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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยเร่ืองความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในระบบวิทยุ

อนาล็อก รวมถึง  การปรับตัวเร่ืองการผลิตเน้ือหา ความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล และศึกษาความตองการทางดาน

เน้ือหาจากสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ภายใตคําถามที่ใชในการสัมภาษณ โดยการจด

ขอมูล บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ (Document) 

และงานวิจัยน้ีมีการวิเคราะหโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพการณสถานีวิทยุชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร แนวคิดการบริหารวิทยุชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต

เน้ือหา 
ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนําเสนอเน้ือหารายการในระบบ

อนาล็อก เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เน้ือหารายการนําเสนอการเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ

ขอมูลของชุมชน เปนหลัก เพ่ือใหผูฟงในชุมชนและประชาชนผูที่รับฟงรายการไดทราบถึงกิจกรรม

ตางๆที่จัดขึ้น นอกจากน้ียังนําเสนอรายการเพ่ือเสริมสรางความรูที่เปนประโยชนตอผูฟง อาทิ ความรู

ในดานเกษตรกรรม ความรูดานการศึกษา และคําสอนธรรมะเพ่ือเผยแพรพระพุทธศาสนา         

หลักคําสอนของพระพุทธเจาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

หากสถานี วิทยุ ชุมชนตองเปลี่ ยนระบบไปสูการออกอากาศวิทยุระบบดิจิทัล            

การผลิตเน้ือหารายการหลักจะยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคการนําเสนอเน้ือหาเดิมของสถานีวิทยุ
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ชุมชน แตจะมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหมีประโยชนตอผูฟงมากขึ้น พรอมสอดแทรกดวยเน้ือหา    

ดานความบันเทิงผสมกันไป เพ่ือเปนประโยชนและเพ่ิมอรรถรสใหกับผูฟง 

อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจะตองเปดรับคําแนะนําจากผูฟงใน

การปรับเปลี่ยนเน้ือหา เพ่ือใหเน้ือหารายการตรงกับความตองการของผูฟงมากที่สุด เพราะใน       

การออกอากาศเปนสถานีวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล นอกจากจะมีการเปลี่ยนระบบการทํางานภายใน

ของสถานีวิทยุชุมชนแลว ยังตองปรับเปลี่ยนในเรื่องเน้ือหารายการ นําเสนอใหเปนไปตามความ

ตองการของผูฟงในชุมชน ซึ่งผูฟงในชุมชนมีความเห็นวาในปจจุบันเน้ือหารายการของสถานีวิทยุ

ชุมชนที่มีเน้ือหาสาระที่เปนประโยชนตอชุมชนยังมีไมมากพอ เน้ือหาไมครอบคลุมทุกดาน กลุมผูฟง

ตองการใหสถานีวิทยุชุมชนมีเน้ือหาสาระที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งความรูกฎหมายที่ดิน กฎหมายการซื้อขาย 

รวมถึงการเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองการศึกษา การดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และเน้ือหาดานรายการเพลง

เพ่ือสรางความบันเทิงใหกับผูฟงใหมากขึ้นกวาเดิม 

จากผลการวิจัยความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนที่จะเปลี่ยนรูปแบบ เน้ือหารายการใน

การออกอากาศเปนระบบดิจิทัล พบวา ในปจจุบันรายการที่นําเสนอผานสถานีวิทยุชุมชนสามารถ

ตอบรับกลุมผูฟงไดพอสมควร หากสถานีวิทยุชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เน้ือหาที่นําเสนอในระบบ

อนาล็อกอยากใหสถานีคงไวเชนเคย แตมีการปรับปรุงเน้ือหาใหเพ่ิมมากขึ้น ทั้งความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายที่ใกลตัวชาวบาน เน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองการศึกษา และเน้ือหาดานความบันเทิง รายการเพลง 

เพ่ือใหรายการเกิดความหลากหลายไมจําเจ และในสวนของเวลาออกอากาศน้ัน ในปจจุบันมีสัดสวน

ชวงเวลาการออกอากาศที่ เหมาะสมและพอดีกับชวงเวลาของผูฟง ใหคงสัดสวนเวลาในการ

ออกอากาศเชนเดิม  

ในปจจุบันสถานการณผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนและคณะทํางานภายในสถานี      

ยังไมไดรับขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุดิจิทัลจากสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หรือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ อยางชัดเจน จึงไมสามารถเตรียมความพรอมในการวางแผนงานใหกับ

สถานีวิทยุชุมชนได อีกทั้งในเบ้ืองตนสถานีวิทยุชุมชนยังประสบปญหาการขาดทรัพยากรที่มีความ

พรอมในการทํางานสถานีวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล ทั้งในดานความรู ความสามารถของบุคลากร และ

ปญหาดานคาใชจายในการเปลี่ยนอุปกรณภายในสถานีวิทยุชุมชน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาในปจจุบัน

สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดยังไมมีความพรอมที่จะเปลี่ยนระบบการออกอากาศไปใช

ระบบดิจิทัล 

 

คําสําคัญ : วิทยุชุมชน , ระบบวิทยุดิจิทัล , การปรับตัวในดานการผลิตเน้ือหา,  

ความตองการดานเน้ือหา, ความพรอมของทรัพยากร 
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ABSTRACT 

 

The study of “the Readiness of Transition of Community Radio System to 

Digital in Ubonratchathani Province” aims at studying analog system of community 

radio, comprising its contents and availability and readiness of resources to the 

transition to digital system, including local people’s needs in contents of community 

radio in Ubonratchathani Province. 

Qualitative research is the approach for this study. That is, in-depth 

interview is the main means of data collection. Analyses consist of concepts of 

community radio’s status, conditions, and limitations, concepts of organizational 

management, concepts of administration for community radio, and concepts of 

content production. 

It was found that community radio in Ubonratchathani Province presents 

its contents through analog system. The contents are mainly about local news and 

information so that the listeners, in other words, the locals, will be informed. 

Anecdotes and pieces of knowledge are also informed, such as news about 

agriculture, education, and Dhamma principles. Althouth the digital system is going to 

replace the analog one, the main types of contents will be nearly the same. 
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However, there might be news about entertainment, so as to make the contents 

more interesting and helpful. 

In terms of availability of resources, the director and the board of 

community radio are not much informed about the coming change and transition by 

the Office of the National Broadcasting and Telecommunications and Commission 

and other related sectors, along with the lack of experts and budget for internal 

management. This leads to the lack of necessary devices or gadgets. Hence, this can 

bring about the conclusion that all stations of community radio in Ubonratchathani 

Province are not ready for the transition from analog system to digital one. 

 

Keywords: community radio, digital radio system, adaptation for content preparation, 

needs in available contents, availability of resources 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาและการสนับสนุนเปนอยางดีจาก 

รองศาสตราจารย กิติมา สุรสนธิ ทานอาจารยที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ            

ผู ช วยศาสตราจารย  ด ร .อั จฉ รา ป ณ ฑ รานุ วงศ  อ าจารย  ด ร .โม ไนยพ ล  รณ เวช  และ                   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาตรี ใตฟาพูล สําหรับความเมตตาที่กรุณาใหคําแนะนําการทําวิจัยในครั้งน้ี 

ตลอดเวลาที่ผานมาสิ่งที่เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหดิฉันมีความมุงมานะ และ          

ความอุตสาหะในการทําวิจัยสําเร็จได คือ ความรัก และความหวงใย จากคุณพอศรีศักด์ิ ถิระพัฒน      

และคุณแมสุพิศศรี ถิระพัฒน ทานทั้งสองเปนทั้งหมดของความสําเร็จในครั้งน้ี และขอขอบคุณ     

ญาติพ่ีนอง และคนรอบขางทุกทานที่คอยใหกําลังใจดิฉันไมใหยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชน ผูทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี และผูฟงรายการทุกทาน ที่รวมแสดงความคิดเกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชน      

สําหรับขอมูลที่เปนประโยชนในการวิจัยครั้งน้ี 

ข อ ข อ บ คุ ณ อ าจ า รย พิ พั ฒ น  สุ ย ะ  แ ห งม ห า วิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก ร  แ ล ะ  

อาจารยดร.นันทวรรณ มวงใหญ แหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในความกรุณาชวยเหลือทุกอยางมาโดย

ตลอด และ ในความรัก การดูแล เอาใจใสที่ดี เปนกําลังใจที่สําคัญของดิฉันในการพัฒนาตัวเองอยู

เสมอ 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) รุน 33 ที่ใหคําปรึกษา          

ตลอดจนชวยเหลือในเร่ืองตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ทุกคนอยูเคียงขางกันตลอดมา 

และขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่มอบใหกับดิฉันเสมอมา   

  ความสําเร็จในครั้งน้ีจะไมเกิดขึ้น หากขาดโอกาส ความรู ความคิดและประสบการณ

จากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกราบขอบพระคุณอาจารย

ทุกทานที่ไดมอบความรู มอบประสบการณในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาความรู 

ความสามารถของดิฉันในการใชชีวิตตอไป  

  หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีประโยชนอยูบาง ขอมอบความดีน้ันแดคุณพอ คุณแม ครู 

อาจารยทุกทานของดิฉัน สวนขอผิดพลาดใดที่เกิดขึ้น ดิฉนัขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของการวิจัย 

 

นักวิชาการไดใหความหมายของวิทยุชุมชนในแตละปแตกตางกันออกไป ป 2543 

ความหมายของวิทยุชุมชน (Community Radio)  คือ  สถานี วิทยุกระจายเสียงที่ ใหบริการ

เฉพาะเจาะจงหรือเขตพ้ืนที่บริการสงกระจายเสียงในวงแคบ ไมใชแพรกระจายไปสูสาธารณะชน     

ใน วงกวาง โดยมีจุดมุงหมายที่จะจัดระบบเน้ือหารายการใหสอดคลองกับปญหาและความตองการ  

ที่แทจริง หรือรสนิยมเฉพาะของกลุมเปาหมายในลักษณะชุมชนหรือกลุมที่มีรสนิยมเดียวกัน โดย   

เปดโอกาสใหผูฟงหรือตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในรายการของสถานี การสงกระจายเสียงของ       

วิทยุชุมชนเปนการกระจายเสียงของวิทยุทองถิ่นที่มีกําลังสงตํ่าประมาณ 10 วัตต  50 วัตต 

100 วัตต 500 วัตตและสวนใหญไมเกิน 1 กิโลวัตต (ศุทธิชัย บุนนาค,2543) 

ป 2550 จิรพร วิทยศักด์ิพันธุ และนาฎยา ตนานนท ไดใหความหมายของวิทยุชุมชนไว 

วา “เกิดจากความตองการของภาคประชาชนที่อยากไดยินเรื่องราวของตนเองเรื่องราวที่ตนสนใจ 

เรื่องราวที่จะกอใหเกิดประโยชนกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน แตวิทยุที่กระจายเสียงอยูมัก      

จะเสนอเรื่องราวที่หางไกลวิถีชีวิตชุมชน เปนเรื่องที่ชุมชนไมสนใจและเรื่องที่ไมมีผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของชุมชน จึงมีกระแสที่จะจัดต้ังวิทยุชุมชนในทองถิ่นเพ่ือมุงประโยชนของประชาชน 

เปนกระแสที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก บางก็เรียกวาสถานีวิทยุทองถ่ิน สถานีวิทยุทางเลือก 

สถานีวิทยุอิสระ หรือสถานีวิทยุเสรี แตไมวาจะมีช่ือเรียกอยางไรก็มีความเปนมาที่คลายคลึงกัน”  

ตอมาในป 2552 ธนาวัชณ แกวพงศพันธุ ไดใหความหมายของ วิทยุชุมชนวา         

“เปนสื่อสาธารณะของชุมชน เพ่ือชุมชน และเกี่ยวกับชุมชน อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ

ป 2540 ที่สนับสนุนใหคนธรรมดาสามัญสามารถมีสื่อของตนเองไดโดยปราศจากการครอบงําและ

ควบคุมจากรัฐ วิทยุชุมชน สื่อกระจายเสียงของชุมชน ชุมชนในระดับทองถ่ินทั่วทุกภูมิภาคจะพบเห็น

เสาสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนเกิดข้ึนตามอาคารสถานที่ตางๆ ทองไร ทองนา วัดวาอาราม 

รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในยานความถี่ที่ใกลเคียงกัน การกระจายเสียงดวยทวงทํานอง 

ภาษาและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นเปนเอกลักษณเฉพาะของตัว ทําใหสื่อวิทยุเขาถึงความตองการของ

คนในชุมชนไดอยางรวดเร็ว”  

สมาคมการสื่อสารดานการกระจายเสียง (World Association of Communication Radio  

Broadcaster) ไดใหความหมายวิทยุชุมชนในวา “วิทยุชุมชนเปนสื่อที่ตอบสนองตอความตองการและ

ใหบริการชุมชนสรางการพัฒนาชุมชนดวยมุมมองที่มีความกาวหนา ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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เสมอ วิทยุชุมชนมุงมั่นพัฒนาการสื่อสารเพ่ือประชาธิปไตย ภายใต    การมีสวนรวมของชุมชนใน

แงมุมมองที่ตางกันการดําเนินกิจกรรมวิทยุอาจจะมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของ

แตละสังคม” 

หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  สังคมไทยมีความต่ืนตัวในความเปน 

ประชาธิปไตยสูง จากภาพอดีตของการปฏิวัติและการตอสู เมื่อ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535           

คนจํานวนมากช่ืนชมกับรัฐธรรมนูญใหม ที่ ถือวามีความเปนประชาธิปไตยสูงที่สุดฉบับหน่ึง         

เทาที่เคยมีมาในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี มีบทบัญญัติในมาตรา 40 ที่วาดวยคลื่นความถ่ีวิทยุและการกํากับ

ดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมที่มีความวา “มาตรา 40 คลื่นความถ่ีที่ใชในการสง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน

สาธารณะใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหน่ึงและกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแขงขันโดย

เสรีอยางเปนธรรม” 

ผลจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญน้ี เทากับบอกใหประเทศไทยไดจัดการปฏิรูประบบ 

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และใหมีองคกรกํากับการใชคลื่นใหมทั้งหมดซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นกับ

ประชาชนก็คือทําใหประชาชนมีความต่ืนตัว มีความหวังที่จะไดรับการจัดสรรหรือ ไดโอกาสในการ

จัดทําวิทยุของตนเอง การเกิดขึ้นและขยายตัวของวิทยุชุมชนดังกลาวน้ี แมวาจะเกิดประโยชนอยาง

มากมาย แตในอีกแงหน่ึงยอมมีปญหาตามมาอีกหลายประการเชนกัน กลาวคือ การขาดผูมีอํานาจ

หนาที่ในการกํากับกิจการวิทยุเน่ืองจากยังไมสามารถจัดต้ังใหสําเร็จได ประกอบกับการที่องคกรเดิมที่

มีหนาที่มิไดปฏิบัติหนาที่ใหไปตามที่ควรจะเปนกอใหเกิดปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นตางๆ 

ตามมาเปนอยางมาก ปญหาที่เกิดขึ้นมีดังน้ี  (พนา ทองมีอาคม,ไมระบุป.) 

(1) เกิดคลื่นแทรกสถานีหลัก  หากติดตามขาวสารเรื่องวิทยุชุมชนในวันน้ีจะพบวา 

ประชาชนมีขอรองเรียนจํานวนมากเกี่ยวกับคุณภาพการรับฟงวาสถานีหลักที่เคยรับฟงชัดเจนไดถูก

คลื่นแทรกจากสถานีวิทยุชุมชน เชน ในขณะที่รับฟงวิทยุสถานีหลักอยู เกิดเสียงแทรกเขามาใน

รายการของคลื่นสถานีหลัก ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการรับฟง รับฟงเน้ือหาจากคลื่นสถานีหลักไมชัดเจน 

เสียงขาดๆหายๆ ทําใหผูรับฟงขาดอรรถรสในการรับฟงวิทยุได 

(2) เกิดการรบกวนวิทยุการบิน ป 2556 เอกสารวิทยุการบินแหงประเทศไทย ไดระบุวา 

วิทยุชุมชนอาจกอใหเกิดอันตรายจากการรบกวนวิทยุการบิน  และเรื่องน้ี ไดนําไปสูการเตือนที่มีผลให

สถานีวิทยุบางสถานี ตองปดตัวเอง(ช่ัวคราว) กลาวคือ ปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการสื่อสารการบิน  

ในลักษณะมีคลื่นแทรกเปนคําพูดและเสียงเพลง สงผลกระทบตอการติดตอสื่อสารระหวางนักบินกับ 
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ผูควบคุมการจราจรทางอากาศไมชัดเจน อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดและสงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยทางการบิน ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุทางการบินจะทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน

และยังสงผลกระทบตอช่ือเสียงของประเทศอีกดวย ซึ่งสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการรบกวนดังกลาวน้ัน 

เกิดจากดานเทคนิคของเครื่องสง คุณภาพของสายอากาศ กระบวนการปรับแตงกําลังสง และความสูง

ของเสาอากาศ ที่ไมไดมาตรฐานของวิทยุชุมชน 

(3) เกิดการถูกหลอกลวง กระแสการเกิดวิทยุชุมชน ไดทําใหมีผูฉวยโอกาสชักชวนให 

ซื้อเคร่ืองสงเสาอากาศและจัดทําหองสงให เชน เกิดการหลอกขายอุปกรณการสงสัญญาณที่ผิด

กฎหมายและไมไดมาตรฐาน เปนตน 

(4) กําเนิดวิทยุชุมชนแอบแฝง วิทยุชุมชนในยุคแรกเปนวิทยุชุมชนที่ทํางานโดยชุมชน 

คือ ทํางานแบบอาสาสมัคร แตตอมาไดมีการแอบแฝงทําธุรกิจเกิดขึ้น กลาวคือ การเกิดวิทยุชุมชน

แอบแฝงโดยอางวาทําไปเพ่ือประโยชนสาธารณะแตแทจริงมุงแสวงหากําไร 

(5) การรองเรียนเรื่องการแขงขันที่เปนธรรม การเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนที่แอบแฝง 

ไดสงผลตอผูประกอบการวิทยุที่ถูกตอง เชนในกรณีที่ผูประกอบการตามกฎหมายไดรองเรียนวา    

การจัดทําวิทยุที่ถูกกฎหมาย พวกตนตองจายคาธรรมเนียมสัมปทาน ตองเสียภาษีถูกกฎหมาย      

แตหนสุดทาย ไมไดรับความคุมครองจากรัฐ  ตองถูกตัดราคาคาโฆษณาจากวิทยุชุมชนที่ไมมีตนทุน

สัมปทาน ไมมีคาลิขสิทธ์ิและไมเสียภาษี ซ้ํารายการที่ออกอยางถูกกฎหมายตองถูกรบกวนโดย     

คลื่นแทรก  

(6) คุณภาพรายการ  มีผูรองเรียนเรื่องคุณภาพรายการที่ออกอากาศ กลาวคือ เมื่อวิทยุ 

ชุมชนมีจํานวนมาก เกิดการแทรกคลื่นกันเอง เกิดการแยงชิงโฆษณาและแยงชิงผูฟงที่สุดแลว      

วิทยุชุมชนก็มีการทะเลาะกันเองออกอากาศ การจัดรายการในลักษณะกึ่งสมัครเลน ทําใหเกิดรายการ

คุณภาพตํ่า รสนิยมเลว การใชภาษาที่ไมควรออกอากาศ  

เมื่อมีการจัดต้ังคลื่นวิทยุชุมชนขึ้นมาจะพบวารายการในคลื่นวิทยุชุมชนมิไดเปนไปใน 

เชิงการคา มิใชชองทางในการแสวงหาผลประโยชนในดานธุรกิจ แตวิทยุชุมชนมุงเนนเพ่ือประโยชน

สาธารณะที่จะใหความรูกับประชาชนในชุมชนทั้งในดานวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา เกษตรกรรม 

โรคภัยไขเจ็บและดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของคนในชุมชน ตามกฎหมายที่ไดระบุไว 

นอกจากน้ีวิทยุชุมชนยังมีหนาที่รายงานขาวสารภายในชุมชนเพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดรับรู      

วิทยุชุมชนจึงเปนชองทางการสื่อสาร (Channel) ชองทางหน่ึงที่สื่อกับประชาชนจะไดมีปฏิสัมพันธกัน 

กลาวคือ ผูจัดรายการวิทยุสามารถสื่อสารกับประชาชนไดอยางทั่วถึง เพราะประชาชนในชุมชน

สามารถแสดงความคิดเห็นผานทางวิทยุชุมชนไดอยางเสรีภาพ ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารไดอยาง

เต็มที่  
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ในชวงเวลาที่ผานมาวิทยุชุมชนไดเขามามีบทบาทกับชุมชน วิทยุชุมชนจึงเปนทางเลือก 

หน่ึงที่คนในชุมชนใหความสนใจเปนอยางมาก ขอมูลจากผลสํารวจป 2553 จํานวนสถานีวิทยุชุมชน

ในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ กลุมงานวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงเศรษฐกิจ      

สํานักสถิติพยากรณ พบวา 

 

ตารางที่ 1.1  

 

จํานวนสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

ป

พุทธศักราช 

(พ.ศ.) 

จํานวนสถานีวิทยุชุมชน 

ทั่ว

ประเทศ 

กรุงเทพ 

มหานคร 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียง

เหนือ 

ภาคใต 

2549 2132 177 665 389 713 188 

2550 2118 177 666 390 697 188 

2551 4021 207 1190 759 1390 475 

2552 6030 310 1785 1138 2085 712 

2553 6513 335 1928 1229 2252 769 

หมายเหตุ.จาก ขอมูลจากผลสํารวจป 2553, โดย กลุมงานวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงเศรษฐกิจ. 

 

จากผลสํารวจพบวา ในชวงพ.ศ.2549 เปนตนมา เปนชวงที่ยังไมมีกฎหมายเขามาดูแล  

ควบคุมกิจการคลื่นวิทยุชุมชน จึงทําใหจํานวนการเกิดสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้นทุกป วิทยุชุมชน

ดําเนินการโดยไมมีใบอนุญาตประกอบการจนมาถึงชวงพ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ไดเขามาจัดการดูแลวิทยุชุมชนอยางเขมงวด เพ่ือไมใหเกิดการแทรกแซงจากกลุมคนที่ไมหวังดี

ตอประเทศชาติ ที่จะใชชองทางวิทยุชุมชนในการปลุกระดมประชาชนใหเกิดความแตกแยก จึงไดมี

ออกประกาศจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 15/2557 ฉบับที่ 23/2557 และ 32/2557  

เมื่อมีประกาศดังกลาวออกมา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ         

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. หนวยงานที่มีความเกี่ยวของไดรับคําสั่งจาก

คณะรักษาความสงบแหงชาติใหดําเนินการจัดการวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย และผิดระเบียบของทาง

ราชการ และขอมูลจากกสทช. (2559) พบวา ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนที่ ไดรับอนุญาตให

ออกอากาศ ทั้งหมด 245 สถานี  
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ในปจจุบันเทคโนโลยีสื่ อ ส า รมวลชน ไดถูกพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกระทั่งป 2557  

ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัล      

ซึ่งเปนการทดลองออกอากาศและสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศนและ     

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดกําหนดชวงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศนระบบอนาล็อก

ภายในชวงระหวางป 2558-2563 และหลังจากน้ันจะเปลี่ยนเปนการออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัล

อยางเปนทางการ และนอกจากน้ีการกระจายเสียงของวิทยุในระบบอนาล็อกที่ใชคลื่นความถี่ FM 

แ ล ะ  AM จะถู ก เป ลี่ ย น ให เป น วิท ยุ ก ระจ าย เสี ย งค วาม ชั ด เจ น สู ง  (Digital HD Radio)                   

ซึ่ ง วิท ยุกระจาย เสี ย งความ ชัด เจนสู ง (Digital HD Radio : Digital High Definition Radio)         

เป น เทคโนโลยี ใหม ในศตวรรษที่  21 ในการส งวิท ยุกระจายเสียง ที่ จะมาแทนที่ การส ง

วิทยุกระจายเสียง  ในระบบ AM และ FM ซึ่งใชงานในการสงกระจายเสียง รายการขาว และรายการ

บันเทิงที่ใชอุปกรณ เครื่องเลนแผนเสียง และเทปบันทึกเสียงในการผลิตรายการวิทยุในอดีต  

ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีดานวิทยุโทรคมนาคมและเทคนิคการใชระบบดิจิทัลในการผลติ 

รายการวิทยุกระจายเสียงมากขึ้นทํ าใหมีระบบการสงกระจายเสียงแบบใหม เพ่ิมขึ้น  เชน             

การสงกระจายเสียงระบบผานดาวเทียม (Satellite Radio) การสงกระจายเสียงผานระบบ

อินเตอรเน็ต (Web casting) การสงกระจายเสียงผานระบบเครือขายโทรศัพท (ใชเคร่ืองรับโทรศัพท

ในการรับฟงการสงวิทยุกระจายเสียง) วัสดุที่ใชในการผลิตรายการกระจายเสียงระบบดิจิทัล ก็จะใช 

CD (Compact Disc) ทําใหคุณเสียงในการสงกระจายเสียงมีคุณภาพดีขึ้น ในอนาคตการสงกระจาย

เสียงจําเปนตองเปลี่ยนการสงกระจายเสียงในระบบเดิมอนาล็อกไปสูวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล       

ซึ่งขณะน้ีมีระบบการสงวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล คือ Eureka 147, DRM (Digital Radio 

Mondiale) , DAB(Digital Audio Broadcasting) แ ล ะ  HD Radio ห รื อ เดิ ม เรี ย ก เท ค โน โล ยี         

การสงกระจายเสียงวา IBOC (In-Band On-Carrier) การสงวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลจะทําให

คุณภาพในการรับฟงเสียงชัดเจนดีกวาระบบการสงกระจายเสียงแบบเดิม นอกจากการสง

สัญญาณเสียงแลว ระบบการสงสัญญาณดิจิทัลยังสามารถสงขอมูลในรูปแบบขอความ (Textual 

Data) ซึ่ งเครื่องรับ วิทยุสามารถนํามาใชแสดง ช่ือสถานี ความถี่ตลอดจนซื่อรายการ หรือ 

หากเปนเพลงก็สามารถแสดงอักษรช่ือเพลงและช่ือนักรองไดและการนําไปประยุกตใชในรูปแบบตางๆ

ได ตัวอยาง เชน ฝากสัญญาณเตือนภัยพิบัติ (สึนามิ) ใหระบบเตือนภัยนําไปใชงานในการควบคุมตัด

รายการวิทยุกระจายเสียงเขาสูรายการเตือนภัยที่ถายทอดเสียง 

การสงกระจายเสียงในระบบดิจิทัลที่มผีูคิดคนนํามาใชงานในขณะน้ีมีการออกแบบการ 

ใชงานตามวัตถุประสงคตางๆกัน เชน DRM ออกแบบมาใชกับการสงกระจายเสียงที่จะทดแทนการสง

วิทยุ AM และวิทยุคลื่นสั้น (SW) โดยการนําคลื่นความถี่วิทยุที่ใชงานอยูเดิมมาเปลี่ยนระบบการสง

กระจายเสียงในระบบดิจิทัล ดังน้ัน หากนํามาใชงานก็จะตองเลิกการสงวิทยุกระจายเสียง AM (MW, 
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SW)  ในระบบอนาล็อกเปน DRM ในระบบดิจิทัลสวน DAB ออกแบบมาใชงานทดแทนการสง

วิทยุกระจายเสียงระบบ FM แตจะเปลี่ยนความถี่ที่ใชงานมาใชในยานความถี่ที่ใชในการสงสัญญาณ

โทรทัศน VHF Band III 174-240 MHz โดยจะเปลี่ยนการสงสัญญาณโทรทัศนเปนระบบดิจิทัล      

ไปใชงานในยานความถี่ UHF และใชยานความถี่ 1452-1492 MHz ในการสงกระจายเสียงระบบ

ดิจิทัลผานสัญญาณดาวเทียม สําหรับการสงกระจายเสียง Digital HD Radio ซึ่งจะกลาวรายละเอียด

ดังตอไปน้ี คือ HD Radio Technology เปนการพัฒนาระบบโดยผูผลิต คือ iBiquity Digital 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนวคิดที่จะสงกระจายเสียงระบบดิจิทัล ไปพรอมกับการสงกระจายเสียง

ใน ร ะ บ บ  AM, FM ใน ร ะ บ บ อ น าล็ อ ก เดิ ม โด ย ใช ค ว าม ถ่ี เ ดี ย ว กั น  ซึ่ ง  FCC (Federal 

Communications Commission) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอนุญาตใหใชสงกระจายเสียงในยาน

ความถี่ที่สงกระจายเสียงในระบบอนาล็อกเดิมได (วีรศักด์ิ เชิงเชาว, 2549) 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม 

แหงชาติ(กสทช.) จึงมีแผนการเร่ิมการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลภายใน 2 ป     

โดยจะมีหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ในระบบดิจิทัลภายใน 3 ป และมีการเร่ิมรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลภายใน 4 ป 

ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนครับเรือนในเมืองใหญที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล   

ไดไมนอยกวารอยละ 80 ภายใน 5 ป 

เน่ืองจากการออกอากาศวิทยุในระบบอนาล็ อก เกิดปญหาในการใชงานอยางมาก คือ  

สัญญาณวิทยุไมชัดเจน มักมีคลื่นวิทยุอ่ืนแทรก และไมสามารถรับฟงขามพ้ืนที่ ได สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จึงมีแผน       

ที่จะปรับเปลี่ยนระบบการสงสัญญาณของวิทยุเพ่ือลดปญหาเหลาน้ี อีกทั้งเมื่อประเทศไทยใชการสง

สัญญาณวิทยุแบบดิจิตอลจะทําใหมีชองรายการเพ่ิมขึ้น ซึ่งประชาชนจะมีทางเลือกในการเปดรับฟง

รายการวิทยุมากจากเดิม และที่สําคัญสัญญาณสามารถกระจายไปไดทั่วประเทศสามารถรับฟงได

ตลอดเวลา 

นโยบายการเปลี่ ยนแปลงสัญญาณจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลถูกริ เริ่ ม เมื่อ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)      

ไดกําหนดชวงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบอนาล็อกภายในชวงระหวาง           

ป 2558-2563 โดยเร่ิมจากการเปลี่ยนสัญญาณการออกอากาศผานทางโทรทัศน กสทช.ไดทําการ

เผยแพรภาพแบบ 2 ระบบ คือใชงานระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัลควบคูกันไปจนกวาสัญญา       

