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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการเปดิรับสื่อและความต้องการในการด าเนินงานของประชาชน
ที่มีต่อวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง 2. เพื่อประเมินการด าเนินงานและศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของ
วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ึกษา ได้แก่ ประชาชน จ านวน 400 คน บุคลากรวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 124 คน 
บุคลากรวิทยุชุมชนภาคเหนือที่มีแนวปฎิบัติที่ดี 9 สถาน ีจ านวน 25 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ 
หัวหน้าสถานี นักจัดรายการ และอาสาสมัครจดัรายการวิทยุ นักวิชาการ จ านวน 50 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมลู ไดแ้ก่ วิเคราะห์คา่ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหเ์นื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง มี 4 องค์ประกอบหลัก
ดังนี ้1) ด้านบุคลากร มาจากบุคคลที่หลากหลายกลุ่ม ท่ีมผีู้มีจติอาสา มีอุดมการณ์การท างานร่วมกัน  มีความ
โปร่งใส มีอิสระ สามารถสื่อสารความเข้าใจแก่คนในชุมชน 2) ด้านการจัดการสถาน ีเป็นสถานีวิทยุขนาดเล็ก 
ต้นทุนต่ า อุปกรณ์ใช้งานง่าย ไมม่กีารโฆษณา 3) ด้านรูปแบบรายการ มเีนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  
ใช้ภาษาถิ่น  เปิดโอกาสใหผู้้ฟังแสดงความคิดเห็น 4) ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน  เน้นการร่วมคิด รว่มบริหาร  
ร่วมแบ่งปัน-เรียนรู-้สนับสนุนการท างาน ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชน  
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ABSTRACT  
 

The objectives of this study were to study the media exposure behavior, needs of the 
community for the community radio in the lower north, evaluate the community radio 
operation, factors affecting the successful implementation of community radio and develop 
an operational model for the community radio in the lower north. The sample were 400 
people, 124 radio personnel from the north, and 25 radio officers from 9 radio stations. The 
informants were 50 academicians. The research instruments were a questionnaire and an 
interview from. The data were collected through the use of    in-depth interview, focus group 
discussion, and workshop.  The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. The operational model for the community radio 
consisted of 4 factors as follows: 1) For the personnel factor, the radio committee were from a 
variety of groups, who were public minded persons. They were willing to work together and 
worked based on transparent. They were independent and could communicate with the 
people in the community. 2) For the management factor, the radio stations were low-cost 
small radio stations. The equipment was easy to use. There was no advertisement. 3) For the 
forms of radio program factor, the radio contents were related to the community lifestyle. The 
station communicated with the community with the local dialect and the audiences were 
opened to give comments. 4) For the community participation factor, the people involved in 
the stations by sharing thinking and ideas, supporting work, exchanging learning, acting as co-
owners, and sharing benefit.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สื่อสารมวลชนเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งมิติทางสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักท้ังสื่อวิทยุกระจายเสยีง สื่อโทรทัศน์ 
และสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างไกลเข้าถึงประชาชนได้จ านวนมากท้ังใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดบัชุมชน สื่อจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างเบ้าหลอมทางความคิดแก่
ประชาชนได้ในวงกว้าง ท้ังนี้ หากพิจารณาถึงเป้าหมายของสื่อเก่าและสื่อใหม่ ล้วนแตม่ีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ 
ที่มุ่งแสวงหารายได้และผลก าไร จงึท าให้การท าบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนเปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะการ
ลดบทบาทและปรมิาณข้อมลูข่าวสารที่เป็นความรู้ และสารประโยชน์แก่ประชาชน แต่มุ่งเน้นการน าเสนอความ
บันเทิง ถึงแม้จะมีการเสนอข่าว (News) แต่รูปแบบในการน าเสนอแฝงไปด้วยธรุกิจ ในรูปแบบของโฆษณาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความนิยมในรายการและธุรกจิที่ให้การสนับสนุน ขณะที่สื่อดั้งเดิมได้ถกูลด
บทบาทและความส าคญัลงไปเรื่อยๆ แต่ในระดับชุมชนท้องถิ่นในชนบท สื่อดั้งเดิมอย่างหอกระจายขา่ว และ
วิทยุกระจายเสียงยังคงมีบทบาทและความส าคญัต่อคนในชุมชน เพราะเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนคน
ชนบทได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นสื่อที่มีราคาถูก ครอบคลุมพื้นท่ีกว้างไกลแม้จะมีการศึกษาน้อยมีฐานะยากจนก็
สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ทางสื่อวิทยุได้โดยสะดวกเพราะสามารถพกพาวิทยุกระจายเสยีงไปประกอบอาชีพ



 
 

การงาน ทั้งการท านา ท าไร่ รับจ้างหรือประกอบกิจการงานต่างๆ แม้ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคม
ไม่สะดวกกส็ามารถรับฟังวิทยุกระจายเสยีงได้ นับว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงยังเป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนใน
ชนบทเป็นอย่างมาก 

การด าเนินงานของสื่อวิทยุกระจายเสียงท่ีผา่นมาอยูภ่ายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐ จนกระทั่ง
เกิดปฏิกริิยาความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และ
องค์กรประชาธิปไตยต่างๆ ที่ต้องการให้มีการปฎิรูปสื่อเพื่อกระจายอ านาจการด าเนินงานมายังภาคประชาชน  
ในที่สุดมีการผลักดันกฎหมายเพื่อการปฎิรปูสื่อโดยค านึงถึงหลักของการกระจายอ านาจ ความโปร่งใส         
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักจึงได้เกดิแนวคิดในการจัดตั้งวิทยุชุมชนข้ึนในภูมิภาคตา่งๆ 
ทั่วประเทศภายใต้รัฐธรรมนญู มาตรา 40  โดยสาระส าคญัของมาตรา 40 มีข้อความที่ก าหนดว่า “คลื่นความถี่ท่ี
ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรการสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจดัสรรคลื่นความถีต่ามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติการด าเนินการตามวรรค
สอง ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนในระดับชาติและระดบัท้องถิ่นทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความ
มั่นคงของรัฐและประโยชน์อื่นรวมทั้งการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมโดยจัดสรรให้ภาคประชาชนมีสิทธิใช้สื่อ 20% 
ส่วนภาครัฐ 40 % และเอกชน 40 % (สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, 2548)  

ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 มีผลบังคับใช้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน 
โดยเฉพาะวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นสื่อท่ีเกิดขึ้นใหม่ภายใต้นโยบายการปฏริปูสื่อภายใตเ้จตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 40 ที่ต้องการให้สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของมีสิทธิเป็นทั้งผูผ้ลิต ผู้ฟัง ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากวิทยุ
ชุมชนโดยง่ายและสะดวก (Accessibility) โดยกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ชุมชน สามารถยื่นความจ านงขอจัดตั้ง
วิทยุชุมชนในชุมชนของตนเอง โดยมีต้นทุนต่ า ไม่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากนัก  โดยการการกระจาย
เสียงมีจดุมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้น โดยไมแ่สวงหาก าไร ทั้งนี้ หลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช้ องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการหัวก้าวหน้าด้านสื่อสารมวลชน 
ได้ขยายความรูด้้านสิทธิและเสรภีาพในการสื่อสารผ่านสื่อของประชาชน และด าเนินการฝึกอบรมเกีย่วกับการ
ด าเนินการวิทยุชุมชนให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ภายใต้หลักการว่า “วิทยุชุมชน เป็นของชุมชน โดยชุมชน   
เพื่อชุมชน” (ของ-โดย-เพื่อชุมชน) ใช้รูปแบบอาสาสมคัรในการด าเนนิการ ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ และ
ด าเนินการโดยปราศจากการแทรกแซง ครอบง าจากรัฐ ทุน และนักการเมืองในทุกระดบั (สหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ และมลูนิธิอาสาสมัครเพือ่สังคม, 2552, หน้า 9) 

ส าหรับแนวคดิเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ซึ่งเป้าหมายมุ่งตอบสนองในสิ่งที่วิทยุกระแสหลักไม่สามารถ
ตอบสนองได้ใน 4 แง่มุม ดังนี้  (สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ และมูลนิธิอาสาสมคัรเพื่อสังคม, 2552, หน้า 15) 
 1. วิทยุชุมชนเป็นสื่อทางเลือก (Alternative Media) ในแง่มุมนี้ วิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่ประชาชนเป็น
เจ้าของ ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ ส่วนการด าเนินงานไม่หวังผลก าไร นอกจากนี้ ยังเป็นอิสระจากรัฐและองค์กรทาง
สังคมอื่น ๆ และไมส่นใจการท างานแบบมืออาชีพ แต่พึ่งพาอาสาสมคัร ส่วนการผลติรายการนั้น ผู้รับสารท า
หน้าท่ีเป็นผูส้่งสาร โดยน าเสนอเนือ้หาจากเกณฑ์การเลือกที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก เช่น เรื่องต้องห้ามหรือ
ไม่ได้น าเสนอในสื่อกระแสหลัก เรือ่งชีวิตประจ าวันหรือเรื่องของคนสามัญ เป็นต้น 
 2. วิทยุชุมชนเป็นสื่อของชุมชน (Community Media) วิทยุชุมชนถูกมองว่าเป็นการออกแบบขึ้นมา
เพื่อกระตุ้นให้เกดิการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระดับสังคมเศรษฐกิจใด องค์กรใด 
หรือคนกลุ่มน้อย/กลุ่มวัฒนธรรมย่อยใด นอกจากน้ี วิทยุชุมชนเป็นการสื่อสารแบบสองทาง                    



 
 

(Two Way Communication) และมีการไหลของทิศทางของข่าวจากบนลงล่าง (Top-down) และจากล่าง  
ขึ้นบน (Bottom-up) และในระนาบเดียวกัน (Horizon) โดยการด าเนินงานมีเป้าหมายที่หลากหลายตามระดับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยุชุมชนมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยท าหน้าท่ีให้ข้อมลูข่าวสาร สร้าง
ความรูส้ึกร่วมในชุมชน เป็นเวทีแลกเปลีย่นข่าวสาร/ความคิด และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา คนในชุมชน
สามารถเข้าถึงไดไ้ม่ว่าจะเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อ ผู้ใช้ ผูผ้ลติ ผู้แสดง ฯลฯ 
 3. วิทยุชุมชนเป็นสื่อภาคประชาชน (Civic Media) เป็นมุมมองในแง่ที่ว่าชุมชนไม่ได้เป็นของภาครัฐ
และเอกชน ไมมุ่่งก าไรสูงสดุ และมีพันธกิจเพื่อสนองประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ีรายการยังมีเนื้อหาที่
หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและเอกชน โดยนอกจากจะมุ่งเน้นที่ข่าวและสาธารณะประโยชน์มากกว่าเนือ้หา
บันเทิงแล้ว ยังมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอีกด้วย ท้ังในเรื่องของการเป็นเจ้าของ การก าหนด
ทิศทางของเนื้อหา การผลิต การแสดงความคดิเห็น การสนับสนุนด้านการเงิน การรวบรวมก าลังคนและ
ทรัพยากร และการประเมินผล 

4. วิทยุชุมชนเป็นสื่อสาธารณะ (Public Service Broadcasting) ความเป็นสาธารณะท าให้วิทยุชุมชน
ต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชน โดยมีอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุม่ทุน และมีความหลากหลายและความ
แตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ ส่วนเนื้อหาที่น าเสนอต้องเป็นกลาง สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการให้ความส าคญักับคุณภาพมากกว่าปรมิาณและรายได้หลักควรมาจากประชาชนใน
รูปของค่าธรรมเนียมเป็นหลักในช่วงก่อนปี 2554 มีคลื่นวิทยุชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 5,000 แห่ง 
ก่อนท่ีจะมีการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยการด าเนินงานดังกลา่วอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ช่ัวคราวเพือ่สนับสนุนการด าเนินการออกอากาศวิทยุ
ชุมชน แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินงานของวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 40 เนื่องจากมีการขอยื่นจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชนแล้วน าไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีการ
แสวงหาผลประโยชน์และผลก าไรทางธุรกิจ มีการขายโฆษณาเพื่อหาหารายไดม้ีการตดัราคาค่าโฆษณา รวมทั้งมี
การส่งกระจายเสียงในรัศมีเกินกวา่ 15 กิโลเมตร เกิดสัญญาณคลื่นวิทยุรบบวนกันเองสร้างปญัหาและความ
เดือดร้อนแก่สถานีวิทยุกระจายเสยีงในท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานจากรัฐอย่างถูกต้อง 

