 

20 รองลงมาอันดับ 3 ตองการใหฝกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุน คิดเปนรอยละ 

16.9 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.28)  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดประชุมกลุมยอยตัวแทนกรรมการสถานีและผูฟงวิทยุชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเสนอวา สถานีตองการการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กสทช. จํานวนเงินท่ีขอรับ

การสนับสนุนประมาณ 80,000 – 100,000 บาท/ป เพื่อเปนทุนสําหรับซื้อเครื่องสงสํารอง อุปกรณในหองสง เปน

ทุนสําหรับการบํารุงรักษา ปรับปรุงสํานักงานใหเหมาะสมกับเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน อยางไรก็ดียังคงตอง

เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน รวมท้ังสถานีจัด

กิจกรรมระดมทุนเองดวย 

 

3.  การวิเคราะหความพรอมดานเนื้อหา (Material) 

ความพรอมดานเนื้อหา ไดแก ความสามารถในการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของชุมชนโดย

การมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก ท่ีมาของผังรายการ สัดสวนรายการท่ีมีการผลิตดวยตนเอง 

รูปแบบรายการ วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในการจัดรายการของผูจัดรายการ อาสาสมัครดานผูจัดรายการ รวมท้ัง

ปญหาอุปสรรคและความตองการในการพัฒนาเพื่อใหรายการมีคุณภาพ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความพรอมดาน

เนื้อหาท่ีสําคัญในการแสดงถึงความเปนสถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน คือผังรายการตองเกิดจากการมีสวนรวมของคน

ในชุมชน โดยมีเนื้อหารายการท่ีสนองตอบความตองการของคนในชุมชนเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต

ละชุมชนโดยมีการนําเสนอรายการในรูปแบบท่ีชุมชนเขาใจงายและสามารถเปนชองทางการส่ือสารแนวระนาบ

ระหวางคนในชุมชนได การวิเคราะหความพรอมดานเนื้อหาประกอบดวย 
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3.1  ท่ีมาของผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผังรายการวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากคณะกรรมการประชุม

พิจารณาผังรายการรวมกันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาอันดับ 2 คือ อาสาสมัครเสนอตัวจัดรายการท่ี

ตนสนใจ คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมาอันดับ 3 คือ สอบถามความตองการของคนในชุมชน คิดเปนรอยละ 17.8 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.29) ท้ังนี้ จากการสัมภาษณคณะกรรมการและอาสาสมัครสถานีพบวา ความพรอมของนัก

จัดรายการเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดผังรายการและเนื้อหารายการ ดังนั้น คณะกรรมการสถานีกับอาสาสมัคร

จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดผังรายการมากกวากลุมผูฟง 

อยางไรก็ดี ชุมชนยังคงมีสวนรวมในการกําหนดผังรายจากการรวมประชุมในชุมชน คณะกรรมการสถานี

จะสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในแตละหมูบานและรับฟงจากขอเสนอจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แลวนํา

ขอเสนอหรือความคิดเห็นนั้นเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาผังรายการประกอบกับความพรอมของ

อาสาสมัครนักจัดรายการ 
 

3.2  สัดสวนรายการ 

สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนรายการท่ีออกอากาศทางสถานีเปนรายการท่ีผลิต

เอง คิดเปนรอยละ 48.8 และถายทอดสัญญาณหรือรับรายการจากท่ีอื่น คิดเปนรอยละ 51.2 (ภาคผนวก ซ ตาราง 

ซ.30) ซึ่งแตกตางจากภาพระดับประเทศท่ีมีสัดสวนรายการท่ีสถานีผลิตเอง รอยละ 60.75 และถายทอดสัญญาณ

หรือรับรายการจากท่ีอื่น รอยละ 39.25 อยางไรก็ดี จากการสัมภาษณตัวแทนกรรมการสถานีและการจัดประชุม

กลุมยอยพบวา สัดสวนรายการท่ีสถานีผลิตเองมีมากกวารายการท่ีสถานีถายทอดสัญญาณมาจากท่ีอื่นในสัดสวน

ประมาณ 70 : 30 ท้ังนี้ รายการท่ีรับสัญญาณจากท่ีอื่น ไดแก รายการขาวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย กรมประชาสัมพันธในตอนเชา กลางวัน ตอนคํ่า และขาวตนช่ัวโมง ขณะเดียวกันบางสถานีก็ถายทอด

สัญญาณรายการของเครือขายท่ีเกี่ยวของกับสถานีเชน รายการของสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สํานักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแหงชาติ เปนตน 
 

3.3  เนื้อหารายการ 

ผลการศึกษาพบวา เนื้อหารายการของวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสาระความรูมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ รายการขาวสาร คิดเปนรอยละ 33.8 และรองลงมาอันดับ 3 คือ

รายการบันเทิง คิดเปนรอยละ 24.6 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.31) เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเนื้อหารายการจึง

พบวา หนึ่งในส่ีของสัดสวนเนื้อหารายการเนนขาวสารและสาระ ซึ่งกลุมตัวแทนกรรมการสถานีและอาสาสมัครนัก

จัดรายการช้ีแจงเพิ่มเติมวา เนื้อหารายการท่ีเปนสาระความรูและขาวสารไมไดแยกขาดจากเนื้อหาบันเทิงเสีย

ทีเดียว เพราะในรายการสาระความรูหรือขาวสารนั้นก็จะมีความบันเทิงสอดแทรก เชน การเปดหมอลําหรือเพลง
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ลูกทุงสลับการใหสาระเพื่อใหผูฟงไดผอนคลายระหวางการรับฟง ดังนั้น รายการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญจึงมี

ลักษณะท่ีเปน “สาระนําความบันเทิง” เชนเดียวกับรายการบันเทิงท่ีก็จะมีสาระสอดแทรกอยูดวยเสมอ 
 

3.4  รูปแบบรายการ 

การนําเสนอรายการของสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนรูปแบบผสมระหวางสาระ

และบันเทิง เปนรายการขาวสาร คิดเปนรอยละ 31.5 รายการเพลง คิดเปนรอยละ 27.8 และรายการสนทนาและ

สัมภาษณ คิดเปนรอยละ 25.9 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.32) อยางไรก็ดี ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ

รายการของวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีรูปแบบตายตัว แตจะเล่ือนไหลไปมาใน 3 รูปแบบขางตน คือ 

รายการขาวสาร รายการเพลง และรายการสนทนาและสัมภาษณ ซึ่งในบางโอกาสในอาจจะมีท้ังสามรูปแบบใน

หนึ่งรายการก็เปนได เพราะรายการขาวสารตองอาศัยเปดเพลงหรือหมอลําเพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟง ในขณะ

ท่ีรายการบันเทิงเองก็มักแทรกเนื้อสาระหรือขาวสารท่ีเปนประโยชนอยูเสมอ 
 

3.5  วิธีการไดมาซ่ึงขอมูลในการจัดรายการ ผูจัดรายการของสถานี 

จากผลการศึกษาพบวา แหลงขอมูลท่ีผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมมา

ท่ีสุดคือหนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอมูลจากส่ือบุคคลในชุมชน คิด

เปนรอยละ 25.6 รองลงมาอันดับ 3 คือ ขอมูลจากส่ือประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 20.5 

และขอมูลจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 19.2 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.33) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา นักจัดรายการ

วิทยุชุมชนจะตองเปนนักอานและติดตามขอมูลขาวสารจากหลายแหลง ท้ังจากส่ือส่ิงพิมพ ขาวประชาสัมพันธของ

ทางราชการ ขอมูลขาวสารจากอินเทอรเน็ต ดวยเหตุนี้ นักจัดรายการจึงเปนนักส่ือสารชุมชนท่ีสนใจความเปนไป

ของสังคม โดยผลการศึกษาพบวา นักจัดรายการวิทยุชุมชนมาจากกลุมท่ีหลากหลาย อาทิ ผูเช่ียวชาญ และ

ปราชญชุมชน ในสัดสวนรอยละ 21 เทากัน รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูแทนกลุมท่ีมีสวนไดเสียในชุมชน คิดเปนรอย

ละ 19.8 รองลงมาอันดับ 3 คือ ผูนําทางศาสนา และ นักเรียน/นักศึกษา ในสัดสวนรอยละ 17.3 เทากัน 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.34) ท้ังนี้ กลุมนักจัดรายการวิทยุชุท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีแนวโนมลดนอยลง เนื่องจาก

เมื่อจบการศึกษาแลวมักจะยายไปศึกษาตอท่ีอื่น ประกอบกับไมมีกระบวนการพัฒนานักจัดรายการระดับเยาวชนท่ี

จะมาสืบทอดงานวิทยุชุมชนตอ จึงทําใหจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีอาสามาจัดรายการนอยลงอยางตอเนื่อง 
 

3.6  ความตองการในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการ 

จากการประชุมตัวแทนสถานี ผูจัดรายการ และผูฟงวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุม

กลุมยอยมีขอเสนอแก กสทช. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณและ

มอบหมายใหสถาบันการศึกษาทองถ่ินท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเปนหนวยงานฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนในการ

เปนผูจัดรายการวิทยุชุมชน ดังนี้ 
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1) จัดอบรมการเขียนบทรายการวิทยุ เพื่อใหนักจัดรายการมีทักษะการเขียนบท อันจะเปนเคาโครง

สําหรับการจัดรายการหรือฝกใหสามารถวางแผนการจัดรายการได 

2) จัดอบรมการเทคนิคการบันทึกรายการ เนื่องจากท่ีผานมา นักจัดรายการสวนใหญยังขาดทักษะการใช

อุปกรณบันทึกเสียงเพื่อบันทึกรายการ ซึ่งจะตองใชเปนหลักฐานใหตรวจสอบตามระเบียบท่ี กสทช. กําหนด 

3) จัดอบรมเทคนิคการจัดรายการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่ียังคงจัดรายการอยูในปจจุบัน และ

พัฒนานักจัดรายการรุนใหมข้ึนมาควบคูกัน 

 

4.  ความพรอมดานเทคนิค (Machine) 

ความพรอมดานเทคนิคถือเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งท่ีสะทอนปจจัยความพรอมของวิทยุชุมชน อันไดแก 

มาตรฐานของเครื่องสง อุปกรณ การดําเนินการออกอากาศ ความรูความสามารถทางดานเทคนิคของวิทยุชุมชน 

ตลอดจนการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชสําหรับดําเนินการสงสัญญาณตางๆ ผลการวิจัยไดพบปจจัยความ

พรอมทางเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ผลการศึกษาดานเทคนิค พบวา วิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นใชเสาอากาศสูง 30 เมตร มีเพียง

จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธแหงเดียวท่ีมีเสาอากาศสูง 53 เมตร ดานกําลังสงกระจายเสียง

สามารถแบงไดเปน 3 ขนาด คือ 500 วัตต 2 สถานี 300 วัตต 2 สถานี และ 30 วัตต 1 สถานี สวนผลการศึกษา

รัศมีการออกอากาศ พบวา สถานีวิทยุชุมชนคนดานซายมีรัศมีการออกอากาศไกลท่ีสุดถึง 30 กิโลเมตร รองลงมา 

ไดแก วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ มีรัศมีการออกอากาศ 20 กิโลเมตร วิทยุชุมชนคนฮักถ่ินมีรัศมีการออกอากาศ 15 

– 20 กิโลเมตร สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีรัศมีการออกอากาศตํ่าท่ีสุด ไดแก สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม มีรัศมี

การออกอากาศเพียง 1 – 2 กิโลเมตรเทานั้น  
 

4.1  ความพรอมดานเทคนิคของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกในชุมชนเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.1 

รองลงมาอันดับ 2 คือ จะมีชางเทคนิคมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องสง และอุปกรณเปนระยะ คิดเปนรอยละ 22.6 

และรองลงมาอันดับ 3 จะมีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมาติดต้ังเครื่องสง อุปกรณให ซึ่งมีสัดสวนเทากับการมีชาง

เทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสง/อุปกรณเมื่อมีปญหา คิดเปนรอยละ 18.9 เทากัน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.35) 

จากขอมูลขางตน เมื่อมีการจัดประชุมกลุมยอย กลุมตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนไดสะทอนวา แมวาแตละ

สถานีจะมีคนในชุมชนเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเองอยูแลวก็ตาม แตบุคลากรของสถานีจะสามารถดูแล

และบํารุงรักษาดานเทคนิคไดในระดับพื้นฐานเทานั้น เมื่อเกิดปญหาเชิงเทคนิคท่ีซับซอนท่ีตองอาศัยความ

เช่ียวชาญพิเศษ สถานีก็จําเปนตองจางชางเทคนิคเฉพาะมาแกไขหรือซอมบํารุงทุกครั้ง 
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4.2  ปญหาดานเทคนิค 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกแหงมีปญหาดานเทคนิค คิดเปน

รอยละ 95.8 โดยเปนปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.3 เชน กรณีสถานีวิทยุชุมชนคน

ธาตุพนมมีกําลังสงเพียง 30 วัตต จึงไมสามารถกระจายเสียงไดไกลและยังมีสถานีใกลเคียงใชคล่ืนความถ่ีเดียวกัน

หรือมีกําลังสงมากกวาจนทําใหไมสามารถออกอากาศได สวนกลุมตัวอยางสถานีท่ีเหลือซึ่งมีกําลังสงระหวาง 300 

– 500 วัตตก็เคยประสบปญหาเดียวกันแตสามารถเจรจากับคูกรณีจนออกอากาศไดในท่ีสุด รองลงมาอันดับ 2 คือ 

ปญหาเครื่องสงเสียและเส่ือมสภาพ คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาอันดับ 3 คือ ปญหากระแสไฟฟาไมเสถียร คิด

เปนรอยละ 30.5 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.37) ท้ังนี้ ทุกสถานีไมมีชางเทคนิคท่ีสามารถซอมบํารุงเครื่องสงหรือ

อุปกรณในหองสงได รูเพียงวิธีการใชงานและดูแลรักษาเบ้ืองตนเพื่อใหเครื่องสงทํางานไดเทานั้น เมื่อมีปญหาจึง

ตองสงซอมและงดออกอากาศจนกวาจะซอมเครื่องสงเสร็จ สวนนักจัดรายการท่ีเปนสูงอายุจะมีปญหาเรื่องทักษะ

การใชเทคโนโลยี เชน เครื่องคอมพิวเตอรในหองสง ซึ่งกลายเปนเงื่อนไขหนึ่งท่ีทําใหหลายสถานีไมสามารถบันทึก

รายการเก็บไวเพื่อตรวจสอบตามระเบียบท่ี กสทช. ไดกําหนดไว 
 

4.3  แนวทางการแกปญหาเทคนิคดานคลื่นแทรก 

ผลการศึกษาพบวา เมื่อสถานีประสบปญหาคล่ืนแทรกจะแกไขปญหาดวยการรองเรียนหนวยงานท่ี

เกี่ยวของมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.2 โดยทําหนังสือรองเรียนไปยังศูนยเฝาฟงของ กสทช. ในพื้นท่ี รองลงมา

อันดับ 2 คือ ใชวิธีเจรจากับสถานีคูกรณี หรือใชวิธีการอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 29.4 เทากัน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.

38) โดยวิธีการอื่น ๆ ซึ่งตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนระบุ คือ แจงใหผูฟงทราบวา สถานีมีปญหาคล่ืนแทรกและกําลัง

หาทางแกไข ในขณะท่ีบางสถานีไมไดดําเนินการใด ๆ เลย อยางไรก็ดี หลายสถานีใชทุกแนวทางเพื่อแกไขปญหา

คล่ืนแทรก แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาได 
 

4.4  แนวทางแกไขปญหาเทคนิคดานเคร่ืองสงเสีย 

ผลการศึกษาพบวา เมื่อมีปญหาเครื่องสงเสียสถานีสวนใหญจะแกไขดวยการสงเครื่องสงไปซอมมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาคือ การยืมเครื่องสํารองจากสถานีอื่นมาใชออกอากาศ คิดเปนรอยละ 16.7 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.39) เมื่อสัมภาษณกลุมตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนไดขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากสถานีไมมี

อาสาสมัครหรือบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคนิค จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาเครื่องเสียงไดดวยตนเอง 

วิธีการแกไขเบ้ืองตนจึงพักการออกอากาศช่ัวคราวและสงเครื่องไปซอม เมื่อเรียบรอยแลวจึงกลับมาออกอากาศ

ตามปกติ ท้ังนี้ มีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ินและวิทยุชุมชนชาวธาตุพนมเทานั้นท่ีใชวิธีการยืมเครื่องสํารองจาก

สถานีอื่นซึ่งอยูในเครือขายวิทยุชุมชนเหมือนกัน 
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4.5  เทคนิคการบันทึกรายการ 

จากการศึกษาพบวา การบันทึกรายการของสถานีเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมายของสถานีวิทยุชุมชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชวิธีการบันทึกในคอมพิวเตอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาอันดับ 2 คือ 

ไมไดบันทึกรายการ คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาอับดับ 3 คือ บันทึกเก็บไวในเอ็มพีสาม (MP3) คิดเปนรอยละ 

8.7 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.40)  

แมผลการศึกษาขางตนจะพบวา มีการบันทึกในคอมพิวเตอรมากกวาครึ่ง แตจากการสัมภาษณในเวที

ประชุมกลุมยอยในความเปนจริงพบวา ทุกสถานีเพียงแตเคยบันทึกไวในคอมพิวเตอรเทานั้น แตปจจุบันทุกสถานี

แทบไมไดบันทึกไว เนื่องจากปญหาขาดแคลนงบประมาณซื้ออุปกรณมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมา

อันดับ 2 คือ อาสาสมัครไมมีทักษะในการบันทึกรายการ คิดเปนรอยละ 41.9 สวนผูท่ีไมทราบวามีกฎหมาย

กําหนดใหตองบันทึกรายการ มีเพียงรอยละ 6.5 เทานั้น (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.41) ท้ังนี้ จากการศึกษาพบวา มี

เพียงวิทยุชุมชนคนดานซายเทานั้นท่ีระบุวา มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยชวยบันทึกรายการไวให แต

ไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวา บันทึกไวในรูปแบบใด 
 

4.6  ความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิค 

ปญหาดานเทคนิคเปนปญหาสําคัญต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีสงผลตอปจจัยความพรอมในการดําเนินงาน

วิทยุชุมชน ท้ังปญหาคล่ืนแทรก ปญหาเครื่องสงเสีย รวมท้ังขีดจํากัดทางดานเทคนิคของอาสาสมัครนักจัดรายการ

และอาสาสมัครดานเทคนิค จากการประชุมกลุมยอยตัวแทนวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดขอเสนอเพื่อ

เปนแนวทางการแกปญหาดานเทคนิค ดังนี้  

1) กสทช.ควรมีศูนยบริการทางเทคนิคระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนหรือคอยใหความชวยเหลือดานการ

ดูแลและซอมบํารุงเครื่องสง อุปกรณของสถานีในยามมีปญหา โดยอาจแบงเขตรับผิดชอบเปน 3 เขต คือ อีสาน

เหนือ อีสานกลาง และอีสานใต  

2) กสทช. ควรสนับสนุนใหมีงบประมาณในการจางชางเทคนิคในชุมชน เนื่องจากแตละชุมชนมีคนรุนใหม

ท่ีจบการศึกษาหรือมีความรูทางชางเทคนิคอยูบาง แตสถานีไมมีคาตอบแทน จึงไมสามารถนําทรัพยากรบุคคล

เหลานี้มาสรางประโยชนใหแกชุมชนไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

3) กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการฝกอบรมความรูทางชางเทคนิคใหกับคนในชุมชน มุงเนน

อบรมคนวางงาน หรือคนพิการในชุมชน เพื่อใหเปนชางเทคนิคประจําสถานีโดยไมไดรับคาตอบแทน แตอนุญาตให

ใชเวลาวางจากงานในสถานีไปประกอบอาชีพชางเทคนิคอิสระได 

 

5. ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) 

การบริหารจัดการถือเปนอีกปจจัยหลักอันแสดงถึงความพรอมของการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนท่ีจะ

นําสูความสามารถดํารงอยูแบบพึ่งพาตนเองไดและยืนหยัดดําเนินการไดตามแนวทางวิทยุชุมชนอยางยั่งยืนนั้น 
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การบริหารจัดการตองเปนไปตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอันเปนหลักการพื้นฐานแบบเดียวกับวิทยุ

ชุมชน  

สําหรับแนวทางการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษา

กระบวนการมีสวนรวมผานความสม่ําเสมอของการประชุมคณะกรรมการสถานีซึ่งสวนใหญมาจากตัวแทนกลุมใน

ชุมชน พรอมท้ังศึกษาเนื้อหาในการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชน นอกจากนั้น 

ยังศึกษาถึงชองทางการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูฟง ชองทางการรับเรื่องรองเรียนของผูฟงซึ่งเปนการสะทอนถึง

ความเปนวิทยุชุมชนของประชาชน รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน พรอมแนวทางการปรับปรุง

การดําเนินงานสถานีตามขอเสนอแนะของชุมชน   

นอกจากนี้งานวิจัยยังใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานการเงินวา มีความโปรงใส ตรวจสอบไดตาม

หลักธรรมาภิบาลเพียงใด โดยผลการศึกษาการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

5.1  การประชุมคณะกรรมการสถานี  

ผลการศึกษาความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการวิทยุชุมชน พบวา จะจัดการประชุมทุก 1 – 3 เดือน

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมา คือ จะประชุมเมื่อมีเหตุจําเปน คิดเปนรอยละ 29.4 และจัดประชุมทุก 6 

เดือน คิดเปนรอยละ 14.7 ตามลําดับ และทุกสถานีมีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.42) 

ท้ังนี้ เนื้อหาในการประชุมคณะกรรมการสถานีมักเปนปญหาเชิงเทคนิคมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมา

อันดับ 2  คือ ปญหางบประมาณของสถานี คิดเปนรอยละ 27.9 รองลงมาอันดับ 3 คือ ปญหาดานเนื้อหาและผัง

รายการ คิดเปนรอยละ 19.1 และปญหาดานการบริหารจัดการสถานี คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ (ภาคผนวก 

ซ ตาราง ซ.43) ซึ่งผลการศึกษาไดสะทอนปญหาหลักของสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปน 2 

ดาน คือ ปญหาดานเทคนิค และ ปญหาดานงบประมาณ ซึ่งลวนสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการวิทยุ

ชุมชน 
 

5.2  การเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูฟง  

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกในชุมชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผานผู จัดรายการและ

คณะกรรมการสถานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.7 ซึ่งอาสาสมัครนักจัดรายการและคณะกรรมการสถานีลวนเปน

สมาชิกในชุมชน การส่ือสารระหวางบุคคลในโอกาสตาง ๆ จึงเปนชองทางในการรับฟงความคิดเห็นแบบไมเปน

ทางการ รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูฟงโทรศัพทเขาไปในรายการ คิดเปนรอยละ 33.9 โดยมากจะแสดงความคิดเห็น 

ใหคําแนะนําและแจงผลการรับฟงไปในตัว รองลงมาอันดับ 3 คือ ผูฟงแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะของ

ชุมชน คิดเปนรอยละ 19.6 ในบางโอกาสก็นําวาระเรื่องสถานีวิทยุชุมชนเขาสูเวทีประชุมของชุมชนไปดวย เพราะ

ถือวาวิทยุชุมชนเปนสวนหนึ่งของชุมชน (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.44) 
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5.3  การรับเร่ืองรองเรียนจากผูฟง 

ผลการศึกษาพบวา เมื่อผูฟงรองเรียนไปยังสถานี คณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแกไข

ปญหามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาอันดับ 2 คือ หารือกับชุมชนในเวทีประชุมตางๆ ของชุมชน คิดเปน

รอยละ 7.7 รองลงมาอันดับ 3 หัวหนาสถานีและกรรมการสถานีพิจารณาแนวทางแกไข คิดเปนรอยละ 3.8 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.45) และจากการสัมภาษณในการจัดประชุมกลุมยอยพบวา ท่ีผานมา ทุกสถานียังไมมีเรื่อง

รองเรียนจากผูฟง แตก็มีแนวปฏิบัติวา หากมีเรื่องรองเรียนจากผูฟง คณะกรรมการสถานีจะนัดประชุมเพื่อ

พิจารณาแนวทางแกไขปญหากอนเปนอันดับแรกเสมอ เพราะตองการใหคณะกรรมการมีสวนรวมรับรูปญหาและ

หาทางออกรวมกัน 
 

5.4  ความโปรงใส ตรวจสอบได 

การจดบันทึกและการแสดงบัญชีรายรับ – รายจายของสถานีถือเปนปจจัยแสดงใหเห็นการบริหารจัดการ

ท่ีโปรงใสตรวจสอบได ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดทํา

บัญชีรายรับ – รายจาย โดยกลุมตัวอยางรอยละ 95.8 ระบุวา มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของสถานี มีเพียง

รอยละ 4.2 เทานั้นท่ีตอบวา ทางสถานีไมมีบัญชีรายรับ-รายจาย (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.47) 

นอกจากนี้ การแสดงบัญชีรายรับ – รายจายของสถานีนิยมประกาศในรายการของสถานีมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 39.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ แจงเปนเอกสารแสดงไวสถานี คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาอันดับ 3 ใชวิธี

แจงในรูปแบบอื่น ๆ เชน การประชุมช้ีแจงท่ีสถานี หรือแจงในท่ีประชุมของชุมชน ท้ังนี้ มีเพียงรอยละ 3 เทานั้น ท่ี

ระบุวา ไมมีการช้ีแจงบัญชีรายรับ-รายจายของสถานีใหชุมชนทราบ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.48) ไดแก สถานีวิทยุ

ชุมชนคนกุฉินารายณ ซึ่งแมวาจะยังไมมีการประชุมเพื่อช้ีแจงรายรับ-รายจายอยางเปนทางการ แตก็มีการจด

บันทึกคาใชจายของสถานีไวอยางสม่ําเสมอ 
 

กลาวโดยสรุปไดวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญมีการบริหารจัดการท่ีให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนผานคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของคนในชุมชน กระบวนการตัดสินใจ

และดําเนินการสวนใหญตองผานการประชุมของคณะกรรมการกอน ซึ่งมักจะมีการประชุม 1 – 3 เดือน/ครั้ง เม่ือ

มีเหตุจําเปนเรงดวนหรือมีเรื่องรองเรียนจากผูฟง คณะกรรมการสถานีจะนัดประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข แตท่ีผาน

มายังไมมีสถานีใดไดรับเรื่องรองเรียนจากผูฟงเลย เนื้อหาในการประชุมสวนใหญจึงมักเปนเรื่อง ปญหาทางดาน

เทคนิค และปญหาทางดานการเงิน  

การรับฟงความคิดเห็นจากผูฟงนั้น มีลักษณะการเปดรับอยางไมเปนทางการผานกรรมการสถานีหรือ

อาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุซึ่งสวนใหญเปนคนในชุมชน และเสนอความคิดเห็นโดยการโทรศัพทเขาไปใน

รายการขณะท่ีออกอากาศ  
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สวนแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินนั้น ทุกสถานีไดจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายไวท่ีสถานีเพื่อให

ประชาชนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ สถานีสวนใหญยังใชวิธีประกาศรายรับ – รายจายผานรายการของ

สถานี แสดงบัญชีแสดงไวท่ีสถานี และนําไปรายงานในท่ีประชุมของชุมชนเพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การวิเคราะหกลยุทธ แนวทาง รูปแบบการหารายไดของสถานีตามกรอบหลักการตลาด 4P 

สถานีวิทยุชุมชนดําเนินงานสถานีโดยมุงประโยชนของชุมชนเปนหลัก ดังนั้น แนวทางและรูปแบบการหา

รายไดของสถานีเพื่อใหสถานีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนจึงเปนปจจัยสําคัญ และเปนภาพ

สะทอนการดําเนินของสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบการวิเคราะห หลักการตลาด 4P ซึ่งกรอบการวิเคราะหนี้จะ

สามารถเปนแนวทางของการพัฒนาของสถานีวิทยุชุมชนไดดียิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

1. ดานผลิตภัณฑ หรือรูปแบบแบะเนื้อหารายการวิทยุ (Product) 

รายการวิทยุ เปรียบเสมือนผลิตภัณฑของวิทยุชุมชนซึ่งตองสนองตอบตอความตองการของผูฟงท้ังเนื้อหา

และรูปแบบของรายการท่ีมุงทําหนาท่ีเพื่อชุมชน อันจะสงเสริมใหชุมชนหรือคนฟงไดสาระและประโยชนจากการ

รับฟงรายการของสถานี การวิจัยนี้ยังใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูฟงซึ่งมีฐานะเปนผูใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของสถานีดวยวามีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชนอยางไร ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.1  ลักษณะการมีสวนรวมของผูฟง 

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีโดยติดตามรับฟงรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.9 

รองลงมาอันอับ 2 คือ ไมมีสวนรวมกับสถานีเลย คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาอันดับ 3 มีสวนรวมในการ

ประเมินผลรายการ คิดเปนรอยละ 16.7 อันดับถัดมา มีสวนรวมในการกําหนดผังรายการของสถานี คิดเปนรอยละ 

13.9 และมีสวนรวมในการจัดรายการ คิดเปนรอยละ 5.6 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.9) 

ท้ังนี้ ทีมผูวิจัยมีขอสังเกตวา กลุมตัวอยางรอยละ 25 หรือประมาณหนึ่งในส่ีท่ีตอบวา “ไมมีสวนรวมกับ

สถานีวิทยุชุมชน” นั้น แสดงใหเห็นวา ยังมีคนจํานวนมากท่ีไมติดตามรับฟงรายการของสถานี จึงสงผลตอการขาด

การมีสวนรวมในระดับท่ีเขมขนกวานี้ ไมวาจะเปนการกําหนดเนื้อหาของรายการ กําหนดผังของรายการและ

ประเมินผลรายการ อยางไรก็ดี จากการจัดประชุมกลุมยอยไดพบวา การท่ีกลุมคนฟงไมมีสวนรวมเลยนั้น สาเหตุ

เกิดจากปญหาทางเทคนิคของสถานีวิทยุท้ังปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอน เครื่องสงเสียและใชเวลาซอมนาน 

ตลอดจนความไมตอเนื่องของการสงกระจายเสียง จึงทําใหผูฟงขาดการติดตามรับฟงอยางตอเนื่อง  
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1.2  การมีสวนรวมกําหนดผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการของสถานีถึงรอยละ 50 

รองลงมาอันดับ 2 คือ การเสนอแนะรายการท่ีสนใจผานผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 18.8 รองลงมาอันดับ 3 .ใช

วิธีการเสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 15.6 และรวมเสนอแนะในการกําหนดผังรายการในการ

ประชุมของชุมชน คิดเปนรอยละ 9.4 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.10) ท้ังนี้ ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา การท่ี

ผูฟงจํานวนครึ่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการเปนการสะทอนการไมมีสวน

รวมของผูฟงในวิทยุชุมชน และเปนสัดสวนท่ีผูฟงมีสวนรวมกําหนดผังรายการนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับคาเฉล่ีย

ภาพรวมระดับประเทศท่ีผูฟงไมมีสวนรวมกําหนดผังรายการ รอยละ 29.1  
 

1.3  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ 

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการวิทยุถึงรอยละ 88 และไมมีสวนรวม

เพียงรอยละ 12 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.16) โดยผูท่ีไมแสดงความคิดเห็นเกรงจะถูกมองวาเปนหนามา และผูฟง

บางสวนใหเหตุผลวา เพราะนักจัดรายการจัดดีแลวจึงไมไดแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูฟงนิยมแสดงความคิดเห็นดวยการโทรศัพทเขาไปในรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 หรือจํานวน

ครึ่งหนึ่งหรือของผูฟงท้ังหมด รองลงมาคือ มารวมรายการดวยตนเองแลวแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 25 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.17)  อยางไรก็ดี ผลการศึกษาพบวา สัดสวนผูฟงท่ีไมมีสวนรวมประเมินรายการมีมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 32.4  สวนผูท่ีมีสวนรวมจะประเมินรายการโดยเสนอแนะในการประชุมของชุมชน คิดเปนรอยละ 

26.5 รองลงมา คือ เสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 23.5 และเสนอแนะผานผูจัดรายการ คิดเปน

รอยละ 17.6 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.18)  

ทีมผูวิจัยสังเกตวา แมกลุมผูฟงวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณหนึ่งในสามจะไมมีสวนรวม

ในการประเมินรายการ แตเมื่อพิจารณาจากวิธีการและชองทางในการประเมินรายการพบวา กลุมผูฟงมีชองทาง

การประเมินผลรายการท้ังแบบท่ีเปนทางการ เชน การรวมเสนอแนะในท่ีประชุมของชุมชน และแบบไมเปน

ทางการ เชน การเสนอแนะผานกรรมการสถานี หรือเสนอแนะผานผูจัดรายการ เมื่อพบปะกันในโอกาสตางๆ ท้ังนี้

เพราะท้ังกรรมการสถานีและผูจัดรายการลวนเปนคนในชุมชนและรูจักมักคุนกันดี 
 

1.4  ความถ่ีในการรับฟงและเหตุผลในการรับฟง 

ผลการศึกษาความถ่ีในการรับฟง พบวา ผูฟงติดตามรายการทุกวันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76 ซึ่งผูฟงจะ

ติดตามรับฟงอยางสม่ําเสมอทุกวันในกรณีท่ีสถานีสงกระจายเสียงอยางสม่ําเสมอ และเมื่อพบวาสัญญาณของสถานี

ขาดหายหรือไมสามารถรับฟงไดก็จะหาทางแจงผลการรับฟงใหกับนักจัดรายการหรือคณะกรรมการสถานี

รองลงมาอันดับ 2 ผูฟงจะฟงนาน ๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 16 และฟงทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.11)   
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รายการของสถานีท่ีเปนท่ีนิยมของผูฟง มีความแตกตางกันออกไปตามแตละสถานี ดังนี้ 

1) จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ ผูฟงนิยม (1) รายการกระแสโลกกระแสธรรม 

เพราะใหสาระความรู สอนใหมีความรูรับผิดชอบช่ัวดี มีเหตุผลท่ีสามารถนํามาใชปฏิบัติจริงได (2) รายการ

ขาว เพราะชวยใหรูทันขาวสารบานเมือง และ (3) รายการบันเทิง รายการเพลงท่ัวไป เพราะฟงแลว

สนุกสนาน และผอนคลาย 

2) สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ ผูฟงนิยม (1) รายการขาว เพราะไดรูทันขาวสารบานเมือง 

ฟงแลวสบายใจ (2) รายการเพลง/บันเทิง ฟงเพื่อความบันเทิง (3) รายการธรรมะ ฟงแลวทําใหสบายใจ 

3) สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน ผูฟงนิยม (1) รายการสาระบันเทิง เพราะไดรับความรู และความ

สนุกสนาน (2) รายการกฎหมายใกลตัว ชวยใหมีความรูเรื่องกฎหมาย และเปนรายการท่ีนําเสนอขอมูล

โครงการตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน (3) รายการเสียงคนฮักถ่ิน เพราะเนื้อหารายการเปนเรื่องการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนเรื่องใกลตัวจึงอยากฟง และผูจัดนําเสนอไดเขาใจงาย 

4) สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย ผูฟงนิยม (1) รายการหมอลํายามแลง เพราะใหท้ังความบันเทิง

และขาวสาร (2) รายการธรรมะรับอรุณ-ธรรมะยามเชา เพราะทําใหจิตใจดี อารมณนิ่ง เติมเต็มใจใหกับ

ตัวเอง เนื่องจากผูฟงสวนใหญเขาวัดฟงธรรมเปนปกติอยูแลว และเปนรายการท่ีใหท้ังความบันเทิงและ

ขาวสารความรู (3) รายการลูกทุงเอฟเอ็ม เพราะผูจัดเปดเพลงเพราะ ฟงแลวเบิกบานหัวใจ ผอนคลาย

อารมณ มีท้ังความบันเทิงและขาวสารความรู เหตุการณตางๆ ในชุมชน  

5) วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม ผูฟงนิยม (1) รายการขาวสารบานเมือง เพราะเคยเปนนักขาวมากอน

จึงชอบฟงขาว (2) รายการการเกษตร ท้ังนี้ ผูฟงบางสวนไมสามารถจําช่ือรายการได 

 ในกรณีท่ีผูฟงไมสามารถระบุช่ือรายการท่ีฟงได เนื่องจากบางสถานีดําเนินการออกอากาศไมตอเนื่องจน

ผูฟงไมสามารถจดจําช่ือรายการไดแนชัด สวนสถานีท่ีสงกระจายเสียงอยางตอเนื่อง ผูฟงก็สามารถจดจําช่ือรายการ

และนักจัดรายการไดอยางแมนยํา 

 จากผลการศึกษาพบวา รายการท่ีไดรับความนิยมจากกลุมผูฟงจะมีท้ังรายการ “สาระ” และ “บันเทิง”

สลับกัน โดยรายการท่ีเปนสาระนั้นจะนําเสนอขาวสารบานเมืองและธรรมะ ซึ่งสะทอนชวงวัยและความสนใจของ

กลุมคนฟงในชุมชน สวนรายการบันเทิงก็จะเนนนําเสนอศิลปะพื้นบานเชน หมอลํา เพลงลูกทุง เปนตน  
 

1.5  เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานีเพราะรูปแบบรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

32.2 รองลงมาอันดับ 2 คือ ช่ืนชอบลีลาของนักจัดรายการ คิดเปนรอยละ 30.5 รองลงมาอันดับ 3 ติดตามรับฟง

เพราะรูสึกวาไดมีสวนรวมกับรายการ คิดเปนรอยละ 28.8 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.13) นอกจากนี้ยังพบวา 

เหตุผลอื่นๆ ท่ีผูฟงติดตามรายการของสถานี เพราะมีความรูสึกเปนเจาของสถานี (วิทยุชุมชนคนดานซาย) เนื้อหา

รายการมีความรูแฝงอยู สะทอนวิถีชีวิต และความเปนอยูของชุมชน (วิทยุชุมชนคนฮักถ่ินกรณี) ผูจัดรายการเปด
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เพลงเพราะ (วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ) และผูฟงสนใจธรรมะท่ีจะนํามาใชในชีวิตประจําวันได (จุดปฏิบัติการ

เรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ) 

ผลการศึกษาจึงสะทอนความตองการของผูฟงวิทยุชุมชนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ กลาวคือ 

ปจจัยหลักท่ีทําใหผูฟงติดตามรายการวิทยุชุมชน ไดแก รูปแบบรายการ ลีลาของนักจัดรายการ และการมีสวนรวม

ของผูฟง 

ผลการศึกษายังพบวา ผูฟงคิดวารายการของสถานีมีคุณภาพเนื่องจากผูจัดรายการใชภาษาท่ีเขาใจงาย

เปนกันเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ เพราะขอมูลท่ีนําเสนอในรายการมีความถูกตอง

และครบถวน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาอันดับ 3 เพราะผูจัดรายการมีความรอบรู คิดเปนรอยละ 26.2 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.14) สอดคลองกับภาพรวมระดับประเทศท่ีพบวา “คุณภาพของรายการ” มัก

ตัดสินกันท่ี “คุณภาพของนักจัดรายการวิทยุชุมชน” ซึ่งจะตองมีทักษะการใชภาษาท่ีผูฟงเขาใจงาย และผูฟง

ติดตามรับฟงเพราะนักจัดรายการใชภาษาทองถ่ิน รวมท้ัง “การใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวน และความรอบรูของนัก

จัดรายการ” ก็เปนเครื่องมือตัดสินคุณภาพของรายการวิทยุดวยเชนกัน 
 

1.6  คุณสมบัติของนักจัดรายการ 

ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของผูจัดรายการท่ีมีผลตอการติดตามรับฟงมากท่ีสุด คือ ลีลาการจัดรายการ 

คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีจัด คิดเปนรอยละ 34.5 และ

ตองเปนผูมีความรับผิดชอบในการมาจัดรายการอยางสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.15) สอดคลองกับภาพรวมระดับประเทศท่ีพบวา คุณสมบัติของนักจัดรายการวิทยุชุมชนท่ีดีในมุมมอง

ของผูฟง ผูจัดรายการจะตองมีทักษะในการจัดรายการและมีลีลาเฉพาะตัว มีความรูความเช่ียวชาญในประเด็นท่ีจัด 

และมีความรับผิดชอบตามลําดับเชนเดียวกัน 

 

2. ราคา/จํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) 

ผูฟงจะยินดีสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบตางๆ เมื่อผูฟงรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกันของคนใน

ชุมชน ผลการศึกษาพบวา ผูฟงใหการสนับสนุนสถานีดวยการบริจาคเงินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.1 รองลงมา

อันดับ 2 คือ บริจาคเปนส่ิงของ คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาอันดับ 3 คือ การเสนอตัวเปนอาสาสมัคร คิดเปน

รอยละ 2.9 ท้ังนี้ มีผูฟงท่ีไมไดสนับสนุนดานการเงินดวย คิดเปนรอยละ17.6 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.19) แตจาก

การจัดประชุมกลุมยอยพบวา ผูฟงบางสวนเลือกท่ีจะใหกําลังใจกลุมนักจัดรายการแทนการสนับสนุนเปนตัวเงิน 

ปจจัยมีผลใหผูฟงสนับสนุนทางดานการเงินแกสถานีมากท่ีสุด คือ เนื้อหารายการสอดคลองกับความ

ตองการของผูฟง คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาอันดับ 2 คือ เพราะรายการของสถานีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 

26.7 รองลงมาอันดับ 3 คือ รูปแบบรายการมีความนาสนใจ คิดเปนรอยละ 24.4 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง 

ฌ.21) สวนความถ่ีในการบริจาคเงิน พบวา ผูฟงสวนใหญนิยมบริจาคเปนครั้งคราวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60 
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รองลงมาคือ บริจาคเงินเปนรายเดือน คิดเปนรอยละ 20 และบริจาคเงินเปนรายป คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.20) 

 

3. สถานท่ีต้ังวิทยุชุมชน (Place) 

สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาครึ่งต้ังอยูในศาสนสถาน คิดเปนรอยละ 58.3 เชน 

จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน และวิทยุชุมชนคนดานซาย ต้ังอยูในบริเวณ

วัดในชุมชน รองลงมา คือ ต้ังอยูในท่ีทําการขององคกรในชุมชน คิดเปนรอยละ 16 เชน สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุ

พนม ต้ังอยูในท่ีทําการองคกรในชุมชน หรือ ศาลากลางบาน นอกเหนือจากนี้จะต้ังอยูในพื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ี

สวนบุคคลท่ีบริจาคใหเปนประโยชนสาธารณะ เชน สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณต้ังอยูในท่ีดินของหัวหนาสถานี

ท่ีทําบันทึกมอบใหเปนท่ีสาธารณะแลว เปนตน (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.6) ท้ังนี้ ไมพบวาสถานีวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยูในสถานศึกษาหรือบานพักอาศัย 

จากผลการศึกษาพบวา สถานีต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเนื่องจากผูฟงสามารถเดินทางไปสถานีไดสะดวก

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.2 รองลงมาอันดับ 2 คือ ผูฟงสามารถเขาถึงสถานีไดสะดวก คิดเปนรอยละ 31 

รองลงมาอันดับ 3 คือ ท่ีต้ังสถานีอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน คิดเปนรอยละ 27.6 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.7) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา ผูฟงเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน และสถานีวิทยุชุมชนคนกุฉิ

นารายณ คอนขางคับแคบ สวนสถานีวิทยุชุมชนคนดานซายนั้น กลุมผูฟงคิดวาท่ีต้ังสถานียังไมเหมาะสมและเสนอ

ใหกรรมการหาท่ีต้ังสถานีของตัวเอง 

อยางไรก็ดี ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดนั้นมี

ความเหมาะสม เพราะสวนใหญต้ังอยูในศาสนสถาน อยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได

อยากสะดวก กลุมผูฟงสวนใหญเคยเดินทางไปสถานี โดยมีเหตุผลในการเดินทางไปสถานีเพื่อไปบริจาคเงินหรือ

ส่ิงของมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.3 รอลงมาอันดับ 2 คือ ไปรวมประชุมหรือรวมกิจกรรมของสถานี คิดเปนรอย

ละ 23.7 รองลงมาอันดับ 3 คือ ไปเปนแขกรับเชิญในรายการ คิดเปนรอยละ 7.9 และมีผูฟงเพียง 1 คน หรือรอย

ละ 2.6 เทานั้นท่ีไมเคยเดินทางไปสถานีวิทยุชุมชนเลย (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.8) นอกจากนี้ ผูฟงยังมีเหตุผลอื่นๆ 

ท่ีเดินทางไปสถานีวิทยุ เชน ไปขอเพลง ไปเย่ียมเยียนและใหกําลังใจนักจัดรายการ ไปดูการจัดรายการ ไปขอให

ประกาศเรื่องดวน ไปชวยงานของสถานี หรือบังเอิญผานไปก็แวะไปทักทายผูท่ีอยูสถานี เปนตน  

จากผลการศึกษาไดสะทอนใหเห็นวา วิทยุชุมชนเปนส่ือท่ีคนในชุมชนเขาถึงไดงาย การเดินทางไปสถานี

ดวยเหตุผลตางๆ ลวนสะทอนการมีสวนรวมของคนฟงตอสถานีท้ังในฐานะผูรับฟงท่ีตองการฟงเพลง ขณะเดียวกัน

ก็เปนผูมีสวนสนับสนุนสถานีดวยการบริจาค การเขารวมประชุมและบางคนก็มีโอกาสเขารวมเปนแขกรับเชิญใน

รายการ 
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4. กลยุทธจูงใจใหสนับสนุนสถานี (Promotion) 

สถานีวิทยุชุมชนจําเปนจะตองแสวงหากลยุทธเพื่อจูงใจใหผูฟงมีสวนรวมในการติดตามรับฟง ตลอดจนให

การสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อความอยูรอดของสถานี การสรางการมีสวนรวมจึงเปนการสรางความรูสึกวาสมาชิก

ในชุมชนเปนเจาของสถานีรวมกัน รวมท้ังช้ีใหเห็นวา รายการท่ีนําเสนอนั้นตอบสนองตอความตองการของชุมชน

และคนฟงอยางแทจริง การวิจัยครั้งนี้ไดแสวงหาคําตอบจากกลุมคนฟงวา สถานีตองใชกลยุทธใดท่ีจะสามารถจูงใจ

กลุมคนฟงใหสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

4.1  ประเด็นสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี 

ผูฟงเห็นวาสถานีควรสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีโดยควรเนนประเด็นหลักท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ

ของชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาอันดับ 2 คือ ควรเนนประเด็นเรื่องสิทธิของบุคคล คิดเปนรอย

ละ 30 และอันดับ 3 คือประเด็นเรื่องชาติ ศาสนา วัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 28.3 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.23) 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมระดับประเทศพบวา กลุมผูฟงวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นวา

ประเด็นสิทธิชุมชนจะสามารถสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีมากกวาในภาคอื่นๆ และมากกวาภาพรวม

ระดับประเทศ หรือในลําดับรองลงมา ผูฟงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังเนนประเด็นสิทธิบุคคล ซึ่งสะทอนวา 

คนฟงตระหนักในเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชนเปนอันดับแรก ๆ อันเปนประเด็นท่ีวิทยุชุมชนเองก็ควรใหความสําคัญ

เชนกัน ยกตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน ของกลุมอนุรักษ จ.อุดรธานี ถูกกอต้ังข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีปกปอง

และสงเสริมสิทธิของชุมชนอยางชัดเจน และจากการสัมภาษณกลุมผูฟง พบวา ประเด็นสิทธิของชุมชน ท้ังสิทธิการ

ปกปองทรัพยากร สิทธิการรูเทาทันกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอชุมชนนั้นกลายเปนประเด็นท่ีชวยสรางแรงจูงใจ

ใหกับสมาชิกในชุมชนสนับสนุนสถานีไดเปนอยางดี 

ผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นวา เนื้อหาหลักของวิทยุชุมชนนอกจากจะประกอบดวย ขอมูลขาวสาร

ชุมชน ความบันเทิง และวัฒนธรรมทองถ่ินแลว ประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน และสิทธิบุคคล ไมวาจะเปน สิทธิเด็กและ

เยาวชน สิทธิสตรี สิทธิคนชรา สิทธิในการเขาถึงระบบดูแลรักษาสุขภาพ หรือสิทธิของผูบริโภค ก็เปนเนื้อหาของ

รายการวิทยุชุมชนท่ีผูฟงเห็นวามีความสําคัญเชนกัน 
 

4.2  กลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา การรณรงคสิทธิของชุมชนถือเปนกลยุทธเพื่อสรางแรงจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ระดมทุนไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาอันดับ 2 คือ การประกาศช่ือผูบริจาคออกอากาศ คิดเปนรอย

ละ 25.4 และสถานีออกไปถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง 

ฌ.24)  

จากการสัมภาษณกลุมผูฟงพบวา การรณรงคเรื่องสิทธิตาง ๆ ของชุมชนนั้นถือวา วิทยุชุมชนไดทําหนาท่ี

ปกปองคนในชุมชนดวยขอมูลขาวสารและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การท่ีวิทยุชุมชนจะเปนวิทยุของชุมชน



144 

 

และเพื่อชุมชนไดอยางเต็มท่ีนั้น จึงจําเปนตองทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ ขณะเดียวกันวิทยุชุมชนก็ตองทํา

หนาท่ีเฝาระวัง ปกปองสิทธิของชุมชนดวยเชนกัน ซึ่งการทําหนาท่ีดังกลาวของวิทยุชุมชนจะนําไปสูการมีสวนรวม

ระดมทุนของกลุมคนฟงท่ีมีความรูสึกวา วิทยุชุมชนนั้นเปนของชุมชนอยางแทจริง 
 

4.3  กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูฟงคิดวาสถานีควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ เปนกลยุทธเพิ่มเติม

ท่ีจะทําใหชุมชนสนับสนุนสถานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ สถานีออกไปถายทอดสด

กิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 15.6 และสถานีมีบทบาทในการรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 14.7 

ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.25) ท้ังนี้ สถานีวิทยุชุมชนคนดานซายเปนผูริเริ่มการถายทอดกิจกรรมของ

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังการถายทอดสดกิจกรรมวันสําคัญของชุมชน พิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน 

โดยใชเทคโนโลยีการส่ือสารแบบงาย ๆ ดวยการใหนักจัดรายการเขาไปรวมกิจกรรมแลวโทรศัพทรายงานเขามาใน

รายการท่ีกําลังออกอากาศ ซึ่งกลยุทธนี้มีสวนกระตุนใหเจาภาพหรือผูรวมงานบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสถานีอยาง

เต็มใจ 

อนึ่ง ในการจัดประชุมกลุมยอยพบวา การใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมจัดรายการ นอกจากจะชวยเพิ่ม

จํานวนอาสาสมัครแลว ยังเปนการขยายกลุมคนฟงใหกวางข้ึนดวย เพราะเปนวิธีการท่ีทําใหความรูสึกเปนเจาของ

สถานีไดขยายไปสูกลุมคนตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน

เพื่อสนับสนุนสถานีมากข้ึน 
 

4.4  กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน 

กลุมคนฟงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเสนอกลยุทธท่ีเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจในการระดมทุนวา

ควรเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.4 รองลงมาอันดับ 2 คือ 

การรวมรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 15 รองลงมาอันดับ 3 คือ สถานีถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิด

เปนรอยละ 14.2 และการประกาศรายช่ือผูบริจาคเงินออกอากาศ คิดเปนรอยละ13.3 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.26) นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา กลุมผูฟงไดเสนอใหสถานีมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนไดแก 

การจัดรายการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมา คือ สถานีรวมจัดกิจกรรม

ในชุมชน คิดเปนรอยละ 32.1 และสถานีระดมทุนเพื่อชวยเหลือชุมชน คิดเปนรอยละ 20.8 (ภาคผนวก ฌ ตาราง 

ฌ.28) 

จะเห็นไดวา กลยุทธท่ีกลุมผูฟงเสนอตองอาศัยการมีสวนรวมท้ังจากสมาชิกในชุมชนและสถานีวิทยุ 

ขณะเดียวกันสถานีเองก็ตองมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนใหมากข้ึน กลาวคือ วิทยุชุมชนจะตองทําหนาท่ีเปน 

“ผูให” แกชุมชน ไมวาจะเปนการใหขอมูลขาวสาร การใหความรวมมือกับกิจกรรมในชุมชน เปนตน ซึ่งเปน       

กลยุทธท่ีจะทําใหวิทยุชุมชนไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนมากข้ึน 
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4.5  กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี 

จากผลการศึกษาพบวา กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานีจะเนนท่ีความสามารถของผูจัดรายการ

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.3 เพราะผูฟงบางสวนเลือกจดจําช่ือนักจัดรายการมากกวาช่ือรายการ ซึ่ ง

ความสามารถและลีลาในการจัดรายการจะกลายเปนจุดขายของสถานีท่ีทําใหคนอยากติดตามฟงและอยากบริจาค

เงินสนับสนุนสถานี รองลงมาอันดับ 2 คือ สถานีตองเพิ่มชองทางการมีสวนรวมของชุมชน คิดเปนรอยละ 34 ท้ัง

การเปดใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในสถานี หรือสถานีออกไปรวมกับกิจกรรมของชุมชน และอันดับท่ี 3 คือ ตอง

สรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานีใหเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน คิดเปนรอยละ 23.5 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.29) 
 

4.6  จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี 

จากการศึกษาพบวา ตัวผูจัดรายการและการท่ีสถานีมีสวนรวมกับชุมชนเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนของวิทยุ

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดในสัดสวน รอยละ 37.5 เทากัน (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.30) รองลงมา

คือ ตัวหัวหนาสถานี นอกจากนี้ยังมีจุดเดนดานอื่น ๆ ไดแก เนื้อหารายการท่ีนําเสนอ เชน ขาวสารบานเมือง สาระ

ความรู เนื้อหาท่ีสะทอนความเปนชุมชน และการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

ผลการศึกษาตอกย้ําวา วิทยุชุมชนจะยืนหยัดอยูไดและไดรับการสนับสนุนจากคนในชุมชน จะตองเลือก

นักจัดรายการท่ีมีความรู และพัฒนาความสามารถในการจัดรายการใหดียิ่งข้ึน เนื้อหาของรายการตองสนองตอบ

ความตองการของชุมชน ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับ “การมีสวนรวมของชุมชน” ซึ่งถือเปนหัวใจหลัก

ของวิทยุชุมชนท่ีเปนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเปนกลุมเปาหมายการศึกษานั้น มีคุณสมบัติเปนไปตาม

หลักการดําเนินการวิทยุชุมชน คือ ชุมชนเปนเจาของ ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงานใน

รูปแบบอาสาสมัคร เพื่อประโยชนของชุมชน 

สวนปจจัยความพรอมในการดําเนินการวิทยุชุมชนนั้นสามารถวิเคราะหไดตามกรอบหลักการบริหาร

จัดการ 5M ดังนี้ 

1. ความพรอมดานบุคลากร (Man) ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครฝาย

ตาง ๆ ท้ังฝายจัดรายการวิทยุ ฝายเทคนิค ฝายบัญชีและการเงิน และเจาหนาท่ี ลวนเปนบุคคลท่ีมาทํางานใน

ลักษณะอาสาสมัคร ไมไดรับคาตอบแทน บุคลากรของวิทยุชุมชนจึงตองมีคุณสมบัติเปนผูเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มี

ความรับผิดชอบและเขาใจหลักการวิทยุชุมชน และมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ วิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานี

และคณะกรรมการสถานีมาจากการเสนอช่ือผูท่ีเหมาะสมโดยตองเปนคนในชุมชนและเลือกกันเองในชุมชน 
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จํานวนบุคลากรของสถานียังมีนอยเมื่อเทียบกับงานท่ีตองรับผิดชอบ และอาสาสมัครยังตองการการ

พัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะดานเทคนิค เชน การบันทึกเสียง การดูแลหรือซอมบํารุงอุปกรณในหองสง โดย

สํานักงานคณะกรรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควร

สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร และเปดโอกาสใหแตละสถานีมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับเงินเดือน

เพื่อดูแลสถานี เครื่องสงและอุปกรณสําหรับออกอากาศ ตลอดจนจัดรายการแทนอาสาสมัครไดหากมีเหตุฉุกเฉินท่ี

อาสาสมัครไมสามารถมาจัดรายการได 

2. ความพรอมดานการเงิน (Money) สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญมีรายรับไม

พอกับรายจาย โดยรายจายประจํา ไดแก คาไฟฟา คาซอมบํารุงอุปกรณในหองสง และคาโทรศัพท สวนรายรับของ

สถานีนั้นมาจากการบริจาคของคนในชุมชน องคกรภายในชุมชน และองคกรภายนอกชุมชน ดวยเหตุนี้ สถานีจึง

หาชองทางเพิ่มรายรับโดยการขอรับบริจาคเงินจากผูฟงในชุมชน การจัดกิจกรรมระดมทุนในชุมชน และเสนอ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีไมแสวงกําไร ท้ังนี้ สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตองการไดรับสนับสนุนประมาณ 80,000 – 100,000 บาท/ป เพื่อเปนทุนสําหรับซื้อเครื่องสงสํารองและอุปกรณ

ในหองสง ตลอดจนเปนทุนสําหรับการบํารุงรักษา ปรับปรุงสํานักงานใหเหมาะสมกับเปนศูนยเรียนรูชุมชน โดย

แหลงท่ีมาของเงินทุนสนับสนุนอาจมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของ กสทช. 

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material)  พบวา ผังรายการของสถานีเกิดจากคณะกรรมการประชุม

พิจารณาผังรายการรวมกันมากท่ีสุด รองลงมา คือ อาสาสมัครเสนอตัวจัดรายการท่ีตนสนใจ และสอบถามความ

ตองการจากคนในชุมชน โดยสัดสวนรายการท่ีสถานีผลิตเองมีมากกวารายการท่ีรับถายทอดสัญญาณมาจากท่ีอื่น

ในสัดสวนประมาณ 70 : 30 ซึ่งเนื้อหารายการสวนใหญจะเนน “สาระนําความบันเทิง” แตในขณะเดียวกัน 

รายการบันเทิงก็จะมีสาระสอดแทรกอยูดวยเสมอ 

นักจัดกรายการวิทยุนําเนื้อหาจากตํารา หนังสือ นิตยสาร มาใชในการจัดรายการมากท่ีสุด และนําขอมูล

จากขาวประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ และขอมูลจากอินเทอรเน็ตมานําเสนอดวย ซึ่งสะทอนคุณสมบัติของ

นักจัดรายการวิทยุชุมชนวา จะตองเปนผู ติดตามขอมูลขาวสาร เปนนักอานท้ังจากส่ือส่ิงพิมพ จากขาว

ประชาสัมพันธของทางราชการ ขอมูลขาวสารจากอินเทอรเน็ต จึงจะเปนนักจัดรายการท่ีทําหนาท่ีเปนนักส่ือสารท่ี

ดีของชุมชนได  

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine)  พบวา สมาชิกในชุมชนเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเอง 

โดยจะมีชางเทคนิคคอยดูแล บํารุงรักษาเครื่องสงและอุปกรณเปนระยะ มีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมาติดต้ังเครื่องสง

และอุปกรณให และมีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสงและอุปกรณเมื่อมีปญหา ซึ่งปญหาหลักท่ีพบ คือ คล่ืน

แทรกหรือคล่ืนทับซอน เครื่องสงเสียหรือเส่ือมสภาพ และปญหาความไมเสถียรของกระแสไฟฟา ท่ีผานมา สถานี

แกไขปญหาคล่ืนแทรกโดยรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของคือ กสทช.ในพื้นท่ี รวมท้ังเจรจากับคูกรณี สวน

ปญหาเครื่องสงเสียหรือเส่ือมสภาพแกไขดวยการสงซอม 
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ดวยเหตุนี้ สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไดเสนอแนวทางการแกไขวา กสทช. ควร

สนับสนุนใหมีศูนยบริการทางเทคนิคในระดับภูมิภาค เพื่อคอยใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนดานการดูแลซอม

บํารุงเครื่องสง และอุปกรณของสถานี พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจางชางเทคนิคในชุมชนและจัดสรร

งบประมาณสําหรับฝกอบรมความรูทางเทคนิคใหกับคนในชุมชนดวย  

5. ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management)  พบวา กรรมการบริหารสถานีวิทยุมีการประชุม

อยางสม่ําเสมอทุก 1 – 3 เดือน โดยประเด็นหลักในการประชุม คือ ปญหาดานเทคนิค ปญหาดานการเงิน และ

การบริหารจัดการ ขณะเดียวกันคณะกรรมการสถานีก็รับฟงความคิดเห็นจากผูฟงผานผูจัดรายการและกรรมการ

ของสถานี และพบวา แตละสถานีจัดทําบันทึกการประชุม พรอมท้ังบัญชีรายรับ – รายจายแสดงไวท่ีสถานีและ

พรอมใหมีการตรวจสอบไดทุกเมื่อ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งท่ีผาน

มายังไมมีการรองเรียนเรื่องการบริหารจัดการของวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลย 

 

นอกจากนี้ ทีมวิจัยไดศึกษากลยุทธการจูงใจของสถานีเพื่อใหชุมชนสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุ

ชุมชน โดยวิเคราะหตามกรอบหลักการตลาด 4P ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ หรือรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุ (Product)  พบวา ผูฟงสวนใหญติดตามรับฟง

รายการทุกวัน โดยรายการท่ีนิยมฟงจะมีท้ัง “สาระ” และ “บันเทิง” สลับกัน รายการท่ีเปนสาระนั้นจะมีท้ัง

ขาวสารบานเมืองและรายการธรรมะ ซึ่งสะทอนชวงวัยและความสนใจของกลุมคนฟง ขณะท่ีรายการบันเทิงมัก

เปนมักเนนศิลปะพื้นบานเชน หมอลํา เพลงลูกทุง เปนตน เหตุผลท่ีผูฟงติดตามเพราะชอบรูปแบบรายการ ลีลา

ของนักจัดรายการ และการไดมีสวนรวมโดยสามารถโทรศัพทเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นในรายการได ปจจัยท่ี

ผูฟงใชตัดสินคุณภาพของรายการคือ ผูจัดรายการใชภาษาถ่ินในการจัดและใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวน อันสะทอน

ความรอบรูของนักจัดรายการ  

2. สถานท่ีต้ังวิทยุชุมชน (Place)  พบวา สถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญต้ังอยูในวัด 

รองลงมา คือ ในท่ีสาธารณะของชุมชน ซึ่งผูฟงในชุมชนสามารถเขาถึงไดงาย ผูฟงเดินทางไปสถานีเพื่อตองการ

แสดงการมีสวนรวมท้ังในฐานะผูรับฟงท่ีตองการฟงเพลง และในฐานะผูใหการสนับสนุนสถานีดวยการบริจาค และ

การมีสวนรวมกับสถานีดวยการเขารวมประชุม หรือเปนแขกรับเชิญในรายการ เปนตน 

3. การสนับสนุนดานการเงิน หรือราคาท่ีผูฟงยินดีจาย (Price)  พบวา ผูฟงมักสนับสนุนสถานีดวยการ

บริจาคเงินเปนรายครั้งหรือตามสะดวก โดยมีเหตุผลในการสนับสนุนคือ เนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการ

ของคนในชุมชน รายการของสถานีมีคุณภาพ และรูปแบบรายการนาสนใจ 

4. กลยุทธจูงใจใหสนับสนุนสถานี (Promotion)  พบวา ประเด็นหลักท่ีจะสรางแรงจูงใจใหชุมชน

สนับสนุนสถานี คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของชุมชน รองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล และ

ประเด็นเรื่องชาติ ศาสนา วัฒนธรรม กลยุทธจูงใจท่ีทําใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุน ก็คือ การรณรงคสิทธิของ
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ชุมชน การประกาศช่ือผูบริจาคออกอากาศ และการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน สวนกลยุทธเพิ่มเติมท่ีจะทําให

ชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุนมากข้ึน ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ รองลงมาคือ การถายทอดสด

กิจกรรมของชุมชน และรณรงคสิทธิของชุมชน 

สวนกลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี ตองเนนความสามารถของผูจัดรายการ เพิ่มการมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน และสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานีในเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน  
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูฟงวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอเสนอแนะตอการพัฒนาความพรอมของวิทยุชุมชนในดาน

ตางๆ ดังนี้  

1) ดานโครงสรางพื้นฐาน สถานีวิทยุควรมีท่ีต้ังของตนเอง มีพื้นท่ีมากข้ึนเพื่อไมใหแออัด และมีความ

ทันสมัย  

2) ดานอาสาสมัครและการมีสวนรวม สถานีมีอาสาสมัครจัดรายการเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุมเยาวชน และ

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประชุมของสถานีมากข้ึน  

3) ดานรายการ สถานีควรมีความโดดเดนมากข้ึน เพิ่มรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีคนในชุมชนสามารถ

นําไปปฏิบัติได เปนรายการท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน ดําเนินการออกอากาศอยางตอเนื่อง ขยาย

เวลาออกอากาศใหมากข้ึน และถายทอดสดการประชุมของทางสถานีใหคนในชุมชนไดฟง  

4) ดานเทคนิค ควรปรับปรุงคล่ืนความถ่ี หรือแกไขปญหาเครื่องสงเพื่อใหสามารถรับฟงไดอยางชัดเจน ท้ัง

การเพิ่มกําลังสง และขยายพื้นท่ีออกอากาศ  

5) ดานงบประมาณ ควรของบประมาณสนับสนุนสถานีจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ และ กสทช. ควร

ใหการสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน  
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4.4 ผลการศึกษาวิทยุชุมชนภาคใต 

การวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติของวิทยุชุมชน 

ทีมวิจัยภาคใตไดลงพื้นท่ีศึกษาการดําเนินงานของวิทยุชุมชนในภาคใต แลวนํามาวิเคราะหโดยอาศัยกรอบ

ตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน ไดแก ชุมชนเปนเจาของ บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน โดยมี

เปาหมายเพื่อประโยชนของชุมชน สามารถสรุปวาคุณสมบัติของวิทยุชุมชนในเขตภาคใตเปนไปตามหลักการวิทยุ

ชุมชน ดังนี้  

1. ชุมชนเปนเจาของสถานี กลาวคือ คนในชุมชนมีความรูสึกรวมกันวาสถานีวิทยุชุมชนเปนของทุกคน มี

ความรูสึกรักและเปนเจาของสถานีรวมกัน ซึ่งเปนผลมาจากสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมกอต้ังสถานีวิทยุ ต้ังแตการ

สอบถามความตองการของคนในชุมชน การปรึกษาหารือกับคนในชุมชนอยางไมเปนทางการ จนถึงการจัดเวที

ประชาคมในชุมชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุอยูในพื้นท่ีท่ีคนในชุมชนสามารถ

ไปรวมทํากิจกรรมของสถานีไดโดยสะดวก และใหการสนับสนุนท้ังในรูปของการบริจาคเงิน ส่ิงของ ตลอดจนการ

เสนอตัวเปนอาสาสมัคร รวมถึงมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานีในดานตางๆ  

2. บริหารจัดการและดําเนินงานโดยชุมชน สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคใตเกิดจากการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน กลาวคือ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการผานคณะกรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกกันเองในชุมชน และ/

หรือเปนตัวแทนจากกลุมตางๆ ท่ีหลากหลาย โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนใน

ภาคใตจะใหความสําคัญกับผูท่ีมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อสวนรวมเปนหลัก การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การ

มีสวนรวมในการจัดรายการ โดยคนในชุมชนเสนอตัวเปนอาสาสมัครจัดรายการตามความรูความสามารถของตน  

3. เพื่อประโยชนของชุมชนเปนหลัก กลาวคือ สถานีวิทยุชุมชนดําเนินงานตอบสนองความตองการของ

คนในชุมชนเพื่อประโยชนของคนในชุมชน ผานเนื้อหารายการท่ีสะทอนความเปนตัวตนของชุมชน ท้ังดานศาสนา

และวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เชน ชุมชนเกษตร ชุมชนชาวคริสต และชุมชนชาวมุสลิม 

เปนตน สถานีวิทยุชุมชนเปนชองทางในการนําเสนอขาวสารภายในชุมชนตลอดจนรูเทาทันขาวสารจากภายนอก 

ตลอดจนเปนชองทางในการเรียกรองสิทธิของชุมชนและสิทธิสวนบุคคลท่ีคนในชุมชนพึงมี  

เมื่อทีมวิจัยนําผลการศึกษาไปตรวจสอบยืนยันขอมูลอีกครั้งในการประชุมกลุมยอยพบวา สถานีวิทยุชุมชน

ในภาคใตมีคุณสมบัติพื้นฐานครบถวนตามหลักการดังกลาวทุกประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง สถานีวิทยุเปนของ

ชุมชน ประการท่ีสอง ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงานในรูปแบบของอาสาสมัครท่ีมีความ

หลากหลาย โดยเปดกวางใหคนในชุมชนทุกกลุมเขาไปใชประโยชน ประการท่ีสาม สถานีวิทยุไมมีโฆษณาและไม

แสวงหากําไรในทางธุรกิจ แตมุงตอบสนองความตองการของชุมชนเปนหลักท้ังในดานการนําเสนอเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการเปนกระบอกเสียงปกปองสิทธิของชุมชน 
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การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบการบริหารจัดการ 5M 

ความพรอมตามหลักการบริหารจัดการประกอบดวย ความพรอมดานบุคลากร ดานการเงิน ดานเนื้อหา 

ดานเทคนิค ดานการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานตามหลักการของวิทยุชุมชนท่ีวา วิทยุชุมชนเปนของ

ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

 

1. ความพรอมดานบุคลากร (Man) 

บุคลากรของสถานีวิทยุประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี เจาหนาท่ี และอาสาสมัคร 

บุคลากรเหลานี้ถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนใหเปนไปตามหลักการวิทยุ

ชุมชน ดังนั้น วิธีการไดมาซึ่งบุคลากร คุณสมบัติ ตลอดจนองคประกอบของกรรมการสถานี จึงถือเปนตัวช้ีวัดความ

พรอมท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนท้ังในสวนของการกําหนดเปาหมาย นโยบาย วัตถุประสงค รวมถึงการนํานโยบาย

ลงไปสูการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนดวย ความพรอมของบุคลากร สามารถวิเคราะหไดดังนี้  
 

1.1  หัวหนาสถานี  

หัวหนาสถานี เปนเสมือนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานีใหบรรลุเปาหมาย บทบาท

ของหัวหนาสถานี คือ การผลักดันงานตางๆ ภายในสถานีวิทยุชุมชน ใหดําเนินไปตามนโยบาย กรอบ กติกา 

กฎระเบียบตางๆ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน คุณสมบัติหลักของหัวหนาสถานี คือ ตองเปนผูมี

ความพรอมท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ เขาใจหลักการวิทยุชุมชน มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต รับฟงความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของชุมชน นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวแลว หัวหนาสถานีวิทยุชุมชุนในภาคใตสวน

ใหญจะเปนผูท่ีมีอุดมการณเพื่อชุมชนและมีผลงานเปนท่ีประจักษในดานการทํางานเพื่อชุมชน อันเปนสวนสําคัญท่ี

ทําใหหัวหนาสถานีไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน  
 

1.2  วิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาสถานี  

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานีของสถานีวิทยุชุมชนภาคใต พบวา ใชวิธีการเสนอ

ช่ือผูท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.50 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลัก เชน มีความเขาใจหลักการวิทยุ

ชุมชน มีจิตอาสา มีอุดมการณและการทํางานเพื่อชุมชนอันเปนท่ีประจักษ เปนตน รองลงมาในสัดสวนท่ีใกลเคียง

กัน ใชวิธีการเลือกจากตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 30 เปนอันดับสอง และอันดับสาม ใชวิธีการ

เลือกกันเองในชุมชน คิดเปนรอยละ 27.50 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.6) นอกจากนี้ยังพบวามีวิธีคัดเลือกหัวหนา

สถานีโดยการจัดเวทีประชาคมในระดับหมูบานและตําบล เพื่อหาประชามติหรือขอตกลงรวมกันในการกอต้ังสถานี

และการเลือกหัวหนาสถานีดวย 
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1.3  คณะกรรมการของสถานี 

คณะกรรมการของสถานี คือ สมาชิกในชุมชนท่ีอาสามาชวยดําเนินงานสถานี จากการศึกษาพบวา สถานี

วิทยุชุมชนภาคใตมีจํานวนคณะกรรมการระหวาง 5 คน ถึง 12 คน สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีจํานวนคณะกรรมการมาก

ท่ีสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ ซึ่งมีจํานวน 12 คน รองลงมา คือ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิต

ยูเนี่ยนภาคใต และ สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน ซึ่งมีจํานวนคณะกรรมการเทากัน คือ 9 คน สวนสถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีมีจํานวนคณะกรรมการนอยท่ีสุด 2 สถานี มีจํานวนคณะกรรมการเทากัน คือ 5 คน ไดแก สถานีวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลา และ สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง  

จากการสอบถามเพิ่มเติมพบวา หลังจากประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีผลบังคับ

ใช มีผลตอการปรับจํานวนคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชน อาทิ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา และ สถานี

วิทยุชุมชนบางเหรียง ท่ีปรับลดจํานวนคณะกรรมการใหเหลือ 5 คน รวมถึงการปรับใหผูท่ีเปนขาราชการหรือมา

จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีบทบาทในการดําเนินงานของสถานีมาโดยตลอด แตไมสามารถเปนกรรมการ

สถานีวิทยุชุมชนไดไปเปน ท่ีปรึกษา เลขานุการ หรือผูประสานงานของสถานี เชน สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง 

สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จากการตรวจสอบยืนยันขอมูลในการประชุม

กลุมยอย ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็นวาจํานวนคณะกรรมการท่ีมีอยูเปนจํานวนท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานของสถานี 
 

1.4  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการของสถานี 

วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนในภาคใตมีหลายวิธีในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือ ใช

วิธีการคัดเลือกจากตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.56 รองลงมาใชวิธีการเสนอช่ือผูท่ี

เหมาะสม และวิธีการเลือกกันเองในชุมชน ในสัดสวนท่ีเทากันคือรอยละ 30.23 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.7) 

นอกจากนี้ยังพบวามีการเลือกคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนดวยการจัดเวทีประชาคมในชุมชน คิดเปนรอยละ 

6.98 โดยสถานีท่ีใชวิธีนี้ ไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง และสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน 

จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม พบวา เกือบทุกสถานีใชวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการของสถานีหลายวิธี

ผสมผสานกันเพื่อใหไดคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมตางๆ ในชุมชนเปน

หลัก  
 

1.5  องคประกอบของคณะกรรมการ  

องคประกอบของคณะกรรมการท่ีหลากหลายจะสะทอนการมีสวนรวมของชุมชน และเปนหลักประกันวา

สถานีวิทยุจะตอบสนองความตองการของกลุมตางๆ ในชุมชน และทําหนาท่ีเปนปากเปนเสียงแทนคนในชุมชน

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
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ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนอยางภาคใต ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ตัวแทน

กลุมอาชีพ ตัวแทนกลุมผูหญิง เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ตลอดจนตัวแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในดานตางๆ ใน

ชุมชน องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจากสามกลุมหลักในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ไดแก กลุม

อาสาสมัครตางๆ ในสัดสวนรอยละ 19.60 กลุมผูนําชุมชนในสัดสวนรอยละ 17.65 ซึ่งมีท้ังผูนําท่ีเปนทางการ เชน 

ผูใหญบาน และผูนําท่ีไมเปนทางการ เชน ประธานเครือขายองคกรชุมชน ครู ผูนําทางศาสนา เปนตน สวน

คณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากกลุมผูหญิง เด็ก และเยาวชน มีสัดสวนรอยละ 16.67 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.8) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมยอย พบวา คณะกรรมการของสถานีมาจากตัวแทน

กลุมอาชีพมากท่ีสุด เชน อาชีพเกษตรกร เปนตน รองลงมาเปนผูแทนจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน         

(อสม.) ผูนําทางศาสนา เชน โตะอิหมาม ผูนําชุมชน เชน ประธานกลุมองคกรชุมชน และผูแทนจากกลุมผูหญิง 

เยาวชน และผูสูงอายุ ตามลําดับ นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนยังประกอบดวย ตัวแทนจากกลุม

รณรงคในประเด็นตางๆ อาทิ ประเด็นส่ิงแวดลอม สหกรณออมทรัพย และยังมีคณะกรรมการบางสวนท่ีเปน

ชาวบานธรรมดาซึ่งไมไดเปนท้ังผูนําชุมชนและไมใชผูแทนจากกลุมใดๆ  

อนึ่ง ผูใหขอมูลยืนยันวาองคประกอบของคณะกรรมการสถานีท่ีมีความหลากหลายอันเกิดจากการมีสวน

รวมของกลุมตางๆ ในชุมชนคอนขางมากจะเปนหลักประกันท่ีเช่ือมโยงสถานีวิทยุชุมชนกับกลุมตางๆ ในชุมชนให

ดําเนินการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อประโยชนของชุมชนอยางแทจริง  
 

1.6  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี  

ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานีท่ีจําเปนมากท่ีสุด คือ ความเสียสละ คิดเปนรอยละ 

20.66 ซึ่งผูใหขอมูลใชคําวา “จิตอาสา” เนื่องจากคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนเปนการทํางานในรูปแบบ

อาสาสมัครท่ีไมไดรับคาตอบแทนใดๆ รองลงมาอันดับ 2 คือ เปนผูมีความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 19.83 และ

อันดับ 3 คือ มีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน และมีความซื่อสัตยสุจริต ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 

16.53 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.9) สําหรับคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการจําเปนตองมีเชนกัน ไดแก มี

ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ มีความเขาใจปญหาของชุมชนและเปนปากเสียงใหชุมชนได รับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น และมีจิตใจพรอมใหบริการเพื่อชุมชน เปนตน  

จากการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานีในการประชุมกลุมยอยไดขอสรุปรวมกันวา 

คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน เพราะเปนประหนึ่งหางเสือท่ีควบคุมการบริหาร

และดําเนินงานสถานี รองลงมา คือ เปนคนดี อันประกอบดวย การมีความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต  

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการท่ีผูใหขอมูลมีความเห็นรวมกันวามีความสําคัญนอยท่ีสุด คือ มีความรูความสามารถ

ในงานท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากการดําเนินงานวิทยุชุมชนเปนงานอาสาสมัครซึ่งไมมีคาตอบแทน จึงเนนเรื่องความ

สมัครใจเปนหลัก สวนความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ เปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรูฝกฝนได  
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ผลการศึกษายังพบวา คนรุนใหมหรือผูมีการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปจะมีบทบาทสําคัญในการ

จัดทําเอกสารสําหรับการข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต และนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน อินเทอรเน็ต (อีเมล/ส่ือ

สังคมออนไลน) มาชวยใหการดําเนินงานวิทยุชุมชนมีศักยภาพมากข้ึน เชน การหาขอมูลเพื่อใชในการจัดรายการ 

การติดตอส่ือสารกับสถานีวิทยุชุมชนอื่นๆ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิทยุชุมชน ท้ังนี้ เปนผลมา

จาก กสทช. กําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ทําใหสถานีใหความสําคัญกับการ

เพิ่มกรรมการหรืออาสาสมัครท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการดานเอกสาร การติดตอประสานงานกับ

หนวยงานราชการ และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการในเรื่องการข้ึนทะเบียนและขอรับใบอนุญาต

โดยเฉพาะ 

ในดานปญหาท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานี ผูใหขอมูลเกือบท้ังหมดระบุวา คณะกรรมการไมมีปญหา

ใดๆ ในการทํางาน คิดเปนรอยละ 92 มีเพียงรอยละ 8 เทานั้น ท่ีตอบวาคณะกรรมการสถานีมีปญหาในการทํางาน 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.10) ไดแก กรรมการขาดความรับผิดชอบ ไมเขาใจหลักการวิทยุชุมชน มีความคิดเห็นไม

ตรงกันในหมูคณะกรรมการ และไมมีความสามารถในงานท่ีทํา ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 25 (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.11) อยางไรก็ดี ผูใหขอมูลในการประชุมกลุมยอยระบุวา ปญหาดังกลาวเกิดกับคณะกรรมการสวนนอยซึ่ง

ไมกอใหเกิดผลกระทบในภาพรวม และเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับกรรมการสถานี คณะกรรมการจะแกไขโดยการช้ีแจง

เพื่อสรางความเขาใจ หรือปรับเปล่ียนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมมาทําหนาท่ีแทน  

กลาวโดยสรุป คุณสมบัติโดยรวมของแกนนําสถานีวิทยุชุมชนในภาคใต สวนใหญเคยผานงานเพื่อ

ประโยชนสาธารณะของชุมชน เปนกลุมคนท่ีมีอุดมการณและแนวคิดในการพัฒนาทองถ่ินของตน มีความตระหนัก

ถึงความสําคัญท่ีชุมชนจะมีชองทางการส่ือสารของตนเอง มีความตองการใชวิทยุชุมชนเพื่อแกไขปญหาของชุมชน 

แกนนําสวนใหญเปนผูมีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ มีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย

สุจริต มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี เปนผูกระตือรือรนในการติดตามขาวสาร และเขารวมกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
 

1.7  อาสาสมัคร 

ผลจากการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในภาคใตท่ีมีอาสาสมัครดานการจัดรายการมากท่ีสุด มีจํานวน 

20 คนไดแก สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา รองลงมา มีจํานวน 15 คน ไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง อันดับ 

3 มีจํานวน 12 คน ไดแก สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ สวนสถานีท่ีมีอาสาสมัครดานการจัดรายการนอยท่ีสุด 

คือ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต มีจํานวน 8 คน 

สถานีวิทยุชุมชนท่ีมีอาสาสมัครดานเทคนิคสูงสุด มีอาสาสมัครจํานวน 3 คนท่ีชวยผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

กันมาดูแลดานเทคนิค ไดแก สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเหลือมีอาสาสมัครดานเทคนิค

จํานวนสถานีละ 2 คน ไดแก ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต สถานีวิทยุชุมชน

บางเหรียง สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ  
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สถานีวิทยุชุมชนภาคใตมีจํานวนอาสาสมัครดานการเงินและบัญชี จํานวน 1 คนเทากันทุกสถานี  

ขอสังเกตเกี่ยวกับอาสาสมัครวิทยุชุมชนในภาคใต พบวา สถานีสวนใหญมีอาสาสมัครจัดรายการเปนหลัก

เฉล่ียสถานีละประมาณ 12-13 คน มีท้ังท่ีเปนกรรมการของสถานี เปนเครือญาติของกรรมการ คนในชุมชน ผูฟง

รายการ ผูแทนจากหนวยงานราชการ ผูแทนกลุมอาชีพ ผูแทนกลุมรณรงคประเด็นตางๆ ซึ่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

กันมาจัดรายการ ท้ังนี้ อาสาสมัครทุกคนเขาใจตรงกันวาจะไมไดรับคาตอบแทน 

จากการลงพื้นท่ีศึกษาขอมูลในครั้งแรก แมจะไมพบขอสรุปวาอะไรคือส่ิงจูงใจใหประชาชนในพื้นท่ีอยาก

เขามาทํางานเปนอาสาสมัคร หากทีมวิจัยต้ังขอสังเกตวา ปจจัยสําคัญท่ียึดเหนี่ยวใหอาสาสมัครมาจัดรายการ คือ 

ความรูสึกเปนเจาของสถานี มีความรักและหวงแหนสถานีวิทยุของชุมชน ตองการนําเสนอขอมูลขาวสาร สาระ

ความรูแกชุมชน และมีกําลังใจจากการไดรูวาคนในชุมชนรอฟงรายการของตน จากการโทรศัพท การบอกกลาว

เม่ือพบเจอ หรือการมาใหกําลังใจท่ีสถานี  

ในดานปญหาในการดําเนินงานของอาสาสมัคร สถานีประสบปญหาเรื่องการทํางานของอาสาสมัครอยูบาง 

แตนับเปนสัดสวนท่ีไมมากนักเมื่อเทียบกับการทํางานของอาสาสมัครท้ังหมด โดยปญหารวมของสถานีวิทยุชุมชน

กลุมตัวอยางเกือบทุกสถานี คือ อาสาสมัครทํางานไมสม่ําเสมอหรือไมตอเนื่อง อันมีสาเหตุเนื่องมาจากอาสาสมัคร

ติดภารกิจทําใหไมสามารถมาจัดรายการวิทยุอยางสม่ําเสมอ ปญหาสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี และ

อาสาสมัครเยาวชนบางคนไมมีวินัยในการทํางาน เปนตน รองลงมา คือ ความไมเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน และ 

อาสาสมัครใชถอยคําไมเหมาะสม ตามลําดับ 

ท้ังนี้ จากการสอบถามเพิ่มเติม พบวา ปญหาท่ีมีผลในการลดทอนกําลังใจของผูจัดรายการเปนอยางมาก 

คือ ปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน สถานีท่ีมีจํานวนอาสาสมัครจัดรายการนอย ไดแก สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน

และศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต เปนสถานีท่ีมีปญหาประสบปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน 

โดยผูใหขอมูลในสวนผูฟงท่ีเคยเปนผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชนในอดีต ระบุวา จะกลับมาชวย

จัดรายการเมื่อสถานีแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนได ซึ่งขอมูลสวนนี้กรรมการสถานีรับทราบและตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหา แตเปนปญหาท่ีสถานีไมสามารถแกไขดวยตัวเองได  

ตอมา ในเวทีประชุมกลุมยอย ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานีมีความเห็นรวมกันวา 

อาสาสมัครของสถานีตองการการสนับสนุนดานการพัฒนาเนื้อหารายการในรูปแบบของการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูดานการเปนผูประกาศ/ผูจัดรายการมากท่ีสุด รองลงมาคือการอบรมเรื่องการเขียนบทวิทยุ และตองการให 

กสทช. เปนผูจัดการฝกอบรมอาสาสมัครมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี และ สถาบันวิชาชีพใน

พื้นท่ี นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายแลกเปล่ียนปญหาเรื่องการดําเนินงานของอาสาสมัคร โดยหนึ่งในสามของผูแทน

สถานีวิทยุชุมชนมีความเห็นวา สถานีของตนมีอาสาสมัครไมเพียงพอตอการดําเนินงานสถานี และมีขอสรุปรวมกัน

วา สถานีควรมีอาสาสมัครดานการจัดรายการอยางนอย 11-15 คน เพื่อใหสามารถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนได

เพียงพอตอการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไดจริง  
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1.8  เจาหนาท่ี  

ผลจากการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานีไมมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับคาตอบแทน 

โดยทุกสถานีใหเหตุผลในลักษณะเดียวกันวา สถานียึดหลักการวิทยุชุมชนท่ีดําเนินงานดวยระบบอาสาสมัคร จึงไม

มีคาตอบแทน ตอมา ในการประชุมกลุมยอย ไดมีการอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้ ซึ่งตัวแทนสถานีวิทยุ

ชุมชนกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดไดมีการถกเถียงแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางกวางขวาง กอนมีขอสรุปในทิศทาง

เดียวกันวา สถานีของตนควรมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดคาตอบแทนจากสถานี เพื่อทําหนาท่ีควบคุมเครื่องสงและดูแล

ดานเทคนิค ดูแลการเปด/ปดสถานีและทําความสะอาดของสถานี คนหาขอมูลท่ีจําเปนและประสานงาน

คณะกรรมการ/อาสาสมัคร ชวยบันทึกการประชุมและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ตลอดจนชวยจัดรายการเมื่อ

อาสาสมัครติดภารกิจไมสามารถมาจัดรายการได 
 

จากผลการวิจัยขางตน สรุปไดวา ความพรอมดานบุคลากรของวิทยุชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหสถานี

วิทยุชุมชนดํารงอยูได บุคลากรของสถานีโดยเฉพาะหัวหนาสถานีและคณะกรรมการสถานี เปนกลุมบุคคลท่ีเคย

ผานกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะในชุมชน เปนผูมีจิตอาสา/จิตสาธารณะท่ีมีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน 

เห็นคุณคาและตองการใชวิทยุชุมชนในการแกไขปญหา/ขับเคล่ือน/พัฒนาชุมชน ในการไดมาซึ่งคณะกรรมการ

สถานีเนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อเปนหลักประกันการเช่ือมโยงสถานีกับ

วิทยุชุมชน ในภาพรวม สถานีกลุมตัวอยางมีอาสาสมัครจัดรายการหลักเฉล่ีย 12-13 คน โดยสวนใหญเปน

ผูเช่ียวชาญ ไดแก หมอ พยาบาล ครู ตํารวจ ปราชญชุมชน รวมถึงกลุมรณรงคดานตางๆ เชน ดานการเกษตร 

ออมทรัพย ส่ิงแวดลอม ตลอดจนกลุมอาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ฯลฯ ปจจัยท่ียึดเหนี่ยวใหอาสาสมัครมาจัด

รายการ คือ ความรูสึกรักและหวงแหนในสถานี ตองการนําเสนอขาวสารแกชุมชน และการไดรับรูวามีสมาชิก

ชุมชนรอรับฟงรายการของตน จํานวนอาสาสมัครถึงแมวาจะเพียงพอตอการทํางาน แตก็ตองการไดรับการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพท้ังในดานการผลิตรายการ การบันทึกรายการ และการแกไขปญหาดานเทคนิค

เบ้ืองตน ดานปญหาท่ีมีผลตอการทํางานของอาสาสมัครจัดรายการ คือ ปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน ซึ่งมีผลในการ

ลดทอนกําลังใจ ทําใหอาสาสมัครไมอยากมาจัดรายการ 

 

2. ความพรอมดานการเงิน (Money): การมีเงินทุนและหารายได 

ความพรอมดานเงินทุนและความสามารถในการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน เปนกลไกท่ีสําคัญในการ

ดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไดอยางตอเนื่อง องคประกอบของความพรอมดานการเงินสามารถพิจารณาจาก

การสนับสนุนโดยชุมชนซึ่งจะสะทอนความเปนเจาของและการมีสวนรวมของคนในชุมชนตอสถานีวิทยุชุมชน โดย

มีรายละเอียด ไดแก รูปแบบการไดรับการสนับสนุน  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน รูปแบบการหารายไดจากการ

ระดมทุน รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ  รายจายของสถานี แนวทางแกปญหาในกรณีรายรับไม

พอกับรายจาย  รวมถึง ความตองการการชวยเหลือดานการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  รูปแบบการไดรับการสนับสนุน 

ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในภาคใต พบวา สถานีไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลักในรูปแบบ

ตางๆ อันไดแก การสนับสนุนในดานการเงิน ส่ิงของ และอาสาสมัคร ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 30.77 รวมถึง

ไดรับการสนับสนุนดานการมีสวนรวมของชุมชนเมื่อสถานีจัดกิจกรรมตางๆ รอยละ 7.69 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.