จะหมดในชวงป 2563 กอนจะทําการยกเลิกสัญญาณระบบอนาล็อกเปนการถาวร จากน้ันการทํางาน

ของระบบดิจิทัลจะถูกใชงานอยางเต็มรูปแบบในการสงสัญญาณใหกับโทรทัศน-วิทยุ กสทช.ไดจัดการ

ประมูลชองโทรทัศนดิจิทัลใหกับผูประกอบกิจการเอกชนเขามารวมประมูลคลื่นสัญญาณดังกลาว      
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มีผูเขารวมทําการประมูล 24 สถานี กสทช.ไดรับเงินจากการประมูลทั้งหมด 50,862 ลานบาท 

(พรรษา รอดอาตม, 2558)   

เงินในจํานวนน้ีถูกจั ด ส ร ร ไปยังสวนตางๆ อาทิ การจัดทํากลอง set t o p  box  เพ่ือ  

แจกจายใหกับประชาชนทั่วประเทศ การทําการประชาสัมพันธโครงการ การใชเงินทุนเพ่ือทํางานวิจัย 

เปนตน หลังจากการประมูล 90 วันผูที่ ไดรับในอนุญาตตองออกอากาศโทรทัศนดิจิทัลทันที      

ซึ่งทําใหเกิดปญหาแกผูประกอบการบางรายที่ยังขาดความพรอมดานอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางาน 

ขาดสถานที่ในการปฏิบัติงาน เปนผลทําใหเกิดการขาดทุนเปนอยางมาก ผูประกอบบางมีความพรอม

ในทุกดาน แตยังเกิดการขาดทุนอยางตอเน่ือง เพราะเมื่อสัญญาณดิจิตอลเริ่มออกอากาศ ก็พบวา   

เมื่อโทรทัศนดิจิตอลมีทางเลือกในการรับชมมาก ผูบริโภคก็สามารถที่จะเลือกชมชองรายการใหมๆได 

หรือมีการกระจายตัวของกลุมผูชมไปตามชองดิจิทัลตางๆ ซึ่งทําใหความนิยมของชองหลักอนาล็อก

ไดรับความนิยมนอยลง เมื่อความนิยมลดลงผูลงทุนในดานโฆษณาก็ยอมลดลงดวย ซึ่งเปนสาเหตุให  

ผูประกอบกิจการหลายรายเกิดวิกฤตการณขาดทุนในขณะการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี นอกจากน้ียังเกิด

ปญหาในภาคประชาชน กลาวคือ บางครัวเรือนไมสามารถรับชมการออกอากาศสัญญาณดิจิทัลได  

เน่ืองจาก เกิดปญหาในการแจกคูปองเพ่ือนําไปแลกกลอง set top box เชน  

บางครัวเรือนไมไดรับคูปอง คูปองหมดอายุการใชงาน ประชาชนไมทราบวิธีการใชงานคูปอง เปนตน   

หรือบางครัวเรือนนําคูปองไปแลกกลอง set top box แตไมสามารถติดต้ังได เพราะเกิดความยุงยาก

ในขั้นตอนการติด ต้ัง และยังเกิดปญหาการส งสัญญาณในระบบดิจิทัลที่ ไมทั่ วถึ งอีกดวย            

ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหเห็นถึงชองโหวของนโยบายหลายอยางที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพพอ และในกรณี เดียวกันในระยะเวลาขางหนาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับ           

การสงสัญญาณวิทยุอนาล็อกเปนวิทยุดิจิทัล ผูประกอบการไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน         

หรือภาคประชาชน ตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี มิเชนน้ันอาจทําใหเกิด

ปญหาอีกมากตามมาเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในระบบโทรทัศนดิจิทัล  

วิทยุชุมชนใชระบบการออกอากาศในแบบอนาล็อกที่มีลักษณะการทํางานที่มีกลุมคนใน 

ชุมชนเปนกลุมผูฟงเปาหมายหลัก การดําเนินกิจการภายในวิทยุชุมชน การผลิตรายการจึงมีเน้ือหาที่

ตอบรับความตองการของคนในชุมชนเปนสวนใหญ  ซึ่ งเปนการทํางานเพ่ือชุมชนเปนหลัก             

แตในอนาคตอันใกลกระบวนการเปลี่ยนผานสูการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลดังกลาว จะสงผล

กระทบตอแนวการดําเนินงานของวิทยุชุมชน จึงเปนเร่ืองที่สนใจจะนํามาศึกษาถึงการวางแผนที่     

จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการของวิทยุชุมชนในยุคของวิทยุระบบดิจิทัล ศึกษาเกี่ยวกับ

ความพรอมของผูบริหารงานวิทยุชุมชนที่จะตองเปลี่ยนแปลงในดานการวางนโยบาย การผลิตรายการ 

ทั้งในดานรูปแบบรายการ เน้ือหารายการ ความยาวในการออกอากาศรายการ ความถี่ในการ      

ออกรายการ ความเหมาะสมของวันเวลาที่นําเสนอรายการ ผูดําเนินรายการน้ันๆ และความพรอม
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ของบุคลากรในองคกร ตลอดจนศึกษาถึงความตองการของประชาชนในชุมชนที่ตองการใหผูผลิต

รายการวิทยุชุมชนไดปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น  

เน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ ใหญในอันดับตนๆของพ้ืนที่ประเทศไทยทั้ งหมด            

พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งทําใหจังหวัด

อุบลราชธานีเปนประตูสูการคาของอินโดจีนในพ้ืนที่ในแถบน้ี และจังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มี

จํานวนประชากรมากติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพทางดาน

เกษตรกรเปนสวนใหญ รองลงมาเปนอาชีพดานการประมง อุตสาหกรรม และการคาการบริการ 

ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีเปนกลุมประชากรที่รับฟงขอมูลขาวสาร

จากวิทยุชุมชนจํานวนมาก ชวงเวลาที่ประชากรรับฟงวิทยุชุมชน คือ ชวงเวลาในขณะทํางานจะเปน

การทํางานไปพรอมๆกับการฟงวิทยุเพ่ือความบันเทิงใจและรับฟงขาวสารไปพรอมๆกัน ฉะน้ันจังหวัด

อุบลราชธานีจึงเปนพ้ืนที่ที่นาสนใจในการศึกษาในครั้งน้ี  

จากการศึกษาพบวา ในป 2559 ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี    

ที่ไดรับการอนุญาตใหออกอากาศในขณะน้ีมีจํานวนทั้งหมด 4 สถานี ไดแก  

(1) สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง คลืน่ความถี่ 91.75 MHz. 

(2) สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO คลื่นความถี่ 104.25 MHz  

(3) สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม คลืน่ความถี่ 103.25 MHz  

(4) สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม คลื่นความถี่ 103.50 MHz  

การศึกษาในครั้งน้ีจะทําการศึกษาถึงสภาพการณการในเรื่องการผลิต การนําเสนอ 

เน้ือหาของวิทยุชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุชุมชนทั้งหมด 4 สถานี เพ่ือมุงใหผล

การศึกษา เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทํารายการวิทยุชุมชนใหสอดคลองกับ     

การเปลี่ยนการกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัลในระยะเวลาอันใกลน้ี และศึกษาถึง

ความตองการทางดานเน้ือหาจากสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนเพ่ือใหการปรับปรุงรูปแบบรายการ    

ในอนาคตเปนไปตามความตองการของประชาชนและดํารงความเปนวิทยุชุมชนที่มุงสรางประโยชน

เพ่ือสาธารณะอยางแทจริง 
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1.2 ปญหานําวิจัย 

 

1. สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีสภาพการณในปจจุบันอยางไร 

2. สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพรอมในดานทรัพยากร               

เพ่ือการเปลี่ยนสูวิทยุดิจิทัลอยางไร 

3. ความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณในปจจุบันของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี     

ในระบบอนาล็อก 

2. เพ่ือศึกษาความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี            

ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของประชาชน         

ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

ศึกษาสภาพการณในปจจุบันของสถานีวิทยุชุมชนในระบบอนาล็อก และ              

ศึกษาความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนในการเปลี่ยนสู วิท ยุชุมชนระบบดิจิทัล            

ของคลื่นความถี่วิทยุชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4 สถานี ไดแก  

1. สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง คลืน่ความถี่ 91.75 MHz. 

2. สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO คลื่นความถี่ 104.25 MHz  

3. สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม คลืน่ความถี่ 103.25 MHz  

4. สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม คลื่นความถี่ 103.50 MHz  

และศึกษาถึงความตองการของกลุมผูฟงตอการมีวิทยุชุมชนในรูปแบบวิทยุดิจิทัลใน 

จังหวัดอุบลราชธานี สําหรับชวงเวลาที่จะทําการศึกษาระยะเวลา 3 เดือนระหวางเดือนมีนาคม – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
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1.5 นิยามศพัทในการวิจัย 

 

วิทยุชุมชน (Community radio) หมายถึง วิทยุกระจายเสียงทองถิ่นที่จัด และ 

ดําเนินการโดยยึดความตองการของผูฟงในทองถิ่นน้ันๆ วิทยุชุมชนเปนรูปแบบหน่ึงของสื่อ         

ภาคประชาชน ชุมชนเปนเจาของ และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายและ          

การดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะของชุมชน โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจและผลประโยชน

ทางการเมือง ทั้งน้ีกลุมผูฟงเปาหมายจะมีการกําหนดไวอยางชัดเจนและมีลักษณะที่แคบกวาผูฟง

เปาหมายของวิทยุกระจายเสียงทั่วไป ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาสภาพการณเกี่ยวกับรูปแบบวิทยุ

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4 สถานี ไดแก  

1. สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง คลืน่ความถี่ 91.75 MHz. 

2. สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO คลื่นความถี่ 104.25 MHz  

3. สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม คลืน่ความถี่ 103.25 MHz  

4. สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม คลื่นความถี่ 103.50 MHz  

วิทยุดิจิทัล (Digital radio) หมายถึง การสงผานเสียงโดยสัญญาณดิจิทัลที่มี                 

ประสิทธิภาพสูง เสียงคมชัด สามารถสงขอมูลไดมากกวาแบบอนาล็อกในหน่ึงชองสัญญาณ  

และทําใหไดคุณภาพของเสียงดีกวาการสงสัญญาณดวยระบบอนาล็อก 

รูปแบบรายการ (Format) หมายถึง รูปแบบตางๆในการนําเสนอเน้ือหาออกอากาศ       

สูผูฟงในรายการวิทยุ เชน รายการนิตยสารทางอากาศ , รายการสัมภาษณ , รายการสารคดี ,      

รายการเกี่ยวกับวัฒนธรรม เปนตน 

เน้ือหา (Content) หมายถึง สาระ เรื่องราว ขอมูลตางๆ ที่อยูในรายการโดยมี 

จุดมุงหมาย คือ เพ่ือใหขาวสารภายในชุมชน ใหความรู ใหความบันเทิง และการจูงใจใหผูฟง        

เกิดการรับรูสนใจและนําไปใชในการปฏิบัติ  

สภาพการณ หมายถึง ภาวะ สิ่งที่เปนอยูในขณะน้ันของวิทยุชุมชนที่เขาไปศึกษา  

จํานวน 4 สถานีในจังหวัดอุบลราชธานี อันไดแก ความเปนมาของวิทยุชุมชน การดําเนินงานของวิทยุ

ชุมชน เน้ื อหาที่ นํ า เสนอตอผู ฟ ง การรับฟ งความคิด เห็ นของผูฟ ง และปญ หาอุปสรรค                  

ในการบริหารงานวิทยุชุมชน 

ความตองการดานเนื้อหา หมายถึง เน้ือหา ประเภทของเน้ือหารายการที่ประชาชน 

ตองการจากผู ผลิตรายการวิท ยุ ชุมชนภายหลั งจากการเปลี่ ยนผ านไปสู วิทยุ ดิจิทั ล  เชน             

เน้ือหาดานสาธารณสุข เน้ือหาดานเกษตรกร เน้ือหาดานศิลปวัฒนธรรม และเน้ือหาดานขาว

ประจําวัน เปนตน 
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การนําเสนอเน้ือหา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการวางเน้ือหา และเวลาในการ 

ออกอากาศ ซึ่งจะปรากฏอยูในผังรายการ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะศึกษาผังรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 สถานี  

การปรับตัวในดานการผลิตเน้ือหา หมายถงึ การดําเนินการในการผลิตเน้ือหาของสถานี 

วิทยุชุมชนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไดแก การเปลี่ยนไปสู วิทยุ         

ระบบดิจิทัล โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบรายการ และเน้ือหารายการ  

ความพรอมของทรัพยากร หมายถึง ความสามารถที่สถานีวิทยุชุมชนในเขตจังหวัด 

อุบลราชธานี จะปรับเปลี่ยนไปสูวิทยุชุมชนในระบบดิจิทัล ทรัพยากรในดานตางๆ ไดแก ดานบุคลากร 

ดานงบประมาณ ดานอุปกรณเครื่องใชตางๆ เปนตน 

ความคิดเห็นของผูฟง หมายถึง ความพึงพอใจในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน  

ความตองการในดานเน้ือหาที่ผูฟงอยากฟงจากรายการของสถานีวิทยุชุมชน และความพรอม         

ในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของผูฟง 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ไดทราบสภาพการณในปจจุบันของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี               

ในระบบอนาล็อก 

2. ไดทราบความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี              

ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล  

3. ไดทราบความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของประชาชนใน   

จังหวัดอุบลราชธานี 

4. เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการดําเนิน       

การวางแผน การปรับเปลี่ยนสถานีวิทยุชุมชนไปสูสถานีวิทยุดิจิทัลของประเทศตอไป 

5. เพ่ือนําองคความรูไปใชประโยชนในการศึกษาคนควาวิจัยที่ตอยอดเกี่ยวกับ          

การบริหารจัดการวิทยุดิจิทัลของผูที่สนใจตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่        

จังหวัดอุบลราชธานี” ครั้งน้ีผูวิจัย ไดนํา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชเพ่ือเปน

แนวคิดพ้ืนฐานในการทําวิจัย ดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดระบบวิทยุกระจายเสียง 

2.1.1 วิทยุกระจายเสียงอนาล็อก 

2.1.2 วิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการณสถานีวิทยุชุมชน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิทยุชุมชน 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเน้ือหาวิทยุ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบวิทยุกระจายเสียง  

 

ระบบวิทยุกระจายเสียงเปนกระบวนการถายทอดเสียงจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง โดยใช 

วิธีการเปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและแผขยายผลคลื่นไปกับคลื่นของอากาศ        

จากเคร่ืองสงไปยังเคร่ืองรับโดยใชกําลังไฟฟา กลาวคือ ระบบวิทยุกระจายเสียง ก็คือ กระบวนการสง

คลื่นเสียงไปกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา คลื่นวิทยุ ผานเครื่องสงไปยังเครื่องรับ

วิทยุเพ่ือเปลี่ยนกลับใหเปนคลื่นเสียงตามเดิม 

ระบบวิทยุกระจายเสียงเปนกระบวนการเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เปนระบบและมีความ             

ชัดเจน ทั้งน้ี การสงกระจายเสียงจะเริ่มตนที่หองสงผลิตรายการวิทยุโดยเปลี่ยนคลื่นเสียงใหกลายเปน

สัญญาณเสียงและถายทอดฝากไปกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาผานเครื่องสง แลวเดินทางตอไปเพ่ือเขาสู  

สายเคเบ้ิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียมแลวแตกรณี ไปยังเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ ต้ังอยูทั่วไป         

ตามสถานที่ตางๆ (สุทิติ ขัตติยะ,2555) 
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การทํางานของวิทยุกระจายเสียงเปนการฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นวิทยุไมโครโฟน  

จะเปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปนความถี่ทางไฟฟา รวมถึงเสียงจากแหลงกําเนิดตางๆ เชน เครื่องเลน 

แผนเสียง เคร่ืองเลนซีดี หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร จะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟา โดยจะตอเช่ือม

แหลงกําเนิดเสียงเหลาน้ีเขากับแผงควบคุมเสียง (Audio console) ซึ่งทําหนาที่ผสมสัญญาณ       

กับคลื่นวิทยุหรือคลื่นพาห แลวออกอากาศโดยผานเสาอากาศของสถานีซึ่งคลื่นวิทยุจะทําหนาที่ 

นําพาสัญญาณเสียงใหแพรกระจายในอากาศไปยังเครื่องรับของผูฟง เครื่องรับวิทยุจะทําหนาที่รับ

คลื่นพาหและคลื่นเสียงเอาไว โดยตัดคลื่นพาหออกเหลือไวแตคลื่นเสียงโดยลําพังในเคร่ืองรับวิทยุจะ

ทําหนาที่แปลงคลื่นเสียงที่เปนสัญญาณไฟฟาเปนคลื่นเสียงที่มนุษยสามารถรับฟงได (ศุภางค นันตา, 

2552) 

 

2.1.1 วิทยุกระจายเสียงอนาล็อก 

 

วิทยุกระจายเสียงอนาล็อก คือ การสงกระจายเสียงจากสถานีวิทยุตางๆ ที่เรา 

คุนเคย โดยทั่วไปสงกระจายเสียงในลักษณะ “อนาล็อก” (Analogue) มี 2 ระบบ ไดแก ระบบเอเอ็ม 

(AM) และเอฟเอ็ม (FM) ซึ่งเปนการผสมสัญญาณระหวางคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ โดยกําหนดแถบ

ความถี่หรือชองสัญญาณไวชัดเจน แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

(Digital) เพ่ือรองรับขาวสารขอมูลที่สามารถเปดชองสัญญาณในการสงและการรับไดมากขึ้น 

การสงและรับสัญญาณเสียงวิทยุกระจายเสียง ทําไดโดยการฝากคลื่นเสียง 

ของวิทยุกระจายเสียงไปกับคลื่นวิทยุซึ่งจะทําหนาที่เปนคลื่นพาห นําเอาคลื่นเสียงผสมไปกับความถี่

ของคลื่นวิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Waves) ดวยความแรงดันสูงเขาไปสูระบบ

เสาอากาศ และสงกระจายออกไปในอากาศรอบทิศทาง คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใชในการสื่อสารน้ัน 

คลายๆกับคลื่นความรอนและคลื่นแสง แตความถี่ตํ่ากวา 

การสงกระจายเสียงจากสถานีวิทยุตางๆ โดยทั่วไปสงกระจายเสียงในลักษณะ  

“อนาล็อก” (Analog) มี 2 ระบบ ไดแก ระบบ เอ.เอ็ม. และ เอฟ.เอ็ม. ซึ่งเปนการผสมสัญญาณ

ระหวางคลื่นเสียงกับคลื่นวิทยุ โดยกําหนดแถบความถี่หรือชองสัญญาณไวชัดเจน แตในปจจุบันไดมี

การพัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล (Digital) เพ่ือรองรับขาวสารขอมูลที่สามารถเปด

ชองสัญญาณในการสงและรับไดมากขึ้น (ศุภางค นันตา,2552) 
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2.1.2 วิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

 

การสงกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Digital audio radio หรือ DAR/Digital audio  

broadcasting หรือ  DAB) คือ  การส งกระจายเสี ยงระบบ ดิจิทั ล เป นหลักการทํ างานของ

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล อาศัยการสงสัญญาณจากสถานีวิทยุไปไดหลายรายการพรอมๆ กัน   

ในชองความถี่เดียว ดวยการบีบอัดสัญญาณใหมีขนาดเหมาะสมกับแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีอยูอยาง

จํากัด สงสัญญาณได 3 วิธี คือ 

1. การสงสัญญาณทางภาคพ้ืนดิน วิทยุกระจายเสียงดิจิทัลสามารถสงทาง 

ภาคพ้ืนดินดวยระบบตอไปน้ี  

1.1 ระบบ DRM (Digital radio mondiale) สงกระจายเสียงในยานความถี่  

LW, MW และ SW พัฒนาเพ่ือใชในตางประเทศ ออกแบบมาเพ่ือทดแทนระบบ AM 

1.2 ระบบ DAB (Digital audio broadcasting) สงกระจายเสียงในยาน 

ความถี่ UHF 

1.3 ระบบ HD Radio (high definition radio) สงกระจายเสียงในยาน 

ความถี่ AM และ FM 

2. การสงสัญญาณผานดาวเทียม (Satellite) เปนการสงสัญญาณขึ้นไปยัง 

ดาวเทียมแลวแพรกระจายสัญญาณน้ันลงมายังเครื่องรับดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารทําหนาที่รับ

สัญญาณจากสถานีหน่ึงแลวขยายสัญญาณ จากน้ันสงสัญญาณซ้ําในความถี่ที่แตกตางกันสงไปยังอีก

สถานีรับหรือพ้ืนที่ตางๆ ไดทุกทิศทาง จึงทําใหสถานีรับสัญญาณดาวเทียมน้ันไดพรอมกันทั่วโลก 

3. การสงผานระบบสายเคเบิล (Cable broadcast networks) เปนสวนหน่ึง 

ของการใหบริการทางการสงกระจายเสียงทางสาย เปนการใหบริการทางสายเครือขายโทรศัพทและ

ทางเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต โดยอาศัยสายนําสงสัญญาณที่เช่ือมตอระหวางเครื่องสง

และเครื่องรับ ที่ใชสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน การสงกระจายเสียงทางสาย ไดแก สายเคเบิล 

(Cable) ใชสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศนทางสาย และเสนใยแกวนําแสง (Optical fiber) เปนตน  

การสงวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลในปจจุบัน นับเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่กําลัง 

กาวมาแทนที่การสงกระจายเสียงดวยระบบอนาล็อก ซึ่งจะชวยใหเสียงที่ออกอากาศมีคุณภาพชัดเจน 

และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรายการใหสะดวกรวดเร็วมากขึ้น         

เทคโนโลยีระบบดิจิทัลนอกจากจะสงผลถึงกระบวนการรับสงสัญญาณของวิทยุ 

กระจาย เสี ย งแล ว  ยั งส งผลถึ งก ระบวนการผลิ ต รายการ วิท ยุก ระจาย เสี ย งด วย  เช น                    

การนําคอมพิวเตอรเขามาตัดตอเสียงแทนการตัดตอจากเทปบันทึกเสียง หรือนํามาเรียบเรียงเสียงพูด 

เสียงสัมภาษณ เลือกเพลง รวมถึงเสียงประกอบตางๆ ทําใหรายการนาสนใจมากข้ึน เมื่อพิจารณาถึง
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ขอดีของวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลในแงคุณสมบัติพ้ืนฐานและคุณภาพเสียง ไดแก การสงสัญญาณ

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหในหน่ึงชองความถี่สามารถสงรายการวิทยุไดมากกวา         

1 รายการ (ประมาณ 4-10 รายการ) คุณภาพเสียงชัดเจน ไมมีเสียงรบกวน ระดับเสียงคงที่ ไมมี    

จางหายหรือเบา คุณภาพเสียงเทียบเทาระดับเสียงของ CD หรือเสียงที่ผลิตจากหองสงกระจายเสียง                                        

สวนการพิจารณาในแงของการรับฟง ผูฟงสามารถรับฟงรายการวิทยุบน 

อินเทอรเน็ตจากทางสถานีตางๆ ไดโดยไมตองคนหารายการทางความถี่ แตจะเลือกจากช่ือรายการ

ตางๆแทน และถายังเปดรับฟงรายการจากสถานีเดียวกันอยู ผูฟงสามารถเปลี่ยนรายการจาก         

ช่ือรายการหน่ึงไปยังอีกรายการหน่ึงไดทันที (ศุภางค นันตา,2552)                                                                                      

ความแตกตางระหวางสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน คือ  

สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) เปนสัญญาณขอมูลแบบตอเน่ือง (Continuous Data) สัญญาณ

มีขนาดไมคงที่และมีลักษณะเปนเสนโคงตอเน่ืองกัน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป 

อยางเชน สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท เปนตน สวนสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) เปนสัญญาณ

ขอมูลแบบไมตอเน่ือง (Discrete Data) สัญญาณมีขนาดแนนอนและมีระดับสัญญาณเพียง 2 คา คือ 

สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับตํ่าสุด ระบบดิจิทัลโดยทั่วไปใชสัญญาณระบบเลขฐานสอง 

(Binary) อยางเชน สัญญาณที่ คอมพิวเตอรใช ในการทํ างานและติดตอสื่อสารกัน เปนตน       

(สาโรจน แววมณี,2556) 

การสงสัญญาณแบบอนาล็อก อยางเชน การกระจายเสียงวิทยุระบบเอ.เอ็ม.(A.M.)  

แมจะใหเสียงตรงตามตนเสียงเดิมแตการสงสัญญาณแบบอนาล็อกอาจถูกรบกวนจากบรรยากาศ และ

อุปกรณไฟฟาตางๆ จนทําใหสัญญาณเกิดการผิดเพ้ียนได สวนการกระจายเสียงวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม.

น้ัน ถึงแมจะมีคุณภาพของเสียงดี และมีความเพ้ียนของสัญญาณนอยกวาระบบเอ.เอ็ม. แตใช      

แถบความถี่ในการสงสัญญาณกวางมาก จึงไดมีการพัฒนาระบบการสงสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ

มากกวาเดิม น่ันก็คือ การสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 

การสงสัญญาณระบบดิจิทัลน้ันมีคุณสมบัติที่ดี คือ ความคมชัดของเสียง ปราศจาก 

การรบกวน และสามารถสงไดหลายรายการในแถบความถ่ีเดียวกัน ในการกระจายเสียงวิทยุ      

ระบบดิจิทัล สถานีวิทยุตองปรับเปลี่ยนอุปกรณตางๆจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัล                  

สวนดานเครื่องรับก็ตองมีการปรับเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลดวยเชนเดียวกัน 

หลักการวิทยุกระจายเสียงในระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัลสามารถนํามาใชใน 

การวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานี” เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางของระบบการกระจายเสียงทั้ งสองระบบวา                

มีความแตกตางกันอยางไร และนํามาพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายเสียงที่จะ    

สงผลตอการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับสภาพการณสถานีวิทยุชุมชน 

 

วิทยุชุมชนเปนวิทยุกระจายเสียงที่ถือกําเนิดมาในสังคมไทยเปนลําดับสุดทาย โดย 

เกิดขึ้นเน่ืองจากการมีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการ

สาธารณะของสังคม และมีผลสืบเน่ืองมาถึงการปฏิรูปสื่อเพ่ือใหมีลักษณะประชาธิปไตยที่ทุกภาคสวน

ไดเขาไปมีสวนรวมในการเปนเจาของและการดําเนินงานบริหารจัดการสื่อสาธารณะไดมากขึ้น  

ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน วิทยุชุมชนเปนสื่อประเภทหน่ึงที่มีหลักการพ้ืนฐานของ

ประชาธิปไตยที่วา “เปนสื่อของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” กลาวคือสถานีวิทยุ

ชุมชนเปนสื่อที่มีชุมชนเปนเจาของ (ทั้งคลื่นและสถานี) ดําเนินการโดยการบริหารจัดการของ

ประชาชน และมีเปาหมายที่จะทําเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

นับต้ังแตการถือกําเนิดของวิทยุชุมชนในสังคมไทยเมื่อ พ.ศ.2540 จนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ในชวงเวลากวาหน่ึงทศวรรษน้ีเกิดการแตกตัวของวิทยุชุมชนที่มากมายทั้งในเชิงปริมาณ การสํารวจใน 

พ.ศ.2549 มีจํานวนวิทยุชุมชนมากกวา 2,000 แหงในประเทศไทย และหลากหลายทั้งในแงคุณภาพ

และระดับ กลาวคือ อาจจะมีทั้ งวิทยุชุมชนที่ เปนเพียงรายการหรือของโครงการนํารองของ 

กรมประชาสัมพันธ และวิทยุชุมชนระดับที่ประชาชนกาวเขามาเปนเจาของคลื่น/สถานี บริหารจัดการ

ดวยตนเอง ผลิตรายการดวยตนเอง ฯลฯ และเน่ืองจาก 15 ปที่ผานมาน้ี บริบทของสังคมกฎหมายที่

เกี่ยวของกับเรื่องวิทยุชุมชนในสังคมไทยยังไมมีความชัดเจนแนนอน มีความคลุมเครือ ในบางชวงเวลา 

เชน พ.ศ. 2549 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย (นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ) และยังขาดองคกร

ที่จะดําเนินการทางกฎหมายในการอนุญาตใหประชาชนเปนเจาของขึ้นวิทยุได ในบางแหงจึงพบวา     

มีการเรียกวิทยุชุมชนวา “ศูนย หรือ จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน” เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดทาง

กฎหมาย ดวยเหตุน้ี สภาพการดังกลาวสงผลตอเรื่องการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

วิทยุกระแสหลักคือ วิทยุสาธารณะของรัฐ และวิทยุธุรกิจก็ไมสามารถตอบสนองความ 

ตองการเฉพาะถิ่นของแตละชุมชนได เน่ืองจากวิทยุสาธารณะของรัฐมักเสนอขอมูลขาวสารที่รัฐ

ตองการเผยแพรใหประชาชนไดรับรูและปฏิบัติตาม เรียกวา เปนการสื่อสารที่ถือเอาผูสงสารเปนตัวต้ัง 

เปนการสื่อสารแนวด่ิงขาวสารไหลจากบนลงลาง จึงมักถูกวิจารณวาพยายามครอบงําความคิดของ

ประชาชน และไมคํานึงถึงความตองการของประชาชน สวนวิทยุธุรกิจน้ันมักมุงหวังกําไรเปนที่ต้ัง  

เนนการโฆษณาเพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการซื้อสินคา และละเลยการทําบทบาทหนาที่ในการแกไข

ปญหาหรือการพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น (อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, 2550) 

วิทยุทั้ง 2 รูปแบบจึงมักนําเสนอเร่ืองราวที่หางไกลจากชีวิตของคนในชุมชน และ 

เรื่องราวที่ไมมีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในชุมชน สงผลให ภาษา ภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ทองถิ่นคอยๆสูญหายไป  ปญหาและความเดือดรอนของคนในชุมชนถูกเพิกเฉยไม ได รับ              
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การแกไข สภาพดังกลาวน้ีนําไปสูความตองการทางเลือกใหม คือ วิทยุชุมชน ดวยเหตุน้ี วิทยุชุมชน

ขนานแทจึงเกิดขึ้นจากความตองการของภาคประชาชน ที่อยากไดยินเร่ืองราวของตนเอง เรื่องราวที่

ตนสนใจ เรื่องราวที่กอใหเกิดประโยชนแกตนเองครอบครัว และชุมชน เปนสื่อแนวระนาบระหวาง

สมาชิกในชุมชน เปนชองทางใหชุมชนไดสืบสานภาษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการบริหาร

วิทยุชุมชนจึงตองคํานึงถึงพันธกิจดังกลาวน้ีเปนหลักสําคัญ 

 

2.2.1 คุณลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน 

 

2.2.1.1 คุณลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน  

 

(1) วิทยุชุมชนทําเพ่ืออะไร และทําเพ่ือใคร 

(2) วิทยุชุมชนทําเพ่ือสรางประชาธิปไตย 

(3) วิทยุชุมชนทําเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน เพราะ          

ตองสํารวจความตองการของชุมชนกอนเสมอ 

  

2.2.1.2 วิธีการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 

 

(1) มีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกต้ัง 

(2) กรรมการเปนตัวแทนของคนทุกกลุม 

(3) ใชวิธีการดําเนินงานแบบประชาธิปไตย (ปรึกษาหารือ ไมใชการสั่งการ) 

 

2.2.1.3 ผูจัดรายการและผูรับฟงรายการ 

 

(1) ไมแยกผูจัดรายการกับผูฟงรายการอยางเด็ดขาด 

(2) ผูจัดรายการ ผูฟงรายการมีบทบาทสลับกัน 

(3) เปนการสื่อสารสองทาง 

 

2.2.1.4 วิทยุชุมชนบริหารจัดการอยางไร แบบไหน และกับใคร       

(Self-Management) 

(1) มีหลักเกณฑการทํางานที่ชัดเจน 

(2) มีการวางแผนงาน การทํางานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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(3) ประชาชนตองมีสวนรวมในหลายรูปแบบ 

(4) บริหารงานอยางอิสระ 

(5) คณะกรรมการวางหลักเกณฑการทํางาน 

 

2.2.1.5 รูปแบบ เนื้อหารายการของสถานีวิทยุชุมชน 

 

(1) ตอบสนองความตองการชุมชนแตละแหงหลากหลาย 

(2) มีความหลากหลายในรูปแบบ เน้ือหา 

(3) เปนสิทธิของชุมชนสอดคลองกับรสนิยมประเพณีของชุมชน 

 

2.2.1.6 สถานีวิทยุชุมชนมีกิจกรรมเสริมที่มากกวาการทําวิทยุ 

2.2.1.7 สถานีวิทยุชุมชนมีการประเมินผลตอเนื่อง 

 

2.2.2 ปญหาเรื่องการรับรูวิทยุชุมชนในประเทศไทย 

 

2.2.2.1 ชองวางระหวางหลักการกับความเปนจริง 

 

วิทยุชุมชนมีการกระจายเสียงเหมือนกับวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจ แตทวา 

วิทยุชุมชนก็มีอัตลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางจากวิทยุทั้ง 2 ประเภทอยางมาก เมื่อมาพิจารณาในสภาพ

ความเปนจริงของสังคมไทย ก็ยังมีปญหาคือ วิทยุชุมชน น้ัน มีความแตกตางอยางแทจริงและมาก

นอยจากวิทยุสาธารณะและธุรกิจอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิง หากศึกษาการรับรูของประชาชนสวน

ใหญ ประชาชนไมอาจแยกแยะความแตกตางระหวางวิทยุ 3 ประเภทออกจากกันได (กาญจนา     

แกวเทพ และคณะนักวิชาการ, 2549) 

 

2.2.2.2 ที่มาของชองวาง 

 

เน่ืองจากวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจเปนประเภทของวิทยุที่มาเปดตัวใน 

สังคมไทยเอาไวกอน และไดวางพ้ืนฐานความเขาใจเรื่องการใชวิทยุเอาไวในแงมุมที่ประชาชนรับรู  

และเขาใจวา วิทยุคืออะไร ใครมีสิทธิเขาไปใชเพ่ือประโยชนอะไร และวิทยุทําหนาที่อะไรบาง 
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เมื่อประสานกับขอเท็จจริงที่วา ในเมืองไทยไมเคยมีกฎหมายการแยกแยะ 

วิทยุทั้ง 3 ประเภทออกจากกัน คือ วิทยุสาธารณะสําหรับภาครัฐใชเพ่ือกิจการของรัฐ วิทยุธุรกิจใช

สําหรับภาคธุรกิจเชิงการคา (วิทยุ 2 ประเภทน้ีพัวพันกันจนแยกออกไดยาก) และวิทยุชุมชนสําหรับ

ภาคประชาชนใหเพ่ือประโยชนของชุมชนจวบจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540      

ไดประกาศใชจึงไดริเริ่มการแบงประเภทวิทยุในลักษณะดังกลาว 

แมวาจะมีการประกาศกฎหมายรัฐธรรมนูญใชมาหลายปแลว แตกระบวน 

การทางกฎหมายก็ยังไมสิ้นสุด ทําใหสภาพการณตางๆ ยังไมเปลี่ยนแปลงไป เชน ภาครัฐยังคงถือ

ครองคลื่นความถี่ แลวแบงบางรายการมาใหประชาชนทดลองทําวิทยุชุมชนภายใตกรอบของรัฐ     

ซึ่งอาจจะมีผลทําใหประชาชนงงงวยและสับสนวา “วิทยุชุมชนคืออะไรกันแน” ในขณะที่ภาคธุรกิจ

ยังคงดําเนินวิทยุธุรกิจภายใตสัมปทานจากรัฐ แตจัดรายการ “วิทยุเพ่ือชุมชน” โดยใช ช่ือวา       

“วิทยุชุมชน” ดังที่ ไดกลาวมาแลว ดังน้ันประชาชนสวนใหญจึงยังไมคุนเคยกับความคิดที่วา 

ประชาชนจะเขามาผลิตรายการดวยตนเอง เขามาบริหารจัดการคลื่นความถี่ รวมทั้งสามารถเขามา

เปนเจาของสถานีวิทยุได ซึ่งดูเปนเร่ืองที่ไกลเกินความนึกคิดของประชาชน ซึ่งเคยถูกมอบหมาย

บทบาทใหเปนเพียงแค “ผูฟงวิทยุ” เทาน้ัน 

เน่ืองจากทั้งเรื่องกรรมสิทธ์ิและการดําเนินงาน (Ownership & Operation)  

งานวิทยุน้ันเปนสิทธิและอยูในความรับผิดชอบของภาครัฐและเจาหนาที่รัฐมาตลอดชวงประวัติศาสตร

ของวิทยุไทย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกรรมสิทธ์ิและการดําเนินงาน ความรูและความเขาใจใน

เรื่องวิทยุชุมชนจึงไมเพียงแตเปนเรื่องจําเปนสําหรับฝายประชาชนเทาน้ัน หากแตเปนความจําเปน

อยางย่ิงยวดสําหรับฝายเจาหนาที่รัฐดวย เมื่อเจาหนาที่รัฐขาดความเขาใจที่ชัดเจน ปญหาที่เกิดข้ึนใน

ขั้นแรกเริ่มก็คือปญหาการทํางานรวมระหวางขาราชการกับประชาชน สวนปญหาที่เกิดจากการขาด

ความเขาใจของเจาหนาที่ในลําดับตอมาก็คือเมื่อทํางานรวมกับประชาชนไมได เจาหนาที่รัฐก็ขาด

โอกาสที่จะเลนบทบาทเปนปจจัยสนับสนุน และเปลี่ยนบทบาทไปเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคแทน 

กลาวคือ เจาหนาที่รัฐขาดโอกาสที่ถายโอนความรูความเขาใจในเร่ือง “การสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะ

ผานสื่อวิทยุ” ใหแกภาคประชาชนแตเมื่อเจาหนาที่รัฐมีความเขาใจกระจางชัด ปญหาในการทํางาน

รวมกับประชาชนก็มีนอยลง  

ถึงแมวา แนวคิดเรื่อง “กรรมสิทธ์ิ และความเปนเจาของคลื่น” ที่ระบุอยูใน 

มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญป 2540 จะเปน “ปจจัยเบ้ืองตนที่จําเปน” (Necessary factor) และ   

อาจถือวา ประชาชนไดรับปจจัยแรกน้ีมาระดับหน่ึง แตสําหรับเร่ืองวิทยุชุมชนแลว เรื่องการเปน

เจาของคลื่นยังไม เปน “ปจจัยเพียงพอ” (Sufficiency factor) และในปจจุบันบรรดาองคกร 

หนวยงานภาคประชาสังคมที่มีสวนสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องวิทยุชุมชน (External support) ไดมีความ

พยามยามในเร่ืองการรณรงคและการสรางความเขาใจเรื่องสิทธิของประชาชนในการเปนเจาของคลื่น 
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ซึ่งนับวาเปนการวางพ้ืนฐานปจจัยเบ้ืองตนที่จําเปนในขั้นแรก แตทวาองคความรูในเบ้ืองแรกน้ีนาจะ

ยังไมเพียงพอ และจําเปนตองมีปจจัยตัวที่สอง คือการสรางความเขาใจเรื่องปรัชญาธรรมชาติ     

ความแตกตางระหวางวิทยุชุมชนกับวิทยุอีก 2 ประเภท อันจะนําไปสูความเขาใจอ่ืนๆ ที่ตามมา    

เปนขบวน  

การวิจัยครั้งน้ีจะใชแนวคิดเกี่ยวกับสภาพการณสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือเปน 

แนวทางในการวิเคราะหสภาพการณในปจจุบันของสถานีวิทยุชุมชนทั้ง 4 แหงในจังหวัดอุบลราชธานี 

ทั้งในเรื่องของคุณลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน รูปแบบ เน้ือหารายการของสถานีวิทยุชุมชน      

ปญหาเร่ืองการรับรูวิทยุชุมชนในประเทศไทย เปนตน เพ่ือที่ผูวิจัยจะไดวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง

สภาพการณของวิทยุชุมชนในประเทศไทยกับวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีวามีความเหมือน

หรือความแตกตางกันอยางไรบาง และเพ่ือเปนแนวทางไปสูการศึกษาในขั้นตอนตอไป  

  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกร 

 

การบริหารงานองคกร คือ การจัดการของผูนําหรือผูบริหารองคกร ที่จะทําใหเกิดการ 

เรียนรูรวมกันและการรวมกันทํางานของคนกลุมตางๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ต้ังไว

อยางมีประสิทธิภาพ หนาที่ในการบริหารของผูบริหารสามารถจําแนกออกเปนหนาที่ในการวางแผน 

การจัดการองคกร การจัดคนเขาทํางาน การสั่งงาน การประสานงาน การรายงานงบประมาณ     

หากพิจารณาถึงหนาที่ในการบริหารที่กลาวมาน้ี ลวนแตมีความสัมพันธตอเน่ืองกันเปนลักษณะ    

ของกระบวนการอยางหน่ึง ผูบริหารจะปฏิบัติหนาที่บริหารโดยวิธีทําเปนข้ันตอนมีความตอเน่ือง  

และสอดคลองกันอยางเปนระบบ 

 

2.3.1 รูปแบบของกระบวนการบริหารองคกร 

 

การจัดการ คือ กระบวนการดําเนินงานขององคกรที่จะทําใหองคกรน้ันบรรลุเปาหมาย 

ที่องคกรน้ันไดกําหนดไว โดยการผสมผสานทรัพยากรที่สําคัญ 3 ประการ คือ ทรัพยากรมนุษย 

ทรัพยากรสินทรัพย (เงิน) และทรัพยากรดานกายภาพ เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายขององคกร           

ในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนที่ปรารถนาของสังคม แตในปจจุบันไดมีการพิจารณาทรัพยากร

การบริหารไปในลักษณะที่มีขอบเขตกวางขวางมากขึ้น โดยมีทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญ 4 อยาง      

(ธนพล หิรัญบูรณะ, 2552) ไดแก  
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(1) ทรัพยากรคน (Man) เปนผูปฏิบัติกิจกรรมขององคกรน้ันๆ 

(2) ทรัพยากรสินทรัพยหรือเงิน (Money) ใชสําหรับเปนคาจาง หรือ        

ซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ่งของตางๆ 

(3) ทรัพยากรวัตถุดิบ (Materials) เปนสวนที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการ  

ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเครื่องจักร (Machines) และวัสดุอุปกรณตางๆ อาคารสถานที่ในการดําเนินงาน 

(4) การจัดการ (Management) เปนการใชความรูในการบริหารจัดการรวม 

ไปถึงการตลาด (Marketing) 

การบริหารจัดการองคกรเปนหนาที่ของผูบริหารจะตองดําเนินการจัดการงานสวนตางๆ 

ในองคกรดําเนินไปไดดวยดี ซึ่งตองมีลักษณะเปนกระบวนการปฏิบัติหนาที่บริหารเปนขั้นตอน        

มีความตอเน่ืองและสอดคลองกันอยางเปนระบบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายขององคกร 

จากแนวคิดของ Luther Gulick และ Lyanall Urwick แบงรูปแบบกระบวน 

การบริหารประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 7 ประการ หรือแนวทางของ Posdcorb คือ 

(1) การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนแรกของการบริหาร หมายถึง กระบวนการ 

กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน เพ่ือเปนเคร่ืองมือใหผูบริหารในการ

จัดการไดบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งการวางแผนจะตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอม ระบบของสังคม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนที่ยึดถือของบุคคลในกลุมน้ันๆดวย โดยแบงลักษณะของการ

วางแผนเปน 3 แบบ คือการวางแผนกลยุทธ (Strategic Plans) เปนการวางแผนระยะยาว 5 ปขึ้นไป

อาจหมายถึงการกําหนดนโยบายขององคกร แผนกลวิธี (Technical Plans) เปนแผนระยะปานกลาง 

1-5 ป จะตองมีรายละเอียดที่จําเปนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและเปาหมายขององคกร และ

แผนปฏิบัติการ (Operational Plans) เปนแผนระยะสั้นประมาณ 1 ป หรือนอยกวา ใชในปฏิบัติงาน

ระยะสั้นที่เปาหมายชัดเจน 

(2) การจัดการ (Organizing) หมายถึงการจัดการองคกรหรือหนวยงานและกําหนด 

ระบบการทํางานของหนาที่ตางๆ ในองคกรเพ่ือใหเกิดการประสานงานที่ดีเปนเรื่องสําคัญมาก กําหนด

บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา ซึ่งตองระวังไมใหเกิดความซ้ําซอนและ

สับสน และอาจแสดงไวในรูปของแผนภูมิองคกร เพ่ือใหเกิดการสื่อสารความเขาใจองคกรในการ

ปฏิบัติไดอยางราบรื่น 

(3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การทําหนาที่บริหารบุคคลตางๆ 

ต้ังแตการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการกํากับดูแล รูจักเลือกคนทํางานให

เหมาะสมกับความสามารถ มีการพิจารณาความดีความชอบและและดูแลเรื่องสวัสดิการสนับสนุนการ

เลื่อนระดับและการเลื่อนตําแหนง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการลงทุนโทษอยางมี

เหตุผลและคุณธรรมเมื่อกระทําผิด 
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(4) การสั่งการ (Directing) หมายถึงขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหาร และ 

เปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารในความพยายามที่จะใหการกระทําตางๆบรรลุตามวัตถุประสงค   

โดยรูจักวิธีการช้ีแนะ และควบคุมบังคับบัญชาใหการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปตามความ

ตองการมากที่สุด 

(5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การทําใหกลไกตางๆขององคกร      

สอดคลองกันอยางเปนระบบในการจัดการ มีระบบวิธีการประสานงานระหวางหนวยงานและ

ผูปฏิบัติงานไดรวมมือรวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีความซับซอนหรือหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุความสําเร็จ ซึ่งองคกรแตละแหงตองมีหลักการที่ดี ไดแก การมีระบบการ

สื่อสารที่ดี ระบบการประสานงานไมซ้ําซอนหรือขัดแยงการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานมีทักษะ และ

เขาใจการประสานงานที่มีแนวทางเดียวกัน เปนตน 

(6) การรายงาน (Reporting) หมายถึงการทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนแนวทางที่  

ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานไดทั้งในรูปแบบของรายการเปนทางการ ชองทางการสื่อสารโดยปกติ 

ขึ้นอยูกับระบบการรายงานของแตละองคกร เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบผล

การทํางาน ปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการนํามาใชในการประเมินผล และเปนขอมูลใน

การพัฒนาองคกรตอไป 

(7) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึงงบประมาณ หรือแผนประมาณการเกี่ยวกับ 

ขอมูลยอดรายรับ รายจายและผลกําไร หรือสถานภาพทางการเงินในการดําเนินงานขององคกร     

ใหบรรลุเปาหมายในการทํางานและวัตถุประสงคขององคกร ทําใหผูบริหารสามารถกําหนดทิศทาง  

ในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่จะเปนตัวช้ีวัดในการประเมินผลความสําเร็จดวย 

 

2.3.2 การบริหารการสื่อสารตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ 

 

ทฤษฎีการบริหารแบบระบบ (System Approaches) ไดมีการพัฒนาขึ้นในระยะตอมา 

ขณะเมื่อองคกรไดมีขนาดใหญขึ้น มีความสัมพันธระหวางกันขององคกรตางๆ ตอกันมากขึ้น และ  

โยงใยกับการเปลี่ยนแปลงระหวางสิ่งที่เกิดข้ึนภายนอกกับสิ่งที่อยูภายในดวย ซึ่งโดยหลักการของ

แนวคิดของวิธีการเชิงระบบคือ การหวังใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองคกรใหดีที่สุด 

โดยมีการพิจารณาและรับรูนําเอาปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพ

ผลผลิตขององคกรเขามาปรับการทํางานใหดีขึ้น และสอดคลองกับสถานการณตางๆ ดวย 

จะเห็นวาคุณสมบัติที่เปนลักษณะของระบบ คือ การตองมีชองทางการรับขาวสารขอมูล 

เขามาในระบบอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา กับการตองมีระบบขอมูลที่มีการจัดระเบียบและไหล

ไปไดทั่วองคกรการผานจุดสําคัญของการบริหารตางๆโดยสามารถประสานกันไดเปนระบบเดียว    
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น่ันคือระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร (Management Information Systems) ทั้งน้ีสวนประกอบสําคัญ 

(Components) ประการตางๆ คือ ระบบจะประกอบขึ้นดวยระบบที่มีขนาดใหญเล็กรวมอยูดวยกัน 

โดยในระบบใหญจะประกอบดวยระบบยอยตางๆ ที่มีการแยกยอยลดหลั่นลงไป ซึ่งช้ีใหเห็นวา      

การที่ระบบตางๆจะทํางานไดดีภายใน และประสานกันไดกับระบบหรือหนวยงานอ่ืนๆ ก็ตอเมื่อ   

ตองสามารถไดรับขาวสารหรือความรูเปนไปของฝายอ่ืนๆ หรือตองมีชองทางการสื่อสารจากวงกวาง

ภายนอกไดดวยตลอดเวลา (ธงชัย สันติวงษและชนาธิป สันติวงษ, 2542) 

ระบบจะมีความเกี่ยวของตอกัน คือ การสัมพันธในแงที่หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 

การดําเนินการในจุดหน่ึงก็จะกอผลกระทบถึงกันเสมอซึ่งเทากับบอกใหทราบถึงความจําเปนที่องคกร

หรือหนวยงานยอยทุกหนวย ที่ตางจะตองสามารถรับรูขอมูลในสวนเกิดขึ้นจากจุดอ่ืน และ             

ทีจะมีคนมากระทบเพ่ือจะไดปรับตนเองใหเขากันไดกับเง่ือนไขใหม ระบบมักจะมีกลไกเปนระบบเปด

โยงใยกับสภาพแวดลอมตลอดเวลาและทํานองเดียวกันก็มักจะเปดถึงกันกับองคกรอ่ืนๆ             

ดวยเชนกัน      

ในอีกแงมุมหน่ึงของแนวคิดเชิงระบบ คือ ระบบจะทํางานเปนกระบวนการ (Process)  

คือ ในขณะที่ระบบดําเนินการไปน้ัน จะมีการดําเนินการเปนกระบวนการ ที่ซึ่งมีการนําเขาซึ่งวัตถุดิบ

และปจจัยจากภายนอก แลวมีการดําเนินการในระบบตามข้ันตอนหรือกระบวนงาน และเมื่อทําเสร็จ

สิ้นก็จะมีการสงออกหรือกระจายไปในสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจะเห็นวาตามกระบวนการ     

ขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆในกระบวนการคือสิ่งที่จะชวยใหนักบริหารสามารถติดตามและประสาน   

การทํางานในขั้นตอนตางๆน้ันได และภายในวงจรของกระบวนการน้ีเอง เครื่องมือที่จะชวยในการคุม

ระบบไดก็คือขอมูลที่ยอนกลับหรือผลตอบรับที่องคกรหรือระบบจะมีไวใชสําหรับการปรับแก

ขอผิดพลาดเพ่ือการสรางสรรคใหเกิดการเติบโตตอไป 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะนําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรมาใชใน 

การวิจัย เพ่ือที่จะเปนแนวทางในการใชศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานีวิทยุชุมชนทั้งใน    

เรื่องระบบการวางแผนการบริหารงานภายในสถานีวิทยุชุมชน เน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชนเปนเสมือน

องคกรเล็กๆองคกรหน่ึง ที่ตองมีการจัดการบริหารงานที่ดี ฉะน้ันผูบริหารสถานีจึงจําเปนตองมี      

การจัดการในเรื่องของการวางแผนการบริหารดวย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร         

จะนําไปใชในการอธิบายเกี่ยวกับการวางแผนในการปรับตัวดานตางๆของสถานีวิทยุชุมชน 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารวิทยุชุมชน 

 

เน่ืองจากวิทยุชุมชนเปนวิทยุกระจายเสียงประเภทที่เกิดมาทีหลังวิทยุของภาครัฐ และ 

ภาคธุรกิจ และแมวาสังคมไทยจะมีการกระจายสิทธิในการเปนเจาของคลื่นวิทยุ และเปดโอกาส     

ใหประชาชนไดเขามาบริหารจัดการวิทยุชุมชนดวยตัวเอง ฉะน้ันการบริหารงานของสถานีวิทยุชุมชน

กับสถานีวิทยุของภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงมีความแตกตางกันไปอยางมาก แตทวาในสังคมไทย       

ยังคอนขางขาดการกระจายความรูที่เกี่ยวของกับวิทยุชุมชนไปสูภาคประชาชนไมวาจะเปนความรู

เรื่องธรรมชาติและลักษณะเฉพาะตัวของวิทยุชุมชน ซึ่งมีทั้งลักษณะรวมกับการบริหารจัดการวิทยุ

ประเภทอ่ืนๆ แตก็มีลักษณะเฉพาะตัวประกอบอยูดวย ในภาคปฏิบัติพบความสับสน เน่ืองจากวิทยุ

ชุมชนบางแหงไดบริหารโดยใชหลักการของการบริหารวิทยุของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเบ่ียงเบนไป

จากหลักการของการบริหารวิทยุชุมชน และวิทยุชุมชนเปนวิทยุประเภทที่เกิดขึ้นมาทีหลังวิทยุแบบ

อ่ืนๆที่มีมากอน คือวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจ วิทยุชุมชนกําเนิดมาเมื่อประมาณ 60 ปมาแลวใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป ค.ศ.1948 ดังน้ันวิธีที่จะทําความรูจักกับวิทยุชุมชนไดดีที่สุด ในที่น้ีจึงจะ

เปรียบเทียบกับวิทยุ 2 แบบที่มีกอน (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2549) ดังน้ี  

 

ตารางที่ 2.1  

 

เปรียบเทียบวิทยุสาธารณะ วิทยุชุมชน และวิทยุธุรกิจ 

ลําดับ เกณฑ วิทยุสาธารณะ วิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจ 

1 การเปนเจาของ รัฐ กลุมประชาชน ธุรกิจ/เอกชนขอเชา

สัมปทานจากรัฐ 

2 พ้ืนท่ีครอบคลุม กวางขวาง กําลังสงแค 1 กิโลวัตต 

ครอบคลุมประมาณ 10 

กิโลเมตร 

กวางขวาง 

3 เปาหมาย เปนเครื่องมือถายทอด

ขาวสารจากรัฐไปสู

ประชาชน 

เปนสื่อกลางระหวาง

ประชาชน/มีเปาหมายไมแสวง

กําไร 

เปนเครื่องมือทาง

ธุรกิจ/หวังผลกําไร 

4 ปรัชญา/

ธรรมชาติ 

เปนวิทยุของมืออาชีพท่ี

เปนขาราชการเพ่ือเปน

กลไกรัฐ 

เปนวิทยุอาสาสมัครเพ่ือสราง

ระบบประชาธิปไตย 

เปนวิทยุของมืออาชีพท่ี

เปนเอกชน 
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ตารางที่ 2.1  

 

เปรียบเทียบวิทยุสาธารณะ วิทยุชุมชน และวิทยุธุรกิจ (ตอ) 

ลําดับ เกณฑ วิทยุสาธารณะ วิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจ 

5 การไหลของ

ขาวสาร 

ทางเดียว หลายทาง ทางเดียว 

6 บทบาทหนาท่ี เปนชองทางถายทอด

ขาวสารของรัฐไปสู

ประชาชน 

เปนสื่อโดยประชาชน/เพ่ือ/

ของประชาชน 

ทําหนาท่ีเปนชองทาง

ดําเนินงานทางธรุกิจ 

7 การบริหาร

จัดการ 

รูปแบบการบริหารแบบ

สั่งการแบบราชการ 

เนนการมีสวนรวมของ

ชุมชน/ใชระบบบริหารดวย

ตนเองแบบประชาธิปไตย 

บริหารแบบธุรกิจโดยนัก

วิชาชีพ 

8 สถานะผูฟง ตั้งรับ (passive) Active-เขามามีสวนรวมใน

หลายบทบาท 

Passive 

9 แหลงรายได งบประมาณจากรัฐ มาจากหลายแหลงแตไม

แสวงหากําไร 

จากธุรกิจ/การคา 

10 รูปแบบวิทยุ เปนวิทยุระดับชาติ มีลักษณะหลากหลาย

แลวแตความตองการของ

ประชาชนและสอดคลองกับ

ลักษณะของชุมชน 

อาจเปนระดับทองถิ่น/

ระดับชาติ 

หมายเหตุ. จาก หลักการแนวคิดและสถานการณที่เปนจริง (น.23),โดย กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 

2549,กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

 

การบริหารวิทยุชุมชนเปนวิทยุประเภทที่มีอยูในเกือบทุกประเทศในโลก หากในแตละ  

ทองถิ่นอาจจะมีวิธีการบริหารเปนแบบเฉพาะตัว การบริหารจัดการวิทยุชุมชนจึงไมไดมีเพียงรูปแบบ

เดียวที่เปนสากลเหมือนการบริหารในวิทยุภาครัฐและภาคธุรกิจ การบริหารจัดการวิทยุชุมชนใน

ประเทศไทยจึงมีรูปแบบที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะความตองการของแตละทองถิ่น

รวมทั้งองคความรูในเรื่องการบริหารวิทยุชุมชนในสังคมไทยน้ันก็ยังไมไดมีบทสรุปที่แนนอน

ตายตัว และยังเปดกวางตอการศึกษาคนควาและการสรางสรรคแบบใหมๆในภาคปฏิบัติการ 
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ความสําคัญของการบริหารวิทยุชุมชน ดังที่ไดกลาวมาขางตน ในชวงสังคมไทยมี 

รัฐธรรม นูญ ฉบับ  พ .ศ . 2540 ที่ มี การกระจายสิท ธิในการเป น เจ าของคลื่ นความถี่ ให แก

ประชาชน   หากทวายังไมมีการกระจายความรูเรื่องวิทยุชุมชนเพ่ือไปแปรรูปสิทธิดังกลาวใหเห็นเปน

จริงเปนจังและมีผลอยางย่ังยืนโดยสวนใหญแลว ชุดความรูที่ไดรับการแพรกระจายในเรื่องวิทยุชุมชน

น้ัน มักจะขมวดอยูใน 2 ประเด็นคือ การเผยแพรใหทราบถึงสิทธิในการเปนเจาของที่สถานี และ

เน้ือหาวาดวยกระบวนการผลิตรายการวิทยุ แตเน้ือหาสวนที่คอนขางขาดหายไปอยางมากคือเน้ือหา

วาดวยการบริหารจัดการวิทยุชุมชน (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2549) 

ปจจัยที่ขาดความรูเรื่องการบริหารจัดการวิทยุชุมชนที่แทจริงทําใหปริมาณวิทยุชุมชน 

จํานวนมากที่เกิดหลังจากมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ตองปดทําการสถานีในชวงเวลา 2 ถึง 3 ป

หลังจากกอต้ัง หรือแมที่อยูรอดไดก็มีลักษณะซบเซาไมพัฒนาขยายตัว หรือมิฉะน้ันก็มีแตช่ือวาเปน 

“วิทยุชุมชน”แตเปาหมายและวิธีการดําเนินงานน้ันเบ่ียงเบนไปจากหลักการของวิทยุชุมชน ประมาณ

การวาจากจํานวนวิทยุชุมชน 2000 กวาสถานีที่กอต้ังขึ้นมาต้ังแตหลังการปฏิรูป 4 พ.ศ.2540 จนถึง 

ปที่สํารวจคือ พ.ศ.2553 น้ันเหลือสถานีวิทยุชุมชนเพียง 200 ถึง 300 สถานี ที่ยังคงรักษาสถานะ

ความเปนสถานีวิทยุที่ไมแสวงหากําไรอยู สวนที่เหลือกลายเปนสถานีวิทยุทางธุรกิจ บางสถานีก็ถูก

นําไปใชเปนเคร่ืองมือทางการเมือง และแนนอนวา วิทยุชุมชนที่เปนไปตามหลักการที่แทจริงที่

สามารถดําเนินการมาไดอยางตอเน่ืองน้ัน ปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่ขาดเสียไมไดก็คือ การมีระบบ  

การบริหารจัดการวิทยุที่มีประสิทธิภาพ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2549)  

ระบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 3 สวนที่สําคัญ ดังน้ี 

2.4.1 โครงสรางการบริหารงานวิทยุชุมชน 

2.4.2 หลักการของการบริหารงานวิทยุชุมชน 

2.4.3 เครื่องมือและกลไกลการบริหารวิทยุชุมชน 

 

2.4.1 โครงสรางการบริหารงานของสถานวิีทยุชุมชน 

 

โครงสรางของการบริหารงานวิทยุชุมชนไมแตกตางไปจากโครงสรางของการบริหารงาน 

โดยทั่วไป ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 6 สวน ดังน้ี 
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2.4.1.1 เปาหมายของสถานีวิทยุชุมชน 

 