ส าหรับ วิทยุชุมชนภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างท้ัง 9 จังหวัด  คือ จังหวัดพิษณุโลก 
นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบรูณ์ ตาก พิจิตร สโุขทัย ก าแพงเพชร และอุทัยธานี ที่ยืนหยดัในการท างานเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวมของของชุมชน ปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มทุน กลุ่มธุรกิจและกลุม่การเมืองทั้งใน
ระดับชาติและระดบัท้องถิ่น ต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวิทยุชุมชนหลายประการ 
โดยเฉพาะสญัญาณคลื่นรบกวนจากวิทยุธุรกิจที่มีการส่งสัญญาณแรงและทับซ้อนคลื่นวิทยุชุมชนภาคประชาชน 
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณด าเนินงานของสถานีเนื่องจากเป็นวิทยุที่ไม่มโีฆษณา ท าให้งบประมาณการด าเนินงาน
ได้มาจากการบริจาคของคนในชุมชน รวมทั้งการบริจาคของคณะกรรมการวิทยุชุมชน  มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพของนักจัดรายการ รวมไปถึงปัญหาอิทธิพลแฝงของการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดบัชาติที่เข้า
มาแทรกแซงด้วยวิธีการต่างๆ ขณะเดียวกันก็ประสบกับข้อจ ากัดทางกฎหมายหลายประการที่ประกาศใช้ใน
หลายมาตราท าให้วิทยุชุมชนภาคประชาชนไมส่ามารถปฎิบตัิไดต้ามกฎเกณฑ์เงื่อนไขโดยเฉพาะการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง โดยการด าเนินงานยังเป็นลกัษณะที่ท างานเฉพาะในพื้นที่ของตนเอง   
ยังไม่ได้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
การท างานซึ่งกันและกัน เนื่องจากบางสถานีมีศักยภาพที่เข้มแข็งในการท างานในชุมชน แต่บางสถานียังขาด



 
 

ศักยภาพหลายอย่างรวมถึงขาดการสรา้งความตระหนักเกีย่วกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและสรา้งการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมุชน  

จากสภาพปญัหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยการศึกษาพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อความต้องการในการ
ด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้ง
การประเมินการด าเนินงานของวทิยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนลา่งให้ประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการปฎิรปู
สื่อ รวมทั้งเพื่อให้วทิยุชุมชนเป็นสือ่สาธารณะที่ช่วยส่งเสรมิประชาธิปไตยในชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีสว่นร่วมของ
คนในชุมชน และเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนภาคเหนือตอนล่าง 
2. เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
3. เพื่อประเมินการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 

            4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ 
5. เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยในรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด าเนนิการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาพฤติกรรมการเปดิรับสื่อวิทยุชุมชน และความต้องการที่มีต่อการด าเนนิงานวิทยุ
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุม่ตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ 
ประชาชนท่ีรับฟังวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่างในพ้ืนท่ี 6  จังหวัด ประกอบด้วย วิทยุชุมชนบ้านท่าเสา (FM 
104.5 MHz) จ.อุตรดิตถ์ วิทยุชุมชนคนสามง่าม (FM 105.25 MHz) จ.พิจิตร วิทยุชุมชนทุ่งเสลี่ยม (FM 89.25 
MHz) จ.สุโขทัย วิทยุชุมชนไทรงาม (FM 89.75 MHz) จ.ก าแพงเพชร วิทยุชุมชนปากน้ าโพ (FM 100.5 MHz) 
จ.นครสวรรค์ และวิทยุชุมชนคนลานสัก (FM 105.95 MHz) จ.อุทัยธาน ีจ านวน 400 คน  โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  ความคลาดเคลื่อน  
5 %โดยท าการสุม่หลายข้ันตอน  (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินการด าเนนิงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส าหรับประชากรที่ใช้ 
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) และกระบวนการ (Process) ด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยุชุมชน นักจดัรายการและเจ้าหนา้ที่วิทยุชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย วิทยุชุมชนบ้านท่าเสา (FM 104.5 MHz) จ.อุตรดติถ์ วิทยุชุมชน
คนสามง่าม  (FM 105.25 MHz)  จ.พิจิตร วิทยุชุมชนทุ่งเสลี่ยม (FM 89.25 MHz) จ.สโุขทัย วิทยุชุมชนไทรงาม 
(FM 89.75 MHz) จ.ก าแพงเพชร  วิทยุชุมชนปากน้ าโพ   (FM 100.5 MHz) จ.นครสวรรค์ และวิทยุชุมชนคน
ลานสัก (FM 105.95 MHz) จ.อุทัยธานี จ านวน 124 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ผลผลติ (Output) โดยการประเมนิความพึงพอใจในการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง ได้แก่ 
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ประชาชนท่ีรับฟังรายการวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ อุตรดติถ์ พิจิตร สโุขทัย 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์  และอุทัยธาน ี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่      
แบบประเมินการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ และความ
พึงพอใจในการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์คา่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขต  เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยุชุมชน หัวหน้าสถานี    
นักจัดรายการและเจ้าหน้าที่วิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือที่มีแนวปฎิบตัิที่ดี (Good Practice) จ านวน 25 คน  
ประกอบด้วย คณะกรรมการวิทยชุุมชน  หัวหน้าสถานี อาสาสมัครจัดรายการและเจ้าหน้าท่ีวิทยุชุมชนในเขต
ภาคเหนือ จาก  9 สถานี ประกอบด้วย 1) วิทยุชุมชนนาน้อย จ.น่าน 2) วิทยุชุมชนคนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่   
3) วิทยุชมชนคนหล่ะปูน จ.ล าพูน 4) วิทยุชุมชนแจ้ห่ม จ.ล าปาง 5) วิทยุชุมชนแจ้ซ้อน จ.ล าปาง  6) วิทยุชุมชน
คนรักถิ่น จ.พะเยา 7) วิทยุชุมชนปากน้ าโพ จ.นครสวรรค์ 8) วิทยุชุมชนทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และ 9) วิทยุชุมชน
ลานสัก จ.อุทัยธาน ีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมลู ได้แก ่การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)   

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เป็นการวจิัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ าแนกการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

      4.1 การพัฒนาร่างรูปแบบการด าเนินงานของวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ให้ข้อมลู 
ได้แก่  คณะกรรมการวิทยุชุมชน หัวหน้าสถานี นักจัดรายการ อาสาสมัครจัดรายการ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ จ านวน 17 คน เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ
เก็บรวมข้อมลู ได้แก ่การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
จัดท าร่างรูปแบบการด าเนินงานวทิยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง        