19) 
 

2.2  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน 

ผลการศึกษาพบวา แหลงท่ีมาของการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน มาจากองคกรในชุมชนและคนในชุมชน

ในสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ สถานีไดรับการสนับสนุนจากองคกรในชุมชนมากท่ีสุด รอยละ 38.60 ซึ่ง

ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยน, โบสถ, โรงเรียน, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน รองลงมา คือ คนในชุมชน  

รอยละ 35.09 และอันดับท่ีสาม ไดแก องคกรภายนอกชุมชน รอยละ 21.05 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง         

ซ.20) เชน สภาพัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สภาพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

มูลนิธิเพื่อนหญิง เปนตน 
 

2.3  รูปแบบการหารายได 

ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการหารายไดจากการระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางในภาคใต 

เปนการระดมทุนจากเงินสนับสนุนของสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.55 รองลงมาคือการไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอก คิดเปนรอยละ 25.45 ซึ่งแบงเปนองคกรในพื้นท่ี อาทิ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โบสถ 

โรงเรียน เทศบาล อสม. เปนตน และองคกรภายนอกพื้นท่ี อาทิ สภาพัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สภาพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิเพื่อนหญิง สํานักงานปฏิรูปประเทศไทย เปนตน 

อันดับสาม คือ การหารายไดในรูปแบบอื่นๆ อันไดแก การจัดกิจกรรมระดมทุนประจําป เชน งานเล้ียงน้ําชา 

สต๊ิกเกอรระดมทุน เปนตน คิดเปนรอยละ 16.37 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.21) 

นอกเหนือจาก 3 อันดับท่ีกลาวมาแลว สถานีวิทยุชุมชนยังมีวิธีการหารายไดอื่นๆ คือ การเสนอโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก เชน อบต. เทศบาล เปนตน 
 

2.4  รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายรับจากการขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเปน       

รอยละ 32 รองลงมา คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน  รอยละ 24 และการเสนอโครงการเพื่อรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอก รอยละ 20 ตามลําดับ  

เมื่อสรุปรวมรายรับตอปจากการระดมทุนดวยวิธีการตางๆ ของสถานีวิทยุชุมชนแตละแหง พบวา สถานี

วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา มีรายรับตอปมากท่ีสุด คือ 80,000 บาทตอป รองลงมา คือ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุ

ชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต มีรายรับจํานวน 16,000 บาทตอป และสถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง 
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15,500 บาทตอป ในสวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีรายรับตอปนอยท่ีสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ มีรายรับ

จํานวน 1,000-1,500 บาทตอป 

จากการสัมภาษณเพิ่มเติม ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวาสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใต มีลักษณะพิเศษท่ี

กลาวไดวาเปน ‘กลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณ’ กลาวคือ การเลือกต้ังสถานีในสถานท่ีของ

สถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อไดรับการสนับสนุนคาใชจายประจําของสถานี (คาไฟฟา 

โทรศัพท และอินเทอรเน็ต) ดังปรากฏในสถานีกลุมตัวอยางเกินครึ่ง ไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา 

สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส ในขณะท่ีสถานีท่ีเหลือ 

ไดแก ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี และสถานีวิทยุชุมชน คริสเตียนยะลา 

จ.ยะลา รับการสนับสนุนคาใชจายประจําของสถานี (คาไฟฟา โทรศัพท และอินเทอรเน็ต) จากองคกรท่ีกอต้ังและ

ดําเนินการสถานี คือ สหกรณ และ คริสตจักร 

ท้ังนี้ ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา กลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณดังกลาวขางตน อาจเปนปจจัยท่ีมีผล

ตอการบริจาคโดยตรงจากสมาชิกชุมชนใหกับสถานีวิทยุชุมชน เนื่องจากมีองคกรในชุมชนรับผิดชอบคาใชจาย

ประจํา (คาไฟฟา โทรศัพท และอินเทอรเน็ต) อยูแลว อันจะเห็นไดรายรับของในรูปของตัวเงินซึ่งจัดวาเปนจํานวน

ท่ีนอยมาก ดังท่ีระบุไปกอนหนานี้ (ยกเวนในกรณีของสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา) การบริจาคเงินของสมาชิก

ชุมชนสวนใหญไดมาจากกิจกรรมระดมทุน หรือเปนการบริจาคส่ิงของ อาหารและเครื่องด่ืม เปนครั้งคราว ไมมีการ

บริจาคเปนประจําเพื่อการดําเนินการสถานี ยกเวนในกรณีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

คริสตจักรยะลา โดยสวนแรกเปนเงินจากการ “การถวายสิบลด” 0

1 และสวนท่ีสอง คือ “เงินถวาย” 1

2 อยางไรก็ดี 

การบริจาคดังกลาวก็ไมไดใหกับสถานีวิทยุชุมชนโดยตรง แตเปนการบริจาคผานคริสตจักรซึ่งจะมีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนอีกทอดหนึ่ง 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง ผูแทนสถานีกลุมตัวอยางได

มีการอภิปรายแลกเปล่ียน และมีขอสรุปรวมกันวา จํานวนเงินสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสถานี

วิทยุชุมชนตอปมากท่ีสุด คือ 60,000-80,000 บาท/ป โดยแหลงท่ีมาของเงินสนับสนุนควรมาจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนาฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน และ การเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 

ตามลําดับ 

                                                             
1
 การถวายสิบลด หรอื ถวายสิบลดหน่ึง หรอื ถวายสิบชกัหน่ึง (โดยทัว่ไปนิยมใชค้าํว่า “การถวายสิบลด”) หมายถงึ เงนิบรจิาคโดย

ไมร่ะบวุตัถุประสงค ์เพือ่นําไปใชใ้นกจิการของครสิตจกัร รวมถงึช่วยเหลอืงานสาธารณประโยชน์ เช่น การช่วยเหลอืเดก็กําพรา้ การเยีย่ม

เยยีนผูป้่วย คนชรา ฯลฯ ซึง่ในกรณวีทิยุชุมชนครสิเตยีนยะลา มกีารจดัสรรเงนิสว่นน้ีเพือ่นําไปใชใ้นพนัธกจิวทิยุชุมชนของครสิตจกัรดว้ย  
2
 เงินถวาย หมายถงึ เงนิทีส่มาชกิของครสิตจกัรถวายโดยระบวุตัถุประสงคเ์พือ่การใดการหน่ึงโดยเฉพาะ โดยในกรณน้ีีเป็นการถวายเงนิ

ทีร่ะบวุตัถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวทิยุชุมชน 
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2.5  รายจายของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา สถานีมีรายจายท่ีเปนคาไฟฟามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.46 โดยสถานีท่ีมีคาใชจาย

ในสวนคาไฟฟาสูงสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ซึ่งออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง มีคาไฟฟาจํานวน 

30,000 บาทตอป สถานีท่ีมีคาใชจายในสวนคาไฟฟาตํ่าสุด ไดแก ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนภาคใต และ สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง ซึ่งมีคาใชจายในสวนคาไฟฟาเทากัน คือ 6,000 บาทตอป 

เฉล่ียแตละสถานีมีคาใชจายในสวนคาไฟฟา จํานวน 14,400 บาท/ป (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.24-ซ.25) 

รายจายอันดับสอง คือ คาซอมแซมเครื่องสง/อุปกรณการออกอากาศ คิดเปนรอยละ 31.71 โดยสถานีท่ีมี

คาใชจายในสวนคาซอมแซมเครื่องสง/อุปกรณการออกอากาศสูงสุด ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา 

จํานวน 50,000 ตอป และสถานีท่ีมีคาใชจายในสวนคาซอมแซมเครื่องสง/อุปกรณการออกอากาศตํ่าสุด คือ สถานี

วิทยุชุมชนสภาสามัญชน จํานวน 5,000 บาทตอป เฉล่ียแตละสถานีมีคาใชจายในสวนคาซอมแซมเครื่องสง/

อุปกรณการออกอากาศ 17,000 บาท/ป 

รายจายอันดับสาม คือ คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 21.95 โดยสถานีท่ีมีคาใชจายในสวน

คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ตสูงสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จํานวน 9,600 บาทตอป และสถานีท่ีมี

คาใชจายในสวนคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ตตํ่าสุด คือ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จํานวน 1,825 บาทตอป 

เฉล่ียแตละสถานีมีคาใชจายในสวนคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต จํานวน 5,256.25 บาท/ป 

อนึ่ง จากกลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณดังกลาวไปแลวในหัวขอ “รายรับของสถานีจากการ

ระดมทุนรูปแบบตางๆ” กอนหนานี้ เปนเหตุใหผูแทนสถานีระบุเฉพาะรายจายของสถานี โดยไมไดระบุเปนรายรับ 

สงผลใหบัญชีรายรับ-รายจายโดยภาพรวมของสถานีไมสมดุลกัน มีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาเพียงแหง

เดียวท่ีสามารถระบุรายรับของสถานีไดอยางชัดเจน เนื่องจากสถานีมีท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีของบุคคลท่ัวไป จึงตองจัดทํา

บัญชีอยางชัดเจนเพื่อใหโบสถจัดสรรคาใชจายใหกับสถานี อยางไรก็ดี เมื่อสรุปขอมูลรายจายโดยรวมของสถานี

วิทยุชุมชนตลอดท้ังป พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายจายรวมจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 80,0000 บาทตอป  
 

2.6  แนวทางแกปญหาในกรณีรายรับไมพอกับรายจาย 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายรับของสถานีเพียงพอกับรายจายหรือไมนั้น ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบ

ศึกษาสวนใหญ รอยละ 56 มีความเห็นวาสถานีของตนมีรายรับเพียงพอกับรายจาย ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถาม

อีกจํานวนเกือบครึ่ง คือ รอยละ 44 มีความเห็นวามีสถานีของตนรายรับไมเพียงพอกับรายจาย (ภาคผนวก ซ 

ตาราง ซ.26) โดยมีสถานีวิทยุชุมชนเพียงแหงเดียวท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกคนระบุวาสถานีมีรายรับเพียงพอกับ

รายจาย คือ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา  

การแกปญหาในกรณีท่ีสถานีมีรายรับไมเพียงพอกับรายจาย ผลการศึกษาพบวา สถานีสวนใหญเลือกใช

วิธีการขอรับการสนับสนุนจากองคกรตนสังกัดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งพบในสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็น 
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ไดแก ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใตและสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา 

รองลงมา คือ การขอรับบริจาคจากองคกรในชุมชน เชน โรงเรียน เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 

22.50 อันดับ 3 คือ การขอรับบริจาคจากสมาชิกในชุมชนผานกิจกรรมระดมทุน เชน งานเล้ียงน้ําชา และ การขอ

ยืมเงินจากคณะกรรมการของสถานีหรือสํารองจายเงินสวนตัวของตนเองออกไปกอน ซึ่งมีสัดสวนท่ีเทากัน คือ    

รอยละ 17.50 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.27) 

นอกจากนี้ สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตยังใชวิธีการอื่นๆ เชน การขอยืมเงินจากองคกรในชุมชน 

เชน กองทุนหมูบาน อสม. โรงเรียน และ การขอผอนผันการชําระเงิน  

จากการสอบถามเพิ่มเติม พบวา ปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจายของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยาง

ภาคใต จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีเครื่องสงเสีย หรือเมื่อสถานีประสบปญหาฟาผาเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ ซึ่ง

เปนปญหาท่ีพบเกือบทุกสถานี อันเปนเหตุใหตองมีการซื้อหรือซอมแซมเครื่องสง ซึ่งคาใชจายในแตละครั้งสูงมาก 

สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงไมมีเงินจํานวนมากเพียงพอท่ีจะจายได จึงขอรับการสนับสนุนจากในรูปแบบตางๆ 

ดังกลาวมาขางตน  

อนึ่ง สถานีวิทยุชุมชนเชิงกายภาพในกลุมตัวอยาง อันไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง สถานีวิทยุชุมชุม

สภาสามัญชน และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ เห็นวาองคกรในทองถ่ิน เชน อบต. โรงเรียน เทศบาล ฯลฯ ควร

มีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการวิทยุชุมชนโดยตองไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี เพราะวิทยุชุมชน

เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากความตองการรวมกันของคนในชุมชน ท้ังนี้ ทุกสถานียังมี

ขอเสนอแนะท่ีตรงกันวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ควรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชน  
 

2.7  ความตองการการชวยเหลือดานการระดมทุน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีความตองการใหชวยเหลือดานการระดมทุนดวยวิธีการดูงานจาก

สถานีตนแบบท่ีประสบความสําเร็จดานการระดมทุนมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 24.65 รองลงมามี

สัดสวนท่ีเทากัน ไดแก การอบรมเรื่องรูปแบบและเทคนิคการระดมทุน และ การสนับสนุนดานเงินทุนจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รอยละ 19.18 และ อันดับสาม คือ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการระดมทุน รอยละ 

17.81 ตามลําดับ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.28) 

จากการสอบถามเพิ่มเติม สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางทุกสถานีระบุวาตองการการสนับสนุนดานการ

ระดมทุน ในรูปแบบการเสริมศักยภาพดานการระดมทุนท่ีชวยสรางการมีสวนรวมของชุมชน สถานีวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางเกือบทุกสถานีตองการสนับสนุนดานเงินทุนท่ีไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี มีเพียงสถานีเดียวคือ

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ท่ีระบุวาไมตองการการสนับสนุนดานเงินทุน เพราะเกรงวาเมื่อรับการสนับสนุน

แลวจะสงผลกระทบตอแนวนโยบายท่ีตองเปนไปตามท่ีผูสนับสนุนตองการ  
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จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตัวแทน

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตไดมีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นขางตนอยาง

กวางขวางกอนมีขอสรุปรวมกันวา สถานีมีความตองการไดรับการสนับสนุนดานเงินหรืองบประมาณมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ส่ิงของ และ อาสาสมัคร ตามลําดับ โดยงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนเพื่อใชเปนคาใชจายในสวน

คาน้ํา-คาไฟฟาของสถานีมากท่ีสุด รองลงมาคือคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คาซอมแซมเครื่องสง และ

คาตอบแทนเจาหนาท่ี ตามลําดับ ท้ังนี้ จํานวนเงินสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนตอ

ปมากท่ีสุด คือ 60,000-80,000 บาท/ป โดยแหลงท่ีมาของเงินสนับสนุนควรมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน และ การเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ตามลําดับ 

โดยสรุป ความพรอมดานการเงินของสถานีวิทยุชุมชนในภาคใต พบวา สถานีวิทยุชุมชนไดรับการ

สนับสนุนขององคกรในชุมชนและคนในชุมชนเปนสวนใหญ คิดเปนสัดสวนมากกวา 2 ใน 3 ของการสนับสนุน

ท้ังหมด รูปแบบการสนับสนุนท่ีพบมากท่ีสุดคือการสนับสนุนเปนครั้งคราว สถานีกลุมตัวอยางท้ังหมดมีกลยุทธใน

การบริหารจัดการงบประมาณท่ีเปนลักษณะเฉพาะ โดยกลุมสถานีวิทยุชุมชนเชิงกายภาพจะการเลือกต้ังสถานีใน

สถานท่ีของสถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรเหลานั้นสนับสนุนคาไฟฟา โทรศัพท 

และอินเทอรเน็ตของสถานี ในขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นจะใชวิธีรับการสนับสนุนคาไฟฟา โทรศัพท และ

อินเทอรเน็ตจากองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการสถานี ซึ่งผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา กลยุทธดังกลาวอาจเปนปจจัยท่ีทําให

สถานีกลุมตัวอยางมีรายรับของในรูปของตัวเงิน ตลอดจนการบริจาคเงินโดยตรงของสมาชิกในชุมชนในสัดสวนท่ี

จัดวานอยมากเมื่อเทียบกับรายจายท้ังหมด เนื่องจากผูฟงเห็นวามีองคกรในชุมชนรับผิดชอบคาใชจายประจํา (คา

ไฟฟา โทรศัพท และอินเทอรเน็ต) อยูแลว  

รายจายของสถานีกลุมตัวอยางภาคใต เรียงลําดับจากมากไปหานอย ประกอบดวย คาไฟฟา คาซื้อ/

ซอมแซมเครื่องสง และคาโทรศัพท/อินเทอรเน็ต ปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจายของสถานีวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางภาคใตจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีเครื่องสงเสีย อันเปนเหตุใหตองมีการซื้อหรือซอมแซมเครื่องสง ซึ่งเปนคาใชจาย

ท่ีสูงมาก เมื่อประสบปญหานี้ สถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็นจะขอรับการชวยเหลือจากองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการ

สถานี สวนสถานีท่ีเหลือจะเขียนโครงการหรือขอรับการชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน

ภายในและภายนอกชุมชน การจัดกิจกรรมระดมทุน รวมถึงการลงขันรวมกันของคณะกรรมการสถานี  

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานีระบุวาตองการไดรับการเสริมศักยภาพดานการระดมทุนท่ี

ชวยสรางการมีสวนรวมของชุมชน มากกวาครึ่งหนึ่งของสถานีกลุมตัวอยางเห็นวาองคกรในทองถ่ินควรมีสวนรวม

ในการสนับสนุนการดําเนินการวิทยุชุมชนโดยตองไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี จํานวนเงินสนับสนุนท่ี

เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนตอป คือ 60,000-80,000 บาท/ป โดยแหลงท่ีมาของเงิน

สนับสนุนควรมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มากท่ีสุด รองลงมา คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน และ การเสนอโครงการ

เพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ท้ังนี้ ทุกสถานีใหมีขอเสนอแนะตรงกันวา กสทช. ควรเปนหนวยงานหลัก

ในการสงเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชน 

 

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material) : ผังรายการ สัดสวนรายการ รูปแบบรายการ วิธีการ  

ความพรอมดานเนื้อหา ไดแก ความสามารถในการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพเปนท่ีตองการของชุมชนโดย

การมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก ท่ีมาผังรายการ สัดสวนรายการท่ีสถานีผลิตดวยตัวเอง รูปแบบ

รายการ วิธีการไดมาซึ่งขอมูลในการจัดรายการของผูจัดรายการ อาสาสมัครดานผูจัดรายการ รวมท้ังปญหา

อุปสรรคและความตองการในการพัฒนาเพื่อใหรายการมีคุณภาพ ซึ่งอาจกลาวไดวา ความพรอมดานเนื้อหาท่ี

สําคัญในการแสดงถึงความเปนสถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน คือ ผังรายการตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน มีเนื้อหารายการท่ีสนองตอบความตองการของคนในชุมชนเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแตละ

ชุมชน โดยมีการนําเสนอรายการในรูปแบบท่ีชุมชนเขาใจงายและสามารถเปนชองทางการส่ือสารแนวระนาบ

ระหวางคนในชุมชนได การวิเคราะหความพรอมดานเนื้อหาประกอบดวย  
 

3.1  ท่ีมาของผังรายการ 

ผลการศึกษาพบวา ท่ีมาของผังรายการมาจากคณะกรรมการของสถานีประชุมพิจารณาผังรายการรวมกัน

มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 35.38 รองลงมา คือ อาสาสมัครเสนอตัวมาจัดรายการท่ีตนสนใจหรือมี

ความรูความสามารถ รอยละ 32.31 และ อันดับสาม คือ สอบถามความตองการจากคนในชุมชนหรือผูฟง รอยละ 

23.08 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.29) 

จากการสัมภาษณเพิ่มเติม ท่ีมาของผังรายการเกือบทุกสถานี โดยสวนใหญจะใชท้ัง 3 แนวทางขางตน

รวมกันในการกําหนดผังรายการ กลาวคือ สถานีจะสอบถามความตองการของผูฟง และจากอาสาสมัครท่ีเสนอตัว

มาจัดรายการท่ีตนสนใจ และนําขอมูลท้ังสองสวนมาใชในการประชุมพิจารณาผังรายการรวมกัน   
 

3.2  สัดสวนรายการ  

สถานีวิทยุชุมชนมีรายการท้ังท่ีผลิตเองและถายทอดสัญญาณหรือรับรายการจากท่ีอื่น โดยสวนใหญสถานี

จะผลิตรายการเอง คิดเปนรอยละ 86.67 หรือมากกวาส่ีในหาของรายการท้ังหมด และมีการถายทอดสัญญาณ

หรือรับรายการจากท่ีอื่นเพียงรอยละ 13.33 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.30) โดยสถานีวิทยุชุมชนท่ีผลิตรายการข้ึนเอง

มากท่ีสุด ไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จํานวน 18 รายการ รองลงมา คือ สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ 

จํานวน 13 รายการ และสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จํานวน 12 รายการ ท้ังนี้ พบวาบางสถานีจัดทํารายการ

ตามขอกําหนดของแหลงทุนภายนอก ไดแก ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต 

และ สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง เกณฑในการพิจารณาจัดทํารายการตามขอกําหนดของแหลงทุนภายนอก ท้ังสอง
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สถานีจะเลือกรับการสนับสนุนจากองคกรซึ่งมีเปาหมายเพื่อประโยชนสาธารณะเทานั้น และเนื้อหารายการท่ีจัดทํา

จะตองเปนประโยชนตอชุมชน อาทิ สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เปนตน 

ในสวนการคัดเลือกรายการท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่น คณะกรรมการสถานีจะพิจารณา

รวมกันวาเนื้อหาของรายการเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ/มีผลไดผลเสียกับชุมชน เปนประโยชนสาธารณะ หรือชวย

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน รายการขาว รายการเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและสังคม รายการดาน

สุขภาพ ตลอดจนรายการท่ีเปนความตองการเฉพาะของชุมชน เชน รายการดานศาสนา เปนตน 

จากการสอบถามเพิ่มเติม พบวา สองในหาของสถานีกลุมตัวอยาง คือ สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชนและ

สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง มีการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน เชน งานประเพณี กิจกรรมสาธารณะในชุมชน 

การประชุมสภาตําบล เปนตน ท้ังนี้ มีขอสังเกตขณะสัมภาษณท้ังกลุมกรรมการสถานีและกลุมผูฟง สวนใหญไม

สามารถจําช่ือรายการไดท้ังหมด แตจําไดเพียงรายการท่ีตนเองจัด หรือจําไดแตช่ือนักจัดรายการและเนื้อหา

รายการ  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง  ตัวแทน

แตละสถานีไดยืนยันขอมูลสัดสวนรายการของสถานี สรุปไดดังนี้  

ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี มีรายการท่ีกําหนด

เนื้อหาและผลิตเอง คิดเปนรอยละ 80 มีรายการท่ีผลิตตามขอกําหนดของแหลงทุน คิดเปนรอยละ 5 และมี

รายการท่ีถายทอดสัญญาณจากท่ีอื่น รอยละ 15  

สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง มีรายการท่ีกําหนดเนื้อหาและผลิตเอง คิดเปนรอยละ 90 และมี

รายการท่ีถายทอดสัญญาณจากท่ีอื่น รอยละ 10  

สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา มีรายการท่ีกําหนดเนื้อหาและผลิตเอง คิดเปนรอยละ 85 มีรายการ

ท่ีผลิตตามขอกําหนดของแหลงทุน คิดเปนรอยละ 10 และมีรายการท่ีถายทอดสัญญานจากท่ีอื่น รอยละ 5 

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา มีรายการท่ีกําหนดเนื้อหาและผลิตเอง คิดเปนรอยละ 80 และมี

รายการท่ีถายทอดสัญญาณจากท่ีอื่น รอยละ 20 

สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส มีรายการท่ีกําหนดเนื้อหาและผลิตเอง คิดเปนรอยละ 90 และ

มีรายการท่ีถายทอดสัญญาณจากท่ีอื่น รอยละ 10 
 

3.3  ประเภทเนื้อหา 

จากผลการศึกษา พบวา สถานีออกอากาศรายการประเภทสาระความรูมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.47 

รองลงมาคือรายการขาวสาร คิดเปนรอยละ 29.76 และ อันดับสามคือรายการบันเทิง คิดเปนรอยละ 28.57 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.31) โดยจากการสัมภาษณเพิ่มเติม สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญระบุวา รายการสาระ

ความรู จะเปนรายการท่ีพูดคุยเรื่องสาระสลับกับเปดเพลง ไมใชการพูดสาระตลอดท้ังช่ัวโมง เนื่องจากจะทําใหคน

ฟงเกิดความเบ่ือหนาย ในสวนรายการบันเทิงจะเนนการสะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน การตอบสนองความ
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ตองการเฉพาะ และชวยธํารงอัตลักษณของชุมชน เชน เพลงทางศาสนาคริสต เพลงภาษายาวี รวมถึงเพลงท่ีหาฟง

ไมไดจากสถานีวิทยุท่ัวไป เชน บทเพลงในอดีต เพลงบรรเลง เปนตน  
 

3.4  รูปแบบรายการ 

ผลการศึกษาพบวา สถานีมีการนําเสนอรายการในรูปแบบรายการเพลง และ รายการสนทนา/สัมภาษณ 

มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งเทากัน คือ รอยละ 28.09 อันดับสองรองลงมา คือ รายการขาว รอยละ 26.97 และ 

อันดับสาม คือ รูปแบบรายการอื่นๆ เชน รายการท่ีเปดขาวสลับเพลง รายการท่ีเปดใหมีการโฟนอิน รายการท่ีมี

สมาชิกของชุมชนมาเปนรวมรายการ เปนตน รอยละ 16.85 อยางไรก็ตามไมวาจะเปนรูปแบบรายการใด นักจัด

รายการจะนิยมเปดเพลงสลับกับเนื้อหาหลักนั้นๆ เปนชวงๆ เพื่อไมใหผูฟงเกิดความเบ่ือหนาย โดยถาเปนรายการ

เพลงโดยเฉพาะก็จะมีสัดสวนของเพลงมากกวาสาระ 
 

3.5  ท่ีมาของขอมูลในการจัดรายการ  

ผลการศึกษาพบวา แหลงขอมูลในการจัดรายการของสถานีกลุมตัวอยางภาคใตมีท่ีมาคอนขางหลากหลาย 

แตละแหลงท่ีมามีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือ มาจากส่ือประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 24.04 อันดับสองรองลงมา ไดแก ส่ือบุคคลในชุมชน ซึ่งไดแก หมอ ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 

นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน เปนตน และ หนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 23.08 

อันดับสาม คือ อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 22.11 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.33) 
 

3.6  ประเภทของผูจัดรายการ/อาสาสมัครดานจัดรายการ 

จากผลการวิจัยพบวา ผูจัดรายการของสถานีกลุมตัวอยางภาคใตมีท่ีมาคอนขางหลากหลายในสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน กลาวคือ อันดับหนึ่ง เปนผูจัดรายการของสถานีท่ีมาจากกลุมผูเช่ียวชาญในดานตางๆ ไดแก หมอ 

พยาบาล ตํารวจ ทหาร ฯลฯ คิดเปนรอยละ 22.94 รองลงมา คือ นักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 22.02 และ

อันดับสาม ไดแก ผูแทนกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียในชุมชน คิดเปนรอยละ 20.18 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.34) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา 

องคประกอบของนักจัดรายการเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ คือ เปนผูเช่ียวชาญ ไดแก 

ครู หมอ พยาบาล อสม. อสต. เปนหลัก รองลงมาเปนกลุมผูแทนกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ผูนําทางศาสนา 

และปราชญชุมชน 
 

3.7  ความตองการในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการ 

จากการศึกษา บุคลากรของสถานีท้ังในสวนกรรมการและอาสาสมัครผูจัดรายการ มีความเห็นรวมกันวา 

การฝกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการท่ีเปนความตองการมากเปนอันดับหนึ่ง คือ 
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การอบรมเปนผูประกาศ/ผูจัดรายการ รองลงมาเปนการอบรมเกี่ยวกับการบันทึกเสียงและตัดตอ โดยตองการให

สํานักงาน กสทช. เปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหมากท่ีสุด 
 

กลาวโดยสรุปความพรอมดานเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชน สะทอนความพรอมท่ีเกิดจากคนในชุมชน

รวมกันกําหนดผังรายการ รวมกันผลิตรายการ ตลอดจนมารวมรายการดวยตนเองท่ีสถานี โดยมีการใชขอมูลของ

ชุมชนรวมกับขอมูลจากแหลงท่ีเช่ือถือไดเพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน มุงเนนการนําเสนอขาวสารของชุมชน 

สาระความรูซึ่งสะทอนความเปนชุมชนหรือวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะ

และชวยธํารงอัตลักษณของชุมชน ซึ่งไมสามารถหารับฟงไดในวิทยุกระแสหลักท่ัวไป ในการจัดทําผังรายการสถานี

จะสอบถามความตองการของผูฟงและจากอาสาสมัครท่ีเสนอตัวมาจัดรายการท่ีตนสนใจ และนําขอมูลท้ังสองสวน

มาใชในการประชุมพิจารณาผังรายการ สถานีวิทยุชุมชนมีการผลิตรายการเองไมนอยกวารอยละ 80 โดยเปน

รายการประเภทสาระความรูมากท่ีสุด รองลงมาเปนรายการขาวสาร และรายการบันเทิงท่ีสะทอนวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมชุมชน ขอมูลท่ีใชในการผลิตรายการมาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือประชาสัมพันธของ

หนวยงานราชการ ส่ือบุคคลในชุมชน เชน หมอ ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน ฯลฯ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา และ อินเทอรเน็ต ในสัดสวนท่ีไมแตกตางกันมากนัก ท้ังนี้ สองในหาของสถานีกลุม

ตัวอยางมีการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน ในขณะท่ีสถานีสวนท่ีเหลือตองการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

รวมถึงการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและงบประมาณ เพื่อใหสามารถถายทอดสดกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนในชุมชน  

 

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) 

ความพรอมดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชนถือเปนปจจัยสําคัญท่ีใหทําใหวิทยุชุมชนดําเนินการในการ

ออกอากาศเพื่อนําเสนอรายการตางๆ ของสถานีได โดยความพรอมดานเทคนิคนี้ ไดแก ความรูความสามารถ

ทางดานเทคนิคของวิทยุชุมชน ปญหาดานเทคนิค เชน การสงสัญญาณ คล่ืนแทรก คล่ืนทับซอน มาตรฐานและ

ประสิทธิภาพของเครื่องสง อุปกรณท่ีใชสําหรับดําเนินการสงสัญญาณตางๆ การแกไขปญหาดานเทคนิค รวมท้ัง

ความตองการการสนับสนุนดานเทคนิคจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดตามผลการวิจัย ดังนี้ 
 

4.1  ความพรอมดานเทคนิคของสถานี 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตโดยสวนใหญจะมีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุง

เครื่องสง/อุปกรณเมื่อมีปญหามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.87 รองลงมาคือมีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมาติดต้ัง

เครื่องสง/อุปกรณให คิดเปนรอยละ 27.27 และอันดับสามคือมีชางเทคนิคดูแลบํารุงรักษาเครื่องสง/อุปกรณเปน

ระยะ คิดเปนรอยละ 23.38 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.35) นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของสมาชิกในชุมชนท่ีมี

ความรูพื้นฐานดานเทคนิคท่ีเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเองอีกดวย  
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4.2  ปญหาดานเทคนิค 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบศึกษาสวนใหญ 22 คนเห็นวาสถานีมีปญหาดานเทคนิค คิดเปนรอยละ 

88.00 ในขณะท่ีผูตอบแบบศึกษาสวนท่ีเหลือจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.00 เห็นวาไมมีปญหา ปญหาดาน

เทคนิคท่ีสถานีวิทยุชุมชนพบมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนจากสถานีอื่น คิดเปนรอย

ละ 33.33 รองลงมา คือ ปญหาเครื่องสงเสียหรือเส่ือมสภาพ คิดเปนรอยละ 27.45 อันดับสาม คือ ปญหาความไม

เสถียรของกระแสไฟฟา (ไฟฟากระตุกหรือไฟฟาดับ) และ ปญหาฟาผา มีสัดสวนเทากันคือรอยละ 19.61 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.37) 

จากการสัมภาษณเพิ่มเติม พบวา ปญหาดานเทคนิคเปนปญหาใหญท่ีสุดในการดําเนินการวิทยุชุมชน 

โดยเฉพาะปญหาฟาผาและปญหาความไมเสถียรของกระแสไฟฟา ซึ่งเปนปญหารวมของสถานีกลุมตัวอยางภาคใต

ทุกสถานี อันมีผลโดยตรงตอการเสียหรือเส่ือมสภาพของเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ ซึ่งคาใชจายในการซื้อ

หรือซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณในหองสงเปนคาใชจายท่ีสูงมาก ดังนั้น เมื่อสถานีประสบปญหาก็จะสงผล

ตอเนื่องใหสถานีประสบปญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินการสถานีตามมา 

ปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน เปนอีกปญหาดานเทคนิคท่ีสําคัญและสงผลตอการดําเนินงานของทุกสถานี

กลุมตัวอยางท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต อาทิ กรณีของสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน ซึ่งประสบ

ปญหาปญหาคล่ืนทับซอนท้ังจากสถานีเชิงพาณิชยและสถานีอุดมศึกษาของรัฐในพื้นท่ี และไมสามารถเจรจา

ตอรองเพื่อแกไขปญหาได ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลใหผูจัดหลายคนถอดใจไมมาชวยจัดรายการ ซึ่งในการสัมภาษณ

เพิ่มเติม อดีตอาสาสมัครจัดรายการระบุวาพรอมกลับมาชวยหากสถานีแกปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนได หรือใน

กรณีศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก 

กสทช. แลว แตประสบปญหาคล่ืนทับซอนจากสถานีวิทยุเชิงพาณิชยซึ่งมีท่ีต้ังอยูในจังหวัดกระบ่ี นํามาสูการมี

ขอเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการใหเปล่ียนคล่ืนความถ่ีท่ีใชเพื่อเปนการแกไขปญหา โดยไมรูวาการเปล่ียนคล่ืน

ความถ่ีโดยพลการเปนการกระทําผิดขอกําหนดของ กสทช. อันอาจสงผลใหสถานีถูกเพิกถอนใบอนุญาตได อีกท้ัง

สถานียังไมทราบวาตนเองไดรับการคุมครองสิทธิการใชคล่ืนความถ่ีอันเนื่องมาจากการไดรับใบอนุญาตฯ และไมรู

วาตนสามารถรองเรียนไปยัง กสทช. ใหดําเนินการแกไขปญหาในฐานะองคกรกํากับดูแลได  

ผลการศึกษา พบวา เมื่อสถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาดานเทคนิคจะใชวิธีใหอาสาสมัครท่ีมีความรูดาน

เทคนิคเปนผูดูแลแกปญหาในเบ้ืองตนมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือจางชางเทคนิคในพื้นท่ีมาซอมแซม 

และอันดับสามคือหยุดออกอากาศ ตามลําดับ 
 

4.3  แนวทางการแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาคลื่นแทรกหรือคลื่นทับซอน 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมีแนวทางแกไขของสถานีวิทยุชุมชนเมื่อประสบปญหาคล่ืน

แทรกหรือคล่ืนทับซอน คือ อันดับหนึ่ง การเจรจากับสถานีคูกรณี รอยละ 35.71 ซึ่งโดยสวนใหญไมประสบ

ความสําเร็จในการเจรจา อันดับสอง คือ การเพิ่มกําลังสง และ การไมแกไขปญหาใดๆ เนื่องจากไมไดรับความ
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รวมมือจากสถานีวิทยุท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน และทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

กสทช. ก็ไมมีมาตรการอยางจริงจังในการจัดระเบียบคล่ืนความถ่ี ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 10.71 และอันดับ

สาม คือ การรองเรียนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของผานทางเวทีประชาพิจารณ/รับฟงความคิดเห็นท่ีจัดข้ึนท้ังใน

สวนกลางและภูมิภาค รอยละ 7.14 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.38) ซึ่งจากการสอบถามเพิ่มเติมพบวาวิธีการดังกลาว

ก็ไมนําไปสูการแกไขปญหาไดอีกเชนกัน 

อนึ่ง ผูตอบแบบสอบถามในสวนสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ระบุวา ไมมีปญหา

เรื่องคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน จึงไมมีแนวทางในการแกไขปญหานี้ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.71   
 

4.4  แนวทางแกไขของสถานี เม่ือประสบปญหาเคร่ืองสงเสีย 

สถานีวิทยุชุมชนเมื่อประสบปญหาเครื่องเสียจะใชวิธีซอมเครื่องสงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.98 ซึ่งการ

ซอมนั้นมีท้ังวิธีการยกไปซอมกับชางประจําและมีชางมาซอมท่ีสถานี ทําใหสถานีตองหยุดออกอากาศช่ัวคราว

จนกวาจะซอมเครื่องสงเสร็จ รองลงมา คือ ซื้อเครื่องสงใหม คิดเปนรอยละ 38.46 รวมถึงมีผูตอบวาเครื่องสงของ

สถานีไมเคยมีปญหา คิดเปนรอยละ 2.56 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.39) จากการสอบถามเพิ่มเติม พบวา ทุกสถานี

เคยประสบปญหาเครื่องเสียหรือมีการสงเครื่องสงไปซอม ดังนั้น การศึกษาขอมูลโดยแบบสอบถามท่ีมีผูตอบวา

สถานีไมเคยมีปญหา นาจะเปนในสวนของผูฟงซึ่งไมทราบรายละเอียด  

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลเสนอแนวทางแกไขปญหาดานเทคนิค คือ สถานีควร

มีอาสาสมัครเปนผูท่ีมีความรูดานเทคนิคท่ีสามารถดูแลแกปญหาให เปนอันดับแรก รองลงมา คือ จางชางเทคนิค

ในพื้นท่ีมาดูแลซอมแซม โดยใชวิธีการยุติการออกอากาศเปนวิธีการแกปญหาในลําดับสุดทาย นอกจากนี้สถานีวิทยุ

ชุมชนยังตองการการสนับสนุนดานเทคนิค ดวยการจัดฝกอบรมความรูดานเทคนิค มากท่ีสุด รองลงมาตองการใหมี

การจัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิค ซึ่งในกรณีท่ีมีการอบรม ผูใหขอมูลเห็นวา กสทช. เปน

หนวยงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใหบริการดังกลาว 
 

4.5  รูปแบบการบันทึกรายการ  

ผลการศึกษา พบวา สถานีสวนใหญบันทึกรายการในคอมพิวเตอรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.70 อันดับ

สอง คือ การบันทึกในเทปคาสเซ็ท และ การบันทึกไวในเอ็มพีสาม ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 9.09 และ 

อันดับสาม คือ บันทึกไวในซีดีหรือดีวีดี รอยละ 3.03 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.40) ท้ังนี้ ตัวแทนวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางภาคใต รอยละ 9.09 ระบุวา ตนเองไมไดการบันทึกรายการเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมาย เหตุผลท่ี

สถานีวิทยุชุมชนไมสามารถบันทึกรายการเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมายได เนื่องมาจากอาสาสมัครไมมีทักษะ

การบันทึกรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.89 รองลงมา คือ ขาดแคลนงบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณ คิด

เปนรอยละ 31.11 และอันดับสาม คือ ไมทราบวามีกฎหมายใหบันทึกรายการ คิดเปนรอยละ 8.89 (ภาคผนวก ซ 
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ตาราง ซ.41) ท้ังนี้ มีสถานีกลุมตัวอยางเพียงแหงเดียวท่ีผูตอบแบบสอบถามทุกคนระบุวาไมมีปญหาเรื่องการ

บันทึกรายการ คือ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.11  

จากการสอบถามเพิ่มเติม ผูใหขอมูลบางสวนระบุวาสถานีมีโปรแกรมบันทึกเสียง และไดพยายามฝก

บันทึกเสียงแลว แตโปรแกรมมีความซับซอนยากแกการเรียนรู จากเหตุผลดังกลาว ผูใหขอมูลจึงอยากใหมีการ

สนับสนุนอุปกรณเกี่ยวกับการบันทึกรายการ การฝกอบรมเรื่องการบันทึกรายการ รวมถึงโปรแกรมบันทึกรายการ

ท่ีใชงานงาย เพื่อใหผูจัดรายการสามารถบันทึกรายการไดดวยตัวเอง 
 

4.6  ความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิค 

จากผลการประชุมกลุมยอย เมื่อสอบถามความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิคเพิ่มเติม ผูใหขอมูล

กลาววา ไมตองการไดรับการสนับสนุนเปนตัวเงินเพียงอยางเดียว แตตองการการสนับสนุนดานเทคนิค/การซอม

บํารุงเครื่องสงดวยการจัดฝกอบรมความรู การจัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิคใหกับสถานีวิทยุ

ชุมชน  การจัดใหเครื่องสงสํารองเพื่อใหสถานียืมเครื่องสงใชในระหวางสงซอมหรือสงตรวจสอบเครื่องสงเพื่อให

สถานีสามารถออกอากาศไดอยางตอเนื่อง การสงหนวยเคล่ือนท่ีออกตรวจสอบเครื่องสงและอุปกรณ การจัดใหมี

กองทุนกูยืมเพื่อการซื้อ/ซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณในการออกอากาศ รวมถึงการสนับสนุนการรวมตัวกันเปน

เครือขายเพื่อการชวยเหลือและดูแลกันเองดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชนในระดับภาค เปนตน โดยหนวยงานท่ี

สถานีตองการใหเปนผูจัดฝกอบรมหรือใหบริการมากท่ีสุด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
 

กลาวโดยสรุปความพรอมดานเทคนิค การติดต้ังเครื่องสงในครั้งแรกจะดําเนินการโดยชางมืออาชีพ โดย

สถานีวิทยุชุมชนจะมีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสงและอุปกรณเมื่อมีปญหา ในสัดสวนหนึ่งในส่ี และมีชาง

เทคนิคมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องสงและอุปกรณเปนระยะๆ ในสัดสวนหนึ่งในหา ท้ังนี้ สถานีวิทยุชุมชนภาคใตยังมี

ความพรอมดานเทคนิคคอนขางนอย และตองพึ่งพิงบุคลากรจากภายนอกในการดูแลดานเทคนิคเปนหลัก สถานี

กลุมตัวอยางภาคใตจึงมีขอเสนอเรื่องการสนับสนุนดานเทคนิควา ตองการให กสทช. ฝกอบรมใหความรูดาน

เทคนิคแกสถานีวิทยุชุมชน จัดใหมีกองทุนหรือเงินอุดหนุนในการจัดซื้อหรือซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณ การ

ใหยืมเครื่องสงในระหวางสงซอมหรือสงตรวจสอบเครื่องสงเพื่อใหสถานีสามารถออกอากาศไดอยางตอเนื่อง การสง

หนวยเคล่ือนท่ีออกตรวจสอบเครื่องสงและอุปกรณ ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวกันเปนเครือขายของสถานีวิทยุ

ชุมชนเพื่อชวยเหลือกันเองดานเทคนิค 

อนึ่ง ปญหาดานเทคนิคจัดเปนปญหารวมของสถานีกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานี อาทิ ปญหาฟาผาและ

ปญหากระแสไฟฟาไมเสถียรท่ีสงผลใหเครื่องสงเสีย/กระทบตอคุณภาพของเครื่องสง/อุปกรณในระยะยาว ทําให

ตองยุติการออกอากาศหรือมีผลตอคุณภาพการกระจายเสียง และกอใหเกิดปญหางบประมาณในการซื้อ/ซอมแซม

เครื่องสง/อุปกรณตามมา ท้ังนี้ ทุกสถานีท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตประสบปญหาคล่ืนความถ่ี
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ทับซอน ซึ่งท่ีผานมาสถานีวิทยุชุมชนตองแกปญหาดวยตนเองเพียงลําพัง อาทิ เจรจากับคูกรณี จางชางมาปรับ

สัญญาณเครื่องใหม หรือเพิ่มกําลังสง ซึ่งเปนแนวทางไมสามารถนําไปสูการแกปญหาคล่ืนทับซอนหรือคล่ืนแทรก

ไดอยางแทจริง สถานีจึงมีขอเสนอให กสทช. แกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนโดยเรงดวน ดวยการเขามากํากับ

ดูแลใหสถานีวิทยุทุกประเภทกิจการปฏิบัติตามกรอบกติกาตางๆ ท่ีต้ังไวอยางเครงครัด  

 

5. ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) 

ความพรอมดานการบริหารจัดการเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสะทอนถึงความยั่งยืนในดําเนินการวิทยุชุมชน การ

บริหารจัดการท่ีดีหมายถึงการบริหารจัดการท่ีมีกระบวนการท่ีเปนระบบบนหลักการพื้นฐานวิทยุชุมชนท่ียึด

หลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามาบริหารจัดการสถานีดวยตัวเอง การเปดรับ

ขอเสนอแนะจากชุมชน ตลอดจนการแกไขปญหาเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน การมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการเพื่อสรางความโปรงใส และเปดใหมีการตรวจสอบไดท้ังจากคนในชุมชนและหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ การ

บริหารจัดการท่ีเปนระบบ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การช้ีนํา และการกํากับดูแล ผานการ

ประชุมของสถานี การจดบันทึกการประชุม การเปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของสถานี การแจงหรือรายงานผลการดําเนินงาน หรือสถานการณการเงินของสถานีอยางเปดเผย

ชัดเจน 

ผลการวิจัยเรื่องความพรอมในการบริหารจัดการสถานี พบวา ภาคใตมีจุดเดนในดานการช้ีนําและการ

กํากับดูแลใหสถานีวิทยุชุมชนสามารถดําเนินการตามหลักการของวิทยุชุมชนไดอยางตอเนื่อง กลาวคือ กลุมผู

กอต้ังสถานีและคณะกรรมการของสถานีมีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน มีวัตถุประสงคชัดเจนในการกอต้ัง

สถานีวิทยุชุมชน มีการดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชน และไดถายทอดแนวคิดนี้ไปสูอาสาสมัครวิทยุชุมชน

อยางตอเนื่องผานการประชุมของสถานีอยางเปนทางการและปรึกษาหารือไมเปนทางการ รวมถึงมีการแสดง

กฎระเบียบ ขอบังคับของสถานีไวอยางชัดเจนภายในสถานี เพื่อใหอาสาสมัครของวิทยุชุมชนมีการรับรูและความ

เขาใจท่ีตรงกันในเรื่องแนวคิดและหลักการของการดําเนินงานวิทยุชุมชน โดยการวิเคราะหความพรอมดานการ

บริหารจัดการของสถานีตามประเด็นขางตน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

5.1  การประชุมคณะกรรมการ  

ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการมีการประชุมเมื่อมีเหตุจําเปนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.91 โดยเหตุ

จําเปนเรงดวนในการนัดประชุมคณะกรรมการ เชน ปญหาเครื่องสงเสีย การข้ึนทะเบียนและการขอรับใบอนุญาต

วิทยุชุมชน เปนตน รองลงมาคือการเปนวาระแทรกในการประชุมอื่นๆ ของชุมชน คิดเปนรอยละ 27.08 ตัวอยาง

การประชุมอื่นๆ ของชุมชน เชน การประชุมคณะกรรมการโบสถ การประชุมคณะกรรมการสหกรณ และการ
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ประชุมประชาคมหมูบาน เปนตน อันดับสาม คือ คณะกรรมการจะประชุมกัน 1-3 เดือนตอครั้ง และ 

คณะกรรมการจะประชุมกัน 6 เดือนตอครั้ง ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 10.42 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.42) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ในการประชุมกลุมยอยระดับภาคเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้ง ตัวแทนสถานีไดมี

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางกวางขวาง กอนมีขอสรุปรวมกันวา ความถ่ีของการประชุม

คณะกรรมการท่ีควรจะเปนและสอดคลองกับการปฏิบัติไดจริงของสถานีมากท่ีสุด คือ 1-3 เดือน/ครั้ง  

เมื่อมีการประชุม คณะกรรมการจะมีประเด็นในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องรายการมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 21.30 เชน รูปแบบรายการ แนวทางการพัฒนารายการ ขอเสนอแนะจากผูฟงท่ีมีตอรายการ อันดับสอง 

คือ ปญหาเชิงเทคนิค โดยเฉพาะปญหาเครื่องสงและอุปกรณในหองสงเสียหรือเส่ือมสภาพและปญหาคล่ืนความถ่ี

ทับซอน และ การหารือในเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 20.37 อันดับสาม คือ เรื่องเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการสถานี รอยละ 19.44 สวนประเด็นปรึกษาเรื่องอื่นๆ เชน เรื่องการข้ึนทะเบียนและการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีสัดสวนรอยละ 18.52 ตามลําดับ 

(ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.43) 

สวนการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานี ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนโดยสวนใหญ 

คือ รอยละ 76.00 มีการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ในขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนสวนท่ีเหลือ คือ รอยละ 

24.00 ระบุวา ไมมีการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา (ภาคผนวก 

ซ ตาราง ซ.46) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตัวแทน

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาไดใหขอมูลวา การดําเนินการวิทยุชุมชนถือเปนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรยะลา 

และมีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยรวมไวกับการประชุมของคริสตจักร ไมไดแยกเปนบันทึก

ของสถานี จึงขอแกไขขอมูลวา สถานีมีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ เปนผลใหการสรุปโดยภาพรวม สถานี

วิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานีมีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
 

5.2  การเปดรับฟงความคิดเห็น 

ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใต มีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากสมาชิกในชุมชนหลากหลายวิธี โดยฺวิธีการท่ีสมาชิกในชุมชนใชแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ 

มายังสถานีวิทยุชุมชนมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ การพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการของสถานีเมื่อพบ

เจอกันตามสถานท่ีตางๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 44.78 รองลงมาคือ ทางโทรศัพท คิดเปนรอยละ 31.35 อันดับ

สาม คือ เวทีสาธารณะในชุมชน คิดเปนรอยละ 13.43 และอันดับส่ี คือ ผานชองทางอื่นๆ รอยละ 8.95 ซึ่งไดแก 

อีเมลหรือเฟซบุกของผูจัดรายการ (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.44) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตัวแทน

สถานีมีขอสรุปรวมกันวา วิธีท่ีเหมาะสมในการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนยังคง
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เปน 3 วิธีหลักตามแนวทางขางตน ไดแก ใชวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการเปนหลัก รองลงมา

เปนทางโทรศัพท และ การรับฟงผานเวทีสาธารณะในชุมชน ตามลําดับ 
 

5.3  การรับเร่ืองรองเรียน 

ผลการศึกษา พบวา เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน หัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการสถานีจะใชวิธีการพิจารณา

แนวทางในการแกไขกันเองมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 39.53 เนื่องจากขอรองเรียนสวนใหญเปนขอ

รองเรียนเล็กนอย เชน ใชถอยคําหรือรูปแบบการจัดรายการไมเหมาะสม สถานึจึงเลือกใชวิธีการพูดคุยกันแบบตัว

ตอแบบไมเปนทางการเปนหลัก รองลงมาคือหารือในเวทีประชุมอื่นๆ ของชุมชน คิดเปนรอยละ 25.58 และอันดับ

สามคือนําเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแกไข คิดเปนรอยละ 23.26 และมีผูใหขอมูลรอย

ละ 11.63 ท่ีระบุวาสถานีวิทยุชุมชนไมเคยไดรับการรองเรียนใดๆ จากชุมชนเลย (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.45)  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตัวแทน

สถานีมีความเห็นรวมกันวาวิธีท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาเมื่อไดรับเรื่องรองเรียนจากสมาชิกในชุมชน ยังคงเปน 

2 วิธีการหลักตามแนวทางขางตน ไดแก หัวหนาสถานี/กรรมการสถานีพิจารณาแนวทางแกไข และ การประชุม

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการแกไข ตามลําดับ  
 

5.4  ความโปรงใส ตรวจสอบได  

การจดบันทึกรายรับ-รายจายของสถานีถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมีการบันทึกรายรับรายจาย คิดเปนรอยละ 92.00 มี

เพียงสวนนอย คือ รอยละ 8.00 เทานั้น ท่ีระบุวาไมไดมีการจดบันทึกรายรับรายจาย (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.47) 

ตอมาในการประชุมกลุมยอย ผูแทนสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตไดใหเหตุผลกรณีผูตอบ

แบบสอบถามบางสวนระบุวา ผูตอบแบบสอบถามวาสถานีไมมีการจดบันทึกรายรับรายจายวา นาจะเปนสวนของ

ผูฟงท่ีอาจไมทราบวาสถานีมีการจดบันทึกรายรับรายจาย โดยทุกสถานีใหการยืนยันวาสถานีของตนมีการบันทึก

บัญชีรายรับรายจายของสถานี รวมถึงมีการแจงบัญชีรายรับรายจายแกชุมชนผานหลากหลายชองทาง โดยชองทาง

ท่ีใชในการแจงบัญชีรายรับรายจายของสถานีแกชุมชนมากท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ การแจงผานประกาศของสถานี 

รอยละ 42.86 อันดับสอง คือ การแจงเปนเอกสารแสดงไวท่ีสถานี รอยละ 34.28 (ภาคผนวก ซ ตาราง ซ.48) 

นอกจากการแจงเปนเอกสารไวท่ีสถานีและการแจงผานประกาศของสถานีแลว ยังมีการแจงบัญชีรายรับ

รายจายของสถานีผานชองทางในรูปแบบอื่นๆ อีกรอยละ 22.86 ซึ่งพบในการดําเนินการของวิทยุชุมชนเชิง

ประเด็น 2 สถานี คือ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต ซึ่งมีการรายงานในท่ี

ประชุมประจําเดือนและประจําปของสหกรณฯ และสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ซึ่งมีการรายงานในท่ีการ

ประชุมของคริสตจักร 
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กลาวโดยสรุป วิทยุชุมชนในภาคใตสวนใหญมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ อยูบนหลักการมีสวนรวมของ

ชุมชน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ กลาวคือ ในดานการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สถานีมีการ

ประชุมวางแผนและกํากับดูแลผานการประชุมคณะกรรมการสถานีอยางตอเนื่อง โดยแนวทางท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือการประชุมอยางนอย 1-3 เดือน/ครั้ง ประเด็นในการประชุมโดยสวนใหญจะ

ครอบคลุมในสวนของการบริหารจัดการท้ังหมด ท้ังในดานการพัฒนารูปแบบรายการ การแกไขปญหาเชิงเทคนิค 

ปญหาดานงบประมาณ การข้ึนทะเบียนและการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชน และการพัฒนา

ศักยภาพของอาสาสมัครในดานตางๆ เพื่อใหครอบคลุมกับการดําเนินงานของสถานี  

ในดานการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากการบริหารจัดการผานการประชุมของคณะกรรมการประจํา

สถานีซึ่งมาจากตัวแทนของกลุม/องคกรตางๆ ภายในชุมชนแลว  สถานียังเปดโอกาสใหผูฟงหรือคนในชุมชนแสดง

ความคิดเห็นผานชองทางตางๆ  โดยผูฟงนิยมใชวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการหรือคณะกรรมการ ทางโทรศัพท 

และการรับฟงผานเวทีสาธารณะในชุมชน รวมถึงการแกไขปญหาเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน ซึ่งสวนใหญเปนขอ

รองเรียนเล็กนอย เชน ใชถอยคําหรือรูปแบบการจัดรายการไมเหมาะสม หัวหนาสถานีและกรรมการจึงเลือกใช

วิธีการแกไขดวยการพูดคุยกับผูจัดแบบไมเปนทางการเปนหลัก และรองลงมาคือหารือในเวทีประชุมอื่นๆ ของ

ชุมชน 

ในสวนการบริหารดวยระบบธรรมาภิบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุก

สถานีมีการเปดเผยบัญชีรับจายของสถานีในรูปแบบตางๆ ท้ัง การประกาศผานสถานี การจัดทําเอกสารแสดงไวท่ี

สถานี และการรายงานในท่ีประชุมของชุมชน นอกจากนี้ บางสถานียังมีการรายงานผลการดําเนินงานของสถานี

และรายงานการเงินตลอดท้ังปใหท่ีประชุมใหญประจําปของสถานีรับทราบอีกดวย 

 

การวิเคราะหกลยุทธ แนวทาง รูปแบบการหารายไดของสถานีตามกรอบหลักการตลาด 4P 

การดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนมีเอกลักษณท่ีแตกตางจากสถานีวิทยุอื่นๆ คือ มุงเนนการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะและประโยชนรวมของชุมชนเปนหลัก การท่ีสถานีสามารถพิสูจนใหคนในชุมชนเห็นคุณคาไดจึงเปน

ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหชุมชนใหการสนับสนุนสถานี และความตอเนื่องของการสนับสนุนจากชุมชนจะชวยเปน

หลักประกันในการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนอยางยั่งยืน ความคิดเห็นของผูฟงจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวย

สะทอนการดําเนินงานรวมถึงทิศทางในการพัฒนาของสถานีวิทยุชุมชน กรอบการวิเคราะห หลักการตลาด 4P 

จากมุมมองของผูฟงจะเปนแนวทางท่ีชวยพัฒนาการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไดดียิ่งข้ึน ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
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1. ดานผลิตภัณฑ/รายการวิทยุ (Product) 

หัวใจสําคัญของการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชุน นอกจากการตองมีบุคลากรทํางานในสถานีวิทยุเปน

เบ้ืองตนแลว ผลิตภัณฑหรือรายการตองสนองตอบความตองการของผูฟงเพื่อประโยชนของชุมชนในดานตางๆ 

การจะสนองตามความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง รายการท่ีนําเสนอนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูฟง

ในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1  ลักษณะการมีสวนรวมของผูฟง  

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีโดยการติดตามรับฟงรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.06 

อันดับสองรองลงมา คือ การประเมินผลรายการ คิดเปนรอยละ 36.17 และอันดับสาม ไดแก มีสวนรวมในการ

กําหนดผังรายการ คิดเปนรอยละ 8.1 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.9)  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ในการประชุมกลุมยอยและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูล

ไดทบทวนและมีความเห็นท่ีแตกตางการการใหขอมูลในแบบสอบถามครั้งแรก โดยตัวแทนสถานีมีความเห็นรวมกัน

วา สถานีเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการมากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 52.94 

อันดับสองรองลงมาคือ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17.65 และอันดับสามคือ 

การติดตามประเมินผลรายการและการดําเนินงานของสถานี และ การเปนแขกรับเชิญในรายการ จํานวน 2 คน 

คือ รอยละ 11.77  

 อนึ่ง ความแตกตางท้ังสองครั้ง ทีมวิจัยต้ังขอสังเกตวามาจากกลุมผูใหขอมูล ซึ่งจากแบบศึกษาครั้งแรก

เปนการใหขอมูลมีสัดสวนของผูฟงเทากับสัดสวนของคณะกรรมการและอาสาสมัคร สงผลใหมีขอสรุปเรื่องการมี

สวนรวมในการรับฟงรายการมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูใหขอมูลตอแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง เปนตัวแทนจาก

คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครจัดรายการ และผูฟง ในสัดสวนท่ีเทากัน สงผลใหมีขอสรุปเรื่องการมีสวนรวมใน

รูปแบบการรวมจัดรายการ และ การบริหารจัดการสถานี มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งและอันดับสอง ตามลําดับ 

เหตุผลท่ีทําใหผูฟงรับฟงรายการของสถานีมากท่ีสุด คือ เพื่อสรางความผอนคลาย คิดเปนรอยละ 28.90 

รองลงมาคือ เนื้อหาและภาษาของรายการสอดคลองกับความตองการเฉพาะของชุมชนซึ่งหาฟงไมไดจากสถานี

วิทยุอื่น และมีสวนชวยในการธํารงอัตลักษณของชุมชน เชน เนื้อหาดานศาสนาและความเช่ือ ตลอดจนการใช

ภาษาถ่ินในการจัดรายการ คิดเปนรอยละ 24.44 อันดับสามไดแก การนําเสนอเรื่องราวขาวสารของชุมชน และ 

เนื้อหารายการสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งมีสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 20.00 (ภาคผนวก ฌ 

ตาราง ฌ.12)  
 

1.2  การมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการโดยการเสนอแนะผานผูจัดรายการมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.84 รองลงมาเปนการเสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 27.03 และ อันดับสาม 
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คือ การเสนอแนะในการประชุม คิดเปนรอยละ 13.51 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.10) นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะ

ผานเวทีประชาคม/การประชุมของชุมชนอีกดวย  

 ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา ผูฟงจะมีสวนรวมแบบไมเปนทางการมากกวาแบบทางการ เชน การใหความเห็น

ผานตัวผูจัดรายการหรือกรรมการสถานีเมื่อพบปะกันในชุมชน ผูฟงสวนใหญจะไปเยี่ยมสถานีเพื่อพบปะพูดคุย 

แจงขาวสาร หรือนําส่ิงของ เชน ขาว น้ํา ผลไม ฯลฯ ไปใหนักจัดรายการ ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการมีสวนรวม

ของชุมชนอีกประการหนึ่ง คือ สถานท่ีต้ังสถานี ซึ่งมีสวนในการสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกันของชุมชน 

กลาวคือ จะตองใหความรูสึกวาเปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนทุกคนสามารถเขาถึงได และมีความสะดวกในการเดินทาง 
 

1.3  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนเกือบท้ังหมด คือ จํานวน 23 คนจาก 25 คน คิดเปนรอยละ 

92 ระบุวาตนมีสวนรวมในการแสดงคิดเห็นในรายการ มีสวนนอย คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 8 ท่ีบอกวาไมเคย

แสดงความคิดเห็นในรายการ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.16) โดยกลุมผูฟงท่ีเคยแสดงความคิดเห็นในรายการ ระบุวา 

เพราะรายการมีความเหมาะสมแลว จึงไมแสดงความคิดเห็น โดยผูฟงมีสวนรวมกับสถานีผานการโทรศัพทเขาไปใน

รายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.23 รองลงมา คือ การมารวมรายการดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 33.33 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.17) และอันดับสามคือรูปแบบการมีสวนรวมอื่นๆ เชน การชวยจัดกิจกรรมระดมทุนของ

สถานี (สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน) การสนับสนุนส่ิงของเพื่อเปนรางวัลใหแกผูฟงท่ีรวมสนุกในรายการ (สถานี

วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ) เปนตน  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา

ผูใหขอมูลทุกคนระบุวาตนเองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ โดยผานวิธีการมารวมรายการดวย

ตนเองท่ีสถานีมากท่ีสุด และรองลงมา คือ โทรศัพทเขาไปแสดงความคิดเห็นในรายการ  

นอกจากนี้ ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนยังมีสวนรวมในการประเมินรายการดวยวิธีการเสนอแนะผานผูจัดรายการ 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.46 รองลงมาเปนการเสนอแนะผานกรรมการ รอยละ 24.39 และ การเสนอแนะใน

การประชุมระหวางกรรมการสถานีและชุมชน รอยละ 19.51 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.18) นอกจาก

ชองทางขางตนแลว ผูฟงยังมีการเสนอความคิดเห็นผานชองทางอื่นๆ เชน การประชุมของสหกรณฯ ในกรณีศูนย

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต หรือการพบกันทุกวันอาทิตยท่ีโบสถในกรณีของสถานีวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลา เปนตน  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาในครั้งแรก กลาวคือ ผูฟงใชชองทางการมีสวนรวมในการ

ประเมินรายการดวยการเสนอแนะผานผูจัดรายการ การเสนอแนะผานกรรมการสถานี และ การเสนอแนะในการ

ประชุมรวมระหวางกรรมการสถานีและชุมชน ตามลําดับ 
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1.4  ความถ่ีในการรับฟงและเหตุผลในการรับฟง  

ผลการศึกษาความถ่ีในการรับฟง พบวา ผูฟงติดตามรับฟงรายการทุกวันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.00 

รองลงมาอันดับสองเปนการรับฟงทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 8.00 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.11) จากขอมูลท่ีกลาว

มาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา ผูฟงติดตามรายการทุกวัน

มากท่ีสุด เชนเดิม โดยใหเหตุผลวาฟงเพราะสถานีวิทยุชุมชนเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในรายการมากท่ีสุด สราง

ความผอนคลาย นําเสนอขาวสารชุมชน ติดตามสถานการณปญหารวมกับชุมชน เนื้อหารายการมีประโยชนและมี

คุณคา รวมถึงรูปแบบการจัดรายการมีความนาสนใจ โดยรายการท่ีผูฟงรับฟงมากท่ีสุดไดแกรายการท่ีใหสาระ

ความรูและความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน คิดเปนรอยละ 28.90 อันดับสอง คือ รายการท่ีตอบสนองความ

ตองการเฉพาะของชุมชน เชน เนื้อหาดานศาสนาคริสตและอิสลาม รายการท่ีใชภาษายาวี เพลงภาษายาวี ซึ่งมี

สวนชวยธํารงอัตลักษณ ความเช่ือ และวัฒนธรรมของผูฟง รวมถึงเนื้อหาดานการออมทรัพย การเกษตร ตลอดจน

สถานการณปญหาของชุมชน เปนตน คิดเปนรอยละ 24.44 และอันดับสามคือ รายการขาวสารชุมชน และ 

รายการมีสาระนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 20.00 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.12) 

อนึ่ง ทีมวิจัยมีขอสังเกตจากการลงพื้นท่ีศึกษาพบวา ความสามารถในการจดจําช่ือรายการท่ีออกอากาศ

ทางสถานี ผูฟงคอนขางจดจําช่ือรายการและเนื้อหาสาระของรายการท่ีตนเองติดตามรับฟงเปนประจําได 

ยกตัวอยางเชน   

ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต ผูฟงชอบฟงรายการท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับชุมชน หรือรายการท่ีมีสาระนําไปปรับใชได ตลอดจนรายการบันเทิงท่ีแฝงสาระ เชน เครดิตยูเนี่ยนสูชุมชน 

เพลงลูกทุงกับการปฏิรูป ลูกทุงมื้อเท่ียง สุขภาพชุมชน เปนตน  

สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน ผูฟงชอบฟงรายการขาวสารชุมชน รายการท่ีนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

ได ตลอดจนรายการบันเทิงแบบบานๆ และรายการท่ีติดตามสถานการณปญหาของชุมชน เชน รายการแพทยแผน

ไทย รายการเพื่อนชีวิต รายการเพลงรักในดวงใจ รายการเสียงสามัญชน เปนตน 

สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง ผูฟงชอบฟงรายการขาวสารชุมชน รายการท่ีนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

และชวยสรางความผอนคลาย เชน รายการขาวบริการชุมชน รายการบอกขาวซาวเพลง รายการภูมิปญญา

ชาวบาน รายการเก็บมาเลานําขาวมาบอก รายการสารพันบันเทิง เปนตน  

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ผูฟงชอบฟงรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาและบทเพลงทางศาสนาซึ่งหาฟง

ไมไดจากสถานีวิทยุท่ัวไป รายการใหคําปรึกษา รายการท่ีนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน และสรางความผอนคลาย 

อาทิ รายการสรางชีวิตบนพระวจนะ รายการ Happy Hour รายการเกร็ดความรูคุณแมบาน รายการเพื่อนคุณแม 

รายการอนามัยดีชีวิตมีสุข รายการท่ีนี่มีรัก เปนตน  

สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ ผูฟงชอบฟงรายการท่ีนําเสนอเนื้อหาและบทเพลงทางศาสนาอิลสามซึ่งหา

ฟงไมไดจากสถานีวิทยุอื่น รายการท่ีเปดใหผูฟงเขารวมรองเพลง/จัดรายการท่ีสถานี รายการท่ีสรางความผอน
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คลายจากสถานการณในพื้นท่ี เชน รายการ Bersatuhati รายการ Sehana Haddah ซึ่งสอนเรื่องศาสนาอิสลาม 

คติธรรมตามหลักศาสนา ความรักของพระเจา รายการซาลามัสปากี ซึ่งเปนรายการท่ีพูดคุยขาวสารชุมชน ซึ่งเปด

ใหผูฟงขอเพลง รวมถึงมารวมรองเพลงท่ีสถานีไดดวย หรือรายการรักแมรักลูก ซึ่งมีเนื้อหากลอมเกลาเด็กเยาวชน

ใหรูพระคุณแม รายการสลาตันมิวสิค รายการมิวสิครีแล็ก ซึ่งเปดท้ังเพลงสตริงท่ัวไปและเพลงภาษายาวี เปนตน 

สวนเหตุผลในการรับฟงทุกวันเนื่องจากผูฟงเห็นวาเนื้อหารายการสามารถนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต/

การประกอบอาชีพมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.91 รองลงมา เปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน คิดเปนรอยละ 

25.58 และอันดับสามคือ ชวยใหทันขาวสารบานเมือง คิดเปนรอยละ 23.25 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.12) 

จากการสอบถามเพิ่มเติม ผูฟงสถานีในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต อันไดแก สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน

ยะลา และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ ยังระบุดวยวา รับฟงรายการของสถานีเพราะเนื้อหารายการความ

สอดคลองกับความตองการเฉพาะของชุมชนหรือทองถ่ิน เชน ชวยใหผอนคลายจากสถานการณความไมสงบใน

พื้นท่ีในกรณี ชวยธํารงอัตลักษณ และเติมเต็มเรื่องความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งหาฟงไมไดจากสถานีวิทยุหลัก

ท่ัวไป 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวา 

เหตุผลในการรับฟงเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ ผูฟงรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนเพราะเนื้อหารายการ

สอดคลองกับความตองการของผูใหขอมูลมากท่ีสุดในดานการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน รองลงมาคือ 

สามารถนําปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ และอันดับสาม คือ ชวยใหเทาทันขาวสารบานเมือง  
 

1.5  เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี 

ผลการศึกษาเหตุผลในการรับฟงรายการของสถานี พบวา ผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานี เพราะช่ืน

ชอบรูปแบบรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.43 รองลงมาคือ การมีสวนรวมของผูฟงตอรายการ คิดเปนรอย

ละ 26.23 ลีลาของผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 24.59 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.13) โดยมีเหตุผลอื่นๆ ไดแก การ

เปดใหชุมชนมีสวนรวมในลักษณะตางๆ เชน โทรศัพท การรวมรายการ เปนตน  

จากการสอบถามเพิ่มเติม ผูใหขอมูลระบุวา เนื้อหารายการเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูฟงติดตามรับ

ฟงรายการ โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเปนความตองการเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการดานความเช่ือและศาสนา 

(สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาและสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ) นําเสนอเรื่องราว/ปญหา/สถานการณของ

ชุมชน (สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง และศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิต

ภาคใต) ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีไมสามารถรับฟงไดจากสถานีวิทยุอื่น รวมถึงการไมมีโฆษณา และความรูสึกวาเปนสถานี

ของ “เรา” หรือเปนสถานีท่ีชุมชนเปนเจาของรวมกันอีกดวย  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา 

การท่ีผูฟงมีสวนรวมในรายการเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด อันดับสองคือการนําเสนอเนื้อหาของชุมชน เชน 
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ติดตามสถานการณปญหาในพื้นท่ี นําเสนอขอมูลทางศาสนา นําเสนอขอมูลดานการออมทรัพย ซึ่งชุมชนเปนวา

เปนเนื้อหาท่ีมีประโยชนและมีคุณคาตอชุมชน และอันดับสาม คือ รูปแบบรายการนาสนใจ  

ผูฟงเห็นวารายการของสถานีมีคุณภาพ เพราะผูจัดรายการใชภาษาท่ีเขาใจงายเปนกันเองมากท่ีสุด รอย

ละ 33.80 รองลงมา คือ ขอมูลมีความถูกตองครบถวน และ ผูจัดรายการมีความรอบรูในเรื่องท่ีจัดรายการ ซึ่งมี

สัดสวนรอยละ 29.58 เทากัน (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.14) และจากการสอบถามเพิ่มเติม ผูฟงเห็นวา การเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับความตองการเฉพาะของชุมชนเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหรายการของสถานีมีคุณภาพ อาทิ ในกรณี

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาและสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะ ผูฟงกลาววา สถานีวิทยุชุมชนนําเสนอเนื้อหาดาน

ความเช่ือทางศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม ตลอดจนนําเสนอเนื้อหาดีๆ เรื่องราวดีๆ ของชุมชน ชวยใหรูสึกผอน

คลายจากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี หรือสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาซึ่งมีรายการใหคําปรึกษา ซึ่งชวย

คล่ีคลายปญหาในการดําเนินชีวิต เปนตน 
 

1.6  คุณสมบัติของผูจัดรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของผูจัดรายการท่ีมีผลตอการติดตามรับฟงรายการของสถานี คือ ความ

รับผิดชอบ และการมีความรูความเช่ียวชาญของผูจัด ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 34.92 รองลงมา คือ ลีลาการ

จัดรายการ รอยละ 25.40 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.15) นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ คือ การท่ีผูจัดมีจุดยืน มีความ

จริงใจท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอเท็จจริง และไมเปนเครื่องมือของนักการเมือง 

หรือกลุมผลประโยชนใดๆ  
 

กลาวโดยสรุป รายการของสถานีวิทยุชุมชนสนองความตองการของคนในชุมชน โดยเนื้อหารายการ

เกี่ยวของกับชุมชน สามารถนําปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ชวยใหเทาทันขาวสารบานเมือง 

รูปแบบรายการท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือรายการพูดคุยสลับกับการเปดเพลง และรูปแบบรายการท่ีเปดใหผูฟงมี

สวนรวมไดในลักษณะตางๆ ผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานีเพราะการเปดใหผูมีสวนรวมกับรายการไดและ

ลีลาของผูจัดรายการ โดยผูฟงจะติดตามรับฟงรายการท่ีมีการส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจไดงาย รวมถึงการท่ีผูฟงมี

ความรับผิดชอบในการจัดรายการ หรือท่ีผูใหขอมูลใชคําวา “ไมผิดนัดกับผูฟง” จากนั้นจะติดตามรับฟงอยาง

ตอเนื่องถาผูจัดรายการจัดไดอยางมีคุณภาพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญ มีลีลาการจัดรายการท่ีนาสนใจเปน

เอกลักษณ รวมถึงการมีจุดยืน มีความจริงใจท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

และไมเปนเครื่องมือของนักการเมือง หรือกลุมผลประโยชนใดๆ 

เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี นอกเหนือจากการมีสวนรวมในรายการ รูปแบบรายการท่ี

นาสนใจ และลีลาผูจัดรายการชวนติดตามแลว ผูฟงยังใหความสําคัญกับการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเปนความ

ตองการเฉพาะของชุมชน เชน เนื้อหาท่ีสอดคลองกับความตองการดานความเช่ือและศาสนาในกรณีของสถานีวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลาและสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ การนําเสนอเรื่องราว/ปญหา/สถานการณ ตลอดจนการ
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ติดตามการแกไขปญหาของชุมชนในกรณีสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง และศูนย

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตภาคใต ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีไมสามารถรับฟงไดจากสถานีวิทยุอื่น รวมถึงการไมมี

โฆษณา และความรูสึกวาเปนสถานีของ “เรา” หรือเปนสถานีท่ีชุมชนเปนเจาของรวมกัน และจุดยืนในการ

นําเสนอขอมูลบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะ 

ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีเหตุผลเพิ่มเติมจากท่ีกลาวมาขางตนคือ การสรางความรูสึกผอน

คลายจากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี การนําเสนอขาวสารท่ีชวยใหกําลังใจ เชน เรื่องดีๆของชุมชน และมี

ความคาดหวังตอบทบาทสถานีในการสรางความเขาใจตอกลุมคนท่ีหลากหลายทางความเช่ือ ศาสนา และ

วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติของกลุมคนตางๆ ในพื้นท่ีอีกดวย 

 

2. ราคา/จํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) 

ผูฟงจะยินดีสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบตางๆ เมื่อผูฟง/คนในชุมชนรูสึกถึงความเปนเจาของ

สถานีวิทยุชุมชนรวมกัน ความรูสึกดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อสถานีวิทยุชุมชนสามารถจัดรายการท่ีสนองตอบ

ความตองการและเกิดประโยชนตอผูฟงได โดยอาสาสมัครจัดรายการถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูฟงเกิดความ

ผูกพันอยากเขามามีสวนรวมสนับสนุนเงินใหกับสถานีวิทยุชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา ผูฟงสนับสนุนสถานีโดยการบริจาคส่ิงของมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 

38.63 รองลงมาคือการบริจาคเงิน คิดเปนรอยละ 29.55 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.19) และอันดับสามคือการ

สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เชน การสงขาว/ขอมูลของชุมชนใหกับสถานี ในกรณีสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน ผูฟง

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมระดมทุนของสถานี รวมถึงสนับสนุนใหองคกรของตนสนับสนุนขอมูล งบประมาณ 