เปาหมายของวิทยุชุมชน คือ การตอบคําถามวา เรามาทําวิทยุชุมชนไปเพ่ืออะไร 

เชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนในดานใด ในภาคปฏิบัติมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหมีกระบวนการ

สื่อสารใหคนทํางานและกลุมผูฟงมีความเขาใจรวมกันในเรื่องเปาหมายของวิทยุชุมชน 

 

2.4.1.2 นโยบายของสถานีวิทยุชุมชน 

  

นโยบาย ในขณะที่เปาหมายเปนเสมือนการใหคําตอบแกผูเดินทางวาจุดหมาย 

ปลายทางที่เราจะไปใหถึงน้ันอยูที่ไหน แตในการเดินทางน้ันเรามีวิธีการหลายแบบที่จะใชได  วิธีการที่

เลือกใช ก็คือ นโยบาย เชน หากเราวางเปาหมายเอาไววา จะสรางวิทยุชุมชนใหมีลักษณะ

ประชาธิปไตยใหมากที่สุด เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

กิจการวิทยุใหหลากหลายรูปแบบ หรือหากเราวางเปาหมายที่จะเพ่ิมความนิยมในการรับฟงของ

ชุมชน เราก็ตองกําหนดนโยบายใหมีการประชาสัมพันธรายการวิทยุชุมชนใหกวางขวางที่สุด เปนตน 

 

2.4.1.3 แผนงานของสถานีวิทยุชุมชน 

 

แผนงานเปนสะพานเช่ือมตอระหวางเปาหมายกับนโยบายอันเปนสิ่งที่เปน 

นามธรรม จับตองไมได กับกิจกรรมการทํางานที่เปนรูปธรรม มองเห็นจับตองได และเปนการคํานวณ

สมดุลระหวางทรัพยากรที่เรามีกับเปาหมายที่วางไวใหรับมือกัน 

 

2.4.1.4 ระบบการทํางานของสถานีวิทยุชุมชน 

 

สถานีวิทยุชุมชนมีการจัดระบบการแบงงานกันทํา การจัดระบบการแบงงานกันทํา 

น้ัน มีประโยชนหลายอยางกลาวคือ นอกจากจะทําใหรูวาใครตองทําอะไรบางแลวยังเปนการกระจาย

ความรับผิดชอบและภาระออกไป รวมทั้งมองเห็นปริมาณงานที่แตละตําแหนงตองรับผิดชอบ      

การจัดระบบแบงงานกันทําอาจมีหลายแบบแลวแตความตองการของวิทยุชุมชนในแตละที่ และ    

ควรระบุลักษณะรายละเอียดของงานเอาไว ในกรณีที่มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนตัวบุคคล คนใหมจะ

สามารถเรียนรูการทํางานไดอยางรวดเร็วโดยดูจากลักษณะรายละเอียดของงาน 
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2.4.1.5 การประสานงานของสถานีวิทยุชุมชน 

  

การประสานงานเปรียบเสมือนเลือดที่นําพาทั้งของดีและของเสียไปสงตอตามสวน 

ต างๆ  ของรางกาย  หากรางกายขาดเลือดแล ว  อวัยวะทุ กส วนก็ ไม อาจจะทํ างานตอ ไป                

การประสานงานในวิทยุชุมชนก็คือ กลไกหลอลื่นการทํางานของวิทยุชุมชนน่ันเอง 

 

2.4.1.6 การประเมินผลของสถานีวิทยุชุมชน 

 

การประเมินผลจะตองถูกบรรจุเอาไวเปนสวนหน่ึงของแผนงานเสมอ และ       

ควรจะตองมีการ ทําแบบประเมินผลเอาไวอยางชัดเจนแนนอน 

 

2.4.2 หลักการของการบริหารงานวิทยุชุมชน   

 

หลักการของการบริหารงานวิทยุชุมชน เน่ืองจากวิทยุชุมชนเปนวิทยุที่ถือกําเนิดขึ้นมา 

เพ่ือประกอบภารกิจเฉพาะตัว ดังน้ัน โฉมหนาของวิทยุชุมชนจึงถูกออกแบบใหสอดคลองกับภารกิจ  

ที่ถูกคาดหวังเอาไว เชน วิทยุชุมชนถือกําเนิดข้ึนมาจากเบาหลอมที่เปนสังคมประชาธิปไตย และ    

ถูกคาดหวังวาจะยอนกลับไปทําหนาที่เปนกลไกธํารงประชารักษาประชาธิปไตย แตตามหลักการ

ทั่วไปที่วา เราไมอาจจะใหอะไรแกใครในสิ่งที่เราไมมีไมได ดังน้ัน เมื่อวิทยุชุมชนจะอาสาไปเปน

เครื่องมือธํารงรักษาประชาธิปไตยใหแกสังคม ภายในตัวของวิทยุชุมชนเองก็จําเปนตองมี 

ประชาธิปไตย เสียกอน ซึ่งหลักการสําคัญๆ ของการบริหารงานวิทยุชุมชนมี ดังน้ี 

 

2.4.2.1 หลักการประชาธิปไตยในสถานีวิทยุชุมชน  

 

หลักการประชาธิปไตย คือ กระบวนการทํางานของวิทยุชุมชนน้ันจะเนน  

การรวมประชุมปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของทุกคน และทุกระดับช้ัน มิใชรูปแบบ

การถายทอดคําสั่งการสั่งการไปตามลําดับช้ัน 
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2.4.2.2 หลักการมีสวนรวมในสถานีวิทยุชุมชน  

 

เนนหลักการมีสวนรวมของทุกระดับ หลักการเรื่อง การมีสวนรวมอยาง 

แทจริง นอกจากจะเปนหลักการทั่วไปของประชาธิปไตย แลวอยางเปนธรรมชาติเน้ือแทของวิทยุ

ชุมชนที่แตกตางไปจากวิทยุสาธารณะ และวิทยุธุรกิจการคา 

 

2.4.2.3 กระบวนการทํางานในสถานีวิทยุชุมชน 

 

การทํางานในสถานีวิทยุชุมชนเปนกระบวนการทํางานที่เนนหลักการมากกวา  

การยึดติดกับตัวบุคคลอันเปนหลักของการบริหารองคกรสมัยใหมซึ่งอาจจะขัดแยงกับวิถีวัฒนธรรม

ของชาวบานทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความชัดเจนแนนอนในการทํางานและเกิดความยุติธรรมในการทํางาน 

 

2.4.2.4 การบริหารจัดการดวยตนเองในสถานีวิทยุชุมชน 

 

สถานีวิทยุชุมชนมีลักษณะการบริหารจัดการดวยตนเอง เปนการบริหาร 

จัดการที่มาจากชุมชนและไปสูชุมชน หมายความวาบรรดาทรัพยากรที่จะใชในการบริหารจัดการน้ัน

จะไดมาจากชุมชน ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู สินทรัพย เครือขาย สถานที่  การ

รวมมือจากสถาบันตางๆในชุมชน เปาหมายของการบริหารจัดการทั้งหมดน้ันจะเปนไปเพ่ือการตอบ

รับกับความตองการลักษณะของชุมชนเชนคํานึงถึงจังหวะชีวิตของชุมชนและผลประโยชนของชุมชน 

 

2.4.3 เครื่องมือและกลไกลการบริหารวิทยุชุมชน 

เครื่องมือและกลไกในการบริหาร เพ่ือใหการทํางานในองคประกอบยอยตางๆ 

เปนไปตามหลักการที่หวังเอาไวในทุกองคกรจะตองสรางสรรคติดต้ังเครื่องมือ กลไกในการบริหารงาน 

ดังตัวอยางเชน มีการกําหนดการประชุมประจําเดือนที่แนนอนของคณะกรรมการ หนวยยอย แผนก

ตางๆ มีการบันทึกรายงานการประชุม มีการมอบหมายใหมีผูติดตามตรวจสอบงานที่แนนอน เปนตน 

สําหรับตัวแปรภายนอกที่อาจเขามาเกี่ยวของกับการบริหารงานวิทยุชุมชนอาจจะ 

มีทั้งวิธีการ กระบวนการที่จะไดมาซึ่งระบบบริหารงานดังกลาว ขนาดของวิทยุชุมชน บริบทความ  

เปนเมือง เปนชนบทบรรยากาศทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจหรือปจจัยความขัดแยงภายในชุมชน 

ผูวิจัยจะนําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิทยุชุมชนมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือที่จะเปนแนวทางใน

การใชศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานีวิทยุชุมชนทั้งในเรื่องการวางแผนการบริหารงานวา

เปนไปตามโครงสรางการทํางานของสถานีวิทยุชุมชนที่กําหนดไวหรือไม และรวมไปถึงการเลือกใช
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ทรัพยากรที่เกี่ยวของในการบริหารสถานี ซึ่งแนวคิดน้ีจะสามารถอธิบายไดถึงความพรอมของคณะ

ผูบริหารสถานีวิทยุและบุคลากรภายในของสถานีวิทยุในเรื่องการวางแผนการทํางานวิทยุดิจิทัลตอไป 

 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตเนื้อหา 

 

การผลิตรายการวิทยุชุมชนน้ันตองถือเอาผูฟงเปนศูนยกลาง ทั้งในแงของเน้ือหารูปแบบ 

รายการ วิธีการนําเสนอ กลาวคือในแงเน้ือหาน้ันจะตองเปนเรื่องราวที่ชาวบานสนใจเปนสําคัญ     

(ซึ่งจะทราบไดโดยการสํารวจความตองการของชุมชน) ตองเอาความเช่ือวัฒนธรรมประเพณี        

ภูมิปญญาชาวบานมาเปนเน้ือหาใหมีเอกลักษณของชุมชน (กาญจนา แกวเทพ, 2548) 

วิธีการนําเสนอน้ันก็ตองเปนแบบชาวบานและอยางที่ชาวบานตองการ ประเด็นเรื่อง 

วิธีการนําเสนอจะมีเรื่องสําคัญๆอยู 2 เรื่องคือชวงเวลาและภาษา  

ในเรื่องชวงเวลาน้ัน จะเห็นไดวาวิทยุชุมชนยังอยูภายใตโครงสรางของรัฐจะมีปญหา 

เรื่องการกําหนดชวงเวลาเปนอยางมาก เพราะอํานาจในการตัดสินใจจะออกอากาศชวงเวลาใดน้ัน 

มิไดถือเอาความตองการของชุมชนเปนหลัก แตกลับเปนนโยบายและขอกําหนดจากทางสถานี เชน 

หนวยงานรัฐจากสวนกลางเปนตัวกําหนด นโยบายของสถานีที่นําเอาชวงเวลาดีๆ ไปขายใหภาคธุรกิจ 

แตหากสถานีใดมีนโยบายที่จะไมขายเวลาใหภาคธุรกิจ ก็สามารถจะเลือกเวลาที่ เหมาะสมกับ     

ความตองการของชุมชนได 

สวนเรื่องภาษาที่ใชน้ัน โดยทั่วไปแลว วิทยุสาธารณะของทางราชการน้ันจะใชภาษาไทย 

กลางแบบเดียวกันทั่วประเทศ แตเอกลักษณของวิทยุชุมชนก็คือมีการใชภาษาทองถิ่น และผล       

การสํารวจผูฟงก็มักจะพบวาการใชภาษาทองถ่ินน้ันเปนประเด็นที่ชาวบานช่ืนชอบ อยางไรก็ตาม  

การใชภาษาใดในรายการแบบใดก็ยังคงหนายึดหลักความตองการของผูฟงเปนแนวทาง 

 

2.5.1 ประเภทของเนื้อหาวิทยุชุมชน  

ประเภทของเน้ือหาวิทยุชุมชน ไดแจกแจงประเภทของเน้ือหาวิทยุชุมชนมีเน้ือหา 

ประเภทตางๆ (กาญจนา แกวเทพ, 2548) ดังน้ี 

2.5.1.1 เน้ือหาที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน เชนการเกษตร แรงงานเศรษฐกิจ 

2.5.1.2 เน้ือหาดานการปกครอง เชน กฎหมาย การเมือง 

2.5.1.3 เน้ือหาดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปญหาสังคม เน้ือหาดาน 

การศึกษา เชน ความรูตางๆ วิทยาการทันโลก เปนตน 

2.5.1.4 เน้ือหาดานสุขภาพอนามัย 

2.5.1.5 เน้ือหาดานศิลปะ ความบันเทิง 
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2.5.1.6 เน้ือหาดานสิ่งแวดลอม 

2.5.1.7 เน้ือหาดานการทองเที่ยว 

2.5.1.8 เน้ือหาอ่ืนๆ เชน พยากรณอากาศ 

ความหลากหลายของประเภทเน้ือหาน้ันสะทอนใหเห็น “ความเปนตัวตน” และ  

“ความตองการ” ที่แตกตางหลากหลายของแตละทองถิ่นไดอยางดี 

 

2.5.2 การแบงประเภทเนื้อหาตามเกณฑ สาระบันเทิง 

 

หลักการทฤษฎีของ “การสื่อสารเพ่ือชุมชน” เน่ืองจากสื่อวิทยุสวนใหญไดกลายเปน   

สื่อเพ่ือการคาและธุรกิจ สงผลใหประเภทของเน้ือหารายการน้ันหนักไปทางดานการใหความบันเทิง 

และมีสัดสวนของรายการที่มีประโยชนตอการพัฒนาชุมชน นอยกวาที่ควร ดังน้ันหนาที่ประการหน่ึง

ของการสื่อสารเพ่ือชุมชน เชน วิทยุชุมชนจึงควรเปนการเพ่ิมสัดสวนของรายการที่ใหประโยชนมาก

ขึ้น จึงเปนที่มาของการต้ังเกณฑ ในการตรวจสอบวาสัดสวนของเน้ือหา รายการประเภทสาระบันเทิง

วามีมากนอยเพียงใด สามารถจําแนกเน้ือหาประเภทที่มุงใหสาระและเน้ือหาประเภทใหความบันเทิง 

ไดดังน้ี 

 

2.5.2.1 เนื้อหาประเภทที่มุงใหสาระ 

 

เน้ือหาประเภทที่มุงใหสาระ ไดแก เน้ือหาที่เปนขอมูลขาวสารเปนเรื่องราว   

ที่เปนจริง เปนเน้ือหาที่ใหความรูแบบตางๆ ตัวอยางเชน รายการขาว รายการสารคดี ความรูเรื่อง

สิ่งแวดลอม เปนตน 

 

2.5.2.2 เนื้อหาประเภทใหความบันเทิง 

 

เน้ือหาประเภทใหความบันเทิง ไดแก เน้ือหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่สนุกสนาน  

รื่นเริง สรางความรูสึกผอนคลายหรือเราอารมณความรูสึก เชน เน้ือหาที่เปนเพลง กีฬา เปนตน 
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2.5.3 การวิเคราะหเนื้อหารายการเพื่อดูเปาหมายของการสื่อสาร 

 

หลักการของการสื่อสารเพ่ือชุมชนที่ระบุเอาไว เปาหมายของการสื่อสารเพ่ือชุมชน 

น้ันนอกจากจะมีเปาหมายของระบบการสื่อสารโดยทั่วๆ ไป เชน เพ่ือการถายทอดขาวสาร เพ่ือการ  

ใหความรู การกระตุนใหชุมชนเห็นคุณคาของตนเองดวยการเปดโอกาสในพ้ืนที่สาธารณะใหชุมชนได

พูดถึงทองถิ่นของตนเองรวมไปถึงกิจกรรมของตนเอง และไดแสดงออกซึ่งตัวตนของตัวเอง        

สรางความมั่นใจใหชุมชน ยกระดับความคิดและความรับผิดชอบตอชุมชน ทั้งน้ียังเปดโอกาส         

ใหประชาชนไดแสดงความรูสึก ความตองการ ช้ีปญหาและเสนอแนวทางแกไข เปนตน 

 

2.5.4 การวิเคราะหเนื้อหารายการโดยใชเกณฑภายในและภายนอกชุมชน 

 

แนวคิดที่อยูเบ้ืองหลังเกณฑการวิเคราะหเน้ือหาวาเปนเน้ือหาที่เกี่ยวกับ ภายใน  

หรือ ภายนอก ชุมชน มาจากหลักการเร่ืองการไหลของขาวสารของการสื่อสารมวลชน (กระแสหลัก) 

และการสื่อสารเพ่ือชุมชน กลาวคือ  

การไหลของขาวสารของการสื่อสารมวลชนน้ัน จะมีทิศทางของการไหลแบบ      

ทางเดียว และเปนการไหลของขาวสารจากภายนอกชุมชนเขาไปสูชุมชนเปนสวนใหญๆ แมวา       

ทิศทางการไหลเชนน้ันจะชวยใหประชาชนรับรูความเปนไปของสังคมและโลกภายนอก พรอมปรับ 

ตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น แตปญหาก็คือชุมชนไดแครูจักคนอ่ืนอยางดีแตกลับไมรูจักตัวเอง 

คุณลักษณะประการหน่ึงของการสื่อสารเพ่ือชุมชนจึงตองเปนเน้ือหาที่เปนขาวสาร 

ของทองถิ่นเอง เพ่ือใหมีทิศทางการไหลของขาวสารในเสนทางอ่ืนเพ่ือสงขาวสารจากภายในชุมชนสู

สังคมภายนอก เปนการใชสื่อเพ่ือสงสารเกี่ยวกับทองถิ่นไปยังบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เพ่ือกระจาย      

อัตลักษณของตนเองสูสังคมหรือเปนการไหลของขาวสารในแนวระนาบ เพ่ือใชสื่อกระตุนใหเกิดการ

สื่อสารภายในชุมชน 

วิทยุชุมชนจึงมีความแตกตางจากวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจตรงที่มีเน้ือหาเปน 

เรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนเปนหลัก ซึ่งประเภทของเน้ือหาจากเกณฑภายในและภายนอกสามารถ   

แบงไดเปน ดังน้ี 
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2.5.4.1 เนื้อหาภายในชุมชน 

 

เน้ือหาภายในชุมชน ไดแก เน้ือหาเกี่ยวกับความรูดานการทํามาหากิน  

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ประวัติความเปนมา บุคคลสําคัญ ปญหาของชุมชน เปนตน 

 

2.5.4.2 เนื้อหาภายนอกชุมชน 

 

เน้ือหาภายนอกชุมชน ไดแก เน้ือหาทุกประเภทที่มีตนตอมาจากภายนอก 

ชุมชน ในการตีความขอมูลสัดสวน เรื่องเรียนเน้ือหาภายในภายนอกชุมชนน้ี มีขอพึงระวังวา    

สัดสวนที่เน้ือหาภายในมีมากกวาภายนอกน้ัน ยังไมนาจะหมายความวา วิทยุชุมชนน้ันไดทําหนาที่   

เปนสื่อเพ่ือชุมชนที่ดีแลวเสมอไป ทั้งน้ี เน่ืองจากขอเท็จจริงวา ชุมชนเองก็นาจะมีความตองการ       

ที่จะรับขอมูลขาวสารจากโลกภายนอกเพ่ือการรูเทาทันดวย 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเน้ือหาเปนแนวคิดที่จะเปนหลักในการวิเคราะห 

งานวิจัยในคร้ังน้ี กลาวคือ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการผลิตเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชน ฉะน้ันแนวคิด

การผลิตเน้ือหาจะเปนแนวทางในการวิเคราะห แยกแยะประเภทเน้ือหาที่วิทยุชุมชนไดนําเสนอวา   

แตละสถานีนําเน้ือหาในประเภทใดบางทั้งในการกระจายเสียงในรูปแบบอนาล็อกปจจุบัน และ     

เมื่อจะมีการกระจายเสียงในรูปแบบดิจิทัลวิทยุชุมชนจะนําเสนอเน้ือหาในประเภทใดบาง และ

วิเคราะหถึงความตองการของคนในชุมชนวาเน้ือหาประเภทใดที่ผูฟงในชุมชนตองการบาง 

 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

งานวิจัยเรื่องศึกษาพฤติกรรมการรับฟงวิทยุ ความตองการ และการมีสวนรวมใน       

จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเทศบาลสงขลา ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา วิทยานิพนธ

ว า ร ศ าส ต ร  ม ห า บั ณ ฑิ ต  (สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ) ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ช น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย นางสาววัสุญา เกตสุริยงค ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปดรับ

ฟงวิทยุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับฟงวิทยุโดยฟงที่บาน สวนใหญมีการฟงทุกวัน โดยเฉลี่ย  

สัปดาหละ 15.73 ช่ัวโมง ฟงมากที่สุดในชวงเวลา 20.01 น. เปนตนไป เหตุผลที่ เปดฟงวิทยุ                 

เพ่ือความเพลิดเพลิน โดยเลือกฟงรายการตามเวลาที่สะดวก ประชาชนสวนใหญยังไมรูจักวิทยุชุมชน 
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ในสวนของความตองการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน สวนใหญตองการใหตัวแทนของประชาชน 

เปนผูดําเนินรายการ เปนเพศชายและใชภาษากลางในการดําเนินรายการ ตองการเน้ือหาประเภทขาว 

เพลง และการศึกษาตามลําดับ และรูปแบบรายการสวนใหญ ตองการรายการขาว รายการเพลง และ

รายการพูดคุยกับผูฟงตามลําดับ 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เห็นดวยตอการที่ประชาชนมีสวนรวมใน           

จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา สามารถมี

สวนรวมในจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลาในระดับของการเปนผูแจงขาวสาร   

การเขามารวมจัดรายการ และในระดับเปนเจาของรายการ สําหรับการมีสวนรวมในระดับประชาชน

รวมตัวในรูปคณะกรรมการเพ่ือมีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหา วิธีการนําเสนอ และจัดรายการเอง 

การมีสวนรวมในระดับรวมตัวเปนนิติบุคคลเพ่ือขอใชคลื่นความถี่โดยวาจางมืออาชีพมาดําเนินงาน 

และการมีสวนรวมในระดับรวมตัวกันเปนนิติบุคคลเพ่ือขอเปนเจาของวิทยุชุมชน โดยการดําเนินงาน

ใชอาสาสมัคร ประชาชนสวนใหญยังไมแนใจวาจะมีสวนรวมไดหรือไม 

จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงความสนใจในการรับฟงรายการของสถานี 

วิทยุชุมชนและความตองการของผูฟงเกี่ยวกับวิทยุชุมชนทั้งในดานลักษณะของผูดําเนินรายการ 

เน้ือหาจากรายการของสถานีวิทยุชุมชนที่ผูฟงตองการรับฟง ผูศึกษานํามาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหถึง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” 

ตอไป 

งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

โดย นางสายเพชร เภสัชชา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะหขอมูลที่ได

จากเอกสาร และจากการสัมภาษณ  ผลการศึกษาพบวา วิท ยุ ชุมชนใน พ้ืนที่ อํ าเภอเมือง            

จังหวัดอุบลราชธานี  มีการกอ ต้ัง 3 ลักษณะ คือ 1) กอ ต้ังโดยนายทุนคนเดียว เน่ืองจาก                

มีประสบการณในการทํางานวิทยุหลักมากอน ชวงแรกทดลองออกอากาศ พรอมทั้งประกาศรับสมัคร

บุคลากรมารวมงาน ในตําแหนงตางๆ มีวัตถุประสงคเพ่ือทําธุรกิจและบริการขาวสารใหกับประชาชน 

2) กอต้ังโดยการรวมกลุมกันกอต้ัง ในกลุมอาชีพเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือธุรกิจในเชิงสรางสรรค

สังคม ในการสนับสนุนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 3) กอต้ังโดยการระดมทุนและมีนักการเมือง   

ใหการสนับสนุน วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเพ่ือประโยชนทาง

การเมือง รูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

มี 2 ลักษณะ คือ 1) การบริหารแบบอิสระ โดยผูบริหารวิทยุชุมชนซึ่งเปนผูลงทุนในการกอต้ังวิทยุ

ชุมชน บริหารงานเอง โดยแบงงานออกเปนฝายตางๆ มีการประชุมกันเปนประจําอยางตอเน่ือง     

เพ่ือพัฒนางานของบุคลากรแตละคน พรอมทั้งประเมินผลการรับฟงของประชาชน 2) การบริหาร
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แบบมีสวนรวม ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีผูนําชุมชนเปนหน่ึงในคณะกรรมการ ประชุม

ปรึกษาหารือทุกเดือน เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

สําหรับบทบาทในการชวยเหลือชุมชน ของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่อําเภอ จังหวัด 

อุบลราชธานี พบวามีการแสดงบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ และการสื่อสาร

เรื่องราวระหวางชุมชนและการแสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชน ในการชวยกันแกไขปญหาในชุมชน 

ดานปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี         

พบปญหา 6 ประการ คือ 1) ดานเทคนิค 2) ดานบุคลากร 3) ดานงบประมาณ 4) ดานเครื่องมือ 

อุปกรณ  5) ดานกฎหมาย และ 6) ดานนโยบาย 

จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน  

และบทบาทในการชวยเหลือชุมชนของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    

ซึ่งผูศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหถึง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัล

ของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” ตอไป 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารงานรายการวิทยุชุมชนเพ่ือเผยแผศาสนา กรณีศึกษา  

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง รายงานโครงการเฉพาะบุคคล

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยนางสาววลีรัตน แสงสุดใจ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชวิธีรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการคนควาจาก

เอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา ในเรื่องการบริหารงานและโครงสรางของสถานีวิทยุ

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง พบวา นโยบายที่เดนชัดและใหยึดถือเปน

หลักปฏิบัติ คือ เปนสถานีวิทยุที่เผยแผหลักธรรมคําสอน เพ่ือใหประชาชนเขาถึงในหลักธรรมและ 

เปนการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกชุมชน ทั้งน้ี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและ

สังคม วัดนายโรงคอนขางมีความพรอมในดานการบริหารและมีศักยภาพในการเปนสถานีวิทยุเพ่ือเผย

แผพระพุทธศาสนา แตปญหาที่พบ คือ ดานการเงิน เพราะเปนการทํางานแบบวิทยุชุมชน ทํางานโดย

ไมมีการโฆษณา และไมแสวงหากําไร ปญหาอีกเรื่อง คือ ดานบุคลากร เน่ืองจากในปจจุบันน้ียังไมมี

คาตอบแทนใหกับผูที่ปฏิบัติงาน จึงเปนการทํางานแบบจิตอาสา ทําใหบุคลากรอาจทํางานไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ ดังน้ันตองอยูที่การบริหารจัดการภายในองคกร ซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการของสถานี 

แตในขณะเดียวกันผูมีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาด คือ ประธานกรรมการ 

ผลการศึกษารูปแบบการจัดรายการและเน้ือหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ 

พระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน คือ สัดสวนที่เปนรายการสาระ

ธรรมะที่เปนประโยชนและสอดคลองกับพระไตรปฎก ตามสาระแกนธรรม ความถูกตอง คิดเปน  

80% และเปนรายการเพ่ือสังคม เกี่ยวกับขาว สุขภาพ นานาสาระ การบริการใหขาวสารแกชุมชน 
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และเปนการประชาสัมพันธแจงขาวทั่วๆไปคิดเปน 20% หากรายการไหนเปนรายการสดมีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถามตอบคําถามในเร่ืองประเด็นของธรรมะ ก็ทําใหผูฟงรูสึกสนใจ และ

เขาถึงหลักธรรมคําสอนได เปนอยางดี น่ี ถือวาเปนจุดเดนของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

พระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ที่ทําใหคนสนใจที่จะเลือกฟงคลื่นธรรมะมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยัง

พบวา กลุมผูฟงเริ่มมีอายุที่แตกตางกัน ต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน จนถึงวัยสูงอายุ เพราะเน่ืองจาก

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง มีรายการที่คอนขางหลากหลาย จึง

ทําใหเขาถึงกลุมผูฟงไดงาย และเปนการสืบสานหลักพระธรรมตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนา

ตอไป 

สําหรับผลการศึกษาปญหาอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนา 

และสังคม วัดนายโรง พบวาปญหาหลักที่เกิดข้ึนคือ ภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนเร่ืองที่ไมสามารถคาดเดาได 

โดยเฉพาะถ าฝนตกหนัก ฟ ารอง ฟ าผ า ตองมีการงดออกอากาศ ช่ัวคราว ซึ่ งทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง มีการดําเนินงานและแกไขอยางตอเน่ือง 

และในเร่ืองการออกอากาศ เน่ืองจากมีลักษณะเปนวิทยุชุมชนในการสงสัญญาณยังไปไดไมไกลมาก

นัก หรือบางครั้งมีคลื่นรบกวน หรือทับซอนกัน ทั้งน้ี สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเพ่ือศาสนาและ

สังคม วัดนายโรง มีขอจํากัดหลายอยางในการออกอากาศ แตอยางไรก็ตาม หากภาครัฐเล็งเห็นถึง

ความสําคัญและมีการสัมปทานคลื่น ก็จะทําใหสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 

วัดนายโรง มีการพัฒนาคุณภาพในดานตางๆใหดีขึ้น เพ่ือเปนสถานีแหงพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียง

และรักษาความเปนศาสนาพุทธสืบตอไป 

จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงในเรื่องการบริหารงานและโครงสรางของ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง รวมไปถึงปญหาในการบริหาร และ

ทราบถึงรูปแบบการจัดรายการและเน้ือหาอีกดวย ซึ่งผูศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหถึง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” 

ตอไป 

งานวิจัยเรื่องการบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธปริญญา 

นิเทศ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      

โดย สรัญรัส สมศรีรื่น ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนกาญจนบุรี มีการบริหาร

จัดการโดยตัวแทนของชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องสื่อ มารวมตัวกันเปนกลุมปฏิรูปสื่อภาค

ประชาชน มีโครงสรางการบริหารจัดการตามข้ันตอนของการดําเนินงานกลาวคือ คณะกรรมการของ

สถานีประกอบดวยตัวแทนชาวบานจากกลุมตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางกลยุทธ

และมาตรการในการปรับปรุงพัฒนารายการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลอดจนจัดทํา
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รูปแบบทั้งรายการของสถานี รวมทั้ง ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูดําเนินรายการจากชาวบานกลุม

ตางๆที่สนใจเปนอาสาสมัครเขามาจัดรายการ 

ตอมาคณะกรรมการสถานีไดจัดทําโครงสรางการทํางานของคณะกรรมการสถานีใหม  

ใหมีความชัดเจนมากขึ้น ดวยการแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการออกเปนฝายตางๆ

จํานวน 7 ฝาย คือ ฝายกิจกรรมระดมทุน ฝายประชาสัมพันธ ฝายพัฒนาผังรายการ ฝายสถานที่   

ฝายเทคนิค ฝายติดตาม และประเมินผล และฝายกิจกรรม 

สําหรับหลักที่ใชในการบริหารจัดการคือใชหลักการประชาธิปไตย หลักการมีสวนรวม  

และหลักการบริหารอยางเปนอิสระปราศจากการครอบงําของอิทธิพลใดๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความหมายที่แทจริงของวิทยุชุมชน 