       4.2 การประเมินรปูแบบการด าเนินงานของวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการวิทยุชุมชน หัวหน้าสถานี นกัจัดรายการ อาสาสมัครจัดรายการ เจ้าหน้าท่ี 
และบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ จ านวน 50 คน เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก ่         
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และข้อสรุปจากที่ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการ
ด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง มีดังน้ี 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมเปิดรับและความต้องการเกี่ยวกับด าเนินงานวิทยุชุมชนของประชาชนใน 
เขตภาคเหนือตอนลา่ง ประกอบดว้ย 

    1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมเปดิรับสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนลา่ง พบว่า 
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ส่วนใหญ่จะรับฟังการฟังวิทยุชุมชนทุกวัน รองลงมาคือ 1-2 วันต่อสัปดาห์
โดยรับฟังวิทยุชุมชน ในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. มากที่สุด รองลงมาคือ ฟังวิทยุในเวลา 06.01-09.00 น.   
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาต่อวันในการฟงัวิทยุชุมชน 1-2 ช่ัวโมง ช่วงวนัในการฟังวิทยุไม่แน่นอน มากที่สดุ รองลงมาคือ 



 
 

ฟังทุกวัน สถานท่ีฟังวิทยุชุมชนมากท่ีสุดคือ ท่ีบ้าน รองลงมาคือ ท่ีท างาน รายการที่ฟังมากที่สดุ คือ รายการ
เพลงคิด รองลงมาคือ รายการข่าวท้องถิ่น เหตุผลในการพังวิทยุชุมชน คือ ชอบแนวเพลงที่จัด รองลงมาคือ 
สัญญาณเสียงชัดเจนส่วนใหญจ่ะฟังวิทยุเพียงอย่างเดียว 

     1.2 ผลการศึกษาความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านรายการข่าว ประชาชนต้องการให้มีการเล่าข่าวและพดูคุย
ประเด็นข่าวในชุมชน มากที่สุด รองลงมาคือ การรายงานข่าว/อ่านข่าว และการใหผู้้ฟังมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ด้านรายการเพลง ตอ้งการให้มีเปิดเพลงสลับกับการน าเสนอสาระความรู้ มากท่ีสุดรองลงมาคือ 
เปิดเพลงสลับข่าวประชาสมัพันธ์ การใช้ภาษาถิ่นจัดรายการ ด้านรายการสาระความรู้ ต้องการให้น าเสนอสาระ
ความรูส้ลับกับการเปิดเพลง มากที่สุด รองลงมา คือ ผู้จัดใช้ภาษาถิน่ และให้ผู้ฟังโทรศัพท์พูดคุยในรายการ  
ด้านคุณสมบตัิของผู้จัดรายการ ตอ้งการให้ผู้จัดรายการมีน้ าเสียงไพเราะและมคีวามเป็นกันเองกับผู้ฟงั มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ จัดรายการสนุก มีการใช้ภาษาสุภาพ ด้านที่มาของผู้จดัรายการ ต้องการให้ผู้จดัรายการเป็น
ประชาชนท่ัวไป มากที่สดุ รองลงมาคือ เด็กและเยาวชน และกลุม่/องค์กรในชุมชน ส าหรับเนื้อหารายการวิทยุ
ชุมชน ท่ีประชาชนต้องการรับฟังมากที่สุด 5 อับดับ ประกอบด้วย อันดับ 1 รายการธรรมะ/ส่งเสรมิศีลธรรม  
อันดับ 2 รายการเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายการการศึกษา อันดับ 3 รายการเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน อันดับ 4 รายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และรายการเด็กและเยาวชน อันดับ 5  
รายการข่าวสารภายในจังหวัดและภายในชุมชน  และรายการข่าวในประเทศ   

2. ผลการประเมินการด าเนินงานวิทยุในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
    2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนอื
ตอนล่าง พบว่า  
                      2.1.1 ด้านบุคลากร ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามคีวามเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มีความ
เหมาะสมทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่ในระดับมากที่สุด มีเพียง   1 ข้อ ได้แก่ คณะกรรมการและและบุคลากรของ
วิทยุชุมชนมีอุดมการณ์และแนวทางการท างานเพื่อประโยชน์ของชุมชน ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ   โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสดุในระดับมาก  ไดด้ังนี้  การด าเนนิงานของคณะกรรมการและบุคลากรของ
วิทยุชุมชน สามารถสนองความต้องการของชุมชนโดยส่วนรวม คณะกรรมการและบุคลากรของวิทยุชุมชนมา
จากประชาชนท่ัวไปในชุมชน ผู้จัดรายการ/อาสาสมคัรจดัรายการ สว่นใหญ่มาจากประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานรัฐในชุมชน คณะกรรมการและบุคลากรของวิทยุชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคดิ กฎ/
ระเบียบแนวปฏิบัติของวิทยุชมชน คณะกรรมการและบุคลากรของวิทยุชุมชน มาจากตัวแทนของกลุ่ม องค์กร
ต่างๆ ในชุมชน ผู้จัดรายการ อาสาสมัครจัดรายการ และผู้จัดรายการมีทักษะและเทคนิคการจัดรายการที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง  
                      2.1.2 ด้านงบประมาณ ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าไม่มคีวามเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มีความ
ไม่เหมาะสมทุกข้อ โดยข้อที่มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ มีเพียง 1 ข้อ ได้แก่ งบประมาณส่วนใหญม่าจาก
รายได้จากการโฆษณา ส่วนข้ออ่ืนๆ ส่วนใหญ่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับนอ้ย ได้แก่ คือมีงบประมาณการด าเนินงาน
ของสถานีอย่างเพียงพอ  ได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากเงินบริจาคของประชาชนในชุมชน ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  



 
 