และอาสาสมัครผูจัดรายการใหกับสถานี หรือศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต ผูฟงอาสาชวย

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี รวมถึงเปนอาสาสมัครเมื่อสถานีจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงาน

เล้ียงน้ําชาเพื่อระดมทุนใหกับสถานี เปนตน จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจาก

แบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลระบุวา สนับสนุนสถานีดวยวิธีการบริจาคในรูปแบบอาสาสมัครมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการบริจาคเงิน และอันดับสามคือบริจาคเปนส่ิงของ 

จากขอมูลดังกลาวขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง มีขอสรุปท่ี

สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากแบบศึกษาครั้งแรก กลาวคือ ผูใหขอมูลสนับสนุนสถานีดวยวิธีการบริจาคส่ิงของมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ การบริจาคเงิน และ การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ความถ่ีในการบริจาคจะมีลักษณะแบบเปนครั้งคราวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมา

เปนการสนับสนุนในลักษณะรายป คิดเปนรอยละ 5.56 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.20) และจากการสอบถาม

เพิ่มเติม พบวา ผูฟงยังใหการสนับสนุนสถานีดวยการบริจาคในรูปแบบอื่นๆ อีกดวย อาทิ สถานีวิทยุชุมชน     

คริสเตียนยะลา ผูฟงจะบริจาคเงินผานโบสถเปนประจําทุกสัปดาห และโบสถเปนจะทําการจัดสรรเงินเพื่อ
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สนับสนุนการดําเนินงานของสถานี หรือการบริจาคเงินเมื่อมีกิจกรรมระดมทุน ในกรณีสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญ

ชนและศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนภาคใต เปนตน  

จากขอมูลดังกลาวขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง พบวา ผูให

ขอมูลตองการบริจาคเปนตัวเงินแบบเปนรายครั้งในจํานวนเงินประมาณ 500 บาท/ครั้ง มากท่ีสุด จํานวน 8 คน 

อันดับสอง ตองการบริจาคเปนรายปในจํานวนเงินประมาณ 500-1,000 บาท/ป จํานวน 4 คน และอันดับสาม

ตองการบริจาคในรูปแบบอื่นๆ คือ บริจาคเงินผานโบสถ จํานวนเงินข้ึนกับความสมัครใจของผูฟง จํานวน 3 คน 

และอันดับส่ีคือการบริจาคเปนรายเดือน ประมาณเดือนละ 100 บาท/เดือน จํานวน 1 คน  

ผูตอบแบบศึกษาใหเหตุผลในการสนับสนุนสถานี คือ เนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการ มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 38.33 รองลงมา คือ รายการของสถานีมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 30.01 และ อันดับสาม คือ 

รูปแบบรายการนาสนใจ คิดเปนรอยละ 23.33 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.21) โดยนอกเหนือจากเหตุผลขางตนแลว 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูฟงสนับสนุนสถานี คือ ความรูสึกวาสถานีเปนของชุมชน ชุมชนสามารถเขาถึงสถานีไดท้ังทาง 

กายภาพคือการเขาไปท่ีสถานี และผานการนําเสนอเนื้อหาของชุมชน ทําใหผูฟงรูสึกรักและสนใจสถานี รวมถึง

ความเปนกันเองของผูจัดรายการและกรรมการสถานี ทําใหผูฟงรูสึกใกลชิด ไมรูสึกวาเปนผูจัดรายการกับผูฟง แต

เปนเพื่อนกัน  

เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้งพบวาเหตุผลท่ีสนับสนุนสถานีเพราะ

เนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการ เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต เปนชองทางท่ีทําใหผูฟงรับทราบ

ขาวสารของชุมชนอยางตอเนื่อง และความรูสึกวาสถานีเปนของชุมชนและตองการใหสถานีวิทยุชุมชนอยูได 

ตามลําดับ 

ผูฟงมีขอเสนอเพื่อการปรับปรุงสถานีในดานการแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

33.3 โดยระบุวาพรอมจะสนับสนุนสถานีมากข้ึนหากสถานีสามารถแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนได รองลงมา

เปนดานการปรับปรุงเนื้อหารายการ เชน เพิ่มรายการดานกฎหมาย ในกรณีสถานีในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต 

ผูฟงตองการใหสถานีเพิ่มรายการท่ีชวยสรางความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางความเช่ือทางศาสนาท่ีหลากหลาย 

เนื้อหาท่ีใหกําลังใจ พูดเรื่องดีๆ ขาวๆ ของชุมชน และอยากใหเปดเพลงในรายการมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

คิดเปนรอยละ 29.17 อันดับสามเปนการปรับปรุงรูปแบบ และ คุณภาพรายการ ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 

8.33 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.22) 

กลาวโดยสรุปผูฟงมีความยินดีท่ีสนับสนุนสถานีในทุกรูปแบบ เชน การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือการเสนอ

ตัวเปนอาสาสมัคร ดวยเหตุผลวาสถานีมีเนื้อหารายการท่ีสอดคลองกับความตองการ เปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิต ตลอดจนเปนชองทางท่ีทําใหผูฟงรับทราบขาวสารของชุมชนอยางตอเนื่อง รวมถึงความรูสึกวาสถานีเปนของ

ชุมชนและตองการใหสถานีวิทยุชุมชนอยูได อยางไรก็ตาม เพื่อใหสถานีวิทยุชุมชนมีการพัฒนาไดดียิ่งข้ึน ผูฟง

ตองการใหสถานีปรับปรุงแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนมากท่ีสุด รวมถึงตองการใหเพิ่มความหลากหลายและ
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เนื้อหารายการ เชน กฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพรายการ เปนตน ท้ังนี้ ผูฟงของสถานีวิทยุ

ชุมชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ 

ตองการใหสถานีเพิ่มรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีชวยสรางความเขาใจระหวางความหลากหลายทางความเช่ือและศาสนา 

เนื้อหาท่ีใหกําลังใจ การนําเสนอเรื่องราวดีๆ ของชุมชนใหมากยิ่งข้ึน  

 

3.  สถานท่ีต้ัง (Place) 

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางมากกวาครึ่ง อันไดแก สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา สถานีวิทยุ

ชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส มี ท่ี ต้ังอยู ในสถานท่ีของ

สถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินของชุมชน โดยมีสถานท่ีแยกออกมาเปนสัดสวนของสถานีเอง 

สถานีกลุมตัวอยางท่ีเหลืออีกสองสถานีมีท่ีต้ังสถานีแตกตางกันไป กลาวคือ ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิต

ยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี มีท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีขององคกรสาธารณะของชุมชน สําหรับสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน

ยะลานั้น มีท่ีต้ังอยูท่ีบานพักอาศัยของหัวหนาสถานี  

ท้ังนี้ การกําหนดท่ีต้ังสถานีมาจากสมาชิกชุมชนกําหนดรวมกัน กลาวคือ การกําหนดท่ีต้ังของสถานีวิทยุ

ชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา และ สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน เปนมติท่ีไดมาจากการจัดเวทีประชาคมในระดับ

หมูบานและระดับตําบล ในขณะท่ีการกําหนดท่ีต้ังสถานีของศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต 

จ.สุราษฎรธานี สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส มาจาก

การมีขอสรุปรวมกันของชุมชน  

ท่ีต้ังของสถานีในกลุมตัวอยางทุกสถานี เปนสถานท่ีท่ีสะดวกตอการเดินทางของกรรมการ ผูจัดรายการ 

และผูฟง คนในชุมชนสวนใหญรูสึกคุนชินและสามารถเดินทางเขาออกสถานีเพื่อแจงขาวสาร เยี่ยมชมสถานี รวม

กิจกรรม ตลอดจนนําอาหารและเครื่องด่ืมมาใหผูจัดรายการ หรือแวะเวียนมาดวยเหตุผลอื่นไดตลอดเวลา  

จากการสังเกตของทีมวิจัยในขณะลงพื้นท่ีเก็บขอมูลมีความสอดคลองกับมุมมองของผูฟง กลาวคือ ผูฟง

สถานีวิทยุชุมชนภาคใตเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนมีท่ีต้ังอยูในสถาบันการศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา

เปนหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 20 บานพักอาศัย คิดเปนรอยละ 20 และท่ีทําการของชุมชน คิดเปนรอยละ 

12 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.6)  

ความเหมาะสมของท่ีต้ังสถานีในมุมมองของผูฟง พบวา สถานท่ีต้ังของสถานีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

เพราะผูฟงเขาถึงไดสถานีไดตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 33.85 รองลงมาคืออยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน และ

เดินทางสะดวก ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 30.77 และทายสุด คือ มีคนชวยดูแลรักษาสถานี รอยละ 4.61 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.7) สําหรับเหตุผลในการเดินทางไปสถานีของผูฟงท่ีมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ การไปให

กําลังใจ สงน้ํา/ขนมใหผูจัดรายการ แจงขาวสารชุมชน คิดเปนรอยละ 39.47 รองลงมาคือไปรวมประชุม/รวม

กิจกรรมของสถานี คิดเปนรอยละ 21.05 อันดับสาม คือ การไปสถานีเพื่อบริจาค และ เปนแขกรับเชิญของ
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รายการ มีสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 15.79 และมีผูฟงบางสวนท่ีไมเคยไปท่ีสถานีเลย รอยละ 7.90 (ภาคผนวก 

ฌ ตาราง ฌ.8) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ไดรับผล

การศึกษาท่ีสอดคลองกัน กลาวคือ ผูฟงไปสถานีเพราะไป รวมกิจกรรมของสถานีมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมา คือ การไปใหกําลังใจ สงน้ํา/ขนมใหผูจัดรายการ แจงขาวสารชุมชน  

กลาวโดยสรุปสถานีวิทยุชุมชนภาคใต มีความเหมาะสมในท่ีต้ังของสถานี ซึ่งแมสถานท่ีต้ังสวนใหญจะไมได

มีท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน แตก็มาจากการตกลงรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน อีกท้ังท่ีต้ังของทุก

สถานีต้ังอยูกลางชุมชน หรือเปนสถานท่ีท่ีสมาชิกชุมชนตองเดินทางไปทําภารกิจท่ีเกี่ยวของอยูเปนระยะๆ จึงไมมี

ปญหาเรื่องการเดินทาง รวมถึงสามารถเขาถึง (Access) สถานีไดตลอดเวลา  

 

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) 

 สถานีวิทยุชุมชนมีการดําเนินงานของสถานีไดอยางตอเนื่อง เพราะมีการสนับสนุนจากคนในชุมชน สถานี

วิทยุชุมชนเองมีแนวทางในการระดมทุนหรือหารายไดท่ีหลากหลาย โดยผูฟงไดสะทอนขอมูลความเห็นดังตอไปนี้ 
 

4.1  ประเด็นสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี 

ผูฟงเห็นวาสถานีควรสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี โดยสถานีควรเนนประเด็นชาติ/ศาสนา/

วัฒนธรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.33 รองลงมาคือประเด็นสิทธิของบุคคล อาทิ สิทธิเด็ก สิทธิการศึกษา สิทธิ

การรักษาพยาบาล คิดเปนรอยละ 31.34 และอันดับสาม คือ ประเด็นสิทธิของชุมชน เชน ท่ีดินสาธารณะ ปญหา

ขยะ คิดเปนรอยละ 28.36 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.23) นอกจากนี้ ผูฟงยังมีขอเสนอใหสถานีเพิ่มเนื้อหารายการ

ดานการประกอบอาชีพ การติดตอหนวยงานราชการ และกฎหมายพื้นฐานท่ีประชาชนควรรู เปนตน  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูให

ขอมูลเห็นวาประเด็นเนื้อหาท่ีผูฟงคิดวาจะชวยสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ 

สิทธิของชุมชน อันดับสองรองลงมา คือ สิทธิของบุคคล และ อันดับสาม คือ ชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม โดยให

เหตุผลในการเปล่ียนแปลงขางตนวา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งในการธํารงรักษาอัตลักษณความเปน

ชุมชน ซึ่งรวมอยูในประเด็นสิทธิของชุมชนอยูแลว  
 

4.2  กลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา สถานีใชกลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน ดวยการสรางอัตลักษณของ

สถานี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 21.43 รองลงมา คือ การถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 19.05 

และอันดับสาม คือ การรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 16.67 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.26) สวนกลยุทธ

อื่นๆ ท่ีผูฟงเห็นวามีความเหมาะสมและสถานีนาจะนํามาปรับใชเพื่อเพิ่มการมีสวนรวมในการระดมทุนจากชุมชน
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ได คือ การใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ การประกาศช่ือผูบริจาคเงิน การแกไขปญหาคล่ืนความถ่ี

ทับซอน การจัดประกวดใหชุมชนมีสวนรวม การเขียนช่ือผูบริจาคลงบนส่ิงของ และการออกไปรวมกิจกรรมกับ

ชุมชน ท้ังนี้ ผูฟงยังมีขอเสนอแนะใหสถานี “ทํางานเชิงรุก” หรือการเขาหาชุมชนมากข้ึนอีกดวย เชน การออกไป

รวมกิจกรรมกับชุมชน หรือการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ เปนตน 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อยืนยันขอมูลจากแบบศึกษาอีกครั้งพบวา ผูฟงยังคงยืนยันวากลยุทธในการ

จูงใจท่ีสถานีควรใชมากท่ีสุด คือ การสรางอัตลักษณของสถานี การถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน และ การ

รณรงคสิทธิของชุมชน ตามลําดับ 
 

4.3  กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผูฟงมีความเห็นวา กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุนมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คือ 

การสรางอัตลักษณของสถานี คิดเปนรอยละ 20.88 รองลงมา คือ การถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน และ การ

รณรงคสิทธิของชุมชน ซึ่งมีสัดสวนเทากัน คือ คิดเปนรอยละ 17.58 อันดับสามคือการใหชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดรายการ คิดเปนรอยละ 12.09 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.25) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการประชุมกลุมยอยและขอมูลจากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูฟงมี

ความเห็นวา กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน คือการประกาศช่ือผูบริจาคเงิน คิดเปนรอยละ 

58.82 รองลงมาคือการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 29.41 อันดับสาม คือ รูปแบบอื่นๆ ไดแก 

การประกาศผานคริสตจักร รอยละ 11.77 
 

4.4  กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน 

ผูฟงมีความเห็นวา กลยุทธท่ีเหมาะสมท่ีสถานีควรใชเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน คือ การ

ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน และ การประกาศช่ือผูบริจาค ซึ่งมีสัดสวนเทากันท่ีรอยละ 28.26 รองลงมาคือการ

รณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 23.91 และการเขียนช่ือผูบริจาคลงบนส่ิงของ คิดเปนรอยละ 4.35 

(ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.24)  

ท้ังนี้ ผูฟงเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนมีบทบาทและการมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนมากท่ีสุด จํานวน 24 

คน คิดเปนรอยละ 96.00 มีผูฟงเพียง 1 คน หรือรอยละ 4.00 เทานั้น ท่ีเห็นวาสถานีไมมีบทบาทหรือสวนรวมกับ

กิจกรรมของชุมชน (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.27) โดย 2 รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดในการมีสวนรวมของสถานีกับ

กิจกรรมของชุมชน คือ การรวมจัดกิจกรรมกับชุมชน และ การจัดรายการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมในชุมชน คิดเปน

รอยละ 36.36 เทากัน รองลงมา คือ การระดมทุนชวยเหลือชุมชน รอยละ 21.82 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.28) 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการประชุมกลุมยอยและขอมูลจากแบบศึกษารอบท่ีสอง ตัวแทนกลุมให

ความเห็นวา การระดมทุนจากชุมชนจะทําไดเมื่อวิทยุพิสูจนใหผูฟงเห็นคุณคาสถานีตอชุมชน เชน การมีบทบาทใน

การแกไขปญหารวมกับชุมชน เปนตน 



182 

 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการประชุมกลุมยอยและแบบสอบถามเพื่อยืนยันอีกครั้ง ตัวแทนกลุม

ยังคงยืนยันวาสถานีควรมีการประกาศช่ือผูบริจาคเงินออกอากาศมากท่ีสุด รองลงมาคือการถายทอดสดกิจกรรม

ของสถานี  
 

4.5  กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี 

ผูฟงเห็นวากลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การเพิ่มการมีสวนรวมใน

ชุมชน คิดเปนรอยละ 37.84 รองลงมาคือการสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําของสถานี คิดเปนรอยละ 27.03 และ 

อันดับสามคือการเนนความสามารถของผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 21.62 (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.29) 

นอกจากนี้ผูฟงมีแนะนําเรื่องการมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนใหมากข้ึน เปนอีกกลยุทธท่ี

เหมาะสมในการสรางอัตลักษณของสถานี  
 

4.6  จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณและความโดดเดนของสถานี ผูฟงสวนใหญเห็นวาผูจัดรายการมีจุดเดนท่ี

ผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานีไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.38 รองลงมาคือ การมีสวนรวมกับชุมชน คิดเปน

รอยละ 31.03 และ หัวหนา/กรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 24.14 ตามลําดับ (ภาคผนวก ฌ ตาราง ฌ.30) 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีขอสังเกตวาหากเปนกลุมผูฟงอยางเดียวจะนึกถึงตัวบุคคล เชน แกนนําสถานี

หรือนักจัดรายการเปนหลัก ในขณะท่ีอาสาสมัครจัดรายการหรือกรรมการสถานีจะนึกถึงการมีสวนรวมกับชุมชน 

อยางไรก็ตาม ขอสังเกตประเด็นสุดทายเปนเพียงภาพรวม เพราะผูรับฟงอยางเดียวบางคนท่ีเปนแฟนรายการมา

ต้ังแตกอต้ังสถานี มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับสถานี บริจาคเงินและส่ิงของใหสถานี ก็จะรูสึกวาจุดเดนของ

สถานีคือการมีสวนรวมกับชุมชนเชนเดียวกัน ซึ่งจากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการจัดสนทนากลุมและขอมูล

จากแบบศึกษาเพื่อยืนยันอีกครั้ง ผูใหขอมูลระบุวา ถานึกถึงวิทยุชุมชนแลวจะนึกถึงการมีสวนรวมกับชุมชนมาก

ท่ีสุด  

กลาวโดยสรุป การจูงใจใหคนสนับสนุนสถานีนั้นตองมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชุมชนโดยตรง เชน สิทธิของ

ชุมชน สิทธิของบุคคล รวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ ชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญคือ การ

ถายทอดสดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ประกาศรายช่ือผูบริจาค และการรณรงคประเด็นสิทธิชุมชน ในการสราง        

อัตลักษณของสถานี กลยุทธท่ีผูฟงเห็นวาควรเนนคือ การเพิ่มการมีสวนรวมในชุมชน การสรางความเช่ือมั่นในตัว

ผูนําสถานี และการเนนความสามารถของผูจัดรายการ รวมถึงการมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ใหมากข้ึน นอกจากนี้ ผูฟงมีขอเสนอแนะใหสถานี “ทํางานเชิงรุก” คือ การเขาหาชุมชน ดวยการออกไปรวม

กิจกรรมกับชุมชน หรือการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการมากข้ึน รวมถึงการพิสูจนใหผูฟงเห็นคุณคาสถานี

ตอชุมชน เชน การมีบทบาทในการแกไขปญหารวมกับชุมชน เปนตน 

 



183 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะของภาคใต 

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตทุกสถานีมีคุณสมบัติของวิทยุชุมชนตามหลักการดําเนินของสถานี

วิทยุชุมชน คือ ชุมชนเปนเจาของ ดําเนินงานโดยชุมชุน เพื่อประโยชนชุมชน ดําเนินการโดยไมมีการโฆษณาและไม

แสวงหาผลกําไร สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุสวนใหญเขาถึงงาย อยูในท่ีสาธารณะ ทําใหทุกคนรูสึกวาเปนของสวนรวม

สามารถรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ ได โดยท่ีคนในชุมชนยินดีสนับสนุนใหสถานีดําเนินการ โดยเนื้อหารายการ

สอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนกับคนในชุมชน 

สวนปจจัยความพรอมในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลาง ซึ่งวิเคราะหตามหลักการบริหาร

จัดการ 5 M นั้น ประกอบดวย 

1. ความพรอมดานของบุคลากร (Man) ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี และ

อาสาสมัครฝายตางๆ มีลักษณะเปนระบบอาสาสมัคร มาทํางานดวยใจ ไมไดคาตอบแทน บุคลากรท่ีมาทํางานวิทยุ

ชุมชนมีคุณสมบัติ ไดแก มีความรูความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน มีจิตอาสา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ี

ของสวนรวม รวมถึงมีอุดมการณและการทํางานเพื่อชุมชนอันเปนท่ีประจักษ การไดมาซึ่งหัวหนาสถานีและ

คณะกรรมการของสถานีกลุมตัวอยางภาคใตโดยสวนใหญมาจากการมีสวนรวมของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อเปน

หลักประกันการเช่ือมโยงสถานีกับชุมชน ท้ังนี้ กรอบเกณฑการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนตาม

ประกาศ กสทช. มีผลตอการปรับจํานวนและบุคลากรท่ีเปนกรรมการของสถานีใหมีจํานวนและคุณสมบัติ

สอดคลองตามท่ีประกาศกําหนด รวมถึงการเพิ่มบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเอกสาร การ

ประสานงานกับราชการเพื่อดําเนินการในเรื่องการข้ึนทะเบียนและขอรับใบอนุญาต จํานวนอาสาสมัครท่ีเพียงพอ

ตอการดําเนินงานตามผังรายการควรมีหมุนเวียนสถานีละประมาณ 11-15 คนตอสถานี ทุกสถานีตองการไดรับการ

สงเสริมศักยภาพบุคลากรท้ังในดานความรูและทักษะจากหนวยงาน กสทช. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังในดาน

การจัดรายการ การบันทึกรายการ ทักษะการดูแลซอมบํารุงอุปกรณ และการบริหารจัดการสถานี เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานสถานีไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

2. ความพรอมดานเงินทุน (Money) สถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมดานการเงินในระดับการดําเนินการ

ประจําของสถานี โดยไดรับการสนับสนุนจากของคนในชุมชนและองคกรในชุมชนมากกวา 2 ใน 3 ของการ

สนับสนุนท้ังหมด โดยมีกลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเปนลักษณะเฉพาะคือ กลุมสถานีเชิงกายภาพจะ

เลือกต้ังสถานีในสถานท่ีของสถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรสนับสนุนคาใชจาย

ประจําอันไดแก คาไฟฟา โทรศัพท และอินเทอรเน็ตของสถานี ในขณะท่ีสถานีเชิงประเด็นจะรับการสนับสนุน

คาใชจายประจําของสถานีจากองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการสถานี ซึ่งทีมวิจัยต้ังขอสังเกตวา กลยุทธดังกลาวอาจ

เปนปจจัยใหสถานีไดรับการสนุนงบประมาณผานการบริจาคโดยตรงจากชุมชนและมีรายรับในรูปของตัวเงินใน

จํานวนท่ีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายจายของสถานี เนื่องจากผูฟงเห็นวามีองคกรในชุมชนรับผิดชอบคาใชจาย

อยูแลว การบริจาคเงินของสมาชิกชุมชนสวนใหญมาจากกิจกรรมระดมทุน ไมมีการบริจาคเปนประจําเพื่อการ
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ดําเนินการสถานี ยกเวนกรณีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาซึ่งก็เปนการบริจาคผานคริสตจักรซึ่งจะมีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนอีกทอดหนึ่ง ไมใชการสนับสนุนโดยตรงจากผูฟงถึง

สถานี ท้ังนี้ ปญหาดานการเงินของสถานีสวนใหญเปนผลตอเนื่องมาจากปญหาดานเทคนิค เชน เครื่องสงเสียหรือ

ตองเปล่ียนเครื่องสง โดยสถานีจะแกปญหาดวยการระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนจากองคกรท่ีสนับสนุนหลัก 

รวมถึงตองงดการออกอากาศในชวงเวลาท่ีดังกลาว  

ความตองการการชวยเหลือหรือสนับสนุนดานการเงินใหเกิดความพรอมในการดําเนินการวิทยุชุมชน 

สถานีเชิงกายภาพในกลุมตัวอยางเห็นวาองคกรในทองถ่ิน เชน อบต. โรงเรียน เทศบาล ฯลฯ ควรมีสวนรวมในการ

สนับสนุนการดําเนินงานวิทยุชุมชนโดยตองไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี เพราะวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากความตองการรวมกันของคนในชุมชน ทุกสถานีตองการการสนับสนุนดานการเสริม

ศักยภาพดานการระดมทุนในรูปแบบท่ีสรางการมีสวนรวมของชุมชน เกือบทุกสถานีตองการการสนับสนุนดาน

เงินทุนท่ีไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี จํานวนเงินสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชนตอป คือ 60,000-80,000 บาทตอป แหลงท่ีมาของเงินสนับสนุนควรมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กสทช. 

มากท่ีสุด รองลงมาคือเงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน และการเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกร

ภายนอก ท้ังนี้ ทุกสถานีมีขอเสนอแนะตรงกันวา กสทช. ควรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนวิทยุ

ชุมชน  

3. ความพรอมดานเนื้อหา (Material) พบวา ผังรายการถูกกําหนดจากผูมีสวนไดสวนเสียสามกลุม 

ไดแก กลุมแรกคือคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชน กลุมท่ีสองคืออาสาสมัครท่ีมาชวยจัดรายการ และกลุมท่ี

สามคือคนในชุมชน โดยผังรายการของสถานีกลุมตัวอยางภาคใตในชวงแรกมาจากการมีสวนรวมของชุมชนในการ

กําหนดผังรายการ และเมื่อสถานีไดดําเนินการออกอากาศไปไดระยะหนึ่งจะมีการปรับผังรายการตามความสนใจ

ของอาสาสมัครท่ีเสนอตัวมาจัดรายการ รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะจากผูฟงเปนระยะๆ และเปดใหผูฟงมารวม

รายการดวยตนเองท่ีสถานี โดยนักจัดรายการนิยมใชแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือเพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน ไดแก 

ส่ือประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ ส่ือบุคคลในชุมชน เชน หมอ ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข นักปราชญ

ทองถ่ิน ผูนําชุมชน เปนตน และ หนังสือพิมพ นิตยสาร ตํารา ในสัดสวนใกลเคียงกัน สถานีวิทยุชุมชนมีการผลิต

รายการเองประมาณรอยละ 85 หรือ มากกวา 4 ใน 5 ของรายการท้ังหมด เนื้อหารายการท่ีสถานีผลิตเองมีความ

หลากหลาย สวนใหญจะเสนอรายการสาระความรูเปนหลัก รองลงมาเปนรายการขาวสารโดยเนนขาวสารภายใน

ชุมชนเปนหลัก อันดับท่ี 3 คือรายการบันเทิงท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะและชวยธํารงอัตลักษณของชุมชน 

ซึ่งไมสามารถหารับฟงไดจากวิทยุกระแสหลักท่ัวไป 

4. ความพรอมดานเทคนิค (Machine) พบวา สถานีวิทยุชุมชนใชวิธีการใหสมาชิกในชุมชนเรียนรูดาน

เทคนิคกันเองเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องสงและอุปกรณไดในระดับเบ้ืองตน สวนความรูและทักษะดานเทคนิค

ท่ีซับซอนข้ึน เชน การซอมแซมเมื่อเครื่องสงเสีย บุคลากรของสถานียังไมสามารถจัดการได ตองสงไปให
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ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานจัดการ ซึ่งอยูภายนอกชุมชน มีจํานวนจํากัด โดยเมื่อสอบถามถึงความตองการความ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนดานเทคนิค วิทยุชุมชนมีความตองการให กสทช. หรือสถาบันวิชาชีพในพื้นท่ี หรือ

สถาบันการศึกษา จัดอบรมความรูดานเทคนิคใหแกสถานี รองลงมาคือ จัดบริการตรวจสอบ/ซอมบํารุงเครื่องสง

เปนระยะ และสุดทายคือ ให กสทช. สนับสนุนดานการเงินในการซอมแซมบํารุงเครื่องสง เพราะคาใชจายในการ

ซอมแซมเครื่องสงแตละครั้งเปนคาใชจายท่ีสูงมาก นอกจากนี้ทุกสถานียังมีขอเสนอรวมกันให กสทช. จัดใหมี

กองทุนหรือเงินอุดหนุนในการจัดซื้อหรือซอมแซมเครื่องสงหรืออุปกรณ ใหยืมเครื่องสงในระหวางสงซอมหรือสง

ตรวจสอบเครื่องสงเพื่อใหสถานีสามารถออกอากาศไดอยางตอเนื่อง การสงหนวยเคล่ือนท่ีออกตรวจสอบเครื่องสง

และอุปกรณ การเสริมศักยภาพและสนับสนุนอุปกรณดานการบันทึกรายการ ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวกันเปน

เครือขายเพื่อการชวยเหลือกันเองดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชน  

5. ความพรอมดานการบริหาร (Management) พบวา วิทยุชุมชนมีระบบและกลไกการบริหารท่ีเปน

ระบบระดับหนึ่ง โดยกรรมการมีความเห็นรวมกันวาคณะกรรมการสถานีควรมีการประชุมแบบเปนทางการอยาง

นอย 1-3 เดือนตอครั้ง รองลงมาเปนการประชุมกรรมการทุก 6 เดือน โดยประเด็นในการประชุมนั้นครอบคลุมใน

สวนของการบริหารจัดการ ท้ังในดานงบประมาณ การพัฒนารูปแบบรายการและการแกไขปญหาเชิงเทคนิค 

ตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครในดานตางๆ โดยการประชุมแตละครั้งจะมีกรรมการหรืออาสาสมัครของสถานีทํา

หนาท่ีจดบันทึกการประชุม นอกจากนี้ สถานีวิทยุยังเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะผาน

ชองทางตางๆ  โดยผูฟงนิยมใชวิธีการแสดงความคิดเห็นผานการพูดคุยกับผูจัดรายการหรือคณะกรรมการของ

สถานีเมื่อพบเจอกันในชุมชนมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากชุมชนตามหลักการ

วิทยุชุมชน 

การบริหารจัดการดานการเงิน สถานีวิทยุชุมชนมีการเปดเผยบัญชีรับจายของสถานี โดยสถานีมีการแสดง

ขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน การประกาศผานสถานี ติดไวดานหนาสถานี รายงานในท่ีประชุมของชุมชน เพื่อความ

โปรงใส ตรวจสอบได และทําใหเกิดความเช่ือมั่นและไดรับความไวใจจากคนในชุมชน  

ในกรณีท่ีมีเรื่องรองเรียน สถานีใชวิธีการใหหัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแกไขมาก

ท่ีสุด เนื่องจากขอรองเรียนสวนใหญเปนขอรองเรียนเล็กนอย เชน ใชถอยคําหรือรูปแบบการจัดรายการไม

เหมาะสม สถานึจึงเลือกใชวิธีการพูดคุยกันแบบตัวตอแบบไมเปนทางการเปนหลัก รองลงมาคือหารือในเวที

ประชุมอื่นๆ ของชุมชน และการนําเรื่องรองเรียนเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแกไข 

ตามลําดับ  

นอกจากนี้ ทีมวิจัยไดศึกษากลยุทธการจูงใจของสถานีเพื่อใหชุชนสนับสนุนการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชน โดยวิเคราะหตามกรอบหลักการตลาด 4P ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) พบวา รายการของสถานีวิทยุชุมชนตอบสนองความตองการของคนในชุมชน

ท้ังในดานเนื้อหาซึ่งเรื่องราวของชุมชน ไดแก ประเด็นชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม สิทธิของชุมชน หรือสิทธิของบุคคล 
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และภาษาท่ีใชในการจัดรายการซึ่งเนนภาษาถ่ิน ซึ่งหาฟงไมไดจากสถานีวิทยุอื่น การไมมีโฆษณา ความรูสึกวาเปน

สถานีของ “เรา” หรือสถานีท่ีชุมชนเปนเจาของรวมกัน ท้ังนี้ ผูฟงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตระบุวา 

รายการของสถานีวิทยุชุมชนตอบสนองความตองการเฉพาะของชุมชน ชวยใหผอนคลายจากสถานการณความไม

สงบในพื้นท่ี ธํารงอัตลักษณ เติมเต็มเรื่องความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม และมีความคาดหวังตอบทบาทของวิทยุ

ชุมชนในการสรางความเขาใจตอกลุมคนท่ีหลากหลายทางความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันอยาง

สันติสุขรวมกันของคนกลุมตางๆ ในพื้นท่ีอีกดวย  

 ผูฟงติดตามรับฟงรายการตอเนื่องจากรูปแบบของรายการท่ีเปดใหผูฟงมีสวนรวมและลีลาของผูจัด

รายการท่ีมีความเปนกันเอง โดยผูจัดรายการตองส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย และผูฟงจะติดตามรับฟงอยาง

ตอเนื่องหากผูจัดรายการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองครบถวน มีความรอบรูในเรื่องท่ีจัดรายการ  และนําเสนอเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

2. ราคาหรือจํานวนเงินท่ีชุมชนยินดีสนับสนุน (Price) พบวา ชุมชนใหการสนับสนุนในรูปการบริจาค

ส่ิงของมากท่ีสุด รองลงมาคือการบริจาคเงิน สุดทายคือการเสนอตัวชวยเปนอาสาสมัครจัดรายการ โดยการ

สนับสนุนดานเงินมักเปนรายครั้งหรือตามสะดวกในโอกาสตางๆ เชน งานเล้ียงน้ําชา การบริจาคเงินผานคริสตจักร 

เปนตน เหตุผลในการสนับสนุนเพราะเนื้อหารายการสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด รองลงมาคือรายการของ

สถานีมีคุณภาพ และรูปแบบรายการนาสนใจ รวมถึงการท่ีผูฟงรูสึกวาสถานีเปนของชุมชน ชุมชนสามารถเขาถึง

สถานีไดท้ังทางกายภาพคือการเขาไปท่ีสถานี และผานการนําเสนอเนื้อหาของชุมชน ทําใหผูฟงรูสึกรักและสนใจ

สถานี สวนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสถานีใหดีข้ึนตอไป ผูฟงของสถานีนอกพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต 

ตองการใหสถานีปรับปรุงแกไขปญหาเรื่องคล่ืนความถ่ีทับซอนมากท่ีสุด เนื่องจากมีผลตอการรับฟง และระบุวา

พรอมจะสนับสนุนสถานีมากข้ึนหากสถานีสามารถแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนได  

3. สถานท่ีต้ัง (Place) พบวา สถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในสถานท่ีท่ีเหมาะสม กลาวคือ แมสถานท่ีต้ังของ

สถานีสวนใหญจะไมไดอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน แตก็มาจากการตกลงรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน อีกท้ัง

ท่ีต้ังของทุกสถานีต้ังอยูกลางชุมชน หรือเปนสถานท่ีท่ีสมาชิกชุมชนตองเดินทางไปทําภารกิจท่ีเกี่ยวของอยูเปน

ระยะๆ จึงไมมีปญหาเรื่องการเดินทาง รวมถึงสามารถเขาออก (access) สถานีไดตลอดเวลา  

4. กลยุทธจูงใจใหคนสนับสนุนสถานี (Promotion) พบวา กลยุทธในการสรางแรงจูงใจในการ

สนับสนุนสถานีตองมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของชุมชน สิทธิของบุคคล ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกล

ยุทธท่ีจะสรางแรงจูงใจไดเพิ่มข้ึน คือ การสรางอัตลักษณของสถานี การถายทอดสดกิจการของชุมชน และการ

รณรงคสิทธิชุมชน รวมถึงการทํางานเชิงรุกในลักษณะการเขาหาชุมชนมากข้ึน มีบทบาทในการติดตาแกไขปญหา

รวมกับชุมชน ซึ่งจะทําใหทําใหชุมชนเห็นคุณคาของสถานีและใหการสนับสนุนสถานี สวนการคงความเปน            

อัตลักษณหรือตัวตนของสถานีวิทยุชุมชน เพื่อใหชุมชนสนับสนุนวิทยุชุมชนตอไปหรือมากข้ึน ควรเนนการมีสวน

รวมของชุมชน การพัฒนาความสามารถของผูจัดรายการ และการสรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี  
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ขอเสนอแนะตอ กสทช.  

1. กสทช. ควรดําเนินการแกไขปญหาคล่ืนความถ่ีแทรก/ทับซอนโดยเรงดวน เพราะเปนปญหารวมกัน

ของสถานีวิทยุชุมชนภาคใตและสถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ  

2. ในการแกปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนระหวางสถานีวิทยุชุมชนกับสถานีธุรกิจ ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชน

กลุมตัวอยางภาคใตมีขอเสนอให กสทช. เปนผูเจรจากับสถานีท่ีทับซอนคล่ืนความถ่ีกับวิทยุชุมชน เนื่องจากสถานี

วิทยุชุมชนเปนสถานีขนาดเล็ก ไมมีกําลังในการตอรองกับสถานีธุรกิจได 

3. กสทช. ควรทบทวนขอกําหนดทางเทคนิคและกําลังสงใหสอดคลองกับการดําเนินการจริงของวิทยุ

ชุมชน  

4. การขอรับใบอนุญาต : เปนประเด็นปญหารวมกันของสถานีกลุมตัวอยาง ซึ่งตัวแทนสถานีสะทอนวา 

ข้ันตอนและกระบวนการขอรับใบอนุญาตเปนภาระแกสถานีเปนอยางมากและไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของ

สถานีวิทยุชุมชนท่ีทํางานในรูปแบบอาสาสมัคร ซึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญไมคุนเคยกับข้ันตอนการปฏิบัติทาง

ราชการหรือไมมีความรูดานเทคนิคเพียงพอท่ีจะดําเนินการไดโดยไมมีปญหา โดยสถานีกลุมตัวอยางเกือบทุกสถานี

ประสบปญหาเรื่องการกรอกเอกสาร การหาเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามท่ี กสทช.กําหนด การแกไขเอกสาร 

การสงเอกสารเพิ่มเติม และคาใชจายในการตรวจเครื่องสง รวมถึงมีสถานีกลุมตัวอยางหนึ่งสถานีท่ีประสบปญหา

ข้ึนทะเบียนไมทันในชวงเวลาท่ี กสทช. กําหนด คือ สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส ซึ่งมีสาเหตุจากชอง

ทางการส่ือสารของ กสทช. ท่ีเนนการส่ือสารผานเว็บไซตและหนังสือพิมพซึ่งเปนชองทางท่ีสถานีสวนใหญเขาไมถึง 

ประกอบกับสถานีอยูในพื้นท่ีหางไกลและมีปญหาสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี และภาษาหลักในการส่ือสาร

ของชุมชนซึ่งเปนภาษาถ่ิน (ภาษายาวี) ทําใหการไดขอมูลขาวสารไมเพียงพอและไมทันทวงที ซึ่งมีผลใหไมสามารถ

ขอรับใบอนุญาตท่ีตามประกาศ กสทช. ท่ีกําหนด  

5. เสนอให กสทช. จัดใหมีการฝกอบรมเสริมศักยภาพ 3 ดาน คือ ก.ดานการจัดรายการ ข.ดานเทคนิค 

ค.ดานการบริหารจัดการสถานี โดย กสทช.ชวยสนับสนุนคาอบรมและคาเดินทางใหกับสถานีวิทยุชุมชน รวมถึง

จัดทําคูมือประกอบการอบรมเสริมศักยภาพท้ัง 3 ดาน เพื่อใหตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเขารวมการอบรมสามารถ

นํากลับมาเผยแพรและสงตอความรูใหกับอาสาสมัครของสถานีคนอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เสนอให กสทช. คุมครองสิทธิของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน รวมถึงใหความรู/

ขอมูลขาวสารกับสถานีท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน เพื่อใหสถานีมีความรูความเขาใจและ

สามารถรักษาสิทธิของตนได  

7. เสนอให กสทช. ทําความเขาใจธรรมชาติของสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการโดยระบบอาสาสมัคร ซึ่ง

บางครั้งมีภารกิจทําใหไมสามารถจัดรายการไดตามท่ีกําหนดในผังรายการ 
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4.5  ผลการศึกษาภาพรวมระดับประเทศ  

1. การวิเคราะหความพรอมดานบุคลากร (Man)  

บุคลากรในการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน ประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการ และอาสาสมัคร 

ชุมชนควรมีความต่ืนตัวและตระหนักถึงสิทธิการส่ือสารเพื่อพรอมมีสวนรวมในฐานะเจาของสถานีวิทยุชุมชน ยินดี

รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานและเสนอตัวเปนอาสาสมัคร เพราะทุกฝายเปนองคประกอบสําคัญในการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานวิทยุชุมชน ในการยึดกุมทิศทาง ผลักดันงาน ประสานความรวมมือ และอาสาปฏิบัติเพื่อ

ชุมชน บุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถช้ีความสําเร็จหรือลมเหลวของงานวิทยุชุมชนได 

ถาบุคลากรเขมแข็ง มุงมั่น งานก็รุดหนา สามารถเจรจาตอรองเรื่องตางๆ หรือขยายฐานการทํางานได แตถา

บุคลากรออนแอ ตางคนตางทํา หรือทําไมจริงจัง งานสถานีวิทยุชุมชนก็ถอยหลัง 
  

1.1 หัวหนาสถานี 

หัวหนาสถานีคือผูท่ีเปนหลักในการบริหารจัดการงานทุกอยางของสถานี บทบาทของหัวหนาสถานี คือ 

การกํากับดูแลการดําเนินงานตางๆ ภายในสถานีวิทยุตามนโยบาย กรอบ กติกา และกฎระเบียบตางๆ ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานี รวมท้ังการจัดประชุมคณะกรรมการ การประสานงานกับบุคลากรฝาย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถานี  การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของอาสาสมัครทุกฝาย เปนตน  นับไดวา

หัวหนาสถานีเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญ แตเนื่องจากวิทยุชุมชนเปนงานอาสา หัวหนาสถานีจึงไมไดรับ

คาตอบแทนใดๆ จึงจําเปนตองไดบุคคลท่ีมีความเสียสละ รับผิดชอบและทุมเทใหกับงานของสถานีอยางจริงจัง  

ผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติหลักของหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนควรเปนผูมีความพรอมท้ังคุณวุฒิ วัยวุฒิ       

มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ รับผิดชอบ สวนใหญมักเปนผูนําทางสังคม มีบางครั้งท่ีบางสถานีอาจไมไดเลือก

หัวหนาสถานีจากผูมีวัยวุฒิสูงสุดแตก็มักเลือกจากคนรุนใหมซึ่งเปนทายาทของแกนนํารุนบุกเบิกและเปนท่ียอมรับ

ของคนในชุมชน อีกท้ังมีคุณสมบัติอื่นๆท่ีสามารถทดแทนได เชน มีความสามารถดานเทคโนโลยี และคุณสมบัติท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สามารถติดตอประสานงานกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับระเบียบและขอกฎหมายตาง ๆ ได   

อนึ่ง เมื่อมีประกาศกฎเกณฑของกสทช. เกี่ยวกับการหามนักการเมืองทองถ่ิน อันไดแก กํานัน ผูใหญบาน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี ฯลฯ เปนหัวหนาสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนตาง ๆ ไดปรับ

เปล่ียนตัวหัวหนาสถานีท่ีอยูในขายตองหามไปทําหนาท่ีอื่นแทน เชน เปนกรรมการท่ีปรึกษา เปนตน  

วาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาสถานี ไมมีการกําหนดตายตัว ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับกฎระเบียบของแตละ

สถานีและบริบทของภาคตางๆ แตสวนใหญหัวหนาสถานีจะมีวาระการดํารงตําแหนง 1-2 ป 

วิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานี จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอย สามารถ

สรุปภาพรวมระดับประเทศ เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้ อันดับแรก คือ การเสนอช่ือผูท่ี

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 39  อันดับรองลงมาคือ การเลือกกันเองในชุมชน มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 38  
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อันดับสาม ไดแก การเลือกหัวหนาสถานีดวยวิธีแบบอื่นๆ คิดเปน รอยละ 22 ซึ่งมีคําอธิบายเพิ่มเติมวาไดแกการท่ี

คณะกรรมการเสนอช่ือหัวหนาสถานี โดยพิจารณาคุณสมบัติดานความพรอมและอุดมการณเปนหลัก สวน

คุณสมบัติอื่นๆ เชน ความสมัครใจ จิตอาสา ความเขาใจในบทบาทของวิทยุชุมชนและประสบการณ ความเปนผู

อาวุโส มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับหนวยงานภายนอกไดเปนเรื่องรอง วิธีการอื่นๆ ท่ีพบใน

ภาคใต ไดแก การประชุมกลุมประชาสังคมในระดับหมูบานและตําบลเพื่อเลือกหัวหนาสถานี เปนตน อันดับท่ีส่ี 

คือ การเลือกจากตัวแทนกลุม คิดเปนรอยละ 21   

หากพิจารณาจากหลักการวิทยุชุมชนท่ีควรมีการเลือกหัวหนาสถานีท่ีมาจากผูแทนกลุมตางๆ แตกลับมี

ตัวเลขอันดับท่ีส่ีนั้น ไดรับคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากเวทีประชุมกลุมยอยวา อาจเปนเพราะวิทยุชุมชนในประเทศไทยยัง

อยูในชวงเริ่มตน ไมสามารถหาผูเหมาะสมจากตัวแทนกลุมตางๆได จึงจําเปนตองใชวิธีเลือกผูท่ีเหมาะสมเพื่อ

ขับเคล่ือนงานวิทยุชุมชนใหดําเนินไปไดเปนสําคัญ 
 

1.2  คณะกรรมการของสถานี  

คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนมีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและคอยกํากับดูแลเพื่อใหการ

ดําเนินงานของสถานีเปนไปตามนโยบาย คณะกรรมการโดยสวนใหญอาสาเขามาทําหนาท่ีเพื่อประโยชนของชุมชน

โดยไมไดรับคาตอบแทน จากผลการศึกษาพบวาจํานวนของคณะกรรมการในแตละสถานีจะมีความหลากหลายโดย

มีจํานวนต้ังแต 5-20 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี จากการศึกษาพบวาคณะกรรมการสถานีควรมาจากกลุมตางๆ ท่ี

หลากหลาย แตไมควรเปนนักการเมืองหรือผูแสวงกําไรทางธุรกิจ แกนนําของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนสวน

ใหญมักเปนกลุมคนท่ีมีอุดมการณและมีแนวคิดในการพัฒนาทองถ่ิน อีกท้ังเคยผานงานกิจกรรมเพื่อประโยชน

สาธารณะในชุมชนมากอน กลุมคนเหลานี้มีความตระหนักถึงความสําคัญของส่ือภาคประชาชน มีความเห็นวา

ชุมชนตองมีชองทางการส่ือสารของตนเอง ตลอดจนมีความตองการใชวิทยุชุมชนเพื่อแกไขปญหาของชุมชน  

จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอย สามารถสรุปภาพรวมระดับประเทศ 

เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้ คุณสมบัติท่ีมีผูระบุมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ควรเปนผูท่ี

มีความเสียสละ คิดเปนรอยละ 91 เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนเปนการทํางานดวยจิตอาสา ไมมีคาตอบแทนใดๆ  

รองลงมา คือ เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 81  อันดับท่ีสาม คือ เปนผูท่ีเขาใจหลักการวิทยุชุมชน         

คิดเปนรอยละ 75 เพราะความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชนจะเปนเสมือนหางเสือท่ีควบคุมทิศทางการบริหารและ

ดําเนินงานสถานี  สําหรับคุณสมบัติท่ีมีผูเลือกดวยคะแนนเทากันมาเปนอันดับท่ีส่ีมีสองขอคือ มีความซื่อสัตย 

สุจริต และมีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 70 มีการอภิปรายขยายความประเด็นนี้ในเวทีประชุม

กลุมยอยวาท้ังสองขอหมายรวมถึงการเปนคนดี เพราะหากคนทํางานวิทยุชุมชนเปนคนดีแลว ยอมไมสรางปญหา

ในการดําเนินงานวิทยุชุมชน สวนทักษะการทํางานในดานตางๆ นั้นเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรูได 
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อนึ่ง มีผูเลือกคุณสมบัติอื่นๆ เปนอันดับท่ี 5 คิดเปนรอยละ 40 ผลการวิจัยพบวาคําตอบท่ีอยูในขอ

คุณสมบัติอื่นๆ นั้นมีคําอธิบายท่ีกวางขวาง ไดแก การมีอาชีพท่ีมั่นคง มีจิตอาสา การมีจิตใจพรอมใหบริการ มี

วิสัยทัศนเพื่อชุมชน รูจักคนในชุมชนทุกกลุม เขาใจปญหาและเปนปากเสียงใหชุมชน เขาใจหลักการมีสวนรวม รับ

ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะในการพูดโนมนาวใจ เขาใจปญหา

ของสถานี มีทักษะการบริหารงานท่ีดี โปรงใส ตรวจสอบได มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ทันตอโลกตอเหตุการณท้ัง

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เพื่อเปนภูมิตานทานจากโลกภายนอก มิใหสถานีตกเปนเครื่องมือทาง

การเมือง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิทยุชุมชน รวมท้ังมีความรักและศรัทธาในส่ืออิสระ 

โดยสรุป ผลการศึกษาพบวาคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนในอุดมคติควรเปนผูมีจิตอาสา มีความเสียสละ 

มีความรับผิดชอบ มีความเขาใจในหลักการวิทยุชุมชน ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถดานเทคนิคและ

เทคโนโลยี เปนผูกระตือรือรนในการติดตามขาวสาร เขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน และมีความสามารถ

ในการจัดทําเอกสาร ตลอดจนสามารถประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน 

องคประกอบของคณะกรรมการสถานี ควรมาจากกลุมท่ีหลากหลาย เพื่อสะทอนเปาหมายและความ

ตองการของแตละกลุมเพื่อใหวิทยุชุมชนสามารถทําหนาท่ีรับใชชุมชนไดอยางท่ัวถึง โดยไมขัดกับหลักการของวิทยุ

ชุมชน เชน ไมใชตัวแทนของกลุมนักการเมือง หรือนักธุรกิจ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอย สามารถสรุปภาพรวมระดับประเทศ 

เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ มาจากผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 

65 ซึ่งมีท้ังผูนําท่ีมาจากองคกรภาครัฐ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน อดีตนักการเมือง และผูนําท่ีมาจากองคกรภาค

ประชาชน ไดแก ประธานเครือขายองคกรชุมชน ผูอํานวยการศูนยเพื่อนองหญิง พระสงฆ เปนตน ท้ังนี้ เหตุผลท่ี

ทําใหคณะกรรมการประกอบไปดวยผูนําชุมชนมากท่ีสุด เนื่องจากผูนําชุมชนสามารถดึงความรวมมือจากคนใน

ชุมชนได ท้ังเรื่องอาสาสมัคร งบประมาณ และส่ิงของบริจาค ซึ่งจะสงผลใหสถานีวิทยุชุมชนมีความเขมแข็งและอยู

รอดได  อนึ่ง ผูนําชุมชนในสวนท่ีมาจากนักการเมืองทองถ่ินมีคุณสมบัติขัดแยงกับหลักเกณฑของคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีผลใหสถานีวิทยุชุมชน

ปรับเปล่ียนองคประกอบของคณะกรรมการ โดยการแตงต้ังใหผูนําชุมชนเหลานี้เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ

สถานีแทน 

องคประกอบรองลงมาของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน คือ ผูแทนกลุมอาสาสมัครตางๆ คิดเปนรอยละ 

58 ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) เปนตน สวนอันดับ 3 คือ

ผูแทนจากกลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีอัตราใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 57 ผลการศึกษาลําดับถัดมา มีตัวเลขเทากัน 2 กลุม 

คิดเปนรอยละ 51 คือ ผูแทนของกลุมอาชีพ ไดแก ครู กลุมชาวนาปลอดสาร เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรพัฒนา

เอกชน ขาราชการบํานาญ แพทยแผนไทย และผูแทนจากกลุมผูหญิง เด็ก และเยาวชน 
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ถัดมาคือผูแทนกลุมรณรงคในประเด็นตางๆ คิดเปนรอยละ 46 สวนใหญเปนกลุมท่ีรณรงคประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับกองทุนท่ีใหทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย (สปร.) เปนตน (ภาพ 4.1) 

 

ภาพ 4.1 แผนภูมิแสดงสัดสวนองคประกอบคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 
อนึ่ง ผลการศึกษารายภาคพบวาองคประกอบของคณะกรรมการในแตละภาค มีความหลากหลายข้ึนอยู

กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นท่ี  อาทิ เชน ภาคกลางมีองคประกอบมาจากกลุมผูนําชุมชน ผูแทนกลุม

อาชีพ และผูแทนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ในจํานวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 20.25  

สําหรับภาคเหนือและภาคใตเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อยึดโยงความสัมพันธระหวางสถานีกับ

กลุมตางๆ คณะกรรมการสถานีจึงประกอบดวย ผูนําทางศาสนา กลุมตัวแทนอาชีพ กลุมตัวแทนผูหญิง เด็ก 

เยาวชน และผูสูงอายุ ตลอดจนตัวแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน  

คณะกรรมการวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองคประกอบท่ีใกลเคียงกันท้ังผูแทนกลุมผูสูงอายุ 

ผูนําชุมชน ผูแทนของกลุมอาชีพ ผูแทนของกลุมผูหญิง เด็กและเยาวชน ผูแทนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข คือ 

ประมาณรอยละ 16-17 สําหรับผูแทนกลุมรณรงคในประเด็นตาง ๆ มีจํานวนเพียง รอยละ 12.64 แตกลับเปน

กลุมท่ีมีผลงานความโดดเดนชัดเจน เชน กลุมอนุรักษอุดรธานี ซึ่งเปนกลุมรณรงคเพื่อตอตานโครงการเหมืองแร

โปแตซ กลุมรณรงคประเด็นท่ีเกี่ยวของกับกองทุนท่ีใหทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เชน สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสมัชชาปฏิรูปประเทศ

ไทย (สปร.) เปนตน 

ผูนําชุมชน 

18% 

กลุมอาชีพ 

15% 

กลุมผูหญิง/เด็ก 

15% 
กลุมผูสูงอายุ 

16% 

อสม./อสต. 

16% 

กลุมรณรงค 

13% 
อ่ืนๆ  

7% 
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1.3  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการสถานี 

หลังจากประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีผลบังคับใช แตละสถานีไดมีการปรับ

โครงสรางและจํานวนของคณะกรรมการใหสอดคลองกับประกาศฯโดยแยกงานเปนฝายตางๆเชน  การบริหารงาน 

เลขานุการ การเงิน และ เทคนิค เปนตน  

ผลการศึกษาพบวาจํานวนกรรมการท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานของสถานี ในแตละพื้นท่ีและแตละภาคมี

ความแตกตางกัน ทําใหจํานวนท่ีสถานีระบุมีต้ังแต 5 - 20 คน  

วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนนั้น  พบวามีการใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหได

คณะกรรมการท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม หลายสถานีเปดโอกาสใหทุกกลุมทุกวัยเขามาเสนอแนะและมีสวนรวมให

ทุกคนมีโอกาสไดเปนกรรมการสถานี และบางสถานีก็ยังมีคณะกรรมการสถานีอยางไมเปนทางการอีกจํานวนหนึ่ง 

จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและการประชุมกลุมยอย สามารถสรุปภาพรวมระดับประเทศ 

เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้ อันดับหนึ่ง เลือกกันเองในชุมชน คิดเปนรอยละ 40 

รองลงมาคือ เลือกคณะกรรมการจากตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 37 โดยการเลือกคนท่ีทํางาน

ดวยกันอยูแลวภายในจังหวัด หรือเลือกจากตัวแทนหนวยงานในยุคกอต้ัง แตเมื่อประสบปญหาจากการทํางาน       

จึงหันมาใชวิธีการเลือกจากผูท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริงเปนหลักในภายหลัง อันดับสามคือ เสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม

เปนกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 26 

ผลการศึกษาพบวาการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีดวยวิธีอื่นๆ คิดเปนรอยละ 21 อันประกอบดวย 1) 

การเลือกจากผูริเริ่มกอต้ังและเลือกจากตัวแทนสภาองคกรชุมชนในหมูบาน 2) กลุมจัดต้ังวิทยุชุมชนเปนผูเลือกคน

ท่ีเห็นวาเหมาะสม โดยคัดเลือกจากกลุมคนท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงค ไดแก กลุมคนท่ีมีความเขาใจหลักการวิทยุ

ชุมชนอยางแทจริง เพื่อจะไดมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) การทาบทามคนในชุมชนท่ีมีความพรอม มีจิต

อาสา มีประสบการณ เขาใจบทบาทของวิทยุชุมชน และมีอาชีพหลักอยูแลว 4) บางแหงสมาชิกในชุมชนเปน

กรรมการสถานีดวยความสมัครใจ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมท่ีทํางานเคล่ือนไหวเกี่ยวกับประเด็นปญหาในพื้นท่ีรวมกัน

มากอน  
  

ดังนั้น ภาพรวมของการไดมาซึ่งกรรมการจึงมีความหลากหลาย โดยผูมีบทบาทหลักในการเลือก คือ        

ผูกอต้ังในยุคแรกเริ่มและแกนนําในปจจุบัน และการใชวิธีการท่ีหลากหลายนั้นก็เพื่อเปนหลักประกันการไดมาซึ่ง

คณะกรรมการสถานีท่ีมีคุณภาพ อนึ่ง ตัวแทนสถานีวิทยุบางรายเห็นวาการเลือกกรรมการจากตัวแทนของลุม

ประชาคมคอนขางเปนเรื่องอุดมคติเกินไป ไมสามารถทําไดจริง อยางนอยก็ในยุคเริ่มกอต้ัง 

ปญหาของคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนท่ีพบบอย คือ เวลาวางของกรรมการไมตรงกัน เนื่องจาก

คณะกรรมการมีภารกิจท้ังงานสวนตัวและงานสวนรวมในชุมชนจํานวนมาก ทําใหการนัดประชุมคณะกรรมการ

เปนไปดวยความลําบาก  นอกจากนี้ ยังมีปญหากรรมการบางคนขาดความรับผิดชอบ ปญหากรรมการบางคนไมมี
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ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ ปญหาความไมเขาใจหลักการวิทยุชุมชน อนึ่ง ปญหาขาดแคลนเงินทุนยังสงผล

ตอการไมสามารถหารายไดมาเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางใหอาสาสมัคร ปญหากรรมการไมมีเวลาท่ีจะเจียดให

การทํางาน สงผลกระทบใหกรรมการไมสามารถทํางานอยางตอเนื่อง 
 

1.4  อาสาสมัคร 

วิทยุชุมชนดําเนินงานในลักษณะจิตอาสา  อาสาสมัครคือสมาชิกในชุมชนผูเสนอตัวทํางานดวยความสมัคร

ใจโดยไมไดรับคาตอบแทน งานดานตางๆของสถานีท่ีตองการอาสาสมัคร อาทิเชน งานดานการจัดรายการ งาน

ดานเทคนิค งานการเงิน การบัญชี และงานระดมทุน เปนตน  ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสวนใหญอาสามาจัด

รายการ ซึ่งเปนท่ีเขาใจและยอมรับตรงกันวาไมไดรับคาตอบแทนจากสถานี สถานีวิทยุชุมชนมีจํานวนอาสาสมัคร

อยางนอย 11-15 คน เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงาน เนื่องจากอาสาสมัครแตละคนมีงานประจํารวมถึงมีภารกิจ

ของครอบครัว ไมสามารถมาทํางานเต็มเวลาได ตองผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาทํางาน  

องคประกอบของอาสาสมัครมีท้ังกรรมการของสถานี เครือญาติของกรรมการ คนในชุมชน ผูฟงรายการ 

และผูแทนจากหนวยงานราชการในพื้นท่ีซึ่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมา อาสาสมัครของสถานีแบงเปน 3 กลุม

หลักๆ ไดแก อาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการเปนประจํา อาสาสมัครท่ีเขามาชวยเรื่องเทคนิคเปนระยะ และ

อาสาสมัครเฉพาะกิจในชวงท่ีมีกิจกรรมตางๆ  อยางไรก็ดี สถานียังมีความตองการอาสาสมัครท่ีมาชวยทํางานดาน

อื่นๆ ของวิทยุชุมชนอีก เพราะอาสาสมัครท่ีมีอยูยังมีจํานวนไมเพียงพอ หากจะใหการดําเนินการของสถานีเปนไป

ตามผังรายการ ตองใชอาสาสมัครอยางนอย 10 ถึง 20 คน ซึ่งบางสถานีก็ทําไดยาก จึงมีการเสนอความเห็นวา

สถานีวิทยุชุมชนควรใชวิธีการหาอาสาสมัครโดยการเคล่ือนเขาหาชุมชน อาทิ การขยายการทํางานไปถึงกลุมท่ีมี

ความตองการการส่ือสารในพื้นท่ี เพื่อใหมีอาสาสมัครท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากข้ึน อาสาสมัครท่ีวิทยุชุมชน

ตองการ คือ ผูท่ีมีความรูดานเทคนิค อาสาสมัครจัดรายการ อาสาสมัครสงขอมูลขาวสาร  อาสาสมัครเฝาฟงท้ัง

ดานเนื้อหาและเทคนิค  และ ผูท่ีอาสาสมัครมาชวยขับเคล่ือนเชิงนโยบายโดยการเปนกรรมการ 

ผลการศึกษาพบวา จํานวนอาสาสมัครดานจัดรายการรายภาคมีความหลากหลาย ภาคกลางมีจํานวน 3-

25 คน ภาคเหนือมีจํานวน 3-40 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3-10 คน สวนภาคใตมี 8-20 คน โดยเฉล่ีย

จํานวนอาสาสมัครดานจัดรายการท้ังประเทศมีจํานวนสถานีละ 10.93 คน  

อนึ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอสังเกตวาปจจัยท่ีสงผลใหแตละสถานีมีอาสาสมัครมากนอยนั้น

ประกอบดวย  

1) เงื่อนไขทางเทคนิค คือ กําลังสง รัศมีการออกอากาศท่ีจํากัดสงผลใหจํานวนอาสาสมัครลดลง 

เนื่องจากอาสาสมัครไมแนใจวาจะมีผูฟงหรือไม  

2) เงื่อนไขดานเนื้อหา พบวาพื้นท่ีท่ีมีประเด็นท่ีคนในชุมชนตองการส่ือสารรวมกันจะมีอาสาสมัคร

เขามารวมเปนนักจัดรายการมากกวาพื้นท่ีท่ีไมมีประเด็นท่ีจะส่ือสารกับสังคม  
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ผลการศึกษาอาสาสมัครในแตละภูมิภาค พบวา อาสาสมัครดานเทคนิคของภาคกลางมีจํานวนสถานีละ 

1- 3 คน ซึ่งเปนนักจัดรายการท่ีสามารถดูแลเครื่องมือในการผลิตรายการได ภาคเหนือมีอาสาสมัครดานเทคนิค 1-

3 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 1 คน สวนภาคใตมีอาสาสมัครดานเทคนิคจํานวน 2-3 คน ท้ังนี้เพื่อให

อาสาสมัครสามารถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาดูแลดานเทคนิคของสถานีได จํานวนอาสาสมัครดานเทคนิคท้ัง

ประเทศมีจํานวนเฉล่ียสถานีละ 1-2 คน 

อาสาสมัครดานการเงินและบัญชีภาคกลางมีสถานีละ 1-4 คน ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนบางแหงท่ีต้ังอยูในวัด

และอาศัยเงินจากวัดในการจายคาน้ําคาไฟนั้น อาสาสมัครดานการเงินและบัญชีจึงมักจะเปนคนเดียวกับผูท่ีดูแล

การเงินของวัด ภาคเหนือมีจํานวนอาสาสมัครดานการเงินและบัญชีจํานวน 1-4 คน ดวยเหตุผลวาจําเปนตองมีผู

เบิกจายบัญชี 2 ใน 3 เพื่อความโปรงใส สามารถตรวจสอบทางการเงินได ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 1-5 คน สวน

ภาคใตมีจํานวนอาสาสมัครดานการเงินและบัญชี จํานวน 1 คนทุกสถานี โดยเฉล่ียจํานวนอาสาสมัครดานการเงิน

และบัญชีท้ังประเทศมีจํานวนสถานีละ 1.57 คน 

จากผลการศึกษาภาพรวมของประเทศพบวาอาสาสมัครทางเทคนิคคอนขางหายาก เพราะเปนเรื่องของ

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนทุกภาคจึงมีขอเสนอวา กสทช.ควรจัดใหมีศูนยประสานงานทาง

เทคนิคในระดับภูมิภาคหรือระดับกลุมจังหวัด เพื่อคอยใหคําปรึกษาหรือแกไขปญหาทางเทคนิคใหกับสถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือ ขาดอาสาสมัครท่ีทําหนาท่ีผูจัดการในสถานี สวนปญหาในการดําเนินงานของ

อาสาสมัครเองก็มีหลากหลาย เชน ปญหาอาสาสมัครมาทํางานไมสม่ําเสมอเนื่องจากติดภารกิจ บางสถานีจึง

แกปญหาโดยกําหนดผังรายการตามเวลาวางของอาสาสมัคร ปญหาอาสาสมัครเยาวชนบางคนไมมีวินัยในการ

ทํางาน ใชถอยคําไมเหมาะสมในการจัดรายการ อาสาสมัครขาดความสามารถทางดานเทคนิค  อาสาสมัครไม

เขาใจในหลักการวิทยุชุมชน อาสาสมัครขาดทุนทรัพยจึงไมสามารถทํางานอาสาสมัครไดเต็มท่ี และปญหา

อาสาสมัครบางคนใชวิทยุชุมชนเปนชองทางในการหาประโยชนสวนตน   

- สถานีวิทยุชุมชนทุกแหงมีความกังวลเกี่ยวกับการหาอาสาสมัครรุนใหมมาทดแทนคนรุนเกา เนื่องจาก

มีอาสาสมัครผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเขาออกบอยครั้ง อาสาสมัครบางรายถอนตัวเพราะพบวาตนเองไมเหมาะท่ีจะ

จัดรายการวิทยุชุมชน หรือบางรายสนใจทํางานกับสถานีวิทยุเชิงพาณิชยมากกวา สถานีวิทยุชุมชนบางแหงจึง

แกปญหาโดยใหอาสาสมัครในปจจุบันสรางเครือขายเพื่อถายทอดอุดมการณ และฝกฝนการทํางานใหแก

อาสาสมัครรุนใหม โดย รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ เสนอใหใชช่ือ “นักวิทยุชุมชนอาสา” แทนคําวา “อาสาสมัคร

ของวิทยุชุมชน”เพื่อสรางความรูสึกวาเปนงานท่ีมีความรับผิดชอบท่ีตองทําอยางตอเนื่อง 

อาจกลาวไดวาอาสาสมัครนับเปนปจจัยท่ีสําคัญสวนหนึ่งท่ีแสดงถึงความยั่งยืนของสถานีวิทยุชุมชน ท้ังนี้ 

มีขอสังเกตวาอาสาสมัครบางรายท่ีมีสวนรวมงานกับสถานีต้ังแตยุคบุกเบิกยังคงทํางานอยูจนถึงปจจุบันนับเปน

เวลาเกือบสิบป ซึ่งอาจเปนเพราะความผูกพันท่ีมีตอผูฟงรายการจนทําใหเกิดความรูสึกรัก หวงแหน และรูสึกรวม

เปนเจาของสถานีสงผลใหยินดีเสียสละเวลาทํางานเปนอาสาสมัครอยางตอเนื่องยาวนาน 
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1.5  เจาหนาท่ี  

การดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนเปนงานอาสาโดยหลักการ แตในทางปฏิบัติสถานีวิทยุชุมชนจําเปนตองมี

เจาหนาท่ีประจําเพื่อดูแลรับผิดชอบงานหลักอยางตอเนื่อง เชน งานดานเทคนิค เปนตน โดยสถานียินดีจายเงิน

คาตอบแทน เพื่อชดเชยคาเสียเวลา ผลการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับ

คาตอบแทน คิดเปนรอยละ 64 ในขณะท่ีภาคเหนือคือเปนรอยละ 52 โดยลักษณะการจายคาตอบแทนใหแก

เจาหนาท่ีประจําของสถานีวิทยุชุมชนนั้น สถานีจะจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีประจําสถานีเปนรายเดือนและ

รายครั้ง บางสถานีก็ไมสามารถจายไดสม่ําเสมอข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน สวนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตไมมีเจาหนาท่ีประจําสถานีวิทยุชุมชนท่ีไดรับคาตอบแทนเลย โดยมีเหตุผลวา 

สถานียึดหลักการวิทยุชุมชนท่ีดําเนินงานดวยระบบอาสาสมัคร จึงไมมีคาตอบแทน  

อยางไรก็ดี จากผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนทุกภาคพบขอสรุปในทิศทางเดียวกันวา เนื่องจากปญหา

อาสาสมัครไมสามารถมาจัดรายการวิทยุไดอยางสม่ําเสมอ สถานีวิทยุชุมชนจึงควรมีเจาหนาท่ีประจําท่ีได

คาตอบแทนจากสถานีอยางนอย 1 คน เพื่อคอยทําหนาท่ีแทนอาสาสมัคร หรืออํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

ของสถานี อาทิ ควบคุมเครื่องสงและดูแลดานเทคนิค ดูแลการเปด-ปดสถานีและทําความสะอาดของสถานี คนหา

ขอมูลท่ีจําเปนและประสานงานคณะกรรมการ ชวยบันทึกการประชุมและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ตลอดจน

ชวยจัดรายการเมื่ออาสาสมัครติดภารกิจไมสามารถมาจัดรายการได  

อนึ่ง ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนภาคกลางไดต้ังขอสังเกตวาการมีเจาหนาท่ีประจําสถานีวิทยุมีท้ังขอดีและ

ขอเสีย โดยขอดีคือ สถานีจะไดมีบุคลากรท่ีสามารถดูแลดานเทคนิค การบันทึกรายการไดอยางตอเนื่อง สามารถ

ดูแลเปด-ปดสถานี ทําความสะอาด ประสานงาน  สวนขอเสีย คือ อาจเปนเงื่อนไขใหความรวมมือและการมีสวน

รวมของชุมชนลดลง รวมถึงอาจสรางขอขัดแยงระหวางคนท่ีไดรับเงินกับคนท่ีไมไดรับเงิน สถานีวิทยุชุมชนจึงควร

ระวังมิใหเกิดความรูสึกเหล่ือมลํ้าหรือสองมาตรฐานท่ีอาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัครท่ีไมไดรับคาตอบแทนอันอาจสงผล

กระทบตอความรวมมือของคนในชุมชนท่ีอาจลดนอยลง คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสถานีวิทยุนี้มักจายใน

ลักษณะเปนเงินสวัสดิการ คือ คาจางกึ่งอาสาสมัคร ประมาณ 6,000 บาทตอเดือน  
 

จากผลการวิจัยขางตน สรุปไดวาความพรอมดานบุคลากรของวิทยุชุมชน ถือเปนปจจัยสําคัญในการ

ขับเคล่ือนใหวิทยุชุมชนสามารถดําเนินงานไปได ซึ่งบุคลากรของวิทยุชุมชน ประกอบไปดวย หัวหนาสถานี 

คณะกรรมการสถานี อาสาสมัครฝายตางๆ เชน ฝายผูจัดรายการวิทยุ ฝายการเงินและบัญชี ฝายเทคนิค เปนตน 

โดยบุคลากรของวิทยุชุมชนท้ังหมดเปนไปตามหลักการของวิทยุชุมชน คือ มีลักษณะอาสาสมัคร มาทํางานวิทยุ

ชุมชนดวยใจ ไมมีคาตอบแทน ยกเวนเจาหนาท่ีประจําของสถานี  ดังนั้น บุคลากรท่ีจะมาทํางานวิทยุชุมชน จึงตอง

มีคุณสมบัติเปนคนดีอันดับแรก คือ เปนบุคคลท่ีเสียสละ รับผิดชอบตอหนาท่ีของสวนรวม มีความซื่อสัตยสุจริต 

และอันดับสองคือ มีความรูความสามารถในการงานท่ีตนรับผิดชอบ และอันดับสามคือ มีความเขาใจหลักการของ

วิทยุชุมชน  
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2. การวิเคราะหความพรอมดานการเงิน (Money) 

ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน คือ ความพรอมดานการเงิน เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนเปน

งานอาสา ไมไดมีเปาหมายเชิงธุรกิจ ผูทํางานไมไดรับคาตอบแทนแตกลับตองแสวงหาทุนมาจัดต้ังสถานีและทุน

ดําเนินการ สงผลใหอาสาสมัครสถานีวิทยุชุมชนหลายแหงท่ีไมสามารถหาทุนสนับสนุนไดเกิดความทอแท สถานี

บางแหงตองยุติการดําเนินการ ในขณะท่ีบางสถานีเลือกท่ีจะปรับเปล่ียนไปเปนวิทยุธุรกิจทองถ่ินเพื่อความอยูรอด 

สถานีวิทยุชุมชนท่ียังดําเนินการอยูโดยยึดมั่นในหลักการวิทยุชุมชนท่ีไมมีการโฆษณาเพื่อความเปนอิสระในการ

บริหารจัดการจึงตองใชความอดทนอยางสูงและมีกลยุทธในการหาทุนสนับสนุนใหเพียงพอท่ีจะดําเนินการสถานี

อยางตอเนื่อง  

ผลการศึกษาปจจัยความพรอมดานการเงินในการดําเนินสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย พบวา สถานี

ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเปนหลักในรูปแบบตางๆ  โดยรูปแบบท่ีสถานีไดรับการสนับสนุนจากชุมชนมากท่ีสุด 

คือ การสนับสนุนเปนเงิน คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาไดรับการสนับสนุนในรูปแบบอาสาสมัคร คิดเปนรอยละ 

28.97 อันดับท่ีสามไดรับการสนับสนุนเปนส่ิงของ คิดเปนรอยละ 24.21 และไดรับการสนับสนุนดวยวิธีการอื่นๆ 

เชน อาหาร น้ําด่ืม คาไฟฟา คาอินเทอรเน็ต หรือสนับสนุนท่ีดินในการจัดต้ังสถานี เปนตน คิดเปนรอยละ 10.71 

สวนเงินท่ีไดรับจากการสนับสนุนนั้นสถานีนําไปใชเปนคาซอมเครื่องสงและอุปกรณเปนลําดับแรก รองลงมาใชจาย

คาน้ํา คาไฟ และใชเปนคาโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต  
 

2.1  แหลงท่ีมาของการสนับสนุน 

ผลการศึกษาในระดับประเทศพบวา แหลงท่ีมาของการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน มาจากคนในชุมชนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.83 สวนใหญเปนรูปของการบริจาครายครั้ง หรือบริจาคในชวงท่ีมีการจัดกิจกรรมระดมทุน

ในชุมชน เชน การจัดทอดผาปาสามัคคี หรือการถายทอดสดกิจกรรมในชุมชน เปนตน รองลงมาคือ การสนับสนุน

จากองคกรภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 26.04 ไดแก องคกรทางศาสนา โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สหกรณ ธนาคารหมูบาน เปนตน อันดับท่ี 3 คือ การสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน คิดเปนรอยละ 21.36 

ซึ่งเปนองคกรท่ีมีเปาหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ อาทิ สภาพัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิเพื่อนหญิง สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สภาคริสตจักร

แหงประเทศไทย องคกรคุมครองเด็ก เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการจัดประชุมกลุมยอยท่ียืนยันวา สถานีวิทยุ

ชุมชนมีความตองการท่ีจะไดรับการสนับสนุนในดานการเงินมากท่ีสุด โดยผูใหขอมูลเห็นวาแหลงท่ีมาของการ

สนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนนั้น ควรจะมาจากสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานีจัดกิจกรรมระดมทุนเอง 

รวมถึงระดมเงินจากการลงขันของคณะกรรมการในยามฉุกเฉินท่ีไมมีรายไดจากเงินบริจาค  สวนอันดับท่ี 3 คือ 

ควรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก และอันดับสุดทายคือ ควรขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) 
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2.2  รูปแบบการหารายได 

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีการระดมทุนจากเงิน

สนับสนุนของสมาชิกในชุมชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.32 การบริจาคเงินมีท้ังเปนแบบครั้งคราวและรายเดือน 

สถานีวิทยุชุมชนบางแหงใชวิธีเก็บคาสมาชิกรายเดือนเพื่อใชเปนคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท โดยกรรมการสถานีจะทํา

หนาท่ีเก็บจากสมาชิกซึ่งเปนคนในชุมชนนั้นเปนประจําทุกเดือน หากเงินท่ีไดจากสมาชิกไมพอสําหรับคาใชจาย

ของสถานีในเดือนนั้น กรรมการและหัวหนาสถานีก็จะเฉล่ียกันออกเงินสวนท่ีเหลือ แตรูปแบบนี้นาจะมีผลตอการ

นําเสนอรายการ เพราะสงผลใหมีการประชาสัมพันธช่ือบุคคลหรือช่ือรานคาท่ีบริจาคผานรายการเปนสัดสวนท่ี

มากกวาเนื้อหาหลักจนทําใหผูฟงบางรายเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข อยางไรก็ตามการเก็บคาสมาชิกในแตละ

เดือนก็ยังสรางความหนักใจใหกับกรรมการผูทําหนาท่ีเก็บอยูมากและอยากมีแนวทางการไดรับการสนับสนุนทุน

รูปแบบอ่ืนดวย แตท้ังนี้ตองไมทําใหสถานีวิทยุขาดความเปนอิสระ  

อนึ่ง มีขอเสนอจากเวทีประชุมกลุมยอยของภาคกลางระบุวาการระดมทุนจากชุมชนจะประสบ

ความสําเร็จเมื่อวิทยุชุมชนพิสูจนใหชุมชนเห็นบทบาทและคุณคาของสถานีตอชุมชน อีกท้ังตองช้ีแจงวัตถุประสงค

ในการระดมทุนแตละครั้งใหชัดเจนวาสถานีตองการระดมทุนเพื่อทําอะไร จํานวนเงินท่ีตองใชจํานวนเทาไหร เม่ือ

ไดเงินครบตามจํานวนท่ีตองการแลวจะปดรับบริจาค  รวมถึงการช้ีแจงการใชจายเงินท่ีไดมาโดยละเอียด เปดเผย 

โปรงใส และใหชุมชนสามารถตรวจสอบได   

รูปแบบการหารายไดอันดับท่ี 2 เปนการจัดกิจกรรมระดมทุนประจําปในรูปแบบตางๆ คิดเปนรอยละ 

21.08 เชน ทอดผาปา จัดสอยดาว จัดงานเล้ียงน้ําชา ขายสต๊ิกเกอร เปนตน สวนสถานีวิทยุชุมชนในภาคใต ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณผานการบริจาคของสมาชิกชุมชนจากกิจกรรมระดมทุน หรือเปนการบริจาคส่ิงของ 

อาหารและเครื่องด่ืม เปนครั้งคราว อันดับท่ีสามไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก คิดเปนรอยละ 17.04 ซึ่ง

วิธีการนี้เปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดสําหรับสถานีวิทยุชุมชนในภาคใต โดยแบงเปนองคกรในพื้นท่ี อาทิ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โบสถ โรงเรียน เทศบาล อสม. เปนตน และองคกรภายนอกพื้นท่ี อาทิ สภาพัฒนาการเมือง 

สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สภาพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิเพื่อนหญิง สมัชชาปฏิรูป

ประเทศไทย เปนตน อันดับท่ี 4 สถานีระดมทุนโดยการขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไป คิดเปนรอยละ 16.59 อันดับ

ท่ี 5 ระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 13.90 ซึ่งมีความหลากหลายข้ึนอยูกับบริบทของแตละพื้นท่ี เชน          

ในภาคกลางจัดกิจกรรมลวงไห กิจกรรมแขงรถแรลล่ี กิจกรรมพิมพหนังสือ ในภาคเหนือมีการระดมทุนดวยการ

ออกไปถายทอดสดตามงานบุญตางๆ ของชุมชนแลวชาวบานบริจาคใหสถานี ซึ่งวิธีการนี้กําลังไดรับความนิยม และ

อันดับสุดทายใชวิธีการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก คิดเปนรอยละ 8.07  

อนึ่ง จากการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระดับประเทศ รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ เห็นวาวิทยุ

ชุมชนมีวิธีการหารายไดท่ีหลากหลายนาสนใจ แตควรกําหนดวันระดมทุนของสถานีใหกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
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ในแตละป คลายกันกับ วันเขาพรรษา วันเด็กเพื่อใหคนจํา และเสนอใหทํากลองบริจาคไปวางต้ังไวตามท่ีตางๆ ใน

ชุมชน เชน วัด โรงเรียน เปนตน  (ภาพ 4.2) 

   

ภาพ 4.2 แผนภูมิแสดงสัดสวนรูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 

 
 

2.3  รายรับของสถานีจากการระดมทุนรูปแบบตางๆ 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนภาคกลางมีรายรับจากเงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน ตํ่าสุดปละ 

4,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท เฉล่ีย 33,153 บาทตอป รายรับจากการระดมทุนโดยขอรับบริจาคจากบุคคล

ท่ัวไป ตํ่าสุด 1,000 บาทตอป สูงสุด 30,000 บาท เปนเงินเฉล่ียปละ 10,200  บาท  รายรับจากการจัดกิจกรรม

ระดมทุนประจําป ตํ่าสุดปละ 30,000 บาท สูงสุดถึง 300,000 บาทตอป เฉล่ียปละประมาณ 165,714 บาท  

รายรับของสถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือพบวา มีรายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนประจําป ไดแก การ

ทอดผาปา มากท่ีสุด โดยแตละครั้งมีรายรับตํ่าสุด 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท จึงทําใหสถานีวิทยุชุมชนใน

ภาคเหนือเกือบทุกแหงนิยมหารายไดจากการระดมทุนดวยวิธีการนี้ รายรับของสถานีวิทยุชุมชนจากการระดมทุน

อันดับสอง คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนจะบริจาคเงินใหแกสถานีวิทยุชุมชนตํ่าสุด 

300 บาท สูงสุด 30,000 บาท ตอป เฉล่ียปละ 10,000-13,000 บาท และรายรับอันดับสามมาจากการระดมทุน

ท้ัง 3 วิธีดวยกัน วิธีแรกคือ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก เชน สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย เปนตน 

วิธีท่ีสองคือเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน และวิธีท่ีสาม วิธีการอื่นๆ เชน การรับถายทอดสดตามงานบุญ

ตางๆในชุมชน เปนตน  สรุปภาพรวมรายรับตอปจากการระดมทุนดวยวิธีการตางๆ ของสถานีวิทยุชุมชนแตละแหง 

พบวาตํ่าสุด 20,000 บาท สูงสุด 200,000 บาทตอป  เฉล่ียประมาณ 36,600 บาทตอป 

สมาชิกในชุมชน 

23% 

ขอรับบริจาคจาก

บุคคลท่ัวไป 

17% จัดกิจกรรม

ระดมทุน 

21% 

องคกรภายนอก

สนับสนุน 

17% 

เสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุน

จากองคกร

ภายนอก 

8% 

อ่ืนๆ  

14% 
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สําหรับรายรับตอปจากการระดมทุนดวยวิธีการตางๆ ของสถานีวิทยุชุมชนแตละแหงใน ภาคใตพบวา        

มีรายรับตํ่าสุด 1,000 บาทตอป และมีรายรับสูงสุด 80,000 บาทตอป เฉล่ียเปนรายรับ 6,750 บาทตอป 

 

ตาราง 4.1  รายรับเฉลี่ยรายปของสถานีวิทยุชุมชนในแตละภูมิภาค  

 ภาคกลาง 

(บาท/ป) 