สวนการศึกษาเรื่อง เครือขายในการดําเนินการของสถานีวิทยุชุมชนกาญจนบุรี พบวา   

มีการวางแผนในการดําเนินงานในการสรางเครือขายอยางเปนระบบ เริ่มต้ังแตกอนที่จะมีการกอต้ัง

สถานีไดมีการลงพ้ืนที่จัดเวทีเสวนาเพ่ือสรางการเรียนรูตามชุมชนตางๆของ 13 อําเภอ ในจังหวัด

กาญจนบุรี เปนการสรางเครือขายแบบแนวรวมในการทํางานของกลุมปฏิรูปสื่อฯ และเมื่อมีการจัดต้ัง

สถานี ไดมีการสรางเครือขายที่เปนแนวรวมในระดับประเทศจากกลุมองคกร ตัวแทนภาคประชาชน

จากทั่วประเทศ เพ่ือชวยกันผลักดันใหเกิดการยอมรับสิทธิของประชาชนในการเปนเจาของสื่อ     

เมื่อดําเนินการในระดับนโยบายและปฏิบัติการจนเกิดความเขมแข็งแลว จึงไดขยายเครือขายทาง

แนวความคิดและการดําเนินงานออกไปยังพ้ืนที่ใกลเคียงภายในจังหวัด ที่มีความพรอมในการจัดต้ัง

สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือใหบริการแกชาวบานในชุมชนของตนเอง รวมทั้งยังเนนการสรางเครือขายในกลุม

เยาวชนภายในทองถิ่นดวย ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูจัดรายการในปจจุบันของสถานี มีอายุคอนขางมาก    

การฝกหัดใหเขามาเรียนรู มาบริหารจัดการ สามารถทําไดในระดับหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิง           

ในเรื่องของการใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งทางคณะกรรมการจึงไดมีการเตรียมความพรอมใหกับ         

สถานีในอนาคต ดวยการเปดใหเยาวชนไดเขามาฝกฝนและเรียนรู 

นอกจากน้ัน การศึกษาในประเด็นของกลยุทธที่สถานีวิทยุชุมชนกาญจนบุรีนํามาใช   

เพ่ือผลักดันใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานี พบวามี 3 ลักษณะ คือ 

1. ใชการจูงใจเปนแรงผลักดัน โดยแสดงใหชาวบานไดเห็นประโยชนของการจัดต้ัง 

สถานีของวิทยุชุมชน ประกอบกับผูที่ชักชวนเปนคนในชุมชนเดียวกัน ทําใหชาวบานสนใจและเขามามี

สวนรวมในสถานี 

2. โอกาสใหทุกๆคนและทุกๆกลุมในชุมชนไดมีโอกาสเขารวมในการพัฒนาในรูปแบบ 

ใดรูปแบบหน่ึง โดยในการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีตัวแทนหรือเขารวมโดยตรงก็ได ซึ่ง        

ทางคณะกรรมการสถานี จะไดจัดสรรเวลาที่แนนอนใหตามที่ผู เขารวมสามารถมารวมในการ

ดําเนินงานของสถานีได 
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3. เมื่อเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานี ทั้งมีสวนรวมในการจัดรายการ และ   

หรือเขามามีสวนรวมในฐานะเปนผูรับฟง ทางสถานีได เปดโอกาสใหชาวบานไดมีสวนรวม             

ในการดําเนินงาน ดวยการแสดงความคิดเห็นที่มีตอรายการตางๆของสถานีเพ่ือจะไดนําไปปรับปรุง 

ตลอดจนนําเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมของสถานีที่จะเปนตอชุมชนดวยซึ่งกอใหเกิดการมีสวนรวม

อยางแทจริง           

การที่ชุมชนมีสถานีวิทยุเปนของตนเองน้ัน สามารถชวยใหชาวบานไดเรียนรูเทคโนโลยี 

ใหมๆ ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เหมาะสม เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ไดอยางชัดเจนมากขึ้น เน่ืองจากวิทยุกระแสหลักสามารถทําไดเพียงนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทาน้ัน 

ไมสามารถเจาะจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกชุมชนใดชุมชนหน่ึงได 

จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงในเรื่องการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจาย 

เสียงสถานีวิทยุชุมชนกาญจนบุรี รวมไปถึงกลยุทธที่สถานีนํามาใชเพ่ือผลักดันใหชาวบานเขามามีสวน

รวมในการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน อีกทั้งยังทราบถึงการวางแผนเพ่ือตอบรับเทคโนโลยีใหม

ของสถานีวิทยุชุมชนอีกดวย ซึ่งผูศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหถึง “ความพรอมใน

การเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” ตอไป 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพ่ือพระพุทธศาสนาใน 

ประเทศไทย วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดย พระสมชาย ชวลิตเนตร (ชวนปฺโญ) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา  

สภาพการณในการดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสวนใหญ

เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 และธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในดานลักษณะการบริหารจัดการสถานี 

สวนใหญจัดอยูในประเภทใหบริการเพ่ือสาธารณะและใหบริการเพ่ือชุมชนจัดต้ังขึ้นเพ่ือประโยชน

สาธารณะโดยไมแสวงหาผลกําไรในทางธุรกิจ โดยเนนการเผยแพรเน้ือหาทางดานพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงในหลักธรรมและเปนการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

ออกอากาศเปนประจําทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งมีเพียงบางสถานีวิทยุที่ เปนเพียงสวนหน่ึง         

ของรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นกระแสหลักทั่วไป โดยเปนการบริหารจัดการกันเอง  

ภายในองคกร อีกทั้งจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆดาน ในการพัฒนากิจการสถานีตลอดจนสถานี

กําลังเผชิญปญหาดานแหลงเงินทุน ซึ่งที่ผานมาเปนงบจากการระดมทุนกันเอง งบบริจาค          

สวนประเด็นดานรูปแบบเน้ือหาจากอดีตจนถึงปจจุบัน สวนใหญเปนรูปแบบรายการถามตอบปญหา

ทั่วไป เทศนาโวหารและความบันเทิง อีกทั้งยังพบวา มีกลุมผูฟงเฉพาะ มีอายุที่แตกตางกัน นอกจากน้ี

ในรายการดานพระพุทธศาสนาสวนใหญ จะอยูในชวงเชามืด หรือชวงดึกเกินไป สงผลใหไมสามารถ
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ถายทอดเน้ือหาที่ เปนจุดมุ งหมายหลักทางพุทธศาสนาไดอยางเต็มที่  สวนรูปแบบเน้ือหา                

มีการนําเสนอที่หลากหลายออกอากาศทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในดานลักษณะการบริหารจัดการสถานีพบวา ควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการ        

ที่มีความหลากหลาย ทั้งสถานภาพ การศึกษา อาชีพ หนวยงานเปนการบริหารกิจการรวมกัน       

ทั้งคณะสงฆและฆราวาส และใหมีประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารสถานีทุกระดับ        

โดยตองปฏิบัติตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ สวนโครงสรางการดําเนินกิจการของสถานี พบวา     

เปนการบริหารจัดการตามโครงสรางการทํางานที่เปนองคกรที่จัดต้ังเปนกรณีเฉพาะ เปนโครงสราง   

ที่ยืดหยุนได ไมจํากัดวาเปนภาครัฐหรือเอกชน ไมจํากัดวาเปนพระสงฆหรือฆราวาส โดยวางแผน  

การดําเนินงานรวมกัน ในรูปแบบคณะกรรมการอิสระ และใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารสถานี 

ตลอดจนการจั ดห าบุ คล ากร ในการ ดํ า เนิ น กิ จก ารสถานี  พ บว า  อ งค ก ร วิช า ชีพ ด าน                     

สื่อวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งภาครัฐและสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหความรวมมือในการสงเสริม พัฒนาทักษะความรู 

และจัดการฝกอบรมดานเทคนิคตางๆ เพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการดําเนิน

กิจการสถานี ซึ่งทางกสทช. มีหนาที่โดยตรงในการจัดอบรมบุคลากรดานความรู เทคนิค และลงมือ

ปฏิบัติออกอากาศจริง เนนการเขาถึงของประชาชน มีกลยุทธในการสื่อสาร เนนประชาสัมพันธให

ความรูเร่ืองวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และทดลองระบบพรอมกับอุปกรณเครื่องสงเครื่องรับ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ในสวนดานผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล     

ทางกสทช. ควรใหความรู โดยรวมกันทดลองออกอากาศเพ่ือใหประชาชนไดทดลองรับฟงรายการ  

จากสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพ่ือพระพุทธศาสนาไปพรอมๆกัน เพ่ือนํามาประเมินผล และ

แกปญหาไดทันท ี

สําหรับในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการสถานี สวนใหญพบปญหา     

ดานเทคนิควิทยุดิจิทัล รวมถึงความกังวล ความเขาใจผิดคิดวามีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงใน     

ระบบดิจิทัลมีราคาสูง ตลอดจนการเปลี่ยนเครื่องสงที่ตองลงทุนใหม แตทวา ทุกสถานีไมจําเปนตอง  

มีเคร่ืองสงและเสา รวมถึงปญหาการขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญดานเทคนิควิทยุกระจายเสียงใน     

ระบบดิจิทัล และปญหาดานกลุมผูฟง ที่ตองกระจายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล      

ใหผูฟงหันมาใชโดยเร็วที่สุด 

ดานแนวทางการแกไขปญหา ในดานเทคนิคทางกสทช. ควรทดลองพรอมกับอุปกรณ 

เครื่องรับสงสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล รวมทั้ งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องรับ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลใหใชจากเคร่ืองรับระบบอนาล็อกเดิมได หรือสามารถรับฟงทาง

โทรศัพทมือถือได หรือใหผูผลิตโทรศัพท ใสตัวรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล          
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ในโทรศัพทมือถือ และควรออกอากาศคูขนาน ทั้งระบบอนาล็อก ระบบเอฟ.เอ็ม.(F.M.) ระบบเอ.เอ็ม.

(A.M.) และระบบดิจิทัล 

จากผลงานวิจัยน้ี ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงสภาพการณของสถานีวิทยุเพ่ือ 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย รวมไปปญหาในการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมในการออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาสามารถ

นํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหถึง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” ตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี” เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ภายใตคําถามที่ใชในการสัมภาษณ โดยการบันทึก

ขอมูลโดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ (Document) โดยมี       

การดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

3.1 แหลงขอมูลในการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี” ในคร้ังน้ี ศึกษาระหวางชวงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมีขอมูล 

ที่ใชศึกษา ประกอบดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และขอมูลประเภทตางๆ 

จากเอกสาร (Document) แบงขอมูลออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 

3.1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth  

Interview) ตามแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) จากวิสัยทัศน และ

การสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 กลุม คือ ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี, ผูผลิตสื่อ นักจัดรายการภายในวิทยุชุมชนพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และผูรับฟง

รายการของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับสภาพการณของ

วิทยุชุมชน และการนําเสนอเน้ือหาของวิทยุชุมชนในรูปแบบการกระจายเสียงแบบระบบอนาล็อก 

และแบบดิจิทัล  
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3.1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือ 

ศึกษาถึงสภาพการณในการดําเนินงานบริหารจัดการวิทยุชุมชน อาทิ หนังสือเอกสาร บทความ 

รายงานการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลจากเว็บไซต (Web Site) และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งน้ี 

 

3.2 การกําหนดผูใหขอมูลหลักและเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก 

 

การกําหนดกลุมตัวอยางที่จะทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)      

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 

ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 4 กลุม โดยจําแนกดังน้ี 

  

3.2.1 กลุมผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

 

กลุ มผู อํานวยการสถานี วิทยุ ชุมชนในพ้ืนที่ จั งห วัดอุบลราชธานี  หมายถึง  

ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชน หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและเช่ียวชาญ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบสถานี

วิทยุชุมชน ซึ่งผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 5 ทาน คือ 

(1) พระปลัดประคอง ปญญาคโม ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือ 

ฮักแพง  

(2) นายยุทธการ ปยะนันท ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา             

R-TECH RADIO  

(3) พระครูเวตวันวรกิจ บุญใจรักษ ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา     

วัดเวตวันวิทยาราม  

(4) พระอาจารยเอกฤทธ์ิ บุณฑริก ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรม       

ลํานํ้าโดม  
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3.2.2 กลุมผูผลิต นักจัดรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุมผูผลิต นักจัดรายการวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง ผูที่มีความ 

เช่ียวชาญ และความสามารถในดานการผลิตรายการ ผูที่มีหนาที่ทํางานภายในองคกรสถานีวิทยุ

ชุมชนในแตละสถานี จํานวนสถานีละ 2 ทาน คือ 

 

3.2.2.1 บุคลากรภายในสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง  

 

(1) นายสุวัฒนา ละดาห ตําแหนง เจาหนาที่ชางเทคนิค 

(2) คุณอํานวย เหลาโกก ตําแหนง ผูจัดรายการ 

 

3.2.2.2 บุคลากรภายในสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อการศึกษา                

R-TECH RADIO  

(1) นางสาวศิริวาสน นนทการ ตําแหนง ผูดูแลประสานงาน 

(2) นางสาวปานพร ศรีโสพันธ ตําแหนง ผูจัดรายการ 

 

3.2.2.3 บุคลากรภายในสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวัน     

วิทยาราม  

 

(1) นายพิศ ฉวี ตําแหนง เจาหนาที่ชางเทคนิค  

(2) คุณสุภาพร ทองไทย ตําแหนง ผูจัดรายการ 

 

3.2.2.4 บุคลากรภายในสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลําน้ําโดม 

  

(1) พระทศพร วิลานันท ตําแหนง ผูจัดรายการ 

(2) พระอาจารยเอกฤทธ์ิ บุณฑริก ตําแหนง ผูจัดรายการ 
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3.2.3 กลุมผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง     

ผูที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย

การสุมผูใหสัมภาษณแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ใชวิธีการเลือกผูให

สัมภาษณแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผูใหสัมภาษณจะมีคุณสมบัติเบ้ืองตน ดังน้ี 

 

(1) เปนประชาชนพ้ืนที่ของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 สถานี  

โดยไมจํากัดชวงอายุ 

(2) ผูใหสัมภาษณเปนผูที่รับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนอยูเปนประจํา 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน 

 

3.3.1 สวนแรก 

 

สวนแรก คือ การวิเคราะหสภาพการณของวิทยุชุมชนในปจจุบันที่ใชกระจายเสียง 

แบบอนาล็อก ผานขอมูลทุติยภูมิ หนังสือเอกสาร บทความ รายงานการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ  

 

3.3.2 สวนทีส่อง 

 

สวนที่สอง คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือรวบรวม 

ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 กลุม คือ ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี, 

ผู ผลิ ตสื่ อ  นักจัดรายการภายใน วิท ยุ ชุมชน พ้ืนที่ จั งห วัด อุบลราชธานี ,ผู บ ริหารงานด าน

วิทยุกระจายเสียง, และผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล (Face to Face) ดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง   

(Semi-Structured Interview) เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบเกี่ยวกับเน้ือหาในการนําเสนอของวิทยุชุมชน 

ความพรอม สภาพปญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนผานระบบการกระจายเสียงวิทยุชุมชนระบบ

อนาล็อกสูวิทยุดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมคําถามตามกลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูศึกษาไดยึดตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
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3.3.2.1 กลุมที่ 1 คําถามสําหรับกลุมผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชน       

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

 

คําถามแยกเปนประเด็นทั้งหมด 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 รูปแบบการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

- รูปแบบโครงสรางองคกร 

- วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชน 

- ทรัพยากรบุคคล 

- การตรวจสอบ และประเมินผล 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนผานไปสูวิทยุระบบดิจิทัล 

- การรับรูถึงนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล 

- การวางแผนนโยบายเพ่ือตอบรับการสงสัญญาณระบบดิจิทัล 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่นําเสนอ 

- ความพรอมในดานเทคโนโลยี ความรูทางเทคนิค 

- ความพรอมดานงบประมาณคาใชจาย 

 

3.3.2.2 กลุมที่ 2 คําถามสําหรับกลุมผูผลิต ผูจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน 

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

 

คําถามแยกเปนประเด็นทั้งหมด 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 รูปแบบรายการการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- วัตถุประสงคของรายการ 

- เน้ือหารายการที่นําเสนอ 

- กลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง 

- ผลตอบรบัจากกลุมผูฟง 
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ทรัพยากรในการผลิตรายการ 

- ความพรอมดานอุปกรณ 

- ความพรอมดานบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบ 

ดิจิทัล 

- ความพรอมในดานอุปกรณการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรู ความเช่ียวชาญในการทํางานเกี่ยวกับ     

การกระจายเสียงระบบดิจิทัล 

- การวางแผนรูปแบบรายการ เน้ือหารายการที่ตองการนําเสนอ 

 

3.3.2.3 กลุมที่ 3 คําถามสําหรับผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน     

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

 

คําถามแยกเปนประเด็นทั้งหมด 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในระบบอนาล็อก 

- ความถี่ในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน 

- ประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของวิทยุชุมชน  

- รายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย  

- ผูจัดรายการของวิทยุชุมชนแสดงความเปนกันเอง มีลีลาการในการพูด 

- ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

- รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพ่ือหาผลประโยชนสวนตน 

 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงมีความพรอมในดานคาใชจาย 

- ผูฟงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

ดานความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนในระบบดิจิทัล 

- เน้ือหาที่ตองการฟงจากรายการของวิทยุชุมชน 

- ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

- ความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
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3.4 การทดสอบความถูกตอง  

 

การตรวจสอบความถูกตองของคําถามตางๆ กอนนําคําถามไปใชในการสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมในการเก็บขอมูลจริง เพ่ือใหคําถามมีความสมบูรณ สามารถนํามาวิจัยไดจริง   

ผูศึกษาจะตองทําการตรวจสอบขอมูลคําถาม โดยวิธีการดังน้ี 

 

3.4.1 ขอมูลประเภทบคุคล 

การตรวจสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) ของชุดคําถาม ผูศึกษาไดนําชุดคําถาม 

ไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมโดยสังเกตคําตอบของแตละกลุมตัวอยางวามีความสอดคลอง

กันหรือไม เมื่อเก็บขอมูลเสร็จแลวผูศึกษาจึงนําผลการตรวจสอบความนาเช่ือถือให รองศาสตราจารย

กิ ติมา สุรสนธิ อาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ของคําถาม มีความครอบคลุม              

ตรงตามวัตถุประสงค กรอบความคิดหรือไม เมื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวจะมีความเขาใจหรือไม 

อยางไร และเมื่อไดรับการตรวจสอบยืนยันความสมบูรณของชุดคําถามแลว จึงทําการเก็บขอมูล โดย

การสังเกตควบคูไปกับการซักถาม ดังน้ี 

กลุมที่ 1 คําถามสําหรับกลุมผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด 

อุบลราชธานี  

ประเด็นที่ 1 รูปแบบการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนผานไปสูวิทยุระบบดิจิทัล 

 

กลุมที่ 2 คําถามสําหรับกลุมผูผลิต ผูจัดรายการในสถานีวิทยุชุมชน 

ประเด็นที่ 1 รูปแบบรายการการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบดิจิทัล 

 

กลุมที่ 3 คําถามสําหรับผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด 

อุบลราชธานี 

ประเด็นที่ 1 การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในระบบอนาล็อก 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล 

เมื่อผูศึกษาไดทําการทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) แลว ผูศึกษาจะนําชุด 

คําถามเหลาน้ีไปใชในการเก็บขอมูลกับผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 กลุมที่ไดกําหนดไว ดวยวิธีการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในลําดับตอไป 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลที่ผูศึกษาไดรับจากการศึกษาทั้งจากการสัมภาษณแบบ 

เจาะลึก (In-Depth Interview) ทั้ง 3 กลุม และขอมูลประเภทตางๆ จากเอกสาร (Document) อาทิ 

หนังสือเอกสาร บทความ รายงานการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลจากเว็บไซต (Web Site) และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา นํามาทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษา

ทบทวนแนวคิดที่ เกี่ยวของ และขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)          

ผูศึกษาจะนําขอมูลมาจําแนก แยกแยะ ทําการเช่ืองโยงความสัมพันธ และนําขอมูลตีความ           

ในเชิงคุณภาพ สุดทายนําขอมูลทั้งหมดมาสรุปพรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอไป 
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3.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัยความเปนไปไดในการเปลี่ยนผานของวิทยุชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีสูวิทยุดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

การปรับตัว วิทยุชุมชน 

ระบบอนาล็อก 

ความคิดเห็นของผูฟง 

 

สภาพการณปจจุบัน 

- โครงสรางองคกร 

- บุคลากร 

- งบประมาณ/ทุน 

- ปญหาอุปสรรค 

ความพรอมในการปรับตัว

ของสถานีวิทยุชุมชน 

ความตองการ   

ความพรอมของผูฟง 

วิทยุชุมชน 

ระบบดิจิทัล 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชน         

ในจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี        

ในการเปลี่ยนสู วิทยุชุมชนระบบดิจิทัล ตลอดจนศึกษาถึงการเสนอเน้ือหาในระบบอนาล็อก         

การปรับตัวเรื่องการผลิตเน้ือหาของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการเปลี่ยนสู วิทยุชุมชน      

ระบบดิจิทัล และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจากการสัมภาษณ  

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ (Document) เพ่ือให

ทราบถึงขอมูลที่ตองการตามวัตถุประสงค จากกลุมตัวอยางที่มีความเกี่ยวของ ความชํานาญ         

ในดานตางๆ 3 กลุม คือ กลุมผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี กลุมผูผลิต 

นักจัดรายการวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และผูรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือประมวลแนวคิดและทรรศนะในเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสู  

ระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี” น้ัน ผูวิจัยจึงจัดทําสรุปผลของการวิจัยไวดังน้ี  

 

4.1 สภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก ดานโครงสรางองคกร 

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และการนําเสนอเนื้อหา 

 

4.1.1 สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

ผลการวิจัยสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชน “อุบลคนเหลาเสือฮักแพง” ผูวิจัยไดทํา 

การสัมภาษณ พระปลัดประคอง ปญญาคโม ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

นายสุวัฒนา ละดาห ทําหนาที่ชางเทคนิค และนายอํานวย เหลาโกก(บาวป.4) ทําหนาที่ผูจัดรายการ 

ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
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4.1.1.1 ความเปนมาของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง คลื่นความถี่ 91.75 MHz          

เริ่มดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2553 ต้ังอยูภายในวัดมงคลใน สถานที่ ต้ัง 154 วัดมงคลใน หมู  2        

ถนนเหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 บริหารงานโดย พระปลัดประคอง 

ปญญาคโม ซึ่งดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดมงคลใน และเจาคณะตําบลโพนเมือง เขต 2 รวมดวย 

สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงมีวัตถุประสงคในการออกอากาศเพ่ือ 

เผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชนภายในอําเภอเหลาเสือโกก ใหประชาชน   

ในอําเภอเหลาเสือโกกและอําเภอใกลเคียงไดรับรู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1, 4.2 บริเวณสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสอืฮักแพง 
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4.1.1.2 สภาพการณดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และ 

ทรัพยากรงบประมาณ ของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

ตารางที่ 4.1 

 

สรุปสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง  

ประเด็น สรุปผล 

สภาพการณการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

- โครงสรางองคกร 

 

 

- วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชน 

 

- ทรัพยากรบุคคล 

 

 

- การตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

- สถานีวิทยุดําเนินการบริหารภายใตการดูแลของ

บุคลากรภายในวัดมงคลในและชาวบานอําเภอเหลา

เสือโกก 

- โครงสรางองคกร จํานวนผูบริหารงานเปนไปตามที่

ระเบียบกฎหมายกําหนดไว ซึ่งมีผูทํางานภายใน

สถานีหลัก 7 คน 

- เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรม

ภายในอําเภอเหลาเสือโกกเปนหลัก 

- ผูทํางานเปนอาสาสมัครของหมูบาน ชาวบานใน

ทองถิ่นที่มีจิตอาสาเขามาชวยกันทํางานในสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- เน้ือหาที่จะนําออกอากาศหากเปนเทปจะมีการ

ตรวจสอบที่มาของขาวกอนนําออกอากาศ และ

สถานีวิทยุจัดทํารายงานประเมินผลทุกป 

- ปญหาดานกฎหมาย และงบประมาณคาใชจาย 

 

 

การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนมีรูปแบบโครงสรางองคกรที่เปนไปตาม 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ ซึ่งตามรูปแบบโครงสรางบริหารกิจการสถานีทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดวางรูปแบบผังโครงสรางไว ดังน้ี 
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 ภาพที่ 4.3 ผังโครงสรางการบริหารจัดการสถานีทั่วไป จาก ขอมูลดานบริการจัดการ

สถานี โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. 

 

เมื่อสถานีวิทยุชุมชนไดนําโครงสรางการบริหารจัดการสถานีทั่วไปเปนโครงสราง 

หลักในการบริหารงาน ฉะน้ันผูอํานวยการสถานีจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางเพ่ือให

สอดคลองกับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4.4 ผังโครงสรางองคกรของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

 

 

สถานีวิทยุชุมชน 

อบลคนเหลาเสือฮักแพง 

กรรมการบริหาร/

ผูอํานวยการสถาน ี

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีรายการ 

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร/

เจาหนาท่ีธุรการ 

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี

ผูอํานวยการสถาน ี

กรรมการบริหาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีรายการ 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 

เจาหนาท่ีธุรการ 
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โครงสรางองคกรของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง มีบุคลากรทั้งหมด 

7 คน โดยแยกหนาที่เปน บุคลากรทําหนาที่ 2 ตําแหนง คือ พระปลัดประคอง ปญญาคโม เจาอาวาส

วัดมงคลใน ทําหนาที่กรรมการบริหารสถานีและผูอํานวยการสถานี ในสวนของกรรมการบริหารสถานี

และเจาหนาที่ธุรการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบคือ นายมหิธร สีหนาท สวนนายสันติกร วงศสุวรรณ และ

นายวุฒิกร จันทรักษ ทําหนาที่กรรมการบริหารสถานี และนายสุวัฒนา ละดาห ทําหนาที่เจาหนาที่

เทคนิค และในดานของเจาหนาที่รายการหรือนักจัดรายการจะมาจากกลุมอาสาสมัครที่วางงาน เปน

บุคลากรในชุมชน นําทีมโดยพระปลัดประคอง, นายบุญมา ผลาผล และเจาหนาที่จากหนวยงาน

ราชการที่ผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่ในสถานีวิทยุชุมชน ทั้งน้ี บุคลากรผูปฏิบัติงานไมไดจบการศึกษา

เก่ียวของกับการทํางานและบริหารงานสถานีวิทยุโดยตรง ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีไมไดรับขอมูลในดานวุฒิ

การศึกษาของบุคลากรภายในสถานีวิทยุชุมชน ผูอํานวยการสถานีกลาวา “พระอาจารยเองก็ไมทราบ

เชนกันวาคณะกรรมการแตละทานจบวุฒิการศึกษาในดานใดมาบาง ทราบเพียงแตทุกทานไมมีใครจบ

ทางดานวิทยุมาเลย ทุกคนเรียนรูการทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนโดยการปฏิบัติงานจริง และศึกษา

ความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือ เรียนรูไปพรอมๆกัน” ซึ่งการปฏิบัติงานจริงเปนการสรางความรู        

ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนไดเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานสูงสุด 

บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครของหมูบาน ชาวบานในทองถิ่นที่มีจิต   

อาสาเขามาชวยกันทํางาน ในสวนของคณะกรรมการผูบริหารของสถานีวิทยุชุมชนจะเปน พระ     

ผูนําชุมชน และคนในชุมชน สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี และในสวนของผูจัดรายการ

ของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงสวนใหญเปนชาวบานที่มีความสนใจในการจัดรายการ

วิทยุ เพ่ือใหความรู สรางความสนุกสนานใหแกผูฟง และใหเกิดประโยชนตอชุมชน ซึ่งผูจัดรายการ

หลัก ไดแก พระปลัดประคอง, นายบุญมา ผลาพล, นางนงคราญ แสงโชติ,บาวนาดู และบาวป.4  

นอกจากน้ีสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงไดรับความรวมมือจาก 

หนวยงานราชการตางๆ เชน สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลภายในอําเภอ

เหลาเสือโกก สถานีตํารวจอําเภอเหลาเสือโกก การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเหลาเสือโกก เปนตน  

ซึ่งหนวยงานราชการที่เขามารวมจัดรายการจะประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมที่จะจัดข้ึนภายใน

หนวยงาน และนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องที่เปนประโยชนตอประชาชน เชน สาธารณสุขอําเภอ 

เหลาเสือโกก ใหความรูในเร่ืองของสุขภาพ โรคภัยที่ควรระวัง ,สถานีตํารวจอําเภอเหลาเสือโกก  

ใหความรูในเรื่องของกฎหมายจราจร เรื่องที่ควรปองกันระวังภัย เปนตน 

 

 

 



55 
 

เจาหนาที่บุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงไดรับการอบรม      

อบรมการทํางานเรื่องของระเบียบกฎหมายสําหรับการนําเสนอเน้ือหาออกอากาศ เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาผิดตอระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และ       

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดกําหนดไว และสถานีวิทยุชุมชนไดสงบุคลากรภายในเขารวมอบรมกับ

หนวยงานของรัฐที่จัดการอบรม งานการผลิตรายการวิทยุ โครงการฝกอบรมและปฏิบัติการผูประกอบ

วิชาชีพผูประกาศและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือใหความรู ในเรื่องวิทยุชุมชน

ขึ้นเปนประจํา และทุกครั้งบุคลากรของสถานีไดรับการอบรม สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮัก

แพงก็จะจัดการอบรมภายในของสถานี เพ่ือใหบุคลากรที่เปนตัวแทนไปอบรม ไดนําความรูที่ไดรับจาก

การอบรมมาถายทอดใหกับบุคลากรภายในไดเรียนรูไปดวยกัน สรางให เกิดการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การประชุมนักจัดรายการสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง จาก

เฟซบุคอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

นอกจากน้ีผูอํานวยการสถานีไดมีการตรวจสอบเน้ือหาที่จะนําออกอากาศดวย 

ตนเอง หากเปนเทปจะมีการตรวจสอบ คัดกรองทุกครั้ง กอนออกอากาศเพ่ือความถูกตอง            

ในดานเน้ือหาที่สมควรนําออกอากาศ หรือเน้ือหาที่ไมสมควรนําออกอากาศ เชน การแอบแฝงดวย

โฆษณาสินคา แตหากเปนเน้ือหาขาวประชาสัมพันธจากหนวยงานราชการ สถานีวิทยุชุมชนคอนขาง

จะมีความมั่นใจในเน้ือหาของขาวน้ัน เพราะถือวาเปนเน้ือหาที่ไดรับการตรวจสอบมากอนแลว และ

ขาวประชาสัมพันธที่สงมายังสถานีวิทยุนอกเหนือจากหนวยงานราชการ สถานีวิทยุชุมชนจะตอง

ตรวจสอบความเปนมาของขาว แหลงขาวที่นาเช่ือถือกอนจะนําเสนอทุกครั้ง และสถานีวิทยุชุมชนได
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จัดทํารายงานประเมินผลสงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ทุกป และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุชุมชนทุก       

3 เดือน เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน และปรับปรุงการทํางานใหไดมาตรฐาน 

ผูอํานวยการสถานีกลาววา “ปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารงาน 

ของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง คือ ปญหาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุ

ชุมชน เชน การขออนุญาตตอสัญญาเพ่ือดําเนินการสถานีวิทยุชุมชนอยางถูกกฎหมาย เน่ืองจาก

ผูอํานวยการสถานีไมไดมีพ้ืนฐานในเรื่องขอกฎหมาย ฉะน้ันการศึกษาในเรื่องของกฎหมายจึงเปนไป

ตามสถานการณที่สถานีวิทยุเขาไปเกี่ยวของ คณะผูทํางานจะมีการจัดประชุมภายในเพ่ือศึกษา

ระเบียบขอกฎหมายรวมกันเปนประจํา และปญหาในเรื่องคลื่นที่ใชออกอากาศ เพราะบางครั้ง     

เกิดปญหาคลื่นแทรกในขณะที่ออกอากาศ ซึ่งเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขได เมื่อสถานีวิทยุชุมชน

แจงปญหาไปยังหนวยงานราชการที่รับผิดชอบก็ยังไมไดรับการแกไขในปญหาน้ี ถือวากรณี น้ี       

เปนปญหาในการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนเชนกัน ทําใหการออกอากาศเกิดการติดขัด  และ

คาใชจายที่ตองชําระเปนปญหาหลักของสถานีวิทยุ ซึ่งคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 5,000-6,000 บาท   

ซึ่งสถานีตองแบกรับคานํ้า คาไฟภายในสถานี และคาใชจายในการดูแลสถานีดานตางๆ ไมวาจะเปน

การปรับภูมิทัศนสถานี การซอมบํารุงอุปกรณ เปนตน ซึ่งเงินที่เปนทุนคาใชจายของสถานีลวนมาจาก

ปจจัยที่ชาวบานรวมกันบริจาคใหกับวัดมงคลใน และการทําบุญทอดผาปาในทุกๆป เฉลี่ยแลวยอดเงิน

ทําบุญประมาณปละ 100,000 บาท อยางไรก็ตามปจจัยที่ไดรับมาก็ไมมีความแนนอน ซึ่งในบางครั้ง

ปจจัยที่ไดรับบริจาคก็ไมเพียงพอตอคาใชจายทั้งหมด 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง จาก

เฟซบุคอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 
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4.1.1.3 สภาพการณการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลา 

เสือฮักแพงในระบบอนาล็อก 

 

ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงมีชวงเวลาออกอากาศ คือ 

เวลา 04.00-23.00 น. ซึ่งผังรายการระบุวาในชวงเวลาเปดสถานีจะเริ่มจากรายการธรรมะยามเชา 

และปดสถานีดวยรายการธรรมะกอนนอน เพ่ือใหผูฟงไดฟงธรรมะกอนออกไปปฏิบัติภารกิจประจําวัน 

และรับฟงธรรมะเพ่ือทําใจใหสบายกอนเขานอน และในสวนของการออกอากาศสถานีเลือกใช     

การออกอากาศสดเปนหลัก สวนรายการออกอากาศเทปจะเปนรายการขาวจากกรมประชาสัมพันธ 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดตามผังรายการ ดังตอไปน้ี 
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ผังรายการประจําสปัดาหของสถานีวิทยชุุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน “อุบลคนเหลาเสือฮักแพง” อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับ เวลา วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร 

1 04.00 น. 