           2.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามีความไมเ่หมาะสม  เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มี
ความเหมาะสม  3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ รัศมีการกระจายเสียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ช่ัวคราว
ของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีวัสดุประกอบการจัดรายการที่เหมาะสมเช่น แผ่นซีดี
เพลง แผ่น mp3 เป็นต้น อาคาร สถานท่ีเหมาะสมและเอื้ออ านวยตอ่การด าเนินงานของสถาน ีส่วนผลการ
ประเมินตามเกณฑม์ีความไมเ่หมาะสม มจี านวน 5  ข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  มีอุปกรณ์การ
จัดรายการที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี เช่น ไมโครโฟน  เครื่องเสียง เครื่องปรับแต่งเสยีง ฯลฯ มีคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถานี  มีหมายเลขโทรศัพท์ประจ าสถานีวิทยุ  เพื่อใช้ในการติดต่อกับสถานี
และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอรเ์ชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสถานี 
                       2.1.4 ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมนิตามเกณฑ์แสดงว่ามีความไมเ่หมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผลการ
ประเมินตามเกณฑม์ีความเหมาะสม 1 ข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐส่งขอ้มูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้กับสถานีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แกป่ระชาชนอย่างสม่ าเสมอ ส่วนข้ออ่ืนๆ ผลการ
ประเมินตามเกณฑม์ีความไมเ่หมาะสมทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง  ได้แก่ หน่วยงานภาครฐัท่ี
เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุแก่เจ้าหน้าท่ี อาสาสมคัรจดัรายการของสถานีอย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน ในการด าเนินงานของสถานี เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือ สถาน
ที่ตั้งของสถานี หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมีการจัดประชุม/สมัมนากับเครือข่ายวิทยุชุมชนเป็นประจ าทุกป ี 

            2.1.5 ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวม มีค่าเฉลีย่ของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามีความเหมาะสม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์ 
มีความเหมาะสม 4 ข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามรับฟังรายการของ
วิทยุชุมชน ประชาชนใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งาน/กิจกรรมภายในชุมชน ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และให้ข้อแนะน าติชมรายการวทิยุชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุชมชน ส่วนผลการประเมินตามเกณฑ์มีความไม่เหมาะสม  2 ข้อ โดยมีคา่เฉลีย่ของความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง  ได้แก่  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน อุปกรณ์ สิ่งของเพื่อใช้ในการด าเนินงานของวิทยุ
ชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารงานของวิทยุชุมชน  
    2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า  
                     2.2.1 ด้านการวางแผน ในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยของความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์แสดงว่ามีความเหมาะสม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มีความเหมาะสม
ทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้  มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวหน้าสถานี ผู้จดัรายการ และเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน และมผีังรายการของสถานี
ที่ชัดเจนเป็นประจ าเดือนทุกเดือน มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานี (Action Plan) มีการประชุมวางแผน 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นในการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหัวหน้าสถานี ผูจ้ัดรายการ/เจ้าหน้าท่ีอย่าง
สม่ าเสมอ 

         2.2.2 ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมในระดับมาก ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามคีวามเหมาะสม  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มีความ
เหมาะสม  4 ข้อ โดยมีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก ได้แก่ สถานมีีการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครรายการและ



 
 

เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับหลักการและกฎระเบียบของวิทยุชุมชน สถานีมีการอบรมเกีย่วกับทักษะการพูด การจัด
รายการวิทยุให้กับอาสาสมัครจัดรายการมีการดูแลและบ ารุงรักษาให้อุปกรณ์เครื่องมือ เสาส่งสญัญาณให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดูแล รักษาอาคารสถานท่ีของสถานีให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดเหมาะสม   
ส่วนผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม มีเพียง 1 ข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางมี ได้แก่ มกีารจัด
สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าท่ี นักจัดรายการ อาสาสมัคร เช่น น้ าดืม่ กาแฟ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

 2.2.3 ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามคีวามเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผลการประเมินตามเกณฑม์ีความ
เหมาะสม 7 ข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคา่เฉลีย่สูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานของสถานี
ปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มการเมืองและกลุม่ทุนในพ้ืนท่ีการผลิตรายการของสถานมีุ่งประโยชน์ของชุมชน
โดยไม่แสวงหาผลก าไร การปฏิบตังิานของสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและน าเสนอเนื้อหา
ของรายการ ช่วงเวลาการออกอากาศแต่ละรายการเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เนื้อหารายการของ
สถานีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน มีการเชิญบุคคลในชุมชนมาร่วมพดูคุยสนทนาใน
รายการ เช่น  องค์การบรหิารส่วนต าบล ครู ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น มีการน าข้อติชม ค าแนะของ
ผู้ฟัง มาปรับปรุงการด าเนินงานของสถานี ส่วนผลการประเมินตามเกณฑ์มีความไม่เหมาะสม  1  ข้อ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก ่มีการจัดถ่ายทอดเสียงงานและกิจกรรมส าคัญๆ ของชุมชน  
    2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของด าเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง             
                      2.3.1 ด้านเนื้อหารายการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามคีวามพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์มคีวาม  
พึงพอใจทุกข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคา่เฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  เนื้อหา
รายการสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาของประชาชนในชุมชน เนื้อหารายการวิทยุชุมชนมีความ
หลากหลาย และช่วงเวลาในการออกอากาศแต่ละรายการเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ความยาวของแต่
ละรายการมีความเหมาะสม มีการน าเสนอข่าวสารที่ทันโลก ทันเหตกุารณ ์มีรูปแบบรายการที่น่าสนใจและ    
น่าติดตาม เนื้อหารายการมีความเป็นกลางทางการเมือง  

          2.3.2 ด้านผูจ้ัดรายการ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ ผู้จัด
รายการและอาสาสมัครมีลลีาการจัดรายการที่น่าสนใจและน่าติดตามรับฟัง ภาษาท่ีใช้จัดรายการสภุาพ
เหมาะสม อาสาสมัครจดัรายการเป็นผู้ที่เสยีสละและอุทิศตัวในการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การใช้
ภาษาถิ่นจัดรายการท าใหผู้้ฟังเกิดความคุ้นเคยใกล้ชิดกับสถานมีากขึ้น และผู้จดัรายการและอาสาสมคัรมีความรู้
ในเนื้อหาของรายการที่จัดเป็นอยา่งดี  

          2.3.3 ด้านการมีส่วนร่วม ในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามคีวามพึงพอใจ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินตามเกณฑม์ีความ 
พึงพอใจทุกข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับคา่เฉลีย่สูงสุด ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนเปดิโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินรายการของสถานี สถานีวิทยุชุมชนมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงาน เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดรายการ
วิทยุ เป็นต้นสถานีวิทยุชุมชนมีการประสานงานเพือ่ขอข้อมูลกับชาวบ้าน/กลุม่ต่างๆ ในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์



 
 

งาน/กิจกรรมของชุมชน สถานีวิทยุชุมชนมีการเชิญชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วม
สนทนา/ร่วมจัดรายการ  