ภาคเหนือ 

(บาท/ป) 

ภาคใต 

(บาท/ป) 

ภาคอีสาน 

(บาท/ป) 

เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน 33,153.85 12,930.00 9,000.00 21,266.67 

ขอรับบริจาคจากบคุคลท่ัวไป 10,200.00 10,666.67 2,437.50 10,000.00 

จัดกิจกรรมระดมทุนประจําป 165,714.29 60,727.27 - 43,500.00 

ไดรับการสนับสนุน 

จากองคกรภายนอก 
28,666.67 12,166.67 6,875.00 11,538.46 

เสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนจากองคกรภายนอก 
75,000.00 25,666.67 10,700.00 - 

อ่ืนๆ 65,333.33 54,557.29 55,000.00 2,333.33 

รวม 378,068.14 176,714.57 84,012.50 88,638.46 

หมายเหตุ รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ซ ตาราง ซ.22 

 

2.4  รายจายของสถานี 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีรายจายคาไฟฟามาเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 

37.56 โดยในภาคกลางมีรายจายคาไฟฟาเฉล่ียปละ 34,148 บาท สวนภาคเหนือปละ 10,000-20,000 บาท 

รายจายรองลงมาคือคาซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณการออกอากาศ คิดเปนรอยละ 26.34 ภาคกลางมีรายจาย

เฉล่ียปละ 27,100 บาท สวนภาคเหนือปละ 20,000-30,000 บาท  อันดับท่ีสามคือคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 24.39 โดยสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญจะใชโทรศัพทมือถือเปนเบอรกลาง เพราะสะดวกมากกวาการ

ติดต้ังโทรศัพท ในภาคกลางมีรายจายเฉล่ียปละ 7,618 บาท สวนภาคเหนือเฉล่ียปละ 5,000-6,000 บาท และมี

คาตอบแทนเจาหนาท่ีอาสาสมัคร คิดเปนรอยละ 7.32 ในภาคเหนือมีรายจายเฉล่ียปละ 30,000-40,000 บาท 

นอกจากรายจายหลักๆ นี้แลว สถานีวิทยุยังมีรายจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งเปนรายจายท่ีไมแนนอน เชน คาน้ําด่ืม คา

เดินทางไปรับทราบกฎระเบียบตางๆ ท่ี กสทช. จัดข้ึน เปนตน ซึ่งเปนรายจายประมาณ 8,000-9,000 บาท/ป สรุป

รวมรายจายทุกดานของสถานีวิทยุชุมชน พบวา สถานีวิทยุชุมชนมีรายจายรวมท้ังส้ินประมาณปละ  100,000-

150,000 บาท  
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2.5  แนวทางแกปญหาในกรณีรายรับไมพอกับรายจาย 

 ผลการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยท่ีระบุวามีรายรับเพียงพอกับรายจายกับระบุวาไม

เพียงพอมีสัดสวนใกลเคียงกัน กลาวคือ สถานีวิทยุท่ีรายรับเพียงพอกับรายจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 53.54 สวน

สถานีวิทยุท่ีรายรับไมพอกับรายจายมีสัดสวนรอยละ 46.46 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคเดียวท่ีระบุวา

สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมีรายรับไมพอกับรายจาย  

ผลการศึกษาแนวทางในการแกปญหาของสถานีเมื่อรายรับไมพอกับรายจาย พบวา สถานีวิทยุชุมชนใช

วิธีการท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับบริบทของแตละพื้นท่ี อาทิ ใชวิธีเฉล่ียจากกรรมการและอาสาสมัครของสถานีกอน 

หลังจากท่ีไดเงินจากการระดมทุนแลวก็นํามาคืน จัดกิจกรรมระดมทุนรูปแบบตางๆ เชน จับทอง หรือลวงไห เปน

ตน การขอรับบริจาคจากสมาชิกในชุมชนเพิ่มเติมและขอรับบริจาคจากองคกรภายในชุมชน เชน กองทุนหมูบาน 

อสม. วัด โรงเรียน หรือขอการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการคา มูลนิธิ

ตางๆ เปนตน ตลอดจนขอรับการสนับสนุนจากองคกรตนสังกัด ซึ่งมักพบในสถานีวิทยุชุมชนเชิงประเด็น เชน ศูนย

ปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต และสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา เปนตน 

อนึ่ง ปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจายของสถานีวิทยุชุมชนมักเกิดข้ึนในกรณีท่ีเครื่องสงเสีย หรือเม่ือ

สถานีประสบปญหาฟาผาเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ ซึ่งเปนปญหาท่ีพบเกือบทุกสถานี อันเปนเหตุใหตองมี

การซื้อหรือซอมแซมเครื่องสง ซึ่งคาใชจายในแตละครั้งสูงมาก สถานีวิทยุชุมชนเกือบทุกแหงไมมีเงินจํานวนมาก

เพียงพอท่ีจะจายได  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา เมื่อสถานีวิทยุมีปญหาเรื่องเงินจะมีกระบวนการแกไข

ต้ังแตหัวหนาสถานีดําเนินการแกไขเอง จากนั้นคณะกรรมการสถานีจะหารือกันแลวสํารองเงินสวนตัวจายไปกอน 

คณะกรรมการบางสถานีนําเงินจากเบ้ียเล้ียงการประชุมมาเปนคาใชจายในสถานี บางสถานีระดมจากกิจกรรมใน

ชุมชนเชน งานบุญ ทอดผาปาในกรณีมีความจําเปนเรงดวน และบางสถานีใชวิธีการลดเวลาจัดรายการเพื่อ

ประหยัดคาใชจาย รองลงมาคือ การขอรับบริจาคจากสมาชิกในชุมชน และขอยืมจากองคกรประชาสังคม               

ผลการศึกษายังพบอีกวา คณะกรรมการบริหารสถานีตองทําหนาท่ีรับผิดชอบคาใชจายของสถานีเปนเบ้ืองตน โดย

ใชเงินสวนตัวเพื่อแกปญหากอนท่ีจะระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน 

สวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีไมมีปญหาคาใชจายรายเดือน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากวัดและมูลนิธิ ก็จะ

ใชวิธีการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมใหญ ๆ ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นท่ี หรือไดรับการสนับสนุนเปน

เงินจากหนวยงานราชการ เอกชน ในพื้นท่ี ในขณะท่ีสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีนักวิชาการเปนกรรมการ เริ่มมีแนวคิดใน

การหารายไดท่ีนอกเหนือจากการเช่ือมโยงกับกิจกรรมทางศาสนา ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมแขงรถแรลล่ี การ

พิมพหนังสือจําหนาย และมีการแนะนําใหสถานีวิทยุเตรียมพรอมกับรายจายท่ีจะตองเกิดข้ึนจากการซอมเครื่องสง

ในกรณีท่ีเสีย เปนตน อยางไรก็ดี ทุกสถานีใหขอเสนอแนะท่ีตรงกันวาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตองเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชน 
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2.6  ความตองการการชวยเหลือดานการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยตองการความชวยเหลือดานการระดมทุน ดวยวิธีการ

ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.45 เพราะเช่ือวา กลไกของรัฐ

ตองสนับสนุนวิทยุชุมชนหากตองการใหเกิดการพัฒนา รองลงมาอันดับสอง คือ การดูงานจากสถานีตนแบบท่ี

ประสบความสําเร็จดานการระดมทุน คิดเปนรอยละ 17.99 อันดับท่ีสามเปนการอบรมเรื่องรูปแบบและเทคนิค

การระดมทุน คิดเปนรอยละ 17.16 อันดับท่ีส่ีตองการใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการระดมทุน คิดเปน

รอยละ 16.74  อันดับท่ีหาตองการใหอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนรับทุนจากแหลงทุน คิดเปนรอยละ 

14.64 และอันดับสุดทายคือวิธีการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5.02  

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน เมื่อมีการประชุมกลุมยอยสรุปไดวา สถานีวิทยุชุมชนภาคกลางอยากไดรับ

การสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

มากท่ีสุด โดยตองการเงินสนับสนุนประมาณ 84,000 - 105,000 บาทตอป หรือไมเกินรอยละ 50 ของรายจาย

ท้ังหมดของสถานี และขอการสนับสนุนเรื่องเทคนิค การซอมบํารุงเครื่องสง โดยไมตองเปนตัวเงินก็ได  

สวนภาคเหนือขอใหสนับสนุนดานเงินทุนแกสถานีวิทยุชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ของรายจายท้ังหมด  

หรือคิดเปนเงิน 80,000-100,000 บาท/ป ในสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ชุมชนควรเปนผูสนับสนุน ซึ่งเงินสนับสนุน

ดังกลาวนี้ สถานีวิทยุชุมชนจะนําไปใชจายสําหรับคาน้ํา-คาไฟมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาโทรศัพท-อินเทอรเน็ต 

และคาซอมเครื่องสง-อุปกรณ ตามลําดับ 

สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดวาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางนอยปละ 

80,000 – 100,000 บาท เพื่อเปนทุนสําหรับซื้อเครื่องสงสํารอง อุปกรณในหองสง ตลอดจนเปนทุนสําหรับการ

บํารุงรักษา ปรับปรุงสํานักงานใหเหมาะสมกับเปนศูนยเรียนรูชุมชน โดยแหลงท่ีมาของเงินทุนสนับสนุน คือ 

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กสทช. การเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก  เงินสนับสนุนจาก

สมาชิกในชุมชน และการใหสถานีจัดกิจกรรมระดมทุนเอง ตามลําดับ 

สถานีวิทยุชุมชนภาคใตตองการการสนับสนุนดานการระดมทุนในรูปแบบการเสริมศักยภาพดานการระดม

ทุนท่ีชวยสรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยท่ีไมมีผลตอความเปนอิสระของสถานี ท้ังนี้ มีสถานีวิทยุชุมชน        

คริสเตียนยะลาเพียงสถานีเดียวท่ีระบุวาไมตองการการสนับสนุนดานเงินทุน เพราะเกรงวาจะสรางความขัดแยงใน

หมูสมาชิก  

ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนภาคใตไดมีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มเติมและมีขอสรุปรวมกัน

วา สถานีมีความตองการไดรับการสนับสนุนดานเงินหรืองบประมาณมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ิงของ และ 

อาสาสมัคร ตามลําดับ โดยงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนเพื่อใชเปนคาใชจายในสวนคาน้ํา-คาไฟฟาของสถานี

มากท่ีสุด รองลงมาคือคาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คาซอมแซมเครื่องสง และคาตอบแทนเจาหนาท่ี ตามลําดับ 

ท้ังนี้ จํานวนเงินสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนคือ 60,000-80,000 บาท/ป โดย
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แหลงท่ีมาของเงินสนับสนุนควรมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มากท่ีสุด รองลงมา คือ เงินสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน 

และ การเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ตามลําดับ 
 

โดยสรุประดับความพรอมดานการเงินของสถานีวิทยุชุมชน มาจากการสนับสนุนของคนในชุมชน รูปแบบ

การสนับสนุนมี 2 รูปแบบคือ การสนับสนุนเปนครั้งคราว และการสนับสนุนประจําป ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับ

กิจกรรมทางศาสนา การสรางกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาเริ่มมีมากข้ึนในบางสถานี การสนับสนุน

ท้ัง 2 รูปแบบจะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนไดในระดับหนึ่ง กลาวคือ ครอบคลุม

คาใชจายในการดําเนินการประจําเดือน ไดแก คาไฟฟา คาน้ํา คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต คาซอมแซมเครื่องสง 

และคาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําของสถานี แตถามีปญหาเกี่ยวกับเครื่องสงเสีย การหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน

จะไมสามารถครอบคลุมรายจายนี้ ในทางปฏิบัติแลวคณะกรรมการสถานี หัวหนาสถานี อาสาสมัคร ผูฟง ตองสละ

เงินตนเองหรือหยิบยืมเพื่อมาใชจายในการซอมเครื่องหรือการตองลงทุนซื้อเครื่องใหมในกรณีท่ีไมสามารถซอมได 

อนึ่ง การแกปญหาดังกลาวสะทอนถึงความไมเขมแข็งในการดําเนินการของสถานีได แนวทางหนึ่งท่ีสามารถ

สงเสริมและสนับสนุนใหสถานีวิทยุชุมชนมีความเขมแข็งไดนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุน เชน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควรใหการ

สนับสนุนเงินทุนดังกลาว และผูเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธาณะเสนอใหมีการจัดต้ังกองทุนฉุกเฉินในรูปแบบ

สวัสดิการ 

ลักษณะพิเศษท่ีกลาวไดวาเปน ‘กลยุทธในการบริหารจัดการงบประมาณ’ ท่ีพบในสถานีวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางภาคใต คือ การเลือกต้ังสถานีในสถานท่ีของสถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายประจําของสถานี หรือรับการสนับสนุนคาใชจายประจําของสถานี (คาไฟฟา โทรศัพท และ

อินเทอรเน็ต) จากองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการสถานี และอาจเปนเหตุผลใหสถานีวิทยุชุมชนในภาคใตมีความรู

และทักษะในการระดมทุนไมมากนักเพราะสวนใหญจะพึ่งพิงองคกรกอต้ังหรือองคกรในพื้นท่ี และการเขียน

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท้ังในและนอกพื้นท่ี  ท้ังนี้ การระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนกลุม

ตัวอยางภาคใตเกือบท้ังหมดจะเกิดข้ึนเมื่อสถานีประสบปญหาดานเทคนิค เชน ปญหาฟาผาเครื่องสงและอุปกรณ

ออกอากาศ อันเปนเหตุใหตองมีการซื้อหรือซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณออกอากาศ   

จากแบบสอบถามและการจัดเวทีประชุมกลุมยอย ทุกภาคระบุตรงกันวาตองการใหกสทช. จัดต้ังศูนย

ตรวจซอมบํารุงเครื่องมือ หรือจัดอบรมดานเทคนิคใหอาสาสมัครชุมชน  

อนึ่ง หากกสทช. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมยื่นมือใหความชวยเหลือสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน 

โดยเฉพาะดานการใหทุนเพื่อเปนคาใชจายรายเดือนก็นาเปนหวงวาสถานีวิทยุชุมชนอาจตองปรับเปล่ียนเปนวิทยุ

ธุรกิจ หรือไมก็ลมหายตายจากไปในท่ีสุด  
 



203 

 

3.  การวิเคราะหความพรอมดานเนื้อหา (Material) 

 โดยหลักการเนื้อหาและรูปแบบรายการของวิทยุชุมชนควรแตกตางจากเนื้อหาและรูปแบบของวิทยุ

กระแสหลัก ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในการรับฟงเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ดังนั้น ชุมชนควร

มีสวนรวมในการพิจารณาหรือเสนอแนะการจัดทําผังรายการ และมีอาสาสมัครในชุมชนเปนผูจัดรายการ ท่ีสําคัญ

เนื้อหาของรายการควรสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  
 

3.1  ท่ีมาของผังรายการ 

 จากผลการศึกษาพบวา ท่ีมาผังรายการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมาจากการท่ีคณะกรรมการสถานี

ประชุมพิจารณาผังรายการรวมกัน คิดเปนรอยละ 38.42 รองลงมาเกิดจากอาสาสมัครเสนอตัวจัดรายการท่ี

ตนเองสนใจ คิดเปนรอยละ 34.21 อันดับท่ีสามคือ ผังรายการถูกกําหนดโดยวิธีการสอบถามความตองการของ

คนในชุมชนและผูฟง คิดเปนรอยละ 19.47 ซึ่งในการจัดเวทีประชุมกลุมยอยไดมีการยืนยันขอมูลวา ท่ีมาของผัง

รายการของสถานีมาจาก  1) การประชุมพิจารณาผังรายการรวมกันของกรรมการสถานี   2) ความตองการและ

ความพรอมของอาสาสมัครจัดรายการ และ  3) ความตองการของคนในชุมชนและผูฟง จากนั้นจึงนําขอมูล

ท้ังหมดมาเปนพื้นฐานในการประชุมพิจารณาผังรายการรวมกัน    

อนึ่ง มีขอสังเกตวาท้ังกลุมกรรมการสถานีและกลุมผูฟงสวนใหญไมสามารถจําช่ือรายการไดท้ังหมด แตจํา

ไดเพียงรายการท่ีตนเองจัดหรือจําไดแตช่ือนักจัดรายการและเนื้อหารายการ เมื่อตรวจสอบผังรายการของสถานีท่ี

เปนลายลักษณอักษรพบวามีการจัดทําแบบไมเปนทางการและสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความสะดวกของ

อาสาสมัคร ดังนั้นผังรายการท่ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) กําหนดใหทําจึงนาจะเปนผังรายการในอุดมคติ เพราะในความเปนจริงสถานีตองพิจารณาเวลา

วางของอาสาสมัครเปนหลัก ผังรายการท่ีเสนอไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จึงอาจไมตรงกับความเปนจริงมากนักเพราะจําเปนตองปรับเปล่ียนตาม

สถานการณและความพรอมของอาสาสมัคร  
 

3.2  สัดสวนรายการ  

รายการท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีท้ังรายการท้ังท่ีผลิตเองและถายทอดสัญญาณ

หรือรับรายการจากท่ีอื่น โดยสวนใหญสถานีวิทยุชุมชนผลิตรายการเอง คิดเปนรอยละ 60.75 และใชวิธีการ

ถายทอดสัญญาณหรือรับรายการจากท่ีอื่น รอยละ 39.25 อยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา สถานี

วิทยุชุมชนในภาคกลางท่ีผลิตรายการเองท้ังหมดโดยไมมีการถายทอดสัญญาณหรือรับรายการจากท่ีอื่นมี 2 สถานี 

ไดแก สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาวและสถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก สวนภาคใต พบวา มี 2 สถานีวิทยุชุมชน

กลุมตัวอยางภาคใตท่ีจัดทํารายการตามขอกําหนดของแหลงทุนภายนอกซึ่งมีเปาหมายเพื่อบริการสาธารณะ ไดแก 
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ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต ในสัดสวนรอยละ 5 ของรายการท้ังหมดของ

สถานี และสถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง ในสัดสวนรอยละ 10 ของรายการท้ังหมดของสถาน ี

อยางไรก็ดี จากขอมูลขางตนทีมวิจัยมีขอสังเกตวา สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางท้ังหมดมีสัดสวนของผัง

รายการเปนไปตามกฎหมาย โดยมีท้ังรายการท่ีผลิตเองและรายการท่ีสถานีรับถายทอดสัญญาณหรือรับจาก

รายการท่ีอื่น โดยภาพรวมเปนรายการท่ีผลิตเองมากกวา เนื้อหาและผังรายการถูกกําหนดตามความรู 

ความสามารถของอาสาสมัครนักจัดรายการผนวกกับความตองการในพื้นท่ีโดยกรรมการสถานีจะเปนผูเห็นชอบผัง

รายการ ในสวนรายการท่ีถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่นนั้น คณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนจะเปนผูท่ี

พิจารณากันวา เนื้อหาของรายการมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวของ/มีผลไดผลเสียกับชุมชน ประโยชนสาธารณะ ชวย

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน รายการขาว รายการเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและสังคม รายการดาน

สุขภาพ ตลอดจนรายการท่ีความตองการเฉพาะของชุมชน เปนตน  
 

3.3  เนื้อหารายการ 

จากผลการศึกษาภาพรวมของเนื้อหารายการท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนในประเทศพบวา เนื้อหา

สวนใหญเปนรายการสาระความรู คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.06 โดยสวนใหญระบุวา รายการสาระความรูจะเปน

รายการท่ีพูดคุยเรื่องท่ีเปนประโยชนกับผูฟงสลับกับการเปดเพลง และเปดโอกาสใหผูฟงสามารถโทรศัพทเขามา

แสดงความคิดเห็นได ไมใชการเสนอเนื้อหาสาระท่ีเขมขนตลอดท้ังช่ัวโมง เนื้อหาหลักๆ จะเปนเรื่องท่ัวไปท่ีอยูใน

ความสนใจของชุมชนในขณะนั้น เชน สมุนไพรใกลตัวประวัติศาสตรชุมชน เรื่องการตอสูเพื่อสิทธิของชุมชน 

รองลงมาเปนรายการขาวสาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.23 โดยสวนใหญจะเปนการเลาขาวจากสวนกลาง และ

เหตุการณความเคล่ือนไหวในชุมชน โดยจะมีเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะของชุมชน บางสถานีมีการ

ถายทอดสัญญาณจากรายการขาวของสถานีโทรทัศนตางๆ ผานเว็บไซต อันดับท่ีสามเปนรายการบันเทิง มีสัดสวน

รอยละ 28.62 โดยเนื้อหารายการมักเนนอัตลักษณของชุมชนและความตองการของคนในชุมชน มีการเปดเพลง

สลับกับการพูดคุยกับผูจัดรายการเปนหลัก เชน บทเพลงในอดีต หรือ คาว จอย ซอ ในภาคเหนือ ซึ่งเปนความ

บันเทิงท่ีเนนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม เปนความบันเทิงท่ีใหขอคิดแก

ชุมชน ไมใชเปนความบันเทิงเพื่อการคา  

อนึ่ง ผูใหขอมูลตระหนักดีวาสัดสวนประเภทรายการของวิทยุชุมชนไมเปนไปตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน (กสทช.) พ.ศ. 2551 วาดวยหลักเกณฑของวิทยุชุมชน ผูให

ขอมูลจึงไดเสนอแนะตอทีมวิจัยวาควรเสนอใหสถานีวิทยุชุมชนพิจารณาทบทวนผังรายการเพื่อปรับเปล่ียน

ประเภทเนื้อหาของรายการใหมีสัดสวนประเภทขาวสารและประเภทสาระความรูมากกวาประเภทบันเทิงเพื่อให

เปนไปตามกฎหมายบัญญัติ แมวาสําหรับผูฟงในชุมชนจะพึงพอใจกับการรับฟงรายการท่ีเปนประโยชนควบคูไปกับ

การไดรับความบันเทิง 
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3.4  รูปแบบรายการ  

จากผลการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยนําเสนอรายการในรูปแบบรายการขาวมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 29.92 รองลงมาในสัดสวนใกลเคียงกันคือรายการเพลง คิดเปนรอยละ 29.17 และรายการเพลง

สนทนาหรือสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 28.79 อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนรูปแบบรายการใด ผูจัดรายการมักนิยมเปด

เพลงสลับกับเนื้อหาหลักเปนชวงๆ เพื่อไมใหผูฟงเกิดความเบ่ือหนาย ท้ังนี้ถาเปนรายการเพลงโดยเฉพาะก็จะมี

สัดสวนของเพลงมากกวาสาระ ภาพรวมดานรูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยจึงมีลักษณะ

คลายกันคือ ไมมีรูปแบบตายตัวแตจะผสมผสานระหวางรายการขาวสาร รายการเพลง และรายการสนทนาหรือ

สัมภาษณ บางโอกาสอาจจะมีท้ังสามรูปแบบในหนึ่งรายการก็เปนได โดยรายการสาระความรู จะเปนรายการท่ี

พูดคุยเรื่องสาระสลับกับเปดเพลง ไมใชการพูดสาระตลอดท้ังช่ัวโมง เนื่องจากจะทําใหคนฟงเกิดความเบ่ือหนาย 

สวนรายการบันเทิงก็จะมีเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะและชวยดํารงรักษาอัตลักษณของชุมชน เชน 

เพลงทางศาสนาคริสต เพลงภาษายาวี รวมถึงเพลงท่ีหาฟงไมไดจากสถานีวิทยุท่ัวไป เชน บทเพลงในอดีต เพลง

บรรเลง เปนตน สวนในภาคเหนือมีรูปแบบรายการท่ีทุกสถานีอยากทําคือการถายทอดสดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน

ของชุมชนเพราะท่ีผานมาทําไดเพียงบางสถานีเทานั้นเพราะติดขัดเรื่องเทคโนโลยี 
   

3.5  วิธีการไดมาซ่ึงขอมูลในการจัดรายการ ผูจัดรายการของสถานีประกอบดวย 

แหลงขอมูลสําหรับการจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมาจาก หนังสือพิมพ นิตยสาร 

ตํารา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.95 รองลงมาไดขอมูลจากส่ือบุคคลในชุมชน คิดเปนรอยละ 23.42 ไดแก หมอ 

ครู เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข นักปราชญทองถ่ิน ผูนําชุมชน  เปนตน  แหลงขอมูลถัดมาไดมาจากส่ือ

ประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 21.20 และแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 

20.89 โดยสวนใหญอาสาสมัครดานการจัดรายการวิทยุท่ีเปนกลุมเยาวชนจะนิยมนําขอมูลจากอินเทอรเน็ตมาใชใน

การจัดรายการวิทยุ เพราะคนหาขอมูลงายและสะดวก 

ดานประเภทของผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชน พบวา มีผูจัดรายการท่ีมาจากกลุมผูเช่ียวชาญในดาน

ตางๆ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.70 ไดแก ครู หมอ พยาบาล ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน         

(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) รองลงมาอันดับ 2 เปนนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 21.10 

อันดับท่ีสาม เปนปราชญชุมชน คิดเปนรอยละ 20.52 เชน ชางซอ แพทยแผนไทย อันดับท่ีส่ี เปนผูแทนกลุมท่ีมี

สวนไดสวนเสียในชุมชน คิดเปนรอยละ 15.32 และอันดับท่ีหา เปนผูนําทางศาสนา คิดเปนรอยละ 15.03 เชน 

พระสงฆ บาทหลวง เปนตน ท้ังนี้ ทีมวิจัยต้ังขอสังเกตวา กลุมนักจัดรายการวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีแนวโนมลดนอยลง เนื่องจากเมื่อจบการศึกษาแลวนักเรียนมักจะยายไปศึกษาตอท่ีอื่น 

ประกอบกับไมมีกระบวนการพัฒนานักจัดรายการระดับเยาวชนท่ีจะมาสืบทอดตอ จึงทําใหจํานวนนักเรียน/

นักศึกษาท่ีจะมาจัดรายการวิทยุชุมชนนอยลงอยางตอเนื่อง 
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จากการสอบถามความตองการในดานการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับผูจัดรายการวิทยุ พบวา แม

อาสาสมัครท่ีเขามาจัดรายการสวนใหญเปนผูมีความรูในดานการจัดรายการอยูแลว แตก็มีความคิดเห็นวาควรมี

การจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรูใหแกอาสาสมัครในหลักสูตรการเปนผูประกาศหรือผูจัดรายการวิทยุมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การอบรมดานการบันทึกเสียงและการตัดตอ และการอบรมการเขียนบทวิทยุ ตามลําดับ โดยมี

ขอเสนอวาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควร

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน รวมท้ังการจัดฝกอบรมดานตางๆ โดย 

กสทช. เปนผูอบรมให หรือมอบหมายใหสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน หรือสถาบันวิชาชีพ ทําหนาท่ีเปนผูฝกอบรม 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาความพรอมดานเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนนั้นสะทอนความพรอมท่ี

เกิดจากคนในชุมชนรวมกันกําหนดผังรายการและรวมกันผลิตรายการ โดยอาศัยขอมูลของชุมชนรวมกับขอมูลจาก

แหลงท่ีนาเช่ือถือได เพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน เนื่องจากวิทยุกระแสหลักไมสามารถตอบสนองความตองการ

ดานเนื้อหา ซึ่งสะทอนความเปนชุมชนหรือวัฒนธรรมในชุมชนได  การกําหนดผังรายการมาจากการประชุม

คณะกรรมการสถานีและความตองการของคนในชุมชนโดยมีอาสาสมัครในชุมชนเปนผูจัดรายการ สําหรับสถานีท่ี

ถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่นนั้นคณะกรรมการของสถานีจะเปนผูพิจารณาวา เนื้อหาของรายการท่ีรับมา

จากท่ีอื่นนั้นตองมีความเกี่ยวของหรือมีประโยชนกับชุมชนอยางแทจริง เนื้อหารายการสวนใหญจะนําเสนอเนื้อหา

ท่ีเปนความบันเทิงในดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูฟง  

ปญหาของการจัดรายการวิทยุท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผูจัดรายการขาดความตอเนื่องในการมาจัดรายการวิทยุ 

และผูจัดรายการก็ขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนจึงอยากใหมีการอบรมในดานการจัดรายการ

วิทยุหรือการเปนผูประกาศ การควบคุมเทคนิค การบันทึกเทป การตัดตอ และการเขียนบทวิทยุ โดยให กสทช.

เปนองคกรรับผิดชอบหลักในการฝกอบรมเพราะเปนผูออกระเบียบกติกา ท้ังนี้ อาจมอบหมายใหสถาบันการศึกษา

ในพื้นท่ีเปนผูฝกอบรม 

อนึ่ง ผูเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะมีขอเสนอแนะตอ กสทช. ในประเด็นการใหการสนับสนุน

ดานการจัดทําผังรายการและการผลิตรายการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได ดังนี้  

1. สนับสนุนการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดย

คํานึงถึงบริบท ความแตกตางของแตละชุมชน ผานเวทีประชาคม หรือศึกษาความคิดเห็นของชุมชน  

2. สนับสนุนการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ ควรปรับเปล่ียนสัดสวนเนื้อหารายการ จากเดิมท่ี

กําหนดใหมีรายการขาวสาร สาระความรู และความบันเทิง 70:30 ปรับเปนสัดสวน 50:50 เพื่อจะได

ตอบสนองความตองการของคนในชุมชนท่ีชอบท้ังบันเทิงและสาระ 

3. ควรปรับเกณฑใหผังรายการสามารถปรับเปล่ียนหรือยืดหยุนได โดยคํานึงถึงความพรอมของ

ชุมชน และประโยชนของชุมชนเปนหลัก เชน การถายทอดสดเหตุการณ หรือกิจกรรมของชุมชน เปนตน  
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4. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีจุดเดนหรือประสบความสําเร็จ เพื่อพัฒนา

ทักษะความรูในการจัดทํารายการและผลิตรายการ 

5. ควรอบรมการผลิตรายการและวางผังรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดย

คํานึงถึงบริบททางดานภาษา วัฒนธรรมในแตละชุมชน ซึ่งหัวขอท่ีตองการจัดใหมีการอบรม ไดแก 

- เทคนิคการจัดรายการวิทยุ 

- การเปนผูประกาศ  

- การเปนผูส่ือขาวชุมชน  

- การจัดรายการผานอินเทอรเน็ต 

- เทคนิคการบันทึกรายการ 

- ระบบการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน/การวิเคราะหความตองการของชุมชน 

ท้ังนี้ กสทช.กับสถานีวิทยุชุมชน รับผิดชอบคาใชจายรวมกันในสัดสวน 50:50 และสนับสนุนให

อาสาสมัครของสถานีไดเขารับการอบรม อยางนอยสถานีละ 2 คน  

6. จัดทําคูมือการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ 

7. มีศูนยบริการใหคําปรึกษา เสนอแนะ เพื่อพัฒนารายการ 

8. จัดทําหลักสูตรการจัดรายการวิทยุ 

9. มีหองสมุดหรือคลังรายการสารคดีวิทยุใหสถานีวิทยุชุมชนนําไปใชงานได 

10. มีตัวอยาง/ตนแบบผังรายการท่ีเหมาะสมกับวิทยุชุมชน 

 

4. การวิเคราะหความพรอมดานเทคนิค (Machine) 

ความพรอมดานเทคนิคซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐานของเครื่องสง อุปกรณ การดําเนินการออกอากาศและ

ความรูความสามารถในการดูแลรักษาและซอมบํารุงนับเปนโจทยใหญและเปนความทาทายของสถานีวิทยุชุมชนใน

ประเทศไทย เพราะความรูความสามารถดานเทคนิคเปนทักษะเฉพาะดานท่ีตองผานการเรียนรูและฝกฝนมาเปน

ระยะเวลานานพอควรไมใชความสามารถท่ีจะหาไดโดยท่ัวไป ดังนั้น แมชุมชนจะสามารถรวบรวมคนในชุมชนใหมา

ชวยกันระดมทุนเพื่อจัดต้ังสถานีได แตการหาบุคลากรท่ีมีความพรอมในการซอมแซมอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การออกอากาศ ไมใชเรื่องงาย ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมทางเทคนิค ปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย มีดังนี้ 
 

4.1  ความพรอมดานเทคนิคของสถานี 

ผลการศึกษาความพรอมดานเทคนิคของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยพบวา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญ

นิยมใหสมาชิกในชุมชนเรียนรูฝกฝนดูแลดานเทคนิค คิดเปนรอยละ 25.12 โดยเจาหนาท่ีประจําสถานี อาสาสมัคร

ดานตางๆ จะเรียนรูฝกฝนเพื่อดูแลดานเทคนิคกันเอง ซึ่งบุคลากรของสถานีสามารถดูแลและบํารุงรักษาดาน
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เทคนิคในระดับพื้นฐาน สามารถแกไขปญหาดานเทคนิคท่ีไมซับซอนจนเกินไปเทานั้น เชน ไมโครโฟนไมดัง เปด

เพลงแลวเกิดการกระตุก เปนตน รองลงมาคือ มีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุงเครื่องสงรวมถึงอุปกรณตางๆ เม่ือมี

ปญหา คิดเปนรอยละ 24.64 ซึ่งมักเปนดานเทคนิคท่ีซับซอนมากเกินกวาคนในสถานีวิทยุจะแกไขได เชน กรณี

เครื่องสงเสีย ทางสถานีจะติดตอชางเทคนิคจากภายนอกชุมชนเขามาดูแล ซอมบํารุงเครื่องสงหรืออุปกรณ ถัดมา

ในสัดสวนท่ีเทากันสองลักษณะคือ ใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมาติดต้ังเครื่องสงและอุปกรณให และมีชางเทคนิคมา

ดูแลบํารุงรักษาเครื่องสงและอุปกรณเปนระยะ คิดเปนรอยละ 21.67  

จากการศึกษายังพบอีกวา ทุกสถานีไมมีชางเทคนิคท่ีสามารถซอมบํารุงเครื่องสงหรืออุปกรณในหองสงได 

รูเพียงการใชงานและดูแลรักษาเพื่อใหทํางานไดเทานั้น เมื่อมีปญหาจึงตองสงซอมและงดออกอากาศช่ัวคราว

จนกวาจะซอมเครื่องเสร็จ เชนเดียวกันกับผูจัดรายการท่ีสูงอายุมักมีปญหาเรื่องการใชเทคโนโลยี เมื่อประสบ

ปญหาดานเทคนิค สถานีจะใชวิธีใหอาสาสมัครท่ีมีความรูดานเทคนิคเปนผูดูแลแกปญหาเบ้ืองตนกอน แลวจึงจาง

ชางเทคนิคในพื้นท่ีมาซอมแซม หรืองดออกอากาศ ข้ึนอยูกับความซับซอนของปญหา อยางไรก็ดี นอกจากสถานี

วิทยุจะขาดแคลนชางเทคนิคภายในชุมชนแลว ชางเทคนิคท่ีอยูภายนอกชุมชนก็มีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับ

จํานวนสถานีวิทยุท่ีมีอยูในภูมิภาคดวย 
 

4.2  ปญหาดานเทคนิค 

จากผลการศึกษาพบวารอยละ 86.76 ของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีปญหาดานเทคนิค โดยสถานี

สวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับมีคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนมากท่ีสุด อันเนื่องจากมีสถานีใกลเคียงใชคล่ืนความถ่ี

เดียวกันหรือมีกําลังสงมากกวาจนทําใหไมสามารถออกอากาศได รวมถึงมีกําลังสงนอยจึงไมสามารถกระจายเสียง

ไดไกลจนกระท่ังไมสามารถออกอากาศได คิดเปนรอยละ 38.33  รองลงมาคือปญหาเครื่องสงเสีย เส่ือมสภาพ       

คิดเปนรอยละ 30 ปญหาลําดับถัดมาคือ ปญหาความไมเสถียรของกระแสไฟฟา เชน ไฟฟากระตุกหรือไฟฟาดับ 

คิดเปนรอยละ 22.22 โดยเฉพาะในภาคใตพบวา ปญหาฟาผาและปญหาความไมเสถียรของกระแสไฟฟาเปน

ปญหาดานเทคนิคท่ีพบบอยท่ีสุดในการดําเนินการวิทยุชุมชน เพราะมีผลโดยตรงตอการเส่ือมสภาพของเครื่องสง

และอุปกรณออกอากาศ สงผลใหคาใชจายในการซื้อหรือซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณในหองสงเปนคาใชจายท่ีสูง 

ดังนั้น เมื่อสถานีประสบปญหานี้ก็จะสงผลตอเนื่องใหสถานีประสบปญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินการสถานี

ตามมา 
 

4.3  แนวทางการแกปญหาเทคนิคดานคลื่นแทรก 

ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีแนวทางการแกปญหาเทคนิคดานคล่ืนแทรกโดยใช

วิธีอื่นๆ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.54 ซึ่งประกอบดวย การใหชางเทคนิคปรับเลขคล่ืนความถ่ีเครื่องสงใหม ปรับ

ทิศทางของเสา การแจงเวลาเปด-ปดสถานีใหผูฟงทราบวาหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวจะไมใชรายการของสถานี

ตนเอง ท้ังนี้ กลุมผูฟงในชุมชนไดแสดงความมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชนของตนโดยการไปวากลาวตักเตือน
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สถานีท่ีเปนตนเหตุใหเกิดปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน เนื่องจากไมใหความรวมมือในการแกไขปญหา  

นอกจากนี้ชุมชนยังมีความเห็นวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง คือ กสทช. ไมมีมาตรการอยางจริงจังในการจัด

ระเบียบคล่ืนความถ่ีท้ังหมดดวย 

แนวทางการแกไขปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอน อันดับรองลงมาคือ การเจรจากับสถานีคูกรณี คิด

เปนรอยละ 27.93 แตก็มักไมประสบความสําเร็จในการเจรจา แนวทางตอมาท่ีใชในการแกปญหาคือ รองเรียนไป

ยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 18.92 โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแทนวิทยุชุมชนไดแกปญหาโดย

ทําหนังสือไปยังศูนยเฝาฟงของกสทช.ในพื้นท่ี แตในกรณีศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยู

เนี่ยนภาคใต กลับมีปญหาอันเนื่องจากการไมทราบสิทธิ์ เพราะแมจะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. 

แลว แตก็ยังประสบปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนอยู ท้ังนี้ ทางสถานีไมทราบวาตนเองไดรับการคุมครองสิทธิการใช

คล่ืนความถ่ีอันเนื่องมาจากการไดรับใบอนุญาตฯ และไมรูวาจะตองดําเนินการรองเรียนไปยัง กสทช. ใหดําเนินการ

แกไขปญหาในฐานะองคกรกํากับดูแลอยางไร 

แนวทางการแกไขปญหาคล่ืนแทรกอันดับสุดทายคือ การเพิ่มกําลังสงเพื่อแขงกับสถานีใกลเคียง คิดเปน

รอยละ 12.61  บางสถานีเปดเผยวาจําเปนตองใชกําลังสงเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด แตถา กสทช. สามารถกํากับ

ดูแลใหทุกสถานีทําตามกฎหมายโดยใหทุกสถานีออกอากาศไมเกิน 500 วัตตได ก็ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบโดย

พรอมเพรียงกัน  

ปญหาคล่ืนแทรก คล่ืนทับซอน ยังคงเปนปญหาหลักท่ีทางสถานีวิทยุชุมชนไมสามารถแกไขดวยตนเองได 

ตองอาศัยการจัดการจากหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล และปญหานี้ก็ทําใหอาสาสมัครหลายคนรูสึกทอถอยไม

ยอมมาชวยจัดรายการโดยอางเหตุผลวาถึงจัดไปผูฟงก็ไมไดยินเสียงออกอากาศท่ีมีคุณภาพและตอรองวาพรอมจะ

กลับมาชวยจัดรายการหากสถานีแกปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนเรียบรอยแลว  
 

4.4  แนวทางแกปญหาเทคนิคดานเคร่ืองเสีย 

จากผลการศึกษาพบวาเมื่อสถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาเครื่องเสียจะใชวิธีซอมเครื่องสงมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 67.69 ซึ่งมีท้ังวิธีการยกไปซอมกับชางประจําและใหชางมาซอมท่ีสถานี สงผลใหสถานีจําเปนตองงด

ออกอากาศช่ัวคราว  รองลงมาคือแกปญหาโดยการซื้อเครื่องสงใหม คิดเปนรอยละ 15.38 โดยตองมีการจัด

กิจกรรมระดมทุนเพื่อหารายไดกอน ดังนั้นทางสถานีจะมีการวางแผนซื้อเครื่องสงใหมลวงหนาเมื่อเห็นวาเครื่องสง

เดิมใกลหมดสภาพ อันดับท่ีสามคือแกปญหาโดยการยืมเครื่องสงสํารองจากสถานีอื่นมาใชกอน คิดเปนรอยละ 

9.23 หรือใชเครื่องสงสํารองของสถานีท่ีมีอยู ซึ่งมีกําลังสงนอยกวาเครื่องสงท่ีเสีย อันดับถัดมาคือแกปญหาดวยวิธี

อื่นๆ คิดเปนรอยละ 7.70 สวนมากจะเปนการงดออกอากาศช่ัวคราวจนกวาจะซอมเครื่องสงเสร็จ 

อนึ่ง ชุมชนไดเสนอแนวทางแกไขปญหาเทคนิคดานเครื่องสงเสียในระยะยาววา ควรมีศูนยบริการชาง

เทคนิคเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนดานการดูแลซอมบํารุงเครื่องสง/อุปกรณของสถานีตางๆ จางชางเทคนิคจาก

คนในชุมชน เพราะแตละชุมชนจะมีคนรุนใหมท่ีจบการศึกษาหรือมีความรูทางชางเทคนิค มีทุนสําหรับฝกอบรม



210 

 

ความรูทางชางเทคนิค เพื่อนํามาเปนชางเทคนิคประจําสถานี สถานีควรมีอาสาสมัครเปนผูท่ีมีความรูดานเทคนิคท่ี

สามารถดูแลแกปญหาให หรือจางชางเทคนิคในพื้นท่ีมาดูแลซอมแซมเมื่อมีปญหา  นอกจากนี้สถานีวิทยุชุมชนยัง

ตองการการสนับสนุนดานเทคนิค ดวยการจัดฝกอบรมความรูดานเทคนิคมากท่ีสุด รองลงมาตองการใหมีการ

จัดบริการตรวจสอบและซอมบํารุงดานเทคนิค ซึ่งในกรณีท่ีมีการอบรม โดยผูใหขอมูลเห็นวากสทช. เปนหนวยงาน

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใหบริการ 
 

4.5  เทคนิคการบันทึกรายการ 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกรายการเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมายนั้น ผลการศึกษาพบวา สถานี

วิทยุชุมชนในประเทศไทยสวนใหญบันทึกรายการในคอมพิวเตอรมากท่ีสุด ถึงรอยละ 70.21 รองลงมาไดแกการ

บันทึกดวยวิธีอื่นๆ คิดเปนรอยละ 19.15 อันดับถัดมา คือ บันทึกรายการในเครื่องอัดเสียงเอ็มพีสาม (MP3) หรือ

เครื่องอัดเทป คิดเปนรอยละ 7.45 และบันทึกลงแผนซีดีหรือดีวีดี คิดเปนรอยละ 3.19  

แมจะมีกฎหมายระบุใหสถานีวิทยุชุมชนตองบันทึกรายการเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมาย แตจากผล

การศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ทุกสถานีแทบไมไดบันทึกรายการไวเพื่อตรวจสอบ

ตามกฎหมาย มีเพียงวิทยุชุมชนคนดานซายเทานั้นท่ีแจงวามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยชวยบันทึกไว 

แตไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาใชรูปแบบใดในการบันทึก สวนสถานีวิทยุชุมชนในภาคอื่นๆ ใหเหตุผลท่ีไมบันทึก

รายการวาอาสาสมัครท่ีมาจัดรายการไมมีทักษะในการบันทึกรายการ คิดเปนรอยละ 40.32 เหตุผลรองลงมา คือ 

ขาดแคลนงบประมาณในการซื้ออุปกรณสําหรับบันทึกรายการ คิดเปนรอยละ 34.68 เหตุผลอื่นๆ ท่ีไมมีการบันทึก

รายการ คิดเปนรอยละ 15.32 คือ ไมเห็นความสําคัญวาตองบันทึกรายการเก็บไวและไมเห็นดวยกับกฎหมายท่ี

ตองมีการบันทึกตอเนื่องเปนเวลายาวนาน และเหตุผลลําดับสุดทายคือ ไมทราบวากฎหมายกําหนดใหมีบันทึก

รายการดวย คิดเปนรอยละ 9.68 

ดวยเหตุนี้สถานีวิทยุชุมชนจึงตองการไดรับการสนับสนุนเรื่องอุปกรณบันทึกรายการ และ อยากใหมีการ

ฝกอบรมเรื่องการบันทึกรายการ ใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการบันทึกรายการเพื่อใหผูจัด

รายการสามารถบันทึกรายการไดดวยตัวเอง 
  

4.6  ความตองการในการสนับสนุนดานเทคนิค 

 ผลจากการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนมีความตองการรับการสนับสนุนในดานการใหบริการตรวจสอบ

และซอมบํารุงดานเทคนิคมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจัดฝกอบรมดานเทคนิค และอันดับสาม คือ การสนับสนุน

เปนตัวเงินสําหรับดานเทคนิค โดยหนวยงานท่ีตองการใหจัดฝกอบรมหรือใหบริการดานเทคนิคแกสถานีวิทยุชุมชน

มากท่ีสุดคือ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี รองลงมา คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และอันดันสาม คือ สถาบันวิชาชีพในพื้นท่ี   
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กลาวโดยสรุปความพรอมดานเทคนิค การติดต้ังเครื่องสงในครั้งแรกจะดําเนินการโดยชางมืออาชีพ สถานี

วิทยุชุมชนจะมีชางเทคนิคมาดูแล บํารุงรักษาเครื่องสง และอุปกรณเปนระยะ ๆ ดังนั้นในการดูแลบํารุงซอมแซม

เทคนิคอุปกรณควรมีจํานวนอาสาสมัครในดานนี้มากกวาจะพึ่งพิงบุคลากรจากภายนอกชุมชน เพราะการมีสมาชิก

ในชุมชนเรียนรู ฝกฝนเพื่อดูแลเทคนิคกันเองทําใหการดําเนินการของสถานีเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง และปญหาดาน

เทคนิคก็มักมีผลตอเนื่องใหเกิดปญหาดานงบประมาณของสถานีตามมา 

การเกิดปญหาคล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนดวยวิธีตางๆ ยังไมสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางแทจริง 

กสทช. ซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับจัดระเบียบการใชคล่ืนตองเขามากํากับดูแลตามกรอบกติกาตางๆ ท่ีต้ังไวเพื่อให

สถานีวิทยุท่ีขอการใชคล่ืนตามประเภทของกิจการไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด ท้ังนี้ สถานีวิทยุชุมชนหลายแหงท้ัง

ท่ีอยูระหวางการขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาตแลว ไมทราบสิทธิและข้ันตอนการดําเนินการเมื่อประสบ

ปญหา ไมรูวาตนเองมีสิทธิท่ีจะรองเรียนและรองขอความคุมครองสิทธิในฐานะผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาต

แลว ไมรูวาจะตองดําเนินการอยางไร รองเรียนท่ีไหน ตอใคร อยางไร  รวมถึงไมรูวาการเปล่ียนคล่ืนความถ่ีโดย

พลการเปนการกระทําผิดขอกําหนดของ กสทช. อันอาจสงผลใหสถานีถูกเพิกถอนใบอนุญาตได   

การแกปญหาเฉพาะหนาดานเทคนิคในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน ตัวแทนสถานีมีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันวาตองการให กสทช. แกไขปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอนโดยเรงดวน นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอให 

กสทช. ใหการสนับสนุนดานเทคนิคในรูปแบบตางๆ เชน การจัดใหมีกองทุนหรือเงินอุดหนุนในการจัดซื้อหรือ

ซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณ การใหยืมเครื่องสงในระหวางสงซอมหรือสงตรวจสอบเครื่องสงเพื่อใหสถานี

สามารถออกอากาศไดอยางตอเนื่อง การสงหนวยเคล่ือนท่ีออกตรวจสอบเครื่องสงและอุปกรณ การอบรมให

ความรูดานเทคนิคแกสถานีวิทยุชุมชน การฝกอบรมการบันทึกเสียงและการตัดตอ เนื่องจากเปนขอกําหนดตาม

กฎหมายท่ีสถานีวิทยุชุมชนตองปฏิบัติตาม ซึ่งหนวยงานท่ีสมควรเปนผูฝกอบรมและใหบริการดานเทคนิค อยากให 

กสทช. เปนผูรับผิดชอบมากท่ีสุด รองลงมาเปนสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีและสถาบันวิชาชีพในพื้นท่ี ตามลําดับ 

ตลอดจนการสนับสนุนการรวมตัวกันเปนเครือขายของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อชวยเหลือดานเทคนิคซึ่งกันและกันอีก

ดวย 

อนึ่ง ผูเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะมีขอเสนอแนะตอ กสทช. ใหการสนับสนุนดานเทคนิคดังนี้  

1. จัดอบรมดานเทคนิคในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด เพื่อลดคาใชจายในการเดินทางและเวลา โดย

หัวขอท่ีตองการใหจัดอบรม ไดแก 

- การดูแลเครื่องสงและแกไขปญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- การดูแลและใชอุปกรณตางๆในหองออกอากาศ 

- การควบคุมเสียงในการออกอากาศใหมีคุณภาพ 

- การบันทึกเทปรายการ 
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2.  มีกองทุนสนับสนุน ชวยเหลือวิทยุชุมชนทางดานเทคนิค เชน การซอมบํารุงเครื่องสง การพัฒนา

บุคลากรทางดานเทคนิค เปนตน 

3. จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดองคความรูทางดานเทคนิคตางๆ ระหวาง

สถาบันการศึกษา กสทช. และเครือขายวิทยุชุมชนในระดับภาค 

4. สนับสนุนใหวิทยุชุมชนรวมกลุมกันเปนเครือขาย เพื่อหนุนชวย และติดตามตรวจสอบ รวมท้ัง

แกปญหาทางดานเทคนิคในระดับจังหวัดและภูมิภาค  

5. มี Call Center ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อคอยใหคําปรึกษา แจงขอมูลขาวสาร บริการ

ตางๆทางดานเทคนิค  

6. มีการจัดทําคูมือการใชงานเครื่องสง อุปกรณเกี่ยวกับการออกอากาศของสถานี 

 

5. การวิเคราะหความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) 

การบริหารงานแบบประชาธิปไตยมีสวนรวมถือเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินงานของสถานีวิทยุ

ชุมชน การมีสวนรวมดานบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนนั้นสามารถพิจารณาจาก 

1. การประชุมกรรมการสถานีอยางสม่ําเสมอ เพราะกรรมการสถานีมาจากคัดเลือกกันเองในชุมชน 

และมักเปนตัวแทนกลุมตางๆท่ีหลากหลาย กรรมการจึงตัวแทนของชุมชน การประชุมอยางสม่ําเสมอเทากับชุมชน

มีโอกาสรับรูและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานี 

2. ประเด็นการประชุมควรเกี่ยวของการดําเนินงานและการพัฒนางานของสถานี เชน การพิจารณา

งบประมาณ เนื้อหารายการ การพัฒนาความรูความสามารถของอาสาสมัครในดานตางๆ เชน ดานการจัดรายการ 

ดานเทคนิค ดานบัญชีและดานการจัดการ เปนตน 

3. การบริหารงานท่ีเปดเผยโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  เชน มีการบันทึกรายงานการประชุม มี

การรายงานการใชจายงบประมาณใหชุมชนไดรับทราบ มีชองทางรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน  และมีการ

ปรับปรุงการดําเนินงานสถานีตามขอเสนอแนะของคนในชุมชน  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะทําใหคนใน

ชุมชนเกิดความไวเนื้อเช่ือใจคณะกรรมการสถานี เห็นคุณคาของสถานีมากยิ่งข้ึน จนเกิดเปนความรูสึกพรอมเปน

เจาของสถานีวิทยุรวมกัน  

ผลการศึกษาความพรอมดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้    
 

5.1  การประชุมคณะกรรมการ  (ความถ่ี ประเด็นการประชุม การจดบันทึกประชุม)  

ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการของสถานีมีการจัดประชุมเมื่อมีเหตุจําเปน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

48.32  ซึ่งเหตุจําเปนเรงดวนในการนัดประชุมคณะกรรมการมักเปนเรื่องกฎหมาย หรือนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ

สถานี  ปญหาตางๆ ภายในสถานี และการสงรายงานใหแกกสทช. เปนตน  รองลงมาคือ การประชุมประมาณ 1-3 

เดือนตอครั้ง คิดเปนรอยละ 33.11 อันดับ 3 คือ จัดประชุมสถานีเปนวาระแทรกในการประชุมอื่นๆ ของชุมชน    
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คิดเปนรอยละ 10.59 ท้ังนี้ ตัวแทนสถานีวิทยุมีความเห็นวาแมกรรมการสถานีจะมีภารกิจมากและหาเวลาวาง

ตรงกันยาก แตควรมีการประชุมกรรมการสถานีเปนประจําทุกเดือน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ

เพื่อประโยชนในการติดตามความคืบหนาและการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แตหากไมสามารถปฏิบัติ

ไดจริงก็ควรมีการประชุมอยางนอย 1-3 เดือนตอครั้ง สําหรับการประชุมเมื่อมีเหตุจําเปนนั้นควรประชุมเมื่อมีเหตุ

ฉุกเฉินและมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีกรรมการตองมาปรึกษาหารือรวมกัน  ซึ่งอาจเปนการประชุมแบบไมเปน

ทางการก็ได  ผลของการจัดเวทีประชุมกลุมยอยพบวาความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการท่ีพึงมีและสอดคลอง

กับการปฏิบัติไดจริงของสถานีมากท่ีสุด คือ 1-3 เดือนตอครั้ง  

ประเด็นในการประชุมปรึกษาหารือสวนใหญในท่ีประชุมกรรมการสถานี อันดับหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับ

สถานี เชน รูปแบบรายการวิทยุ แนวทางการพัฒนารายการ และ ขอเสนอแนะจากผูฟงท่ีมีตอรายการ คิดเปนรอย

ละ 23.43 รองลงมาเปนการหารือในเรื่องงบประมาณ คิดเปนรอยละ 23.10 อันดับสามคือ การประชุมประเด็น

ปญหาเชิงเทคนิค คิดเปนรอยละ 20.79  โดยเฉพาะปญหาเครื่องสงและอุปกรณในหองสงเสียหรือเส่ือมสภาพ และ

ปญหาคล่ืนความถ่ีทับซอน  

การจดบันทึกการประชุมกรรมการสถานี จากผลการศึกษาพบวา มีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ

สถานีคิดเปนรอยละ 86.87 ในการจดบันทึกการประชุมพบวาบางสถานีก็จดไวในสมุดบันทึก บางสถานีก็บันทึกไว

ในคอมพิวเตอร ข้ึนอยูกับความสะดวกของแตละสถานี สวนใหญผูจดบันทึกจะเปนเลขานุการคณะกรรมการ หรือ

เปนคณะกรรมการภายในสถานีหมุนเวียนชวยกันบันทึกการประชุม สวนสถานีท่ีไมไดบันทึกการประชุมไวเปนลาย

ลักษณอักษร เนื่องจากไมไดมอบหมายใหมีคนทําหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ ในกรณีท่ีสถานีข้ึนอยูกับองคกรท่ีมี

เปาประสงคเฉพาะเจาะจงมักมีการบันทึกการประชุมเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานองคกร เชน สถานีวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลา การดําเนินการวิทยุชุมชนถือเปนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรยะลา จึงมีการบันทึกการ

ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งโดยรวมไวกับการประชุมของคริสตจักร ไมไดแยกเปนบันทึกของสถานีโดยเฉพาะ  

อนึ่ง รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ ใหขอเสนอแนะในเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะวา สถานีวิทยุชุมชน

ควรจัดทําบันทึกเชิงสถิติของงบประมาณและคาใชจาย ของสถานี เปนตารางรายรับ-รายจาย แยกเปนหมวดหรือ

ประเภทไว โดยทําสถิติยอนหลังไป 5-10 ป เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการของงบประมาณจาก กองทุนวิจัยและ

พัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

5.2  การเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูฟง 

สถานีวิทยุชุมชนจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชนหลากหลาย

ชองทาง โดยผลการศึกษาการพบวา ชองทางท่ีสมาชิกในชุมชนไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ

มายังสถานีวิทยุชุมชนมากท่ีสุดคือ การเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยวิธีการพูดคุยผานผูจัดรายการ

หรือคณะกรรมการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.19 ท้ังนี้ อาสาสมัครนักจัดรายการและคณะกรรมการสถานีวิทยุ

ชุมชนลวนเปนสมาชิกในชุมชน การส่ือสารระหวางบุคคลในวาระโอกาสตาง ๆ จึงเปนชองทางการรับฟงความ
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คิดเห็นแบบไมเปนทางการ รองลงมาคือรับฟงความคิดเห็นทางโทรศัพท คิดเปนรอยละ 36.32 โดยผูฟงโทรศัพท

เขาในรายการพรอมกับติชม ใหคําแนะนําและแจงผลการรับฟงไปในตัว อันดับท่ีสาม คือ การรับฟงผานเวที

สาธารณะในชุมชน คิดเปนรอยละ 14.53 บางครั้งมีการนําวาระเรื่องวิทยุชุมชนเขาสูเวทีประชุมสาธารณะของ

ชุมชนไปดวย เพราะวิทยุชุมชนเปนสวนหนึ่งของชุมชน สวนการเสนอแนะผานชองทางอื่นๆ คิดเปนรอยละ 9.83 

อาทิ เสนอแนะผานเว็บไซตของสถานี ผานแบบสอบถามศึกษาความตองการและขอเสนอแนะจากชุมชน เปนตน  
 

5.3  การรับเร่ืองรองเรียน 

แนวปฏิบัติเมื่อสถานีวิทยุชุมชนไดรับเรื่องรองเรียนในประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับวิทยุชุมชน อันดับหนึ่ง 

คือ นําเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานีเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขรวมกัน ซึ่งมีมากถึงรอยละ 41.94 

รองลงมาคือ หัวหนาสถานีหรือคณะกรรมการสถานีจะพิจารณาแนวทางในการแกไขกันเอง คิดเปนรอยละ 25  

อยางไรก็ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ทุกสถานียังไมมีเรื่องรองเรียนจากผูฟงแตก็ใหคําตอบใกลเคียงกันวา 

หากมีเรื่องรองเรียนเขามาจะนําเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการสถานีเปนอันดับแรกเสมอเพราะตองการการมีสวน

รวมรับรูปญหาและหาทางออกรวมกัน เชนเดียวกับภาคใตท่ีผลการศึกษาพบวามีบางสถานีวิทยุชุมชนไมเคยไดรับ

การรองเรียนใดๆ จากชุมชนเลย 
 

5.4  การบริหารจัดการท่ีเปดเผยโปรงใสตรวจสอบได 

การบันทึกรายรับ-รายจายของสถานี ถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได ผลการศึกษา พบวา สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีการบันทึกรายรับ-รายจาย รอยละ 85.86 และ

ไมไดบันทึกรอยละ 14.14 แตจากการลงพื้นท่ีศึกษาแตละสถานีและการจัดเวทีประชุมกลุมยอยพบวา ทุกสถานีมี

การบันทึกรายรับ-รายจาย เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นจึงเปนไปไดวา สาเหตุท่ีผูตอบ

แบบศึกษาเห็นวาไมมีการบันทึกเพราะอาจไมไดสนใจในประเด็นดังกลาว หรือทางสถานีมีรายรับและรายจายในแต

ละเดือนนอย บางเดือนก็ไมมีรายรับเลยจึงไมมีการบันทึก สวนรายจายทางองคกรท่ีกอต้ังและดําเนินการก็เปนผู

ออกคาใชจายให ซึ่งถาหากจะจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย ก็คงจดบันทึกรวมกับบัญชีรายรับรายจายขององคกร

ท่ีกอต้ังและดําเนินการ 

การเปดเผยบัญชีรายรับ-รายจายของสถานีใหชุมชนทราบ จากผลการศึกษาพบวามีการแจงผาน

ประกาศของสถานีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.71 รองลงมาคือการแจงเปนเอกสารแสดงไวท่ีสถานี คิดเปนรอยละ 

34.56  อันดับท่ีสามเปนการแจงในรูปแบบอื่นๆ คิดเปนรอยละ 18.38 เชน การบอกกลาวเมื่อพบกันอยางไมเปน

ทางการ  การรายงานในท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานี การรายงานในท่ีประชุมใหญ การประชุมประจําปของ

สถานี การรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนและประจําปขององคกรท่ีใหการสนับสนุน การรายงานในท่ีการประชุม

ของคริสตจักร เปนตน ท้ังนี้ ในการจัดเวทีประชุมกลุมยอย ตัวแทนสถานีวิทยุเสนอวา ทางสถานีควรเปดเผยบัญชี
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รายรับ–รายจายของสถานี โดยการประกาศผานทางสถานี หรือแสดงไวท่ีสถานี และสถานีจะตองมีเอกสารใหดูทุก

ครั้งเมื่อชุมชนรองขอ  

โดยภาพรวม สถานีวิทยุชุมชนทุกภาคตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมคณะกรรมการและมี

ขอสรุปรวมกันวาความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการท่ีควรจะเปนและสอดคลองกับการปฏิบัติไดจริงของสถานี

มากท่ีสุด คือ 1-3 เดือนตอครั้ง โดยประเด็นในการประชุมนั้นควรครอบคลุมในสวนของการบริหารจัดการ ท้ังใน

ดานงบประมาณ การพัฒนารูปแบบรายการและการแกไขปญหาเชิงเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครในดาน

ตางๆ ใหครอบคลุมกับการดําเนินงานของสถานี มีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ  และการจัดทําบัญชี

รายรับ-รายจายของสถานี โดยมีการเผยแพรใหชุมชนรับรูท้ังในรูปแบบการออกอากาศทางสถานีและการแสดงเปน

เอกสารไวท่ีสถานี รวมถึงการแสดงไวท่ีองคกรสาธารณะของชุมชน อนึ่ง ภายหลังจากท่ี กสทช. กําหนดใหมีการข้ึน

ทะเบียนและขอรับใบอนุญาตมีผลใหสถานีใหความสําคัญกับการเพิ่มเติมกรรมการหรืออาสาสมัครท่ีมีความรู

ความสามารถในการจัดการเอกสาร การติดตอประสานงานกับราชการเพื่อดําเนินการในเรื่องการข้ึนทะเบียนและ

ขอรับใบอนุญาตโดยเฉพาะ 
 

โครงการศึกษาวิจัยฯไดลงพื้นท่ีเก็บขอมูลจากการแบบสอบถามและสัมภาษณผูฟงซึ่งมีท้ังผูฟงท่ัวไปและ

ผูฟงท่ีเปนอาสาสมัครตามกรอบ 4P เพื่อนํามาวิเคราะหการดําเนินงานเชิงกลยุทธของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ

ไทยเพื่อถอดบทเรียนและเพื่อไดรับขอคิดเห็นมาปรับปรุงการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน รวมท้ังจัดเวทีประชุม

กลุมยอยในแตละภูมิภาคเพื่อตรวจสอบขอมูล และเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระดับประเทศ สรุปผล

การศึกษาดังนี้  
 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) หรือ รูปแบบและเนื้อหารายการ 

หัวใจสําคัญของการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชุน นอกจากการตองมีบุคลากรทํางานในสถานีวิทยุเปน

เบ้ืองตนแลว ผลิตภัณฑหรือรายการวิทยุ อันประกอบดวยผังรายการ รูปแบบและเนื้อหาของรายการ รวมท้ังผูจัด

รายการวิทยุ ตองสนองตอบความตองการของผูฟง และสรางเสริมความแข็งแกรงของชุมชนในดานตางๆ ตลอดจน

เปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ และรวมเปนอาสาสมัครจัดรายการ ดังมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 

1.1 ลักษณะการมีสวนรวมของผูฟง 

ผลการศึกษาระดับประเทศพบวา ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีโดยติดตามรับฟงรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 53.21 เนื่องจากเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนเหมือนเปนชองทางประชาสัมพันธใหผูฟงไดรับความรูและขาวสารใน

ชุมชน รองลงมาคือ มีสวนรวมในการประเมินผลรายการ คิดเปนรอยละ 21.15 โดยการโทรศัพทแจงผูจัดรายการ

หรือเจาหนาท่ีประจําสถานีในกรณีท่ีมีปญหาในการกระจายเสียง เชน คล่ืนแทรก สัญญาณขาดหาย ไมชัดเจน   

เปนตน  อันดับท่ีสามคือ มีสวนรวมในการจัดรายการ คิดเปนรอยละ 11.54 อันดับท่ีส่ีคือ มีสวนรวมในการกําหนด
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ผังรายการ คิดเปนรอยละ 8.33 เชน เสนอแนะใหมีรายการท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายสวนใหญของสถานี        

เปนตน และมีผูท่ีตอบวาตนไมมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชนคิดเปนรอยละ 5.77   
 

1.2  การมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการคิดเปนรอยละ 64.92 โดยแบงเปน

เสนอแนะผานผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 34.33 เสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 23.13 และ 

เสนอแนะในการประชุมคิดเปนรอยละ 7.46 สวนผูฟงท่ีเห็นวาตนไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการมีประมาณ

หนึ่งในสาม คิดเปนรอยละ 29.11 ท้ังนี้ นี้มีขอสังเกตวาผูฟงชอบการมีสวนรวมแบบไมเปนทางการมากกวา คือการ

เสนอแนะผานตัวผูจัดรายการมากกวาท่ีจะผานกรรมการสถานี ผูฟงสวนใหญจะไปเยี่ยมสถานีเนื่องจากชอบนักจัด

รายการและอยากท่ีจะไปพบปะพูดคุยหรือนําส่ิงของไปใหนักจัดรายการมากกวา ท้ังนี้ การปรับเปล่ียนผังรายการ

มักจะกระทําผานการประชุมระหวางคณะกรรมการสถานีกับผูจัดรายการหรืออาสาสมัครนักจัดรายการ ทําใหผูฟง

สวนใหญไมไดเขาไปมีสวนรวมในการปรับเปล่ียนผังรายการโดยตรง อยางไรก็ดี ผูฟงสวนใหญไดใหเหตุผลวา 

รายการและผังรายการท่ีกําหนดไวนั้นดีแลว สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนได จึงอาจไม

จําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการใหม  

ผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ครึ่งหนึ่งของผูฟงวิทยุชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการนั้นไดสะทอนระดับการมีสวนรวมของผูฟงกับสถานีวิทยุ

ชุมชน และถือวา ผูฟงมีสวนรวมกําหนดผังรายการนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับภาพรวมท้ังประเทศ  ในขณะท่ีสถานีวิทยุ

ชุมชนในภาคเหนือใหเหตุผลวา การไมมีสวนรวมในการกําหนดผังรายการของสถานีเนื่องจากรายการท่ีมีอยูนั้นดี

อยูแลว สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนได โดยสามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ รวมท้ังไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนดวย ดังนั้น ผูฟงจึงไมจําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในการ

กําหนดรายการวิทยุ และผังรายการ ซึ่งสวนใหญจะกําหนดมาจากคณะกรรมการของสถานีและผูจัดรายการวิทยุ

เปนหลัก  
 

1.3  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ  

จากผลการศึกษาพบวา ผูฟงสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในรายการ คิด

เปนสัดสวนรอยละ 84 สวนผูฟงท่ีตอบวาไมมีสวนรวม มีสัดสวนรอยละ 16 สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมนั้น ผูฟง

นิยมโทรศัพทเขาไปในรายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.33 รองลงมาคือ การมารวมรายการดวยตนเอง คิดเปน

รอยละ 30.09 และมีสวนรวมดวยรูปแบบอื่นๆ เชน แนะนําติชมเวลาพบผูจัดรายการในตลาด คิดเปนรอยละ 

18.58  

ผูฟงใชชองทางการมีสวนรวมในการประเมินรายการดวยการเสนอแนะผานผูจัดรายการมากท่ีสุด      

คิดเปนรอยละ 38.57 รองลงมาใชวิธีการเสนอแนะผานกรรมการสถานี คิดเปนรอยละ 22.14 และอันดับท่ีสาม คือ 
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ทุกวัน 

79% 

ทุกสัปดาห 

12% 

นานๆ ครั้ง 

9% 

ไมฟง 

0% 

เสนอแนะในการประชุม คิดเปนรอยละ 16.43 อนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา มีสัดสวนของผูฟงท่ีไมมี

สวนรวมประเมินรายการมาก ท้ังๆ ผลการศึกษาช้ีวาผูฟงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตระหนักดานสิทธิ

ชุมชนมากกวาภาคอื่น จึงเปนท่ีนาสังเกตและควรเสนอแนะใหสถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรง

สรางการมีสวนรวมของกลุมผูฟงในการประเมินรายการใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 

นอกจากนี้ ผูฟงสวนใหญยังเห็นวาสถานีวิทยุควรปรับปรุงดานความชัดเจนของสัญญาณ ลดปญหาคล่ืน

แทรกหรือขยายกําลังสง ขยายพื้นท่ีการออกอากาศใหครอบคลุมกลุมผูฟงมากข้ึนเปนอันดับแรก รองลงมาคือการ

ปรับปรุงเนื้อหารายการใหมีความหลากหลาย ปรับปรุงคุณภาพรายการ โดยเฉพาะรายการสาระความรูตางๆ และ

ขอมูลขาวสารท่ีนํามาออกอากาศควรมีความกระจาง ชัดเจน เขาใจงาย และควรปรับรูปแบบรายการใหมีความ

นาสนใจดวย 
 

1.4  ความถ่ีในการรับฟงและเหตุผลในการรับฟง  

ผลการศึกษาความถ่ีในการรับฟงสถานีวิทยุชุมชนพบวา ผูฟงสวนใหญติดตามรายการทุกวัน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 79 หรือประมาณหนึ่งในส่ีของผูฟงท้ังหมด รองลงมาฟงทุกสัปดาห มีสัดสวนรอยละ 12 และผูท่ีฟง

นานๆ ครั้ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 (ภาพ 4.3) 

 

ภาพ 4.3  แผนภูมิแสดงความถ่ีในการรับฟงรายการของสถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหารายการท่ีผูฟงติดตามจากวิทยุชุมชน จากผลการศึกษาพบวาจะมีท้ังรายการ “สาระ” และ 

“บันเทิง” สลับกัน อาทิ รายการสาระท่ัวไป รายการความรูสลับกับการเปดเพลง รายการความรูขาวสารตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับชุมชน เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิของชุมชน หรือสิทธิของบุคคล คนชรา เด็กเยาวชน รายการธรรมะ 

รายการเกี่ยวกับการศึกษา รายการเกี่ยวกับสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยา รายการท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นเชิงลึกตางๆ เชน รายการท่ีเกี่ยวของกับสิทธิผูบริโภค ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค อื่นๆ เปนตน 
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รายการเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม รายการบันเทิงท่ีเนนศิลปะพื้นบาน รายการท่ีเปดเพลงเกา รายการท่ีเลา

เรื่องเกาๆ หรือเกร็ดโบราณ ภูมิปญญาและประวัติศาสตรทองถ่ิน รายการสนทนาท่ีเกี่ยวของกับผูกอต้ังสถานีและ

เปนผูเสียสละของคนในชุมชน  

เหตุผลท่ีผูฟงสวนใหญรับฟงทุกๆ วัน เนื่องจากผูฟงเห็นวาเนื้อหารายการมีความสอดคลองกับความ

ตองการ คือ ใชในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ และมีความเกี่ยวของกับชุมชน ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปน

รอยละ 76 รองลงมาคือ ชวยใหทันขาวสารบานเมือง คิดเปนรอยละ 24.66 และอันดับท่ี 3 คือ เนื้อหารายการ

เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 16.44  

ขอสังเกตจากการลงพื้นท่ีศึกษาพบวา ความสามารถในการจดจําช่ือรายการท่ีออกอากาศทางสถานี ผูฟง

ท่ีเปนอาสาสมัครจะคอนขางจดจําช่ือรายการ ช่ือผูดําเนินรายการ และเนื้อหาสาระได สวนผูฟงท่ัวไปจะจําได

เฉพาะช่ือผูจัดรายการ ชวงเวลาออกอากาศและเนื้อหาในภาพรวม หรืออาจเปนเพราะบางสถานีออกอากาศไม

ตอเนื่องทําใหคนฟงไมสามารถจดจําช่ือรายการได ตางจากสถานีท่ีสงกระจายเสียงอยางตอเนื่อง ผูฟงก็สามารถ

จดจําช่ือรายการและผูจัดรายการไดอยางแมนยํา 
 

1.5  เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี  

ผลการศึกษาเหตุผลท่ีผูฟงติดตามรับฟงรายการของสถานี พบวา เนื่องจากรูปแบบรายการนาสนใจเปน

เหตุผลหลักในการเลือกฟงรายการของสถานี คิดเปนรอยละ 32.42 รูปแบบรายการท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ 

รายการพูดคุยสลับกับการเปดเพลง และรูปแบบรายการท่ีเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในลักษณะตางๆ เหตุผล

รองลงมาคือ ลีลาของผูจัดรายการ คิดเปนรอยละ 30.18  โดยลีลาของผูจัดรายการนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูฟง

ติดตามรับฟงรายการของสถานี กลาวคือตัวผูจัดรายการมักมีความใกลชิดกับคนในชุมชน และใชภาษาถ่ินทําให

ผูฟงเขาใจงาย อันดับท่ีสามคือ การมีสวนรวมของผูฟง คิดเปนรอยละ 25.23 และติดตามเพราะเหตุผลอื่นๆ เปน

อันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 12.16 เชน ติดตามรับฟงเนื่องจากอยูใกลบาน หรือผูจัดรายการเปนญาติ เปนตน 

ผูฟงเห็นวารายการของสถานีมีคุณภาพ เนื่องจากผูจัดรายการใชภาษาท่ีเขาใจงายเปนกันเองมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 35.80 รองลงมาคือ ขอมูลถูกตองครบถวน คิดเปนรอยละ 28.81 และอันดับท่ีสามคือ ผูจัดรายการ

มีความรอบรู คิดเปนรอยละ 27.98  และเหตุผลอื่นๆ คิดเปนรอยละ 7.41 ไดแก การนําเสนอขอมูลท่ีเปนประเด็น

สาธารณะในชุมชนไดอยางตรงประเด็นและมีความกลาท่ีจะพูดความจริง รายการมีคุณภาพทําใหผูฟงไดรับความรู  

หรือผูฟงรูสึกวาเปนสถานีของชุมชน อยากรูเรื่องในชุมชน เห็นปญหาของชุมชมและไมมีโฆษณา ผูฟงรูจักผูจัด

รายการ  รายการมีเนื้อหาสาระดี ผูฟงบางรายรูสึกวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีตนฟงนั้นมีความแปลกกวาสถานีวิทยุท่ีเนน

การเปดเพลงและขายของ  

นอกจากนี้ ผูฟงยังใหความสําคัญกับการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีเปนความตองการเฉพาะของชุมชน 

การนําเสนอสถานการณและติดตามการแกไขปญหาของชุมชน ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีไมสามารถรับฟงไดจากสถานีวิทยุ

อื่น รวมถึงการไมมีโฆษณา และความรูสึกวาเปนสถานีของ “เรา” หรือเปนสถานีท่ีชุมชนเปนเจาของรวมกัน และมี
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จุดยืนในการนําเสนอขอมูลบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะ ในกรณีของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางในพื้นท่ี

สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีเหตุผลเพิ่มเติมจากท่ีกลาวมาขางตนคือ ติดตามรับฟงรายการเพราะชวยสราง

ความรูสึกผอนคลายจากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี นําเสนอขาวสารท่ีชวยใหกําลังใจ เชน เรื่องดีๆของชุมชน 

และมีความคาดหวังตอบทบาทสถานีในการสรางความเขาใจตอกลุมคนท่ีหลากหลายทางความเช่ือ ศาสนา และ

วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติของกลุมคนตางๆ ในพื้นท่ีอีกดวย สวนผูฟงสถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางให

ขอเสนอเพื่อปรับปรุงสถานีวา สถานีควรเชิญผูรวมจัดรายการท่ีหลากหลาย อุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการ

ออกอากาศควรมีคุณภาพ สถานีควรมีมาตรฐาน ผูจัดรายการควรใชภาษาในการพูดออกอากาศดวยความ

เหมาะสม  อยางไรก็ดี มีผูฟงจํานวนหนึ่งเห็นวา สถานีทําไดดีอยูแลวไมตองปรับปรุงอะไร สวนผูท่ีอยากใหมีการ

ปรับปรุงเนื้อหารายการ มีเหตุผลวาอยากใหเนื้อหาของรายการมีความหลากหลาย ครอบคลุมกลุมผูฟงท่ีเปน

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูหญิงมากข้ึน และอยากใหเพิ่มรายการท่ีเปนรูปแบบสนทนา   
 

1.6  คุณสมบัติของผูจัดรายการ 

จากผลการศึกษาพบวาคุณสมบัติของผูจัดรายการท่ีมีผลตอการติดตามรับฟงคือ ลีลาการจัดรายการ คิด

เปนรอยละ 33.33 ผูจัดรายการท่ีเปนท่ีช่ืนชอบตองมีทักษะและลีลาเฉพาะตัว มีความเปนกันเอง เปนคนในชุมชน 

ใชภาษาถ่ินในการจัดรายการเพื่อใหผูฟงเขาใจงาย รองลงมาคือ มีความรู ความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีตนเองจัด คิด

เปนรอยละ 29.39 กลาท่ีจะพูดในส่ิงท่ีถูกตอง มีขอมูลถูกตอง สวนคุณสมบัติท่ีจําเปนและผูฟงใหความสําคัญเกือบ

เทากันคือ ความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 28.95 และคุณสมบัติอื่นๆ คิดเปนรอยละ 8.33 เชน การมีจุดยืน มี

ความจริงใจท่ีจะนําเสนอขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอเท็จจริง และไมเปนเครื่องมือของ

นักการเมือง หรือกลุมผลประโยชนใดๆ ผูจัดรายการควรเปนคนในทองถ่ินเพราะจะทําใหผูฟงสามารถแนะนําผูจัด

รายการได ฝากขาวได นอกจากนี้ผูจัดรายการควรพูดเพราะ และเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมโดยการขอเพลงได 

ท้ังนี้ ขอสังเกตจากการลงพื้นท่ีศึกษาพบวา ผูท่ีรับฟงเพียงอยางเดียวจะเนนผูจัดรายการท่ีมีลีลาการจัดนาสนใจ

และนําเสนอเนื้อหาท่ีตนเองสนใจและช่ืนชอบ ในขณะท่ีอาสาสมัครท่ีเปนนักจัดรายการดวยจะเห็นวาควรมี

คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม  

กลาวโดยสรุปรายการของสถานีวิทยุชุมชนสนองความตองการของคนในชุมชน โดยเนื้อหารายการ 

สามารถนําปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เกี่ยวของกับชุมชน และ เกี่ยวของกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ผูฟงจะติดตามรับฟงรายการท่ีมีการส่ือสารดวยภาษาท่ีเขาใจไดงายกอน จากนั้นจะติดตาม

รับฟงอยางตอเนื่องถาผูจัดรายการมีความรู ความเช่ียวชาญ มีลีลาการจัดรายการท่ีนาสนใจเปนเอกลักษณ 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการมาจัดรายการอยางสม่ําเสมอ 

จากภาพรวมของท้ังประเทศจะพบวา “คุณภาพของรายการ” มักตัดสินกันท่ี “คุณภาพของผูจัดรายการ

วิทยุชุมชน” ซึ่งจะตองมีทักษะการใชภาษาท่ีเขาใจงาย รวมท้ัง “การใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวน และความรอบรู

ของนักจัดรายการ” ก็เปนเครื่องมือตัดสินคุณภาพของรายการวิทยุดวยเชนกัน 
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2. สถานท่ีต้ังสถานีวิทยุชุมชน (Place) 

หลักการของวิทยุชุมชนประการหนึ่ง คือ การตอบสนองสิทธิของประชาชนในการเขาถึง (Access) ซึ่ง

หมายรวมถึง การเขาถึงส่ือในฐานะผูใชส่ือ การเขาถึงส่ือคุณภาพในฐานะผูรับสาร และการเขาถึงตัวสถานีเพื่อมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ และรวมเปนอาสาสมัครดานตางๆ  สถานท่ีต้ังท่ีเหมาะสมท่ีเอื้อใหผูฟงเดินทางไปมา

สะดวก ผูฟงสามารถเขาถึงตัวสถานท่ีไดสะดวก และสามารถรวมกิจกรรมได  จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหสมาชิกใน

ชุมชนรูสึกเปนเจาของสถานี  

ผลการศึกษาพบวาสถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยสวนใหญโดยต้ังอยูในสถานท่ีทางศาสนา

มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาพบวาสถานีต้ังอยูในท่ีทําการขององคกรในชุมชน มีสัดสวน

รอยละ 23 และอันดับท่ีสามพบวาสถานีต้ังอยูในสถานบันการศึกษา คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 จะเห็นไดวาสถาน

ท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญต้ังอยูในพื้นท่ีสาธารณะ ผูคนไปมาไดสะดวก เขาถึงงาย คนในชุมชนสามารถรวม

กิจกรรมกับทางสถานีไดโดยมีรายละเอียดของแตละภาคดังนี้  

สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางสวนใหญต้ังอยูในบริเวณวัดท่ีเปนศูนยกลางการทํากิจกรรมของชุมชนนั้น ๆ 

ลักษณะเชนนี้ทําใหการเดินทางไป-มาสถานีของท้ังกรรมการ ผูจัดรายการและผูฟงเปนไปดวยความสะดวก เม่ือ

ชาวบานมาทําบุญท่ีวัดก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนักจัดรายการท่ีสถานีดวย หลายแหงท่ีชาวบานคุนชินกับวัดก็มีสวน

ทําใหนําช่ือวัดมาใชเปนช่ือสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชนบางแหงต้ังอยูในท่ีทําการขององคกรในชุมชน หรือ

ต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีดินสาธารณะของชุมชน บางสถานีต้ังอยูในอาคารพาณิชยซึ่งเปนท่ีทําการของศูนยคุมครอง

สิทธิผูบริโภค เมื่อประชาชนเดินทางมารองเรียนท่ีศูนยฯ จึงถือโอกาสมาพบปะนักจัดรายการเพื่อเลาเรื่องราวผาน

รายการวิทยุดวย เหตุผลในการไปสถานีเพื่อการไปรวมประชุมหรือรวมกิจกรรม ไปเพื่อบริจาค ไปรวมจัดรายการ 

รวมถึงไปพูดคุยกับนักจัดรายการ   โดยสรุป สถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนภาคกลาง มีความเหมาะสม ผูฟง

สามารถเดินทางเขาถึงไดสะดวกเนื่องจากอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ซึ่งมีผลทําใหผูฟงสามารถเขาไปมีสวน

พบปะกับผูจัดรายการ รวมกิจกรรมกับทางสถานี รวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนใหกับสถานี  

สถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือสวนใหญต้ังอยูในท่ีทําการขององคกรชุมชน ซึ่งมีลักษณะการ

ทํากิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเปนประจําอยูแลว เชน การจัดประชุมของหมูบานเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานระหวาง

ผูใหญบานกับสมาชิกในชุมชน สถานีวิทยุชุมชนบางแหงต้ังอยูในบริเวณสถานท่ีทางศาสนา หรือพื้นท่ีท่ีใชประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาดวย  ผลการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เอื้อตอการใหชุมชนเขามามี