– 

05.00 น. 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.เปดสถานี ทําวัตรเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

2 05.00 น. 

– 

06.00 น. 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะยามเชา  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

3 06.00 น. 

– 

07.00 น. 

1.ขาวปกครองทองที ่

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที่ 

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที ่

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที่ 

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที่ 

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที่ 

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวปกครองทองที่ 

2.นายบุญมา ผลาพล 

3.ภาษาทองถิ่น 

4 07.00 น. 

– 

08.00 น. 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

08.00 น. เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ 

5 08.00 น. 

– 

09.00 น. 

1.พูดจาภาษาครู 

2.ครูมด 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.อบต.พบประชาชน 

2.อบต.แพงใหญ 

3.ภาษาราชการ 

1.เทศบาลสัมพันธ 

2.ทต.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ตํารวจมวลสัมพันธ 

2.สภ.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาราชการ 

1.เทศบาลสัมพันธ 

2.ทต.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.อบต.พบประชาชน 

2.อบต.โพนเมือง 

3.ภาษาราชการ 

1.พูดจาภาษาครู 

2.ครูมด 

3.ภาษาทองถิ่น 

6 09.00 น. 

– 

10.00 น. 

1.ภูมิปญญาทองถิ่น 

2.นายประสาน ศรีพันธ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.กศน.สัมพันธ 

2.กศน.อ.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมสุขภาพ 

2.สาธารณสุขอําเภอฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.กศน.สัมพันธ 

2.กศน.อ.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาราชการ 

1.รพ.สต.พบประชาชน 

2.นางนงคราญ แสงโชติ 

3.ภาษาราชการ 

1.กศน.สัมพันธ 

2.กศน.อ.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาราชการ 

1.ภูมิปญญาทองถิ่น 

2.นายประสาน ศรีพันธ 

3.ภาษาทองถิ่น 
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ลําดับ เวลา วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร 

7 10.00 น. 

– 

11.00 น. 

1.ลูกทุงชุมชนคนเหลาเสือ  

2.สาวสวยซอยตัน,แอนตี้ 

3.ภาษาทองถ่ิน 

1.อาเซียน บวก 3 

2.ผอ.เพ็ชรรินทร 

3.ภาษาราชการ 

1.พัฒนาการอําเภอ 

2.บิวต้ี 

3.ภาษาราชการ 

1.พัฒนาการอําเภอ 

2.บิวต้ี 

3.ภาษาราชการ 

1.พัฒนาการอําเภอ 

2.บิวต้ี 

3.ภาษาราชการ 

1.นายอําเภอพบประชาชน 

2.นายอําเภอเหลาเสือโกก 

3.ภาษาราชการ 

1.ลูกทุงชุมชนคนเหลาเสือ  

2.สาวสวยซอยตัน,แอนตี้ 

3.ภาษาทองถ่ิน 

8 11.00 น. 

– 

12.00 น. 

1.อีสานมวนซื่น 

2.บาวนาดูน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.อบต.หนองบก สัมพันธ 

2.อบต.หนองบอก 

3.ภาษาทองถ่ิน 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.อบต.พบประชาชน 

2.อบต.โพนเมือง 

3.ภาษาราชการ 

1.สุขภาพถวนหนา 

2.รพ.อ.เหลาเสือโกก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.อีสานมวนซื่น 

2.บาวนาดูน 

3.ภาษาทองถิ่น 

9 12.00 น. 

– 

13.00 น. 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

10 13.00 น. 

– 

14.00 น. 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงดังในอดีต 

2.บาวป.4 

3.ภาษาทองถิ่น 

11 14.00 น. 

– 

15.00 น. 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สบายๆลูกทุง 

2.บาวยาว 

3.ภาษาทองถิ่น 

12 15.00 น. 

– 

16.00 น. 

1.เพลงเกาเสารอาทิตย 

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ปริยัติสัมพันธ 

2.พอนองเบ็นซ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ปริยัติสัมพันธ 

2.พอนองเบ็นซ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ปริยัติสัมพันธ 

2.พอนองเบ็นซ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ปริยัติสัมพันธ 

2.พอนองเบ็นซ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ปริยัติสัมพันธ 

2.พอนองเบ็นซ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงเกาเสารอาทิตย 

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

13 16.00 น. 

– 

17.00 น. 

1.เพลงเกาเสารอาทิตย 

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันบานเฮา 

2.บาวขอหลอ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงเกาเสารอาทิตย 

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

14 17.00 น. 

– 

18.00 น. 

1. ม.ชีวิตคิดแลวทํา 

2.ทีมงานม.ชีวิตฯ 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันลูกทุง 

2.หนุมเมืองชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันลูกทุง 

2.หนุมเมืองชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันลูกทุง 

2.หนุมเมืองชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันลูกทุง 

2.หนุมเมืองชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.สีสันลูกทุง 

2.หนุมเมืองชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1. ม.ชีวิตคิดแลวทํา 

2.ทีมงานม.ชีวิตฯ 

3.ภาษาทองถิ่น 
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ลําดับ เวลา วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร 

 

15 

18.00 น. เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ 

18.00 น. 

– 

19.00 น. 

1.ตนกลาสีขาว  

2.นองนก,นองน้ํา 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงรักยามเย็น  

2.ครูชานเมือง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงรักยามเย็น  

2.ครูชานเมือง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงรักยามเย็น  

2.ครูชานเมือง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงรักยามเย็น  

2.ครูชานเมือง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงรักยามเย็น  

2.ครูชานเมือง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ตนกลาสีขาว  

2.นองนก,นองน้ํา 

3.ภาษาทองถิ่น 

16 19.00 น. 

– 

20.30 น. 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ  

 - ขาวในพระราชสํานัก 

 - รายการคืนความสุขฯ  

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวกรมฯ 

ขาวในพระราชสํานัก 

2.เจาหนาที่ 

3.ภาษาราชการ 

17 20.30 น. 

– 

22.00 น. 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพ่ือนกอนนอน  

2.ทีมงานไมยอมแก 

3.ภาษาทองถิ่น 

18 22.00 น. 

– 

23.00 น. 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

1.ธรรมะกอนนอน  

2.พระปลัดประคองฯ 

3.ภาษาราชการ 

19 23.00 น. ปดสถานี ปดสถานี ปดสถานี ปดสถานี ปดสถาน ี ปดสถาน ี ปดสถาน ี

หมายเหตุ หมายเลข 1 คือ ช่ือรายการ หมายเลข 2 ผูจัดรายการ หมายเลข 3 ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

ตารางที่ 4.2 ผงัรายการประจําสัปดาหของสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง  จาก ขอมูลผังรายการสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุ

ชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง.
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จากการวิจัยขอมูลผังรายการพบวามีสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

มีรูปแบบการจัดรายการแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดรายการสด รอยละ 70 ของจํานวนรายการ      

ที่ออกอากาศของสัปดาห อาทิรายการอีสานมวนซื่น, สีสันบานเฮา, เพลงดังในอดีต, เพลงเกาเสาร

อาทิตย, อบต.พบประชาชน และสุขภาพถวนหนา เปนตน สวนเช่ือมโยงสัญญาณ รอยละ 10      

ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห อาทิ รายการถายทอดขาวกรมประชาสัมพันธ เปนตน 

และเผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ (เชน CD/DVD/INTERNET เปนตน) รอยละ 20 ของจํานวนรายการ              

ที่ออกอากาศของสัปดาห เปนการโฆษณากิจกรรมของชุมชนจากเทศบาล เปนตน โดยรูปแบบ

รายการสามารถสรุปเปนประเด็นไดตามตารางตอไป 

 

ตารางที่ 4.3 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

ประเด็น สรุปผล 

รูปแบบรายการการกระจายเสียงแบบ

อนาล็อก 

- วัตถุประสงคของรายการ 

 

 

- เน้ือหารายการที่นําเสนอ 

 

- กลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง 

 

- ผลตอบรับจากกลุมผูฟง 

 

ทรัพยากรในการผลิตรายการ 

- ความพรอมดานอุปกรณ 

 

- ความพรอมดานบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุกระจายขอมูลขาวสารของ

อําเภอเหลาเสือโกก และใหความรูที่มีประโยชนกับ

ผูฟง 

- ประชาสัมพันธกิจกรรม ขอมูลขาวสารภายในอําเภอ 

และเปดเพลงสรางความบันเทิงใหผูฟง 

- กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในชุมชนอําเภอเหลา

เสือโกกเปนหลัก และประชาชนอําเภอใกลเคียง 

- ผูฟงใหการตอบรับเปนอยางดี รายการของสถานีเปน

ที่ช่ืนชอบของผูฟง สถานีวิทยุเปนที่รูจักมากขึ้น 

  

- อุปกรณ ภายในสถานี วิทยุ ชุมชนมีความพรอม

สามารถใชงานในการออกอากาศไดเปนอยางดี 

- ทรัพยากรบุคคลเพียงพอตอการทํางาน 

- เกิดปญหาในสวนของฝายเทคนิค เพราะชางเทคนิค

ไมมีความชํานาญในการซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด 
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จากตารางสรุปการนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

พบวา รูปแบบรายการของสถานีในระบบอนาล็อกมีวัตถุประสงครายการเพ่ือตองการกระจายขอมูล

ขาวสารของชุมชน เชน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูล สถานที่ วันเวลาการบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ในชุมชน หรือขาวการซอมถนนในชุมชน เปนตน อีกทั้งรายการยังมุงสรางความบันเทิงใหกับ

ผูฟง เชน เปดเพลงตามคําขอของแฟนเพลงที่โทรศัพทเขามาในรายการ หรือเปดเพลงดังในอดีต     

ซึ่งผูจัดรายการกลาววา “รายการเพลงดังในอดีตเปนรายการที่ตองการอนุรักษเพลงเกาไมให        

สูญหายไป และใหความรูที่มีประโยชนกับคนในชุมชน แตก็ไมไดเปดเพลงอยางเดียว เพราะจะมี

เน้ือหาการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของชุมชนสอดแทรกเขาไปดวย” นอกจากน้ียังมีรายการ         

ของหนวยงานราชการเขามารวมจัดรายการเพ่ือใหความรูกับประชาชน เชน รายการนายอําเภอพบ

ประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดโทรศัพทเขามาพูดคุย รองทุกข หรือแจงปญหาที่ 

พบในชุมชน เปนตน และมีเน้ือหาที่ใหความบันเทิง เชน ผูจัดรายการจะเปดเพลงดังในอดีต เพ่ือสราง

ความบันเทิงซึ่งเปนการรําลึกความหลังเพลงที่เคยฟงในอดีตใหกับผูฟงสูงอายุไดฟง และตองการให

ผูฟงที่ เปนวัยรุนไดรูถึงความแตกตางของเพลงในสมัยใหมกับเพลงในอดีต วามีความเหมือน       

ความแตกตางในเน้ือหาสาระอยางไรบาง ” 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 4.7 ทําเนียบอาสาสมัครนักจัดรายการสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

 

นอกจากน้ีผูจัดรายการยังบอกตอไปวา “เน้ือหาในรายการมักจะเลาถึง 

ประสบการณที่จะกอใหเกิดประโยชนตอผูฟงและชุมชน เชน เลาถึงการทําเกษตรในอดีตกับปจจุบัน

วามีความเหมือนความแตกตางกันอยางไร การบริโภคของคนในอดีตมีประโยชนกวาในปจจุบัน

อยางไร เปนตน และมีแทรกการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร งานบุญงานกุศลเขาไปดวย           
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ซึ่งผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ ประชาชนคนในชุมชนอําเภอเหลาเสือโกกที่ทํากิจกรรม

อยูที่ไรนาหรือที่บาน ผูฟงอําเภอใกลเคียงที่สามารถรับฟงรายการของสถานีวิทยุได และหนวยงาน

ราชการในเขตที่สามารถรับฟงได” 

ผูจัดรายการกลาววา “เวลาที่นอกเหนือจากการจัดรายการจะเขาไปพูดคุย 

กับชาวบานอยูเสมอ เพ่ือตรวจสอบผลตอบรับจากผูฟง แลวพบวารายการไดรับผลตอบรับจากผูฟง

เปนอยางดี ผูฟ งสวนใหญ เปนกลุมวัยกลางคน กลุมผูฟ งผูสูงอายุ คนในชุมชนรับรูขาวสาร              

ที่ประชาสัมพันธออกอากาศไป นอกจากการพูดคุยแลวการเขารวมกิจกรรมของผูฟงรายการ          

ยังสามารถเปนตัวช้ีวัดผลตอบรับของผูฟงไดเปนอยางดี” สถานีวิทยุชุมชนมักจะมีกิจกรรมที่จัด

รวมกับแฟนอยูเปนประจํา เชน กิจกรรมทําบุญรวมกันภายในวัด เพ่ือระดมทุนบริจาคใหกับวัด และ

สถานีวิทยุชุมชน รายการเพลงดังในอดีตเปนที่ช่ืนชอบของกลุมวัยรุนในชุมชน เน่ืองจากไดทําการ

สอบถามความแตกตางเกี่ยวกับเพลงในอดีตกับปจจุบัน กลุมวัยรุนสามารถตอบไดวาคุณภาพของเพลง

ในอดีตกับปจจุ บันแตกตางกันอยางไร และนอกจากน้ีผู จัดรายการยังเปนที่ รูจักในชุมชน                

มีแฟนรายการเพ่ิมขึ้น” 

ในสวนของทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการภายในสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลา   

เสือฮักแพงมีความพรอมของอุปกรณในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพในการใชงานมีปญหาเรื่องความ

มาตรฐานของเคร่ืองสงสัญญาณในบางครั้ง แตในชวงที่จัดรายการไมเคยพบปญหาเกี่ยวกับการใชงาน

อุปกรณภายในสถานีวิทยุชุมชน  

ชางเทคนิคใหขอมูลวา “ในตอนน้ีทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอตอการทํางาน 

ในบางจุด เพราะงานภายในสถานีวิทยุชุมชนเปนลักษณะการทํางานของอาสาสมัคร ใครวางจากการ

ทํานาก็จะเขามาชวยทํางานตรงน้ี ฉะน้ันผูทํางานก็จะเขามาในชวงเวลาวางจากงานหลัก หากไมมี

คนทํางานในชวงเวลาที่จําเปน สถานีวิทยุก็จะแกปญหาโดยการหาคนที่สามารถเขามาทํางานช่ัวคราว

แทน แตในสวนของผูจัดรายการจะมีผังรายการที่แนนอนวาใครรับผิดชอบในชวงเวลาใด และ         

ผูจัดรายการที่ไดรับมอบหมายงานก็สามารถทํางานที่รับผิดชอบไดโดยไมบกพรอง” 

ในเรื่องของปญหาและอุปสรรคในการทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลา   

เสือฮักแพง ชางเทคนิคใหความเห็นวา “ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนน้ี หลักๆจะเกิดปญหาใน

สวนของฝายเทคนิค เพราะชางเทคนิคจะมีหนาที่ดูแลอุปกรณทุกอยางในสถานีวิทยุเบ้ืองตน แต   

โดยสวนตัวแลว ผมไมไดเรียนจบทางดานชางมาโดยตรง จึงมีความชํานาญในการซอมแซม ฉะน้ัน   

ทุกครั้งที่อุปกรณมีปญหาหากเกินความสามารถของผมที่จะดูแลได ก็จะติดตอชางผูชํานาญภายนอก

ใหเขามาดูแลซอมแซมตอไป และปญหาที่เรียกวาเปนปญหาหลักน่ันคือ ปญหาดานการเงิน ซึ่งสถานี

ไมมีรายรับเพียงพอตอรายจาย คานํ้า คาไฟ คาซอมบํารุง เพราะสถานีวิทยุชุมชนไมมีรายได จึงทําให
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เกิดปญหาตอการบริหารงานของกลุมคณะกรรมการ และผูทํางานหลักของสถานีวิทยุชุมชนที่จะตอง

ระดมทุน เพ่ือหาทุนมาสนับสนุนกิจการของสถานีใหสามารถคงอยูได” 

 

4.1.2 สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อการศึกษา R-TECH RADIO  

 

ผลการวิจัยสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO    

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ นายยุทธการ ปยะนันท ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา   

R-TECH RADIO คุณศิริวาสน นนทการ ทําหนาที่ผู ดูแล และคุณปานพร ศรีโสพันธ ทําหนาที่         

ผูจัดรายการ ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 

4.1.2.1 ความเปนมาของสถานีวิทยชุุมชนวิทยุเพื่อการศกึษา R-TECH RADIO 

 

สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO คลื่นความถี่  

104.25 MHz ต้ังอยูภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ เลขที่ 330 

หมู 10 บานหนองสําราญ ถนนเดชอุดม-นาเยีย ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

34160 บริหารงานโดยนายยุทธการ ปยะนันท ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชพฤกษ รวมดวย 

วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ถูกจัดต้ังขึ้นมาในปพ.ศ.2548 ภายในสถานที่ 

วิทยาลัยราชพฤกษ ดวยวัตถุประสงคที่วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูนอกหองเรียน

ของนักศึกษา และตองการใหนักศึกษาไดมีชองทางที่จะแสดงความสามารถที่จะกอใหเกิดประโยชน

ตอชุมชนมากที่สุด ดังน้ัน วิทยาลัยจึงไดทําการจัดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาขึ้น 
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ภาพที่ 4.8 อาคารที่ต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

 

4.1.2.2 สภาพการณดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร 

งบประมาณของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา R-TECH RADIO 

 

ตารางที่ 4.4 

 

สภาพการณของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO  

ประเด็น สรุปผล 

สภาพการณการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

 

- โครงสรางองคกร 

 

- วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

- สถานีวิทยุดําเนินการบริหารภายใตการดูแลของ

บุคลากรอาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ 

- โครงสรางองคกร จํานวนผูบริหารงานเปนไปตามที่

ระเบียบกฎหมายกําหนดไว 

- เพ่ือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา และ

ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชนเปนหลัก 
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ตารางที่ 4.4 

 

สภาพการณของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO (ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- ทรัพยากรบุคคล 

 

 

- การตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

- บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ    

ครู อาจารยและนักศึกษา ที่ผานการอบรมของสถานี

วิทยุชุมชนแลว 

- เน้ือหาออกอากาศอาจารยจะเปนผูตรวจสอบความ

ถูกตองทั้งกอนและระหวางการจัดรายการทุกคร้ัง 

และสถานีวิทยุจัดทํารายงานประเมินผลทุกป 

- ไมมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนมีรูปแบบโครงสรางองคกรที่เปนไปตาม 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แห งชาติ  โดยรูปแบบโครงสรางจะถูกปรับ เปลี่ ยน ให เป น ไปตามบุคลากรที่ มี อยู  โดยมี    

คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุชุมชนเปนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษทั้งหมด 5 คน    

ซึ่งจะเห็นไดตามผังตอไปน้ี 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 4.9 ผังโครงสรางองคกรของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

จากผังโครงสรางองคกรของสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO  

พบวา  นายยุทธการ ปยะนันท ทําหนาที่ผูอํานวยการสถานีและคณะกรรมการบริหารรวมกัน        

ซึ่ง จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และ ปริญญาบัณฑิต สาขาบริหาร

การศึกษา และในสวนการศึกษาของคณะกรรมการทานอ่ืน คือ นางปานพร หมื่นสุข จบวุฒิการศึกษา

สถานีวิทยุชุมชน 

วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

กรรมการบริหาร/

ผูอํานวยการสถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี
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ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน  นายสมัย ประสมพันธ จบวุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟา นายธนวัฒน     

ไขแสง จบวุฒิการศึกษาปวส.ไฟฟา และนางสาวศิริวาสน นนทการ จบวุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหาร

การศึกษา จะเห็นวาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานมิไดจบการศึกษาทางดานการ

บริหารงานสถานีวิทยุโดยตรง แตมีความรูและทักษะในการทํางานในดานเทคนิคเล็กนอยจาก

การศึกษาจากการทํางานจริง เชน การดูแลเคร่ืองมือเบ้ืองตน จึงสามารถเขามาชวยงานภายในสถานี

ได และนอกจากน้ีทางสถานีไดจัดสงบุคลากรเขารวมอบรมกับหนวยงานของรัฐ เชน การอบรม

ผูบริหารสถานีวิทยุชุมชน ที่มีการจัดขึ้นในพ้ืนที่ภาคอีสานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับคณะกรรมการ

บริหาร และผู ทํ างานหลักของสถานี วิทยุ ชุมชน เพ่ื อ นําความรูมาบริหารจัดการองคกร                 

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ในสวนของการบริหารงานและการทํางานของสถานีวิทยุชุมชน สถานีดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา เชน การแนะแนว แนวทาง

การศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย การแนะนําเทคนิคการเรียนเล็กๆนอยๆ เปนตน อีกทั้งยังมีการ

ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน เชน กิจกรรมงานบุญภายในอําเภอ งานกีฬาในหมูบาน เปนตน 

และนอกจากวัตถุประสงคการเผยแพรขาวสารแลวสถานีวิทยุชุมชนแหงน้ียังใหความสําคัญกับ      

การเรียนรูนอกหองเรียนของนักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษอีกดวย ซึ่งตองการที่จะให

สถานีวิทยุแหงน้ีเปนชองทางใหนักศึกษาแสดงความสามารถในการใหความรู ประชาสัมพันธขาว  

ใหกับคนในชุมชนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุด  

วิทยาลัยไดมีการวางแผนนโยบายเพ่ือใหสอดรับกับลักษณะการบริหารจัดการ 

สถานีวิทยุชุมชน เน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชนแหงน้ีต้ังอยูในสถานศึกษา กลาวคือ วิทยาลัยไดมีนโยบาย

ใหช่ัวโมงเรียนของนักศึกษาไดมีช่ัวโมงเรียนวางหรือคาบวางในตารางเรียน เพ่ือที่จะไดใชเวลาในชวงน้ี

ไดเขามาทํากิจกรรมกับสถานีวิทยุ และเพ่ือใหนักศึกษาไดใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน  

บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานภายในสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO  

เปนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาแหงน้ีจะเปดโอกาส      

ใหกับบุคลากร อาจารย ภายในวิทยาลัยราชพฤกษ ที่วางจากการสอน ไดเขามาจัดรายการ โดยจะ  

จัดรายการในประเภทรายการขาวสารและบันเทิง ในบางชวงเวลาทางสถานีวิทยุไดเรียนเชิญใหผูนํา

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดรายการรวมกัน  

นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษจะเขามามีสวนรวมในการจัด 

รายการ ในประเภทรายการสงเสริมการศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน

การออกอากาศน้ี เปนแนวทางการพัฒนาความรู ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมี

ความกลาที่จะแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน และประการสําคัญคือ นักศึกษาตองเปนผูที่มี

ความรับผิดชอบในทําหนาที่ กลาวคือ เมื่อทําหนาที่เปนผูจัดรายการ คําพูดหรือขอความที่สื่อสารไป 
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ไมวาจะเปนคําพูดในลักษณะสงเสริมไปเร่ืองที่เปนประโยชนหรือคําพูดที่สรางผลกระทบในดานตางๆ    

นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนของสถานีวิทยุน้ีเปนผูที่มีจิตอาสาที่วางจากการทํางาน  

และ นักศึกษาที่ตองการแสดงความสามารถที่จะทําประโยชนเพ่ือชุมชน ซึ่งไมไดรับผลตอบแทน     

ในการทํางานจากสถานีวิทยุแตอยางใด แตอยางไรก็ตามบุคลากรที่เขามามีสวนรวมในฐานะผูจัด

รายการจะไดรับการอบรมเบ้ืองตน เพ่ือใหมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบรายการ เน้ือหาที่พึงนําเสนอ 

มารยาทการสื่อสารกับผูฟง และในเรื่องของความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณในหอง

ออกอากาศ เปนตน จากผูอํานวยการสถานีวิทยุ เพ่ือใหผูจัดรายการไดทราบถึงขอบเขตการสื่อสารวา

สิ่งใดควรสื่อสาร หรือสิ่งใดที่ควรสื่อสารกับผูฟง 

ในขณะที่นักศึกษาเปนผูจัดรายการวิทยุออกอากาศสด จะมีคณะอาจารยเปนผูฟง 

ผานวิทยุ ในหองพักอาจารยเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเน้ือหาและการใชคําพูด

ในการจัดรายการที่นักศึกษาไดนําเสนอออกไป เพ่ือนํามาประเมินผลการทํางานนักศึกษาใหทราบวา 

มีขอบกพรองที่จะตองปรับปรุงแกไขในสวนใดบาง และเปนการตรวจสอบวาเน้ือหาที่นักศึกษา

นําเสนอน้ันขัดตอกฎระเบียบของสถานีวิทยุหรือไม และสถานีวิทยุจัดทํารายงานประเมินผลสง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ทุกครั้งที่ดําเนินการตอใบประกอบกิจการ 

 

4.1.2.3 สภาพการณการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา R-TECH  

RADIO ในระบบอนาล็อก 

 

ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO มีชวงเวลา 

ออกอากาศ คือ เวลา 06.00-22.00 น. ซึ่งผังรายการระบุวาในชวงวันจันทรถึงวันอาทิตย จะมีรายการ

ประจําออกอากาศตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดตามผังรายการ 

ดังตอไปน้ี 
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ผังรายการประจําสปัดาหของสถานีวิทยชุุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน “วิทยเุพื่อการศึกษา R-TECH RADIO”  

ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

1 06.00 น. 

– 

07.00 น. 

1.ขาวเชา 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวเชา 

2.รายการขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

2 07.00 น. 

– 

09.00 น. 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษาวัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สาระนารูยามเชา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

3 09.00 น. 

– 

10.00 น. 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

4 10.00 น. 

– 

12.00 น. 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.R-Teach สัมพันธ 

2.ขาวสารและบันเทิง 

3.ภาษาทองถิ่น 

5 12.00 น. 

– 

16.00 น. 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

6 17.00 น. 

– 

18.00 น. 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เพลงตามคําขอ 

2.สงเสริมประชาธิปไตย 

3.ภาษาทองถิ่น 
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ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

7 18.00 น. 

– 

18.30 น. 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.เดินหนาประเทศไทย 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

8 18.30 น. 

– 

19.00 น. 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

9 19.00 น. 