          2.3.4 ด้านการตอบสนองผลประโยชน์ของชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่ามีความพึงพอใจ  เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มีความพึงพอใจทุกข้อ ซึ่งมีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสงูสุด ดังนี้    
วิทยุชุมชนเป็นสื่อท่ีท าให้ประชาชนทราบถึงสิทธิของภาคประชาชน วิทยุชมชนเป็นสื่อที่เผยแพร่ ข้อมลูข่าวสาร 
ท าให้ประชาชนรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่
ประชาชนวิทยุชุมชนมีการให้ความรู้ที่ช่วยยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น ความรู้สุขภาพ
อนามัย สวัสดิการชุมชน และ วิทยุชุมชนท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น วิทยุชุมชนเป็นสื่อสาธารณะที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารระหว่าง
ประชาชนในชุมชน และสถานีวิทยุชุมชนเป็นสื่อท่ีเชื่อมประสานความรักและความสามัคคีของประชาชนในชุมชน  
วิทยุชุมชนมีเนื้อหาที่ท าให้ชาวบ้านเกิดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรของชุมชน อาทิ ป่าไม้ แหล่งน้ า เป็นต้น  

3. ผลการศึกปจัจัยที่มผีลต่อความส าเรจ็ต่อการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ มีดังนี้ 
     3.1 ด้านบุคลากร คณะกรรมการวิทยุชุมชนบริหารงานวิทยุชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการการแกไ้ขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นผูม้ีจิตอาสา มีใจรักในการ
จัดรายการวิทยุ รวมทั้งตระหนักในคุณค่าของตนเองในการท างานเพื่อประโยชน์ของชุมชน  

     3.2 ด้านการปฎิบัติงาน ประกอบด้วย มีกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วมจากคนในชุมชนทั้งมี
บุคลากร สถานท่ี และงบประมาณสนับสนุนการท างานจากองค์กรในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
บริหารด้วยความอสิระโปร่งใส เนน้การท างานแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลักและมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ    
แก่บุคลากรของวิทยุชุมชนอย่างตอ่เนื่อง  

     3.3 ด้านรูปแบบรายการ ประกอบด้วย เนื้อหารายการเป็นเรื่องของชุมชนโดยตรง รายการบันเทิง
ของวิทยุชุมชนมีสอดคล้องกบัความสนใจและรสนิยมของคนในชุมชน ใช้ภาษาถิ่นในการจัดรายการ มรีายการที่
ให้ความรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชน  

     3.4 ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมสี่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ในการแสดงความ
คิดเห็น การติชมรายการที่รับฟัง การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชน การมีส่วนร่วมสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน ในรูปของเงินบริจาค สถานท่ีตั้งของสถานี  

4. ผลการพัฒนารูปแบบการด าเนนิงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง พบว่า รูปแบบการด าเนินงาน
วิทยุชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง มีองค์ประกอบท่ีส าคญั ประกอบด้วย 
          4.1 ด้านบุคลากร ผู้น าและคณะกรรมการวิทยุชุมชนมาจากบุคคลที่หลากหลายจากทุกกลุ่มใน
ชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเป็นผู้มีจติอาสามีอดุมการณ์การท างานโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองปัญหา ความ
ต้องการและประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม มีความโปร่งใส เป็นอิสระ สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความรู้แก่คนใน
ชุมชน มีความสามารถและมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน และมีศักยภาพในการระดมทุนและ
การสนับสนุนจากชุมชน  

     4.2 ด้านการจัดการสถาน ีเปน็สถานีวิทยุขนาดเล็กท่ีมีต้นทุนการด าเนินงานต่ า งบประมาณมาจาก
ชุมชนอาจอยู่ในรูปของเงินบริจาคของชาวบ้าน เงินบริจาคของกลุ่ม/องค์กรในชุมชนเพื่อสร้างความรูส้กึเป็น



 
 

เจ้าของ อุปกรณ์เครื่องมือใช้งานง่าย ราคาถูก เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสัมพันธภาพ      
ความใกล้ชิดผูกพัน และสร้างเอกภาพในการท างานและไมม่ีการแสวงหารายได้จากการโฆษณา 

    4.3 รูปแบบรายการ มีเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะภายในชุมชน รูปแบบการจัดรายการมีความ
หลากหลายทั้งผู้จดัรายการ และเนื้อหารายการ ทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิงที่สอดคล้องกับความตอ้งการและ
รสนิยมของผู้ฟังในชุมชน นักจัดรายการของสถานีเป็นอาสาสมัครที่เป็นชาวบ้านทั่วไป ความยาวและช่วงเวลา
การออกอากาศมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสื่อสารทั้งภาษากลางและภาษา
ถิ่น และเปิดโอกาสใหผู้้ฟังแสดงความคิดเห็นในรายการ 

    4.4 ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชนในการเป็นเจ้าของ
สถานโีดยไม่อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรการเมือง หรือองค์กร
อื่นๆ โดยเน้นการจัดการตนเอง (Self Management) เปิดโอกาสใหช้าวบ้านทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรในชุมชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้ามามสี่วนร่วมการร่วมคดิ ร่วมท า 
ร่วมใช้ประโยชน์ ร่วมควบคุมและตรวจสอบการท างาน โดยการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนการสนับสนุนจากชุมชน ในรูปของเงินบริจาค เงินสนับสนนุ สถานท่ี วัสดุสิ่งของที่จ าเป็น เพือ่ให้วิทยุ
ชุมชนสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างพื้นที่ส าหรับการเรยีนรู้และแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนในการการอนุรักษแ์ละสบืทอดศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาชุมชน ซึ่งหลักการของวิทยุชุมชนจะเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ  
หน้าท่ี  เสรีภาพ  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
 