สวนรวมหรือสนับสนุนงานวิทยุชุมชน  เปนพื้นท่ีท่ีคนในชุมชนตองเขามาทํากิจกรรมตางๆของชุมชนอยาง

สม่ําเสมออยูแลว เชน ท่ีทําการองคกรของชุมชน และวัด เปนตน  

สถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกสวนใหญต้ังอยูในศาสนสถาน และอยูในท่ีทําการองคกรในชุมชน ซึ่งมี

คลายคลึงกับภาคกลาง อยางไรก็ดีมีสถานีบางแหงต้ังอยูในท่ีดินของหัวหนาสถานีซึ่งทําบันทึกมอบใหเปนท่ี

สาธารณะแลว ผลการศึกษาพบวา สถานท่ีต้ังของสถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดมีความ
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เหมาะสมและสะดวกตอการเขาถึงของคนฟง แตก็มีบางสถานี ท่ียังคอนขางคับแคบ และบางสถานีไดรับ

ขอเสนอแนะวานาจะมีท่ีต้ังของตัวเอง 

กลุมผูฟงวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเคยเดินทางไปสถานี โดยมีเหตุผลท่ีแตกตางกันไป

ท้ังการไปบริจาค การประชุม/รวมกิจกรรม ไปเปนแขกรับเชิญในรายการ ไปขอฟงเพลง ไปเยี่ยมเยียน ไปให

กําลังใจนักจัดรายการ ไปดูการจัดรายการ ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ไปขอใหประกาศเรื่องดวน หรือผานไปก็แวะ

ทักทายนักจัดรายการ เปนตน ซึ่งจากผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา วิทยุชุมชนนั้นงายตอการเขาถึงของกลุมคน

ฟงท่ีอยูในชุมชน และเหตุผลของการเดินทางไปสถานีลวนสะทอนการมีสวนรวมของคนฟงตอสถานีท้ังในฐานะผูรับ

ฟง และตองการเปนผูมีสวนสนับสนุนสถานีดวยการบริจาค การเขารวมประชุม 

สถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใต มีการกําหนดสถานท่ีต้ังคอนขางหลากหลาย กลาว คือ ต้ังอยูใน

สถาบันการศึกษา ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน และบานพักอาศัย  โดยมีปจจัย

รวมในการกําหนดสถานท่ีต้ังของสถานี คือ เปนสถานท่ีท่ีสะดวกตอการเดินทาง เปดใหคนในชุมชนสามารถเดิน

ทางเขาออกสถานี เยี่ยมชม และรวมกิจกรรมได รวมถึงเปนสถานท่ีท่ีมีผูดูแลตลอดเวลา ซึ่งแมวาสถานีกลุม

ตัวอยางสวนใหญจะไมไดมีท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน แตก็มาจากการตกลงรวมกันระหวางสมาชิกใน

ชุมชน อีกท้ังท่ีต้ังของทุกสถานีต้ังอยูกลางชุมชน หรือเปนสถานท่ีท่ีสมาชิกชุมชนตองเดินทางไปทําภารกิจท่ี

เกี่ยวของอยูเปนระยะๆ จึงไมมีปญหาเรื่องการเดินทางหรือการเขาถึง เพราะผูฟงหรือคนในชุมชนสามารถเขาถึง

สถานีไดตลอดเวลา  

กลาวโดยสรุปสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย มีความเหมาะสมในดานท่ีต้ังของสถานี สวนใหญต้ังอยูใน

พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ทําใหผูฟงสามารถเดินทางและเขาถึงไดสะดวก ซึ่งผลใหผูฟงสามารถเขาไปมีสวนรวมกับ

นักจัดรายการ รวมกิจกรรม รวมถึงการบริจาคเงินสนับสนุนใหกับสถานี 

 

3. การสนับสนุนดานราคา (Price) 

ผลการศึกษาพบวาผูฟงใหการสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยดวยการบริจาคเงินมากท่ีสุดเปน

อันดับแรก รองลงมาคือบริจาคส่ิงของ และชวยสนับสนุนเปนอาสาสมัคร ตามลําดับ ยกเวนภาคใตเพียงภาคเดียวท่ี

พบวาผูฟงจะเนนการใหการสนับสนุนสถานีในรูปแบบอื่นๆท่ีมิใชเงิน ไดแก การบริจาคส่ิงของและเปนอาสาสมัคร 

ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผูฟงรายการวิทยุชุมชนในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหการสนับสนุนสถานีดวย

วิธีการบริจาคเงินมากท่ีสุด รองลงมา บริจาคเปนส่ิงของ และสนับสนุนในรูปแบบอาสาสมัคร ตามลําดับ นอกจากนี้ 

ยังพบวาผูฟงสนับสนุนสถานีโดยการนําอาหาร หรืออาหารวางมาใหผูจัดรายการท่ีสถานี  เปนผูเฝาฟง และรวม

ทําบุญผาปาดวย รองลงมาใหการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ  เชน การขายอาหารปลา  รวมทอดผาปาบํารุงสถานี  

เปนอาสาสมัครของสถานี ซึ่งเปนรูปแบบท่ีมิใชตัวเงิน การสนับสนุนดานเงินของผูฟงสวนใหญจะบริจาคเปนครั้ง
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คราวมากท่ีสุดเพื่อเปนคาใชจายประจําของสถานี เชน คาไฟฟา คาอินเทอรเน็ต  โดยจะระดมทุนเปนครั้งคราวเมื่อ

มีความจําเปนจริงๆ ประกาศใหชุมชนเขาใจวัตถุประสงคในการระดมทุนแตละครั้ง จํานวนเงินท่ีตองการ และเมื่อ

ไดครบตามจํานวนท่ีตองการแลวจะปดรับบริจาคทันที ท้ังนี้เพราะผูฟงมีความเขาใจลักษณะการดําเนินงานของ

วิทยุชุมชนซึ่งไมมีรายไดจากการโฆษณา   

สมาชิกชุมชนระบุเหตุผลท่ีใหการสนับสนุนสถานีเพราะตองการสนับสนุนรายการท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับ

ความตองการชุมชน เพราะวิทยุชุมชนมีเนื้อหารายการเปนเรื่องใกลตัว ใหความรู ใหคติเตือนใจแกผูฟงเปนอยางดี 

ใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนเวลาโทรศัพทไปถาม มีประโยชนแกทองถ่ิน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันใน

ชุมชนและทองถ่ิน มีบทบาทในการเปนปากเปนเสียงของชุมชน และมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางประโยชนใหชุมชน 

ผูฟงมีความรูสึกเปนเจาของสถานีดวยจึงสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชนสามารถดําเนินตอไป  ตองการรักษาสถานีซึ่ง

เปนความภาคภูมิใจของชุมชนไว เพราะสถานีชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน จึงตองการใหกําลังใจคณะกรรมการ

และผูจัดรายการของสถานีท่ีเสียสละทํากิจกรรมของสถานีวิทยุชุมชน  

สําหรับผูฟงของสถานีวิทยุชุมชนกลุมตัวอยางภาคใตสวนใหญมีการบริจาคเปนตัวเงินคอนขางนอยเม่ือ

เทียบกับรายจายโดยรวมของสถานี โดยมีเพียงสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลาเพียงแหงเดียวท่ีผูฟงบริจาคเงินเปน

ประจําใหกับคริสตจักร เพราะคริสตจักรถือเปนองคกรหลักท่ีสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน ผูฟงจึงเนนใหการ

สนับสนุนสถานีในรูปแบบอื่นๆ แทนอาทิ การบริจาคส่ิงของ การเปนอาสาสมัครของสถานี ท้ังนี้ รูปแบบการ

บริจาคเงินท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติไดจริงมากท่ีสุด คือการบริจาคเปนครั้งคราว โดยจํานวนเงินท่ี

สามารถสนับสนุนไดคือครั้งละ 500 บาท 

 

4. กลยุทธจูงใจใหสนับสนุนสถาน ี(Promotion) 

สถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยจําเปนตองแสวงหากลยุทธเพื่อจูงใจใหผูฟงมีสวนรวมในการติดตามรับ

ฟงตลอดจนใหการสนับสนุนวิทยุชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อความอยูรอดของวิทยุชุมชน หลักในการสรางการมีสวน

รวม คือสรางความรูสึกวาสมาชิกในชุมชนเปนเจาของสถานีรวมกัน และช้ีใหเห็นวารายการท่ีนําเสนอเปนรายการท่ี

ไมสามารถหาฟงไดท่ัวไป ท่ีสําคัญสถานีวิทยุชุมชนมีบทบาทในการสรางความแข็งแกรงใหชุมชนและเปนปากเปน

เสียงแทนคนในชุมชน 

โครงการศึกษาวิจัยฯพยายามแสวงหาคําตอบวาผูฟงมีความเห็นวาประเด็นใดท่ีสมควรจะนํามาเปนกล

ยุทธจูงใจผูฟงใหมีสวนรวมสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบวามีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1  ประเด็นสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี  

ผลการศึกษาพบวาประเด็นท่ีผูฟงวิทยุชุมชนในประเทศไทยเห็นวาสามารถสรางแรงจูงใจใหชุมชน

สนับสนุนสถานีคือประเด็นในเรื่องชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.49 รองลงมาคือ ประเด็น

เรื่องสิทธิของบุคคล คิดเปน รอยละ 29.13 ซึ่งสิทธิบุคคลในความเขาใจของผูฟงประกอบดวย สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 
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สิทธิของผูพิการ สิทธิในการทํางาน สิทธิในการรักษาพยาบาล รายการท่ีเกี่ยวของกับสิทธิผูบริโภค สุขภาพอนามัย 

ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค รายการท่ีมีเนื้อหาตอบสนองกลุมคนดอยโอกาสในชุมชน เปนตน อันดับท่ีสาม

คือประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิทธิชุมชน คิดเปนรอยละ 28.64 เชน เรื่องปาชุมชน ขยะ ส่ิงแวดลอม  
 

4.2  กลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

ผลการศึกษาพบวาผูฟงวิทยุชุมชนในประเทศไทยคิดวาสถานีควรใชกลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมใน

การระดมทุนสนับสนุนสถานีดวยวิธีการประกาศช่ือผูบริจาคมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.15 ผูฟงยังเสนอแนะวา

นอกจากการประกาศขอบคุณแลว สถานียังควรประกาศแจงวาจะนําเงินท่ีบริจาคไปใชในเรื่องใด มีประโยชนตอ

ชุมชนอยางไร โดยมีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งจะทําใหผูบริจาครูสึกวาเงินท่ีบริจาคไปมีคุณคาและทําใหคนอื่น

อยากบริจาคตามไปดวย กลยุทธรองลงมาคือการถายทอดสดกิจกรรมของชุมชนออกอากาศ คิดเปนรอยละ 26.64 

อันดับท่ีสามคือการรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 24.62 เชน เรื่องปาชุมชน ขยะ ส่ิงแวดลอม อันดับท่ีส่ีคือ

การใชกลยุทธอื่นๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน คิดเปนรอยละ 10.05 โดยรูปแบบการระดมทุนอาจมีความ

แตกตางกันข้ึนกับไปตามบริบทของสถานีและชุมชน เชน สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางจัดกิจกรรมระดมทุนดวย

การจัดกิจกรรมลวงไห กิจกรรมแขงรถ กิจกรรมพิมพหนังสือ หรือกิจกรรมจับทอง เปนตน สวนในภาคเหนือใชกล

ยุทธใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ และอันดับท่ีหาผูฟงเสนอใหใชกลยุทธเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุนโดย

การเขียนรายช่ือผูบริจาคลงบนส่ิงของท่ีบริจาคใหสถานี คิดเปนรอยละ 8.54 

อนึ่ง กลุมผูฟงวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นวา เรื่องสิทธิชุมชนจะสรางแรงจูงใจใหชุมชน

สนับสนุนสถานีมากท่ีสุด ดวยความถ่ีมากกวาภาคอื่นและมากกวาภาพรวมของท้ังประเทศ แมแตลําดับรองลงมา 

ผูฟงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังเนนเรื่องสิทธิบุคคล ซึ่งสะทอนวา คนฟงมีความตระหนักในดานสิทธิมนุษยชนสูง 

ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนเองก็ควรใหความสําคัญเชนกัน มีขอสังเกตวา ประเด็น “สิทธิชุมชน” กลายเปนประเด็นหลักท่ี

ผูฟงเสนอใหเปนกลยุทธอันดับแรกสําหรับจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุนซึ่งถือเปนจุดเดนท่ีแตกตางจาก

ขอเสนอของกลุมตัวแทนผูฟงวิทยุชุมชนภาคอื่นๆ ท้ังประเทศ (ภาพ 4.4) 
 

4.3  กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน 

จากผลการศึกษาพบวา กลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุนมากท่ีสุด คือ การ

ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน คิดเปนรอยละ 18.93 รวมถึงบทบาทของสถานีในการนําเสนอประเด็นใกลตัวซึ่งมี

ผลกระทบตอชุมชน เชน การสรางเข่ือนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี การมีบทบาทในสถานการณรวมของชุมชนหรือสังคม 

เพื่อแสดงใหสังคมเห็นบทบาทเพื่อประโยชนสาธารณะของวิทยุชุมชน เชน การเปนส่ือกลางในกรณีของเหตุการณสึ

นามิ หรือน้ําทวมใหญภาคใต การมีสวนรวมกับชุมชนในพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาตางๆ รองลงมาคือการประกาศ

ช่ือผูบริจาคเงิน คิดเปนรอยละ 15.54 อันดับท่ีสามคือการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ คิดเปนรอยละ 

14.97 อันดับท่ีส่ี คือการรณรงคสิทธิของชุมชน คิดเปนรอยละ 13.84 อันดับท่ีหาคือตองมีการสรางอัตลักษณของ
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สถานี คิดเปนรอยละ 11.86 อันดับท่ีหกคือจัดประกวดใหชุมชนมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 11.58 อันดับท่ีเจ็ดคือ

การเขียนช่ือผูบริจาคเงินลงบนส่ิงของ คิดเปนรอยละ 6.78 และระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 6.50  

 

ภาพ 4.4  แผนภูมิแสดงประเด็นการสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี 

 
 

4.4  กลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุน  

ผลการศึกษากลยุทธท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการระดมทุนพบวา การถายทอดสดกิจกรรมของ

ชุมชนเปนกลยุทธท่ีเหมาะสมท่ีสุด คิดเปนรอยละ 19.94 รองลงมาคือการประกาศรายช่ือผูบริจาคเงิน คิดเปนรอย

ละ 17.04 อันดับท่ีสามคือใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการทํางาน คิดเปนรอยละ 16.40 นอกจากนี้คือการ

รณรงคเรื่องสิทธิของชุมชน การสรางอัตลักษณของสถานี การจัดประกวดตางๆ ใหชุมชนมีสวนรวม และการเขียน

ช่ือผูบริจาคลงบนส่ิงของ ตามลําดับ 

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา วิทยุชุมชนนั้นนอกจากจะตองทําหนาท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชนแลว 

ยังตองทําตัวเปนปากเปนเสียงของชุมชน และตองมีบทบาทในการออกมารณรงคชวยเหลือสังคมในยามท่ีสังคม

ตองการดวย 
 

4.5  กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี 

ผลการศึกษาพบวาผูฟงเห็นวากลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี คือการเนนความสามารถของผูจัด

รายการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.16 เพราะนอกจากผูจัดรายการจะมีจุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี

มากท่ีสุดแลว ยังชวยใหผูฟงอยากบริจาคเงินเพื่อรวมสนับสนุนสถานีมากข้ึน นักจัดรายการจึงมีความสําคัญในการ

ท่ีผูฟงจะใหการสนับสนุนสถานี โดยเฉพาะผูฟงท่ีเปนผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมท่ีติดตามรับฟงขาวสารหรือความรูตางๆ 

ผานวิทยุเปนหลัก ดังนั้นในการสรางอัตลักษณของสถานีจึงควรพัฒนาความสามารถของผูจัดรายการ ซึ่งสวนใหญ

ชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม 

33% 

สิทธิบุคคล 

29% 

สิทธิชุมชน 

29% 

อ่ืนๆ  

9% 
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เปนอาสาสมัคร ใหมีทักษะในดานตางๆ มากข้ึน รองลงมาคือ เพิ่มการมีสวนรวมในชุมชน คิดเปนรอยละ 31.16 

ท้ังในดานกายภาพคือการเปดใหผูฟงหรือสมาชิกในชุมชนเขาถึงสถานีไดโดยสะดวก การนําเสนอรายการท่ีเนน

เนื้อหาของชุมชนเปนหลัก รวมถึงการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมกับสถานีในดานตางๆ อาทิ ใหชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดรายการมากข้ึน มีการติดตามประเมินผลรายการและการดําเนินงานสถานี อันดับท่ีสามคือ การสราง

ความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี คิดเปนรอยละ 26.71  
 

4.6  จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาผูจัดรายการเปนตัวแทนของสถานี 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณและความโดดเดนของสถานี ผูฟงสวนใหญเห็นวาผูจัดรายการมีความโดด

เดนและเปนเสมือนตัวแทนของสถานี มีความถ่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.52 รองลงมาคือ การท่ีสถานีมีสวน

รวมกับชุมชนเปนจุดเดนท่ีทําใหคนคิดถึงสถานี คิดเปนรอยละ 29.31 และอันดับสามคือ ผูฟงจะเห็นวาหัวหนา

สถานีหรือกรรมการสถานีเปนตัวแทนสถานี คิดเปนรอยละ 19.83 จากขอสังเกตของนักวิจัยพบวา กลุมผูฟงจะนึก

ถึงตัวบุคคล เชน แกนนําสถานี หรือผูจัดรายการเปนหลัก ในขณะท่ีกลุมอาสาสมัครผูจัดรายการหรือคนท่ีเปน

กรรมการจะนึกถึงการมีสวนรวมกับชุมชน แตหากเปนผูฟงท่ีติดตามรายการมาต้ังแตกอต้ังสถานีและมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมกับสถานี ดวยการบริจาคเงินและส่ิงของใหสถานี ก็จะรูสึกวาจุดเดนของสถานีคือการมีสวนรวมกับ

ชุมชนเชนเดียวกัน เหตุผลท่ีคนในชุมชนนึกถึงหัวหนาหรือกรรมการสถานีเปนอันดับทายๆ เพราะทางสถานีไมคอย

แจงใหคนในชุมชนทราบวาใครอยูในตําแหนงใดบาง คนในชุมชนสวนใหญจึงรับรูเกี่ยวกับผูจัดรายการ หรือการมี

สวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนวาเปนจุดเดนของสถานีมากกวา 

อาจกลาวไดวาการจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีนั้นตองมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับชุมชนโดยตรง เชน สิทธิ

ของชุมชน สิทธิของบุคคล รวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ ชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญคือ การมี

กิจกรรมในลักษณะการถายทอดสดในชุมชน การประกาศรายช่ือผูบริจาค และการรณรงคการใชสิทธิชุมชน การ

สรางอัตลักษณของสถานีควรเนนความสามารถของผูจัดรายการ การเพิ่มการมีสวนรวมในชุมชน และการสราง

ความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี ท้ังนี้ การระดมทุนจากชุมชน จะทําไดเมื่อสถานีวิทยุชุมชนพิสูจนใหชุมชนเห็นคุณคา

และบทบาทของสถานีตอชุมชน  

 
 

 



 

บทที่ 5 

อภิปรายผล 
 

โครงการวิจัยฯ ไดประมวลขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานวิทยุชุมชนในระดับประเทศ ท่ีผานการ

สังเคราะหภายใตกรอบแนวคิดของหลักการบริหารจัดการ 5M และหลักการตลาด 4P เพื่อนํามาอภิปรายให

เห็นแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนใน

ประเทศไทย เพื่อตอบโจทยตามวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการไดแก 

1. เพื่อการศึกษาคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษากรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของ

ประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษากรอบแนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความ

พรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน

ประเภทบริการชุมชน 

 โดยมีรายละเอียดของการอภิปรายตามลําดับดังนี้ 

 

5.1  ผลการศึกษาการกําหนดคุณสมบัติ และปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยพบวาการกําหนดคุณสมบัติและปจจัย

ความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการ

ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดานไดแก 

1. ปจจัยความพรอมของชุมชน เพื่อพิจารณาความพรอมของชุมชนในการจัดต้ังสถานี โดยมีกรอบ

แนวทางการประเมินวา ชุมชนมีความตองการส่ือวิทยุชุมชนและมีความพรอมท่ีจะรวมเปนเจาของและ

ขับเคล่ือนวิทยุชุมชนในฐานะสมบัติรวมของชุมชน  

2. คุณสมบัติของสถานี เพื่อพิจารณาวาสถานีวิทยุท่ีชุมชนดําเนินการอยูเปนสถานีวิทยุชุมชนตาม

หลักการและกติกาสากลซึ่งเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. ปจจัยความพรอมของสถานี เพื่อประเมินวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการอยูมีปจจัยท่ีจะเอื้อตอ

การบริหารจัดการอยางยั่งยืน หรือมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดานใด เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เตรียมการเพื่อสนับสนุนใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 
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1. ปจจัยความพรอมของชุมชน 

การพิจารณาความพรอมของชุมชนท่ีจะจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนควรพิจารณาจากความตองการมี

ส่ือวิทยุในชุมชนและชุมชนเล็งเห็นวาสถานีวิทยุเปนสมบัติรวมของชุมชน รวมท้ังชุมชนมีความพรอมท่ีจะรวม

รับผิดชอบในการดูแลสนับสนุนวิทยุชุมชนใหดําเนินการได ซึ่งขอสรุปดังกลาวไดมาจากผลการศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ชุมชนมีความตองการสื่อวิทยุชุมชน 

จากการศึกษาพบวาชุมชนท่ีสามารถดูแลและสนับสนุนวิทยุชุมชนใหดําเนินการไดอยางยั่งยืน

มักมีลักษณะรวม 3 ประการ ไดแก ประการแรก ชุมชนตองการชองทางการส่ือสารแนวระนาบใน

ชุมชน เพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน ประการท่ีสอง ชุมชนตองการส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ี

ตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีไมสามารถหาไดในส่ือกระแสหลัก ประการท่ีสาม ชุมชนตองการมี

ส่ือทางเลือกเพื่อปกปองสิทธิของชุมชน โดยมีขอมูลสนับสนุนมาจากผลการศึกษา ดังนี้ 
 

1.1  ชุมชนตองการชองทางการส่ือสารแนวระนาบในชุมชน เพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู

ระหวางกัน ชุมชนท่ีมีความตองการส่ือวิทยุของชุมชน มักมีเหตุผลมาจากความตองการรับรูขอมูล

ขาวสารของสมาชิกในชุมชนเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนการ

สรางความสามัคคีและการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (community empowerment) ความเขมแข็งท่ี

สําคัญท่ีสุดจากการมีวิทยุชุมชน คือ การปรับเปล่ียนบทบาทของชุมชนจากผูรับสาร (receiver) มา

เปนผูสงสาร (audience)  ท้ังนี้ บางชุมชนไมมีชองทางอื่นในการรับขอมูลขาวสาร จึงจําเปนตองมีส่ือ

วิทยุในพื้นท่ี ดังตัวอยางจากบริบทของภาคตางๆ ดังนี้ 

ภาคกลาง  สถานีวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือแจงขาวสารและแลกเปล่ียนประสบการณท่ี

เปนประโยชนใหกับคนในชุมชน เพื่อใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปน

เครื่องมือประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน เชน การประกาศแจงขาวสารจากทางราชการ 

แจงขาวการเสียชีวิตของคนในชุมชน แจงขาวของหาย แจงขาวการรองขอความชวยเหลือคนในชุมชน

ดวยกัน แจงขาวในกรณีท่ีสถานีประสบปญหาเครื่องสงเสีย แจงขาวกิจกรรมการระดมทุนประจําป 

เชน การทอดผาปา การจัดกิจกรรมแขงรถ เปนตน 

ภาคเหนือ  มีกรณีตัวอยางท่ีชุมชนตองการส่ือในพื้นท่ีเพื่อเทาทันโลกภายนอกเพราะไม

มีส่ืออื่นเขาถึง เชน ชุมชนอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ซึ่งต้ังอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดลําพูน ประมาณรอย

กวากิโลเมตร และลักษณะของพื้นท่ีมีหุบเขาลอมรอบทําใหไมสามารถรับฟงขอมูลขาวสารตางๆจาก

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐได ประกอบกับคนในชุมชนมักประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ไดแก ดินโคลนถลม และน้ําทวม อยูเปนประจําทุกป จึงมีความจําเปนตองมีสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี 

คล่ืนความถ่ี FM 103.75 MHz ไวสําหรับรับรูขอมูลขาวสารจากภายนอกชุมชนเพื่อใหเทาทัน

สถานการณบานเมือง และมีไวสําหรับแจงเตือนภัยเมื่อประสบปญหาภัยธรรมชาติ อีกตัวอยางหนึ่ง คือ 

วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) คล่ืนความถ่ี FM88.75MHzเกิดข้ึนเพราะคนใน
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ทองถ่ินอยากรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน  งานบุญ งานศพ และ

งานแตงของคนในชุมชน เปนตน ท้ังนี้ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีตัวอยางการใชส่ือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน เชน 

วิทยุชุมชนคนดานซาย คล่ืนความถ่ี FM 104.5 MHz เปดโอกาสใหตัวแทนแตละหมูบานไดเสนอ

ขอมูลขาวสารของหมูบานผานชองทางวิทยุชุมชน ท้ังการโทรศัพทรายงานกิจกรรมของชุมชน การแจง

ผานนักจัดรายการ นําเสนอผานรายการสดของสถานี ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนใน

ชุมชน นับเปนการยกระดับชุมชนจากผูรับสารเปนผูสงสาร อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

ภาคใต  ชุมชนมีความตองการรับรูและส่ือสารขอมูลขาวสารในชุมชน และขาวสารท่ี

จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ขาวงานบุญ งานบวช งานแตง งานศพ ตลอดจนขอมูลดาน

การประกอบอาชีพ ตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา คล่ืนความถ่ี FM 97.25 MHz 

สวนในกรณีศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี คล่ืน

ความถ่ี FM105.75 MHz นั้น สะทอนความตองการส่ือสารระหวางสมาชิกในชุมชนเพื่อการดํารงชีวิต

ท่ีมีคุณภาพ ไดแก การเผยแพรขอมูลความรูเรื่องการออมทรัพยและการเกษตร เปนตน 
 

1.2  ชุมชนตองการส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีไมมีในส่ือ

กระแสหลัก  สถานีวิทยุกระแสหลักมักมุงตอบสนองความสนใจของกลุมผูฟงสวนใหญ จึงเนนการ

เสนอขาวสาร ความรู และบันเทิงท่ีสามารถดึงดูดคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับ

คนในเมืองหลวงและเมืองใหญๆ จึงเปนเนื้อหาท่ีคนท้ังประเทศตองรับทราบ สงผลใหเนื้อหาท่ี

เกี่ยวของกับคนกลุมเล็กๆ ท่ีกระจายอยูตามชุมชนในภาคตางๆ ถูกละเลย ยิ่งเปนรายการท่ีมีผูอุปถัมภ

ก็จะเนนกลุมเปาหมายของสินคาเปนหลัก เมื่อชุมชนไมสามารถหารายการท่ีเกี่ยวของกับชุมชนในวิทยุ

กระแสหลักได ชุมชนจึงตองการส่ือท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนดังตัวอยางจากบริบท

ของภาคตางๆ ดังนี้ 

ภาคกลาง  สถานีวิทยุชุมชนเสนอรายการความรูขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องราว

ของชุมชน เชน สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ คล่ืนความถ่ี FM107.5 MHz มีรายการเลาเรื่อง

เกร็ดโบราณ ภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติศาสตรในพื้นท่ี เพลงเกา สวนสถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อ

แมกลองคล่ืนความถ่ี FM 97.75 MHz เสนอรายการเกี่ยวกับดนตรีไทย รายการธรรมะและ

เกร็ดความรูตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย เปนตน 

ภาคเหนือ  ชาวชุมชนอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 4 ตําบล 58 

หมูบานมีความวิตกวาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ินจะสูญหายไป จึงมีความตองการท่ี

จะต้ังสถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) คล่ืนความถ่ี FM88.75MHz ข้ึน 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงอยูกับลูกหลาน เชน รายการ คาว จอย ซอ เปน
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ตน ซึ่งรายการท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเหลานี้ไมสามารถหารับฟงไดจากสถานีวิทยุกระแส

หลักท่ัวไป  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชุมชนตองการส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีตอบสนองความ

ตองการของชุมชน ท่ีไมมีในส่ือกระแสหลัก เชน วิทยุชุมชนคนดานซาย คล่ืนความถ่ี FM 104.5 MHz 

ท่ีนําเสนอรายการขาวสารทองถ่ิน รายการศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน ดวยคําผญา (ภาษิตทองถ่ิน) 

และดวยภาษาไทเลย (ภาษาทองถ่ินจังหวัดเลย) ท่ีไมสามารถรับฟงไดจากสถานีวิทยุกระแสหลัก 

ภาคใต  มีตัวอยางกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมีสถานการณความ

ไมสงบ ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอในภาษายาวี

ซึ่งเปนภาษาทองถ่ินเปนเรื่องละเอียดออนและไมสามารถทําไดโดยงาย วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ 

จังหวัดนราธิวาส คล่ืนความถ่ี FM 107.00 MHz จึงตอบสนองความตองการของชุมชนโดยนําเสนอ

เนื้อหาศาสนาอิสลามเปนภาษายาวี ซึ่งไมสามารถรับฟงไดจากสถานีวิทยุกระแสหลักในพื้นท่ี สวนวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลาในจังหวัดยะลา คล่ืนความถ่ี FM88.00 MHz ไดตอบสนองความตองการเนื้อหา

ดานศาสนาคริสตของคนในชุมชน ซึ่งเปนชุมชนคริสเตียนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต 
 

1.3  ชุมชนตองการมีส่ือทางเลือกเพื่อปกปองสิทธิของชุมชน เปนปากเปนเสียงใหชุมชน

ส่ือกระแสไมเพียงแตละเลยเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชนเทานั้น แตยังละเลยสิทธิของชุมชนอีกดวย

เนื่องจากส่ือกระแสหลักมักนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนนโยบายระดับประเทศหรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ

ของคนสวนใหญ ซึ่งมักหมายถึงสิทธิของคนในเมืองใหญ สิทธิของคนกลุมเล็กๆตามชนบท หรือใน

ชุมชนหางไกลจึงถูกละเลย  ปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไมไดรับการแกไข ชุมชนจึงตองการส่ือท่ีพรอมนําเสนอ

ปญหาของชุมชน และสามารถเปนปากเปนเสียงใหกับชุมชนดังตัวอยางจากบริบทของภาคตางๆ ดังนี้ 

ภาคกลาง สถานีวิทยุชุมชนสามารถเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองปกสิทธิใหกับ

ชุมชน เชน สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHzจังหวัดกาญจนบุรี เนนเสนอรายการท่ี

เกี่ยวของกับสิทธิผูบริโภคในดานสุขภาพ อนามัย และขาวสารอื่นๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค เปน

ตนสวนสถานีวิทยุชุมชนตําบลบอนอก คล่ืนความถ่ีFM 103.75MHzประกาศแจงขาวความเคล่ือนไหว

ของชุมชนในการเรียกรองสิทธิดานตางๆ โดยเฉพาะการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ภาคเหนือ กลุมคนในชุมชนอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม อันประกอบดวยกลุมปา

ชุมชน กลุมลุมน้ําแมวาง กลุมชนเผา กลุมผูติดเช้ือ HIVและกลุมสตรี เปนตน ไดรวมกันเปนเครือขาย

องคกรชุมชนอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อติดตามเฝาระวังโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีมาจาก

นโยบายของรัฐ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคนในชุมชน เชน โครงการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรปาไม 

ทรัพยากรน้ํา และสิทธิของชนเผา เปนตน จึงจําเปนตองต้ังสถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง คล่ืนความถ่ี

FM 99.25 MHz ข้ึนมาเพื่อคอยแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐใหคนใน

ชุมชนรับทราบ และเขามามีสวนรวมในการปกปองและพัฒนาชุมชนของตนเอง  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมอนุรักษอุดรธานีตองการมีส่ือทางเลือกเพื่อเปนปากเปน

เสียงใหชุมชนในการปกปองสิทธิชุมชนและทรัพยากรของชาติจากโครงการพัฒนาขนาดใหญของ

เอกชนท่ีไดรับสัมปทานจากรัฐ ตัวอยางเชน สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน จังหวัดอุดรธานี คล่ืนความถ่ี 

FM 100.75 MHz ต้ังข้ึนมาเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการเหมืองใตดินโปแตซเพื่อสรางความ

เขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ

ระบบนิเวศน ตลอดจนสุขภาพของคนในชุมชน 

ภาคใต มีกรณีการจัดต้ังวิทยุชุมชนเพื่อเปนชองทางใหชุมชนมีสวนรวมในการปกปอง

สิทธิของชุมชน เชนในกรณีสถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จังหวัดพัทลุง คล่ืนความถ่ี FM 106.00 

MHz เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและแกไขปญหาการใชท่ีดินสาธารณะ    

เปนตน 

 

2.  ชุมชนพรอมมีสวนรวม 

การพิจารณาวาชุมชนใดมีความพรอมท่ีจะดําเนินการวิทยุชุมชนไดอยางยั่งยืนนั้น ไมสามารถ

พิจารณาจากความตองการมีส่ือวิทยุและพรอมเปนผูรับฟงเทานั้น แตตองพิจารณาจากความพรอมท่ี

จะรวมเปนเจาของ รวมบริหารจัดการ และรวมเปนอาสาสมัครทํางานดวย 

2.1  พรอมมีสวนรวมเปนเจาของ  หมายถึงสมาชิกในชุมชนมีความตระหนักถึงสิทธิของ

ชุมชนในการมีส่ือวิทยุชุมชน และพรอมแสดงความรับผิดชอบในฐานะเจาของรวมกันดังอาจเห็นได

จากการมีสวนรวมของกลุม /เครือขาย /องคกรในชุมชนในการจัดต้ังสถานีวิทยุ ความพรอมระดม

ทรัพยากรเพื่อจัดต้ังสถานี ไดแกการระดมเงินทุน การจัดหาเครื่องสง การจัดหาสถานท่ีต้ังสถานีและ

การจัดหาอุปกรณเปนตน 

2.2  พรอมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  หมายถึง สมาชิกในชุมชนมีความพรอมท่ีจะ

เสียสละเปนผู ขับเคล่ือนและช้ีนําในระดับตางๆไดแกมีผูพรอมรับตําแหนงหัวหนาสถานีและ

คณะกรรมการของสถานี และยินดีทําหนาท่ีช้ีนําและกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานี ผานการ

ประชุมปรึกษาหารือในรูปแบบตางๆ 

2.3  พรอมมีสวนรวมดําเนินงาน  หมายถึง สมาชิกในชุมชนมีความพรอมท่ีจะอาสา

ทํางานในหนาท่ีตางๆในสถานีวิทยุเชน เปนอาสาสมัครจัดรายการ อาสาสมัครดานเทคนิครวมติดตาม

รับฟงและรวมประเมินผลรายการและการดําเนินงานของสถานีเปนตน 

 

3. คุณสมบัติของสถานีวิทยุชุมชน  

จากผลการศึกษาสามารถยืนยันไดวาสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการในประเทศไทยท่ีไดรับการ

คัดเลือกเปนกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติของวิทยุชุมชนสอดคลองตามหลักการสากลของวิทยุชุมชนของ

องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และ สมาคมผูกระจาย
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เสียงวิทยุชุมชนโลก (AMARC) ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําเกณฑดังกลาวไปกําหนดกรอบ

และตัวช้ีวัดของคุณสมบัติของสถานีวิทยุชุมชนไดดังนี้  

1. ชุมชนเปนเจาของสถานีรวมกัน  สถานีตองเปนสมบัติรวมของชุมชน มิใชสมบัติสวนบุคคล 

หรือของกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง การเปนเจารวมของชุมชนควรมีลักษณะดังนี้ 

1.1 คนในชุมชนรวมกันจัดต้ังสถานี และมีความตระหนักในสิทธิการเขาถึงและใช

ประโยชนคล่ืนความถ่ีเพื่อประโยชนสาธารณะของชุมชน ซึ่งเกณฑช้ีวัดไดแก  สมาชิกชุมชนเห็นชอบ

ในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนและเปนเจาของรวมกัน ซึ่งสามารถพิสูจนจากหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังนี้    

1.1.1 รายงานการประชุมของประชาคมชุมชน ท่ีตกลงวาจะจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน 

1.1.2 รายช่ือคณะกรรมการจัดต้ังสถานีหรือคณะกรรมการดําเนินงานสถานี 

1.1.3 รายช่ือผูสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดต้ังสถานี ไดแกท่ีดิน เครื่องสง และ

อุปกรณตางๆ 

1.2 คนในชุมชนรวมบริจาคเงินสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีรวมถึงการ

อุดหนุนทางการเงินแกสถานีท่ีไมใชในรูปแบบการโฆษณาหรือการแลกเปล่ียนทางธุรกิจ ซึ่งเกณฑช้ีวัด 

อาจพิจารณาจากรายช่ือผูบริจาคเงินหรือหลักฐานการบริจาคและใหการอุดหนุนทางการเงิน ท่ีเปน

สมาชิกในชุมชน 

 

2. ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานี  ในรูปแบบของอาสาสมัครท่ีมีความ

หลากหลาย โดยเปดกวางใหคนในชุมชนทุกกลุมเขามามีสวนรวมไดแก 

2.1 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ซึ่งเกณฑช้ีวัด อาจพิจารณาจากจํานวนรายช่ือ

คณะกรรมการท่ีเปนสมาชิกในชุมชน โดยควรมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน และควรมีความ

หลากหลายของกรรมการ เชน ไมควรเปนรายช่ือท่ีมาจากครอบครัวเดียวกันเพื่อมิใหมีการผูกขาด

ความคิดและปองกันมิใหเกิดขอกังขาวาเปนกิจกรรมในครอบครัว ท้ังนี้ อาจพิจารณาเพิ่มเติมจากการ

หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันเขามาทํางานในการบริหารสถานีเปนตน 

2.2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน เปนอาสาสมัครจัดรายการ ชวยดูแลดาน

เทคนิค ชวยจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และชวยจัดทําเอกสาร เปนตน ซึ่งเกณฑช้ีวัด อาจพิจารณา

จากรายช่ือและจํานวนของอาสาสมัคร 

2.3 คนในชุมชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ

สถานี ซึ่งเกณฑช้ีวัด อาจพิจารณาจากรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวม

ในการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ชองทางการเปดรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชน รายงาน

การประชุมท่ีบันทึกขอเสนอแนะของสมาชิกชุมชน หลักฐานการแสดงความคิดเห็นของชุมชนและ

หลักฐานการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
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3. สถานีตองมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของชุมชน  สถานีวิทยุชุมชนควรคํานึงถึงประโยชน

ของชุมชนเปนหลักโดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสถานีจึงตองมีการบริหาร

จัดการและนําเสนอรายการเพื่อประโยชนของชุมชน เนื้อหาท่ีนําเสนอผานรายการวิทยุชุมชนจึงควร

เปนเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะและสอดคลองกับความตองการของชุมชน รูปแบบและเนื้อหา

รายการควรเปนเสียงสะทอนของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย และควรเปดโอกาสใหสถานีเปนชองทาง

ในการแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี  เกณฑช้ีวัดอาจพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีสะทอนวา

สถานีวิทยุไดดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะของชุมชนมาอยางตอเนื่องไมนอยกวาสองป อาทิเชน 

ผังรายการท่ีสะทอนความตองการของสมาชิกในชุมชน สัดสวนของรายการท่ีเนนสาระความรูไมนอย

กวารอยละ 70 รายงานและภาพกิจกรรมท่ีเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนชุมชนเพื่อใหสอดคลอง

กับหลักการวิทยุชุมชนและเปนไปตามกรอบของประกาศกสทช. เรื่อง การอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2555 ขอใดขอหนึ่งหรือ

หลายขอรวมกัน รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

3.1 การสรางเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสูชุมชน  

3.2 การเสริมสรางสิทธิพลเมืองในดานตางๆ  

3.3 การสรางการมีสวนรวมของกลุมคนท่ีหลากหลายในชุมชน เชน เด็ก เยาวชน กลุม

แมบาน เกษตรกร ผูสูงอายุ คนพิการ กลุมชาติพันธุ คนดอยโอกาส หรือคนชาย-

ขอบในชุมชน  

3.4 การลดปญหาความยากจนในชุมชนและการสงเสริมอาชีพอื่นๆ  

3.5 การสรางธรรมาภิบาลและสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบในชุมชน  

3.6 การสงเสริมใหเกิดการบรรลุเปาหมายการพัฒนาในดานตางๆ เชน สุขภาพ อนามัย 

กีฬา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

การเกษตร ภูมิปญญาทองถ่ิน การดํารงชีวิต  

3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  

3.8 การสรางเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแยง  

3.9 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

3.10 การสงเสริมความหลายหลายทางวัฒนธรรม  

3.11 การสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรของชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3.12 การเปดพื้นท่ีหรือเปนเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปญหาท่ีชุมชนประสบหรือ

กิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน

สาธารณะอื่นๆ  
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4. สถานีตองไมหารายไดจากโฆษณาและไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  เพื่อเปนหลักประกัน

วาสถานีวิทยุกอต้ังข้ึนเพื่อประโยชนของชุมชนและมีชุมชนเปนเจาของมิใชต้ังข้ึนเพื่อเปนชองทางแสวง

กําไร สถานีจึงควรหารายไดจากการรับบริจาคและการรับการอุดหนุนจากสมาชิกในชุมชน หรือรายได

ทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาสินคาหรือบริการ  ท้ังนี้ การรับบริจาคและรับการอุดหนุนดังกลาวตองไมมี

ผลใหเปนการแทรกแซงการบริหาร หรือไมสงผลกระทบใดๆ ตอการดําเนินงานของสถานี  
 

5. สถานีตองธํารงไวซึ่งความเปนอิสระโดยไมถูกแทรกแซงจากกลุมอิทธิพลใดๆ  สถานีตอง

ดําเนินงานโดยยึดหลักความเปนอิสระทางการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และการผลิตรายการ 

เพื่อประโยชนของชุมชน สถานีตองหลีกเล่ียงท่ีจะรับประโยชนหรือรับการอุดหนุนท่ีจะสงผลใหถูก

ครอบงําหรือแทรกแซงจากกลุมการเมือง กลุมธุรกิจ หรือกลุมอิทธิพลใดๆอันจะทําใหไมสามารถ

ตัดสินใจอยางเปนอิสระเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน หรือสงผลใหไมสามารถทําหนาท่ีนําเสนอ

ขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนของชุมชน 

 

4. ความพรอมในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน 

การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดของ

หลักการบริหารจัดการ 5 M พบวาสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยมีความพรอมดานบุคลากรและดาน

เนื้อหาคอนขางสูง แตมีปญหาดานการเงิน และดานเทคนิคมากท่ีสุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ความพรอมดานบุคลากร (Man) บุคลากรหลักๆท่ีชวยดําเนินงานสถานีวิทยุ

ประกอบดวย หัวหนาสถานี คณะกรรมการสถานี และอาสาสมัคร สําหรับสมาชิกในชุมชนนั้นเปนผูท่ี

ติดตามรับฟงและใหการสนับสนุนในดานตางๆ  ความพรอมของสถานีวิทยุท่ีพบจากการศึกษาสรุปได

วาสถานีมีบุคลากรท่ีอาสามาชวยทํางานและมีการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาทํางานสถานี 

ผลการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนมีบุคลากรยินดีมาชวยงานดวยใจ ในลักษณะ

อาสาสมัคร โดยไมมีคาตอบแทน ยกเวนสถานีบางแหงท่ีมีเจาหนาท่ีประจําและไดรับคาตอบแทน

เพราะจําเปนตองรับผิดชอบงานท่ีสถานีเปนเวลาตอเนื่อง เชน การดูแลเทคนิคและการเปด-ปดสถานี 

แตคาตอบแทนมักเปนลักษณะเงินสวัสดิการมากกวาเปนเงินเดือน  เพราะยินดีทําดวยจิตอาสาและ

คาตอบแทนจํานวนไมสูง 

คุณสมบัติสําคัญประการแรกของบุคลากรท่ีมาทํางานวิทยุชุมชนคือ ตองเปนคนดีซึ่ง

หมายถึงการเปนบุคคลท่ีเสียสละ รับผิดชอบตอหนาท่ี และมีความซื่อสัตยสุจริต คุณสมบัติรองลงมา 

คือ มีความรูความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ และ มีความเขาใจหลักการของวิทยุชุมชน ตามลําดับ 

สวนการไดมาของหัวหนาสถานีและคณะกรรมการของสถานีนั้น นิยมใชวิธีการ

คัดเลือกผูท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม หัวหนาสถานีและคณะกรรมการสวนใหญมักเปนตัวแทนจากกลุม

ตางๆ ในชุมชน และมีศักยภาพในการจูงใจใหเกิดความรวมมือหรือการสนับสนุนงานของสถานี 
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ปญหาท่ีสถานีพบดานบุคลากรคือการขาดแคลนผูนํารุนใหมท่ีจะมาสืบทอดงานของ

สถานี เนื่องจากงานวิทยุชุมชนเปนงานอาสา ผูรับผิดชอบในฐานะหัวหนาและกรรมการสถานีตองมี

ความเสียสละอยางสูงเพราะตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคในการผลักดันงานวิทยุชุมชนสงผลใหหาคน

รุนใหมท่ีจะสืบทอดภาระดังกลาวไดยาก ปญหาอีกประการหนึ่งคือ การขาดแคลนอาสาสมัครชวยงาน

โดยเฉพาะดานจัดรายการ เพราะอาสาสมัครท่ีไดฝกฝนจนมีความชํานาญแลวอาจเปล่ียนงานไปทํากับ

สถานีธุรกิจท่ีจายคาตอบแทนทําใหขาดอาสาสมัครท่ีจะจัดรายการอยางตอเนื่อง ทางออกคือตองเรง

สรางผูนําและอาสาสมัครรุนใหมท่ีจะมาสืบทอดงานของสถานีดวยจิตอาสา 
 

4.2  ความพรอมดานการเงิน (Money) จากการศึกษาพบวาปญหาหลักของสถานีวิทยุ

ชุมชน คือ ปญหาดานการเงินท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงานสถานี แมวาจะเปนส่ิงท่ีชุมชนใหการ

สนับสนุนมากท่ีสุด เนื่องจากสถานีมีคาใชจายรายเดือนในการดําเนินงานเปนจํานวนสูง ไดแก คา

ไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต คาซอมแซมเครื่องสง และคาตอบแทนเจาหนาท่ี

ประจําของสถานี เปนตน ดังนั้น สถานีจึงจําเปนตองหารายไดเพิ่มเติมดวยวิธีการตางๆ โดยรูปแบบท่ี

สถานีนิยมใชในการระดมทุนหารายไดเขาสถานีมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือ 

กิจกรรมประจําปของชุมชน  

ความตองการในการไดรับความสนับสนุนดานการเงินจึงเปนความตองการเรงดวน

สําหรับสถานีสวนใหญ จากการศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนตองการใหคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สนับสนุนดานเงินทุนแกสถานีวิทยุ

ชุมชนท่ีดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย โดยระบุเปนจํานวนเงินเฉล่ียระหวาง 80,000-100,000 บาท/

ป อนึ่ง จํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินท่ีมีความหลากหลายในแตละสถานี บางสวนเห็นวาพอเพียง 

บางสวนเห็นวายังไมครอบคลุมคาใชจายจริง อยางไรก็ตาม สถานีเห็นพองตองกันวาสถานีควรรับการ

สนับสนุนจากกสทช.ในสัดสวนรอยละ 50 ของรายจายท้ังหมด  ในสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ชุมชน

ควรเปนผูสนับสนุนเพื่อรักษาความเปนอิสระในการดําเนินงาน และยึดหลักการพึ่งพาตนเองของวิทยุ

ชุมชน  เงินท่ีสถานีไดรับจะนําไปใชจายสําหรับคาน้ํา-คาไฟมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาโทรศัพท-คา

อินเทอรเน็ต คาซอมเครื่องสงและอุปกรณและคาตอบแทนเจาหนาท่ี ตามลําดับ ท้ังนี้ มีสถานีวิทยุ

ชุมชนคริสเตียนยะลาในภาคใตเพียงสถานีเดียวท่ีระบุวาไมตองการการสนับสนุนดานการเงินเพราะ

เกรงวาจะสรางความขัดแยงในหมูสมาชิก  

อนึ่ง อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ นักวิชาการดานส่ือไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในระยะ 5 

ปแรก สถานีวิทยุชุมชนควรไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากกสทช. ในอัตราสวนรอยละ 60 ท่ีเหลือ 

40 ใหสถานีระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน เพราะสถานีหลายแหงยังไมเขมแข็ง เมื่อสถานีมีศักยภาพ

เพิ่มข้ึนจึงคอยปรับลดการขอรับการสนับสนุนในสัดสวนรอยละ 50  
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4.3 ความพรอมดานเนื้อหา (Material) จากการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนมีความ

พรอมดานเนื้อหามากท่ีสุดเพราะสถานีสวนใหญเขาใจวัตถุประสงคการกอต้ังและบทบาทหนาท่ีของ

สถานีอยางชัดเจน เนื้อหาของสถานีจึงตอบสนองความตองการของคนในชุมชนและมีเปาหมายเพื่อ

ประโยชนของชุมชน โดยเฉพาะการปกปองสิทธิชุมชน และคุมครองสิทธิของบุคคลในชุมชน รวมถึง

การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในดานสุขภาพอนามัย ชีวิตความเปนอยู และการประกอบ

อาชีพ เนื้อหารายการสวนใหญจะนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนสาระบันเทิงดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ของทองถ่ินมากกวารายการประเภทอื่นๆ เกณฑช้ีวัดความพรอมอาจพิจารณาจากผังรายการของ

สถานีท่ีสะทอนสัดสวนของรายการสาระความรูไมนอยกวารอยละ 70  

นอกจากนี้ สถานียังมีขอไดเปรียบอีกประการหนึ่ง คือ สถานีผลิตรายการเองประมาณ

รอยละ 60  และผูจัดรายการเปนคนในชุมชน จึงสามารถนําเสนอรายการตามท่ีชุมชนตองการได ผูจัด

รายการกลุมท่ีใหญท่ีสุดไดแก กลุมนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เชน หมอ 

ครู ตํารวจ และลําดับสุดทาย คือ  ผูรูในทองถ่ิน และผูนําศาสนา  เกณฑช้ีวัดความพรอมอาจพิจารณา

จากสัดสวนของรายการท่ีคนในชุมชนเปนผูผลิตเอง ซึ่งควรมีไมนอยกวารอยละ 60  สวนอีกรอยละ 

40 นั้น เปนรายการท่ีอนุโลมใหถายทอดสัญญาณหรือรับมาจากท่ีอื่น ซึ่งคณะกรรมการของสถานีจะ

เปนผูพิจารณาวาเนื้อหาของรายการท่ีรับมาจากท่ีอื่นนั้นตองเปนประโยชนกับชุมชน  

ปญหาดานเนื้อหารายการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความไมตอเนื่องของรายการวิทยุ สาเหตุ

แรกคืออาสาสมัครจัดรายการมักติดภารกิจการเรียนและการทํางานจึงไมสะดวกท่ีจะมาจัดรายการ

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ผังรายการจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนไปตามความสะดวกของผูจัดรายการ 

บางครั้งผูจัดรายการอาจยายท่ีเรียน ยายท่ีทํางาน หรือไปทํางานดานจัดรายการใหกับสถานีวิทยุธุรกิจ 

ทําใหตองหาผูจัดรายการหนาใหมมาทดแทน สถานีจึงมักประสบปญหาวาผูจัดรายการจํานวนหนึ่ง

ขาดทักษะในการจัดรายการวิทยุ ดังนั้นเมื่อสอบถามถึงความตองการในการพัฒนารายการ พบวา

สถานีตองการไดรับการอบรมในดานการจัดรายการวิทยุและการเปนผูประกาศ/ผูจัดรายการวิทยุ

ชุมชนเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ การอบรมในดานการควบคุมเทคนิค การบันทึกเทปและการตัดตอ 

และอันดับสุดทายคือ การอบรมดานการเขียนบทวิทยุ  สวนหัวขอการอบรมท่ีมีการเสนอในเวทีรับฟง

ความคิดเห็นคือ การสํารวจความตองการของผูฟง และ การเปนผูส่ือขาวชุมชน   อนึ่ง สถานีเห็นวา

หนวยงานท่ีเหมาะสมจะใหเปนผูจัดการอบรม คือ กสทช. หรือ สถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวิชาชีพ

ในระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ การจัดอบรมควรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงบริบท

ของภาษาและวัฒนธรรมในแตละชุมชน 
 

4.4  ความพรอมดานเทคนิค (Machine) ความพรอมดานเทคนิคของวิทยุชุมชน

สามารถแบงออกเปน ดานเครื่อง (หมายถึง เครื่องสงและอุปกรณการออกอากาศ) ดานคน (คือ 

อาสาสมัครท่ียินดีมาชวยดูแลงานดานเทคนิคเพื่อควบคุมเครื่องมือใหออกอากาศได) และดานความรู 

(คือ บุคลากรท่ีมีความรูเพียงพอท่ีจะซอมเครื่องสงอุปกรณเมื่อชํารุดเสียหาย)  จากผลการศึกษาพบวา 
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ความพรอมดานเทคนิคเปนปญหาสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปญหาดานการเงิน ในขณะท่ีสถานีบางแหง

ใหขอมูลวาปญหาดานเทคนิคเปนปญหาท่ีสรางความหนักใจและเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของ

สถานีมากท่ีสุด   

ท่ีผานมา สถานีไดจัดหาเครื่องสงดวยวิธีส่ังซื้อ ส่ังทํา และรับบริจาค สําหรับการ

ออกอากาศนั้นไดอบรมบุคลากรของสถานีใหมีความรูและฝกฝนทักษะในการจัดการดูแลเกี่ยวกับ

เทคนิคในเบ้ืองตน เชน การควบคุมเสียง การดูแลควบคุมอุปกรณตางๆ ในหองสง เปนตน แตความรู

และทักษะดานเทคนิคท่ีซับซอนข้ึน ไดแก การซอมแซมเครื่องสงเมื่อเสียนั้น บุคลากรของสถานียังไมมี

ความรูความสามารถท่ีจะจัดการได ตองสงเครื่องไปใหผูเช่ียวชาญแกไข ซึ่งสวนใหญอยูภายนอกชุมชน

และมีจํานวนจํากัด ซึ่งทําใหตองใชเวลาในการรอและเสียงบประมาณจํานวนมาก สงผลใหตองระงับ

การกระจายเสียงจนกวาการซอมเครื่องจะแลวเสร็จ 

การสนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมดานเทคนิคท่ีสถานีตองการ คือ ให กสทช. จัดต้ัง

ศูนยใหบริการตรวจสอบ และซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณในระดับภูมิภาค หรือสนับสนุนให

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีใหบริการคําปรึกษาและออกตรวจเครื่องสงเปนระยะ ในขณะท่ีรอ กสทช.

ดําเนินการ สถานีวิทยุชุมชนในภาคตางๆควรรวมตัวกันเพื่อสรางเครือขายดูแลดานเทคนิคกันเองใน

ระดับภูมิภาค หรือใหกสทช. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนดานเทคนิคเพื่อเปดโอกาสใหสถานีกูยืม

กรณีเครื่องสง/อุปกรณออกอากาศเสีย  รองลงมาคือ ให กสทช. จัดอบรมใหความรูดานเทคนิค และ

สุดทาย คือ ให กสทช. สนับสนุนดานการเงินในการซอมบํารุงเครื่องสง เพราะการซอมแซมเครื่องสง

ในแตละครั้งเสียคาใชจายสูงมาก แตมีบางสถานีท่ีระบุวาประสงคจะขอการสนับสนุนเรื่อง การซอม

บํารุงเครื่องสง โดยไมตองเปนตัวเงิน 

สวนปญหาดานเทคนิคท่ีเปนผลกระทบมาจากปจจัยภายนอก และนับเปนปญหาใหญ

และพบบอยท่ีสุดของวิทยุชุมชน คือ คล่ืนแทรกหรือคล่ืนทับซอนจากสถานีวิทยุแหงอื่นๆโดยเฉพาะ

จากวิทยุธุรกิจในทองถ่ิน ซึ่งมีถึงรอยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของปญหาดานเทคนิคท้ังหมด ดังนั้น สถานี

วิทยุชุมชนจึงเสนอให กสทช.ทําหนาท่ีจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีตามกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อลด

ผลกระทบจากปญหาดังกลาว ซึ่งหากไมเรงแกไขโดยเร็วอาจทําใหสถานีวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการถูกตอง

ตามหลักการหลายแหงตองหยุดการกระจายเสียงหรือตองพยายามด้ินรนหาเครื่องสงท่ีมีกําลังแรงข้ึน 

อันจะทําใหเพิ่มปญหาและยุงยากตอการจัดระเบียบ 

นอกจากนี้ การกําหนดใหสถานีวิทยุบันทึกรายการไวเปนหลักฐานตามกฎหมายนั้น 

จากผลการศึกษาวิจัยพบวา สวนใหญเกือบทุกสถานีจะมีการบันทึกรายการไวในคอมพิวเตอร ซีดี หรือ

ดีวีดี ตามลําดับ มีบางสถานีเทานั้นท่ีไมสามารถบันทึกรายการได โดยใหเหตุผลวา ไมมีงบประมาณใน

การจัดซื้ออุปกรณบันทึกเสียง และบุคลากรของสถานีขาดทักษะในการบันทึกรายการ 
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4.5 ความพรอมดานการบริหารจัดการ (Management) จากการศึกษาพบวา สถานี

วิทยุท่ีเปนกลุมตัวอยางมีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามกระบวนการ คือ มีการวางแผน 

การจัดองคการ การช้ีนํา และการกํากับดูแล เห็นไดชัดวาทุกสถานีมีการวางแผนการกอต้ังสถานีโดย

กําหนดวัตถุประสงคของสถานีท่ีชัดเจน มีการจัดโครงสรางองคกรโดยการแบงงานกันเปนฝายตางๆ

เพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีการช้ีนําและกํากับดูแลโดยหัวหนาสถานีและคณะกรรมการสถานี

โดยวิธีการท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ เชน ผานการประชุมของคณะกรรมการสถานี 

หรือการสะทอนความเห็นผานกรรมการหรืออาสาสมัคร โดยท่ัวไปสถานีจะมีการประชุมอยางนอย 1-

3 เดือนตอครั้ง หรือเมื่อมีเหตุจําเปน หรือมีเรื่องเรงดวนเกี่ยวกับสถานี ประเด็นท่ีปรึกษาหารือกันในท่ี

ประชุมของคณะกรรมการสวนใหญ คือ เรื่องการบริหารจัดการ รองลงมาคือ เรื่องการจัดรายการวิทยุ 

และสุดทายเรื่องการจัดการดานเทคนิคตามลําดับ  ในการประชุมแตละครั้ง จะมีเลขานุการ

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการในการประชุมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันทําหนาท่ีจดบันทึกการ

ประชุม 

นอกจากสถานีวิทยุ ชุมชนจะมีการบริหารจัดการสถานีผานการประชุมของ

คณะกรรมการอยูเปนประจําแลว ผูฟงทางบานยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงการทํางานของสถานีผานชองทางตางๆ เชน ผานผูจัดรายการวิทยุหรือคณะกรรมการของ

สถานี เมื่อพบกันในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ เสนอแนะผานรายการวิทยุ และสุดทาย แสดง

ความเห็นผานทางเว็บไซตของสถานี 

สถานีมีการบริหารจัดการทางดานการเงินแบบโปรงใสตรวจสอบได เชน มีการบันทึก

เปนรายรับรายจายเพื่อใหตรวจสอบได โดยชุมชนสามารถตรวจสอบผานเอกสารซึ่งแสดงไวท่ีสถานี 

หรือประกาศแจงผานรายการของสถานีในชวงเวลากอนปดสถานีทุกวัน หรือแจงใหทราบในการ

ประชุมของคณะกรรมการ  

 

 

5.2  ผลการศึกษาวิเคราะห และจัดทํารางแนวทาง รูปแบบ และวิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการ

บริการชุมชนของประเทศไทย  

ความรูและทักษะเกี่ยวกับการวางแผนรูปแบบและวิธีการหารายไดเพื่อใหสถานีวิทยุอยูไดยั่งยืนเปน

จุดออนสําคัญของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทยเนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนไมไดเปนองคกรทางธุรกิจและไมมี

เปาหมายเพื่อการแสวงหากําไรจึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับชองทางการหารายได  ตามหลักการวิทยุชุมชน รายได

หลักของการดําเนินการสถานีควรมาจากการขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งมิไดเปนหลักประกันวาจะมี

รายไดอยางสม่ําเสมอและพอเพียงสําหรับการดําเนินงาน  กรรมการสถานีและผูจัดรายการสวนใหญอาสามา

ทํางานโดยไมไดหวังผลตอบแทน อยางไรก็ตาม การตองมารับผิดชอบหางบประมาณในการดําเนินการสถานี

นับเปนภาระหนักของกรรมการและอาสาสมัคร สงผลใหอาสาสมัครบางรายถอนตัวเพราะเกิดความทอ สถานี
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บางแหงตองหยุดดําเนินการเพราะขาดงบประมาณ ในขณะท่ีสถานีบางแหงตองผันตัวเองไปเปนวิทยุธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบวาสถานีท่ีเปนกลุมตัวอยางสามารถดําเนินการมาไดจนถึงปจจุบันเปน

ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 8 ป ซึ่งนับเปนระยะเวลาท่ีนานพอสมควร เหตุผลสวนใหญท่ีสถานีเหลานี้ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชนเนื่องมาจากสถานีประสบความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนและ

สรางความตระหนักวาชุมชนไดรับประโยชนจากการมีสถานีวิทยุ นอกจากนี้ กรรมการยังตองคิดสรางสรรค

รูปแบบการหารายไดท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนจึงไดรับงบประมาณมาพอเพียงท่ีจะ

ดําเนินการไปได  จากผลการศึกษาในประเด็นดังกลาวสามารถนํามาสรุปเปนแนวทาง  รูปแบบ และวิธีการหา

รายไดของผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนของประเทศไทย ดังนี้ 

1. รูปแบบและวิธีการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน 

1.1 ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน  

ตามหลักการของวิทยุชุมชนแลวรายไดหลักของสถานีควรมาจากสมาชิกในชุมชนนั้นๆ เพื่อ

สะทอนใหเห็นวาชุมชนพรอมเปนเจาของและมีสวนรวม อันจะสงผลตอการดําเนินการของสถานีอยางยั่งยืน  

ผลการศึกษาพบวาสถานีสวนใหญมีวิธีการหารายไดจากการขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน 2 

ลักษณะ ไดแก การขอรับบริจาคเปนเงิน และการขอรับบริจาคเปนส่ิงของ โดยแตละรูปแบบมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1. การขอรับบริจาคเปนเงินสวนใหญ มี 2 ลักษณะ คือ ขอรับบริจาคเปนรายเดือนและขอรับ

บริจาคเปนรายครั้ง โดยสถานีวิทยุท่ีใชวิธีขอรับบริจาคเปนรายเดือนจะเก็บคาสมาชิกจากคนในชุมชน

นั้นเปนประจําทุกเดือนตามจํานวนท่ีตกลงหรืออาจแลวแตความสมัครใจ เพื่อนํารายไดมาจายเปนคา

น้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คาซอมเครื่องสงและอุปกรณ ในกรณีเงินท่ีไดรับจากสมาชิกไม

เพียงพอสําหรับคาใชจายของสถานีในเดือนนั้น หัวหนาและกรรมการสถานีจะเฉล่ียกันออกเงินสําหรับ

เปนคาใชจายสวนท่ีเกินจากเงินรับบริจาค หรือใชวิธีการขอรับบริจาคในรูปแบบอื่น เชน การจัด

กิจกรรมตามบริบทของวัฒนธรรมในแตละทองท่ี  สวนการขอรับบริจาคเปนรายครั้ง จะใชวิธีการ

ระดมทุนเปนครั้งคราวเมื่อมีความจําเปนจริงๆ เชน เมื่อเครื่องสงเสียหรือเสาอากาศโดนฟาผา เปนตน  

2. การขอรับบริจาคเปนส่ิงของ สถานีจะประกาศขอรับบริจาคเปนส่ิงของเปนรายครั้งตาม

ความสมัครใจ เมื่อเกิดความจําเปน เชน  ขอรับบริจาคเครื่องมือและอุปกรณในหองออกอากาศ 

อุปกรณสํานักงานสําหรับการดําเนินงานของสถานี ไดแก โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร พัดลม นอกจากนี้ 

สมาชิกชุมชนบางสวนยังบริจาคอาหาร อาหารวาง หรือ เครื่องด่ืม ใหแกคณะกรรมการสถานี และ

อาสาสมัครนักจัดรายการ ตามโอกาสอันควร หรือเมื่อแวะมาเยี่ยมสถานี เปนตน 
 

1.2  ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลท่ัวไป  

บุคคลท่ัวไปท่ีมิใชสมาชิกในชุมชนสามารถเปนกลุมเปาหมายของการขอรับการสนับสนุนได หาก

ไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานีใหขาดความเปนอิสระ การขอรับการสนับสนุนจากบุคคลท่ัวไป 

โดยสวนใหญจะเปนบุคคลจากภายนอกชุมชนท่ีมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานของสถานีแลวเกิดความช่ืนชมการ
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ทํางานของสถานีในฐานะส่ือทางเลือกท่ีสรางประโยชนใหเกิดแกชุมชน จึงมอบเงินหรือส่ิงของใหแกสถานี  

รายไดในประเภทนี้มีลักษณะเปนครั้งคราวและเปนรายไดท่ีไมแนนอน ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานและโอกาสท่ี

จะมีผูมาเยี่ยมชม เชน สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จังหวัดเชียงใหมจะไดรับการบริจาคเงินจากผูท่ีมาเยี่ยมชม

หรือศึกษาดูงานของสถานีเปนครั้งๆไป โดยแตละครั้งจะไดรับเงินสนับสนุนประมาณ 1,000-2,000 บาท        

เปนตน  

นอกจากการขอรับการสนับสนุนจากบุคคลท่ีมาเยี่ยมชมสถานีเปนครั้งคราวแลว สถานีวิทยุชุมชน

ยังขอรับบริจาคเงินและส่ิงของจากบุคคลท่ัวไปในระหวางการจัดกิจกรรมตางๆของสถานีดวยเชน สถานีวิทยุ

ชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) จังหวัดเชียงใหม ไดขอรับบริจาคเงินและส่ิงของจากท้ัง

บุคคลในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชนท่ีมารวมกิจกรรมวันเด็กซึ่งจัดข้ึนเปนประจําทุกป เพื่อนําเงินมาชวย

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก และชวยสนับสนุนคาใชจายของสถานี เชน คาบํารุงเครื่องสงของสถานี คาน้ํา

คาไฟ เปนตน  

อนึ่ง อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ นักวิชาการดานส่ือไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและ

วิธีการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชนในเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของการวิจัยในครั้งนี้วา วิทยุชุมชนควร

มีการต้ังกลองรับบริจาคเงินและส่ิงของจากบุคคลท่ัวไปในสถานท่ีสาธารณะดวย เชน วัด โบสถ โรงเรียน เปน

ตน ซึ่งนอกจากจะมีชองทางเพิ่มข้ึนในการหารายไดแลว ยังเปนการประกาศความมีตัวตนของวิทยุชุมชนให

สังคมรับรูอีกดวย  
 

1.3 ขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน  

องคกรภายในชุมชนเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการขอรับการสนับสนุน เนื่องจากเปนสมาชิกใน

ชุมชนเดียวกันยอมมีความใกลชิดกับสถานี และไดรับประโยชนรวมในการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

องคกรเหลานี้อาจเปนองคกรเอกชน หรือองคกรพัฒนาชุมชน หรือหนวยงานท่ีอยูในชุมชน เชน กองทุน

หมูบาน วัด โรงเรียน เปนตน องคกรภายในชุมชนมีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการสนับสนุนเปน

จํานวนเงินสูงกวาคนท่ัวไปในชุมชน ปกติสถานีเลือกใชวิธีการนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนคาใชจายประจําของ

สถานี และในภาวะท่ีสถานีประสบปญหาเครื่องสงเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1. การขอรับการสนับสนุนเปนตัวเงินเพื่อนํามาเปนคาใชจายประจําของสถานี โดย

อาจเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เชน สถานีวิทยุชุมชนคนบางเหรียง จังหวัดสงขลา หาก

องคกรนั้นเปนท่ีต้ังของสถานีอาจขอรับการสนับสนุนโดยใหองคกรดังกลาวชวยรับผิดชอบคาไฟฟา คา

โทรศัพท คาอินเทอรเน็ตของสถานี เพื่อลดภาระของสถานี เชน กรณี สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน 

จังหวัดพะเยา สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จังหวัด

นราธิวาส  เปนตน 

1.3.2. การขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชนในภาวะท่ีสถานีประสบปญหา

เครื่องสงเสีย เชน การขอรับเงินบริจาคจากวัดในกรณีของจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณ

สัมพันธ จังหวัดสุรินทร  หรือการขอรับการสนับสนุนจากองคกรตนสังกัด ซึ่งสวนมากพบในกรณีวิทยุ



240 

 

ชุมชนเชิงประเด็น เชน  ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จังหวัด      

สุราษฎรธานี สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จังหวัดยะลา เปนตน  

 

1.4 ขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 

องคกรภายนอกชุมชนท่ีสถานีควรขอรับการสนับสนุน ไดแก องคกรระดับชาติท่ีมีวัตถุประสงค

เพื่อประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ เชน สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย (สปร.) สภาพัฒนาการเมือง สภา

วัฒนธรรมจังหวัด มูลนิธิอาสาเพื่อคุมครองผูบริโภค และสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย เปนตน  องคกร

เหลานี้มักมีเปาหมายท่ีสอดคลองหนุนเสริมการทํางานของสถานี เชน การสงเสริมชุมชนดานสุขภาพอนามัย 

ดานสิทธิชุมชน และดานประชาธิปไตย การขอรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชนโดยสวนใหญจะใช

วิธีการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณ ส่ิงของ และการจัดฝกอบรมผูจัดรายการ

วิทยุ ฯลฯ  

นอกจากนี้ สถานีไดมีการพิจารณาคัดเลือกแหลงทุนท่ีจะขอรับการสนับสนุนดวยวาควรเปน

องคกรหรือแหลงทุนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานีวิทยุชุมชน เชน ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ 

จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อรณรงคการตอตานการคามนุษยในเด็กและ

สตรี รวมท้ังการไมใชความรุนแรงในครอบครัว จึงไดเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแผนงานส่ือ

สรางสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใตสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ

เพื่อนหญิง เปนตน 

อนึ่ง การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนไปยังแหลงทุนตางๆนั้น แมจะสงผลดี คือสถานี

เสนอรายการท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและยังชวยใหสถานีมีรายไดในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แตใน

ขณะเดียวกัน  ก็สงผลใหสถานีตองถายทอดสัญญาณหรือรับรายการเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาท่ีแหลงทุนกําหนด

ในสัดสวนท่ีมากกวาเนื้อหาอื่นๆ ท่ีไมมีองคกรสนับสนุน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการกําหนดผัง

รายการและการกําหนดเนื้อหารายการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 

1.5 จัดกิจกรรมระดมทุน  

การจัดกิจกรรมระดมทุนของวิทยุชุมชนนับเปนหัวใจสําคัญของการสรางการมีสวนรวมในการเปน 

“เจาของ” สถานีวิทยุของคนในชุมชน และเปนวิธีการหารายไดท่ีจะไดเงินจํานวนมากมาสนับสนุนการ

ดําเนินงานของวิทยุชุมชน โดยเฉพาะกรณีท่ีวิทยุชุมชนตองประสบปญหาเครื่องสงเสียและไมมีเงินเพียงพอใน

การซอมอุปกรณทําใหไมสามารถดําเนินการออกอากาศได เปนตน   

จากผลการศึกษาพบวา วิทยุชุมชนมีวิธีการจัดกิจกรรมระดมทุนท่ีหลากหลายในลักษณะของงาน

ประจําปและการจัดกิจกรรมเปนครั้งคราวในรูปแบบตางๆ ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมระดมทุนนี้ข้ึนอยูกับบริบทของ

แตละพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมการระดมทุนท่ีนาสนใจในรูปแบบตางๆดังนี้ 
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1. การจัดกิจกรรมระดมทุนประจําปโดยผนวกเขากับงานบุญ งานเทศกาลประเพณีตางๆ

ของชุมชน เชน งานทอดกฐิน งานทอดผาปา งานบุญกุมขาวใหญของภาคอีสาน งานประเพณีรดน้ําดํา

หัวปใหมของชาวลานนา เปนตน 

2. การจัดกิจกรรมระดมทุนเปนครั้งคราว และไมตอเนื่อง ข้ึนอยูกับสภาพปญหาทางดาน

งบประมาณและความพรอมในการจัดกิจกรรมของแตละสถานี โดยมีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม

ระดมทุน มีดังนี้ 

2.1  การจัดกิจกรรมระดมทุนเชิงวัฒนธรรม ท่ีสถานีกําหนดข้ึนตามวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน เชน งานเล้ียงขันโตก ในบริบทของภาคเหนือ  

2.2  การจัดกิจกรรมท่ีสถานีสรางสรรคข้ึนเอง เชน ในภาคกลางมีการจัดกิจกรรม

ระดมทุนท่ีหลากหลาย และบางกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมาก เชน การลวงไห การ

จับทอง การสอยดาว การจัดงานเล้ียงน้ําชา การขายสต๊ิกเกอร การขายอาหารปลา การแขง

รถ และการพิมพหนังสือ เปนตน 

2.3  การระดมทุนดวยการท่ีสถานีรับถายทอดสดงานวัฒนธรรมและกิจกรรมตางๆ

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน งานศพ งานบวชนาค งานธรรมเทศนา งานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

การประชุมขององคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน การประชุมของเครือขายองคกร

ชาวบานท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชน กิจกรรมเหลานี้นอกจากจะไดรับคาตอบแทนมา

ดําเนินงานสถานีแลว ยังเปนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานีกับคนในชุมชน 

และทําใหคนในชุมชนรูสึกวาสถานีมีประโยชนตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทําใหชุมชน

อยากมีสวนรวมในการสนับสนุนสถานีใหทําหนาท่ีสืบตอไป 
 

ท้ังนี้ อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ นักวิชาการดานส่ือไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมระดมทุน

ของวิทยุชุมชนในเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของการวิจัยครั้งนี้วาสถานีวิทยุชุมชนควรกําหนดกิจกรรม

การระดมทุนของสถานีวิทยุชุมชนใหกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติในแตละป คลายกับวันเขาพรรษา วันเด็ก

แหงชาติ เพื่อใหสังคมรับรูและจดจําเทศกาลการระดมทุน เพื่อใหสถานีมีตัวตนและคนสามารถสนับสนุนวิทยุ

ชุมชนไดอยางสม่ําเสมอ  
 

1.6 ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อประโยชนสาธารณะ  

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อประโยชนสาธารณะเปนรูปแบบและวิธีการหนึ่งท่ีสถานีวิทยุชุมชน

สามารถใชสิทธิไดตามกฎหมาย ในการหารายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยุชุมชนท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายมาตรา 52 ของ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศ กสทช. เรื่อง กองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง 
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กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ พ.ศ. 2555 ซึ่งปจจุบันกําลังอยูในระหวาง

การกําหนดคุณสมบัติ ปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

ดังกลาวได  

 

5.3  แนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติใน

การขอรับใบอนุญาต 

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยางและขอเสนอแนะจากการ

ระดมความเห็นในเวทีประชุมกลุมยอยระดับภาคและเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระดับชาติ สามารถสรุป

เปนแนวทางและกลไกสําหรับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมี

คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 
 

1. กสทช. ตองสงเสริมใหชุมชนท่ีมีความพรอมเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตอยาง

ท่ัวถึงเพื่อใหสามารถประกอบกิจการบริการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยวิธีการท่ี

หลากหลาย ไดแก 

1.1  เปดโอกาสใหชุมชนท่ีมีความพรอมตามคุณสมบัติ ปจจัยความพรอมของชุมชน (คือ 

ชุมชนมีความตองการส่ือวิทยุชุมชน ชุมชนมีความพรอมท่ีจะรวมเปนเจาของ และชุมชนพรอมท่ีจะ

ขับเคล่ือนวิทยุชุมชนในฐานะสมบัติรวมของชุมชน) แสดงเจตจํานงในการขอรับการสนับสนุนเพื่อเปนผู

มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต 

1.2  มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนท่ีมีความพรอมเพื่อการคัดกรองท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการดังกลาวตองมีความโปรงใส เปนธรรม และนาเช่ือถือ  

 1.3  มีกระบวนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ โดย กสทช.ควรรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ และภาคประชาสังคมในทองถ่ิน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกชุมชนท่ี

แสดงเจตจํานงในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ท้ังนี้ ควรคํานึงถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน รวมถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ี

เกี่ยวของ โดยมีขอเสนอแนะใหกสทช.และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเตรียมความพรอมในดานตางๆ 

ดังตอไปนี้  

 

- สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรวิชาชีพในการจัดอบรมเตรียม

ความพรอมดานรายการ ดานเทคนิคและดานการบริหารจัดการของการประกอบกิจการ

บริการชุมชน 

- สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรวิชาชีพและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนใหเกิด

การกํากับดูแลกันเองดานเนื้อหาและการดําเนินงานของสถานีประเภทกิจการบริการชุมชน 
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- สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ ในการใหบริการตรวจสอบ ซอมแซม

เครื่องสงและอบรมดานเทคนิคของสถานีประเภทกิจการบริการชุมชน 

- สรางเครือขายใหมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมชุมชนและผูประกอบกิจการบริการ

ชุมชน 

 

2. กสทช. ตองสงเสริมใหมีกระบวนการอบรมบุคลากรดานตางๆ เพื่อสงเสริมบุคลากรในชุมชนท่ี

มีความพรอมใหมีความรูเพียงพอท่ีจะดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย

วิธีการตอไปนี้ 

2.1. สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน   

สถาบันการศึกษาในทองถ่ินท้ังระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูในทุกภูมิภาคนับเปน

ตนทุนอันสําคัญในการชวยเตรียมความพรอมของการประกอบกิจการบริการชุมชน เนื่องจากเปน

แหลงความรูและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการกระจายเสียง จากผลการศึกษาพบวาตัวแทนวิทยุชุมชนมี

ขอเสนอให กสทช. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในทองถ่ินโดย

มอบหมายใหสถาบันการศึกษาเหลานั้นทําหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชน

ในพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อเผยแพรความรูอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากบทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะสถาบันฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถานีวิทยุ

ชุมชนแลว สถาบันการศึกษาในทองถ่ินควรมีบทบาทใหคําปรึกษาและใหบริการแกสถานีวิทยุชุมชนใน

ยามมีเหตุจําเปน ซึ่งกสทช.ควรสรางเครือขายใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
 

2.2 จัดอบรมใหชุมชนมีความรูความเขาใจหลักการวิทยุชุมชนและกฎหมายและระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

การพัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนดวยกระบวนการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและ

ทักษะใหกับบุคลากรนั้นจะชวยใหการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โดยหัวขอการฝกอบรมควรครอบคลุมความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ความรูทางดานกฎหมาย

และระเบียบตาง ๆ วาดวยวิทยุชุมชน ความรูและทักษะดานการจัดรายการ การผลิตรายการ ดาน

เทคนิคและดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.1 ความรูความเขาใจหลักการวิทยุชุมชน กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การประกอบกิจการบริการชุมชน  แมผลการวิจัยจะพบวา กลุมตัวแทนวิทยุชุมชนสวนใหญจะเขาใจ

ในหลักการวิทยุชุมชนวาเปนวิทยุตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม คือ “เปนของชุมชน 

โดยชุมชนและเพื่อชุมชน” แตก็พบวา บางสวนยังตองการใหมีการตอกย้ําหลักการดังกลาวใหกับ

บุคลากรรุนใหมท่ีอาสาเขามาสืบทอดการดําเนินงานในสถานีเพื่อใหยึดมั่นในหลักการวิทยุชุมชน  
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อนึ่ง กสทช.ไดออกกฎระเบียบใหมๆท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการบริการชุมชนอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้น ผูประกอบกิจการบริการชุมชนจึงจําเปนตองเรียนรูและเทาทันการเปล่ียนแปลง 

ระเบียบดังกลาว เพื่อสามารถดําเนินการสถานีใหเปนไปหลักเกณฑและระเบียบท่ีกําหนด  

2.2.2 จัดอบรมดานการบริหารจัดการวิทยุชุมชน  การบริหารจัดการโดยชุมชนเปนหัวใจ

หลักของการบริหารงานวิทยุชุมชน แมผลการวิจัยจะพบวา สถานีวิทยุชุมชนชุมชนสวนใหญบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการโดยมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาท้ัง

ทางดานเทคนิคและการเงินหรือในยามมีเหตุจําเปนเรงดวน แตก็พบวาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีบริหาร

จัดการของสถานีวิทยุชุมชนเองยังตองการการเสริมศักยภาพดานการบริหารจัดการท้ังทางดานการ

ระดมทุน การจัดทําระบบบัญชี และการบริหารงานดานบุคลการ นอกจากนี้ การจัดอบรมหัวขอ

ดังกลาวจะชวยขยายความรูไปสูบุคลากรรุนใหม ใหพรอมเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานีอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2.2.3 จัดอบรมดานการจัดรายการวิทยุชุมชน  การฝกอบรมการจัดรายการวิทยุชุมชนถือ

เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยสาระสําคัญของการฝกอบรมนั้น ตัวแทนวิทยุชุมชนไดเสนอ

วา ควรมีการฝกอบรมต้ังแตความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายการประเภทตาง ๆ การเขียนบทรายการ

อยางงาย ๆ เทคนิคการจัดรายการเพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟง เทคนิคการส่ือสารใหเขาใจงาย 

ถายทอดไดอยางครบถวน และการผลิตรายการ เปนตน 

2.2.4 จัดอบรมดานเทคนิค การดูแลเครื่องสง และอุปกรณ  ปญหาทางดานเทคนิคถือเปน

ปญหาหลักของวิทยุชุมชนท่ัวไป ผลการวิจัยพบวา ตัวแทนวิทยุชุมชนตองการใหสถาบันการศึกษา

ทองถ่ินจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถานีเพื่อใหสามารถดูแล บํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องสงใน

เบ้ืองตน ไปจนถึงการแกไขปญหาทางดานเทคนิคท่ีซับซอน เชน การแกไขปญหาเมื่อเครื่องสงขัดของ 

รวมท้ังการแกปญหาเรื่องคล่ืนแทรกและคล่ืนรบกวน นอกจากนี้ กลุมตัวแทนของวิทยุชุมชนยังได

เสนอให กสทช.จัดต้ังศูนยบริการทางดานเทคนิคในแตละภูมิภาคในรูปของศูนยบริการระดับกลุม