– 

19.30 น. 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

10 19.30 น. 

– 

20.00 น. 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

11 20.00 น. 

– 

20.30 น. 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาวใน

พระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

12 20.30 น. 

– 

22.00 น. 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เทคโนสัมพันธ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

 

หมายเหตุ หมายเลข 1 คือ ช่ือรายการ หมายเลข 2 คือ ประเภทรายการ หมายเลข 3 คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

ตารางที่ 4.5 ผงัรายการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO จาก ขอมูลผังรายการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO.
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จากการวิจัยขอมูลผังรายการพบวา ผังรายการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH  

RADIO  มีรายการทั้งหมด 12 รายการ แตละรายการออกอากาศในชวงเวลาเดิมของทุกวัน เชน     

ทุกวันเวลา 09.00 น.- 10.00 น. จะเปนเวลาของรายการเพลงตามคําขอ ซึ่งเปนรายการประเภท

ขาวสารและบันเทิง และในชวงเวลา 18.30 – 19.00 น. ของทุกวันจะเปนรายการเทคโนสัมพันธ    

ซึ่งเปนประเภทรายการเพลง เปนตน การจัดเวลาออกอากาศเชนน้ีเปนการแกปญหาผูจัดรายการไม

เพียงพอการทํางาน และในสวนของการออกอากาศสถานีเลือกใชการออกอากาศสดเปนหลัก      

สวนรายการออกอากาศเทปจะเปนรายการขาวจากกรมประชาสัมพันธ หรือการเปดเทปออกอากาศ

เปนการแกปญหาผูจัดรายการไมเพียงพอในชวงเวลาของรายการสดน้ันๆ และเมื่อผูวิจัยไดรวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณแลว สามารถสรุปรูปแบบรายการของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH 

RADIO ไดตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.6 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

ประเด็น สรุปผล 

การนําเสนอรายการการกระจายเสียงแบบ

อนาล็อก 

- วัตถุประสงคของรายการ 

 

 

 

- เน้ือหารายการที่นําเสนอ 

 

 

- กลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง 

- ผลตอบรับจากกลุมผูฟง 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุเปดโอกาสใหอาจารย และ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษไดเขาไปมีสวน

รวมแสดงความสามารถในการจัดรายการ เพ่ือใหความรู

เน้ือหาสาระ และประชาสัมพันธขาวสารกับผูฟงในชุมชน 

- เน้ือหา ขาวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเปนหลัก และ

เปนขาวสารประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆภายใน

วิทยาลัยและชุมชน 

- กลุมเปาหมายคือคนในชุมชนทั่วไป  

- มีผูติดตามรายการเพ่ิมมากขึ้น และผูจัดรายการเปนที่

รูจักในชุมชน 
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ตารางที่ 4.6 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO (ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

ทรัพยากรในการผลิตรายการ 

- ความพรอมดานอุปกรณ 

- ความพรอมดานบุคลากร 

 

ปญหาและอุปสรรคในการทํางานความ 

 

- อุปกรณภายในหองสงมีความพรอมในการออกอากาศ 

- ในชวงเวลาเปดภาคเรียนจะมีบุคลากรทํางานเพียงพอ 

ในชวงปดภาคเรียนบุคลากรไมเพียงพอ 

- คําพูด หรือบทสนทนาที่ไมเหมาะสมของผูจัดรายการ 

เน่ืองดวยวุฒิ ภาวะของนักศึกษาที่ ยั งนอยและการ

รูเทาไมถึงการณอาจทําใหบางคําพูดที่ถูกถายทอดออกไป

น้ันสงผลกระทบตอผูฟงได 

 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบรายการของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO  

ออกอากาศในระบบอนาล็อกมีวัตถุประสงคในการทํางานเพ่ือใหอาจารย และนักศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชพฤกษเขามารวมจัดรายการ เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถ      

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอชุมชนได และยังเปนการเช่ือม

ความสัมพันธระหวางบุคลากรในวิทยาลัยกับคนในชุมชนอีกดวย โดยรายการที่นักศึกษาเปนผูจัดน้ัน 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อาทิ การนําเสนอขาวใกลตัวของเยาวชน การใหความรูเรื่องที่

เก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวันของเยาวชน อีกทั้งยังมีการเปดรับโทรศัพทจากผูฟงเพ่ือรวมแสดง

ความคิดเห็นกับผูจัดรายการ เปนตน และรายการที่อาจารย เปนผูจัดรายการจะมี เน้ือหา              

มุงประชาสัมพันธงานกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ เชน กิจกรรมวันเปดเทอม ปดเทอม 

หรือกิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัย เปนตน สลับกับการเปดเพลงเพ่ือใหความบันเทิงสอดแทรกกับ

เน้ือหากิจกรรมที่นําเสนอ   

เมื่อสอบถามผูจัดรายการเกี่ยวกับผูฟงกลุมเปาหมายของสถานี ผูจัดรายการไดให 

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีวา “ผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายคือกลุมคนในชุมชนบานหนองสําราญ        

ซึ่ง มีประชากรทั้งหมด 31,349 คน เพราะสถานีต้ังอยูในพ้ืนที่ของบานหนองสําราญ อําเภอเดชอุดม      

ในชุมชนทั้งหมดเลยเปนกลุมเปาหมายไปโดยปริยาย กลุมเปาหมายรองลงมาจะเปนกลุมวัยรุนใน

ชุมชน เน่ืองจาก รายการที่นักศึกษาเปนผูจัดรายการ จะมีเน้ือหาที่ฟงงาย สบายหู และมีประโยชน 

ตอกลุมวัยรุน เชน นําเสนอขาวการศึกษา การสมัครเรียนโรงเรียนตางๆ หรือการพูดคุยเรื่องเพ่ือน 

การแกปญหาในกลุมเพ่ือน เปนตน ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ีเปนเน้ือหาที่เหมาะกับเด็กวัยรุน เมื่อฟงแลวจะ

สามารถนําไปปรับในการใชชีวิตได กลุมผูฟงรายการจึงเนนที่เด็กวัยรุนเปนสวนใหญ อีกทั้งการพูดคุย
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ของผูจัดรายการน้ันจะสรางความสนุกสนาน ความคุนเคยใหกับผูฟง และผูฟงจะรูสึกเปนกันเองกับ  

ผูจัดรายการที่เปนวัยเดียวกันไดงาย เสมือนเปนการสรางความสัมพันธฉันทเพ่ือนในอีกแงมุมหน่ึง    

ทําใหเห็นวารายการของสถานีวิทยุมีผลตอบรับที่ดี รายการมีแฟนคลับรายการเพ่ิมขึ้น ซึ่งทราบไดจาก

ในชวงเวลาที่มีการออกอากาศมีแฟนคลับโทรศัพทเขามาในรายการเพ่ือพูดคุยกับผูจัดรายการ       

ทั้งพูดคุยออกอากาศและไมออกอากาศอยูเปนประจํา อีกทั้งผูฟงยังโทรศัพทเขามาในรายการเพ่ือ    

ขอเพลงกับผูจัดรายการ และขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผูจัดรายการ             

ไดประชาสัมพันธไป ประชาชนไดเขามารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษและสถานีวิทยุ 

ไดจัดขึ้นอยูเปนประจํา เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทําบุญทอดผาปา เปนตน และผูจัดรายการเปนที่

รูจักของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น” 

ทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการภายในสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO      

มีความพรอมของอุปกรณในระดับหน่ึง มีความพรอมที่จะออกอากาศทุกครั้ง ไมเกิดปญหาขัดของ 

ในขณะที่ออกอากาศ ในสวนของทรัพยากรบุคคล ผูจัดรายการกลาววา “บุคลากรยังไมเพียงพอตอ

การทํางาน เน่ืองจากรายการเด็กและเยาวชนในชวงเวลาที่นักศึกษาเปนผูจัดรายการ นักศึกษา      

จะสามารถจัดรายการไดในชวงเวลาที่เปดเทอม วางจากการเรียนแลว แตเมื่อถึงชวงเวลาปดเทอม

สถานีวิทยุจะไมมีนักศึกษาเขามาจัดรายการในชวงเวลาน้ัน จึงทําใหเกิดปญหาผูจัดรายการไมเพียงพอ 

ทําใหในชวงปดเทอมสถานีวิทยุจะเนนการเปดเทปรายการมากกวาการจัดรายการสด อีกทั้ง     

ในชวงเวลาปดเทอมทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอตอการทํางาน ซึ่งตางจากชวงเวลาเปดเทอมจะมี

นักศึกษาเขามาชวยทํางานในสถานีวิทยุตลอดเวลา” 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานภายในสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา         

R-TECH RADIO คือ ในระหวางการจัดรายการของนักศึกษาจะทําให เกิดปญหาในระหวาง          

การออกอากาศสด จะมีการพูดคุยในเรื่องตางๆ ในบางครั้งนักศึกษาจะลืมคํานึงถึงสิ่งที่ควรพูด และ  

ไมควรพูด ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาในภายหลัง ฉะน้ันเมื่อเกิดเหตุการณเชนน้ีขึ้น ผูดูแลก็ตอง

ตักเตือนนักศึกษาเพ่ือใหทราบถึงขอบเขตในการพูดคุย การสื่อสารเน้ือหาสาระที่จะกอใหเปน

ประโยชนตอผูฟงมากขึ้น ในชวงเวลาจัดรายการจะมีผูฟงรายการโทรศัพทเขามาขอเพลงเปนประจํา 

เพลงที่สถานีวิทยุใชเปดเปนเพลงจากแผนซีดีที่จัดซื้อจากรานคา โดยถูกตองตามลิขสิทธ์ิ  ในบางครั้ง

ทางสถานีวิทยุไมมีเพลงเพ่ือเปดตามคําขอของผูฟงรายการ จึงทําใหเปนปญหาไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูฟงไดอยางเต็มที่ และปญหาหลักในการทํางานคือการจัดรายการสด สถานีวิทยุ  

จะไมมีผูจัดรายการประจํา เน่ืองจาก การทํางานในสถานีวิทยุชุมชนตองอาศัยความรวมมือ จิตอาสา

จากผูที่สนใจ ผูที่วางจากเวลาทํางานเขามาจัดรายการ ฉะน้ันผูจัดรายการวิทยุจึงมีไมเพียงพอทําใหใน

ชวงเวลาปดเทอมทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอตอการทํางานซึ่งตางจากชวงเวลาเปดเทอมจะมีนักศึกษา

เขามาชวย 
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4.1.3 สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

  

การวิจัยสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม  ผูวิจัย    

ไดทําการสัมภาษณ พระครูเวตวันวรกิจ บุญใจรักษ ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชน นายพิศ ฉวี       

ทําหนาที่คณะกรรมการและชางเทคนิค และคุณสุภาพร ทองไทย ทําหนาที่ ผู จัดรายการ               

ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 

4.1.3.1 ความเปนมาของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม  

  

สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม เริ่มออกอากาศเมื่อป       

พ.ศ. 2551 คลื่นความถี่  103.25 MHz ต้ังอยูภายในบริเวณโรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 435     

ถนนเวตวัน หมูที่ 8 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 บริหารงานโดย   

พระครูเวตวันวรกิจ บุญใจรักษ ซึ่งดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดเวตวันวิทยาราม และเจาคณะอําเภอ

เดชอุดม ควบคูไปดวย 

สถานี วิทยุ ชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามมี วัต ถุประสงค                  

ในการออกอากาศเพ่ือเผยแพรเน้ือหาการออกอากาศเร่ืองธรรมะ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

เชน การทําดีไดดี ทําช่ัวไดชวย การรูจักกตัญูตอผูมีพระคุณ เปนตน เพ่ือใหประชาชนในชุมชน        

ไดเรียนรู รับฟงธรรมะที่บานได และยังมีประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชน เชน กิจกรรมแขงขัน   

สวดมนตภายในอําเภอ กิจกรรมทําบุญประจําป อีกดวย สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 
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4.1.3.2 สภาพการณดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร 

งบประมาณ และทรัพยากรดานอุปกรณเทคโนโลยีของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวัน

วิทยาราม 

   

ตารางที่ 4.7 

 

สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

 

 
 

 

 

ประเด็น สรุปผล 

สภาพการณการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- โครงสรางองคกร 

- วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชน 

 

- ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

- การตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

- สถานีวิทยุดําเนินการบริหารภายใตการดูแลของ

บุคลากรวัดเวตวันวิทยารามและโรงเรียนวัดเวตวัน

วิทยาราม  ซึ่ งก ารบ ริห ารงาน ใน เชิ งน โยบายมี

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามเขามาดูแล 

- ผูทํางานบริหารสถานีหลัก 5 คน 

- เผยแพรเน้ือหาการออกอากาศเรื่องธรรมะ และ

ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชนเปนหลัก 

- บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานเปนบุคลากรภายในวัด 

และ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม บุคลากรภายใน

ชุมชนที่มีจิตอาสาเขามารวมทํางานกับสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- เน้ือหาที่จะนําออกอากาศหากเปนเทปจะมีการ

ตรวจสอบ คัดกรองทุกครั้ง และสถานีวิทยุจัดทํา

รายงานประเมินผลทุกป 

- มีปญ หาใน เรื่ อ งงบประมาณ  และกฎหมายที่

เกี่ยวของวิทยุชุมชน 
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จากตารางสรุปสภาพการณสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม  

พบวา สถานี วิทยุ ชุมชนมีการบริหารจัดการสถานี ให เป น ไปตามหลักขององคกรสถานี

วิทยุกระจายเสียง แตมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือใหสอดคลองสภาพแวดลอม 

และทรัพยากรภายในสถานีมาก  โดยจะเห็นไดจากโครงสรางขององคกรสถานีวิทยุชุมชน

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ตอไปน้ี  

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 ผังโครงสรางองคกรสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

 

จากผังโครงสรางองคกรสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม  

พบวา มีบุคลากรทําหนาที่ 2 ตําแหนง คือ พระครูเวตวันวรกิจ บุญใจรักษ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญา

พุทธศาสนาบัณฑิต (พธ.บ.) ทําหนาที่ผู อํานวยการสถานีควบคูกับหนาที่กรรมการบริหาร           

นายมานะ ขันธออน อาจารยประจําโรงเรียนมัธยมเดชอุดม ทําหนาที่เจาหนาที่รายการควบคูกับ

หน าที่ ก รรมการบริห าร และนาย พิ ศ  ฉ วี  จบการศึ กษ าวุฒิ ป ริญ ญ าตรี  มห า วิทยาลั ย                   

ราชภัฎอุบลราชธานี ทําหนาที่เจาหนาที่เทคนิคควบคูกับหนาที่กรรมการบริหาร และทําหนาที่

กรรมการบริหารสถานีเพียงตําแหนงเดียว คือ พระครูโกวิทพัฒนากร (สถิตย) วงศชมพู และ        

พระครูสิริ สตาภิรม ใจหาญ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานี  

ทั้งน้ี ผูอํานวยการสถานีวิทยุกลาววา “บุคลากรที่ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชน 

ไมไดจบการศึกษาทางดานวิทยุโดยตรง ทุกคนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากการปฏิบัติงานจริง 

การศึกษา หาความรูจากแหลงความรูตางๆ เชน อินเทอรเน็ต หนังสือตางๆ และสอบถามจากผูรู  

เปนตน ทําใหบุคลากรสามารถใชงานอุปกรณภายในสถานีวิทยุชุมชนได ในสวนของการบริหารงาน

อาตมาจะใหทานผูอํานวยการพิศ ฉวี เปนผูชวยดูแลสถานีดวย เน่ืองจากคุณพิศ ฉวี เปนผูอํานวยการ

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม ดังน้ัน การบริหารงานในเชิงนโยบายของสถานีวิทยุจึงมีผูอํานวยการ

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามเขามาดูแลในสวนน้ี และผูอํานวยการไดใชหลักการบริหารองคกรเขามาใช

ในการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน แตมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการบริหาร   ใหเปนไปตาม

เปาหมายที่ควรจะเปนของสถานีวิทยุชุมชน” 

สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา

วัดเวตวันวิทยาราม 

กรรมการบริหาร/

ผูอํานวยการสถาน ี

กรรมการบริหาร/

เจาหนาท่ีรายการ 

กรรมการบริหาร/

เจาหนาท่ีเทคนิค 

กรรมการบริหาร

สถาน ี

กรรมการบริหาร

สถาน ี
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บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในสวนของคณะกรรมการบริหารสถานี เปนบุคลากร 

ภายในวัดเวตวันวิทยาราม โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม และผูจัดรายการของสถานีเปนผูที่มีจิตอาสา

เขามารวมทํางานกับสถานี จิตอาสาที่ เขามารวมทํางานมาจากผูที่วางจากการทําการเกษตร 

ขาราชการที่เกษียณอายุราชการแลว และมีเวลาวางที่อยากจะทําประโยชนใหกับสวนรวม หรือ      

จะเปนผูนําชุมชน และเจาหนาที่เทศบาลเมืองเดชอุดมก็เขามารวมจัดรายการดวย  

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามไดมีการจัดอบรม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลการทํางานเปนประจํา กลุมผูทํางานหลักภายในสถานีวิทยุจะมีการจัดประชุม พูดคุย

เกี่ยวกับสถานการณภายในของสถานีวิทยุชุมชนอยูเปนประจํา ทําการปรึกษาหารือ เพ่ือหาทาง

แกปญหาและพัฒนาสถานีวิทยุใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากการประชุมภายในสถานีวิทยุชุมชน

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามแลว ยังมีการประชุมรวมกับหนวยงานของรัฐที่จัดการอบรมขึ้น 

เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใหนําความรูมาพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนอยาง

ตอเน่ือง  

ในดานเน้ือหาที่จะนําออกอากาศหากเปนเทปจะมีการตรวจสอบ คัดกรองทุกครั้ง 

กอนออกอากาศเพ่ือความถูกตองใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับสําหรับการออกอากาศของวิทยุ

ชุมชน และการประเมินผลการทํางานผลตอบรับจากผูฟงจะประเมินผลจากศรัทธาบริจาค           

การมีสวนรวมตอบรับทางโทรศัพทของผูฟง และจากการพูดคุยกับคนในชุมชน สถานีวิทยุจัดทํา

รายงานประเมินผลสงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ ทุกป 

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกลาววา “ปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารงาน   

ของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม น่ันคือ ปญหาในดานกฎหมาย เน่ืองจาก

ผู อํานวยการสถานีไมไดมี พ้ืนฐานในเรื่องกฎหมาย ฉะน้ันจึงเปนปญหาทําให เกิดความลาชา           

ในการดําเนินงานดานเอกสาร การขออนุญาตที่เกี่ยวกับวิทยุชุมชน เพราะผูอํานวยการตองศึกษา     

ในเรื่องของกฎหมายใหละเอียดถี่ถวนกอนจึงจะสามารถดําเนินการได ในกรณีน้ีการศึกษาเรื่อง

กฎหมายจึงเปนไปตามสถานการณที่สถานีวิทยุเขาไปเกี่ยวของ จะศึกษาระเบียบขอกฎหมายเปนกรณี

ไป” 

ผูอํานวยการสถานียังกลาวตอมาวา “บุคลากรจะเปนปญหาหลักในการทํางาน     

ในสวนของผูจัดรายการ เน่ืองจากผูจัดรายการที่ เขามาทํางานจะไมไดรับผลตอบแทนจาก            

การจัดรายการ สถานีวิทยุจึงไมสามารถควบคุมบุคลากรได ในบางครั้งจึงทําใหเกิดปญหาขาดผูจัด

รายการในชวงเวลาออกอากาศสด สถานีวิทยุจึงแกปญหาดวยวิธีการเปดเทปออกอากาศแทน       

การจัดรายการสด” 
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4.1.3.3 สภาพการณการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา   

วัดเวตวันวิทยาราม 

 

ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามมีชวงเวลา 

ออกอากาศ คือ เวลา 05.00-22.00 น. ซึ่งผังรายการระบุวาในชวงเวลาเปดสถานีจะเร่ิมจากรายการ

ทําวัตรเชา เน่ืองจากสถานีต้ังอยูในพ้ืนที่วัดเวตวันวิทยาราม การเปดสถานีดวยรายการธรรมะจึงเปน

การสรางความสะดวกใหกับผูดูแล กลาวคือ พระสงฆภายในวัดจะมีหนาที่หลักในการเปดปดสถานี 

ฉะน้ันการเปดสถานีพรอมรายการธรรมะจึงเปนการจัดการในเรื่องเน้ือหาที่งายและสะดวกตอผูที่ดูแล 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดตามผังรายการ ดังตอไปน้ี 
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ผังรายการประจําสปัดาหของสถานีวิทยชุุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน “พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม” 

ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

1 05.00 น. 

 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเชาและขาวสาร 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

2 06.00 น. 1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ขาวสารและการศึกษา

เพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

3 07.00 น. 1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

 08.00 น. เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ 

4 08.00 น. 1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

5 09.00 น. 1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

1.สรางสรรคสังคม 

2.ความรูเศรษฐกิจ สังคม 

3.ภาษาราชการ 

6 10.00 น. 1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 

1.ขาวสารและบันเทิง 

2.ขาวสารและบันเทิง 
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3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 3.ภาษาราชการ 

ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

7 11.00 น. 

 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ลูกทุงบันเทิง 

2.รายการเพลง 

3.ภาษาทองถิ่น 

8 12.00 น. 1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสารนารู 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

9 13.00 น. 1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

1.สงเสริมการศึกษา 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาราชการ 

10 14.00 น. 1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะสอนมนุษย 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

11 15.00 น. 1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

12 16.00 น. 1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.เด็กและเยาวชน 

2.เด็กและเยาวชน 

3.ภาษาทองถิ่น 

13 17.00 น. 1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.การศึกษา วฒันธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

18.00 น. เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ เคารพธงชาติ 
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ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

14 18.00 น. 

 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ทําวัตรเย็น 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

15 19.00 น. 1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ถายทอดขาว 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

16 20.00 น. 1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวในพระราชสํานัก 

2.ขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

17 21.00 น. 

–  

22.00 น. 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ธรรมะ 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

 

 หมายเหตุ หมายเลข 1 คือ ช่ือรายการ หมายเลข 2 คือ ประเภทรายการ หมายเลข 3 คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

ตารางที่ 4.8 ผงัรายการสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 
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จากการวิจัยขอมูลผังรายการพบวา ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุมีชวงเวลา 

ออกอากาศ คือ เวลา 04.00-22.00 น. มีรูปแบบการจัดรายการมีสัดสวนแบงออกเปน 3 สวน คือ   

จัดรายการสด รอยละ 30 ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห คือ รายการขาวสาร 

ประชาสัมพันธในชุมชน สงเสริมการศึกษา เปนตน เช่ือมโยงสัญญาณจากกรมประชาสัมพันธเพ่ือ

นําเสนอขาวสาร และขาวในพระราชสํานัก รอยละ 10 ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห 

และ เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ (เชน CD/DVD/INTERNET เปนตน) จากรายการขาวสารนารู ธรรมะสอน

มนุษย รายการทําวัตรเย็น คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห  

ผังรายการสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม มีรายการทั้งหมด           

16 รายการ แตละรายการออกอากาศในชวงเวลาเดิมของทุกวัน เชน ทุกวันเวลา 14.00 น.          

จะเปนเวลาของรายการธรรมะสอนมนุษยซึ่งเปนรายการประเภทการศึกษา วัฒนธรรมและใน

ชวงเวลา 16.00น. ของทุกวันจะเปนรายการเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนประเภทเด็กและเยาวชน เปนตน 

และเมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแลว สามารถสรุปการนําเสนอรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ไดตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.9 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

 

 

ประเด็น สรุปผล 

การนําเสนอรายการการกระจายเสียงแบบ

อนาล็อก 

- วัตถุประสงคของรายการ 

 

 

- เน้ือหารายการที่นําเสนอ 

 

 

- กลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง 

 

 

- รายการของสถานี วิทยุนําเสนอเน้ือหาสาระ

เกี่ ยวกับ เรื่องของธรรมะ และประชาสัมพันธ

ขาวสารกับผูฟงในชุมชน 

- เน้ือหาเกี่ยวกับหลักคําสอนของพระพุทธเจา และ

ขาวสารประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆภายใน

อําเภอ 

- กลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไป คนในชุมชน

ทั่วไป  
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ตารางที่ 4.9 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตะวันวิทยาราม (ตอ) 

 

จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัด   

เวตวันวิทยารามออกอากาศในระบบอนาล็อกมีวัตถุประสงครายการเพ่ือนําเสนอเร่ืองธรรมะ       

หลักคําสอนของพระพุทธเจา ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การทําความดี ละเวนความ

ช่ัว ศีลธรรมที่ควรปฏิบัติ เลานิทานธรรมะ เทศนาธรรมจากหลวงพอวัดเวตะวันวิทยาราม อีกทั้ง     

ยังมีรายการสวดมนต ในบางครั้งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดเวตวันวิทยารามรวมจัดรายการสวดมนต

สรภัญญะกับหลวงพอและมีรายการประชาสัมพันธขาว กิจกรรมงานของเทศบาลเมืองเดชอุดม       

ที่ จัดขึ้น ในอําเภอ เชน  งานทํ าบุญประจําปของอําเภอ งานอบรมสหกรณ ชุมชน เปนตน             

เพ่ือที่จะใหประชาชนไดเขามารวมทํากิจกรรม ซึ่งผูฟงที่ เปนกลุมเปาหมายของรายการ คือ           

กลุมประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ผูสูงอายุ หรือผูที่ไมมีเวลาเขาวัดก็สามารถรับฟง

ธรรมะที่บานได  

ผูจัดรายการกลาววา “รายการของสถานีไดรับผลตอบรับจากผูฟงเปนอยางดี  

สถานีเปนที่รูจักในวงกวาง สวนตัวของผูจัดรายการเองก็เปนที่รูจักในชุมชนมากขึ้น เราสังเกตเห็นวา

คนในชุมชนไดรับความรูและนําหลักธรรมะที่ไดฟงไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเราวัดระดับความสนใจ

ของผูฟงไดจากการใหความรวมมือกับกิจกรรมที่ ไดประชาสัมพันธไป ผูฟงรายการโทรศัพท           

เขามาสอบถามรายละเอียดที่หนวยงานจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ผูฟงโทรศัพทเขามาเพ่ือขอเพลง พูดคุย

แลกเปลี่ยนความรูในรายการ และจากการสอบถามพูดคุยกับคนในชุมชนอยูเปนประจํา” 

ประเด็น สรุปผล 

- ผลตอบรับจากกลุมผูฟง 

 

ทรัพยากรในการผลิตรายการ 

- ความพรอมดานอุปกรณ 

 

- ความพรอมดานบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

- ผูฟงใหการตอบรับเปนอยางดี สถานีวิทยุเปนที่

รูจักในวงกวางมากขึ้น 

 

- อุปกรณภายในสถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมใน

การออกอากาศระดับปานกลาง 

- ทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอตอการทํางาน 

- เกิดปญหาในสวนของการจัดรายการในกรณีผูฟง

โทรศัพทเขามาในรายการ และการจัดรายการ

รวมกับพระภิกษ ุ
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ในสวนของความพรอมของอุปกรณภายในสถานี ผูจัดรายการและชางเทคนิคไดให 

ขอมูลวา “ทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการภายในสถานีมีความพรอมของอุปกรณในระดับปานกลาง    

พอถึงเวลาจัดรายการอุปกรณก็มีความพรอมทุกสามารถจัดรายการไดทันทีเมื่อมาถึงสถานี     

สามารถออกอากาศไดปกติ แตเน่ืองจากเครื่องสงอุปกรณไมไดมีราคาสูง คุณภาพไมดีมากเทาที่ควร 

จึงตองมีเจาหนาที่ชางเทคนิคประจําทําหนาที่ตรวจเช็คความเรียบรอยขั้นพ้ืนฐานของอุปกรณอยู

ตลอดเวลา กรณีที่อุปกรณภายในสถานีวิทยุมีปญหาจะมีชางที่ชํานาญภายนอกเขามาดูแลซอมแซม

ตอไป และสวนของทรัพยากรบุคคลที่มีหนาที่เปนผูจัดรายการยังไมเพียงพอในการทํางาน กลาวคือ   

ผูจัดรายการที่มาจากหนวยงานราชการยังมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการทําหนาที่ประชาสัมพันธ 

เน่ืองจากในบางคร้ังนักประชาสัมพันธในหนวยงานราชการไมมี เวลาวางที่ ตรงกับตาราง              

การออกอากาศของสถานี จึงไมสามารถเขามาประชาสัมพันธขาวสารเพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุ

ได”  

ผูจัดรายการกลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานภายในสถานีวิทยุ 

ชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามวา “สวนใหญจะเกิดปญหาในชวงการจัดรายการ กรณี   

ผูฟงโทรศัพท เขามาพูดคุยในรายการ เชน ผูฟ งโทรศัพท เขามาพูดคุยในเรื่องที่ ไม เหมาะสม           

เรื่องการเมือง ความคิดเห็นสวนตัวที่อาจทําใหเกิดผลกระทบเสียหายตามมา ในเหตุการณ น้ี            

ผูจัดรายการจะตองตัดบทพูดของผูฟงเพ่ือสลับสายพูดคุยสวนตัว ซึ่งไมสามารถที่จะออกอากาศได 

และในบางครั้งผูจัดรายการตองรวมจัดรายการกับพระภายในหองออกอากาศเพียงตามลําพัง        

ในกรณีน้ีทําใหเกิดเปนปญหาความไมเหมาะสมไดเชนกัน” 

 

4.1.4 สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลําน้ําโดม  

 

การวิจัยสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ผู วิจัยไดทําการ 

สัมภาษณ พระอาจารยเอกฤทธ์ิ บุณฑริก ผู อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม         

นายมั่น บุญรัก ทําหนาที่คณะกรรมการ และพระทศพร วิลานันท ทําหนาที่เจาหนาที่รายการ        

ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
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4.1.4.1 ความเปนมาของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลําน้ําโดม 

 

สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม เริ่มออกอากาศเมื่อปพ.ศ. 2553 บนคลื่น 

ความถี่  103 .50 MHz ต้ังอยูภายในวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม หมู  11 ตําบลเมืองศรีไค          

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 บริหารงานโดยพระอาจารยเอกฤทธ์ิ บุณฑริก 

 

 

ภาพที่ 4.12 สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

 

สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมมีวัตถุประสงคในการออกอากาศเพ่ือ      

มุงเนนใหคนในชุมชนมีความสุขในการรับฟงธรรมะ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ

กิจกรรมของชุมชนใหคนในชุมชนและอําเภอใกลเคียงไดรับรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