การอภิปรายผลวิจัย 
     1.  จากผลการประเมินผลผลิตการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การรับฟังรายการวิทยุชุมชนของประชาชน ทั้ง 4  ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายการ ด้านผู้จัดรายการ ด้านการมี
ส่วนร่วม และด้านการตอบสนองผลประโยชน์ของชุมชน พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ
ชุมชน สิทธิภาคประชาชน  อาสาสมัครจัดรายการมีลลีาการจัดรายการน่าสนใจและน่าติดตามรับฟัง อาสาสมัคร
จัดรายการวิทยุเป็นผู้ที่เสียสละเวลาในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน  เนื้อหารายการสามารถตอบสนอง
ความต้องการและปัญหาของประชาชนในชุมชน และสถานีวิทยุชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินรายการของสถาน ี ผู้จัดรายการ/อาสาสมัครใช้ภาษาถิ่นท าใหผู้้ฟังเกิด
ความคุ้นเคยใกล้ชิดกับวิทยุชุมชนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศกึษาของพิมลกัลย์ เดชะชัย (2550) ที่พบว่า  
เนื้อหาหรือประเภทของรายการทีจ่ัดโดยวิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาในท้องถิ่นเข้าใจง่าย มีทั้งรายการเพลง 
ข่าว และสารคดีทีส่ร้างความเพลดิเพลินใจให้กับประชาชน และประชาชนสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการ เสนอ
เนื้อหา สารคดี หรือแนะน าเพลงเข้ามายังสถานีวิทยุชุมชนได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ วิทยุชุมชนเป็นสื่อทางเลือก  
ที่มีความแตกตา่งจากสื่อวิทยุกระจายเสยีง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งวิทยุกระจายเสยีงภาคธุรกจิที่มีเป้าหมายการแสวงหา
รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินค้า บริการและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ท าให้เนื้อหามุ่งเน้นการ
น าเสนอความบันเทิง โดยเฉพาะการจัดรายการเพลง รายการบันเทงิและวิทยุกระจายเสียงของรัฐ ท่ีมเีป้าหมาย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐกับประชาชน เนื้อหาจึงเป็น
รายการที่เป็นสาระความรู้ หรือการเผยแพร่นโยบายการท างานของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน ซึ่งยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับชุมชนได้ วิทยุชุมชนจึงเป็นสื่อทางเลือก (Alternative Media)  
ที่มีเป้าหมายการสื่อสารเฉพาะในชุมชนของตนเองท าให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนของตนอย่าง



 
 

เฉพาะเจาะจงท าให้สามารถน าเสนอเนื้อหาท่ีตรงกับความต้องการและความสนใจของคนในชุมชน ว่าต้องการฟัง
รายการอะไร ช่วงเวลาไหน  อีกทั้ง นักจัดรายการเป็นชาวบ้านที่มีจติอาสาในการท างานเพื่อชุมชน มกีารใช้
ส าเนียงและภาษาถ่ินจึงสร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดกับคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังสร้างการมสี่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการเป็นเจ้าของ เป็นผู้ผลิต และเป็นผู้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นการบริการจัดการโดยคนในชุมชน 
เนื้อหารายการรายการจึงตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากกว่าสื่ออ่ืนๆ เช่น ข่าวประชาสมัพนัธ์งาน/
กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมของบุคคล หรือครอบครัว เช่น การประชุมหมู่บ้าน การจัดงานประเพณี การจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชน อีกท้ังสื่อวิทยุเป็นสื่อที่มรีาคาและต้นทุนในการผลิตและการรับฟังต่ า จึงท าให้เขา้ถึง
ประชาชนในชุมชนได้ง่ายโดยสามารถรับฟังในขณะท างานหรือพักผอ่นทั้งที่บ้านและที่ท างาน  

2. จากผลการศึกปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จต่อการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ พบว่า มีปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร เป็นผู้มีจติอาสา มอีุดมการณ์  ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 2) ด้านการปฎิบตัิงาน มีกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วม
จากชุมชน บริหารด้วยความอิสระโปร่งใส  เน้นการท างานแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 3) รูปแบบรายการ         
มีเนื้อหาเป็นของชุมชนโดยตรง รายการตรงกับความสนใจและรสนิยมของคนในชุมชน ใช้ภาษาถิ่นในการจัด
รายการ  มีทั้งรายการที่ความบันเทิง ความรู้และการสร้างความเปลีย่นแปลงให้ชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม/องค์กรในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในชุมชน หรือผู้น าชุมชนในการเป็นผูส้นับสนุนหลักในการด าเนินงาน
วิทยุชุมชน โดยร่วมสนับสนุนคา่ใช้จ่ายประจ าในทุกๆ เดือนอย่างตอ่เนื่อง เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ  หรือการสนับสนุน
ให้พ้ืนที่ท างานขององค์กรเป็นสถานท่ีตั้งของสถานีวิทยุชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ห้องสมุด
ประชาชน  วัด หรือสถานท่ีสาธารณะอื่นๆ ในชุมชน เช่น กลุ่ม/องคก์รในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในชุมชน หรือ
ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิทยุชุมชนสามารถด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหารายไดจ้ากการโฆษณาประชาสมัพันธ์ 4) ด้านการมสี่วนร่วม ชาวบ้านในชุมชนร่วม
แสดงความคดิเห็น การติชม ร่วมในการใช้ประโยชน์ และร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน ในรูปของเงินบริจาค 
สถานท่ีตั้งของสถานี และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเครอืข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ สมาพันธ์
วิทยุชุมชนคนอีสาน เครือข่ายวิทยชุุมชนภาคตะวันตก สมาพันธ์วิทยชุุมชนภาคตะวันออก เครือข่ายวิทยุชุมชน
ภาคใต้ และมูลนิธอิาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) (2551) ที่พบว่า คณะกรรมการวิทยุชุมชน ประกอบดว้ย คนที่
หลากหลายในชุมชน และมคีณะกรรมการที่กระตือรือร้น เฉลี่ยสถานีละ 1-7 คน และผู้จดัรายการเฉลี่ย สถานลีะ 
14 คน นอกจากน้ี แนวทางการสรา้งการมีส่วนร่วมมีการประการศตอกย้ าอยู่เสมอว่า สถานีแห่งนี้เป็นวิทยุของ
ชุมชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมอยู่เสมอ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรับบริจาคเงินและ
หรือสิ่งของ การรับฟังข้อเสนอแนะที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามา และคณะกรรมการ ผู้จดัรายการที่ออกไปพบปะพูดคุย
กับผู้ฟัง ส่วนการเชิญคนในท้องถิน่มาพูดในรายการมไีม่บ่อยนัก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สกลวัฒน ์
เศวตรตันกุล (2553) ที่พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นหัวใจหลักขององค์กร ซึ่งผลงานหรือการด าเนินงานนั้นจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น บุคลากร ที่เป็นผู้ก าหนดให้องค์กรนั้นด าเนินงานไปในทิศทางไหนหรอืจะ
พัฒนาในรูปแบบใด เช่นเดียวกับวิทยุชุมชน ที่ต้องมีบุคลากรในการด าเนินงานท่ีพร้อม งานจึงจะส าเรจ็ลุล่วงลง
ไปได ้หากแต่บุคลากรที่มีพร้อมแต่ขาดศักยภาพงานท่ีได้อาจจะไม่มปีระสิทธิภาพได้ โดยบุคลากรในดา้นผู้จัด
รายการวิทยุชุมชนฯ มีเพียงประธานวิทยุชุมชนฯ และรองประธานฯเท่านั้นท่ีเป็นผู้จดัรายการเป็นประจ า         
มีอาสาสมัครทีม่ีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆมาให้ความร่วมมือกับการท างานของวิทยุชุมชน และได้มีการ
เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามามสี่วนร่วมกับวิทยุชุมชน โดยการจดัอบรมถ่ายทอดเทคนิค วิธีการจัดรายการ