จังหวัด เพื่อเปนศูนยซอม ศูนยใหคําปรึกษาดานเทคนิคอยางใกลชิดและท่ัวถึง เพื่อจะไดลดตนทุน

คาใชจายดานเทคนิคใหกับสถานีวิทยุชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา ตัวแทนวิทยุชุมชนตองการเพิ่มศักยภาพท้ังดานความรูและทักษะในดานตาง ๆ 

โดยไดเสนอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สนับสนุน

งบประมาณเพื่อจัดกระบวนการอบรมบุคลากรดานตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมใหมีความรูเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและยังยืน  
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3. กสทช.ตองสงเสริมการเตรียมความพรอมในขอรับใบอนุญาต 

จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนมีความสับสนเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้ันตอนการขอรับ

ใบอนุญาต อันเนื่องมาจากขอจํากัดและปจจัยหลายประการ ดังนั้น เพื่อสงเสริมการใชสิทธิเสรีภาพทางการ

ส่ือสารของประชาชน กสทช. ควรตองอํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตใหกับชุมชนท่ีมีความพรอมใน

การจัดต้ังและดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนอยางเปนระบบ กลาวคือ จัดอบรมช้ีแจงข้ันตอนการขอรับใบอนุญาต 

การเตรียมเอกสาร การรวบรวมหลักฐาน และการกรอกใบสมัครขอรับใบอนุญาต โดยแยกกลุมท่ีจะช้ีแจงให

เหมาะสมกับประเภทของการประกอบกิจการท่ีประสงคจะขอรับใบอนุญาต ท้ังนี้ กสทช.ควรต้ังศูนยตอบขอ

ซักถาม (Call Center) เพื่อตอบคําถามและขอสงสัยจากผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูประกอบกิจการบริการชุมชน

หรือผูประสงคจะขอใบอนุญาตผูประกอบกิจการบริการชุมชน  

กสทช.ควรจัดทําขอมูลและเผยแพรใหประชาชนรับทราบผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

เชน คูมือและเว็บไซตเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต อนึ่ง ควรมอบหมายให กสทช. ระดับภาคมีภาระรับผิดชอบ

ในการใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต ท้ังนี้ กสทช. ควรรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค ในการใหบริการตรวจสอบเครื่องสงใหไดคุณภาพตามมาตรฐานอยางมี

ประสิทธิภาพและเรียกเก็บคาบริการในอัตราท่ีเปนธรรม 

นอกจากนั้น ยังมีขอเสนอแนะใหสถานีรวมตัวกันเปนเครือขายวิทยุชุมชนเพื่อทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง

ในระดับภาคในการใหคําแนะนําและหนุนชวยสถานีวิทยุชุมชนท่ีประสงคจะขอใบอนุญาต เชน ใหความ

ชวยเหลือแนะนํากระบวนการติดตอประสานงาน การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทําหลักฐาน โดยกสทช.ควร

เอื้ออํานวยใหเกิดการรวมกลุมกันเองของสถานีวิทยุชุมชน นอกจากนี้ กสทช. ควรยกเวนหรือลดคาธรรมเนียม

ในการตรวจสอบเครื่องสงใหกับวิทยุชุมชนในระยะเริ่มแรกของการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน เพื่อเปนการสงเสริม

ใหประชาชนใชสิทธิการส่ือสารตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ  

จากท่ีอภิปรายขางตนสามารถสรุปเปนแนวทางการสงเสริมการเตรียมความพรอมในขอรับ

ใบอนุญาตเปนประเด็น ดังนี้ 

1. กสทช. ตองมีระบบในการอํานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต 

2. จัดอบรมช้ีแจงการเตรียมเอกสาร การรวบรวมหลักฐาน และการกรอกใบสมัครขอรับ

ใบอนุญาต 

3. กสทช.ควรต้ังศูนยบริการตอบขอซักถาม (Call Center) เพื่อตอบคําถามและขอสงสัย

จากผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูประกอบกิจการบริการชุมชนหรือผูประสงคจะขอใบอนุญาตผูประกอบ

กิจการบริการชุมชน 

4. จัดทําและเผยแพรขอมูลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย เชน คูมือและเว็บไซต

เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต 

5. มอบหมายให กสทช. ระดับภาคใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการขอ

ใบอนุญาต 
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6. กสทช. ควรรวมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค ในการใหบริการ

ตรวจสอบเครื่องสงใหไดคุณภาพตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

7. สถานีวิทยุชุมชนควรมีการรวมตัวกันเปนเครือขายวิทยุชุมชนเพื่อทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง

ในระดับภาคในการใหคําแนะนําและหนุนชวยสถานีวิทยุชุมชนท่ีประสงคจะขอใบอนุญาต เชน 

กระบวนการติดตอประสานงาน การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทําหลักฐาน  

8. กสทช. ควรยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบเครื่องสงใหกับวิทยุชุมชนใน

ระยะเริ่มแรกของการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน 

  

4. สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ   

สํานักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ควร

สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนท่ีมีความพรอมในการดําเนินการสถานีประเภทกิจการบริการชุมชน  

โดยมีแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณ ดังตอไปนี้  

1. การสนับสนุนงบประมาณกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน ไดแก คาเครื่องสงตามมาตรฐานท่ี 

กสทช. กําหนด คาเสาอากาศ เปนตน  

2. การสนับสนุนงบประมาณคาใชจายระหวางการดําเนินงานสถานีวิทยุ โดยควร

กําหนดใหสถานีสามารถขอรับการสนับสนุนไดในสัดสวนรอยละ 60 ของคาใชจายสถานี โดมีกรอบ

ระยะเวลา 5 ป หลังจาก 5 ป และเมื่อสถานีมีวิธีการหารายไดแลว กสทช.อาจกําหนดใหสถานีขอรับ

การสนับสนุนไดในสัดสวนไมเกินรอยละ 50 (อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, 27 กรกฎาคม 2556)  

3. การสนับสนุนงบประมาณการสงเสริมความรู ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

งบประมาณในระหวางการดําเนินงานสถานีวิทยุ ไดแก  

3.1  ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบและวิธีการระดมทุน  

3.2  จัดอบรมดานการทําบัญชีรายรับ-รายจาย  

อนึ่ง อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ (27 กรกฎาคม 2556) ไดเสนอแนะใหสถานีวิทยุชุมชนจัดทําบันทึก

เชิงสถิติของงบประมาณและคาใชจายของสถานี โดยจัดทําเปนตารางรายรับ-รายจาย แยกเปน

หมวดหมูท่ีชัดเจน โดยทําสถิติยอนหลังไป 5-10 ป เพื่อการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานีและ

เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ  

 

5.  กสทช.ควรสงเสริมความพรอมดานเทคนิค เพื่อดูแล แกไขปญหา ท้ังระยะสั้นและ      

ระยะยาว  

จากผลการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักการวิทยุชุมชนนั้น พบวาปญหาหลักของ

การดําเนินงานคือปญหาดานเทคนิค ไดแก ดานเครื่อง (หมายถึง เครื่องสงและอุปกรณการออกอากาศ) ดาน
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คน (คือ อาสาสมัครท่ียินดีมาชวยดูแลงานดานเทคนิคเพื่อควบคุมเครื่องมือใหออกอากาศได) และดานความรู 

(คือ บุคลากรท่ีมีความรูเพียงพอท่ีจะซอมเครื่องสงอุปกรณเมื่อชํารุดเสียหาย) ดังนั้น กสทช. จึงควรสนับสนุนให

สถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมดานเทคนิคดังตอไปนี้  

1. การจัดต้ังกองทุนดานเทคนิคเพื่อเปดโอกาสใหสถานีกูยืมกรณีเครื่องสง/อุปกรณ

ออกอากาศเสีย 

2. การจัดต้ังศูนยใหบริการตรวจสอบ และซอมแซมเครื่องสงและอุปกรณในระดับภูมิภาค 

3. การจัดทําคูมือดานเทคนิค เพื่อดูแลรักษาเครื่องสงและอุปกรณ รวมท้ังแกไขปญหาดาน

เทคนิคเบ้ืองตน 

4. การจัดอบรมดานการดูแลบํารุงรักษาเครื่องสง อุปกรณและการบันทึกรายการ 

 

6.  กสทช.ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการตรวจสอบและการกํากับดูแลกันเอง 

มีเสียงสะทอนจากผูเกี่ยวของวาการกํากับดูแลผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนภายหลังท่ีไดรับ

ใบอนุญาตช่ัวคราวยังไมท่ัวถึง สถานีท่ีดําเนินการโดยถูกตองตามหลักการยังไมไดรับการคุมครองสิทธิ ท้ังใน

กรณีมีการรบกวนคล่ืนความถ่ีกันเองและในกรณีการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขของ

ใบอนุญาตท่ีไดรับในแตละประเภท ซึ่งในกรณีนี้ กสทช.อาจสงเสริมใหมีกลไกการมีสวนรวมในระดับพื้นท่ี โดย

ใหมีการรวมตรวจสอบเฝาระวัง เชน สงเสริมใหมีการรวมกลุมของผูประกอบการเพื่อใหเกิดการดูแลกํากับ

กันเอง หรือกํากับดูแลโดยเครือขายหรือกลุมคนท่ีเปนผูบริโภค โดย กสทช.ตองใหการสนับสนุนอยางเปน

รูปธรรมใหมีการรวมกลุมองคกรวิชาชีพเพื่อสรางมาตรฐาน จริยธรรมของกลุมวิทยุชุมชนเพื่อใชในการกํากับ

ดูแลกันเอง หรืออาจจะลดคาธรรมเนียมบางอยางแกผูท่ีสังกัดองคกรวิชาชีพท่ีมีพันธะสัญญาวาจะกํากับดูแล

กันเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนตน โดยอาจมีแนวทางดังนี้ 

1. กสทช. ควรเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมกําหนดเกณฑในการกํากับดูแลกันเองตาม

หลักเกณฑและกติกาสากลของวิทยุชุมชน 

2. รวมมือกับสถาบันวิชาชีพและภาคประชาสังคมในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแล

กันเอง 

3. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและกํากับดูแลกันเองอยางเปนระบบ 

 

7.  กสทช. ควรสงเสริมความพรอมดานรูปแบบการจัดรายการและเนื้อหารายการท่ี

สอดคลองกับหลักการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน 

เนื้อหาและรูปแบบรายการของวิทยุชุมชน ควรแตกตางจากเนื้อหาและรูปแบบของวิทยุในส่ือ

กระแสหลัก ท้ังนี้เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในการรับฟงเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน และยึด

เปาหมายในการสรางประโยชนสาธารณะใหกับชุมชน ท้ังนี้ ชุมชนควรมีสวนรวมในการพิจารณาวางแผนหรือ

เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําผังรายการ โดยเนื้อหารายการควรสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
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กสทช. ควรสงเสริมความพรอมดานรูปแบบการจัดรายการและเนื้อหารายการเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการของวิทยุชุมชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดทําหลักสูตรการจัดรายการและคูมือการผลิตรายการวิทยุชุมชน โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับ การจัดทําผังรายการท่ีมีสัดสวนเนื้อหาตามท่ีกฎหมายกําหนด / กระบวนการจัดทําผังรายการ

สะทอนการมีสวนรวมของชุมชน  

2. จัดอบรมการผลิตรายการและการจัดทําผังรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน  โดยคํานึงถึงบริบททางดานภาษาและวัฒนธรรมในแตละชุมชน ซึ่งหัวขอท่ีตองการจัดใหมีการ

อบรม ท่ีจําเปน อาทิ เชน  

2.1  การเปนผูประกาศ  

2.2  การผลิตรายการวิทยุชุมชน 

2.3  เทคนิคการจัดรายการวิทยุ 

2.4  การเปนผูส่ือขาวชุมชน  

2.5  การจัดทํารายการผานอินเทอรเน็ต 

2.6  เทคนิคการบันทึกรายการ 

2.7  จัดต้ังศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนารายการรวมถึงมีแหลงสารสนเทศ

ท่ีจําเปนตอการพัฒนาเนื้อหาและการจัดรายการ เชน เว็บไซต หองสมุดรายการสารคดีวิทยุเพื่อให

สถานีวิทยุสามารถนําไปใชประโยชนท้ังการใชเปนตัวอยางหรือใชเพื่อการคนควา 

 

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานี

วิทยุชุมชนในประเทศไทย ไดนําเสนอขอมูลจากผลการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชนในประเทศไทยเพื่อประโยชนในการพิจารณาแนวทางและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมี

คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนตอไป 

 



 

บทที ่6 

รางกรอบแนวทางในการกําหนดคุณสมบัต ิปจจยัความพรอมของสถานีวิทยชุุมชน 
 

โครงการวิจัยฯไดนําขอมูลท่ีไดสังเคราะหและอภิปรายภายใตกรอบแนวคิดของหลักการบริหารจัดการ 

5 M  และ หลักการตลาด 4 P ในบทท่ี 5 มาจัดทําเปนรางกรอบแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติและปจจัย

ความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย เพื่อประโยชนในการคัดกรองวิทยุ

ชุมชนและเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชน เพื่อตอบโจทยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ ไดแก 

1. เพื่อการศึกษาคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อศึกษากรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของประเทศ

ไทย 

 3. เพื่อศึกษากรอบแนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมให

เปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการ

ชุมชน 

  ท้ังนี้ จะไดนําเสนอเปนประเด็นตามลําดับ ดังตอไปนี้  

 

6.1 รางกรอบแนวทางการกําหนดคุณสมบัติ ปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ  

ปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

ประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ ปจจัยความพรอมของชุมชน  

คุณสมบัติของสถานี และปจจัยความพรอมของสถานี ซึ่งสามารถนํามากําหนดแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
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6.1.1 ปจจัยความพรอมของชุมชน 

ลําดับ ปจจัยความพรอมของ

ชุมชน 

เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

1. ชุมชนมีความตองการ

ส่ือวิทยุชุมชน 

 

1.1 ชุมชนตองการชองทางการส่ือสารแนว

ร ะ น า บ ใ น ชุ ม ช น  เ พื่ อ ส่ื อ ส า ร

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

- ชุมชนรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังวิทยุชุมชน 

- ชุมชนกําหนดวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังสถานีเพื่อ 

  1.2 ชุมชนตองการส่ือท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ี

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

โดยเฉพาะเนื้ อหา ท่ี ถูกละเลยการ

นําเสนอในส่ือกระแสหลัก 

1.3 ชุมชนตองการมีส่ือทางเลือกเพื่อเปน

ปากเปนเสียงใหชุมชน และปกปอง

สิทธิของชุมชน  

สถานีวิทยุชุมชนสามารถแสดงหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

- การมีสวนรวมของบุคคล/กลุม/องคกร

ตางๆ ในชุมชน ในการจัดต้ังสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- วัต ถุประสงคของการ จัด ต้ังสถานี ท่ี

ครอบคลุมถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

หรือหลายลักษณะรวมกัน ดังตอไปนี้ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรูในชุมชน 

-  การนําเสนอเนื้อหาตามความ

ตองการของชุมชน โดยเฉพาะเนื้อหาท่ี

ถูกละเลยการนําเสนอในส่ือกระแสหลัก 

-  การปกปองและรักษาสิทธิชุมชน 

2. 

 

 

ชุมชนพรอมมีสวนรวม

  

 

2.1 ชุมชนพรอมมีสวนรวมเปนเจาของ 

2.2 ชุมชนพรอมมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ 

2.3 ชุมชนพรอมมีสวนรวมดําเนินงาน 

สถานีวิทยุชุมชนสามารถแสดงหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

- บุคคล/กลุม/องคกรตางๆ ในชุมชนรวม

มีสวนรวมรับผิดชอบในฐานะเจาของ

สถานีวิทยุชุมชนรวมกัน เชน รายช่ือผู

บริจาคเงินใหแกสถานี เปนตน 

- ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินงานสถานีฯ มาจากสมาชิกใน

ชุมชน 

- อาสาสมัครของสถานีมาจากสมาชิกใน

ชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน

อาสาสมัครท้ังหมด 
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6.1.2 คุณสมบัติของสถานี 

ลําดับ คุณสมบัติสถานี เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

1. 

 

 

 

 

ชุ ม ชน เป น เ จ า ขอ ง

รวมกัน 

 

 

 

1.1  สมาชิกชุมชนใหความเห็นชอบใน

การจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนและเปน

เจาของรวมกัน  

สถานีวิทยุชุมชนสามารถแสดงหลักฐานขอใดขอ

หนึ่งหรือหลายขอรวมกัน ดังตอไปนี้ 

- รายงานการประชุมของประชาคมชุมชนท่ีตก

ลงวาจะจัดต้ังวิทยุชุมชน 

- รายช่ือคณะกรรมการจัดต้ังสถานีท่ีเปนสมาชิก

ในชุมชน 

  1.2 คนในชุมชนรวมบริจาคเงิน/ส่ิงของ/

ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินการ

สถานี รวมถึงใหการอุดหนุนทาง

การเงินแกสถานี ท่ีไมใชในรูปแบบ

การโฆษณา หรือการแสวงหากําไร

ทางธุรกิจ หรือการแลกเปล่ียนทาง

ธุรกิจ  

สถานีสามารถแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้  

- รายช่ือผูบริจาค เงิน เครื่องสง และอุปกรณ

ตางๆ  ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการ

ดําเนินงานสถานี เชน ท่ีดิน เปนตน โดยรายช่ือ

ผูบริจาคขางตน ตองเปนสมาชิก/กลุม/องคกร

ในชุมชน หรือพิสูจนไดวามีเจตนาเพื่อประโยชน

ของชุมชน 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนมีการสวนรวม

ในการดําเนินงานของ

สถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 คนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานี 

2.2 คนในชุมชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสถานี 

2.3 คนในชุมชนมีสวนรวมในการให

ขอเสนอแนะและประเมินผลสถานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

สถานี วิ ทยุ ชุมชนสามารถแสดงหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

- รายช่ือคณะกรรมการสถานี จํานวนไมนอย

กวา 5 คน ซึ่งมาจากสมาชิกในชุมชน และ 

ไมใชบุคคลท่ีมีนามสกุลเดียวกัน 

- อาสาสมัครของสถานีซึ่งมาจากสมาชิกใน

ชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ของอาสาสมัคร

ท้ังหมด 

- สถานีจัดชองทางใหคนในชุมชนสามารถมีสวน

ร ว ม ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จส อ บ แ ละ ใ ห

ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการและการ

ดําเนินงานสถานี  

- หลักฐานการแสดงความคิดเห็นหรือการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานี โดย

สมาชิกในชุมชน เชน รายงานการประชุมท่ี

บันทึกขอเสนอแนะจากคนในชุมชน หรือ

หลักฐานการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

ตามขอเสนอแนะของคนในชุมชน เปนตน 
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ลําดับ คุณสมบัติสถานี เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีต อ งนํ า เสนอ

รายการเพื่อประโยชน

ของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร า ยก า รข อ ง สถา นี คว รมี ลั กษ ณะ

ดังตอไปนี้  

3.1 มุงตอบสนองความตองการของ

กลุมท่ีหลากหลายในชุมชน  

3.2 นําเสนอเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอ

สาธารณะ และสนับสนุนการแสดง

ความคิดเห็นไดโดยเสรี  

3.3 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในมิติตางๆตามกรอบท่ีระบุ

ไวในประกาศ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

เชน การเสริมสรางประชาธิปไตย 

การเสริมสรางสิทธิพลเมือง การลด

ปญหาความยากจน การสราง        

ธรรมาภิบาล และการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน     

เปนตน 

3.4 ทําหนาท่ีปกปองสิทธิชุมชน และ

คุมครองสิทธิอันชอบธรรมของ

บุคคลในชุมชน  

สถานีวิทยุชุมชนสามารถแสดงหลักฐานเชิง

ประจักษท่ีแสดงใหเห็นวารายการของสถานีมี

ลักษณะตามขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกัน 

อยางตอเนื่องไมนอยกวาสองป ดังตอไปนี้ 

- ผังรายการของสถานีซึ่งมีสัดสวนรายการท่ี

เปนสาระประโยชนไมนอยกวารอยละ 70 

- มีรายการท่ีสะทอนถึงความตองการดาน

เนื้อหาของกลุมท่ีหลากหลายในชุมชน 

- มีรายการท่ีมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนตามกรอบท่ีระบุไวใน

ประกาศ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

- มีรายการท่ีปกปองสิทธิชุมชน และคุมครอง

สิทธิอันชอบธรรมของบุคคลในชุมชน 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ไม มี โ ฆษณาและ ไ ม

แสวงหากําไรในทาง

ธุรกิจ 

 

 

 

 

รูปแบบการหารายไดของสถานี มาจาก 

การรับบริจาคและการรับการอุดหนุน

จากสมาชิกในชุมชน หรือรายไดทางอื่น

ซึ่งมิใชการโฆษณาและการแสวงหากําไร

ในทางธุรกิจ และตองไมสงผลกระทบ

ใดๆ ตอการบริหาร จัดการและการ

ดําเนินงานสถานี  

สถานีวิทยุชุมชนสามารถแสดงหลักฐานอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

- วัตถุประสงคของสถานีตองระบุชัดเจนวาไมรับ

โฆษณาและไมแสวงหากําไรทางธุรกิจ 

- รายช่ือผูบริจาคท่ีไมไดแลกเปล่ียนประโยชน

ทางธุรกิจกับสถานี 

- ผังรายการท่ีสนับสนุนวาสถานีทําหนาท่ีเพื่อ

ประโยชนของชุมชนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

เปนตน 
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ลําดับ คุณสมบัติสถานี เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

5. ไมถูกแทรกแซงหรือ

ค ร อ บ งํ า จ า ก ก ลุ ม

การเมือง กลุมธุรกิจ 

กลุมอิทธิพลใดๆ 

สถานีตองดําเนินงานโดยธํารงไวซึ่งความ

เปนอิ สระในการ เข า ถึ งขอมู ล การ

นําเสนอเนื้อหา และการส่ือสารของ

ชุมชน   

สถานี วิ ทยุ ชุมชนสามารถแสดงหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

- ผังรายการของสถานี ซึ่งมีสัดสวนรายการท่ี

สะทอนความตองการของชุมชน หรือสัดสวน

รายการท่ีผลิตเองในชุมชนในสัดสวนไมนอย

กวารอยละ 50 ของรายการท้ังหมด 

 

 

6.1.3 ปจจัยความพรอมของสถานี 

การวิเคราะหปจจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนไดพิจารณาตามกรอบแนวคิดของหลักการบริหาร

จัดการ 5 M โดยสามารถนํามาจัดทํารางเกณฑและแนวทางกําหนดตัวบงช้ีตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับ เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

1. ความพรอมดานบุคลากร 

1. หัวหนาสถานี/

ผูอํานวยการสถานี 

มาจากคนในชุมชนดวยกระบวนการสรร

หาท่ีเหมาะสม   

 

 มีกระบวนการสรรหาหัวหนาสถานีดวยวิธีการใหชุมชน

มีสวนรวม เชน การเลือกจากตัวแทนของกลุมตางๆใน

ชุมชน การเลือกกันเองในชุมชน และการเสนอช่ือผูท่ี

เหมาะสม เปนตน 

2. กรรมการสถานี 2.1 มาจากคนในชุมชนดวยกระบวนการ

สรรหาท่ีเหมาะสม   

 

 มีกระบวนการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานีดวยวิธีการ

ใหชุมชนมีสวนรวม เชน การเลือกจากตัวแทนของกลุม

ตางๆในชุมชน การเลือกกันเองในชุมชน และการเสนอ

ช่ือผูท่ีเหมาะสม  เปนตน 

2.2 องคประกอบของคณะกรรมการ 

ควรมาจากกลุมท่ีหลากหลาย ตาม

บริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต

ละพื้นท่ี 

 กําหนดองคประกอบใหคณะกรรมการตองมาจากกลุม

ตางๆ  ดังตอไปนี้ อาทิ เชน ผูแทนกลุมอาชีพ ผูแทน

กลุมผูหญิง เด็กและเยาวชน ผูแทนกลุมผู สูงอายุ  

ผูแทนกลุมชาติพันธุ  และ ผูแทนกลุมรณรงค ใน

ประเด็นตางๆ เปนตน โดยเปดโอกาสใหมีความ

ยืดหยุนตามเงื่อนไข และบริบททางสังคมวัฒนธรรม

ของแตละพื้นท่ี 

2.3 จํานวนกรรมการท่ีเพียงพอตอการ

บริหารจัดการสถานี 
 ไมนอยกวา 5 คน  
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ลําดับ เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

1. ความพรอมดานบุคลากร 

 2.4 คุณสมบัติของหัวหนา/

คณะกรรมการสถานี 

- เปนผูท่ีชุมชนใหการยอมรับ (การพิสูจนการยอมรับ

อาจมาจากการสรรหาโดยวิธีท่ีเหมาะสม) 

- มีความเสียสละ ซื่อสัตย รับผิดชอบ  

- มีความเขาใจหลักการวิทยุชุมชน* 

- มีความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ เชน การจัด

รายการ ดูแลดานเทคนิค การเงิน-บัญชี มีศักยภาพ

ในการระดมทุน มีทักษะในการประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ* 

(*หมายเหตุ ควรเปนบทบาทของ กสทช. ท่ีตองพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของสถานีในดานท่ีระบุ) 

3. อาสาสมัคร  คุณสมบัติของอาสาสมัครของสถานีวิทยุ

ชุมชน 

 

- เปนสมาชิกในชุมชนท่ีอาสาเขามาชวยทํางานในดาน

ตางๆ ของสถานี  เชน จัดรายการ ดูแลเทคนิค 

การเงิน การระดมทุน และอื่นๆ 

- เนนระบบอาสาสมัครโดยไมรับคาตอบแทน  

- มีความเขาใจหลักการวิทยุชุมชน  

4. เจาหนาท่ีประจํา 

(*ข้ึนกับสถานี)  

4.1 หนาท่ี  

 

 

 ดูแลดานเทคนิค การเปด-ปด และดูแลความเรียบรอย

ของสถานีหรือหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีสถานีมอบหมายเชน 

จัดรายการแทนเมื่ออาสาสมัครติดภารกิจ 

4.2 จํานวน  อยางนอย 1 คน 

4.3 ลักษณะการใหคาตอบแทน  อาจมีคาตอบแทนเปนรายเ ดือน หรือให เปนค า

สวัสดิการ ข้ึนกับการตกลงระหวางสถานีและเจาหนาท่ี

ประจํา* 

(*หมายเหตุควรเปนบทบาทของ กสทช.  ท่ีตอง

สนับสนุนคาใชจาย กรณีสถานีมีความจําเปนตองมี

เจาหนาท่ีประจํา) 

 

 

 

 

 



255 
  

ลําดับ เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

2. ความพรอมดานการเงิน 

  วางแผนเพื่อรองรับคาใชจายในการ

ดําเนินงานสถานีไวลวงหนา   

 

- ขอมูลจากการทําเวทีประชุมกลุมยอย แสดงใหเห็น

วา สถานีควรจัดเตรียมคาใชจายในชวงกอต้ังสถานี

โดยเฉล่ียประมาณ ๒ แสนบาท/ตอสถานี 

- สถานีควรจัดเตรียมคาใชจายในการดําเนินงานของ

สถานี (คาไฟฟา โทรศัพท อินเทอรเน็ต คาซอม

เครื่องสง) ประมาณ 80,000-100,000 บาท/ป  

- สถานีควรเตรียมหารูปแบบและวิธีการหารายไดเพื่อ

ดําเนินการสถานีอยางยั่งยืน 

  การแสวงหารายได ของสถานี ต อ ง

สะทอนการมีสวนรวมของชุมชนและไม

พึ่งพิงรายไดจากโฆษณา 

 - ชุมชนบริจาคเปนรายเดือนหรือรายครั้ง  

 - ชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน  

  แสวงหาการสนับสนุนจากองคกรภายใน

ชุมชน และ/หรือ องคกรภายนอกชุมชน

ท่ีมีเปาหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ 

โดยเฉพาะเปาหมายท่ีสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของสถานี 

- มีการสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน และ/หรือ 

องคกรภายนอกชุมชนท่ีมีเปาหมายเพื่อประโยชน

สาธารณะ  

  รับการสนับสนุนจาก กสทช.  ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาใน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ* 

(*หมายเหตุกสทช.ตองใหการสนับสนุนอยางนอยรอยละ 60 

ของรายจายท้ังหมดของสถานี ในชวง 5 ปแรก หลังจากท่ี

สถานีเรียนรูวิธีการหารายไดดวยตนเองแลว กสทช.ควรใหการ

สนับสนุนรอยละ 50) 
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ลําดับ เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

3. ความพรอมดานเนื้อหา 

  ผังรายการสะทอนการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

 

 - มีกระบวนการรับฟงความตองการของชุมชน 

 - มีการพิจารณาความพรอมของอาสาสมัคร 

- มีการพิจารณาผังรายการรวมกันของกรรมการสถานี

โดยคํานึงถึงความตองการของคนฟงและความพรอม

ของอาสาสมัคร 

  รายการท่ีผลิตเองโดยสถานี ควรสะทอน

การมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนด

เนื้อหาและกระบวนการผลิต  

 - รายการท่ีผลิตเองในชุมชนควรมีมากกวารายการ

ถายทอดสัญญาณจากสถานีอื่นในสัดสวนรอยละ   

 60 :40 

 - รายการท่ีถายทอดสัญญาณมาจากท่ีอ่ืนควรเปน

ประโยชนตอชุมชนในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

- เปนรายการท่ีเกี่ยวของกับชุมชนหรือชุมชนมี

สวนไดสวนเสีย 

- เปนรายการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

  สัดสวนเนื้อหารายการ ควรเนนรายการ

สาระความรูมากกวารายการบันเทิง 

 

 

- สัดสวนรายการประเภทขาวสาร สาระความรูควรมี

ไมนอยกวา รอยละ 70  

-สัดสวนรายการประเภทบันเทิงไมควรเกิน รอยละ 30  

  เนื้ อหารายการมุ งตอบสนองความ

ตองการ และ ประโยชนของชุมชน เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- มีการเสนอรายการท่ีตอบสนองความตองการของ

ชุมชน และไมสามารถรับฟงไดจากส่ือกระแสหลัก 

โดยควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- รายการท่ีนําเสนอขาวสารชุมชน  

- สะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

- ปกปองสิทธิชุมชน และปกปองสิทธิอันชอมธรรมของ

บุคคล  

- ตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมตางๆในชุมชน   

- ธํารงอัตลักษณชุมชน 

- เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชน  เชน 

การเตือนภัย  แจงเหตุฉุกเฉินเปนตน 
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ลําดับ เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

4.  ความพรอมดานเทคนิค 

  สถานีมีการดูแล และควบคุม

ประสิทธิภาพ และคุณภาพดานเทคนิค 

 - สถานีมีการจัดการไมใหการออกอากาศของสถานีไป

รบกวนคล่ืนความถ่ีอื่น  

- สถานีมีการกําหนดวิธีการไดมาและการดูแลอุปกรณ

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

  สถานีมีการบันทึกรายการ   สถานีมีการบันทึกรายการดวยวิธีการตางๆเพื่อการ

ตรวจสอบยอนหลังได 

5.  ความพรอมดานการบริหารจัดการ  

1. มีระบบการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม 

มีการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

ไดแก มีการวางแผน การจัดองคการ 

การช้ีนําและการกํากับดูแล 

- มี ก า ร ว า ง แผน กา ร ก อ ต้ั ง ส ถ านี โ ดย กํ าห น ด

วัตถุประสงคของสถานีท่ีชัดเจน 

- มีการจัดโครงสรางองคกรโดยการแบงงานกันทําเปน

ฝายตางๆ 

- มีการช้ีนําและกํากับดูแลโดยหัวหนาสถานีและ

คณะกรรมการสถานีดวยวิธีการท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ 

2. มีการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการท่ีสะทอนการมีสวน

รวมของสมาชิกในชุมชน  

- มีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เพื่อ 

ปรึกษาหารือในประเด็นการดําเนินงานและการ

พัฒนางานของสถานี  

- มีชองทางท่ีหลากหลายในการเปดรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชน  

 สถานีมีการบริหารงานดวยความรับผิด

รับชอบ (Accountability)  

มีชองทางรับเรื่องรองเรียนและมีกลไกในการแกไข

ปญหา 

มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใส  

ตรวจสอบได 

 

 

 

- มีการบันทึกการประชุมดวยวิธีการตางๆท่ีสามารถ

เปนหลักฐานในการตรวจสอบได 

- สถานีมีการบันทึกรายการดวยวิธีการตางๆเพื่อการ

ตรวจสอบยอนหลังได 

- มีการจัดทําและเปดเผยบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อให

ชุมชนตรวจสอบได 
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6.2 รางกรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของประเทศไทย 

 การวิเคราะหความพรอมของวิทยุชุมชนโดยใชหลักการตลาด 4 P มาเปนกรอบการพิจารณานั้นเปน

ความพยายามท่ีจะสนับสนุนใหวิทยุชุมชนสามารถดําเนินการและสรางความเขมแข็งไดอยางยั่งยืน ผลการ

วิเคราะหตามหลักการตลาด 4P สามารถสรุปใหเปนแนวทางการจัดทํารางกรอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการ

หารายไดของผูประกอบกิจการบริการชุมชนของประเทศไทย ดังนี้ 

 

6.2.1 กรอบแนวทางการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน 
 

เกณฑ แนวทางกําหนดตัวบงช้ี 

1. ตองไมหารายไดจากการโฆษณา 

 

ไมมีการโฆษณาสินคาหรือบริการทางสถานีวิทยุชุมชนไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(รวมถึงการไมเอยถึงช่ือสินคา หรือสรรพคุณสินคาในรายการ ไมเปดเพลงเพื่อแลก

กับคาตอบแทนจากบริษัทหรือคายเพลง เปนตน) 

2. ตองไมหารายไดจากการแสวงหา

กําไรในเชิงธุรกิจ  

 

ไมใชสถานีหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานีเปนชองทางแสวงหากําไร (เชน รับ

คาตอบแทนจากบริษัทเอกชนเพื่อเขามาจัดรายการสงเสริมสินคา หรือใหผูจัด

รายการของสถานีกลาวพาดพิงถึงช่ือและสรรพคุณสินคา เพื่อผลใหผูฟงมีทัศนคติท่ี

ดีตอสินคานั้นๆ เปนตน) 

3. ตองไมหารายไดท่ีมีผลกระทบตอ

ความเปนอิสระตอการดําเนินงาน

ของทางสถาน ี

ไมรับรายไดท่ีมีผลใหนําเสนอรายการท่ีเอื้อประโยชนตอกลุมการเมืองและกลุม

ธุรกิจเอกชน 

4. สงเสริมรูปแบบการหารายไดท่ี

เนนการมีสวนรวมของชุมชนและ

องคกรในทองถ่ิน 

-ใหชุมชนมีสวนรวมในการหารายได เชน การจัดระดมทุน การจัดงานบุญ การรับ

บริจาคในชุมชน เปนตน 

- เปดโอกาสใหกลุม/องคกรในทองถ่ินเชน วัด โรงเรียน สาธารณสุข สหกรณออม

ทรัพย มีสวนรวมในการบริจาคหรือการหารายได  

 

6.2.2 กรอบรูปแบบและวิธีการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน 
 

รูปแบบการหารายได วิธีการหารายได 

1. ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิก

ในชุมชน 

 

- ขอรับบริจาคเปนเงิน 

- เปนครั้ง 

- เปนรายเดือน 

- รูปแบบอื่นๆ เชน การถวายสิบลดในชุมชนชาวคริสต 

- ขอรับบริจาคเปนส่ิงของสําหรับใชในการดําเนินงานสถานี 
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รูปแบบการหารายได วิธีการหารายได 

2. ขอรับการสนับสนุนจาก

บุคคลท่ัวไป 

- ขอรับบริจาคเปนเงิน/ส่ิงของจากบุคคลภายนอกท่ีมาเยี่ยมชมสถานี 

- ขอรับบริจาคเปนเงินโดยการต้ังกลองรับบริจาคในสถานท่ีตางๆ เชน วัด 

โรงเรียน 

- ขอรับบริจาคเปนเงิน/ส่ิงของระหวางการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานีวิทยุ

ชุมชน  

3. ขอรับการสนับสนุนจาก

องคกรภายในชุมชน 

- ขอรับบริจาคเปนเงิน/ส่ิงของจากองคกรในพื้นท่ี เชน โบสถ วัด โรงเรียน 

เทศบาล สหกรณ และอื่นๆเพื่อใชจายในวัตถุประสงคตางๆ เชน  

ก. การขอรับการสนับสนุนคาใชจายประจําของสถานี 

ข. การขอรับการสนับสนุนในภาวะท่ีสถานีประสบปญหาเครื่องสงเสีย 

4. ขอรับการสนับสนุนจาก

องคกรภายนอก 

- ขอรับทุนสนับสนุนจากองคกรนอกพื้นท่ีซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน

สาธารณะและไมแสวงหากําไรทางธุรกิจ  เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภา

พัฒนาการเมือง สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มูลนิธิเพื่อนหญิง สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย 

(สปร.) มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ มูลนิธิอาสาเพื่อคุมครอง

ผูบริโภค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และอื่นๆ 

- เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ เชน สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)มูลนิธิอาสาเพื่อคุมครอง

ผูบริโภคสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย (สปร.) เปนตน 

5. จัดกิจกรรมระดมทุน 

 

- จัดกิจกรรมระดมทุนประจําปโดยผนวกกิจกรรมเขากับงานบุญ งานเทศกาล

ประเพณีตางๆของชุมชน เชน งานทอดกฐิน งานทอดผาปา งานบุญกุมขาวใหญ

ของภาคอีสาน งานประเพณีรดน้ําดําหัวปใหมเมืองของชาวลานนา เปนตน 

- การจัดกิจกรรมระดมทุนเปนครั้งคราว ข้ึนอยูกับความพรอมในการจัดกิจกรรมของ

แตละสถานี และสถานการณปญหาทางดานงบประมาณ โดยรูปแบบและวิธีการ

จัดกิจกรรมระดมทุน มีดังนี้ 

-  การจัดกิจกรรมระดมทุนเชิงวัฒนธรรม ท่ีสถานีกําหนดข้ึนตามวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน เชน งานเล้ียงขันโตก ซึ่งสอดคลองกับบริบทของภาคเหนือ  

-  การจัดกิจกรรมท่ีสถานีสรางสรรคข้ึนเอง เชน การลวงไห การจับทอง 

การสอยดาว การจัดงานเล้ียงน้ําชา การขายสต๊ิกเกอร การขายอาหารปลา การแขง

รถ การพิมพหนังสือ ของภาคกลาง เปนตน 

-  การระดมทุนดวยการรับงานถายทอดสดซึ่งเปนงานวัฒนธรรมและ

กิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน งานศพ  งานบวชนาค งานธรรมเทศนา งาน

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ การประชุมขององคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน 

การประชุมของเครือขายองคกรชาวบานท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชน เปนตน 
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รูปแบบการหารายได วิธีการหารายได 

6. ขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนาใน

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชน

สาธารณะ (กสทช.) 

- วางแผนขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนาใน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน

สาธารณะ (กสทช.) เพื่อการเตรียมความพรอมและการดําเนินงานสถานีวิทยุ

ชุมชน 

 

 

6.3 รางกรอบแนวทาง กลไก การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมี

คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต 
   

สําหรับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการ

ขอรับใบอนุญาตนั้นควรมีกรอบแนวทาง และกลไกดังนี้ 

 

6.3.1 กรอบแนวทางและกลไก 

ลําดับ แนวทาง กลไก 

1. กสทช. ตองสงเสริมใหชุมชนท่ีมีความ

พรอมเปนผูมี คุณสมบัติในการขอรับ

ใบอนุญาตอยางท่ัวถึงเพื่อใหสามารถ

ประกอบกิจการบริการชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

- เปดโอกาสใหชุมชนท่ีมีความพรอมแสดงเจตจํานงในการขอรับ

การสนับสนุนเพื่อเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต 

- มีกระบวนการท่ีเหมาะสมและนาเช่ือถือในการตรวจสอบ

คุณสมบัติของชุมชนท่ีมีความพรอม 

- มีกระบวนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ รวมกับองคกรท่ี

เกี่ยวของ เชน 

  -  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ

องคกรวิชาชีพในการจัดอบรมเตรียมความพรอมดาน

รายการ ดานเทคนิคและดานการบริหารจัดการ 

  -  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรวิชาชีพและภาค

ประชาสังคมในการสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแล

กันเองดานเนื้อหาและการดําเนินงานของสถานี  

  -  สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ 

ในการใหบริการตรวจสอบ ซอมแซมเครื่องสงและ

อบรมความรูดานเทคนิค 
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ลําดับ แนวทาง กลไก 

2. สงเสริมบุคลากรในชุมชนท่ีมีความพรอม

ให มีความรู เพียงพอท่ีจะดําเนินงาน

สถานีวิทยุชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

 

- จัดอบรมใหชุมชนมีความรูความเขาใจหลักการวิทยุชุมชน รูจัก

กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการ

บริการชุมชน 

- จัดอบรมดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน   

- จัดอบรมดานการจัดรายการวิทยุชุมชน  

- จัดอบรมดานเทคนิค การดูแลเครื่องสง และการซอมแซม

อุปกรณ 

3. สงเสริมการเตรียมความพรอมในการ

ขอรับใบอนุญาต 

- จัดอบรมช้ีแจงข้ันตอนการขอใบอนุญาต การเตรียมเอกสาร 

การรวบรวมหลักฐาน และการกรอกใบสมัครขอรับใบอนุญาต 

- ต้ังศูนยบริการตอบขอซักถาม (Call Center) เพื่อตอบคําถาม

และขอสงสัยจากผูเกี่ยวของ 

- จัดทําและเผยแพรขอมูลผานชองทางท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงได งาย เชน คูมือและเว็บไซต เกี่ยวกับการขอรับ

ใบอนุญาต 

- มอบหมายให กสทช. ระดับภาคใหคําแนะนําและอํานวยความ

สะดวกในการขอใบอนุญาต 

- รวมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค ในการ

ใหบริการตรวจสอบเครื่องสงใหไดคุณภาพตามมาตรฐานอยาง

มีประสิทธิภาพและคิดอัตราคาบริการท่ีเปนธรรมหรือยกเวน

คาธรรมเนียมการตรวจสอบเครื่องในระยะกอต้ังสถานี 

4. สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ  - จัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังและดําเนินการวิทยุชุมชนแก

สถานีท่ีมีความพรอม 

- ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ รูปแบบและ

วิธีการระดมทุน   

- จัดอบรมดานการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

5. สงเสริมความพรอมดานเทคนิค เพื่อดูแล 

แกไขปญหาท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

- จัดอบรมดานการดูแลบํารุงรักษาเครื่องสง อุปกรณและการ

บันทึกรายการ 

- จัดทําคูมือดานเทคนิค เพื่อดูแลรักษาเครื่องสงและอุปกรณ 

รวมท้ังแกไขปญหาดานเทคนิคเบ้ืองตน 

- จัดต้ังศูนยใหบริการตรวจสอบ และซอมแซมเครื่องสงและ

อุปกรณในระดับภูมิภาค 

- สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนดานเทคนิคเพื่อเปดโอกาสให

สถานีกูยืมกรณีเครื่องสง/อุปกรณออกอากาศชํารุดเสียหาย 
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ลําดับ แนวทาง กลไก 

6. - สงเสริมใหภาคประชาสังคมกําหนด

เกณฑ ในการกํ ากับดูแลกันเองตาม

หลักเกณฑและกติกาสากลของวิทยุ

ชุมชนและกิจการบริการชุมชน 

 

- รวมมือกับสถาบันวิชาชีพและภาคประชาสังคมในการกําหนด

แนวทางการกํากับดูแลกันเองของกิจการบริการชุมชน 

โดยเฉพาะวิทยุชุมชน 

- จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและกํากับดูแลกันเองอยางเปน

ระบบ 

7. - สงเสริมความพรอมดานรูปแบบการจัด

รายการและเนื้อหารายการท่ีสอดคลอง

กับหลักการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ

ชุมชน 

 

- จัดทําหลักสูตรการจัดรายการและคูมือการผลิตรายการวิทยุ

ชุมชน ท่ีครอบคลุมเนื้อหา การเปนผูประกาศ การจัดรายการ 

การเปนผูส่ือขาว การจัดทํารายการผานอินเตอรเน็ต เปนตน 

- จัดอบรมการผลิตรายการและการจัดทําผังรายการ ให

สอดคลองกับความตองการของชุมชน  โดยคํานึงถึงบริบท

ทางดานภาษา วัฒนธรรมในแตละชุมชน  

- จัดต้ังศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนารายการรวมถึงมีแหลง

สารสนเทศท่ีจําเปนตอการพัฒนาเนื้อหาและการจัดรายการ

สําหรับวิทยุชุมชน  

 

 

6.4  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ทีมวิจัยไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจํานวนมากจากการจัดเวทีระดมความเห็นในระดับภาคและ

เวทีสาธารณะระดับประเทศแตไมสามารถบรรจุอยูในกรอบแนวทางและกลไกดังท่ีกลาวมาในขางตน จึงขอ

นําเสนอประเด็นหลักๆท่ีนาจะเปนประโยชนเชิงนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชน 

ดังตอไปนี้ 

1. กสทช. ควรจัดระเบียบคล่ืนความถ่ีโดยกําหนดยานความถ่ีสําหรับกิจการบริการแตละประเภท

อยางชัดเจน  

2. กสทช. ควรกํากับดูแลและแยกประเภทระหวางกิจการบริการชุมชนและกิจการประเภทอื่นๆ 

อยางชัดเจนและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพื่อสนับสนุนผูประกอบกิจการบริการชุมชนให

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนและพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อสงเสริมใหการประกอบกิจการบริการชุมชน

ดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

4. กสทช. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนเปนรายปเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับส่ือชุมชน 

5. กสทช. ควรมีมาตรการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ

กิจการบริการชุมชน รวมถึงรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากขอกําหนดตางๆ ของกสทช. 
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6. กสทช. ควรลดคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิทยุชุมชน เชน คาตรวจเครื่องสง คา

อบรมบัตรผูประกาศเพื่อลดภาระของชุมชน 

7. สงเสริมเครือขายความรวมมือในดานกิจการบริการชุมชนระดับภาค โดยอาจมีสํานักงานเขตของ 

กสทช. ระดับภูมิภาคเปนหนวยประสานงาน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินกิจการ

วิทยุชุมชนท้ังในดาน รายการ ดานเทคนิค และดานอื่นๆ   

8. เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ นโยบายตางๆในการสงเสริม

ชุมชน โดยมีเวทีรับฟงความคิดเห็นหลักเกณฑตางๆจากภาคประชาชนกอนนําไปใช 

9. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรม 

- การสํารวจความตองการของผูฟง 

- การเปนผูส่ือขาวชุมชน 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

- การผลิตรายการ 

- การจัดรายการ 

- การดูแลและซอมบํารุงเครื่องสง 

- เทคนิคการบันทึกรายการ 

- การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ 

- การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 

หัวขอการอบรมควรสอดคลองกับเทคโนโลยียุคหลอมรวมส่ือ เชน การจัดรายการผาน

อินเทอรเน็ต เปนตน 

การจัดอบรมควรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงบริบทของภาษาและ

วัฒนธรรมในแตละชุมชน 

 

ทีมวิจัยหวังวา ผลการศึกษาคุณสมบัติและปจจัยความพรอมของชุมชนท่ีจะดําเนินการเปนผู

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ และรางกรอบ

แนวทาง รูปแบบ วิธีการหารายไดของผูประกอบกําหนดกิจการบริการชุมชนในประเทศไทยท่ีนําเสนอตอ กสท.

ในครั้งนี้จะเปนแนวทางใหกสท. สามารถนําไปพิจารณาประกอบการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ

สงเสริมชุมชนท่ีมีความพรอมใหเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนประเภทบริการชุมชนไดตอไป  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

ตามกรอบการบริหารจัดการ 5M 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามดานการฟงและการมีสวนรวม 

ในสถานีวิทยุชุมชนของผูฟง ตามกรอบหลักการตลาด 4P 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือสถานีท่ีดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชน  
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การสํารวจสถานีวิทยุชุมชน 

 

1. รายช่ือสถานีท่ีดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนในเขตภาคกลาง 

สถานีวิทยุชุมชนภาคกลาง คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ตามเขตการปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยในเขตภาคกลางและกรุงเทพ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ผลการสํารวจสถานีวิทยุท่ี

ดําเนินการตามหลักการวิทยุชุมชนภายใตกรอบการวิจัยมีดังนี้ 

 

ตาราง ค.1 สถานีวิทยุชุมชนในภาคกลางและกรุงเทพ จํานวน 12 สถานี  

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนเสียงน้ีเพ่ือเอดส  101.25 MHz มูลนิธิเขาถึงเอดส 48/282 ถ. รามคําแหง 104  

แขวงสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 

2 วิทยุชุมชนคลองเตย  107.5 MHz 34 ล็อค 6 ถ. อาจณรงค แขวงคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 

3 วิทยุชุมชนเสียงกรรมกร   ท่ีทําการสหภาพรถไฟ ลาดยาว แขวงจตุจักร   

จ.กรุงเทพมหานคร 

4 วิทยุชุมชนบานไร  104.25 MHz ศูนยการเรียนรูชุมชนบานไร ม.6 ต. บานไร อ.บานไร  

จ. อุทัยธานี  

5 วิทยุชุมชนลานสัก  105.95 MHz โรงพยาบาลลานสัก ต. ลานสัก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี  

6 วิทยุชุมชน อางทอง  92.25 MHz 30 ม.6 ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อางทอง  

7 วิทยุชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน  108 MHz วัดมารวิชัย ต. สามตุม อ. เสนา จ. อยุธยา 

8 วิทยุชุมชนคนเมืองปทุม  107.75 MHz สํานักงานเครือขายชุมชน 32/6 ม.7 ต. คลองสาม  

อ.คลองสาม จ.ปทุทธานี 

9 วิทยุชุมชนไพศาลี  107.25 MHz วัดไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค 

10 วิทยุชุมชนปากนํ้าโพ  89.75 MHz สวนสาธารณหนาเทศบาล ถ. มาตุลี อ.เมือง จ. นครสวรรค 

11 วิทยุชุมชนแมวงศ  102.75 MHz อบต. เขาชนกัน อ.แมวงศ จ. นครสวรรค 

12 วิทยุชุมชนเขาทอง  94.25 MHz วัดเขาทอง ม.4 ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค  
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ตาราง ค.2 สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคตะวันตก จํานวน 17 สถาน ี

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนนํ้าตกไทรโยคนอย 98.75 MHz 93 ม.3 ต. ทาเสา อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 

2 วิทยุชุมชนคนหนองประดู  93.25 MHz ศาลาเอนกประสงค ม. 3 ต. หนองประดู อ.เลาขวัญ  

จ.กาญจนบุรี  

3 วิทยุชุมชนคนไทรโยค  88.00 MHz 321/1 ม.3 ต. ทาเสา อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี  

4 วิทยุชุมชนกลุมปฏิรูปสื่อ  100.75 MHz รานไฟรอารท ม. 2 ต. ทามะขาม อ.เมือง จ. กาญจนบุรี 

5 วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ  107.75 MHz ท่ีทําการประปาหมูบาน ม. 2 ต.หนองหญาไซ  

อ.หนองหญาไซ จ. สุพรรณบุร ี

6 วิทยุชุมชนคนสาคร  90.25 MHz 97 ม. 4 ต. ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

7 วิทยุชุมชนวัดหลักสี่  101.25 MHz 17 ม. 2 ต. ยกกระบัตร อ. บานแพว จ.สมุทรสาคร 

8 วิทยุชุมชนคนบานแพว  93.25 MHz โรงพยาบาลบานแพว ม. 1 ต. บานแพว อ. บานแพว  

จ.สมุทรสาคร  

9 วิทยุชุมชนปฐมสาคร  106.25 MHz 99 ม. 5 ต. เกษตรพัฒนา อ. บานแพว จ.สมุทรสาคร  

10 สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือ

แมกลอง คลื่นความถ่ี  

97.75 MHz 50 ม. 5  ต. บางชาง อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  

11 วิทยุชุมชนวัดสิรินธรเทพรัตนาราม  103.75 MHz วัด 26 ม.7 ตงออมใหญ อ.สามพราน จ. นครปฐม 

12 วิทยุชุมชนเพ่ือนชุมชนปฐมอโศก  107.90 MHz โรงเรียนสัมมาสิกขา 66 ม. 5 ต. พระประโทน อ.เมือง  

จ. นครปฐม 

13 วิทยุชุมชนวัดโพธ์ิบัลลังค  103.75 MHz วัด 8 ม. 3 ต. คุงพะยอม อ. บานโปง จ.ราชบุร ี

14 วิทยุชุมชนตําบลดอนแร  104.50 MHz อบต. ดอนแร 57 ม. 1 ต. ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุร ี

15 วิทยุชุมชนเพ่ือนชาวนา  105.25 MHz 191/3 ม. 9 ต.ทาคอย อ.ทายาว จ.เพชรบุรี  

16 วิทยุชุมชนทองมงคล  104.75 MHz ศูนยทองเท่ียวบานหวยเกรียบ ม. 4 ต.ทองมงคล  

อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ  

17 วิทยุชุมชนบอนอก  103.75 MHz วัดสี่แยกบอนอก ม.10 ต. บอนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ  
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ตาราง ค.3 สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคตะวันออก จํานวน  21 สถานี  

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนเขาคิฌชกูฏ  89.75 MHz สํานักงานการประถมศึกษา (ราง) ม. 5 ต. พลวง อ.คิฒชกูฏ 

จ. จันทบุรี 

2 วิทยุชุมชนทับไทร  102.25 MHz 15/7 ม.6 ต. ทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ. จันทบุรี 

3 วิทยุชุมชนสอยดาว  106.50 MHz วัดปะตงวนาราม ม. 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

4 วิทยุชุมชนเพ่ือสุขภาพ จ. จันทบุรี  95.75 MHz วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ. จันทบุรี  

5 วิทยุชุมชนบางสระเกา  102.25 MHz ศูนยศิลปเสื่อ ม. 2 ต. บางสระเกา อ.แหลมสิงห จ. จันทบุรี  

6 วิทยุชุมชนแปลงยาว  105.75 MHz วัดเนินไร ม. 8 ต. แปลงยาว อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา  

7 วิทยุชุมชนตําบลบานซอง  103.75 MHz อบต. ตําบลบานซอง อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 

8 วิทยุชุมชนเกาะจันทร  90.35 MHz ม. 6 ต. เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ. ชลบุร ี

9 วิทยุชุมชนหนองรี  103.75 MHz 45 ม. 5 ต.หนองรี อ.เมือง จ. ชลบุร ี

10 วิทยุชุมชนตําบลตะเคียนเต้ีย  102.25 MHz 4 ม. 2 ต. ตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

11 วิทยุชุมชนตําบลไมรูด  105.75 MHz 1/4 ม. 3 ต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ. ตราด 

12 วิทยุชุมชนหวยนํ้าขาว  104.25 MHz สอ. หวงนํ้าขาว ม. 4 ต. หวงนํ้าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

13 วิทยุชุมชนคนศรีมหาโพธ์ิ  97.75 MHz อบต. หนองโพรง ม. 5 ต. หนองโพง อ.ศรีมหาโพธ์ิ  

จ. ปราจีนบุร ี

14 วิทยุชุมชนตําบลหนองกี่  103.75 MHz อบต. หนองกี่ 666 ม. 10 ต. หนองกี่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

15 วิทยุชุมชนนาดี   215 ม.6 ต. บุพราหม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

16 วิทยุชุมชนเพ่ือมวลชน ตําบล 

ละหาร  

89.25 MHz ประปาหมูบาน 164/3 ม. 1 ต. ละหาร อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

17 วิทยุชุมชนบานจํารุง  103.75 MHz ศูนยการเรียนรูชุมชน ม. 7 ต. เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง 

18 วิทยุชุมชนตําบลคลองนํ้าใส  104.75 MHz วัดปาอรัญวาส ม. 11 ต. คลองนํ้าใส อ.อรัญประเทศ  

จ. สระแกว  

19 วิทยุชุมชนคนชายแดน  94.00 MHz 22 ม. 12 ต. หนองมวง กิ่ง อ. โคกสูง จ.สระแกว 

20 วิทยุชุมชนคนบางออ  99.25 MHz วัดเลขธรรมกิตต์ิ 14 ต. บางออ อ.บานนา จ. นครนายก  

21 วิทยุชุมชนบานนา  98.25 MHz 108 ม. 2 ต. บานนา อ.บานนา จ.นครนายก  
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2. รายช่ือสถานีท่ีดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ 

สถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือ คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูใน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามเขตการ

ปกครองของกระทรวงมหาดไทยในเขตภาคเหนือผลการสํารวจสถานีวิทยุท่ีดําเนินการตามหลักการวิทยุชุมชน

ภายใตกรอบการวิจัยมีดังนี้ 

 

ตาราง ค.4  สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือ จํานวน  35 สถานี  

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนคนจอมทอง 99.25 MHz ศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชนอําเภอจอมทอง ม. 4 

ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม   

2 วิทยุชุมชนเมืองเชียงใหม   90.50 MHz 178/1 ถ.ประชาสัมพันธ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม  

3 วิทยุชุมชนคนเหนือเข่ือน  90.75 MHz ประปาหมูบานดงดํา ม.5 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม  

4 วิทยุชุมชนสันปาตอง 89.00 MHz 115/1 ม.2 ต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  

5 วิทยุชุมชนมนตเสียงธรรม 106.25 MHz วัดบุปผาราม ม.12 ต.แมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

6 วิทยุชุมชนคนหวยทราย  104.00 MHz โรงเรียนวัดลานตอง ม.3 บานลานตอง ต.หวยทราย  

อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม 

7 วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ  88.75 MHz วัดพระธาตุดอยนอย 154 ม.11 ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ  

จ.เชียงใหม 

8 วิทยุชุมชนสื่อสรางสรรคเชียงดาว   92.50 MHz 366 ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

9 วิทยุชุมชนคลื่นเสียงเด็ก 90.00 MHz ศูนยลูกหญิง ตู ปณ. 19 อ.แมสาย จ.เชียงราย 

10 วิทยุชุมชนตนกลาเรดิโอ  91.00 MHz ศูนยเพ่ือนองหญิง 3 ม.17 ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย 

11 วิทยุชุมชนคนแมลา  95.00 MHz โรงพยาบาลแมลานอย ต.แมลานอย อ.แมลานอย 

จ.แมฮองสอน 

12 วิทยุชุมชนเมืองแมฮองสอน 90.00 MHz วัดพระธาตุดอยกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน 

13 วิท ยุชุ มชนเด็ก  เยาวชน และ

ครอบครัว สยชช. 

89.00 MHz 280/5 ม.1 ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 

14 วิทยุชุมชนคนเมืองปาย 89.75 MHz โรงเรียนปายวิทยาคาร  104  ม.4 ต.เวียงใต อ.ปาย  

จ.แมฮองสอน 

15 วิทยุชุมชนคนแมสะเรียง  105.00 MHz 341/1 ม.2 ต.แมสะเรียง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

16 วิทยุชุมชนคนนานอย 91.50 MHz โรงพยาบาลนานอย ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นานอย จ.นาน 

17 วิทยุชุมชนขยายความดีเยาวชน 

ต.ถืมตอง  

102.00 MHz 34 ม.1 ต.ถืมตอง อ.เมืองนาน จ.นาน 

18 วิท ยุชุ มชนเด็ก  เยาวชน และ

ครอบครัว  

103.50 MHz 108 ม.4 ต.ศรีถอย อ.แมใจ จ.พะเยา  
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ตาราง ค.4 สถานีวิทยุชุมชนในภาคเหนือ (ตอ) 

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

19 วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน  89.75 MHz ศูนยรวมนํ้าใจธนาคารหมูบาน ม.5 ต.บานปน อ.ดอกคําใต  

จ.พะเยา 

20 วิทยุชุมชนแจหม 89.50 MHz อาคารหองสมุดประชาชน ม.1 ต.แจหม อ.แจหม  

จ.ลําปาง 

21 วิทยุชุมชนคนบานโฮง 89.50 MHz  สํานักปฏิบัติธรรมสังวราราราม ต.บานโฮง อ.บานโฮง   

จ.ลําพูน 

22 วิทยุชุมชนดอยหลังถํ้า 100.25 MHz สํานักสงฆดอยหลังถํ้า ม.6 ต.ศรีเต้ีย อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

23 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้  103.75 MHz 1 อาคารวงศานิมิตร ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 

24 วิทยุชุมชนคนเมืองหละปูน 90.25 MHz อาคารเอนกประสงค ม.6 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

25 วิทยุชุมชนทาเสา  104.50 MHz วัดดอยทาเสา ต.ทาเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

26 วิทยุชุมชนตําบลหนองกุลา 106.75 MHz 114/4 อบต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 

27 วิทยุชุมชนคนของแผนดิน 89.25 MHz 289/2 ม.3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

28 วิทยุชุมชนอําเภอไทรงาม 89.75 MHz 151 ม.1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 

29 วิทยุชุมชนบึงสามพัน 97.25 MHz 3/1 ม.2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ  

30 วิทยุชุมชนอําเภอวิเชียรบุรี  89.75 MHz วัดพุเตยประสิทธ์ิ ม.4 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 

31 วิทยุชุมชนคนหนองไผ  94.00 MHz มูลนิธิหนองไผสงเคราะห 55 ม.1 ต.หนองไผ อ.หนองไผ  

จ.เพชรบูรณ 

32 วิท ยุชุ มชนเด็ก  เยาวชน และ

ครอบครัว  

105.25 MHz 74/10 ม.8 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สโุขทัย 

33 วิทยุชุมชนทุงเสลี่ยม  89.25 MHz 249/1 ม.4 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

34 วิทยุชุมชนวังทรายพูน  89.75 MHz สถานีอนามัยบานหนองยาง ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน 

จ.พิจิตร 

35 วิทยุชุมชนคนสามงาม  105.25 MHz สถานีอนามัยเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามงาม จ.พิจิตร 
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3. รายช่ือสถานีท่ีดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานีวิทยุชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในจังหวัดตาง ๆ ของพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตามเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยผลการสํารวจสถานีวิทยุท่ีดําเนินการตาม

หลักการวิทยุชุมชนภายใตกรอบการวิจัยมีดังนี้ 

 

ตาราง ค.5 สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 สถานี  

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนภูมิปญญาหมอพ้ืนบาน  94.5 MHz ศูนยการเรียนรูแพทยพ้ืนบานไทย ต.เหลากลาง อ.ฆองชัย  

จ.กาฬสนิธุ 

2 วิทยุชุมชนคนดอนจาน  100.2 MHz  92 หมู 2 ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ 

3 วิทยุชุมชนคนไทโส  99.75 MHz วัดนอยสันติ หมู 6 ต.กุสุมาลย อ.กุสุมาลย จ.กาฬสินธุ 

4 วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ  104 MHz 125/1 หมู 5 ต.กุดคาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 

5 วิทยุชุมชนคนเมืองนครขอนแกน  102 MHz อาคาร 200 ป ริมบึงแกนนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

6 วิทยุชุมชนคนบานแทน  100 MHz ศูนยเรียนรูเกษตรครบวงจร หมู 15 ต.บานแทน อ.บานแทน  

จ.ชัยภูมิ 

7 วิทยุชุมชนตนนํ้าชี  101.25 MHz สนง.การประถมศึกษาอําเภอ (หลังเกา) หมู 9 ต.หนองบัวแดง 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

8 วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม  105.25 MHz ศาลาอีสานเขียว หมู 7 ต.อุมเมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

9 วิทยุชุมชนภูมิปญญาคนพิมาย  101.75 MHz วัดเดิม หมู 1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

10 วิทยุเสียงกรรมกร  92 MHz สหภาพฯรถไฟ ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

11 วิทยุชุมชนคนสตึก  88.5 MHz ศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลรอนทอง 24 หมู 10 ต.รอนทอง  

อ.สตึก จ.บุรีรัมย 

12 วิทยุชุมชนวัดปาตะครองใต  

(สูงเนิน เรดิโอ)  

94.5 MHz วัดปาตะครองใต หมู 3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 

13 วิทยุชุมชนคนพยัคฆ  99.25MHz สํานักงานเครือขายกองทุนตําบลเมืองเสือ (อาคารรานคาชุมชน) 

หมู 5 ตําบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

14 วิทยุชุมชนคนแกดํา  97.75 MHz 17 หมู 4 ต.วังแสง อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 

15 วิทยุชุมชนคนพัฒนา  103.75 MHz หมู 12 ต.ราษฎรพัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

16 วิทยุชุมชนคนนาทอง  89.10 MHz ท่ีทําการกลุมเกษตรกรทํานานาทอง 10/9 หมู 7 ต.นาทอง   

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

17 วิทยุชุมชนคนสําโรง  98.25 MHz โรงเรียนบานสําโรง หมู 12 ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

18 วิทยุชุมชนตําบลบานเปา  102 MHz โรงพยายามสงเสริมสุขภาพประจําตําบล หมู 3 ต.บานเปา อ.

หนองสูง จ.มุกดาหาร 
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ตาราง ค.5 สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

19 วิทยุชุ มชนเครือข ายตําบลคน

มุกดา  

105.5 MHz 154 หมู 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

20 วิทยุชุมชนเคียมแวง  90.40 MHz 185 หมู 11 ต.หนองแกว อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 

21 วิทยุชุมชนคนนํ้าออม  103 MHz ตลาดนัดชุมชน หมู 7 ต.นํ้าออม อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 

22 วิทยุชุมชนคนเมืองเกษ  97.75 MHz 111 หมู 5 ต.เหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 

23 วิทยุชุมชนคนไกลวัด  89.25 MHz วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 

24 วิทยุชุมชนคนดานซาย  104.5 MHz วัดโพนชัย หมู 3 ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย 

25 วิทยุชุมชนคนภูกระดึง  91.25 MHz สํานักงานศึกษาธิการ(หลังเกา) หมู 1 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง 

จ.เลย 

26 วิทยุเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย  108 MHz ศูนยประสานงานประชาสงัคม ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 

27 วิทยุชุมชนคนภูหลวง  96.5 MHz วัดดอยสวรรค หมู 6 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 

28 วิทยุชุมชนคนวังสะพุง  88.0 MHz อาคารอเนกประสงค หมู 12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 

29 วิทยุชุมชนคนผาขาว  91.75 MHz สวนสุขภาพหวยรองหิน หมู 13 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว  

จ.เลย 

30 วิทยุชุมชนคนเชียงกลม  90.25 MHz ศูนยเรียนรูชุมชน หมู 4 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 

31 วิทยุชุมชนคนภูเรือ  96.75 MHz วัดศรีภูเรือ หมู 1 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

32 วิทยุชุมชนคนเอราวัณ  107 MHz ชุมชนเลไลยอโศก ต.ผาอินแปง อ.เอราวัณ จ.เลย 

33 วิทยุชุมชนคนรักษปา  96 MHz 135 หมู 10 ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย 

34 วิทยุชุมชนคนเชียงคาน  106.25 MHz อาคารประถมศึกษาอําเภอ (หลงัเกา) ต.เชียงคาน  

อ.เชียงคาน จ.เลย 

35 วิทยุชุมชนเพ่ือพระพุทธศาสนาวัด

เทียบศิลาราม  

103.75 MHz ท่ีพักสงฆเทียบศิลาราม หมู 18 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ  

จ.ศรีสะเกษ 

36 วิทยุชุมชนคนเมืองกันทรลักษ  102.5 MHz 85 หมู 5 ต.นํ้าออม อ.กันทรลักษ จ.ศรสีะเกษ 

37 วิทยุชุมชนบานไฮ  102.5 MHz คุมบานโนนปาต้ิว หมู 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ  

จ.ศรีสะเกษ 

38 ส.ว.ท.พระพุทธศาสนา  

อ.กันทรลักษ  

104.5 MHz วัดปาสวนสงฆ – ดํารงพุทธธรรม หมู 11 ต.หนองหญาลาด 

อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 

39 วิทยุชุมชนคนเกษตรกร  106.75 MHz 142 หมู 11 ต.นํ้าออม อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 

40 วิทยุชุมชนคนภูพาน  95.75 MHz ศูนยอินแปง 149/7 หมู 8 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 

41 วิทยุชุมชนคนภูวัว  98.25 MHz 171 หมู 5 ต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.หนองคาย (ปจจุบัน 

ข้ึนกับ จ.บึงกาฬ) 
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ตาราง ค.5 สถานีวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

42 วิทยุชุมชนคนบุงคลา  100.75 MHz ตลาดชุมชนบุงคลา หมู 2 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จ.หนองคาย 

(ปจจุบัน ข้ึนกับ จ.บึงกาฬ) 

43 วิทยุชุมชนคนโพธ์ิตาก  97.5 MHz ศูนยการเรียนรูชุมชน หมู 1 ต.โพธ์ิตาก อ.โพธ์ิตาก  

จ.หนองคาย 

44 วิทยุชุมชนหนองภัยศูนย  104.25 MHz ศูนยถายทอดเทคโนโลยีบานหนองภัยศูนย ต.หนองภัยศูนย 

อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

45 วิทยุชุมชนเพ่ือการเกษตร  

ดอนนาดี  

103.5 MHz ศูนยการเรียนรูชุมชน หมู 7 ต.บานขาม อ.เมือง  

จ.หนองบัวลําภู 

46 วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน  100.75 MHz วัดอรุณธรรมรังษี หมู 3 ต.หวยสามพาด อ.ประจักษศิลปาคม 

จ.อุดรธานี 

47 วิทยุชุมชนคนภูไท  106.25 MHz วัดปาโพนพระเจา หมู 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ  

จ.อุดรธานี 

48 วิทยุชุมชนสัมพันธ  96.75 MHz มูลนิธิคริสตจักร หมู 1 ต.หนองแวง อ.นํ้าโสม จ.อุดรธานี 

49 วิทยุชุมชนบานดง – ทุงฝน  99.25 MHz สน.การประถมศึกษาอําเภอบานดุง (หลังเกา) ต.ศรีสุทโธ  

อ.บานดุง จ.อุดรธานี 

50 วิทยุชุมชนเสมาพันป  99.0 MHz โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล 16 หมู 7 ต.เปอย  

อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 

 

 

4. รายช่ือสถานีท่ีดําเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนในเขตภาคใต 

สถานีวิทยุชุมชนภาคใต คือ สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังอยูในจังหวัดตางๆ ตามเขตการปกครองของ

กระทรวงมหาดไทยในเขตภาคใตผลการสํารวจสถานีวิทยุท่ีดําเนินการตามหลักการวิทยุชุมชนภายใตกรอบการ

วิจัยมีดังนี้ 

 

ตาราง ค.6 สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคใต จํานวน 32 สถานี  

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(เอฟเอ็ม) 
ที่อยู 

1 วิทยุชุมชนเครดิตยูเนียน 105.75 MHz 115 ม.3 ต.ทาสะทอน อ.พูนพิน จ.สุราษฎรธานี 

2 วิทยุชุมชนคลื่นการกุศลสาธารณภัย

สมานฉันท  

104.35 MHz  จ.สุราษฎรธานี 

3 วิทยุชุมชนสมุยเรดิโอ  101.75 MHz  จ.สุราษฎรธานี 
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ตาราง ค.6 สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคใต (ตอ) 

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

4 วิทยุชุมชนภาคประชาชนคนสุราษฎร  94.75 MHz จ.สุราษฎรธานี 

5 วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา  96.25 MHz จ.สุราษฎรธานี 

6 วิทยุชุมชนตําบลทาทองใหม  107.25 MHz จ.สุราษฎรธานี 

7 วิทยุชุมชนสินปุน – โคกหาร  100.75 MHz โรงเรียนบานควนกลาง ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 

8 วิทยุชุมชนตําบลคลองประสงค  93.00 MHz ท่ีทําการกลุมการเงินขนาดเล็ก 43/1 ม.1  

ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี ่

9 วิทยุชุมชนลานสกา  107.85 MHz ม.1 ต.เขาแกว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

10 วิทยุชุมชนคนลาไม  105.50 MHz หนาโรงเรียนหนองนนทรี ต.วังอาง อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

11 วิทยุชุมชนจุดเมืองปตตานี  97.75 MHz โรงเรียนเทศบาล 1 ต.จะบังตีกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 

12 วิทยุชุมชนสาสนคุณธรรม  97.25 MHz จ.ปตตานี 

13 วิทยุชุมชนตําบลทรายขาว  92.50 MHz กองทุนหมูบาน ม.3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ  

จ.ปตตานี 

14 วิทยุชุมชนคนนาเตย  106.50 MHz ศาลาเอนกประสงค ม.1 ต.นาเตย อ.ทายเหมือง  

จ.พังงา 

15 วิทยุชุมชนคนนํ้าเค็ม  101.25 MHz ศูนยประสานงานชุมชน ม.2 ต.นํ้าเค็ม อ.ตะกั่วปา  

จ.พังงา 

16 วิทยุชุมชนบานทับตะวัน  104.75 MHz ศูนยวัฒนธรรมมอแกน ม.7 ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา  

จ.พังงา 

17 วิทยุชุมชนสวนปาหวยพูด  105.25 MHz 304 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.พัทลุง 

18 วิทยุชุมชนคนรักษบางแกว  90.00 MHz เทศบาลตําบลทามะเด่ือ ต.ทามะเด่ือ อ.บางแกว  

จ.พัทลุง 

19 วิทยุชุมชนสภาสามัญชน  106.00 MHz จ.พัทลุง 

20 วิทยุชุมชนควนเนียง  98.25 MHz อบต.บางเหรียง ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  

จ.สงขลา 

21 วิทยุเสียงกรรมกร  102.75 MHz สหภาพแรงงานการรถไฟ 4/1 ถ.รถไฟ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

22 วิทยุพระพุทธศาสนาเพ่ือชุมชน  101.00 MHz ท่ีพักสงฆเกาะบก ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

23 วิทยุชุมชนตําบลทาขาม  101.50 MHz จ.สงขลา 

24 วิทยุชุมชนคนบางเหรียง  97.25 MHz จ.สงขลา 

25 วิทยุชุมชนคนละงู  100.75 MHz อบต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 

26 วิทยุชุมชนสุขภาพละงู  107.50 MHz โรงพยาบาลละงู ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 
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ตาราง ค.6 สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคใต (ตอ) 

ที่ ช่ือสถานี 
คลื่นความถ่ี 

(FM) 
ที่อยู 

27 วิทยุชุมชนควนกาหลง  105.90 mhz อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

28 วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา  88.00 MHz จ.ยะลา 

29 วิทยุชุมชนฟาใส จ.ยะลา  100.75 MHz ศูนยฟาใส 188/1 ถ.เทศบาล 9 อ.เมือง จ.ยะลา 

30 วิทยุชุมชนคนนิบง  107.50 MHz  จ.ยะลา 

31 วิทยุชุมชนอัลลาวียะ  105.25 MHz โรงเรียนอายาวีละ ม.3 อ.เมือง จ.ยะลา 

32 วิทยุชุมชนคนลายอ  105.25 MHz มัสยิดกลางยะลา ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา 
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ภาคผนวก ง  

รายช่ือผูใหขอมูลแบบสอบถามดานการบริหารจัดการวิทยุ

ชุมชน ตามกรอบการบริหารจัดการ 5M 
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รายช่ือผูใหขอมูลแบบสอบถามดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนตามกรอบการบริหารจัดการ 5M 

 

1. ภาคกลาง 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. สถานีชุมชนคนหนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี FM 107.5 MHz 

1. นายประยุทธ สืบอารีพงศ ท่ีปรึกษา 

2. นายเจง  ธํารงธิติกุล ผูอํานวยการสถานี 

3. นายเชลศ ธํารงธิติกุล หัวหนาสถานี 

4. นายเตง ทองสุข กรรมการสถานี 

5. นายสังวาล  สิญเจริญ อาสาสมัครจัดรายการ 

2. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา FM 105.75 MHz 

1. นายชํานาญ  สรวมศิริ ท่ีปรึกษา 

2. นายลี  โฉมสําอาง ผูอํานวยการสถานี 

3. นายตฤณ  ใหมเอี่ยม กรรมการสถานี 

4. นายศุภกฤษฐ ดีกลา กรรมการสถานี 

5. คุณกานตฑิตา สุดาเทพ กรรมการสถานี 

3. สถานีวิทยุชุมชน ต. บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ FM 103.75 MHz 

1. นายพรพิพฒัน  วัดอักษร ผูอํานวยการสถานี 

2. นางสาวกุหลาบ พรหมสะอาด กรรมการสถานี 

3. คุณสุนีย เกาะเกตุ กรรมการสถานี 

4. คุณเฉลิมรัตน  สิงหเล็ก กรรมการสถานี 

5. นายสมชาย  ภูทัศน กรรมการสถานี 

4. สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง จ.สมุทรสงคราม FM 97.75 MHz 

1. นายชิษนุวัฒน มณีศรีขํา กรรมการสถานี 

2. นายสมฤทธิ์  พงษสวัสด์ิ กรรมการสถานี 

3. นางโชติกา  ดิษฐสมบรูณ กรรมการสถานี 

4. ดร.อุษา  เทียนทอง กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

5. คุณดวงใจ  ธนาสารพูนผล กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี FM 100.75 MHz 

1. นายสุนทร  สุริโย ผูอํานวยการสถานี 

2. นายณรงศเดช  นวลมีช่ือ กรรมการสถานี 

3. นายชวลิต  สนธิไชย กรรมการสถานี 

4. คุณฉัตริกา  วงศสุรินทร กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

5. นางสายันต  ธนานันท ผูดูแลสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 
  

 

2. ภาคเหนือ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จ.เชียงใหม FM 99.25 MHz 

1. นายสุรศักด์ิ ราชรักษ หัวหนาสถานี 

2. นางวิวรณ นามเทพ กรรมการสถานี 

3. นายทาน มูลตามา เจาหนาท่ีประจําสถานี 

4. นางลัดดา กองบุปผา เหรัญญิกของสถาน ี

5. นายสิริวัฒน เรือนคําฟู ผูจัดรายการ 

2. สถานีวิทยุชุมชนอ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม FM 88.75 MHz 

1. นายพงษอิน ไชยสวัสด์ิ กรรมการสถานี 

2. นายอาคม เตชะนา กรรมการสถานี 

3. นายณัฐกฤชา คําเสน เจาหนาท่ีประจําสถานี 

4. นางปทุมทิพ ราชวังเมือง เหรัญญิกของสถาน ี

5. นายดวงตา ยอดบางคํา ผูจัดรายการ 

3. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จ.ลําพูน FM 103.75 MHz 

1. นายธีรชัย พัฒนหทัย หัวหนาสถานี 

2. นายเสนห จินาจันทร กรรมการสถานี 

3. นายบพิตร อินตะขวา กรรมการสถานี 

4. นางมาลี อินตะเทพ ผูจัดรายการ 

5. นายมงคล เทพปน ผูจัดรายการ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

4. ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ จ.เชียงราย FM 91.00 MHz 

1. นายอภิวัฒน กันจินะ หัวหนาสถานี 

2. นายณัฐกิตต์ิ นันตา กรรมการสถานี 

3. นายณัฐพงศ กันจินะ ผูจัดรายการ 

4. นางอรนนัต อุปเลน ผูจัดรายการ 

5. นายจํานง ทะริน ผูจัดรายการ 

5. สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน จ.พะเยา FM 93.00 MHz   

1. นายวิเชียร วงคสถาน กรรมการสถานี 

2. นายสมศักด์ิ อัมพุธิ กรรมการสถานี 

3. เด็กหญิงทักษิณา วิไลย ผูจัดรายการ 

4. นางสาวมัณฑนา ยารังสี ผูจัดรายการ 

5. นายพีรภาส ใฝจิต ผูจัดรายการ 
 

 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. สถานีวิทยุพุทธศาสนิกชนคนรัตนบุรี ซ่ึงเพิ่งไดปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการเปนวิทยุ

สาธารณะ  

1. ดต.นักนครินทร โสภิณ กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. น.ส.ราตรี   นนทศิลา กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นายบุระ  ทําทอง กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. ร.อ.สมพร  สาลีงาม กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. นายดม  เกตุมาลา กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ จ.สุรินทร FM 106 MHz 

1. พระอธิการสะอาด อคฺคปฺโญ กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. นายประดิษฐ  พยุงตน กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นายสถาพร  พาทอง กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. ดต.นักครันทร  โสภิณ กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. นายสมชาย  จงกลพืช กรรมการและอาสาสมัครสถานี 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

3. สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย จ.เลย FM 104.5 MHz 

1. ดต.วิชิต  ประกิระตา กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. นางสมใจ  ดีอินทร กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นายสําเนียง  แดนสามสวน กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. นายนิพนธ  เนตรผง กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. นายสรสิน  มิ่งแกว กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน จ.อุดรธานี FM 100.75 MHz 

1. นายทองหลอ  ทิพสุวรรณ กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. นายเดชา  คําเบาเมือง กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นายสมคิด  พลสี กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. นายถาวร  มะโนศิลป กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. นายบุญเลิศ  เหล็กเขียว กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ FM 104.0 MHz 

1. นายเกียรติศักด์ิ   ศิริเกตุ   กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. นางเยาวรัตน  ไชยหอม กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นางศุภวรรณ  ช่ืนชม กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. นายวิไล  แสงโคตร กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

6. สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม จ.นครพนม FM 105.25 MHz 

1. นายพู  นานโพธิ์ศร ี กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

2. นายเข็มพร  เช้ือตาหมื่น กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

3. นายประสงค  เช้ือตาหมื่น กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

4. นายสมัย  โวเบา กรรมการและอาสาสมัครสถานี 

5. นายจําลอง  ลวนรอด กรรมการและอาสาสมัครสถานี 
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4. ภาคใต 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนียนภาคใต จ.สุราษฎรธานี FM 105.75 MHz 

1. นายโกษา  พรหมทอง ผูอํานวยการสถานี 

2. นายมาโนชย  ศรีเทพ กรรมการสถานี 

3. นายวัฒน นะมะ กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นางลักขณา  สมเช้ือ เลขานุการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

5. นายลํายอง บุญลพ ผูประสานงานสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

2. สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง  FM 106 MHz 

1. นายประคองธรรม จันทรขาว ผูอํานวยการสถานี 

2. นายณัฐวุฒิ จันทรคํา เลขานุการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นายจาตุรงค สงแสง ผูประสานงานสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นายจําเนียร  พลอยดํา อาสาสมัครจัดรายการ 

5. นายประยูร หนูนุย อาสาสมัครจัดรายการ 

3. สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา FM 97.25 MHz 

1. นายประนอบ คงสม ผูอํานวยการสถานี 

2. นางรัตนา สุวรรณชาตรี กรรมการสถานี 

3. นายธีศภพ พงษจีน กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นายเมี่ยน ไชยณรงค ผูประสานงานสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

5. นางลัดดา อิสสะโร อาสาสมัครจัดรายการ 

4. สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา FM 88.00 MHz 

1. นายเกษม กวางสกุล ผูอํานวยการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

2. นายประเสริฐ ศรีสุข กรรมการสถานี 

3. นางดวงมณี  แสงปรีดีกรณ กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นายนิมิต  วงศวรกุล กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

5. นางอัญชลี กวางสกุล เลขานุการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส FM 107.00 MHz 

1. นายวิเชษฐ ไทยทองนุม หัวหนาสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

2. นายอับโดรอมัน เปาะจิ กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นายอัตฮา โละมะ กรรมการสถานีและอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นายอับดุลเลาะห มาหะ ผูประสานงานสถานี 

5. นายทักษิณ โละมะ อาสาสมัครจัดรายการ 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูใหขอมูลดานการฟงและการมีสวนรวม 

ในสถานีวิทยุชุมชนของผูฟง ตามกรอบหลักการตลาด 4P 
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รายช่ือผูใหขอมูลแบบสอบถามดานการฟงและการมีสวนรวมในสถานีวิทยุชุมชนของผูฟง ตามกรอบ

หลักการตลาด 4P 

 

1. ภาคกลาง 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1.  สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 MHz จ.กาญจนบุรี 

1. นางสาวจีรชยา  ทองผาสีงาม อาสาสมัคร 

2. นายโสรัช  ละมาด อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

3. นายอัษฏาวุธ สุขสวัสด์ิ อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

4. นางสาวน้ําฝน  พรหมเอาะ  อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

5. นายอเนก  ธัชนะ ผูฟงของสถานี 

2. สถานีวิทยุชุมชน ต. บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ FM 103.75 MHz  

1. คุณแพรพรรณ  เหรียญทอง อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

2. คุณดวงแกว  ผองจินดา อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

3. คุณศิวาลัย  ทองมาลี อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

4. คุณเสาวลักษณ ทองมาลี อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

5. นางละเมียด  แตงเจริญ ผูฟงของสถานี 

3. สถานีชุมชนคนหนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี FM 107.5 MHz 

1. นายสิงห ชัดดํา อาสาสมัครจัดรายการ 

2. นายสมชัย  แกวเรือง ผูฟงของสถานี 

3. นางกนกพร  แกวเรือง ผูฟงของสถานี 

4. นายวศิน  ทองสุข ผูฟงของสถานี 

5. นางศราลักษณ บุญมี ผูฟงของสถานี 

4. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา FM 105.75 MHz 

1. นางวินัย  แกวใจงาม ผูฟงของสถานี 

2. นางทองใบ  ใจดี ผูฟงของสถานี 

3. นางสมล้ิม  ฟามกูล ผูฟงของสถานี 

4. น.ส.นวลลออ  หนูขุนทด ผูฟงของสถานี 

5. คุณจินตนา สุขประเสริฐ ผูฟงของสถานี 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

5. สถานีวิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง จ.สมุทรสงคราม FM 97.75 MHz 

1. คุณจินตนา  โพธิ์สุข ผูฟงของสถานี 

2. นางอารี  ก่ําเถ่ือน ผูฟงของสถานี 

3. คุณสมาพร  ทองสุข ผูฟงของสถานี 

4. นายเชย  อยูศิริ  ผูฟงของสถานี 

5. นางลํายอง เกิดดี ผูฟงของสถานี 

 

2. ภาคเหนือ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จ.ลําพูน FM 103.75 MHz 

1. นางฟองจัน สุระเรืองชัย ผูฟงของสถานี 

2. นายคฑา มติอภิวัฒน ผูฟงของสถานี 

3. นางเพ็ญจันทร เทพบัน ผูฟงของสถานี 

4. นางนิตยา พูลเกษม ผูฟงของสถานี 

5. นายสมจิตร ทาตะ  ผูฟงของสถานี 

2. สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน จ.พะเยา FM 93.00 MHz   

1. นางขจร วิยานันท ผูฟงของสถานี 

2. นางคําใส รัตนาโกศัย ผูฟงของสถานี 

3. นางใหล วรรณพรม ผูฟงของสถานี 

4. นายตา เผาตะใจ ผูฟงของสถานี 

5. นายอนุชิต เผากันทะ ผูฟงของสถานี 

3.  สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จ.เชียงใหม FM 99.25 MHz 

1. นางชุม อินใจคํา ผูฟงของสถานี 

2. นายบุญมี พอสุยะ ผูฟงของสถานี 

3. นายสม ตุยตาจม ผูฟงของสถานี 

4. นางมูล มูลตามา ผูฟงของสถานี 

5. นางบัวจันทร ถานี ผูฟงของสถานี 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

4. สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ จ.เชียงใหม FM 88.75 MHz 

1. นางเครือวัลย อดิพัฒน ผูฟงของสถานี 

2. นางสุพิน สุบินนะ ผูฟงของสถานี 

3. นางบุญเรือง จันทรวงค ผูฟงของสถานี 

4. นายประเสริฐ วงศแกว ผูฟงของสถานี 

5. นางปนัดดา ศรีกอนตา ผูฟงของสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนตนกลาเรดิโอ จ.เชียงราย FM 91.00 MHz 

1. นางบัวผัด พุทธวงค ผูฟงของสถานี 

2. นางผิน กันจินะ ผูฟงของสถานี 

3. นายวรากรณ จองปนหยิก ผูฟงของสถานี 

4. นางคําแผง อินตา ผูฟงของสถานี 

5. นางบัวผัด คําจันทร ผูฟงของสถานี 

 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ จ.สุรินทร FM 106 MHz 

1. นายสี  กงทอง ผูฟงของสถานี 

2. นายชาย  สีโสดา ผูฟงของสถานี 

3. น.ส.บุปผา  แสงทอง ผูฟงของสถานี 

4. นางคิด  สีโสดา ผูฟงของสถานี 

5. นายสุพรรณ  วงษมา ผูฟงของสถานี 

2. สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ FM 104.0 MHz 

1. นายหนูวาด  สะอาดแพน ผูฟงของสถานี 

2. นางสาย  ศิริเกตุ ผูฟงของสถานี 

3. นายชวน  สุริยแสน ผูฟงของสถานี 

4. นางหนูจัน  เมดจาดี ผูฟงของสถานี 

5. นางแอนนา  ชนะชัยสิงห ผูฟงของสถานี 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

3. สถานีวิทยุชุมชนคนดานซาย จ.เลย FM 104.5 MH 

1. นางเรณู  ทองพุฒ ิ ผูฟงของสถานี 

2. นางถนอมศรี  พรหมรักษา ผูฟงของสถานี 

3. นายหัด  โสประดิษฐ ผูฟงของสถานี 

4. นายสุพจน  โกมัย ผูฟงของสถานี 

5. นายถาวร  เช้ือบุญมี ผูฟงของสถานี 

4. สถานีวิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน จ.อุดรธานี FM 100.75 MHz 

1. น.ส.หนูเพียร  โคชารี ผูฟงของสถานี 

2. นายณัฐวุฒิ  กรมภักดี ผูฟงของสถานี 

3. นายเตียง  ธรรมอินทร ผูฟงของสถานี 

4. นายบุญเล้ียง  โยทะกา ผูฟงของสถานี 

5. นางลําพูน  รัตนี ผูฟงของสถานี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเกี่ยวของกับสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนขาวธาตุพนม จ.นครพนม FM 105.25 MHz 

1. นางจอมไตร  เช้ือตาหมื่น ผูฟงของสถานี 

2. นายสุวิทย  มุลเมือง ผูฟงของสถานี 

3. นางบุญทรง  อุนชัย ผูฟงของสถานี 

4. นายสุมิตร  เช้ือคาชาง ผูฟงของสถานี 

5. นายฉันท  บุตรพรหม ผูฟงของสถานี 

6. สถานีวิทยุพุทธศาสนิกชนคนรัตนบุรี จ.สุรินทร FM 91.75 MHz ซึ่งเพิ่งไดปรับเปล่ียนลักษณะการ

ประกอบกิจการเปนวิทยุสาธารณะ  

1. นายเฉลิม  โสมโมรา ผูฟงของสถานี 

2. นางสุพิมทอง  แสงภักดี ผูฟงของสถานี 

3. นางสมบัติ  สรอยโชติ ผูฟงของสถานี 

4. นางถาวร  ขันโมรี ผูฟงของสถานี 

5. นางนวลจันทร  ศรีไศล ผูฟงของสถานี 
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ภาคใต 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

1. สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา FM 97.25 MHz 

1. นายทะวี ยางทอง ผูฟงของสถานี 

2. นางอาภรณ อิสระทะ ผูฟงของสถานี 

3. นางอารีย ยางทอง ผูฟงของสถานี 

4. นายคิด จิตรพุม อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

5. นายเคล่ือม บุญญะสิน อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเกี่ยวของกับสถานี 

2. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนียนภาคใต จ.สุราษฎรธานี FM 105.75 MHz 

1. นายพิมล ล้ิมตระกูล ผูฟงของสถานี 

2. นางวรรณา พรหมทอง ผูฟงของสถานี 

3. นางสาวปยาพร อุปการสง ผูฟงของสถานี 

4. นายปรีชา เรืองศรี อาสาสมัครดูแลสถานีและผูฟงของสถานี 

5. นายประยูร เกตกรณ อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

3. สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง FM 106 MHz 

1. นายสมมาตร นาคาวิเชียร ผูฟงของสถานีและอดีตอาสาสมัครจัดรายการ 

2. นายสุนันทวงศ เทพชู ผูฟงของสถานีและอดีตอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นายวีระพล พลอยดํา ผูฟงของสถานี 

4. นางอุไรวรณ  สงแสง อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

5. นางสาวชุติมา ทองรอด อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

4. สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา FM 88.00 MHz 

1. นายมาณเดช ธรรมฤกษฤทธิ์ อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

2. นางจิราภรณ แกวกาญจน อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

3. นายไชยชาญ แสงปรีดีกรณ ผูฟงของสถานี 

4. น.ส.ยวนตา ลักษณะวิลาศ ผูฟงของสถานี 

5. น.ส.รจรินทร บัวแกว ผูฟงของสถานี 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ความเก่ียวของกับสถานี 

5. สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส FM 107.00 MHz  

1. นายอรรถโชติ ไทยทองนุม อาสาสมัครและผูฟงของสถานี 

2. นายสาลาหูดิง สายิ อาสาสมัครจัดรายการและผูฟงของสถานี 

3. นางเซาอุเดาะ ดือราแม ผูฟงของสถานี 

4. นางนุรูมะ  สาแม ผูฟงของสถานี 

5. นางแมะ อาแซ ผูฟงของสถานี 
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ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามสําหรับการประชุมกลุมยอย 
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ภาคผนวก ซ  

กําหนดการและรายช่ือผูเขารวมการประชุมกลุมยอย  
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กําหนดการการจัดประชุมกลุมยอย 

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชน 

ในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

(ภาคกลาง) 

วันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 

ณ สํานักงานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ มูลนิธอิาสาสมัครเพื่อสังคม 

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ หวยขวาง กรุงเทพ 

 

31 พฤษภาคม 2556  

16.00 น.  ตัวแทนจากสถานีวิทยุชุมชนเดินทางถึงท่ีพัก 

19.00 น.  นักวิจัยและคณะเก็บขอมูลตัวแทนวิทยุชุมชน  

สัมภาษณรายบุคคลโดยใชแบบสํารวจ  

20.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย 

 

1 มิถุนายน 2556 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. นักวิจัยและคณะเก็บขอมูลตัวแทนวิทยุชุมชน  

สัมภาษณโดยใชแบบสํารวจ (ตอ) 

10.00 – 10.15 น. กลาวตอนรับโดย ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ หัวหนาโครงการวิจัย 

10.15 – 10.30 น. ผูเขารวมประชุมแนะนําตัว 

10.30 – 11.00 น. รายงานผลการเก็บขอมูลในพื้นท่ี โดย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน และ ดร. รดี ธนารักษ  

11.00 – 12.00 น ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยและใหความเห็นเพิ่มเติม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. กระบวนการกลุมยอยตามกรอบประเด็นในแบบสํารวจ  

   โดย คุณวิชาญ อุนอก และคุณสุเทพ วิไลเลิศ   

15.00 – 15.30 น. นัดหมายการประชุมระดับประเทศ 

15.30 น.  ปดการประชุมกลุมยอย 

 

หมายเหตุ - เสิรฟอาหารวางในหองประชุม 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเขารวมเวทีประชุมกลุมยอย ภาคกลาง 

จํานวน 13 คน ประกอบดวย 

1. วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 

1. นายเชลศ  ธํารงธิติกุล หัวหนาสถานี 

 

2. วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 

1. นายชํานาญ สรวมศิริ ท่ีปรึกษา 

2. นายรี  โฉมสําอาง ผูอํานวยการสถานี 

 

3. วิทยุชุมชนตําบลบอนอก 

1. นางเฉลิมรัตน สิงหเล็ก   กรรมการสถานี 

2. นางสาวกุหลาบ พรมสะอาด กรรมการสถานี 

3. นางสุนีย เถาะเกตุ กรรมการสถานี 

4. แมละเมียด แตงเจริญ ตัวแทนผูฟง 

 

4. วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพื่อแมกลอง 

1. นายสมฤทธิ์ พงษสวัสด์ิ กรรมการสถานี 

2. คุณดวงใจ ธนาสารพูนผล กรรมการสถานี 

3. นางสาวรมณีย เต็มเปยม ตัวแทนผูฟง 

 

5.วิทยุชุมชนตนแบบ 100.75 Mhz. กาญจนบุรี 

1. นายสุนทร สุริโย หัวหนาสถานี 

2. นายณรงคเดช นวลมีข่ือ กรรมการสถานี 

3. นายโสรัช ละมาด เจาหนาท่ีควบคุมเครื่องในสถานี 
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กําหนดการการจัดประชุมกลุมยอย 

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชน 

ในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

(ภาคเหนอื) 

วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2556 

ณ หองประชุมพาวิลเลี่ยน 1 ช้ัน 1 โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

9.30-10.30 น.  ลงทะเบียน 

   เคลียรคาเดินทาง 

   กรอกแบบสอบถามเปนรายบุคคล 

10.30-11.00 น.  กลาวตอนรับโดย อ.ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ หัวหนาโครงการวิจัย 

ผูเขารวมประชุมแนะนําตัว 

11.00-12.00 น. รายงานผลการเก็บขอมูลในพื้นท่ี  

   โดย อ.ปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ และนายธีรมล บัวงาม 

12.00-12.30 น. ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยและใหความเห็นเพิ่มเติม 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 15.00 น. กระบวนการกลุมยอยตามกรอบประเด็นในแบบสอบถาม  

  โดย  อ.ปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ และนายธีรมล บัวงาม 

15.00 – 15.30 น. นัดหมายการประชุมระดับประเทศ 

15.30 น. ปดการประชุมกลุมยอย 

 

หมายเหตุ - เสิรฟอาหารวางในหองประชุม 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเขารวมเวทีประชุมกลุมยอย ภาคเหนือ 

จํานวน 17 คน ประกอบดวย 

1. สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คล่ืนสีขาวเพื่อชาวประชา) จ.ลําพูน 

1. นายทองอินทร พรหมจันใจ หัวหนาสถานี 

2. พ.อ.อ.หญิงปทุมทิพย ราชวังเมือง กรรมการสถานี 

3. นางปนัดดา ศรีกอนตา ตัวแทนผูฟง  

 

2. สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง จ.เชียงใหม 

1. นายสุรศักด์ิ ราชรักษ หัวหนาสถานี 

2. นางวิวรณ นามเทพ กรรมการสถานี 

3. นางลัดดา กองบุปผา ตัวแทนผูฟง 

 

3. ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ จ.เชียงราย 

1. นายอภิวัฒน กันจินะ หัวหนาสถานี 

2. นางสาวนันทนารี หลวงมอย กรรมการสถานี 

3. นางอรนนัต อุปเสน ผูจัดรายการวิทยุ 

4. นางบัวผัด คําจันทร ตัวแทนผูฟง 

 

4. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองล้ี จ.ลําพูน 

1. นายบพิตร อินตะขวา กรรมการสถานี 

2. นายมงคล เทพปน ผูจัดรายการวิทยุ 

3. นางเพ็ญจันทร เทพปน ตัวแทนผูฟง 

 

5. สถานีวิทยุชุมชนคนรักถ่ิน จ.พะเยา 

1. นายสังวร อินตะสาร กรรมการสถานี 

2. นายวิเชียร วงคสถาน ตัวแทนผูฟง 
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กําหนดการการจัดประชุมกลุมยอย 

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชน 

ในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วันท่ี 24 – 25 พฤษภาคม 2556 

ณ หองดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

24 พฤษภาคม 2556  

15.00 น. ตัวแทนจากสถานีวิทยุชุมชนเดินทางถึงท่ีพักท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.00 น. นักวิจัยและคณะ เก็บขอมูลตัวแทนวิทยุชุมชน  

 สัมภาษณรายบุคคลโดยใชแบบสํารวจ  

20.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

 

25 พฤษภาคม 2556 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. นักวิจัยและคณะเก็บขอมูลตัวแทนวิทยุชุมชน  

สัมภาษณโดยใชแบบสํารวจ (ตอ) 

09.00 – 09.30 น. กลาวตอนรับและแนะนําตัว 

09.31 – 10.00 น. รายงานผลการเก็บขอมูลในพื้นท่ี โดย ธีระพล อันมัย 

10.00 – 10.30 น ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยและใหความเห็นเพิ่มเติม 

10.31 – 12.00 น. กระบวนการกลุมยอยตามกรอบประเด็นในแบบสํารวจ  

12.01 – 13.00 น. อาหารเท่ียง 

13.01 – 15.00 น. กระบวนการกลุมยอยตามกรอบประเด็นในแบบสํารวจ (ตอ) 

15.01 – 15.30 น. นัดหมายการประชุมระดับประเทศ 

15.31 น.  ปดการประชุมกลุมยอย 

 

หมายเหตุ - เสิรฟอาหารวางในหองประชุม 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเขารวมเวทีประชุมกลุมยอย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 17 คน ประกอบดวย 

1. สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 

1. นายเกียรติศักด์ิ ศิริเกตุ   ผูอํานวยการสถานี 

2. นางศุภวรรณ ช่ืนชม   กรรมการสถานี 

3. นางเยาวรัตน ไชยหอม  กรรมการสถานี 

4. นางกาญจนา หลวงทองหลาง  ตัวแทนผูฟง 

 

2. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน จ.อุดรธานี 

1. นายถาวร มะโนศิลป   กรรมการสถานี 

2. นางลําพูน รัตน ี   ตัวแทนผูฟง 

3. นายณัฐวุฒิ กรมภักดี   ตัวแทนผูฟง 

4. นายสุรพงษ มะโนศิลป  ตัวแทนผูฟง 

 

3. สถานีวิทยุชุมชนชาวธาตุพนม จ.นครพนม 

1. นายเข็มพร เช้ือตาหมื่น  ผูอํานวยการสถานี 

2. นายพู นานโพธิ์ศร ี   กรรมการสถานี 

3. นางจอมไตร เช้ือตาหมื่น  ตัวแทนผูฟง 

4. นางบุญทรง อุนชัย   ตัวแทนผูฟง 

 

4. สถานีวิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ จ.สุรินทร 

1. นายประดิษฐ พยุงตน  กรรมการสถานี 

2. ด.ต.นักครินทร โสภิณ  กรรมการสถานี 

3. นายเล้ียว สมทิพย   ตัวแทนผูฟง 

 

5. วิทยุชุมชนคนดานซาย จ.เลย* 

1. ด.ต.วิชิต ประกิระตา   ผูอํานวยการสถานี 

2. นายสรสิน มิ่งแกว   กรรมการสถานี 

3. นายสําเนียง แดนสามสวน  กรรมการสถานี 

 

*หมายเหตุ  - ตัวแทนวิทยุชุมชนคนดานซาย จ.เลย ไมสามารถเขารวมการประชุมกลุมยอยได แตไดตอบ

แบบสอบถามการประชุมกลุมยอยกลับมา 3 ชุด 
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กําหนดการการจัดประชุมกลุมยอย 

โครงการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชน 

ในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

(ภาคใต) 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2556 

ณ หองประชุมช้ัน 8 โรงแรมคริสตัล (ตรงขามสถานีขนสงหาดใหญ) จ.สงขลา 

 

08.30-09.30 น. - ลงทะเบียน 

 - กรอบแบบสอบถามเปนรายบุคคล 

 - เคลียรคาเดินทาง 

09.30-10.00 น. - กลาวตอนรับโดย อ.ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธ หัวหนาโครงการ 

  - ผูเขารวมประชุมแนะนําตัว 

09.00-09.45 น. รายงานผลการเก็บขอมูลในพื้นท่ี 

09.45-12.00 น. ตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยและใหความเห็นเพิ่มเติม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

13.00-14.30 น. การประชุมกลุมยอย (focus group) การตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของ

ชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคใต 

14.30-15.00 น. นัดหมายการประชุมรับฟงความคิดเห็นระดับประเทศ 

15.00 น.  ปดการประชุมกลุมยอย 

 

หมายเหตุ - เสิรฟอาหารวางในหองประชุม 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนท่ีเขารวมเวทีประชุมกลุมยอย ภาคใต 

จํานวน 17 คน ประกอบดวย 

1. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต จ.สุราษฎรธานี 

1. นายโกษา พรหมทอง   ผูอํานวยการสถานี 

2. นายวัฒน นะมะ   ตัวแทนอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นายศุภชัย สระโพธิ์ทอง  ตัวแทนผูฟง 

 

2. สถานีวิทยุชุมชนสภาสามัญชน จ.พัทลุง 

1. นายจตุรงค สงแสง   ตัวแทนกรรมการสถานี 

2. นายสมนึก ยอดยางแดง  ตัวแทนกรรมการสถานี 

3. นายประยูร หนูนุย   ตัวแทนอาสาสมัครจัดรายการ 

4. นายสมมาตร นาคาวิเชียร  ตัวแทนผูฟง 

 

3. สถานีวิทยุชุมชนบางเหรียง จ.สงขลา 

1. นายประนอบ คงสม   ผูอํานวยการสถานี 

2. นายเมี่ยน ไชยณรงค   ผูประสานงานสถานี 

3. นางลัดดา อิสสะโร   ตัวแทนผูจัดรายการ 

4. นายคิด จิตรพุม   ตัวแทนผูฟง 

 

4. สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา จ.ยะลา 

1. นางสมจิต พลไชยะ   ตัวแทนกรรมการสถานี 

2. นางจันทิมา วนัสบดีวงศ  ตัวแทนอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นางอมร จันทรปารเมศ   ตัวแทนผูฟง 

 

5. สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ จ.นราธิวาส 

1. นายอับดุลเลาะ มาหะ   ผูอํานวยการสถานี 

2. นายอาแว มะแซ   ตัวแทนอาสาสมัครจัดรายการ 

3. นายสามีอุง แมเราะ   ตัวแทนผูฟง 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแบบสอบถาม 

ดานการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน  
ตามกรอบการบริหารจัดการ 5M 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานี
วิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 
 

ตารางท่ี ซ.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ความถี่ : คน (รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ 
เพศ      
1. ชาย  16 (20.25) 20 (25.32) 22 (27.85) 21 (26.58) 79 (100.00) 
 (64.00) (80.0) (88.0) (87.50) (79.80) 
2. หญิง  9 (45.00) 5 (25.00) 3 (15.00) 3 (15.00) 20 (100.00) 
 (36.00) (20.00) (12.00) (12.50) (20.20) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
อายุ      
1. ต่ํากวา 20 ป 0 (0.00) 3 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 
 (0.00) (12.00) (0.00) (0.00) (3.03) 
2. 21-30 ป 0 (0.00) 2 (33.33) 4 (66.67) 0 (0.00) 6 (100.00) 
 (0.00) (8.00) (16.00) (0.00) (6.06) 
3. 31-40 ป 4 (36.36) 1 (9.09) 5 (45.46) 1 (9.09) 11 (100.00) 
 (16.00) (4.00) (20.00) (4.17) (11.11) 
4. 41-50 ป 7 (24.14) 3 (10.34) 10 (34.48) 9 (31.04) 29 (100.00) 
 (28.00) (12.00) (40.00) (37.49) (29.29) 
5. 51-60 ป 9 (34.62) 6 (23.08) 4 (15.38) 7 (26.92) 26 (100.00) 
 (36.00) (24.00) (16.00) (29.17) (26.26) 
6. 61-70 ป 5 (22.73) 8 (36.36) 2 (9.09) 7 (31.82) 22 (100.00) 
 (20.00) (32.00) (8.00) (29.17) (22.22) 
7. 71-80 ป 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 
 (0.00) (8.00) (0.00) (0.00) (2.02) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 ความถี่ : คน (รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ 
ระดับการศึกษา      
1. ประถมศึกษา 3 (18.75) 4 (25.00) 3 (18.75) 6 (37. 50) 16 (100.00) 
 (12.00) (16.00) (12.00) (25.00) (16.16) 
2. มัธยมศึกษา 9 (29.03) 6 (19.36) 9 (29.03) 7 (22.58) 31 (100.00) 
 (36.00) (24.00) (36.00) (29.16) (31.31) 
3. ปริญญาตร ี 10 (22.73) 15 (34.09) 9 (20.45) 10 (22.73) 44 (100.00) 
 (40.00) (60.00) (36.00) (41.67) (44.45) 
4. สูงกวาปริญญาตร ี 3 (50.00) 0 (0.00) 2 (33.33) 1 (16.67) 6 (100.00) 
 (12.00) (0.00) (8.00) (4.17) (6.06) 
5. ไมตอบ 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 
 (0.00) (0.00) (8.00) (0.00) (2.02) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 

 

ตารางท่ี ซ.2 ความเก่ียวของกับสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 ความถี่ : คน (รอยละ) 

ขอมูลพ้ืนฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ 

1. หัวหนาสถานี 4 (23.53) 4 (2.53) 5 (29.41) 4 (23.53) 17 (100.00) 
 (13.79) (10.80) (20.00) (16.66) (14.78) 
2. กรรมการสถานี 15 (32.61) 13 (28.260) 8 (17.391) 10 (21.74) 46 (100.00) 
 (51.73) (35.14) (32.00) (41.67) (40.00) 
3. อาสาสมัคร 3 (6.67) 20 (44.44) 12 (26.67) 10 (22.22) 45 (100.00) 
 (10.34) (54.054) (48.00) (41.67) (39.13) 
4. อ่ืนๆ  7 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 7 (100.00) 
 (24.14) (0.00) (0.00) (0.00) (6.09) 
รวม 29 (25.22) 37 (32.17) 25 (21.74) 24 (20.87) 115 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานี  
สถานีท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 20 สถานี คือ 1, 2, 3, 4, 5….20  โดยมี

รายละเอียดท่ีอยูของสถานี หัวหนาสถานี ท่ีอยูสถานี โทรศัพท โทรสาร อีเมล รวมถึงคลื่นความถ่ี ความสูงของ
เสา กําลังสง รัศมีการออกอากาศ ชวงเวลาออกอากาศ (เปดและปดสถานี) ปท่ีกอตั้ง จํานวนปท่ีกอตั้งจนถึง
ปจจุบัน และจํานวนคณะกรรมการในสถานี ดังตารางท่ี 4, 5, 6, และ 7 ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี ซ.3 ช่ือสถานี หัวหนาสถานี และท่ีอยูสถานี  
ภาคกลาง 

ชื่อสถาน ี หัวหนาสถาน ี ท่ีอยูสถาน ี
1. วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ นายเชลศ  ธํารงธิติกุล 537 ม.13 ต.2 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ  

จ.สุพรรณบุร ี
2. วิทยุชุมชนคนแปลงยาว นายรี  โฉมสําอางค 48 วัดเนินไร ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว  

จ.ฉะเชิงเทรา 
3. วิทยุชุมชนตําบลบอนอก นายพรพิพัฒน วัดอักษร วัดสี่แยกบอนอก ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง  

จ.ประจวบครีีขันธ 
4. วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือแมกลอง นายสนม ผิวงาม 50 ม.5 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
5.วิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz  
จ. กาญจนบุร ี

นายสุนทร สุริโย 244/26 ม.5 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

ภาคเหนือ 
6. วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ นายธีรชัย พัฒนหทัย เลขท่ี 1 อาคารชัยยะวงศานิมติ ม.15 ต.ลี้ อ.ลี ้ 

จ.ลําพูน 
7. ศูนยการเรยีนรูตนกลาเรดโิอ นายอภิวัฒน กันจินะ ศูนยเพ่ือนองหญิง เลขท่ี 3 ม.17 ต.แมออ อ.พาน 

จ.เชียงราย 
8. วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน นายธีรวัฒน ราชเนตร เลขท่ี 182 ม.5 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 
9. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ  
(คลื่นสีขาวเพ่ือชาวประชา)  

นายทองอินทร พรหมจันใจ วัดพระธาตดุอยนอย เลขท่ี 154 ม.11 ต.ดอยหลอ  
อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

10. วิทยุชุมชนคนจอมทอง นายสุรศักดิ์  ราชรักษ ศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชน อําเภอ
จอมทอง เลขท่ี 327 ม.4 ต.ขวงเปา  อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม 

ภาคใต 

11. วทิยุชุมชนคริสเตียนยะลา นายเกษม  กวางสกุล 57 ถ.ผังเมอืง 2 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 

12. วทิยุชุมชนรือเสาะเรดโิอ นายอรรถโชติ ไทยทองนุม รร.อนุบาลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  

จ.นราธิวาส 

13. ศูนยปฏบัิติการเรียนรูวิทยุชุมชน

เครดติยูเนียนภาคใต 

นายโกษา พรหมทอง สหกรณเครดติยูเนียนภาคใต 111  ม.5  

ต.ทาสะทอน อ.พุนพนิ จ.สุราษฎรธานี 

14. วทิยุชุมชนสภาสามัญชน นายประคองธรรม จันทร-

ขาว 

รร.บานตลิ่งชัน ม. 2 ต. บานพราว  

อ.ปาพะยอม  จ.พัทลุง 

15. วทิยุชุมชนบางเหรียง นายประนอบ คงสม เทศบาลบางเหรียง ม. 8 ต.บางเหรียง  

อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
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ตารางท่ี ซ.3 ช่ือสถานี หัวหนาสถานี และท่ีอยูสถานี (ตอ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชื่อสถาน ี หัวหนาสถาน ี ท่ีอยูสถาน ี
16. วิทยุชุมชนคนดานซาย ดต.วิชิต ประกิระตา วัดโพนชัย 463 ม.3 ต.ดานซาย อ.ดานซาย  จ.เลย 
17. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน นายปญญา โคตรเพชร วัดอรุณธรรมรังษี บานโนนสมบูรณ  

ต.หวยสามพาด อ.ประจักษศลิปาคม จ.อุดรธานี 
18. วิทยุชุมชนนารายณสมัพันธ พระอธิการสะอาด  

อัคคปญโญ 
วัดสวางโนนสะเดา 47 ม.11 ต.หนองเทพ   
อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 

19. วิทยุชุมชนกุฉินารายณ นายสมเกียรติ ศรีเกต ุ 206 ม.3 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 
20. วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม นายเข็มพร  เช้ือตาหมื่น 99/24 ม.7 ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 

 

ตารางท่ี ซ.4 ช่ือสถานี คลื่นความถ่ี ความสูงของเสา กําลังสง และรศัมีการออกอากาศ 

ชื่อสถาน ี
คลื่นความถี ่
(เมกะเฮิรตซ) 

ความสูง
ของเสา 
(เมตร) 

กําลังสง 
(วัตต) 

รัศมีการ
ออกอากาศ 
(กิโลเมตร) 

ภาคกลาง 
1. วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 107.75 27 200 15 
2. วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 105.75 45 200 15 
3. วิทยุชุมชน ต.บอนอก 103.75 52 500 15 
4. วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือแมกลอง 97.75 60 500-1000 30-40 
5. วิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุร ี 100.75 40 500 15-20 
ภาคเหนือ 
6. วิทยุชุมชนคนเมืองลี ้ 103.75 51 500 40 
7. ศูนยการเรยีนรูตนกลาเรดโิอ 91.00 20 30 15 
8. วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน 93.00 40 200 30 
9. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คลืน่สีขาวเพ่ือชาวประชา)  88.75 30 300 30 
10. วิทยุชุมชนคนจอมทอง 99.25 30 300 10 
ภาคใต 
11. วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา 88.00 30 200 15 
12. วิทยุรือเสาะเรดโิอ 107.00 30 300 30 
13. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนียนภาคใต 105.75 30 300 10 
14. วิทยุชุมชนสภา สามัญชน 106.00 30 120 5 
15. วิทยุชุมชนบางเหรียง 98.25 30 150 10 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16. วิทยุชุมชนคนดานซาย 104.50 30 500 30 
17. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน 100.75 30 300 15-20 
18. วิทยุชุมชนนารายณสมัพันธ 106.00 53 500 12 
19. วิทยุชุมชนกุฉินารายณ 104.00 30 300 20 
20. วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม 105.25 30 30 1-2 
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ตารางที่ ซ.5 ช่ือสถานี ปท่ีกอต้ัง จํานวนปท่ีดําเนินการและ จํานวนคณะกรรมการสถานี  

ชื่อสถาน ี
ป พ.ศ. ที่

กอต้ัง 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

(ป) 

จํานวน

คณะกรรมการ

สถาน ี(คน) 

ภาคกลาง 

1. วทิยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุรี 2543 13 8 

2. วทิยุชุมชนตําบลบอนอก 2545 11 5 

3. วทิยุชุมชนคนหนองหญาไซ 2546 10 12 

4. วทิยุชุมชนคนแปลงยาว 2546 10 5 

5. วทิยุสาธารณะทองถิ่นเพื่อแมกลอง 2549 7 5 

ภาคเหนอื 

6. วทิยุชุมชนคนรักถิ่น 2545 11 ป 3 เดอืน 7 

7. วทิยุชุมชนคนเมอืงลี้ 2547 8 ป 15 

8. วทิยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คลื่นสขีาวเพื่อชาวประชา)  2549 6 ป 10 เดอืน 19 

9. ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดโิอ 2550 6 ป 3 เดอืน 15 

10. วทิยุชุมชนคนจอมทอง 2550 6 ป 2 เดอืน 11 

ภาคใต 

11. ศูนยปฏบัิติการเรียนรูวทิยุชุมชนเครดติยูเนียนภาคใต 2546 10 9 

12. วทิยุชุมชนบางเหรียง 2546 10 5 

13. วทิยุชุมชนสภาสามัญชน 2552 4 7 

14. วทิยุชุมชนคริสเตียนยะลา 2552 4 5 

15. วทิยุรือเสาะเรดโิอ 2553 3 12 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

16. วทิยุชุมชนนารายณสัมพันธ 2545 11 13 

17. วทิยุชุมชนกุฉนิารายณ 2546 10 14 

18. วทิยุชุมชนคนฮักถิ่น 2547 9 10 

19. วทิยุชุมชนคนดานซาย 2547 9 8 

20. วทิยุชุมชนชาวธาตุพนม 2548 8 5 
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ตอนท่ี 3 ปจจัยความพรอมในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน  
กรอบในการคิดวิเคราะหความพรอมในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชน ใชหลักการ 5 M โดยมี

รายละเอียดของ M คือ ความพรอมดานบุคลากร (Man) ความพรอมดานการเงิน (Money) ความพรอมดาน
เนื้อหา (Material) ความพรอมดานเทคนิค (Technical) และความพรอมดานการบริหารจัดการสถานี 
(Management) โดยจะแสดงภาพรวมของแตละ M คือ  

ความพรอมทางดานบุคลากร  (Man)  คือ วิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาสถานีและคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการ โดยมีคุณสมบัติท่ีพ่ึงประสงค เชน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เปนตน รวมถึง
ความพรอมของอาสาสมัครในเรื่องการจัดรายการ เทคนิค ดานการเงินและบัญชี และการมีเจาหนาท่ีประจําใน
การดูแลเรื่องสถานี  
 
ตารางท่ี ซ.6 วิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสถานี  (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
วิธีการ จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เลือกกันเองในชุมชน   12 (31.58) 8 (21.05) 11 (28.95) 7 (18.42) 38 (100.00) 
(48.00) (27.59) (27.50) (26.92) (31.67 ) 

2. เลือกจากตัวแทนของ
กลุมตางๆ ในชุมชน 

0 (0.00) 4  (19.05) 12  (57.14) 5   (23.81) 21(100.00) 

(0.00) (13.79) (30.00) (19.23) (17.50) 

3. เสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม 9 (23.08) 9 (23.08) 13 (33.33) 8 (20.51) 39 (100.00) 

(36.00) (31.03) (32.50) (30.77) (32.50) 
4. อ่ืนๆ ระบุ*   4 (18.18) 8 (36.37) 4 (18.18) 6 (27.27) 22 (100.00) 

(16.00) (27.59) (10.00) (23.08) (18.33) 
รวม 25 (20.83) 29 (24.17) 40 (33.33) 26 (21.67) 120 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.7 วิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)   

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
วิธีการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เลือกกันเองในชุมชน   12 (30.00) 5 (12.50) 13 (32.50) 10 (25.00) 40 (100.00) 

(44.44) (17.24) (30.23) (40.00) (32.26) 
2. เลือกจากตัวแทนของ 
กลุมตางๆ ในชุมชน 

5 (13.51) 10 (27.03) 14 (37.84) 8 (21.62) 37 (100.00) 
(18.52) (34.48) (32.56) (32.00) (29.84) 

3. เสนอช่ือผูท่ีเหมาะสม 6 (23.08) 2 (7.69) 13 (50.00) 5 (19.23) 26 (100.00) 
(22.22) (6.90) (30.23) (20.00) (20.97) 

4. อ่ืนๆ ระบุ*   4 (19.05) 12 (57.14) 3 (14.29) 2 (9.52) 21 (100.00) 
(14.82) (41.38) (6.98) (8.00) (16.93) 

รวม 27 (21.77) 29 (23.39) 43 (34.68) 25 (20.16) 124 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.8 องคประกอบของคณะกรรมการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

องคประกอบ 
ของคณะกรรมการ  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ผูนําชุมชน   16 (24.62) 15 (23.08) 18 (27.68) 16 (24.62) 65 (100.00) 
 (20.25) (20.00) (17.65) (16.84) (18.52) 
2. ผูแทนของกลุมอาชีพ 16 (31.37) 10 (19.61) 9 (17.65) 16 (31.37) 51 (100.00) 

(20.25) (13.33) (8.82) (16.84) (14.53) 
3. ผูแทนจากกลุมผูหญิง เด็ก 
และเยาวชน 

7 (13.73) 11 (21.57) 17 (33.30) 16 (31.37) 51 (100.00) 

(8.86) (14.68) (16.67) (16.84) (14.53) 
4. ผูแทนกลุมผูสูงอายุ  11 (19.30) 13 (22.81) 16 (28.07) 17 (29.82) 57 (100.00) 

(13.93) (17.33) (15.69) (17.89) (16.24) 
5. ผูแทนกลุมอาสาสมคัร
สาธารณสุขหมูบาน/ตางดาว 
(อสม./อสต.) 

16 (27.59) 6 (10.34) 20 (34.48) 16 (27.59) 58 (100.00) 

(20.25) (8.00) (19.60) (16.84) (16.52) 

6. ผูแทนกลุมรณรงคในประเด็น
ตางๆ 

9 (19.56) 10 (21.74) 15 (32.61) 12 (26.09) 46 (100.00) 

(11.39) (13.33) (14.71) (12.64) (13.11) 

7. อ่ืนๆ ระบุ*   4 (17.39) 10 (43.48) 7 (30.43) 2 (8.70) 23 (100.00) 
(5.07) (13.33) (6.86) (2.11) (6.55) 

รวม 79 (22.51) 75 (21.37) 102 (29.06) 95 (27.06) 351 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.9 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
คุณสมบัติ  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. รับผิดชอบ 15 (18.52) 22 (27.16) 24 (29.63) 20 (24.69) 81 (100.00) 
(14.56) (22.45) (19.83) (19.50) (18.97) 

2. เสียสละ 23 (25.27) 20 (21.98) 25 (27.48) 23 (25.27) 91 (100.00) 
(22.33) (20.41) (20.66) (21.90) (21.31) 

3. ซื่อสัตย สุจริต 15 (21.43) 15 (21.43) 20 (28.57) 20 (28.57) 70 (100.00) 
(14.56) (15.31) (16.53) (19.05) (16.39) 

4. มีความสามารถในงานท่ี
รับผิดชอบ 

15  (21.43) 17 (24.29) 20 (28.57) 18 (25.71) 70 (100.00) 
(14.56) (17.34) (16.53) (17.14) (16.39) 

5. เขาใจหลักการวิทยุชุมชน 19 (25.33) 14 (18.67) 23 (30.67) 19 (25.33) 75 (100.00) 

(18.45) (14.29) (19.01) (18.10) (17.57) 
6. อ่ืนๆ ระบุ*   16 (40.00) 10 (25.00) 9  (22.50) 5  (12.50) 40 (100.00) 

(15.54) (10.20) (7.44) (4.76) (9.37) 
รวม 103 (24.12) 98 (22.95) 121 (28.34) 105 (24.59) 427 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.10 คณะกรรมการสถานีมีปญหาในการทํางาน   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ปญหา 
ของกรรมการ   

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ไมม ี 13 (20.00) 13 (20.00) 23 (35.38) 16  (24.62) 65 (100.00) 

(52.00) (52.00) (92.00) (66.67) (65.66) 
2. มี  12  (35.29) 12  (35.29) 2 (5.88) 8 (23.54) 34 (100.00) 

(48.00) (48.00) (8.00) (33.33) (34.34) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.11 คณะกรรมการสถานีมีปญหาในการทํางานในเรื่อง (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ปญหาของ 
คณะกรรมการ   

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ขาดความรับผิดชอบ 3 (37.05) 3 (37.50) 1 (12.50) 1 (12.50) 8 (100.00) 
(16.66) (21.43) (25.00) (10.00) (17.39) 

2. ขาดความเสยีสละ 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

(5.56) (0.00) (0.00) (0.00) (2.17) 
3. ไมซื่อสัตย สุจริต 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 

(5.56) (0.00) (0.00) (0.00) (2.17) 
4. ไมมีความสามารถ 
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

3 (42.85) 2 (28.57) 1 (14.29) 1 (14.29) 7 (100.00) 

(16.66) (14.29) (25.00) (10.00) (15.22) 
5. ไมเขาใจหลักการวิทยุชุมชน 1 (33.34) 0 (0.00) 1 (33.33) 1  (33.33) 3 (100.00) 

(5.56) (0.00) (25.00) (10.00) (6.52) 

6. อ่ืนๆ ระบุ*   9 (34.62) 9 (34.62) 1 (3.85) 7 (26.91) 26 (100.00) 

(50.00) (64.28) (25.00) (70.00) (56.53) 
รวม 18 (39.13) 14 (30.43) 4 (8.70) 10 (21.74) 46 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.12 จํานวนอาสาสมัคร ดานจัดรายการ    

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
จํานวน 
อาสาสมัคร  

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

1. คาต่ําสุด 3 3 8 3 3 
2. คาสูงสุด 25 40 20 10 40 
3. คาเฉลี่ย 11.21 13.05 12.60 6.43 10.93 
4. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.37 10.30 4.10 2.06 6.61 
รวม 24 (26.09) 22 (23.91) 25 (27.17) 21 (22.83) 92 (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.13 จํานวนอาสาสมัคร จําแนกตาม ดานเทคนิค 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

จํานวน 
อาสาสมัคร 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

1. คาต่ําสุด 1 1 2 1 1 
2. คาสูงสุด 3 3 3 1 3 
3. คาเฉลี่ย 1.27 1.50 2.24 1.00 1.57 
4. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 0.62 0.44 0.00 0.67 
รวม 15 (19.48) 18 (23.38) 25 (32.47) 19 (24.67) 77 (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.14 จํานวนอาสาสมัคร จําแนกตาม ดานการเงินและบัญชี 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
จํานวน 
อาสาสมัคร 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

1. คาต่ําสุด 1 1 1 1 1 
2. คาสูงสุด 4 4 1 5 5 
3. คาเฉลี่ย 1.55 2.27 1.00 1.59 1.57 
4. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04 1.16 0.00 1.18 1.04 
รวม 11 (18.03) 15 (24.59) 18 (29.51) 17 (27.87) 61 (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.15 สถานีมีปญหาเก่ียวกับอาสาสมคัรในเรื่อง (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
                      ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ปญหา 
ของอาสาสมัคร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ทํางานไมสม่ําเสมอหรือไม
ตอเน่ือง 

14 (23.33) 
(53.85) 

20 (33.33) 
(60.61) 

13 (21.67) 
(86.66) 

13 (21.67) 
(61.91) 

60 (100.00) 
(63.17) 

2. ไมเขาใจในหลักการวิทยุ
ชุมชน 

4 (30.77) 
(15.38) 

7 (53.85) 
(21.21) 

1 (7.69) 
(6.67) 

1 (7.69) 
(4.76) 

13 (100.00) 
(13.68) 

3. ใชวิทยุชุมชนเปนชองทาง
ในการหาประโยชนสวนตน 

5 (55.56) 
(19.23) 

4 (44.44) 
(12.12) 

0 (0.00) 
(0.00) 

0 (0.00) 
(0.00) 

9 (100.00) 
(9.47) 

4. อ่ืนๆ  3 (23.08) 
(11.54) 

2 (15.38) 
(6.06) 

1 (7.69) 
(6.67) 

7 (53.85) 
(33.33) 

13 (100.00) 
(13.68) 

รวม 26 (27.37) 33 (34.74) 15 (15.79) 21 (22.10) 95 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.16 สถานีมีเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับคาตอบแทน   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
คาตอบแทน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ไมได  16 (20.51) 13 (16.67) 25 (32.05) 24 (30.77) 78 (100.00) 
 (64.00) (52.00) (100.00) (100.00) (78.79) 
2. ได 9 (42.86) 12 (57.14) 0 (0.00) 0 (0.00) 21 (100.00) 
 (36.00) (48.00) (0.00) (0.00) (21.21) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.17 ลักษณะการจายคาตอบแทน   

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ลักษณะ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. รายวัน (บาท/วัน) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 
 (11.11) (0.00) (0.00) (0.00) (4.76) 
2. รายเดือน 8 (40.00) 12 (60.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 20 (40.00) 
(บาท/เดือน) (88.89) (100.00) (0.00) (0.00) (95.24) 
รวม 9 (42.86) 12 (57.14) 0 (0.00) 0 (0.00) 21 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.18 เจาหนาท่ีท่ีมีคาตอบแทน มีหนาท่ี (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
หนาท่ี 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. จัดรายการ  n/a 10  (100.00) 
(27.03) 

n/a n/a 10 (100.00) 
(19.61) 

2. ควบคุมเครื่องสงและ
ดูแลดานเทคนิค 

5 (31.25) 
(35.72) 

11 (68.75) 
(29.73) 

n/a n/a 16 (100.00) 
(31.37 ) 

3. ดูแลการเปด-ปดสถานี
และทําความสะอาด 

8 (47.06) 
(57.14) 

9 (52.94) 
(24.32) 

n/a n/a 17 (100.00) 
(33.33) 

4. อ่ืนๆ  1  (12.50) 
(7.14) 

7 (87.50) 
(18.92) 

n/a n/a 8 (100.00) 
(15.69) 

รวม 14 (27.45) 37 (72.55) n/a n/a 51 (100.00) 
 (100.00) (100.00) n/a n/a (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.19 สถานีวิทยุไดรับการสนับสนุนในดาน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ไดรับ 
การสนับสนุน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เงิน 25 (27.47) 
(40.32) 

20 (21.98) 
(42.55) 

24 (26.37) 
(30.77) 

22 (24.18) 
(33.85) 

91 (100.00) 
(36.11) 

2. สิ่งของ 12 (19.67) 
(19.35) 

8 (13.11) 
(17.03) 

24 (39.34) 
(30.77) 

17 (27.88) 
(26.15) 

61 (100.00) 
(24.21) 

3. อาสาสมัคร 17 (23.29) 
(27.43) 

12 (16.44) 
(25.53) 

24 (32.87) 
(30.77) 

20 (27.40) 
(30.77) 

73 (100.00) 
(28.97) 

4. อ่ืนๆ    8 (29.63) 
(12.90) 

7 (25.93) 
(14.89) 

6 (22.22) 
(7.69) 

6 (22.22) 
(9.23) 

27 (100.00) 
(10.71) 

รวม 62 (24.60) 47 (18.65) 78 (30.95) 65 (25.80) 252 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.20 แหลงท่ีมาของการสนับสนุน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ไดรับการ 
สนับสนุน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. คนในชุมชน 24 (27.27) 
(57.14) 

22 (25.00) 
(53.66) 

20 (22.73) 
(35.09) 

22 (25.00) 
(42.31) 

88 (100.00) 
(45.83) 

2. องคกรภายในชุมชน 6 (12.00) 
(14.29) 

9 (18.00) 
(21.95) 

22 (44.00) 
(38.60) 

13 (26.00) 
(25.00) 

50 (100.00) 
(26.04) 

3. องคกรภายนอกชุมชน 10 (24.39) 
(23.81) 

8 (19.51) 
(19.51) 

12 (29.27) 
(21.05) 

11 (26.83) 
(21.15) 

41 (100.00) 
(21.36) 

4. อ่ืนๆ    2 (15.38) 
(4.76) 

2 (15.38) 
(4.88) 

3 (23.08) 
(5.26) 

6 (46.16) 
(11.54) 

13 (100.00) 
(6.77) 

รวม 42 (21.88) 41 (21.35) 57 (29.69) 52 (27.08) 192 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.21 รูปแบบการหารายไดจากการระดมทุนของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ไดรับการ 
สนับสนุน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.เงินสนับสนุนจากสมาชิกใน
ชุมชน 

15 (24.59) 14 (22.95) 19 (31.15) 13 (21.31) 61 (100.00) 

(24.59) (25.93) (34.55) (24.53) (23.32) 
2.ขอรับบริจาคจากบุคคลท่ัวไป 7 (25.00) 3 (10.71) 0 (00.00) 18 (64.29) 28 (100.00) 

(11.48) (5.56) (00.00) (33. 96) (16.59) 
3.จัดกิจกรรมระดมทุนประจําป 
(ผาปา/เลี้ยงนํ้าชา/โตะจีน) 

14 (29.79) 18 (38.30) 5 (10.63) 10 (21.28) 47 (100.00) 

(22.95) (33.33) (9.09) (18.87) (21.08) 

4.ไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรภายนอก  

9 (23.68) 6 (15.79) 14 (36.85) 9 (23.68) 38 (100.00) 

(14.75) (11.11) (25.45) (16.98) (17.04) 

5.เสนอโครงการเพ่ือรับการ
สนับสนุนจากองคกรภายนอก 

4 (22.22) 7 (38.89) 5 (27.78) 2 (11.11) 18 (100.00) 

(6.56) (12.96) (9.09) (3.77) (8.07) 

6. อ่ืนๆ 12 (38.71) 6 (19.35) 12 (38.71) 1 (3.23) 31 (100.00) 
 (19.67) (11.11) (21.82) (1.89) (13.90) 
รวม 61 (27.35) 54 (24.22) 55 (24.66) 53 (23.77) 223 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.22 รายรับของสถานี จากการระดมทุนรูปแบบตางๆ  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

รูปแบบ          
การระดมทุน 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

1. เงินสนับสนุนจาก
สมาชกิในชมุชน 

     

- ต่ําสุด 4,000 300 6,000 4,500 300 
- สูงสุด 50,000 30,000 24,000 72,000 72,000 
- โดยเฉลีย่ 33,153.85 12,930.00 9,000.00 21,266.67 21,211.36 
- จํานวนผูตอบ 13 10 6 15 44 
2. ขอรับบริจาคจาก
บุคคลท่ัวไป 

     

- ต่ําสุด 1,000 2,000 1,500 10,000 1,000 
- สูงสุด 30,000 20,000 3,000 10,000 30,000 
- โดยเฉลีย่ 10,200.00 10,666.67 2,437.50 10,000.00 7,716.00 
- จํานวนผูตอบ 7 3 8 7 25 
3. จัดกิจกรรมระดม
ทุนประจําป (ผาปา/
เลี้ยงน้ําชา/โตะจีน) 

     

- ต่ําสุด 30,000 10,000  10,000 10,000 
- สูงสุด 300,000 100,000  56,000 300,000 
- โดยเฉลีย่ 165,714.29 60,727.27  42,500.00 83,384.62 
- จํานวนผูตอบ 7 11  8 26 
4. ไดรับการสนับสนนุ
จากองคกรภายนอก  

     

- ต่ําสุด 20,000 5,000 2,000 1,000 1,000 
- สูงสุด 36,000 25,000 13,500 23,000 36,000 
- คาเฉลี่ย 28,666.67 12,166.67 6,875.00 11,538.46 12,942.31 
- จํานวนผูตอบ 3 6 4 13 26 
5. เสนอโครงการเพ่ือ
รับการสนับสนนุจาก
องคกรภายนอก 

     

- ต่ําสุด 50,000 18,000 10,000  10,000 
- สูงสุด 100,000 36,000 13,500  100,000 
- โดยเฉลีย่ 75,000.00 25,666.67 10,700.00  27,500.00 
- จํานวนผูตอบ 2 6 5  13 
6. อ่ืนๆ      
- ต่ําสุด 36,000 1 30,000 1,000 1 
- สูงสุด 80,000 150,000 80,000 3,000 150,000 
- โดยเฉลีย่ 65,333.33 54,557.29 55,000.00 2,333.33 46,326.73 
- จํานวนผูตอบ 3 7 2 3 15 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.0) 
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ตารางท่ี ซ.23 รายรับของสถานี จากการระดมทุนรูปแบบตางๆ (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

รูปแบบ 
การระดมทุน 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

1. เงินสนับสนุนจาก
สมาชิกในชุมชน 

12 (28.57) 10 (23.81) 6 (14.29) 14 (33.33) 42 (100.00) 

(38.71) (23.81) (24.00) (30.43) (29.17) 
2. ขอรับบริจาคจาก
บุคคลท่ัวไป 

7.0 (28.00) 3.0 (12.00) 8.0 (32.00) 7.0 (28.00) 25.0 (100.00) 

(22.58) (7.14) (32.00) (15.23) (17.36) 

3. จัดกิจกรรมระดมทุน
ประจําป (ผาปา/เลี้ยง
นํ้าชา/โตะจีน) 

6 (24.00) 11 (44.00) 0 (0.00) 8 (32.00) 25 (100.00) 

(19.35) (26.19) (0.00) (17.39) (17.36) 

4. ไดรับการสนับสนุน
จากองคกรภายนอก 

2 (7.69) 6 (23.08) 4 (15.38) 14 (53.85) 26 (100.0) 

(6.45) (14.28) (16.00) (30.43) (18.06) 
5. เสนอโครงการเพ่ือ
รับการสนับสนุนจาก
องคกรภายนอก 

1 (8.33) 6 (50.00) 5 (41.67) 0 (0.00) 12 (100.00) 

(3.23) (14.29) (20.00) (0.00) (8.33) 

6. อ่ืนๆ 3 (21.43) 6 (42.86) 2 (14.28) 3 (21.43) 14 (100.00) 
(9.68) (14.29) (8.00) (6.52) (9.72) 

รวม 31 (21.53) 42 (29.17) 25 (17.36) 46 (31.94) 144 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.24 รายจายของสถานี   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ราย 
จายสถาน ี

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

จํานวน 
(บาท/ป) 

1.คาไฟฟา 
- ต่ําสุด 
- สูงสุด 
- คาเฉลี่ย 
- (SD.) 

 
3,000 

48,000 
34,148.89 
13,570.80 

 
1,200 

21,600 
10,930.00 
78,91.37 

 
5,000 

30,000 
15,470.59 
9,566.33 

 
500 

36,000 
14,968.18 
11,869.50 

 
500 

48,000 
18,514.03 
13,917.69 

2.คาโทรศัพท/
อินเทอรเน็ต 
- ต่ําสุด 
- สูงสุด 
- คาเฉลี่ย 
- (SD.) 

 
700 

12,000 
7,618.18 
3,903.03 

 
631 

12,000 
5,779.36 
4,176.47 

 
1825 

96,000 
16,469.44 
29,949.10 

 
 

300 
18,000 

6,668.75 
7,138.51 

 
 

300 
96,000 

8,392.72 
13,594.66 

3.คาตอบแทน
เจาหนาท่ี อาสาสมัคร 
- ต่ําสุด 
- สูงสุด 
- คาเฉลี่ย 
- (SD.) 

 
 

3,000 
36,000 

23,400.00 
17,285.83 

 
 

1,000 
120,000 

33,000.00 
46,197.64 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

1,000 
120,000 

29,800.00 
38,461.86 

4. คาซอมแซม
เครื่องสง/อุปกรณการ
ออกอากาศ 
- ต่ําสุด 
- สูงสุด 
- คาเฉลี่ย 
- (SD.) 

 
 

5,000 
70,000 

27,100.00 
27,822.65 

 
 
 

1,000 
70,000 

21,750.00 
24,602.75 

 
 
 

500 
15,500 

7,923.08 
4,276.13 

 
 
 

1,000 
30,000 

10,263.16 
9,000.57 

 
 
 

500 
70,000 

15,370.37 
18,624.18 

5. อ่ืนๆ  
- ต่ําสุด 
- สูงสุด 
- คาเฉลี่ย 
- (SD.) 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
1,000 

15,000 
8,083.33 
7,577.38 

 
50,000 
50,000 

50,000.00 
0.00 

 
1,500 
1,500 

1,500.00 
0.00 

 
1,000 

50,000 
16,666.67 
19,941.71 

รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.0) 
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ตารางท่ี ซ.25 รายจายของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
รายจาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.คาไฟฟา 18 (23.38) 20 (25.97) 17 (22.08) 22 (28.57) 77 (100.00) 
 (40.91) (32.26) (41.46) (37.93) (37.56) 
2.คาโทรศัพท/
อินเทอรเน็ต 

11 (22.00) 14 (28.00) 9 (18.00) 16 (32.00) 50 (100.00) 

(25.00) (22.58) (21.95) (27.59) (24.39 ) 

3.คาตอบแทนเจาหนาท่ี/ 
อาสาสมัคร 

5 (33.33) 10 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 15 (100.00) 

(11.36) (16.13) (0.00) (0.00) (7.32) 
4. คาซอมแซมเครื่องสง/
อุปกรณการออกอากาศ 

10 (18.52) 12 (22.22) 13 (24.07) 19 (35.19) 54 (100.00) 

(22.73) (19.35) (31.71) (32.76) (26.34) 
5. อ่ืนๆ  
 

0 (0.00) 6 (66.67) 2 (22.22) 1 (11.11) 9 (100.00) 
(0.00) (9.68) (4.88) (1.72) (4.39) 

รวม 44 (21.46) 62 (30.25) 41 (20.00) 58 (28.29) 205 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.26 รายรับเพียงพอกับรายจาย  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
รายรับ -รายจาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ไมพอ  11 (23.91) 
(44.00) 

11 (23.91) 
(44.00) 

11 (23.91) 
(44.00) 

13 (28.27) 
(54.17) 

46 (100.0) 
(46.46) 

2. พอ 14 (26.42) 
(56.00) 

14 (26.42) 
(56.00) 

14 (26.42) 
(56.00) 

11 (20.74) 
(45.83) 

53 (100.0) 
(53.54) 

รวม 25 (25.25) 
(100.00) 

25 (25.25) 
(100.00) 

25 (25.25) 
(100.00) 

24 (24.25) 
(100.00) 

99 (100.00) 
(100.00) 
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ตารางท่ี ซ.27 รายรับของสถานีไมพอ แนวทางในการแกปญหา  *(ตอบมากวา 1 ขอ) 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

แนวทาง 
แกปญหา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ขอรับบริจาคจาก
สมาชิกในชุมชน 

7 (20.00) 10 (28.57) 7 (20.00) 11 (31.43) 35 (100.00) 

(26.92) (27.03) (17.50) (35.48) (26.12) 
2.ขอรับบริจาค 
จากองคกรในชุมชน 

3 (15.00) 7 (35.00) 9 (45.00) 1 (5.00) 20 (100.00) 
(11.54) (18.92) (22.50) (3.23) (14.92) 

3.ขอยืม 7 (36.85) 4 (21.05) 4 (21.05) 4 (21.05) 19 (100.00) 
(26.92) (10.81) (10.00) (12.90) (14.18) 

4. ขอผอนผัน 
การชําระเงิน 

0 (0.00) 5 (55.56) 3 (33.33) 1 (11.11) 9 (100.00) 

(0.00) (13.51) (7.50) (3.23) (6.72) 
5. อ่ืนๆ  9 (17.65) 11 (21.57) 17 (33.33) 14 (27.45) 51 (100.00) 

(34.62) (29.73) (42.50) (45.16) (38.06) 
รวม 26 (19.40) 37 (27.61) 40 (29.85) 31 (23.14) 134 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.28 ความตองการความชวยเหลือดานการระดมทุน (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ความตองการ 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ
ระดมทุน 

8 (20.00) 9 (22.50) 13 (32.50) 10 (25.00) 40 (100.00) 

(16.67) (16.98) (17.81) (15.38) (16.74) 
2.การดูงานจากสถานีตนแบบท่ี
ประสบวามสาํเร็จดานการระดมทุน 

7 (16.28) 5 (11.63) 18 (41.86) 13 (30.23) 43 (100.00) 

(14.58) (9.43) (24.65) (20.00) (17.99) 
3.อบรมเรื่องรูปแบบและเทคนิคการ
ระดมทุน 

7 (17.07) 11 (26.83) 14 (34.15) 9 (21.95) 41 (100.00) 

(14.58) (20.76) (19.18) (13.85) (17.16) 
4. อบรมการเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุน 

7 (20.00) 7 (20.00) 10 (28.57) 11 (31.43) 35 (100.00) 

(14.58) (13.21) (13.70) (16.92) (14.64) 

5. การสนับสนุนดานเงินทุนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

17 (25.00) 18 (26.47) 14 (20.59) 19 (27.94) 68 (100.00) 

(35.42) (33.96) (19.18) (29.23) (28.45) 
6.อ่ืนๆ  2 (16.67) 3 (25.00) 4  (33.33) 3 (25.00) 12 (100.00) 

(4.17) (5.66) (5.48) (4.62) (5.02) 
รวม 48 (20.08) 53 (22.18) 73 (30.54) 65 (27.20) 239 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.29 ท่ีมาของผังรายการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ท่ีมาผัง 
รายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.สอบถามความตองการ
จากคนในชุมชน/ผูฟง 

4 (10.81) 10 (27.03) 15 (40.54) 8 (21.62) 37 (100.00) 
(10.53) (23.81) (23.08) (17.78) (19.47) 

2. คณะกรรมการประชุม 
พิจารณาผังรายการรวมกัน  

13 (17.81) 18 (24.66) 23 (31.50) 19 (26.03) 73 (100.00) 

(34.21) (42.86) (35.38) (42.22) (38.42) 
3.อาสาสมคัรเสนอตัวจดั
รายการท่ีตนสนใจ  

19 (29.23) 11 (16.92) 21 (32.31) 14  (21.54) 65 (100.00) 

(50.00) (26.19) (32.31) (31.11) (34.21) 
4.อ่ืนๆ 2 (13.33) 3 (20.00) 6   (40.00) 4   (26.67) 15 (100.00) 

(5.26) (7.14) (9.23) (8.89) (7.90) 

รวม 38 (20.00) 42 (22.11) 65 (34.21) 45 (23.68) 190 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.30 สัดสวนรายการท่ีออกอากาศทางสถานี  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
รายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ผลิตรายการเอง 14 (21.54) 17 (26.15) 13 (20.00) 21 (32.31) 65 (100.00) 
(66.67) (60.71) (86.67) (48.84) (60.75) 

2. ถายทอดสัญญาณหรือรับ
รายการจากท่ีอ่ืน   

7 (16.67) 11 (26.19) 2 (4.76) 22 (52.38) 42 (100.00) 
(33.33) (39.29) (13.33) (51.16) (39.25) 

รวม 21 (19.63) 28 (26.17) 15 (14.02) 43 (40.18) 107 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.31 ประเภทเน้ือหารายการท่ีสถานีออกอากาศ (ตอบมากกวา 1 ขอ)   

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
เนื้อหา 
รายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. ขาวสาร 16 (19.05) 21 (25.00) 25 (29.76) 22 (26.19) 84 (100.00) 
(30.77) (30.88) (29.76) (33.85) (31.23) 

2. สาระความรู 19 (19.587) 21 (20.37) 34 (35.051) 23 (23.711) 97 (100.00) 

(36.54) (30.88) (40.47) (35.38) (36.06) 
3. บันเทิง 15 (19.48) 22 (28.57) 24 (31.17) 16 (20.78) 77 (100.00) 

(28.84) (32.36) (28.57) (24.62) (28.62) 
4. อ่ืนๆ  2 (18.18) 4 (36.36) 1 (9.10) 4 (36.36) 11 (100.00) 

(3.85) (5.88) (1.20) (6.15) (4.09) 
รวม 52 (19.33) 68 (25.28) 84 (31.23) 65 (24.16) 269 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.32 รูปแบบการนําเสนอรายการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
                     ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

รูปแบบ 
การนําเสนอรายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.  รายการขาว 20 (25.32) 18 (22.78) 24 (30.38) 17 (21.52) 79 (100.00) 
(34.48) (28.57) (26.97) (31.48) (29.92) 

2. รายการเพลง 17 (22.08) 20 (25.97) 25 (32.47) 15 (19.48) 77 (100.00) 

(29.31) (31.75) (28.09) (27.78) (29.17) 
3. รายการสนทนา/
สัมภาษณ  

18 (23.68) 19 (25.00) 25 (32.90) 14 (18.42) 76 (100.00) 

(31.04) (30.16) (28.09) (25.93) (28.79) 
4.อ่ืนๆ 3 (9.37) 6  (18.75) 15 (46.88) 8 (25.00) 32 (100.00) 

(5.17) (9.52) (16.85) (14.81) (12.12) 

รวม 58 (21.97) 63 (23.86) 89 (33.72) 54 (20.45) 264 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.33 ท่ีมาของขอมูลในการจัดรายการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ท่ีมา 
ของขอมลู 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.สื่อประชาสมัพันธของ
หนวยราชการ 

15 (22.39) 11 (16.42) 25 (37.31) 16 (23.88) 67 (100.00) 
(22.39) (16.42) (24.04) (20.51) (21.20) 

2. สื่อบุคคลในชุมชน 14 (18.92) 16 (21.62) 24 (32.43) 20 (27.03) 74 (100.00) 
(20.90) (23.88) (23.08) (25.64) (23.42) 

3.หนังสือพิมพ  
นิตยสาร ตํารา 

13 (15.85) 23 (28.05) 24 (29.27) 22 (26.83) 82 (100.00) 
(19.40) (34.33) (23.08) (28.21) (25.95) 

4.อินเทอรเน็ต 15 (22.73) 13 (19.70) 23 (34.84) 15 (22.73) 66 (100.00) 
(22.39) (19.40) (22.11) (19.23) (20.89) 

5.อ่ืนๆ 10 (37.04) 4 (14.81) 8 (29.63) 5 (18.52) 27 (100.00) 

(14.92) (5.97) (7.69) (6.41) (8.54) 
รวม 67 (21.20) 67 (21.20) 104 (32.91) 78 (24.69) 316 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.34 ประเภทของผูจดัรายการของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ท่ีมาของ 
ผูจัดรายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ผูนําทางศาสนา 8 (15.38) 15 (28.85) 15 (28.85) 14 (26.92) 52 (100.00) 
(10.96) (18.07) (13.76) (17.38) (15.03) 

2. ผูเช่ียวชาญ 21 (25.61) 19 (23.17) 25 (30.49) 17 (20.73) 82 (100.00) 
(28.76) (22.89) (22.94) (20.99) (23.70) 

3.ปราชญชุมชน 18 (25.35) 15 (21.13) 21 (29.58) 17 (23.94) 71 (100.00) 
(24.66) (18.07) (19.27) (20.99) (20.52) 

4.นักเรียน/นักศึกษา 13 (17.81) 22 (30.13) 24 (32.88) 14 (19.18) 73 (100.00) 
(17.81) (26.51) (22.02) (17.28) (21.10) 

5.ผูแทนกลุมท่ีมสีวน 
ไดสวนเสียในชุมชน 

11 (20.75) 4 (7.55) 22 (41.51) 16 (30.19) 53 (100.00) 
(15.07) (4.82) (20.18) (19.75) (15.32) 

6.อ่ืนๆ 2 (13.33) 8 (53.34) 2 (13.33) 3 (20.00) 15 (100.00) 
(2.74) (9.64) (1.83) (3.71) (4.33) 

รวม 73  (21.10) 83 (23.99) 109 (31.50) 81 (23.41) 346 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.35 การจดัการดานเทคนิคของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ความพรอม 
ดานเทคนิค 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.มีผูเช่ียวชาญดานเทคนิคมา
ติดตั้งเครื่องสง อุปกรณให 

10 (22.73) 3 (6.82) 21 (47.73) 10 (22.72) 44 (100.00) 
(32.26) (7.14) (27.27) (18.87) (21.67) 

2. มีชางเทคนิคดูแลบํารุงรักษา
เครื่องสง อุปกรณเปนระยะ  

8 (18.18) 6 (13.64) 18 (40.91) 12 (27.27) 44 (100.00) 

(25.80) (14.29) (23.38) (22.64) (21.67) 

3.มีชางเทคนิคมาดูแลซอมบํารุง
เครื่องสง/อุปกรณเมื่อมีปญหา 

5 (10.00) 12 (24.00) 23 (46.00) 10 (20.00) 50 (100.00) 

(16.13) (28.57) (29.87) (18.87) (24.64) 
4.สมาชิกในชุมชนเรียนรู ฝกฝน
เพ่ือดูแลดานเทคนิคกันเอง 

3 (5.88) 19 (37.26) 12 (23.53) 17 (33.33) 51 (100.00) 

(9.68) (45.24) (15.58) (32.07) (25.12) 
5.อ่ืนๆ 5  (35.71) 2 (14.29) 3 (21.43) 4  (28.57) 14 (100.00) 

(16.13) (4.76) (3.90) (7.55) (6.90) 
รวม 31 (15.27) 

(100.00) 
42 (20.69) 77 (37.93) 53 (26.11) 203 (100.00) 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.36 ปญหาดานเทคนิคของสถานี   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ปญหา 
ดานเทคนิค 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ไมมี  3  (23.08) 6  (46.15) 3  (23.08) 1   (7.69) 13 (100.00) 
(12.00) (24.00) (12.00) (4.17) (13.13) 

2. มี 22 (25.58) 19  (22.09) 22 (25.58) 23 (26.75) 86 (100.00) 
(88.00) (76.00) (88.00) (95.83) (86.87) 

รวม 25  (25.25) 25  (25.25) 25  (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.37 ลักษณะปญหาดานเทคนิคของสถานี  (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ปญหา 
ดานเทคนิค 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. มี/คลื่นแทรก/ทับซอน 14 (20.29) 16 (23.19) 17 (24.64) 22 (31.88) 69 (100.00) 
(36.84) (50.00) (33.33) (37.29) (38.33) 

2.มี/เครื่องสงเสีย/
เสื่อมสภาพ 

12 (22.22) 9 (16.67) 14 (25.93) 19 (35.18) 54 (100.00) 
(31.58) (28.12) (27.45) (32.20) (30.00) 

3.มี/กระแสไฟฟามีปญหา 7 (17.50) 5 (12.50) 10 (25.00) 18 (45.00) 40 (100.00) 
(18.42) (15.63) (19.61) (30.51) (22.22) 

4.มี/อ่ืนๆ  5 (29.41) 2 (11.77) 10  (58.82) 0 (0.00) 17 (100.00) 
(13.16) (6.25) (19.61) (0.00) (9.45) 

รวม 38 (21.11) 32 (17.78) 51 (28.33) 59 (32.78) 180 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.38 แนวทางแกไขของสถานีเมื่อประสบปญหาคลื่นแทรก/คลื่นทับซอน (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
แนวทาง 
แกปญหา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.เจรจากับสถานีคูกรณ ี 7 (22.58) 4 (12.90) 10 (32.26) 10 (32.26) 31 (100.00) 
(28.00) (16.67) (35.71) (29.41) (27.93) 

2.รองเรียนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

2 (9.52) 3 (14.29) 2 (9.52) 14 (66.67) 21 (100.00) 
(8.00) (12.50) (7.14) (41.18) (18.92) 

3. เพ่ิมกําลังสง 4 (28.57) 6 (42.86) 3 (21.43) 1 (7.14) 14 (100.00) 
(16.00) (25.00) (10.71) (2.94) (12.61) 

4.มี/อ่ืนๆ  12 (26.67) 11 (24.44) 13 (28.89) 9 (20.00) 45 (100.00) 
(48.00) (45.83) (46.44) (26.47) (40.54) 

รวม 25  (22.52) 24 (21.62) 28 (25.23) 34 (30.63) 111 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.39 แนวทางแกไขของสถานีเมื่อประสบปญหาเครื่องสงเสีย  (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

แนวทาง 
แกปญหา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ซอมเครื่องสง 23 (26.14) 20 (22.72) 23 (26.14) 22  (25.00) 88 (100.00) 

(74.19) (66.67) (58.98) (73.33) (67.69) 
2.ยืมเครื่องสาํรองจาก
สถานีอ่ืน 

2 (16.66) 5 (41.67) 0 (0.00) 5 (41.67) 12 (100.00) 

(6.45) (16.67) (0.00) (16.67) (9.23) 
3. ซื้อเครื่องสงใหม  3 (15.00) 1 (5.00) 15 (75.00) 1 (5.00) 20 (100.00) 

(9.68) (3.33) (38.46) (3.33) (15.38) 
4.มี/อ่ืนๆ  3 (30.00) 4 (40.00) 1 (10.00) 2 (20.00) 10 (100.00) 

(9.68) (13.33) (2.56) (6.67) (7.70) 
รวม 31 (23.84) 30 (23.08) 39 (30.00) 30 (23.08) 130 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.40 รูปแบบการบันทึกรายการของสถานีเพ่ือการตรวจสอบตามกฎหมาย (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
รูปแบบการ 
บันทึกรายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.บันทึกในคอมพิวเตอร 18 (27.27) 12 (18.18) 23 (34.85) 13 (19.70) 66 (100.00) 
(90.00) (66.67) (69.70) (56.52) (70.21) 

2.บันทึกในเอ็มพีสาม 1 (14.29) 1 (14.29) 3 (42.85) 2 (28.57) 7 (100.00) 
(5.00) (5.56) (9.09) (8.70) (7.45) 

3.บันทึกในซีดี/ดีวีดี 0 (0.00) 2 (66.67) 1 (33.3) 0 (0.00) 3 (100.00) 
(0.00) (11.11) (3.03) (0.00) (3.19) 

4.มี/อ่ืนๆ  1 (5.56) 3 (16.67) 6 (33.33) 8 (44.44) 18 (100.00) 
(5.00) (16.66) (18.18) (34.78) (19.15) 

รวม 20 (21.27) 18(19.15) 33 (35.11) 23 (24.47) 94 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.41 เหตุผลท่ีไมสามารถบันทึกรายการของสถานีเพ่ือการตรวจสอบตามกฎหมาย  (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
เหตุผล 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ขาดแคลนงบประมาณ
สําหรับจัดซื้ออุปกรณ 

1 (2.32) 14 (32.56) 14 (32.56) 14 (32.56) 43 (100.00) 
(7.14) (41.18) (31.11) (45.16) (34.68) 

 2.อาสาสมัครไมมีทักษะการ
บันทึกรายการ  

4 (8.00) 11 (22.00) 22 (44.00) 13 (26.00) 50 (100.0) 

(28.57) (32.35) (48.89) (41.94) (40.32) 
3.ไมทราบวากฎหมายกําหนด 
ใหมีการบันทึกรายการ 

0 (0.00) 6 (50.00) 4 (33.33) 2 (16.67) 12 (100.00) 

(0.00) (17.65) (8.89) (6.45) (9.68) 
4.อ่ืนๆ  9 (47.37) 3 (15.79) 5 (26.31) 2 (10.53) 19 (100.00) 

(64.29) (8.82) (11.11) (6.45) (15.32) 
รวม 14  (11.29) 34 (27.42) 45 (36.29) 31 (25.00) 124 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.42 ความถ่ีของการประชุมคณะกรรมการสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ) *  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ความถี่ใน 
การประชุม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ประชุมเมื่อมีเหตจุําเปน 16 (25.00) 15 (23.44) 23 (35.94) 10 (15.62) 64 (100.00) 
(50.00) (40.54) (47.91) (29.41) (42.38) 

2. 1-3 เดือน/ครั้ง 13 (26.00) 16 (32.00) 5 (10.00) 16 (32.00) 50 (100.00) 

(40.62) (43.24) (10.42) (47.06) (33.11) 
3. 6 เดือน/ครั้ง 1 (8.33) 1 (8.33) 5 (41.67) 5 (41.67) 12 (100.00) 

(3.13) (2.70) (10.42) (14.71) (7.96) 
4.ปละครั้ง 0 (0.00) 3   (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 

(0.00) (8.12) (0.00) (0.00) (1.99) 

5.เปนวาระแทรกในการ
ประชุมอ่ืนๆ ของชุมชน 

0 (0.00) 1 (6.25) 13 (81.25) 2 (12.50) 16 (100.00) 

(0.00) (2.70) (27.08) (5.88) (10.59) 
6.อ่ืนๆ  2  (33.33) 1  (16.67) 2  (33.33) 1  (16.67) 6 (100.00) 

(6.25) (2.70) (4.17) (2.94) (3.97) 
รวม 32 (21.19) 37 (24.50) 48 (31.79) 34 (22.52) 151  (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.43 ประเด็นปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

ประเด็น 
ปรึกษาหารือ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.การบริหารจัดการ 14 (22.22) 16 (25.40) 21 (33.33) 12 (19.05) 63 (100.00) 
(21.54) (25.81) (19.44) (17.65) (20.79) 

2. งบประมาณ 17 (24.29) 12  (17.14) 22  (31.43) 19  (27.14) 70 (100.00) 
(26.15) (19.35) (20.37) (27.94) (23.10) 

3. รายการ  18 (25.35) 17 (23.94) 23 (32.40) 13 (18.31) 71 (100.00) 
(27.69) (27.42) (21.30) (19.12) (23.43) 

4.ปญหาเชิงเทคนิค 10 (15.38) 12 (18.46) 22 (33.85) 21 (32.31) 65 (100.00) 
(15.38) (19.35) (20.37) (30.88) (21.45 ) 

5.อ่ืนๆ  6 (17.65) 5 (14.71) 20 (58.82) 3 (8.82) 34 (100.00) 
(9.23) (8.06) (18.52) (4.41) (11.22) 

รวม 65 (21.45) 62 (20.46) 108 (35.65) 68 (22.44) 303 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.44 การเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกในชุมชน (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ชองทาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.พูดคุยผานผูจัดรายการ/
คณะกรรมการ 

18 (21.18) 17 (20.00) 30 (35.29) 20 (23.53) 85 (100.0) 

(35.29) (28.33) (44.78) (35.71) (36.32) 
2. ทางโทรศัพท 18 (22.50) 22 (27.50) 21 (26.25) 19 (23.75) 80 (100.00) 

(35.29) (36.67) (31.35) (33.93) (34.19) 
3.ทางจดหมาย 1 (8.33) 5 (41.67) 1 (8.33) 5 (41.67) 12 (100.00) 

(1.96) (8.33) (1.49) (8.93) (5.13) 
4.เวทีสาธารณะในชุมชน 5 (14.71) 9 (26.47) 9 (26.47) 11 (32.35) 34 (100.00) 

(9.81) (15.00) (13.43) (19.64) (14.53) 

5.ชองทางอ่ืนๆ  9 (39.13) 7 (30.43) 6 (26.09) 1 (4.35) 23 (100.00) 
(17.65) (11.67) (8.95) (1.79) (9.83) 

6.ไมมีการับฟงความคิดเห็น 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
รวม 51 (21.80) 60 (25.64) 67 (28.63) 56 (23.93) 234 (100.00) 
 (100.00) (100.00 (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.45 แนวปฏิบัติเมื่อไดรบัเรื่องรองเรียน (ตอบมากกวา 1 ขอ)*  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
แนวปฏิบัติ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.หัวหนาสถานี/
กรรมการสถานีพิจารณา
แนวทางแกไข 

8 (25.81) 5 (16.13) 17 (54.84) 1  (3.22) 31 (100.00) 

(28.57) (18.52) (39.53) (3.85) (25.00) 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไข 

12 (23.08) 14 (26.92) 10 (19.23) 16 (30.77) 52 (100.00) 

(42.86) (51.85) (23.26) (61.54) (41.94) 
3.หารือในเวทีประชุม
อ่ืนๆ ของชุมชน 

2 (11.76) 2  (11.76) 11 (64.72) 2 (11.76) 17 (100.00) 

(7.14) (7.41) (25.58) (7.69) (13.71) 
4.อ่ืนๆ  6 (25.00) 6 (25.00) 5 (20.83) 7 (29.17) 24 (100.00) 

(21.43) (22.22) (11.63) (26.92) (19.35) 
รวม 28 (22.58) 27 (21.77) 43 (34.68) 26 (20.97) 124 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ซ.46 การบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานี 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
จดบันทึกประชุม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ไมม ี 5 (38.46) 2 (15.39) 6 (46.15) 0 (0.00) 13 (100.00) 
(20.00) (8.00) (24.00) (0.00) (13.13) 

2. มี 20 (23.26) 23 (26.74) 19 (22.09) 24 (27.91) 86 (100.00) 
(80.00) (92.00) (76.00) (100.00) (86.87) 

รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 
ตารางท่ี ซ.47 บัญชีรายรับ รายจายของสถานี  

ภาค  กลาง  เหนือ ใต  อีสาน  ประเทศ  
บัญช ี
รายรับรายจาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

จํานวน  
(รอยละ) 

1.ไมม ี 5 (35.71) 6 (42.86) 2 (14.29) 1 (7.14) 14 (100.00) 
(20.00) (24.00) (8.00) (4.17) (14.14) 

2. มี 20 (23.53) 19 (22.35) 23 (27.06) 23 (27.06) 85 (100.00) 

(80.00) (76.00) (92.00) (95.83) (85.86) 
รวม 25 (25.25) 25 (25.25) 25 (25.25) 24 (24.25) 99 (100.00) 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ซ.48 การแจงบัญชีรายรบั รายจายของสถานีแกชุมชน (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
ลักษณะ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. แจงผานประกาศสถานี 15 (27.78) 11  (20.37) 15 (27.78) 13  (24.07) 54 (100.00) 
(50.00) (28.95) (42.86) (39.39) (39.71) 

2. แจงเปนเอกสารแสดง
ไวท่ีสถานี 

12 (25.53) 12 (25.53) 12 (25.53) 11 (23.41) 47 (100.00) 
(40.00) (31.58) (34.28) (33.33) (34.56) 

3. แจงรูปแบบอ่ืน ๆ 3 (12.00) 6 (24.00) 8 (32.00) 8 (32.00) 25 (100.00) 
(10.00) (15.79) (22.86) (24.25) (18.38) 

4. ไมมีการแจง  0 (0.00) 9 (90.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 10 (100.00) 
(0.00) (23.68) (0.00) (3.03) (7.35) 

รวม 30 (22.06) 38 (27.94) 35 (25.74) 33 (24.26) 136 (100.0) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแบบสอบถาม 

ดานการฟงและการมีสวนรวมในสถานีวิทยุชุมชนของผูฟง
ตามหลักการตลาด 4P 
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ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบคุณสมบัติปจจัยความพรอมของชุมชนในการดําเนินการสถานี
วิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 
ตารางท่ี ฌ.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ความถี่ : คน (รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน  ภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคใต  ภาคอีสาน  ท่ัวประเทศ  
เพศ      
1. ชาย 7 (19.45) 8 (22.22) 9 (25.00) 12 (33.33) 36 (100.00) 

 (28.00) (32.00) (36.00) (48.00) (36.00) 
2. หญิง 18 (28.13) 17 (26.56) 16 (25.00) 13 (20.31) 64 (100.00) 