 
 

ให้กับผู้ที่สนใจ หรือนักจัดรายการสมัครเล่น เพื่อต้องการให้มีการสืบทอดความรู้ต่อกันไป ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะวิทยุชุมชนท่ีด าเนินงานโดยชุมชนอย่างแท้จริง มีแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายที่คลา้ยคลึงกัน นั่น
คือ การเป็นสถานีวิทยุท่ีตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่มีการแสวงหารายได้
หรือผลก าไร  โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทุกภาคส่วนใหม้สี่วนร่วมในการร่วมเป็นในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแบ่งปันและเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชนในการแจ้งข่าวสารงาน/กิจกรรมในชุมชน หรืองานของ
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ หรืองานประเพณีในหมู่บ้าน หรือจดัรายการเพลงที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม และความสนใจของชาวบ้าน เช่น การเปดิเพลงหมอล า เพลงค าเมือง ท าให้ชาวบ้านมี
ความรูส้ึกใกล้ชิด ไว้วางใจ วา่เป็นวิทยุชมุชนของหมู่บ้าน หรือของชุมชนจริงๆ ไม่ใช่สถานีวิทยุธุรกิจหรือสถานี
วิทยุของภาครัฐ นอกจากน้ี วิทยุชุมชนเป็นสถานีวิทยุขนาดเล็ก มีคา่ใช้จ่ายไม่สูงมากนักส่วนใหญเ่ป็นคา่น้ า     
ค่าไฟฟ้า และคา่ซ่อมบ ารุง จึงท าให้มีกลุ่ม/องค์กรในชุมชน หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถให้
ความช่วยเหลือในดา้นงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้เงินบริจาค หรือวัสดุสิ่งของจากชาวบ้านใน
ชุมชน หรือการสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของสถาน ีเช่น สถานท่ีตั้ง  วัสดุสิ่งของ เครือ่งใช้ตา่งๆ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ส านักงาน หรือน้ าดื่ม กาแฟ ฯลฯ เพื่อให้สามารถวิทยุชุมชนสามารถออกอากาศได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
   3. จากผลการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่า 
องค์ประกอบด้านบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญในการด ารงอยู่ของวิทยุชุมชน โดยเฉพาะผู้น า โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานควรเป็นบุคคลทีม่ีอุดมการณ์และความเช่ือร่วมกัน เป็นผูอุ้ทิศตน และมุ่งมั่นในการท างานตามหลักการ 
แนวคิดของวิทยุชุมชน เป็นผู้ที่โปรง่ใส มีอิสระ ไม่มผีลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเมืองและผลประโยชน์
ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถสร้างความไว้วางใจ การยอมรับ และความเช่ือมั่นศรัทธาจากคนในชุมชน
ได้อย่างแท้จริงว่า  ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เครือข่ายวิทยชุุมชนภาคตะวันตก เครือข่ายวิทยชุุมชน
ภาคใต้ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน และสมาพันธ์
วิทยุชุมชนภาคตะวันออก (2551) ที่พบว่า ถ้าพ้ืนท่ีใดมีฐานของงานพัฒนาและมีแกนน าที่ท างานเพื่อสังคมมาก 
หรือเป็นพ้ืนท่ีที่มีปัญหาสาธารณะที่คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะมีสงู ทั้งนี้  
อาจเป็นเพราะการด าเนินงานตามหลักการวิทยุชุมชนยึดหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ท าให้ได้ผู้ทีม่ีความต้องการให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อาสาเข้ามาท างาน จึงมีความอสิระ โปร่งใสใน
การท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประกอบกับไม่มีการแสวงหารายได้จากการโฆษณาท าให้ลดอคติ หรือ
ความเคลือบแคลงของชาวบ้านในชุมชน และผู้ที่อาสาเข้ามาด าเนินงานต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคการ
ท างานหลายประการ ท้ังปัญหาความรู้ความเข้าใจจากคนในชุมชนเกีย่วกับการท าบทบาทหน้าที่ของวิทยุชุมชน 
ปัญหาความขดัแย้งและความไม่ชดัเจนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน ปัญหาการปล่อยสญัญาณคลื่นวิทยุ
รบกวนกัน ปัญหาข้อขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงปัญหางบประมาณการด าเนินงานท่ีมีอยู่อยา่งจ ากัดท าให้
ปัจจัยด้านบุคลากรจึงเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงอยู่ของวิทยุชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. คณะกรรมการวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ควรน าผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความ 

ต้องการของชุมชนที่มีต่อการด าเนนิงานวิทยุชุมชนภาคเหนือ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจดัรายการ
วิทยุสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจในการรับฟังรายการวิทยุชุมชนของประชาชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยเฉพาะผลการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดรายการ 

2. คณะกรรมการวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ควรปรับปรุงกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วมในวิทยุ
ชุมชนแก่ประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนล่าง เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติชม
รายการ การร่วมบริหารจัดการสถานี และร่วมส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสมัพันธ์งาน กิจกรรมของชุมชน 
รวมถึงการมสี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ และร่วมบรหิารจดัการสถานี 
  3. หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกบัวิทยุชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชน โดยการจดัประชุม สัมมนาและการฝึกอบรมโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ
การจัดรายการวิทยุ  

4. คณะกรรมการวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ควรน าโมเดลรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานวิทยุ
ชุมชนภาคเหนือตอนลา่งไปประยกุต์ใช้ เพื่อให้การด าเนินงานวิทยุชุมชนเป็นไปตามหลักการ และแนวคิดของ
วิทยุชุมชน ในการเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงปฎิบตักิารเพื่อพัฒนาการด าเนินงานวิทยชุุมชนแบบมีส่วนร่วมของสถาน ี
วิทยุชุมชนประชาชนในแต่ละจังหวัด แต่ละสถาน ี

2. ควรท าการศึกษาเพื่อพัฒนาคู่มอืการจัดรายการวิทยุชุมชนแก่อาสาสมัคร นักจัดรายการวิทยุใน 
ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนสามารถศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง 
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