 72.00 68.00 64.00 52.00 64.00 
รวม 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.0) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.0) 
อายุ      
1. ต่ํากวา 20 ป 5 (71.42) 1 (14.29) 1 (14.29) 0 (0.00) 7 (100.00) 
 (20.00) (4.00) (4.00) (0.00) (7.00) 
2. 21-30 ป 4 (80.00) 0 (0.00) 1 (20.00) 0 (0.00) 5 (100.00) 
 (16.00) (0.00) (4.00) (0.00) (5.00) 
3. 31-40 ป 2 (28.57) 0 (0.00) 5 (71.43) 0 (0.00) 7 (100.00) 
 (8.00) (0.00) (20.00) (0.00) (7.00) 
4. 41-50 ป 1 (4.00) 4 (16.00) 11 (44.00) 9 (36.00) 25 (100.00) 
 (4.00) (16.00) (44.00) (36.00) (25.00) 
5. 51-60 ป 8 (30.77) 7 (26.92) 5 (19.23) 6 (23.08) 26 (100.00) 
 (32.00) (28.00) (20.00) (24.00) (26.00) 
6. 61-70 ป 4 (19.05) 5 (23.81) 2 (9.52) 10 (47.62) 21 (100.00) 
 (16.00) (20.00) (8.00) (40.00) (21.00) 
7. 71-80 ป 1 (12.50) 7 (87.50) 0 (0.00) 0 (0.00) 8 (100.00) 
 (4.00) (28.00) (0.00) (0.00) (8.00) 
8. 81 ปข้ึนไป 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 
 (0.00) (4.00) (0.00) (0.00) (1.00) 
รวม 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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 ความถี่ : คน (รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน  ภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคใต  ภาคอีสาน  ท่ัวประเทศ  
ระดับการศึกษา      
1. ประถมศึกษา 12 (20.69) 19 (32.76) 8 (13.79) 19 (32.76) 58 (100.00) 
 (48.00) (76.00) (32.00) (76.00) (58.00) 
2. มัธยมศึกษา 8 (40.00) 1 (5.00) 7 (35.00) 4 (20.00) 20 (100.00) 
 (32.00) (4.00) (28.00) (16.00) (20.00) 
3. ปริญญาตร ี 5 (31.25) 4 (25.00) 6 (37.50) 1 (6.25) 16 (100.00) 
 (20.00) (16.00) (24.00) (4.00) (16.00) 
4. สูงกวาปริญญาตร ี 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 
 (0.00) (0.00) (4.00) (0.00) (1.00) 
5. อ่ืนๆ (ไมไดเรียน 0 (0.0)0 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 
หนังสือ) (0.00) (4.00) (0.00) (4.00) (2.00) 
6. ไมตอบ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 
 (0.00) (0.00) (12.00) (0.00) (3.00) 
รวม 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.2 ความเก่ียวของกับสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

 ความถี่ : คร้ัง (รอยละ) 
ความเกี่ยวของกับสถาน ี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน ท่ัวประเทศ 

1.หัวหนาสถานี 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
2.กรรมการสถานี 0 (0.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 (100.00) 
 (0.00) (3.45) (0.00) (4.00) (1.80) 
3.อาสาสมคัร 9 (69.23) 3 (23.08) 1 (7.69) 0 (0.00) 13 (100.00) 
 (28.13) (10.34) (4.00) (0.00) (11.71) 
4.ผูฟงของสถานี  23 (23.96) 25 (26.04) 24 (25.00) 24 (25.00) 96 (100.0) 
 (71.87) (86.21) (96.00) (96.00) (86.49) 
รวม 32 (28.83) 29 (26.13) 25 (22.52) 25 (22.52) 111 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานี  
สถานีท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 20 สถานี โดยมีรายละเอียดท่ีอยูของสถานี 

หัวหนาสถานี ท่ีอยูสถานี รวมถึงคลื่นความถ่ี ความสูงของเสา กําลังสง รัศมีการออกอากาศ ชวงเวลา
ออกอากาศ (เปดและปดสถานี) ปท่ีกอตั้ง จํานวนปท่ีกอตั้งจนถึงปจจุบัน และจํานวนคณะกรรมการในสถานี 
ดังตารางท่ี 3, 4, 5, และ 6 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี ฌ.3 ช่ือสถานี หัวหนาสถานี และท่ีอยูสถานี 
ภาคกลาง 

ชื่อสถาน ี หัวหนาสถาน ี ท่ีอยูสถาน ี
1.วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ นายเชลศ  ธํารงธิติกุล 537 ม.13 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ  

จ.สุพรรณบุร ี
2.วิทยุชุมชนคนแปลงยาว นายรี  โฉมสําอาง 48 วัดเนินไร ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว  

จ.ฉะเชิงเทรา 
3. วิทยุชุมชนตําบลบอนอก นายพรพิพัฒน วัดอักษร วัดสี่แยกบอนอก ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง  

จ.ประจวบครีีขันธ 
4.วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือแมกลอง นายสนม ผิวงาม 50 ม.5 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
5.วิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz 
จ. กาญจนบุร ี

นายสุนทร สุริโย 244/26 ม.5 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

ภาคเหนือ 
6. วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ นายธีรชัย พัฒนหทัย เลขท่ี 1 อาคารชัยยะวงศานิมติ ม.15 ต.ลี้ อ.ลี ้

จ.ลําพูน 
7. ศูนยการเรยีนรูตนกลาเรดโิอ นายอภิวัฒน กันจินะ ศูนยเพ่ือนองหญิง เลขท่ี 3 ม.17 ต.แมออ อ.พาน 

จ.เชียงราย 
8. วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน นายธีรวัฒน ราชเนตร เลขท่ี 182 ม.5 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 
9. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ  
(คลื่นสีขาวเพ่ือชาวประชา)  

นายทองอินทร พรหมจันใจ วัดพระธาตดุอยนอย เลขท่ี 154 ม.11  
ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

10. วิทยุชุมชนคนจอมทอง นายสุรศักดิ์ ราชรักษ ศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชน อําเภอ
จอมทอง เลขท่ี 327 ม.4 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม 

ภาคใต 
11. วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา นายเกษม  กวางสกุล 57 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
12. วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ นายอรรถโชติ ไทยทองนุม รร.อนุบาลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รอืเสาะ  

จ.นราธิวาส 
13. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน 
     เครดิตยูเนียนภาคใต 

นายโกษา พรหมทอง สหกรณเครดิตยูเนียนภาคใต 111  ม.5  
ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สรุาษฎรธานี 

14. วิทยุชุมชนสภาสามญัชน นายประคองธรรม จันทรขาว รร.บานตลิ่งชัน ม. 2 ต. บานพราว อ. ปาพะยอม  
จ.พัทลุง 

15. วิทยุชุมชนบางเหรียง นายประนอบ คงสม เทศบาลบางเหรียง ม. 8 ต .บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
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ตารางท่ี ฌ.3 ช่ือสถานี หัวหนาสถานี และท่ีอยูสถานี (ตอ) 
ชื่อสถาน ี หัวหนาสถาน ี ท่ีอยูสถาน ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16. วิทยุชุมชนคนดานซาย ดต.วิชิต ประกิระตา วัดโพนชัย 463 ม.3 ต.ดานซาย อ.ดานซาย  

จ.เลย 
17. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน นายปญญา โคตรเพชร วัดอรุณธรรมรังษี บานโนนสมบูรณ  

ต.หวยสามพาด อ.ประจักษศลิปาคม 
จ.อุดรธานี 

18. วิทยุชุมชนนารายณสมัพันธ พระอธิการสะอาด อัคค
ปญโญ 

วัดสวางโนนสะเดา 47 ม.11 ต.หนองเทพ  
อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 

19. วิทยุชุมชนกุฉินารายณ นายสมเกียรติ ศรีเกต ุ 206 ม.3 ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ  
จ.กาฬสินธุ 

20. วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม นายเข็มพร  เช้ือตาหมื่น 99/24 ม.7ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
 
 
ตารางท่ี ฌ.4 ช่ือสถานี คลื่นความถ่ี ความสูงของเสา กําลังสง และรัศมีการออกอากาศ 

ชื่อสถาน ี
คลื่นความถี ่
(เมกะเฮิรตซ) 

ความสูงของเสา 
(เมตร) 

กําลังสง 
(วัตต) 

รัศมีการออกอากาศ 
(กิโลเมตร) 

ภาคกลาง 
1.วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 107.75 27 200 15 
2.วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 105.75 45 200 15 
3. วิทยุชุมชน ต.บอนอก 103.75 52 500 15 
4.วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือแมกลอง 97.75 60 500-1000 30-40 
5. วิทยุชุมชนตนแบบFM 100.75 MHz  
   จ. กาญจนบุร ี

100.75 40 500 15-20 

ภาคเหนือ 
6. วิทยุชุมชนคนเมืองลี ้ 103.75 51 500 40 
7. ศูนยการเรยีนรูตนกลาเรดโิอ 91.00 20 30 15 
8. วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน 93.00 40 200 30 
9. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ 
    (คลื่นสีขาวเพ่ือชาวประชา)  

88.75 30 300 30 

10. วิทยุชุมชนคนจอมทอง 99.25 30 300 10 
ภาคใต 
11. วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา 88.00 30 200 15 
12. วิทยุรือเสาะเรดโิอ 107.00 30 300 30 
13. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิต 
     ยูเนียนภาคใต 

105.75 30 300 10 

14. วิทยุชุมชนสภาสามญัชน 106.00 30 120 5 
15. วิทยุชุมชนบางเหรียง 98.25 30 150 10 
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ตารางท่ี ฌ.4 ช่ือสถานี คลื่นความถ่ี ความสูงของเสา กําลังสง และรัศมีการออกอากาศ (ตอ) 

ชื่อสถาน ี
คลื่นความถี ่
(เมกะเฮิรตซ) 

ความสูงของเสา 
(เมตร) 

กําลังสง 
(วัตต) 

รัศมีการออกอากาศ 
(กิโลเมตร) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16. วิทยุชุมชนคนดานซาย 104.50 30 500 30 
17. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน 100.75 30 300 15-20 
18. วิทยุชุมชนนารายณสมัพันธ 106.00 53 500 12 
19. วิทยุชุมชนกุฉินารายณ 104.00 30 300 20 
20. วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม 105.25 30 30 1-2 
 

ตารางท่ี ฌ.5 ช่ือสถานี ปท่ีกอตั้ง จํานวนปท่ีดําเนินการและ จํานวนคณะกรรมการสถานี  

ชื่อสถาน ี
ป พ.ศ.ท่ี
กอต้ัง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ (ป) 

จํานวน
คณะกรรมการ
สถานี (คน) 

ภาคกลาง  
1. วิทยุชุมชนตนแบบ FM 100.75 MHz จ. กาญจนบุร ี 2543 13 8 
2. วิทยุชุมชนตําบลบอนอก 2545 11 5 
3.วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 2546 10 12 
4.วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 2546 10 5 
5.วิทยุสาธารณะทองถ่ินเพ่ือแมกลอง 2549 7 5 
ภาคเหนือ 
6. วิทยุชุมชนคนรักถ่ิน 2545 11 ป 3 เดือน 7 
7. วิทยุชุมชนคนเมืองลี ้ 2547 8 ป 15 
8. วิทยุชุมชนอําเภอดอยหลอ (คลืน่สีขาวเพ่ือชาวประชา)  2549 6 ป 10 เดือน 19 
9. ศูนยการเรยีนรูตนกลาเรดโิอ 2550 6 ป 3 เดือน 15 
10. วิทยุชุมชนคนจอมทอง 2550 6 ป 2 เดือน 11 
ภาคใต 
11. ศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเครดิตยูเนียนภาคใต 2546 10 9 
12. วิทยุชุมชนบางเหรียง 2546 10 5 
13. วิทยุชุมชนสภาสามญัชน 2552 4 7 
14. วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา 2552 4 5 
15. วิทยุรือเสาะเรดโิอ 2553 3 12 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16. วิทยุชุมชนนารายณสมัพันธ 2545 11 13 
17. วิทยุชุมชนกุฉินารายณ 2546 10 14 
18. วิทยุชุมชนคนฮักถ่ิน 2547 9 10 
19. วิทยุชุมชนคนดานซาย 2547 9 8 
20. วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม 2548 8 5 
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ตอนท่ี 3 กลยุทธ แนวทาง รูปแบบการหารายไดของสถานีวิทยุชุมชน  
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)* แบบสํารวจไมไดวางแผนใหผูใหขอมูลตอบไดมากกวา 1 ขอ แตจากการลง
พ้ืนท่ีจริง ผูใหขอมูลตอบมากกวา 1 ขอ 
 
ตารางท่ี ฌ.6 สถานท่ีตั้งสถานีวิทยุชุมชน (ตอบมากกวา 1 ขอ)*  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
สถานท่ี 
ต้ังสถาน ี

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. สถานท่ีทางศาสนา 17 (36.96) 15 (32.61) 0 (0.0) 14 (30.43) 46 (100.0) 
 (68.00) (60.00) (0.00) (56.00) (46.00) 

2. หนวยราชการ  0 (0.00) 0 (0.00) 5 (100.00) 0 (0.00) 5 (100.00) 
 (0.00) (0.00) (20.00) (0.0) (5.00) 
3. สถาบันการศึกษา 0 (0.00) 0 (0.00) 10 (100.00) 0 (0.00) 10(100.00) 

 (0.00) (0.00) (40.00) (0.00) (10.00) 
4. ท่ีทําการขององคกรในชุมชน   6 (26.09) 10 (43.48) 3(13.04) 4 (17.39) 23 (100.00) 
 (24.00) (40.00) (12.00) (16.00) (23.00) 
5. บานพักอาศัย 2 (28.57) 0 (0.00) 5 (71.43) 0 (0.00) 7 (100.00) 
 (8.00) (0.00) (20.00) (0.00) (7.00) 
6. อ่ืน ๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 6 (100.0) 6 (100.00) 
 (0.00 ) (0.00) (0.00) (24.00) (6.00) 
7. ไมตอบ 0 (0.0 ) 0 (0.00) 2(66.67) 1 (33.30) 3 (100.00) 
 (0.0 ) (0.00) (8.00) (4.00) (3.00) 
รวม 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.0) 25 (25.0) 100 (100.00) 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.7 ความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งสถานี (ตอบมากกวา 1ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ความเหมาะสม 
ของท่ีต้ัง 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.อยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ของชุมชน 

15 (21.43) 19 (27.14) 20 (28.57) 16 (22.86) 70 (100.00) 
(26.31) (30.64) (30.77) (27.59) (28.93) 

2.เดินทางสะดวก   20 (23.53) 24 (28.23) 20 (23.53) 21 (24.71) 85 (100.00) 
 (35.09) (38.71) (30.77) (36.21) (35.12) 

3.ผูฟงเขาถึงไดสะดวก 16 (21.34) 19 (25.33) 22 (29.33) 18 (24.00) 75 (100.00) 
 (28.07) (30.65) (33.85) (31.03) (30.99) 
4.อ่ืนๆ    4 (44.45) 0 (0.00) 3 (33.33) 2 (22.22) 9 (100.00) 
 (7.02) (0.00) (4.61) (3.45) (3.72) 
5.ไมเหมาะสม 2 (66.67) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (33.33) 3 (100.00) 
 (3.51) (0.00) (0.00) (1.72) (1.24) 
รวม 57 (23.55) 62 (25.62) 65 (26.86) 58 (23.97) 242 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.8 เหตผุลในการเดินทางไปสถานี (ตอบมากกวา 1ขอ)* 
                    ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
เหตุผล 
ท่ีไปสถาน ี

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ประชุม/รวมกิจกรรม 9 (25.71) 9 (25.71) 8 (22.87) 9 (25.71) 35 (100.00) 
 (30.00) (23.08) (21.05) (23.68) (24.14) 

2.บริจาค 4 (13.34) 10 (33.33) 6 (20.00) 10 (33.33) 30 (100.00) 
 (13.33) (25.64) (15.79) (26.32) (20.69) 

3.เปนแขกรับเชิญ 0 (0.00) 7 (43.75) 6 (37.50) 3 (18.75) 16 (100.00) 
ในรายการ (0.00) (17.95) (15.79) (7.90) (11.03) 
4.อ่ืนๆ 15 (26.32) 12 (21.04) 15 (26.32) 15 (26.32) 57 (100.00) 
 (50.00) (30.77) (39.47) (39.47) (39.31) 
5.ไมเคยไปสถานี 2 (28.56) 1 (14.29) 3 (42.86) 1 (14.29) 7 (100.00) 
 (6.67) (2.56) (7.90) (2.63) (4.83) 
รวม 30 (20.69) 39 (26.89) 38 (26.21) 38 (26.21) 145 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.9 การมีสวนรวมกับสถานี (ตอบมากกวา 1ขอ)* 
                         ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
การมีสวนรวม 
กับสถานี   

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.กําหนดผังรายการ 2 (15.38) 2 (15.38) 4 (30.77) 5 (38.47) 13 (100.00) 

 (5.88) (5.13) (8.51) (13.89) (8.33) 
2.จัดรายการ 7 (38.89) 7 (38.89) 2 (11.11) 2 (11.11) 18 (100.00) 

 (20.59) (17.95) (4.26) (5.55) (11.54) 
3.ติดตามรับฟงรายการ  22 (26.50) 23 (27.71) 24 (28.92) 14 (16.87) 83 (100.00) 

 (64.71) (58.97) (51.06) (38.89) (53.21) 
4.ประเมินผลรายการ  3 (9.09) 7 (21.21) 17 (51.52) 6 (18.18) 33 (100.00) 

 (8.82) (17.95) (36.17) (16.67) (21.15) 
5.ไมมสีวนรวม 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 9 (100.00) 9 (100.00) 

 (0.00) (0.00) (0.00) (25.00) (5.77) 
รวม 34 (21.79) 39 (25.00) 47 (30.13) 36 (23.08) 156 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.10 สวนรวมในการกําหนดผังรายการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 
                         ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
ลักษณะ 
การมีสวนรวม         

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เสนอแนะในการประชุม 1 (10.00) 1 (10.00) 5 (50.00) 3 (30.00) 10 (100.00) 
 (3.03) (3.12) (13.51) (9.38) (7.46) 
2. เสนอแนะผาน 9 (29.03) 7 (22.58) 10 (32.26) 5 (16.13) 31 (100.00) 
กรรมการสถานี (27.27) (21.88) (27.03) (15.62) (23.13) 

3. เสนอแนะผานผูจดั 15 (32.61) 11 (23.91) 14 (30.44) 6 (13.04) 46 (100.00) 
รายการ (45.46) (34.38) (37.84) (18.75) (34.33) 
4. อ่ืนๆ  1 (12.50) 1(12.50) 4 (50.00) 2 (25.00) 8 (100.00) 
 (3.03) (3.12) (10.81) (6.25) (5.97) 
5. ไมมีสวนรวม     7 (17.95) 12 (30.77) 4 (10.29) 16 (41.02) 39 (100.00) 
 (21.21) (37.50) (10.81) (50.00) (29.11) 
รวม 33 (24.63) 32 (23.88) 37 (27.61) 32 (23.88) 134(100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.11 ความถ่ีในการรับฟงรายการของสถานี 
                ภาค          กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ความถี่ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ทุกวัน 13 (16.46) 24 (30.38) 23 (29.11) 19 (24.05) 79 (100.00) 
 (52.00) (96.00) (92.00) (76.00) (79.00) 
2.ทุกสัปดาห  7 (58.33) 1 (8.33) 2 (16.67) 2 (16.67) 12 (100.00) 
 (28.00) (4.00) (8.00) (8.00) (12.00) 
3.นานๆ ครั้ง 5 (55.56) 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (44.44) 9 (100.00) 
 (20.00) (0.00) (0.00) (16.00) (9.00) 
4.ไมฟง 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
รวม 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.12 เน้ือหารายการสอดคลองกับความตองการของผูฟง (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
                       ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
สอดคลองกับ 
ความตองการในดาน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ชวยใหทันขาวสาร 16 (22.22) 14 (19.44) 20 (27.78) 22 (30.56) 72 (100.00) 
บานเมือง (31.38) (19.73) (23.25) (26.19) (24.66) 
2.ใชในการดํารงชีวิต/ 14 (18.42) 17 (22.37) 24 (31.58) 21 (27.63) 76 (100.00) 
การประกอบอาชีพ (27.45) (23.94) (27.91) (25.00) (26.03) 
3.เก่ียวของกับชุมชน  14 (18.42) 17 (22.37) 22 (28.95) 23 (30.26) 76 (100.00) 
 (27.45) (23.94) (25.58) (27.38) (26.03) 
4.ทํานุบํารุง 4 (8.33) 17 (35.42) 13 (27.08) 14 (29.17) 48 (100.00) 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (7.84) (23.94) (15.12) (16.67) (16.44) 
5. อ่ืนๆ  3 (15.00) 6 (30.00) 7 (35.00) 4 (20.00) 20 (100.00) 
 (5.88) (8.45) (8.14) (4.76) (6.85) 
รวม 51 (17.47) 71 (24.31) 86 (29.45) 84 (28.77) 292 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.13 เหตุผลในการติดตามรับฟงรายการของสถานี  (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
เหตุผล  

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.รูปแบบรายการ 14 (19.44) 18 (25.00) 21 (29.17) 19 (26.39) 72 (100.0) 
 (31.11) (31.58) (34.43) (32.20) (32.43) 
2.ลีลาของผูจดัรายการ  14 (20.90) 20 (29.85) 15 (22.39) 18 (26.86) 67 (100.00) 
 (31.11) (35.09) (24.59) (30.51) (30.18) 
3. การมีสวนรวมของผูฟง  9 (16.07) 14 (25.00) 16 (28.57) 17 (30.36) 56 (100.00) 
 (20.00) (24.56) (26.23) (28.81) (25.23) 
4.อ่ืนๆ  8 (29.63) 5 (18.52) 9 (33.33) 5 (18.52) 27 (100.00) 
 (17.78) (8.77) (14.75) (8.45) (12.16) 
รวม 45 (20.27) 57 (25.67) 61 (27.48) 59 (26.58) 222 (100.00) 
 (100.0) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.14 เหตุผลท่ีผูฟงเห็นวารายการของสถานีมีคณุภาพ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
          ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
เหตุผล   

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ขอมูลถูกตองครบถวน 14 (20.00) 14 (20.00) 21 (30.00) 21 (30.00) 70 (100.00) 
 (26.92) (25.45) (29.58) (32.31) (28.81) 
2.ผูจัดรายการรอบรู 16 (23.53) 14 (20.59) 21 (30.88) 17 (25.00) 68 (100.00) 
 (30.77) (25.45) (29.58) (26.15) (27.98) 
3.ผูจัดรายการใชภาษาท่ี 17 (19.54) 23 (26.44) 24 (27.58) 23 (26.44) 87(100.00) 
เขาใจงายเปนกันเอง (32.69) (41.82) (33.80) (35.39) (35.80) 
4.อ่ืนๆ  5 (27.88) 4 (22.22) 5 (27.78) 4 (22.22) 18 (100.00) 
 (9.62) (7.28) (7.04) (6.15) (7.41) 
รวม 52 (21.40) 55 (22.63) 71 (29.22) 65 (26.75) 243 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.15 คุณสมบัติของผูจดัรายการท่ีมีผลตอการติดตามรับฟง (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
                        ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
คุณสมบัติ 
ของผูจัดรายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ความรับผดิชอบ 12 (18.18) 17 (25.76) 22 (33.33) 15 (22.73) 66 (100.00) 
 (21.43) (31.48) (34.92) (27.27) (28.95) 
2.ความรู ความเช่ียวชาญ 18 (26.87) 8 (11.94) 22 (32.83) 19 (28.36) 67 (100.00) 
 (32.14) (14.82) (34.92) (34.55) (29.39) 
3.ลีลาการจัดรายการ  17 (22.37) 23 (30.26) 16 (21.05) 20 (26.32) 76 (100.00) 
 (30.36) (42.59) (25.40) (36.36) (33.33) 
4.อ่ืนๆ  9 (47.37) 6 (31.58) 3 (15.79) 1 (5.26) 19 (100.00) 
 (16.07) (11.11) (4.76) (1.82) (8.33) 
รวม  56 (24.56) 54 (23.69) 63 (27.63) 55 (24.12) 228 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.16 การมีสวนรวมของผูฟงในการแสดงความคดิเห็นในรายการ 
            ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
สวนรวม 
ในรายการ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ไมม ี 8 (50.00) 3 (18.75) 2 (12.50) 3 (18.75) 16 (100.00) 
 (32.00) (12.00) (8.00) (12.00) (16.00) 
2. ม ี 17 (20.24) 22 (26.19) 23 (27.38) 22 (26.19) 84 (100.00) 
 (68.00) (88.00) (92.00) (88.00) (84.00) 
รวม  25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.17 รูปแบบการมสีวนรวม (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 
                     ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
รูปแบบการ 
มีสวนรวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.โทรศัพทเขาไปใน 13 (22.41) 14 (24.14) 17 (29.31) 14 (24.14) 58 (100.00) 
รายการ (68.42) (46.66) (47.23) (50.00) (51.33) 
2. มารวมรายการดวย 4 (11.77) 11 (32.35) 12 (35.29) 7 (20.59) 34 (100.00) 
ตนเอง (21.05) (36.67) (33.33) (25.00) (30.09) 
3.อ่ืนๆ 2 (9.53) 5 (23.81) 7 (33.33) 7 (33.33) 21 (100.00) 
 (10.53) (16.67) (19.44) (25.00) (18.58) 
รวม  19 (16.81) 30 (26.55) 36 (31.86) 28 (24.78) 113 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.18 ชองทางการมีสวนรวมของผูฟงในการประเมินรายการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 
                        ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ชองทาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เสนอแนะในการประชุม 2 (8.70) 4 (17.39) 8 (34.78) 9 (39.13) 23 (100.00) 
 (6.06) (12.50) (19.51) (26.47) (16.43) 
2. เสนอแนะผานกรรมการ 7 (22.58) 6 (19.35) 10 (32.26) 8 (25.81) 31 (100.00) 
 (21.21) (18.75) (24.39) (23.53) (22.14) 
3. เสนอแนะผานผูจดัรายการ 18 (33.33) 13 (24.08) 17 (31.48) 6 (11.11) 54 (100.00) 
 (54.55) (40.63) (41.46) (17.65) (38.57) 
4. อ่ืนๆ 1 (14.29) 2 (28.57) 4 (57.14) 0 (0.00) 7(100.00) 
 (3.03) (6.25) (9.76) (0.00) (5.00) 
5. ไมมีสวนรวม 5 (20.00) 7 (28.00) 2 (8.00) 11 (44.00) 25 (100.00) 
 (15.15) (21.87) (4.88) (32.35) (17.86) 
รวม 33 (23.57) 32 (22.86) 41 (29.29) 34 (24.28) 140 (100.0) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.19 รูปแบบการสนับสนุนสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
                           ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
รูปแบบ 
การสนับสนุน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.บริจาคเงิน 13 (21.67) 19 (31.66) 13 (21.67) 15 (25.00) 60 (100.00) 

(38.24) (48.72) (29.55) (44.12) (39.74) 
2.บริจาคสิ่งของ 8 (18.18) 10 (22.73) 17 (38.63) 9 (20.46) 44 (100.00) 

(23.53) (25.64) (38.63) (26.47) (29.14) 
3.อาสาสมคัรจดัรายการ 6 (46.16) 5 (38.46) 1 (7.69) 1 (7.69) 13 (100.00) 

(17.65) (12.82) (2.27) (2.94) (8.61) 
4.อ่ืนๆ    4 (16.67) 4 (16.67) 13 (54.16) 3 (12.50) 24 (100.00) 

(11.76) (10.26) (29.55) (8.82) (15.89) 

5. ไมสนับสนุน 3 (30.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 6 (60.00) 10 (100.00) 
(8.82) (2.56) (0.00) (17.65) (6.62) 

รวม 34 (22.52) 39 (25.82) 44 (29.14) 34 (22.52) 151 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.20 ความถ่ีในการสนับสนุนดวยการบริจาคเงิน 
                ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ความถี่ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.รายป  2 (25.0) 4 (50.0) 1 (12.50) 1 (12.50) 8(100.00) 

(11.77) (18.18) (5.56) (6.67) (11.11) 

2. รายเดือน  1 (12.50) 4 (50.00) 0 (0.00) 3 (37.50) 8 (100.00) 
(5.88) (18.18) (0.00) (20.00) (11.11) 

3.เปนครั้งคราว 9 (21.43) 14 (33.33) 10(23.81) 9(21.43) 42 (100.00) 

(52.94) (63.64) (55.55) (60.00) (58.33) 
4.อ่ืนๆ    5 (35.71) 0 (0.00) 7 (50.00) 2 (14.29) 14(100.00) 

(29.41) (0.00) (38.89) (13.33) (19.45) 
รวม 17(23.61) 22 (30.56) 18 (25.00) 15 (20.83) 72(100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.21 เหตุผลในการสนับสนุนสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

เหตุผล 
ในการสนับสนุน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. เน้ือหารายการสอดคลองกับ
ความตองการ 

11 (18.96) 9 (15.52) 23 (39.66) 15 (25.86) 58(100.00) 
(39.29) (26.47) (38.33) (33.33) (34.73) 

2.รูปแบบรายการนาสนใจ 4 (11.11) 7 (19.44) 14 (38.89) 11 (30.56) 36 (100.00) 
(14.29) (20.59) (23.33) (24.44) (21.56) 

3.รายการของสถานีม ี
คุณภาพ 

2 (4.76) 10 (23.81) 18 (42.86) 12 (28.57) 42 (100.00) 
(7.13) (29.41) (30.01) (26.67) (25.15) 

4.อ่ืนๆ   11 (35.48) 8 (25.81) 5 (16.13) 7 (22.58) 31(100.00) 
(39.29) (23.53) (8.33) (15.56) (18.56) 

รวม 28 (16.77) 34 (20.36) 60 (35.93) 45 (26.94) 167 (100.00) 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 
ตารางท่ี ฌ.22 ขอเสนอเพ่ือปรับปรุงสถานี(ตอบมากกวา 1 ขอ)* 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
ดาน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.เน้ือหารายการ 9 (40.91) 3 (13.64) 7 (31.81) 3 (13.64) 22 (100.00) 
(33.33) (11.54) (29.17) (11.54) (21.36) 

2.รูปแบบรายการ 4 (44.45) 1 (11.11) 2 (22.22) 2 (22.22) 9 (100.00) 
(14.82) (3.85) (8.33) (7.69) (8.74) 

3.คุณภาพรายการ  1 (12.50) 3 (37.50) 2 (25.00) 2 (25.00) 8(100.00) 
(3.70) (11.54) (8.33) (7.69) (7.76) 

4.อ่ืนๆ   13 (20.31) 1929.69) 13 (20.31) 19 (29.69) 64(100.00) 
(48.15) (73.07) (54.17) (73.08) (62.14) 

รวม 27 (26.21) 
(100.00) 

26 (25.24) 
(100.00) 

24 (23.31) 
(100.00) 

26 (25.24) 
(100.00) 

103 (100.00) 
(100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.23 ความคิดเห็นของผูฟงตอการเลือกประเด็นเพ่ือสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
ประเด็น 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม 9 (13.04) 20(28.99) 23 (33.33) 17 (24.64) 69(100.00) 
 (25.00) (46.51) (34.33) (28.33) (33.49) 
2.สิทธิของบุคคล 10 (16.67) 11 (18.33) 21 (35.00) 18 (30.00) 60 (100.00) 
 (27.78) (25.58) (31.34) (30.00) (29.13) 
3.สิทธิของชุมชน 11 (18.64) 7 (11.87) 19 (32.2) 22 (37.29) 59(100.00) 
 (30.55) (16.28) (28.36) (36.67) (28.64) 
4.อ่ืนๆ   6 (33.33) 5(27.78) 4 (22.22) 3 (16.67) 18(100.00) 
 (16.67) (11.63) (5.97) (5.00) (8.74) 
รวม 36 (17.48) 43 (20.87) 67 (32.52) 60 (29.13) 206 (100.00) 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
ตารางท่ี ฌ.24 ความคิดเห็นของผูฟงตอการใชกลยุทธจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน (ตอบมากกวา 1 ขอ)  

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
 
กลยุทธจูงใจ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ประกาศช่ือผูบริจาค 13 (21.67) 18 (30.00) 13 (21.67) 16 (26.66) 60(100.00) 
 (34.21) (34.62) (28.26) (25.40) (30.15) 

2.เขียนช่ือผูบริจาคลงบนสิ่งของ 1 (5.88) 6 (35.29) 2 (11.77) 8 (47.06) 17 (100.00) 
(2.63) (11.54) (4.35) (12.70) (8.54) 

3.ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน 10 (18.87) 15 (28.30) 13 (24.53) 15 (28.30) 53 (100.00) 
(26.32) (28.84) (28.26) (23.81) (26.64) 

4.รณรงคสิทธิของชุมชน 8 (16.32) 9 (18.37) 11 (22.45) 21 (42.86) 49(100.00) 
 (21.05) (17.31) (23.91) (33.33) (24.62) 
5.อ่ืนๆ 6 (30.00) 4 (20.00) 7 (35.00) 3 (15.00) 20(100.00) 
 (15.79) (7.69) (15.22) (4.76) (10.05) 
รวม 38 (19.09) 52 (26.13) 46 (23.12) 63 (31.66) 199 (100.00) 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.25 กลยุทธเพ่ิมเติมเพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการระดมทุน (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
เพ่ิมกลยุทธ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.สรางอัตลักษณของสถานี 6 (14.29) 4 (9.52) 19 (45.24) 13 (30.95) 42 (100.00) 
 (7.69) (5.26) (20.88) (11.93) (11.86) 
2.ใหชุมชนมีสวนรวมในการจดั
รายการ 

11 (20.75) 12 (22.65) 11 (20.75) 19 (35.85) 53 (100.00) 
(14.11) (15.79) (12.09) (17.43) (14.97) 

3.จัดประกวดใหชุมชนมีสวนรวม 6 (14.63) 13 (31.71) 10 (24.39) 12 (29.27) 41 (100.00) 
(7.69) (17.11) (10.99) (11.01) (11.58) 

4.ประกาศช่ือผูบริจาคเงิน 14 (25.45) 18 (32.73) 10 (18.18) 13 (23.64) 55 (100.00) 
 (17.95) (23.68) (10.99) (11.93) (15.54) 
5.เขียนช่ือผูบริจาคลงบนสิ่งของ   6 (25.00) 6 (25.00) 2 (8.33) 10 (41.67) 24 (100.00) 

(7.69) (7.89) (2.20) (9.17) (6.78) 
6.ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน 19 (28.36) 15 (22.39) 16 (23.88) 17 (25.37) 67 (100.0) 

(24.36) (19.74) (17.58) (15.60) (18.93) 
7.รณรงคสิทธิของชุมชน 12 (24.49) 5 (10.21) 16 (32.65) 16 (32.65) 49 (100.00) 
 (15.38) (6.58) (17.58) (14.68) (13.84) 
8.อ่ืน ๆ 4 (17.39) 3 (13.04) 7 (30.44) 9 (39.13) 23 (100.00) 
 (5.13) (3.95) (7.69) (8.25) (6.50) 
รวม 78 (22.03) 76 (21.47) 91 (25.71) 109 (30.79) 354 (100.00) 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.26 กลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการระดมทุน (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
                          ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

กลยุทธท่ีเหมาะสม 
สําหรับชุมชน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.สรางอัตลักษณของสถานี 5 (13.16) 3 (7.89) 18 (47.37) 12 (31.58) 38 (100.00) 
(9.43) (4.92) (21.43) (10.62) (12.22) 

2.ใหสมาชิกในชุมชนมี 
สวนรวมในการจัดรายการ 

7 (13.72) 10 (19.61) 11 (21.57) 23 (45.10) 51 (100.00) 

(13.21) (16.39) (13.10) (20.36) (16.40) 

3.จัดประกวดใหชุมชน 
มีสวนรวม 

1 (3.13) 10 (31.25) 8 (25.00) 13 (40.62) 32 (100.00) 
(1.89) (16.39) (9.52) (11.50) (10.29) 

4.ประกาศช่ือผูบริจาคเงิน 15 (28.30) 14 (26.42) 9 (16.98) 15 (28.30) 53 (100.00) 
(28.30) (22.95) (10.71) (13.28) (17.04) 

5.เขียนช่ือผูบริจาคลงบนสิ่งของ   1 (5.56) 6 (33.33) 1 (5.56) 10 (55.55) 18 (100.00) 
(1.89) (9.84) (1.19) (8.85) (5.79) 

6.ถายทอดสดกิจกรรมของชุมชน 15 (24.19) 15 (24.19) 16 (25.81) 16 (25.81) 62 (100.0) 
(28.30) (24.59) (19.05) (14.16) (19.94) 

7.รณรงคสิทธิของชุมชน 8 (19.05) 3 (7.14) 14 (33.33) 17 (40.48) 42 (100.00) 
(15.09) (4.92) (16.67) (15.04) (13.50) 

8.อ่ืน ๆ 1 (6.66) 0 (0.00) 7 (46.67) 7 (46.67) 15 (100.00) 
 (1.89) (0.00) (8.33) (6.19) (4.82) 
รวม 53 (17.04) 61 (19.61) 84 (27.01) 113(36.34) 311 (100.00) 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 
ตารางท่ี ฌ.27 บทบาทและการมสีวนรวมของสถานีกับกิจกรรมของชุมชน 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
บทบาท 
การมีสวนรวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.ไมม ี 3 (75.00) 0 (0.00) 1 (25.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 
 (12.00) (0.00) (4.00) (0.00) (4.00) 
2.มี 22 (22.92) 25 (26.04) 24 (25.00) 25 (26.04) 96 (100.00) 
 (88.00) (100.0) (96.00) (100.0) (96.00) 
รวม  25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 25 (25.00) 100 (100.00) 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 
 

ตารางท่ี ฌ.28 รูปแบบการมสีวนรวมของสถานีกับกิจกรรมของชุมชน  (ตอบมากกวา1 ขอ)* 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

รูปแบบ 
การมีสวนรวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.รวมจัดกิจกรรมกับชุมชน 12 (16.67) 23 (31.94) 20 (27.78) 17 (23.61) 72 (100.00) 
 (32.43) (45.10) (36.36) (32.08) (36.73) 
2.จัดรายการท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมในชุมชน 

16 (20.00) 20 (25.00) 20 (25.00) 24 (30.00) 80 (100.00) 
(43.24) (39.22) (36.36) (45.28) (40.82) 

3. ระดมทุนชวยเหลือชุมชน 6 (17.65) 5 (14.71) 12 (35.29) 11 (32.35) 34 (100.00) 
(16.22) (9.80) (21.82) (20.75) (17.35) 

4.อ่ืนๆ  3 (30.00) 3 (30.00) 3 (30.00) 1 (10.00) 10 (100.00) 
(8.11) (5.88) (5.46) (1.89) (5.10) 

รวม 37 (18.88) 51 (26.02) 55 (28.06) 53(27.04) 196 (100.00) 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 
ตารางท่ี ฌ.29 กลยุทธในการสรางอัตลักษณของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 

ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 
กลยุทธ จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.เนนความสามารถของผูจดั
รายการ 

14 (25.45) 14 (25.45) 8 (14.55) 19 (34.55) 55 (100.00) 
(38.89) (37.84) (21.62) (37.26) (34.16) 

2.เพ่ิมการมสีวนรวมในชุมชน 12 (24.00) 7 (14.00) 14 (28.00) 17 (34.00) 50 (100.00) 
 (33.33) (18.92) (37.84) (33.33) (31.06) 
3.สรางความเช่ือมั่นในตัวผูนําสถานี 9 (20.93) 12 (27.91) 10 (23.25) 12 (27.91) 43 (100.00) 

(25.00) (32.43) (27.03) (23.53) (26.71) 
4.อ่ืนๆ 1 (7.69) 4 (30.77) 5 (38.46) 3 (23.08) 13 (100.00) 
 (2.78) (10.81) (13.51) (5.88) (8.07) 
รวม 36 (22.36) 37 (22.98) 37 (22.98) 51 (31.68) 161 (100.00) 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ตารางท่ี ฌ.30 จุดเดนท่ีผูฟงเห็นวาเปนตัวแทนของสถานี (ตอบมากกวา 1 ขอ)* 
ภาค กลาง เหนือ ใต อีสาน ประเทศ 

 
จุดเดน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1.หัวหนาสถานี/กรรมการสถานี  5 (21.74) 7 (30.43) 7 (30.43) 4 (17.40) 23 (100.00) 
(20.00) (23.33) (24.14) (12.50) (19.83) 

2.ผูจัดรายการ 10 (21.28) 13 (27.66) 12 (25.53) 12(25.53) 47 (100.00) 
(40.00) (43.33) (41.38) (37.50) (40.52) 

3.การมีสวนรวมกับชุมชน 6 (17.65) 7 (20.59) 9 (26.47) 12 (35.29) 34 (100.00) 
(24.00) (23.34) (31.03) (37.50) (29.31) 

4.อ่ืนๆ 4 (33.33) 3 (25.00) 1 (8.34) 4(33.33) 12 (100.00) 
(16.00) (10.00) (3.45) (12.50) (10.34) 

รวม 25 (21.55) 30 (25.86) 29 (25.00) 32 (27.59) 116 (100.00) 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

กําหนดการและรายช่ือผูเขารวมการประชุม 

รับฟงความคิดเห็นเวทีสาธารณะระดับประเทศ 
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กาํหนดการการประชุมรับฟังความคดิเห็นเวทสีาธารณะ 

โครงการวิจยัการตรวจสอบคุณสมบัติปัจจัยความพร้อมของชุมชน  

ในการดาํเนินการสถานีวทิยุชุมชนในประเทศไทย 

วันเสาร์ที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

---------------------------- 

 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น. นําเสนอผลการวจิัย “โครงการวจิัยการตรวจสอบคุณสมบัตปัิจจัยความพร้อมของชุมชนในการ

ดําเนินการสถานีวทิยุชุมชนในประเทศไทย”  

โดย  อาจารย ์ดร.จิรพร  วิทยศกัด์ิพนัธุ์  หัวหนา้โครงการวิจยั 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เสวนาเร่ือง “การสนับสนุนความพร้อมของชุมชนในการดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย” 

 โดย   รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม 

รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยวุศกัด์ิ 

คุณสาโรจน์  แววมณี 

ดาํเนินรายการโดย อาจารยธี์ระพล  อนัมยั 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.   เปิดรับฟังความคดิเห็น  โดย  อาจารยธี์ระพล  อนัมยั และ อาจารย ์ดร.รดี ธนารักษ ์

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น.     บทบาทของกสทช. กบัการส่งเสริมการดําเนินงานวิทยุชุมชนในประเทศไทย  

โดย  คุณสุภิญญา  กลางณรงค ์

๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.       พิธีปิด 

 

หมายเหตุ : กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายช่ือผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นเวทีสาธารณะ 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย ดร.พนา ทองมีอาคม คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน

สาธารณะภายใต กสทช. 

2. รองศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ นักวิชาการอิสระดานส่ือสารมวลชน 
3. คุณสาโรจน แววมณี   นักวิจัย สังกัดสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 

4. คุณสุภิญญา กลางณรงค   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดานวิทยุและโทรทัศน 

 

คณะผูวิจัย 

หัวหนาโครงการ อาจารย ดร.จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ 

นักวิจัย ผูชวยศาสตราจารย นาฏยา ตนานนท ทีมวิจัยสวนกลาง 

 อาจารยพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ทีมวิจัยสวนกลาง 

 อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน นักวิจัยภาคกลาง 

 อาจารยปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ นักวิจัยภาคเหนือ 

 อาจารยธีระพล อันมัย นักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล นักวิจัยภาคใต 
 

ผูชวยนักวิจัย อาจารย ดร.รดี ธนารักษ 

 นายธีรมล บัวงาม 

 นายมาโนช พรหมสิงห 

 นายศิริพล สัจจาพันธ  

 นายกฤษดา แผลงศร 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคกลาง 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นายชํานาญ สรวมสิริ  

 

วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 

FM 105.75 MHz 

ที่ปรึกษาสถานี 57/1 หมู 3 ต.หัวสําโรง  

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

081-405-3771 

2 นายรี โฉมสําอางค   

 

วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 

FM 105.75 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 38/1 หมู 6 ต.แปลงยาว  

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

081-865-7371 

3 นางเฉลิมรัตน สิงหเล็ก  

 

วิทยุชุมชนบอนอก 

FM 103.75 MHz 

กรรมการสถานี 26/1 ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง

ประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ 

086-801-3474 

4 นางละเมียด แตงเจริญ 

 

วิทยุชุมชนบอนอก 

FM 103.75 MHz 

ผูฟงสถานี 402/2 ม.7 ต.บอนอก อ.เมือง

ประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

5 นายสุนทร สุริโย  

 

วิทยุชุมชนตนแบบ  

FM 100.75 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 244/26  ม.5  ต.ทามะขาม  

อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

081-858-8358 

6 นายณรงคเดช นวลมีชื่อ  

 

วิทยุชุมชนตนแบบ  

FM 100.75 MHz 

กรรมการสถานี 244/26  ม.5  ต.ทามะขาม  

อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  

 

7 นายเชลศ ธํารงธิติกุล 

 

วิทยุชุมชนคนหนองหญาไซ 

FM 107.75 MHz 

หัวหนาสถานี 537 หมู 13 ต.หนองหญาไซ           

อ.หนองหญาไซ จ.สพุรรณบุรี 

086-164-9358 

8 นายพิพัฒน เพริดพร้ิง วิทยุสาธารณะทองถิ่นเพื่อ

แมกลอง  FM 97.75 MHz 

ผูจัดรายการวิทยุ 78/31 หมู 11 ต.บานปรก  

อ.เมืองสมุทรสงคราม  

จ.สมุทรสงคราม 

034-725-718 

9 นายสมฤทธ์ิ พงษสวัสด์ิ  

 

วิทยุสาธารณะทองถิ่นเพื่อ

แมกลอง  FM 97.75 MHz 

กรรมการสถานี 51/1 หมู 5 ต.บางซาย  

อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

083-108-9246 

10 ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น  

 

วิทยุชุมชนพลเมืองไทย 

FM 91.25 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 223/31 ม. 4 ต.บางบัวทอง  

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

086-992-5926 

11 นายประสาร ประดิษฐ-

โสภณ  

วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู 

FM 91.25 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 41/1 ต.บางขุนนนท  

เขตบางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 

086-068-2235 

12 นายประสิทธ์ิ ชูสุทธ์ิ 

 

วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก 

FM 100.75 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 20 ม.13 ต.คุงพะยอม  

อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 70110 

081-172-1885 

13 นายสาโรจน มูลพวก  

 

วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก 

FM 100.75 MHz 

กรรมการสถานี 67 หมู 10 ต.ดอนแร อ.เมือง จ.

ราชบุรี 70000 

081-905-2394 

14 คุณสุภิญญา นอยนารถ  

 

วิทยุชุมชนปฐมสาคร 

FM 106.25 MHz 

กรรมการสถานี 77/1  ม.5  ต.เกษตรพัฒนา  

อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

74120 

089-938-3264 

15 คุณเหมวดี ปุจฉาการ  

 

วิทยุชุมชนปฐมสาคร 

FM 106.25 MHz 

กรรมการสถานี 99 ม.5 ต.เกษตรพัฒนา  

อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

74120 

 

16 พท.ปฎิยุทธ์ิ ทรายทอง  

 

วิทยุชุมชนคนบานนา ผูอํานวยการสถานี 108 ซอยเทศบาล 1 ว 3  

หมู 2  ต.บานนา อ.บานนา  

จ.นครนายก  26110 

081-761-7995 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเก่ียวของกับสถานี ที่อยู โทรศัพท 

17 นายคณิตพัฒน หิรัญรัตนะภา

นนท  

 

วิทยุชุมชนคนบางออ รองผูอํานวยการสถานี 108 ซอยเทศบาล 1 ว 3  

หมู 2  ต.บานนา อ.บานนา  

จ.นครนายก 26110 

085-387-9771 

18 นายวัลลภ พลเสน  

 

วิทยุชุมชนบานหวยขวาง 

 

กรรมการสถานี 182/7 หมู 2 ต.เกาะจันทร                

อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 

081-405-7233 

19 น.ส.สรัญญา อรรคราช  วิทยุชุมชนบานหวยขวาง 

 

กรรมการสถานี 37-38/12 ม.7 ต.หวยใหญ        

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

081-405-7233 

20 นางนิเวศน ปจจุสมัย 

  

วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี 

FM 96.25 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 75/22 หมู 1 ซ.วัดพุฒิปรางค

ปราโมทย ถ.ทานํ้าบางศรีเมือง  

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

081-889-0517 

21 คุณพรพิพัฒน วัดอักษร 

 

วิทยุชุมชนบอนอก ผูอํานวยการสถานี 1 ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขันธ 

086-801-3474 

22 คุณสุรสีห เอ็นพร้ิง 

 

วิทยุชุมชนศิลเมืองไทย 

FM 91.25 MHz 

พนักงานราชการ 61 ม.8 ต.ไทรใหม อ.ไทรนอย จ.

นนทบุรี 

084-547-1743 

23 นายวิชาญ นอก 

 

สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาติ 

ผูอํานวยการ 64/3 ถ.แสงชูโต อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 

084-452-1245 

24 นายตฤณ ใหมเอ่ียม 

 

วิทยุชุมชนคนแปลงยาว 

FM 105.75 MHz 

ชางเทคนิค 38/3 ม.3 เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 

085-369-4105 

25 น.ส.ศริณทิพย หมั้นทรัพย 

 

สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาติ 

นักวิจัย 36/52 ม.2 เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 

085-075-8744 

26 น.ส.ชันษา สุพรรณเมือง 

 

สหพันธวิทยุชุมชน

แหงชาติ 

กรรมการสถานี 33/4 ม.4 แขวงกรุงปลาย เขต

หนองจอก กรุงเทพ 

085-044-3121 

27 น.ส.ชุติมา อําพันธุเปรม 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักวิจัย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

087-409-3115 

28 นางพาณีพันธุ ฉัตรอําไพวงศ วิทยุชุมชนคนแปลงยาว กรรมการสถานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

087-513-2102 
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รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 

1 พ.อ.อ.หญิงปทุมทิพย  

ราชวังเมือง 

สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอย

หลอ (คลื่นสีขาวเพื่อชาว

ประชา)FM  88.75  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 154/1  ม.12  ต.แมต่ืน  

อ.ลี้  จ.ลําพูน 51110 

089-262-4602 

2 นางปนัดดา ศรีกอนตา สถานีวิทยุชุมชนอําเภอดอย

หลอ (คลื่นสีขาวเพื่อชาว

ประชา) FM  88.75  MHz 

ผูฟงรายการ เลขที่ 245/1  ม.7  ต.หนองลอง  

อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 50160 

089-561-9485 

3 นายสุรศักด์ิ ราชรักษ สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง 

FM  99.25  MHz 

หัวหนาสถานี เลขที่ 327 ม.4  ต.ขวงเปา  

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 

080-502-8256 

4 นางวิวรณ นามเทพ สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง 

FM  99.25  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 306 ม.4  ต.ขวงเปา  

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 

085-039-1722 

5 นางลัดดา กองบุปผา สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง 

FM  99.25  MHz 

ผูฟงรายการ เลขที่ 307/1  ม.4  ต.ขวงเปา  

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 

089-434-4079 

6 นายมนตรี อ่ิมเอก สถานีวิทยุชุมชนสันปาตอง 

FM  89.00  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 115/1  ม.2 ต.บานกลาง อ.

สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120  

081-796-5701 

7 นายไพศาล ภิโลคํา สถานีวิทยุชุมชนสันปาตอง 

FM  89.00  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 6  ม.6  ต.ทุงสะโตก  

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 

053-865-742 

8 นายมนูญ ไทยนุรักษ สถานีวิทยุชุมชนเมืองเชียงใหม 

FM  90.50  MHz 

หัวหนาสถานี เลขที่ 178/1 ถ.ประชาสัมพันธ  

ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

50100 

081-764-7608 

9 นายวัชระพงศ ปนฑนา สถานีวิทยุชุมชนสื่อสรางสรรค

เชียงดาว  

FM  92.50  MHz 

หัวหนาสถานี เลขที่ 366  ม.8  ต.เชียงดาว  

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170  

084-151-1299 

10 นายไมตรี รินไชยยา สถานีวิทยุชุมชนมนตเสียง

ธรรม 

FM 106.25  MHz 

กรรมการสถานี วัดบุปผาราม เลขที่ 10 ม.12   

ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

50270  

088-404-2304 

11 นายสมชาย อินตะคํา สถานีวิทยุชุมชนมนตเสียง

ธรรม  

FM  106.25  MHz 

กรรมการสถานี วัดบุปผาราม เลขที่ 10 ม.12   

ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

50270 

089-950-3693 

12 นายจันทรคํา ปูเปด สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน 

FM  90.75  MHz 

หัวหนาสถานี เลขที่ 253  ม.3  ต.บงตัน   

อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 50260  

081-992-0661 

13 นายบุญจันทร จันหมอ สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน 

FM  90.75  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 16  ม.5  ต.ฮอด  อ.ฮอด  

จ.เชียงใหม 50240 

089-554-9816 

14 นายบพิตร อินตะขวา สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 

FM  103.75  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 80  ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้  จ.ลําพูน  

51110 

081-998-8744 

15 นายเสนห จินาจันทร สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 

FM  103.75  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 1 อาคารชัยยะวงศานิมิต ม.

15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 

081-287-1728 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

16 นายกฤษดา วงคไข สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ 

FM  103.75  MHz 

ผูจัดรายการวิทยุ เลขที่ 1 อาคารชัยยะวงศานิมิต 

ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 

081-287-1728 

17 นายอภิวัฒน กันจินะ ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ 

FM  91.00  MHz 

หัวหนาสถานี เลขที่ 81  ม.8  ต.แมออ  

อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 

087-545-3382 

18 น.ส.นันทนารี หลวงมอย ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ 

FM  91.00  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 2  ม.17  ต.แมออ  

อ.พาน  จ.เชียงราย   57120 

081-882-4985 

19 น.ส.พัชรีรัตน บุญรัตน ศูนยการเรียนรูตนกลาเรดิโอ 

FM  91.00  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 3  ม.17  ต.แมออ  

อ.พาน  จ.เชียงราย   57120 

081-882-4985 

20 นายสังวร อินตะสาร สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น 

FM  89.75  MHz 

กรรมการสถานี เลขที่ 182/1  ม.5  ต.บานปน   

อ.ดอกคําใต  จ.พะเยา 56120 

081-706-3189 

21 นางชุติมา ตาคํา สถานีวิทยุชุมชนตําบลปาหุง  

FM  102.50  MHz 

ผูจัดการสถานี เลขที่ 223 ม.9 ต.ปาหุง 

อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

081-289-7379 

22 น.ส.อรภัคค รัฐผาไท 

 

สํานักขาวประชาธรรม

เชียงใหม 

กรรมการสถานี เลขที่ 77/1 ม.5 ต.สุเทพ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

082-459-4155 

23 นายจรัส กองบุปผา สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง  

FM  94.25  MHz 

ผูฟง เลขที่ 307/1 ม.4 ต.ขวงเปา 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 

089-755-6740 

24 นายชมตา มงเหลือง สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง  

FM  94.25  MHz 

ผูฟง เลขที่ 307/1 ม.4 ต.ขวงเปา 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160 

089-700-8574 

 

 

รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 

1 นายเกียรติศักด์ิ ศิริเกตุ วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ  

FM 104.00 MHz  

ผูอํานวยการสถานี 206 หมู 3 บานโนนยาง  

ต.เหลาไมงาม อ.กุฉินารายณ  

จ.กาฬสินธุ 46110  

085-645-9223 

2 นางเยาวรัตน ไชยหอม วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ  

FM 104.00 MHz 

กรรมการสถานี 206 หมู 3 บานโนนยาง  

ต.เหลาไมงาม อ.กุฉินารายณ  

จ.กาฬสินธุ 46110  

085-645-9223 

3 นายพัฒนพล กุลวงศ วิทยุชุมชนคนลุมภู  

FM 105.00  MHz   

ผูอํานวยการสถานี 206 หมู 3 บานโนนยาง  

ต.เหลาไมงาม อ.กุฉินารายณ  

จ.กาฬสินธุ 46110  

085-645-9223 

4 นายชาญชัย ไชยหอม วิทยุชุมชนคนลุมภู  

FM 105.00  MHz   

กรรมการสถานี 206 หมู 3 บานโนนยาง  

ต.เหลาไมงาม อ.กุฉินารายณ  

จ.กาฬสินธุ 46110  

085-645-9223 

5 ด.ต.วิชิต ประกิระตา วิทยุชุมชนคนดานซาย  

FM 104.50 MHz  

ผูอํานวยการสถานี วัดโพนชัย หมู 3 ต.ดานซาย  

อ.ดานซาย จ.เลย 42120 

088-534-1987  
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

6 นายสําเนียง แดนสามสวน วิทยุชุมชนคนดานซาย  

FM 104.50  MHz 

กรรมการสถานี วัดโพนชัย หมู 3 ต.ดานซาย  

อ.ดานซาย จ.เลย 42120 

089-862-5841 

7 วาที่ ร.ต.อาวุธ โกษา-

จันทร 

วิทยุชุมชนคนภูเรือ  

FM 96.50 MHz  

ผูอํานวยการสถานี วัดศรีภูเรือ หมู 1 ต.หนองบัว  

อ.ภูเรือ จ.เลย 42160  

089-618-5222 

 

8 นายสมยศ วิปสสา วิทยุชุมชนคนภูหลวง  

FM 96.75 MHz   

ผูอํานวยการสถานี วัดดอยสวรรค บานโนนสวาง  

ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 

42230  

087-791-7745 

9 นายสมศรี แยมคลาย วิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ  

FM 106.00 MHz  

กรรมการสถานี วัดสวางโนนสะเดา หมู 11  

ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ  

จ.สุรินทร 32130  

084-607-5682 

10 นายประดิษฐ พยุงตน วิทยุชุมชนนารายณสัมพันธ  

FM 106.00 MHz  

กรรมการสถานี วัดสวางโนนสะเดา หมู 11  

ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ  

จ.สุรินทร 32130  

084-607-5682 

11 นายถาวร มะโนศิลป วิทยุชุมชนคนฮักถิ่น  

FM 100.75 MHz  

กรรมการสถานี วัดอรุณธรรมรังษี หมู 3  

ต.หวยสามพาด อ.ประจักษ- 

ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110  

081-369-6266  

12 นายบัวผัน ชูค้ํา วิทยุชุมชนบานดุง – ทุงฝน  

FM  99.25 MHz 

ผูอํานวยการสถานี 90 ชุมชนอาสาพัฒนา 3  

ถนนวิญู หมู 4 ต.ศรีสุทโธ  

อ.บานดุง จ.อุดรธานี 41190   

085-644-4900 

13 นายจํารัส ชมชาลี วิทยุชุมชนคนรักษปา  

FM 96.00 MHz  

 

ผูอํานวยการสถานี 125 หมู 10 บานหวยไผ  

ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย 

42180   

080-316-6747 

14 นายบรรเทิง ชะโก วิทยุชุมชนคนรักษปา  

FM 96.00 MHz  

 

กรรมการสถานี 125 หมู 10 บานหวยไผ  

ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย 

42180   

080-316-6747 

15 นายเข็มพร เชื้อตาหมื่น วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม  

FM 105.25 MHz  

ผูอํานวยการสถานี ศาลาอีสานเขียว หมู 7  

ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 48110 

089-862-0382 

16 นายภู นานโพธ์ิศรี วิทยุชุมชนชาวธาตุพนม  

FM 105.25 MHz 

กรรมการสถานี ศาลาอีสานเขียว หมู 7 

ต.อุมเหมา อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 48110 

089-862-0382 

17 นายพงษพิทักษ พอศรียา  ผูกําลังริเร่ิมจะกอต้ังสถานี 58 หมู 8 ต.วังยาง อ.วังยาง  

จ.นครพนม 48130  

087-222-3481    

18 นายประจักษ อาสาธง วิทยุชุมุชนคนเมืองเกตุ  

FM 97.75 MHz 

 

ผูอํานวยการสถานี 111 หมู 5 บานคุยผง  

ต.เหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย  

จ.รอยเอ็ด 45150 

081-739-2411 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

19 นายเพลิน ใยปางแกว วิทยุชุมุชนใยปางแกว  

FM 97.75 MHz 

กรรมการสถานี  087-594-4093 

20 นายปรัชญ รินวงษ วิทยุชุมุชนคนเมืองเกตุ  

FM 97.75 MHz 

เจาหนาที่เทคนิค 111 หมู 5 บานคุยผง  

ต.เหลาหลวง อ.เกษตรวิสัย  

จ.รอยเอ็ด 45150 

081-739-2411 

21 นายปญญา โคตรเพชร 

 

วิทยุชุมุชนคนรักถิ่น  

FM 100.75 MHz 

ผูอํานายการสถานี 1 ม.10 ต.หวยสามผาด  

อ.ประจักษศิลปาคม 

จ.อุดรธานี 41110 

080-744-5293 

22 นายบันเทิง ชะโร 

 

วิทยุชุมุชนคนรักษปา 

FM 96.0 MHz 

กรรมการสถานี 7 ม.11 ต.หวยสม อ.ภูเรือ  

จ.เลย 42160 

087-953-2360 

 

 

รายช่ือตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคใต 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นายคุณเกษม กวางสกุล วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา ผูอํานวยการสถานี 57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง  

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

081-897-1964 

2 นางสมจิต พลไชย วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา กรรมการสถานี 57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง  

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

073-213-906 

3 นายอับดุลเลาะ มาหะ วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ ผูอํานวยการสถานี โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  

ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  

จ.นราธิวาส 96150 

087-061-3044  

4 นางอัสรี ตะโละดิง วิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ กรรมการสถานี โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  

ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  

จ.นราธิวาส 96150 

087-061-3044 

5 

 

 

นายนุภาพ กาญจนวงศ วิทยุชุมชนทาขาม ผูอํานวยการสถานี องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

074-375-383 

6 นายพิกุล ทองดีเลิศ วิทยุชุมชนทาขาม กรรมการสถานี องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

081-963-6428 

7 นายโกษา กาญจนวงศ วิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนภาคใต 

ผูอํานวยการสถานี ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

สาขาภาคใต 111 หมู 5  

ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน  

จ.สุราษฎรธานี 84130 

086-691-8743  

 

 

8 น.ส.นุชธิดา พรหมทอง วิทยุชุมชนชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนภาคใต 

กรรมการสถานี ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

สาขาภาคใต 111 หมู 5  

ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน  

จ.สุราษฎรธานี 84130 

077-351-382  
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานี ความเกี่ยวของกับสถาน ี ท่ีอยู โทรศัพท 

9 นายวิวัฒน  หนูมาก  วิทยุชุมชนสวนปาหวยพูด ผูอํานวยการสถานี 304 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.

พัทลุง 93160 

084-859-3596 

10 นางกุสุมา คําหนูอินทร วิทยุชุมชนสวนปาหวยพูด กรรมการสถานี 304 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.

พัทลุง 93160 

 

11 นายจาตุรงค สงแสง วิทยุชุมชนสภาสามัญชน กรรมการสถานี โรงเรียนบานตลิ่งชัน ม.2  

ต.บานพราว อ.ปาพะยอม  

จ.พัทลุง 93110 

084-855-2497 

12 น.ส.ยะห อาล ี วิทยุชุมชนจังหวัดปตตานี ผูอํานวยการสถานี 332/5 ถ.ปตตานีภิรมย อ.เมือง 

จ.ปตตานี 94000 

089-295-9422 

13 น.ส.ซารีปะห อาล ี วิทยุชุมชนจังหวัดปตตานี กรรมการสถานี 332/5 ถ.ปตตานีภิรมย อ.เมือง 

จ.ปตตานี 94000 

 

14 นายเมี่ยน ไชยณรงค วิทยุชุมชนบางเหรียง ผูอํานวยการสถานี เทศบาลตําบลบางเหรียง ม.8 ต.

บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

90220 

089-978-5038 

15 นายทะวี ยางทอง 

 

วิทยุชุมชนบางเหรียง 

จ.สงขลา 

 เทศบาลตําบลบางเหรียง  

ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.

สงขลา 90220 

 

16 

 

น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ วิทยุชุมชนฟาใส  

จ.ยะลา 

ผูอํานวยการสถานี ศูนยฟาใส 188/1 ถนนเทศบาล 

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 

 

17 

 

น.ส.นิตยา ลิ่มวิริยะกุล วิทยุชุมชนสุขภาพ 

โรงพยาบาลละงู จ.สตูล 

ผูอํานวยการสถานี โรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล 

 

 

18 

 

นายจรูญ เพิ่มบุญ 

 

วิทยุชุมชนลําสินธุ  

จ.พัทลุง 

 

 

10 ม.9 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร 

พัทลุง 93000 

 

19 

 

นายประเสริฐ ชายเกตุ 

 

วิทยุชุมชนลําสินธุ  

จ.พัทลุง 

 10 ม.9 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร 

พัทลุง 93000 

 

 

ตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  
1. นางสาวปวรรัตน  ระเวง 

2. นายสุเทพ  วิไลเลิศ 
3. นางสาวมารินา  สายนุย 

4. นางสาวธิดารัตน  บุรารักษ 
 

สื่อมวลชน  

1. นางสาวนํ้าเพชร  จันทา เดลินิวส 

2. นาวสาวฐิตาวัลย  ลาภขจรสงวน วิทยุประเทศไทย 

3. นางสาวดวงกมล  แสงจันทร กรมประชาสัมพันธ 



382 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมการประชุม 

รับฟงความคิดเห็นเวทีสาธารณะระดับประเทศ 
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ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะตอผลการศึกษาและการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน ดังนี้   
 

รศ.ดร. อุบลรัตน  ศิริยุวศักด์ิ:  

- เห็นท้ังส่ิงท่ีท้ังเหมือน และไมเหมือนกันของสถานีวิทยุชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกภูมิภาคโดยเฉพาะ

ความเขมแข็งของวิทยุชุมชนในประเทศไทย ท่ีตางกัน คือ ความเปนมา วิธีการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรค 

- งานวิจัยช้ินนี้สามารถตอบคําถามไดวา “ชุมชนมีความพรอมในการดําเนินการวิทยุชุมชนแนนอน ถึง

ระดับ 70-80%” และมีพื้นท่ีทางสังคม คือชุมชนรับรู 

- ปญหาท่ีสําคัญท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้คือ การมีคล่ืนแทรกรบกวนการสงกระจายเสียง จึงอยากให 

กสทช. ดําเนินการแกไขโดยเร็วเพราะการใชคล่ืนก็เหมือนการใชท่ีดินตองไมใชท่ีดินของคนอื่น 

- เสนอวางานวิจัยควรเสนอขอมูลของรายรับรายจายในลักษณะ Pie Chart ใหชัดเจน ท้ังในระดับภาค

และระดับประเทศเพื่อนําไปสูขอสรุปท่ีเปนรูปธรรม 

- ฝากใหชุมชน/ คณะกรรมการวิทยุชุมชนดําเนินการส่ิงตอไปนี้ 

- อานรางรายงานวิจัยฉบับนี้ใหถ่ีถวน เพื่อสํารวจวา อุปสรรคปญหาของเราท่ีเสนอไว ถูกประมวลไวใน

รางฯ นี้ หรือไม ขอมูลถูกตองหรือไม เมื่อขอมูลของเราถูกรวมกับขอมูลของเพื่อนวิทยุชุมชนแหงอื่นท้ังในระดับ

ภาคและระดับประเทศแลว  ยังคงอัตลักษณของตนในภาพรวมหรือไม 

- ควรพิจารณาประเด็นเรื่องท่ีมาของรายไดใหรอบคอบเพราะสวนใหญ 40-50% มาจากชุมชน เปน

รายไดจากการระดมทุน หากเสนอรับจาก กสทช. เพียง 50% จะเพียงพอหรือไม เพราะบางท่ีอาจมีคาใชจายถูก

แพงไมเทากันดังนั้น อาจขอรับการสนับสนุน 60% ภายใน 5 ป หลังจากนั้นเมื่อมีวิธีการหารายไดแลว อาจเสนอ

ขอรับการสนับสนุน 50% 

- เสนอใหวิทยุชุมชนจัดทําบันทึกเชิงสถิติของงบประมาณ/ คาใชจาย ของสถานี เปนตารางรายรับ-

รายจาย แยกเปนหมวด/ ประเภทไว โดยทําสถิติยอนหลังไป 5-10 ป เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการของ

งบประมาณจาก กองทุนฯ 

- เห็นวาวิทยุชุมชนมีวิธีการหารายไดท่ีหลากหลายนาสนใจ แตควรกําหนดวันระดมทุนของสถานีให

กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติในแตละป คลายกันกับ วันเขาพรรษา วันเด็กเพื่อใหคนจํา 

- เสนอใหทํากลองบริจาคไปต้ังวางไวตามท่ีตางๆ ในชุมชน เชน วัด โรงเรียน เชน ท่ีจังหวัดสุรินทรวาง

กลองรับบริจาคในอุโบสถ 

- ขอใหใชช่ือ“นักวิทยุชุมชนอาสา” แทนคําวา “อาสาสมัครของวิทยุชุมชน”เพื่อสรางความรูสึกวาเปน

งานท่ีมีความรับผิดชอบท่ีตองทําอยางตอเนื่อง 
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คุณสาโรจน  แววมณี:  

- ขอเสนอตอกสทช. : กสทช. จะจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาวิทยุชุมชนใหครอบคลุมกลุมผูไดรับ

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนหรือไม หรือจะใหเฉพาะกลุมท่ีไดรับใบอนุญาตตัวจริง

เทานั้น จะมีการปรับเกณฑใหผูทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุชุมชนมีสิทธิ์ดวยหรือไม 

- ขอเสนอตองานวิจัย ช่ืองานวิจัยฯ ระบุเฉพาะวิทยุชุมชน ทวาวัตถุประสงคขอ1 และขอ 3 ในเลมกลับมี

การระบุถึงสถานีโทรทัศนชุมนอยูดวยจึงมีคําถามวางานวิจัยช้ินนี้จะประยุกตใชกับโทรทัศนชุมชนหรือไม แตใน

งานวิจัยฯ ช้ินนี้ ไมไดมีการศึกษาใหเห็น 

- กรอบการศึกษา 5M/4P ดูจะเปนอุดมคติ (Ideal Type) เหมือนเปนเปาหมายสูงสุดท่ีอยากใหสถานี

วิทยุไปถึง แตไมนาจะใชเปนตัวช้ีวัดความพรอมของชุมชน/หรือความพรอมของสถานีวิทยุชุมชน แต กสทช. ควร

จะสนับสนุนใหสถานีสามารถดําเนินการตามกรอบ 5M/4P ได 

- อยากใหงานวิจัยนี้ นําเสนอ 

• หลักเกณฑ/ วิธีการสงเสริมวิทยุ/ โทรทัศน ไปพรอมกัน เพื่อใหทันตอสถานการณการทํางานของ 

กสทช. 

• ปฏิบัติการท่ีดี (Best Practice) ท่ีเปนตนแบบ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชน/ สถานีท่ัวไป 

 

รศ.ดร. พนา  ทองมีอาคม:   

- ดีใจกับความสําเร็จของงานวิจัยช้ินนี้ เพราะขอมูลท่ีผานการศึกษาวิจัยนั้นเหมาะสําหรับการนําไปสูการ

ปรับใช มากกวา ความคิด/ คําพูดของปจเจกบุคคล 

- เช่ือมั่นในกระบวนการวิจัยเพราะถามีระเบียบวิธีวจัิยดี ผลท่ีไดรับยอมเช่ือถือได 

- ชอบวิธีการคิดของงานวิจัยฯ ซึ่งเปนการศึกษาในแงของการบริหารจัดการวิทยุชุมชน  

- สวนท่ีตองปรับปรุงคือวิธีการเขียนซึ่งยังไมลงตัว โดยเฉพาะการสังเคราะหใหผูอานนําไปใชประโยชนได 

- มีบางประเด็นท่ีเห็นแตกตางจากผลการศึกษา เชน การท่ีชุมชนมองวาการขาดแคลนอาสาสมัครเปน

อุปสรรค ควรมองวาเปนปรากฏการณท่ีเปนพลวัตรตามธรรมชาติ เพราะอาสาสมัครหนุมสาวท่ีมาชวยงานวิทยุ

ชุมชนในระยะเวลาส้ันๆ เมื่อมีความสามารถเพียงพอระดับหนึ่ง อาสาสมัครจะกาวไปสูภาคธุรกิจ หรือดานอื่นอยาง

มืออาชีพ เปนขอเท็จจริงท่ีตองยอมรับและควรสนับสนุน ซึ่งสามารถหามาตรการมารองรับได มิใชปญหาเรื้อรังท่ี

แกไมตก  จนนําไปสูการลมสลายของวิทยุชุมชนท่ีดําเนินการอยู 

- สถานีวิทยุชุมชนท่ีต้ังใจทํางานถูกตองตามหลักการจริงๆ จะไมมีปญหาอะไร ปญหามักเกิดจากสถานีท่ี

ไมไดดําเนินการตามหลักการ 
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- ใบอนุญาตฯ ออกมาชานั้นเพราะทีมกฎหมายตองทํางานโดยคํานึงถึงหลักการท่ีถูกตอง จึงอาจทําให

เกิดความลาชาในการขับเคล่ือนงาน 

- ในสวนการทํางานของกองทุนฯ นั้น มีความเห็นวาการขับเคล่ือนงานยังไปไดนอย และยังไมไดใชเงินให

เกิดประโยชนเทาท่ีควร เพราะเพิ่งมีการเสนอโครงการเพียงโครงการเดียว  

- ปกติ กองทุนฯจะจัดสรรงบประมาณใหกับสถานีท่ีไดรับการรับรองสถานะแลว โดยเฉพาะกับนิติบุคคล 

(ซึ่งอาจจะเปนกลุมคนท่ียังไมกอต้ังวิทยุเลยก็ได) ขอใหดําเนินการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหถูกตอง 

- การประชุมพิจารณาของกองทุนฯ จะมีเดือนละครั้ง ทําใหพิจารณาไดชา 

- การใหทุนจะกําหนดเปนครั้งๆ ไมมีการระบุวาใหรายป หรือ รายเดือน 

- โครงการขอรับการสนับสนุนมี 2 ประเภท ประเภทแรกเปนโครงการเปดสําหรับบุคคลท่ัวไปมีสิทธิ์ขอ 

ประเภทท่ีสองคือโครงการท่ีริเริ่มโดยกรรมการกองทุนฯ ซึ่งเปนเรื่องท่ีกรรมการเห็นวาควรจะทํา 

 

 

ผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้  
 

1.  การสนับสนุนดานบุคลากร (หัวหนาสถานี กรรมการสถานี อาสาสมัคร เจาหนาท่ีประจํา) 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในสถานีอยางตอเนื่อง โดยกสทช.เปนดําเนินการจัดทํา

หลักสูตร หรือรวมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคในการพัฒนาหลักสูตร  

1.1 อบรมดานการจัดรายการ 

- การจัดรายการท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักการวิทยุชุมชน 

- การพัฒนานักจัดรายการหนาใหม และสรางอาสาสมัคร 

1.2 อบรมดานเทคนิค 

- การควบคุมเครื่องสง  

- การบํารุงรักษาเครื่องสง และการควบคุมการออกอากาศ 

1.3 อบรมการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

- การบันทึกรายการ 

- การบริหารจัดการสถานีใหมีประสิทธิภาพ พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

2. สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนดูงานสถานีวิทยุชุมชน 

2.1 มีศูนยการเรียนรูวิทยุชุมชนในระดับภูมิภาค 

2.2 จัดต้ังสถาบันการส่ือสารของชุมชน 
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3. กสทช.ใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากขอกําหนดตางๆ ของกสทช. 

 

2.  การสนับสนุนดานงบประมาณ (รูปแบบ วิธีการระดมทุนงบประมาณ) 

1. ชุมชน/เครือขายวิทยุชุมชน 

1.1  ชุมชนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานี คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คา

อินเทอรเน็ต ผานทางการบริจาค หรือรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความเช่ือ 

1.2  จัดต้ังกองทุนฉุกเฉินซอมบํารุงเครื่องสงสัญญาณ 

2. กสทช.  

2.1  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิทยุชุมชนในสัดสวน เปนรายป 

2.2  สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีประชุม สัมมนา เพื่อสรางการมีสวนรวมใน

ชุมชน องคกรภาคประชาสังคม ในการระดมทุน 

2.3  จัดต้ังกองทุนสนับสนุนและพัฒนาวิทยุชุมชน 

 

3.  การสนับสนุนดานการจัดทําผังรายการและการผลิตรายการที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน 

1. การสนับสนุนการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  

โดยคํานึงถึงบริบท ความแตกตางของแตละชุมชน ผานเวทีประชาคม หรือสํารวจความคิดเห็น

ของชุมชน  

2. การสนับสนุนการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ ควรปรับเปล่ียนสัดสวนใหม จากเดิม ขาวสาร

สาระความรู และความบันเทิง 70:30 เปล่ียนเปน 50:50 เพราะใหบริการท้ังคนท่ีชอบบันเทิงและ

สาระ 

3. การปรับเปล่ียนผังรายการและการผลิตรายการ สามารถปรับเปล่ียน ยืดหยุนได โดยคํานึงถึง

ความพรอมของชุมชน และประโยชนของชุมชนเปนหลัก เชน การถายทอดสดเหตุการณ หรือ

กิจกรรมของชุมชน เปนตน  

4. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเพิ่มทักษะความรูในการจัดทํารายการ/ผลิตรายการ 

5. การอบรมการผลิตรายการและผังรายการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  โดยคํานึงถึง

บริบททางดานภาษา วัฒนธรรมในแตละชุมชน ซึ่งหัวขอท่ีตองการจัดใหมีการอบรม ไดแก 

- การเปนผูประกาศ  
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- เทคนิคการจัดรายการวิทยุ 

- การเปนผูส่ือขาวชุมชน  

- การจัดทํารายการผานอินเทอรเน็ต 

- เทคนิคการบันทึกรายการ 

- ระบบการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน/การวิเคราะหความตองการของชุมชน 

- โดยสนับสนุนคาใชจายใหทุกสถานี ไดเขารับการอบรม อยางนอยสถานีละ 2 คน ใน

สัดสวนกสทช.กับวิทยุชุมชน 50:50 

6. มีคูมือการจัดทําผังรายการและผลิตรายการ 

7. มีการบริการใหคําปรึกษา เสนอแนะ เพื่อพัฒนารายการ 

8. จัดทําหลักสูตรการจัดรายการวิทยุ 

9. มีหองสมุดหรือคลังรายการสารคดีวิทยุใหสถานีวิทยุชุมชนนําไปใชงานได 

10.มีตัวอยาง/ตนแบบผังรายการท่ีเหมาะสมกับวิทยุชุมชน 

 

4. การสนับสนุนดานความพรอมของเคร่ืองสงอุปกรณ และการแกไขปญหาทางดานเทคนิค 

1. มีการจัดต้ังศูนยหรือสํานักเทคโนโลยีทางดานเครื่องสงและเทคนิคในระดับจังหวัดและภูมิภาค     

โดยกสทช.รวมกับสถาบันการศึกษา เพื่อทําหนาท่ี 

- ตรวจสอบเครื่องสง อุปกรณใหแกวิทยุชุมชนในชวงของการกอต้ังสถานี 

- คอยใหคําปรึกษา และแกไขปญหาทางดานเทคนิค 

- ชวยดูแล ซอมบํารุงเมื่อเครื่องสง อุปกรณเสีย/ชํารุด 

- คอยใหคําปรึกษา แกปญหาเมื่อเกิดภาวะคล่ืนแทรก/เบียดทับ 

- เปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนทางดานเทคนิค 

- มีบริการใหเชาเครื่องสงสํารอง หากเครื่องสงของสถานีวิทยุชุมชนเกิดปญหา ตองสงซอม

เปนเวลานาน 

2.  ยกเวนหรือลดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบเครื่องสงใหกับวิทยุชุมชนในระยะเริ่มแรกของการ

กอต้ังสถานีวิทยุชุมชน 

3.  จัดใหมีการอบรมทางดานเทคนิคในภูมิภาค หรือจังหวัด เพื่อลดคาใชจายในการเดินทาง และเวลา 

ซึ่งหัวขอท่ีตองการใหจัดอบรมนั้น ไดแก 

- การดูแลเครื่องสงและแกไขปญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- การบันทึกเทปรายการ 
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- การดูแลและใชอุปกรณตางๆในหองออกอากาศ 

- การควบคุมเสียงในการออกอากาศใหมีคุณภาพ 

4.  มีกองทุนสนับสนุน ชวยเหลือวิทยุชุมชนทางดานเทคนิค เชน การซอมบํารุงเครื่องสง การพัฒนา

บุคลากรทางดานเทคนิค เปนตน 

5. จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดองคความรูทางดานเทคนิคตางๆ ระหวาง

สถาบันการศึกษา กสทช. และเครือขายวิทยุชุมชนในระดับภาค 

6. สนับสนุนใหวิทยุชุมชนรวมกลุมกันเปนเครือขาย เพื่อหนุนชวย และติดตามตรวจสอบ รวมท้ัง

แกปญหาทางดานเทคนิคในระดับจังหวัดและภูมิภาค  

7. มี Call Center ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อคอยใหคําปรึกษา แจงขอมูลขาวสาร บริการ

ตางๆทางดานเทคนิค  

8. มีการจัดทําคูมือการใชงานเครื่องสง อุปกรณเกี่ยวกับการออกอากาศของสถานี 

 

5. การสนับสนุนใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพหรือการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถดานการบริหารจัดการสถานี 

1. จัดใหมีการอบรมทางดานการบริหารจัดการแกบุคลากรของวิทยุชุมชน เชน  การจัดทําบัญชี

รายรับรายจายท่ีชุมชนสามารถตรวจสอบได เปนตน 

2. จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนท้ังท่ี

ประสบผลสําเร็จและท่ีลมเหลวระหวางสถานีวิทยุชุมชนดวยกันเอง โดยผานเวทีสัมมนา หรือ

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุชุมชนตางๆ 

3. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยหรือสถาบันการเรียนรูเพื่อฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานีในดาน

การบริหารจัดการในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค 

4. จัดทําเอกสารหรือคูมือการบริหารจัดการวิทยุชุมชน 

5. รวบรวมองคความรูในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในรูปแบบเชิงวิชาการหรือวิจัย โดยเนนให

ชุมชนมีสวนรวม 

6. คนหา รวบรวม และเผยแพรแบบอยาง หรือตนแบบของการบริหารจัดการวิทยุชุมชนท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักการของวิทยุชุมชนแกสังคมอยางตอเนื่อง 
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6. ทานคิดวาสถานีวิทยุชุมชนควรมีกลยุทธในการสรางแรงจูงใจใหชุมชนสนับสนุนสถานีอยางไร และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนดานกลยุทธนี้อยางไร 

1. สรางการมีสวนรวมของชุมชน 

1.1  ใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร ดูแล มีตัวแทนของแตละกลุมในชุมชนเขามาเปน

ตัวแทนในการบริหารวิทยุชุมชน 

1.2  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดรายการ  

1.3  การสนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นปญหาขอจํากัด รวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินการของสถานีวิทยุชุมชนอยางตอเนื่อง 

1.4  สถานีวิทยุชุมชนรวมจัดกิจกรรมในโอกาสสําคัญตางๆ  

2. พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคของการสงสัญญาณ 

3. พัฒนาคุณภาพของรายการ มีรูปแบบท่ีนาสนใจ สอดคลองกับมติทางวัฒนธรรม และบริบทของ

แตละพื้นท่ี พื้นถ่ิน โดยวิธีการส่ือสารท่ีนาสนใจ เปนสาระบันเทิง 

4. บริหารงานโดยยึดหลักการของวิทยุชุมชนและหลักธรรมาภิบาล 
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