4.1.4.2 สภาพการณดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร 

งบประมาณ และทรัพยากรดานอุปกรณเทคโนโลยีของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลําน้ําโดม 

 

ตารางที่ 4.10 

 

สภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม  

ประเด็น สรุปผล 

สภาพการณการกระจายเสียงแบบอนาล็อก 

- การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

- โครงสรางองคกร 

 

 

- วัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชน 

 

- ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

- การตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

- สถานีวิทยุดําเนินการบริหารภายใตการดูแลของ

บุคลากรวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม และผูนําใน

ชุมชน  

- โครงสรางองคกร จํานวนผูบริหารงานเปนไปตามที่

ระเบียบกฎหมายกําหนดไว ซึ่งมีผูทํางานบริหาร

สถานีหลัก 7 คน 

- เผยแพรเน้ือหาการออกอากาศเร่ืองธรรมะ และ

ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชนเปนหลัก 

- บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานเปนบุคลากรภายในวัด

ปาหวยขาวสารเจริญธรรม และบุคลากรภายใน

ชุมชนที่มีจิตอาสาเขามารวมทํางานกับสถานีวิทยุ

ชุมชน  

- เทปเน้ือหาที่จะนําออกอากาศจะมีการตรวจสอบ 

คัดกรองทุกครั้ ง และสถานี วิทยุจัดทํ ารายงาน

ประเมินผลทุกป 

- มีปญหาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของวิทยุชุมชน  

 

จากตารางสรุปสภาพการณสถานีวิทยุอารยธรรมลํานํ้าโดม พบวา สถานีวิทยุ 

ชุมชนมีการบริหารจัดการสถานีภายใตการดูแลของวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม ซึ่งเปนสถานที่

ศูนยกลางของชุมชนประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและเขาถึงไดงาย จึงสงผลใหผูที่เขามาทํางาน

รวมกับสถานีเปนบุคลากรภายในชุมชนเอง แตเน่ืองจากการทํางานรวมกับสถานีวิทยุชุมชนไมมีการ

วาจาง หรือไมมีคาตอบแทนใหกับผูทํางาน จึงสงผลใหบุคลากรไมเพียงพอตอการทํางาน ฉะน้ัน



87 
 

ผูอํานวยการสถานีจึงไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรของสถานี โดยจะเห็นไดจากโครงสรางของ

องคกรสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ตอไปน้ี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ผังโครงสรางองคกรสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

 

องคกรสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมเปนสถานีวิทยุที่บริหารงานรวมกัน 

ของคนในชุมชนกับพระในวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม ฉะน้ัน คณะกรรมการที่ถูกแตงต้ังขึ้นจึงเปน

ชาวบานและพระในวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนมีรูปแบบตาม

โครงสรางองคกรทั่วไปเปนหลัก แตมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับทรัพยากรบุคคล    

ที่มีอยู โดยผูที่มีหนาที่ดูแลสถานีวิทยุชุมชนเปนผูที่มีช่ือในคณะกรรมการ ที่กําหนดตามโครงสราง   

ขององคกร คือ พระในวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม จํานวน 2 รูป และเปนบุคลากรภายในชุมชน

จํานวน 5 คน โดยมีหนาที่ ดังน้ี พระอาจารยเอกฤทธ์ิ บุณฑริก วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี ทําหนาที่ผูอํานวยการสถานี พระทศพร วิลานันท ทําหนาที่เจาหนาที่รายการ และ   

หน าที่ กรรมการบ ริหารสถานี  5 คนประกอบดวย นายมั่ น  บุญ รัก  นายเศรษฐ  สิท ธิโชค               

นายฟอง วงมาเกษ และนายจรูญ คําลีมัด ซึ่งจบวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษา   

ปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามลําดับ บุคลากรของสถานีวิทยุชุมชนไมมีความรูความสามารถในการ

ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนมากอน  ผูที่มีหนาที่ภายในสถานีวิทยุชุมชนไมวาจะดวยตําแหนงใด   

ทุกคนไดเรียนรูการทํางานโดยการปฏิบัติจริงภายในสถานีวิทยุชุมชน พรอมกับการเขารวมประชุม  

กับหนวยงานภาครัฐในการจัดการดูแลสถานีวิทยุชุมชน การรวมจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนเขาวัด   

และสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด 

 

 

ผูอํานวยการสถานี 

กรรมการบริหาร 

สถาน ี

เจาหนาท่ีรายการ 

กรรมการบริหาร 

สถาน ี

กรรมการบริหาร 

สถาน ี

กรรมการบริหาร 

สถาน ี

กรรมการบริหาร 

สถาน ี
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ผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมสวนใหญเปนพระวัดปาหวย 

ขาวสารเจริญธรรม เปนผูจัดรายการและผลิตรายการหลัก เพ่ือใหความรูในเรื่องของศาสนา อาทิ  

การเทศนาถึงสิ่งที่พึงกระทําและสิ่งที่ไมพึงกระทํา การทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม การดํารงตน 

ใหอยูในศีลหา เปนตน และในบางครั้งก็มีผูจัดรายการของชุมชนเขามารวมใหความรูในเรื่องที่เกิด

ประโยชนตอชุมชน ในเรื่องการประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน วาดวยเร่ืองการจัดกิจกรรม

ภายในชุมชน ขาวสารการซอมแซมถนนภายในชุมชน เปนตน 

นอกจากน้ีผูอํานวยการสถานีและเจาหนาที่รายการจะมีหนาที่ตรวจสอบคัดกรอง 

เทปเน้ือหาทุกคร้ัง กอนออกอากาศเพ่ือความถูกตองของเน้ือหา ปองกันการโฆษณาแอบแฝง และ

เน้ือหา ที่ไมเหมาะสมอาจสรางใหเกิดความแตกแยกในสังคม เพ่ือไมใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

สวนใหญสถานีออกอากาศโดยการเปดเทปเปนหลัก จึงมีการตรวจสอบเน้ือหาที่รัดกุมกอน           

จะออกอากาศ และสถานีไดจัดทํารายงานประเมินผลสงสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ทุกปที่ทําการตอใบอนุญาตทําการสถานีวิทยุชุมชน 

 ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดกลาววา “ปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารงานของสถานี

วิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม คือ ปญหาในเรื่องขอกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสถานีวิทยุ

ชุมชน เพราะทุกคร้ังที่จะดําเนินการตอใบอนุญาตสถานีก็จะเกิดความลาชา หรือเวลาเกิดปญหากับ

เสารอากาศของสถานี ออกอากาศไมได ก็ไมรูจะตองดําเนินการแจงเรื่องไปยังหนวยงานไหน เพราะ

ผู อํานวยการและคณะกรรมการบริหารสถานีไม ไดมี พ้ืนฐานในเรื่องของระเบียบกฎหมาย              

จึงเปนปญหาหลักในการบริหารงาน ฉะน้ัน สถานีวิทยุชุมชนจึงตองแกปญหาในสวนน้ีเปนพิเศษ     

คือ คณะกรรมการตองศึกษาเรื่องของกฎหมายเพ่ิมเติม แลวนํามาคุยกัน ประชุมกัน เพ่ือจะสามารถ

ดูแลสถานีวิทยุชุมชนไดตอไป”  

ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดกลาวตอไปวา “คาใชจายเปนปญหาหลักของ 

สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม เพราะสถานีวิทยุชุมชนไมมีเงินทุน หรือไมมีรายไดที่ไดจากการ

ผลิตรายการในสวนน้ี ในปจจุบันเฉลี่ยแลวรายจายคาไฟเดือนละ 4,000 บาทโดยประมาณ และ     

คาซอมบํารุงปละ 50,000-100,000บาท แลวแตกรณีการแกปญหาของเคร่ืองออกอากาศ รายจายน้ี

คอนขางสูง จึงจําเปนตองมีเงินทุนในการสนับสนุน ฉะน้ันเงินทุนที่นํามาใชจายภายในสถานีวิทยุ

ชุมชนจึงเปนเงินทุนที่ไดจากการบริจาคผานวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม เงินบริจาคเดือนละ    

1,000 บาท ถึง 3,000 บาท โดยประมาณ แตบางเดือนก็ไมมีเงินบริจาคเลย นอกจากเงินบริจาคจะ

เปนเงินทุนสนับสนุนแลวยังมีการจัดผาปาทุกป เงินสนับสนุนจากการจัดผาปาเฉลี่ยปละ 80,000 บาท

โดยประมาณ แตในทุกปเงินสนับสนุนมียอดไมแนนอน ทําใหตองแกปญหาคาใชจายในเบ้ืองตนที่

คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนไดดําเนินการน่ันคือ การเลือกชวงเวลาออกอากาศใหกับสถานีวิทยุ

ชุมชน ออกอากาศในชวงเวลาเชาและเย็น สวนชวงเวลากลางวันจะปดสถานีวิทยุช่ัวคราว           



89 
 

การแกปญหาเชนน้ีจะสามารถชวยลดคาใชจาย คาไฟไดพอสมควร หลักๆสถานีวิทยุตองสามารถอยู

ได” 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 การสัมภาษณผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนอายธรรมลํานํ้าโดม 

 

4.1.4.3 สภาพการณการนาํเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนอายธรรม         

ลําน้ําโดมในระบบอนาล็อก 

 

ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาอารยธรรมลํานํ้าโดมมีชวงเวลา 

ออกอากาศ คือ เวลา 03.00-22.00 น. ซึ่งผังรายการจะระบุชวงเวลาที่สถานีออกอากาศ 2 ชวง และ

ชวงเวลาที่ปดสถานี 2 ชวง กลาวคือ ในชวงเวลา 03.00 – 08.00 น. และชวงเวลา 16.00 – 22.00 น.

เปนชวงเวลาออกอากาศของสถานี รูปแบบการออกอากาศเปนชวงเวลาเชนน้ี เปนแนวทางในการ

ควบคุมคาใชจายของสถานี เพ่ือใหสถานีสามารถอยูรอดได โดยสามารถศึกษารายละเอียดรายการ

และชวงเวลาการออกอากาศตามผังรายการ ดังตอไปน้ี 
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ผังรายการประจําสปัดาหของสถานีวิทยชุุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน “อารยธรรมลําน้ําโดม” 

ลําดับ เวลา วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 

1 03.00 น. 

- 

07.00 น. 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

2 07.00 น. 

- 

08.00 น. 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

ชวงเวลา 08.00 น. - 16.00 น.    ปดสถาน ี

3 16.00 น. 

- 

19.00 น. 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

4 19.00 น. 

- 

20.00 น. 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

1.ขาวสาร 

2.การขาวสาร 

3.ภาษาราชการ 

5 20.00 น. 

- 

22.00 น. 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

1.ฟงธรรม 

2.การศึกษา วัฒนธรรม 

3.ภาษาทองถิ่น 

หมายเหตุ หมายเลข 1 คือ ช่ือรายการ หมายเลข 2 คือ ประเภทรายการ หมายเลข 3 คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

ตารางที่ 4.11 ผังรายการสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม
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จากการวิจัยขอมูลผังรายการพบวา ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุมีชวงเวลา 

ออกอากาศ 2 ชวงเวลา คือ เวลา 03 .00-07 .00 น. และเวลา 16.00-21.00 น. ซึ่ งสัดสวน            

การจัดรายการแบงออกเปน 2 สวน คือ ประเภทรายการสงเสริมความรู การศึกษา จริยธรรม 

ศิ ลป วัฒ นธรรม  เป นการผลิตรายการออกอากาศด วยตน เอง จัดรายการโดย เป ด เทป                   

มิใชการออกอากาศสด คิดเปนสัดสวนรอยละ 75 และประเภทรายการขาวสาร เปนการเช่ือมโยง

สัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 25  

ผังรายการสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม มีรายการทั้งหมด 5 รายการ    

เปนรายการธรรมะ 3 รายการ หรือ 3 ชวงเวลาของทุกวัน และรายการขาว 2 รายการ และเมื่อผูวิจัย

ไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแลว สามารถสรุปรูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรม

ลํานํ้าโดม ไดตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.12 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

 

 

 

ประเด็น สรุปผล 

รูปแบบรายการการกระจายเสียงแบบ

อนาล็อก 

- วัตถุประสงคของรายการ 

 

- เน้ือหารายการที่นําเสนอ 

 

 

- กลุมเปาหมายหรือกลุมผูฟง 

 

- ผลตอบรับจากกลุมผูฟง 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุกระจายขอมูล ประชาสัมพันธ

กิจกรรมภายในชุมชนและใหความรูเรื่องธรรมะ 

- เน้ือหารายการมุงเนนใหคนในชุมชน มีความสุขใน

การรับฟงธรรมะและประชาสัมพันธกิจกรรมภายใน

ชุมชน  

- กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเนนกลุม

ผูฟงเปนประชาชนในชุมชนเปนหลัก 

- ผูฟงใหการตอบรับเปนอยางดี รายการของสถานีเปน

ที่ช่ืนชอบของผูฟง สถานีวิทยุเปนที่รูจักมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.12 

 

การนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม(ตอ) 

 

รูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมออกอากาศในระบบ 

อนาล็อก มีวัตถุประสงครายการเพ่ือนําเสนอใหความรูเรื่องธรรมะ เทศนาธรรม บรรยายธรรม        

มุงใหความรูเร่ืองธรรมะพูดใหผูฟงเขาใจงาย เชน การใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ใหละความช่ัว 

ทําความดี และนําเสนอรายการสวดมนตทําวัตรเย็น ฟงธรรมะกอนนอน พรอมแนะนําวิธีการน่ังสมาธิ 

มุงเนนใหคนในชุมชน มีความสุขในการรับฟงธรรมะ เพราะเมื่อฟงธรรมะแลวจะเปนสาเหตุใหเกิด

สํานึกกลัวบาป อยากเลิกทําความช่ัว เปลี่ยนมาทําความดี ซึ่งจะสงผลใหคนในชุมชนมีความสงบ

รมเย็น และนอกจากน้ีสถานียังมีการประชาสัมพันธงานจากหนวยงานราชการที่สงมายังสถานีวิทยุ

ชุมชนในบางครั้ง เชน เทศบาลตําบลสงเอกสารการประชาสัมพันธการกอสรางศาลาริมทางมาให

สถานีชวยประชาสัมพันธระดมหาแรงงานเขาไปชวยกันกอสราง เปนตน และกลุมผูฟงเปาหมายที่

รายการคาดหวังไว คือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเนนกลุมผูฟงเปนประชาชนวัยกลางคนขึ้นไปในชุมชน

เปนหลัก  

ผูจัดรายการกลาววา “รายการของสถานีวิทยุชุมชนไดรับผลตอบรับที่ดีมากจาก 

ผูฟงรายการที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย คนอายุชวงวัยกลางคนขึ้นไปจะรับฟงในชวงเชา 

และกอนนอน ผูฟงรายการมีหลากหลายอาชีพ เชน ขาราชการ ชาวไร ชาวนา เปนตน ซึ่งผลตอบรับ

จากผูฟงสามารถวัดไดจากการเขารวมงานกิจกรรมที่ทางสถานีวิทยุชุมชนไดจัดข้ึนคือกิจกรรม นัดพบ

กับผูฟงรายการ กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นปละสองคร้ังในชวงระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 

ในบางครั้งมีผูเขารวมกิจกรรมมากถึง 2,000 คน ซึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธของสถานีวิทยุเอง และ

การบอกตอๆกันของกลุมคนที่นับถือ และอยากทําบุญรวมกัน การจัดกิจกรรมเปนรูปแบบงานบุญเพ่ือ

หารายไดบํารุงสถานี เปนกิจกรรมพบกันระหวางผูจัดรายการกับผูฟงรายการไปในตัว ผูที่รับฟง

รายการวิทยุไดเดินทางเขามาในวัด เพ่ือมีสวนรวมกับกิจกรรมงานบุญของวัด ฟงเทศนามากขึ้น       

ประเด็น สรุปผล 

ทรัพยากรในการผลิตรายการ 

- ความพรอมดานอุปกรณ 

 

- ความพรอมดานบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

 

- อุปกรณ ภายในสถานี วิท ยุชุมชนมีความพรอม

สามารถใชงานในการออกอากาศไดเปนอยางดี 

- ทรัพยากรบุคคลเพียงพอตอการทํางาน 

- ไมมีปญหาในดานการทํางาน 
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ผูที่เขามาไดพูดถึงรายการของสถานีวิทยุที่ออกอากาศ บางคนไดเปลี่ยนตัวเองใหดีขึ้น เชน คนที่ด่ืม

เหลา ก็เลิกเหลา เน่ืองจากไดฟงเทศนาจากรายการวิทยุที่ออกอากาศไป และผูฟงไดมีโอกาสพบปะกับ

ผูจัดรายการ แลกเปลี่ยนความรูกัน การจัดกิจกรรมเชนน้ีเปนการตรวจสอบผลตอบรับจากผูฟงที่มีตอ

รายการดวย” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 กิจกรรมพบปะผูฟงของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม จากเฟซบุค

วัดปาหวยขาวสารเจริญธรรมอุบลราชธานี. 

ผูจัดรายการไดใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการภายในสถานี วา  

“อุปกรณในสถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมในการออกอากาศทุกคร้ัง อุปกรณไมมีปญหาในการใชงาน 

ไมมีปญหาดานคลื่นสัญญาณในการออกอากาศ เน่ืองจาก คณะผูทํางานดูแลอุปกรณภายในสถานีวิทยุ

ชุมชนตลอดเวลา ในดานทรัพยากรบุคคลคิดวาตอนน้ีเพียงพอตอการทํางาน เพราะรายการที่ผลิต

ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนไมใชรายการที่จัดออกอากาศสด อีกทั้งสถานีวิทยุชุมชนมีชวงเวลา

ออกอากาศที่กําหนดไวตามสัดสวนเพียง 2 ชวงเทาน้ัน จึงไมตองใชทรัพยากรบุคคลในการทํางานมาก 

และในระยะเวลา 1 สัปดาหที่มีการออกอากาศจะมีพระสงฆในวัด คือ ทานพระผูอํานวยการ และ

อาตมา ทําหนาที่เปดปดเทปที่ออกอากาศ และดูแลอุปกรณเคร่ืองสงสัญญาณ เฉลี่ยแลวกสัปดาหละ 

1 คน เรื่องบุคคลากรจึงไมเปนปญหาในการทํางานของสถานี  และในตอนน้ีการทํางานก็ไมพบปญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยเหตุที่สถานีไมไดออกอากาศสด แตเปนการออกอากาศในรูปแบบของการ

อัดเทป ผูอํานวยการสถานี และเจาหนาที่รายการจะมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาวามี

เน้ือหาที่แฝงโฆษณาหรือไม มีขอความสรางความแตกราวในสังคมไหม หากพบปญหาเหลาน้ันก็จะ

ระงับเทปออกอากาศน้ันไป” 
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4.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี    

ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และการนําเสนอเนื้อหา 

 

4.2.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนอุบล        

คนเหลาเสือฮักแพง ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณและการ

นําเสนอเนื้อหา 

 

4.2.1.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

อุบลคนเหลาเสือฮักแพง ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

  ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮัก

แพงสามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.13 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

ประเด็น สรุปผล 

- การรับรูถึงนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล 

 

- การวางแผนนโยบายเพ่ือตอบรับการสง

สัญญาณระบบดิจิทัล 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่นําเสนอ 

 

 

- ไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบทที่รัฐบาลไดวางแผน

ไว และไมทราบถึงวัตถุประสงคในการเปลี่ยนผาน

วิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล  

- ยังไมมีการวางแผนในการดําเนินงานตามนโยบาย

การเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล 

- รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่

กฎหมายกําหนดไว และเน้ือหาที่จะนําเสนอตองมี

เพ่ิมมากขึ้น รายการตองมีความหลากหลาย 
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ตารางที่ 4.13 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง(ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- ความพรอมในดานเทคโนโลยี ความรูทาง

เทคนิค 

 

 

- ความพรอมดานงบประมาณคาใชจาย 

- ยังไมมีความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยีใหม

เน่ืองจากสถานีวิทยุยังไมไดเปลี่ยนระบบใชวิทยุ

ดิจิทัล อีกทั้งบุคลากรยังไมมีความรูในการใชงานวิทยุ

ดิจิทัล 

- สถานี วิท ยุมีความพรอมในด านงบประมาณ

คาใชจายที่เพียงพอเพ่ือนํามาจัดซื้ออุปกรณใหมใน

ระดับหน่ึง แตคาใชจายก็ยังเปนปญหาอยู 

 

ความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงในการปรับตัวเพ่ือเปลี่ยน 

ผานของสถานีวิทยุชุมชนจากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ในเบ้ืองตนผูอํานวยการสถานีกลาววา     

“ไมเคยทราบถึงนโยบาย แผนแมบท และวัตถุประสงคการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบ

ดิจิทัลที่ชัดเจนเลย แตพอจะทราบขาวคราวๆจากสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับนโยบายในการเปลี่ยนระบบ

โทรทัศนและวิทยุไปสูระบบดิจิทัล โดยไดเริ่มการเปลี่ยนผานระบบโทรทัศนแลว แตยังไมทราบขอมูล

ในการเปลี่ยนผานระบบวิทยุ ซึ่งในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนยังไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค     

ในการดําเนินงานเพ่ือใหตอบรับกับนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุอนาล็อกไปสูวิทยุระบบดิจิทัล เพราะ

หากจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคแผนงานของสถานีวิทยุชุมชน ตองไดรับความรูเร่ืองของกฎระเบียบ

สําหรับสถานีวิทยุชุมชนที่ตองออกอากาศในระบบดิจิทัลโดยละเอียดกอน จึงจะสามารถเปลี่ยน

วัตถุประสงคได และแผนงานใหมของสถานีวิทยุชุมชนจะตองเกิดข้ึนเมื่อสถานีวิทยุชุมชนมีความ

พรอมในการเปลี่ยนแปลงแลวเทาน้ัน” 

แตอยางไรก็ตาม ผูอํานวยการสถานีไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา “ในตอนน้ีก็พยายามที่       

จะศึกษาเรื่องของวิทยุระบบดิจิทัลบาง ในเรื่องของความสําคัญของวิทยุระบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง

ของระบบดิจิทัลในสังคมไทย และใหชางเทคนิค กับบุคลากรภายในสถานีไปทําการศึกษา          

เรื่องของการทํางาน ขอดี ขอเสียของการสงสัญญาณ และการรับสัญญาณวิทยุระบบดิจิทัล เพราะ

หากสถานีวิทยุ มีการเปลี่ยนแปลง จะไดนําความรูที่ศึกษาน้ีเปนแนวทางในการวางแผนนโยบาย

ตอไป” 
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หากสถานีวิทยุสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงไดเปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัล  

รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว และเน้ือหาหลักของสถานีวิทยุที่จะนําเสนอตองมี

เน้ือหาที่เพ่ิมมากขึ้น มีรายการที่หลากหลาย เพ่ืออรรถรสในการรับฟง เพราะหากสถานีวิทยุนําเสนอ

รายการเดิม เน้ือหาเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะทําใหเกิดผลกระทบไมมีผูติดตามรายการ     

การนําเสนอขาวสารของสถานีก็จะไมเกิดประโยชนตอชุมชน  

ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดกลาวตอไปวา “ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนอุบล 

คนเหลาเสือฮักแพง ยังไมมีความพรอมในดานเทคโนโลยี ดานความรูทางเทคนิคของการสงสัญญาณ

วิทยุระบบดิจิทัล เน่ืองจากกลุมผูทํางานหลักภายในสถานีวิทยุชุมชนไมมีความรูทางเทคนิคของวิทยุ

ระบบดิจิทัล คาดวาหากสถานีวิทยุเปลี่ยนไปใชระบบดิจิทัล การทํางานฝายเทคนิคในระยะแรกอาจจะ

เปนปญหาหลักในการอากาศ แตอยางไรก็ตาม กลุมผูทํางานก็พรอมที่จะศึกษา และเรียนรูเทคนิคการ

ทํางานของอุปกรณสําหรับวิทยุระบบดิจิทัล เพ่ือที่จะใชงานอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ” 

สุดทายผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดเนนถึงปญหาหลักในการเปลี่ยนผานจาก 

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลวา“ปญหาในดานงบประมาณเปนปญหาหลักในตอนน้ี เพราะ

คาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณใหมคอนขางสูง สถานีวิทยุมีความพรอมดานงบประมาณคาใชจายเพ่ือ

ซื้ออุปกรณสําหรับการออกอากาศวิทยุในระบบดิจิทัลในระดับหน่ึงเทาน้ัน แตหากคาใชจายที่ตองใช

จริงมีมูลคาที่สูงกวางบประมาณที่ต้ังไว ก็จะปดทําการสถานี” 

 

4.2.1.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

อุบลคนเหลาเสือฮักแพง ดานการนําเสนอเนื้อหา 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานี 

วิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงสามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.14 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสู วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน      

อุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

ประเด็น สรุปผล 

- ความพรอมในดานอุปกรณการกระจาย

เสียงในระบบดิจิทัล 

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรู  ความ

เช่ี ยวชาญ ในการทํ างาน เกี่ ย วกั บการ

กระจายเสียงระบบดิจิทัล 

- การวางแผนรูปแบบรายการ เน้ือหา

รายการที่ตองการนําเสนอ 

 

- สถานีวิทยุยังไมมีความพรอมในดานอุปกรณการ

กระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

- บุคลากรในสถานีวิทยุยังไมมีความรูเกี่ยวกับการ

ทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

 

- รูปแบบรายการจะเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด 

เน้ือหารายการที่จะนําเสนอการประชาสัมพันธ ขอมูล

ข าวสารสู ชุมชน เชน เคย และมี เน้ื อหาบัน เทิ ง

สอดแทรกในรายการดวย 

 

ความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบดิจิทัลของผูทํางาน 

ภายในสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง ผูจัดรายการใหความเห็นวา “ในขณะน้ีสถานียังไมมี

ความพรอมในดานอุปกรณการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเลย และบุคลากรในสถานีที่เปนหลัก     

ในการทํางาน ก็ไมมีความรูเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัลเลย แตหากสถานีวิทยุชุมชนจะเปลี่ยนแปลง

ระบบวิทยุใหมก็พรอมที่จะเรียนรูในสิ่งใหมๆ พรอมที่จะพัฒนาตนเองไปกับสถานีวิทยุชุมชนเสมอ” 

และในสวนของชางเทคนิคไดกลาววา “ตอนน้ีก็มีโอกาสศึกษาเรื่องของวิทยุระบบดิจิทัลมาบาง      

เชน ไดติดตามขาวการพัฒนาระบบดิจิทัลจากอินเทอรเน็ต แตยังไมไดศึกษาถึงการใชงานเครื่องมือ

อุปกรณ เพราะคิดวาถาเราจะใชอุปกรณดิจิทัลไดเราตองเรียนรูจากอุปกรณจริง และคิดวายังไมมี

ความชํานาญในการทํางานเกี่ยวกับระบบดิจิทัลมากพอที่จะปฏิบัติงานไดในตอนน้ี”  

ผูจัดรายการไดใหขอมูลที่คาดการณไวในอนาคตวา “หากสถานีวิทยุชุมชนอุบลคน 

เหลาเสือฮักแพง มีการเปลี่ยนแปลงไปสูการออกอากาศระบบวิทยุดิจิทัล รูปแบบรายการที่สถานี     

จะดําเนินการใหเปนไปตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว เน้ือหารายการที่ตองการจะนําเสนอคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยน

เน้ือหาเพ่ือใหมีประโยชน มีสาระตอชุมชนมากย่ิงข้ึน เชน เพ่ิมเน้ือหาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ให

ความรูเร่ืองครอบครัว เปนตน อีกทั้งรายการจะมีความชัดเจนในดานการประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสารสูชุมชน เชน ประชาสัมพันธขาวสารบอยข้ึน แจงรายละเอียดใหกับผูฟงใหชัดเจน วากิจกรรม
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จัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และรายการจะมีเน้ือหาบันเทิงสอดแทรกกับสาระ การประชาสัมพันธ

ขาวสารผสมกันไป เพ่ือเปนประโยชนและเพ่ิมอรรถรสใหกับผูฟง”  

 

4.2.2 ความพรอมในการเปลีย่นผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน      

วิทยุ เพื่ อการศึกษา R-TECH RADIO ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร

งบประมาณและการนําเสนอเนื้อหา 

 

4.2.2.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุเพื่อ 

การศึกษา R-TECH RADIO ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

ตารางที่ 4.15 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO  

ประเด็น สรุปผล 

- การรับรูถึงนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล 

 

- การวางแผนนโยบายเพ่ือตอบรับการสง

สัญญาณระบบดิจิทัล 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่นําเสนอ 

 

 

- ความพรอมในดานเทคโนโลยี ความรูทาง

เทคนิค 

 

 

- ความพรอมดานงบประมาณคาใชจาย 

- ไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบทที่รัฐบาลไดวางแผน

ไว แตทราบถึงวัตถุประสงคเล็กนอยในการเปลี่ยน

ผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล  

- ยังไมมีการวางแผนในการดําเนินงานตามนโยบาย

การเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล 

- รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่

กฎหมายกําหนดไว เน้ือหาหลักของสถานีวิทยุที่จะ

นําเสนอจะยังคงเนนเน้ือหาการศึกษาเชนเดิม 

- ยังไมมีความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยีใหม 

เน่ืองจากสถานีวิทยุยังไมไดเปลี่ยนระบบใชวิทยุ

ดิจิทัล อีกทั้งบุคลากรยังไมมีความรูในการใชงานวิทยุ

ดิจิทัล 

- สถานีวิทยุไมมีความพรอมในดานงบประมาณ

คาใชจายที่เพียงพอเพ่ือนํามาจัดซื้ออุปกรณใหม 
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ความพรอมของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ในการปรับตัวเพ่ือ 

เปลี่ยนผานของสถานีวิทยุชุมชนจากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ในเบ้ืองตนผูอํานวยการสถานีได

กลาววา “ทางสถานีวิทยุชุมชนไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบทการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสู

ระบบดิจิทัล แตรับทราบถึงวัตถุประสงคของการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลบาง

เล็กนอย จากการติดตามขาวสารผานทางโทรทัศน แตยังไมทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจน เพราะไมได

รับการประชาสัมพันธจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ    

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เน่ืองจากสถานีวิทยุไมไดรับขอมูลในการเปลี่ยนผานที่ชัดเจน จึงไมมี

แผนที่จะดําเนินงานเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายใหมน้ี การดําเนินยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม”  

ผูอํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ไดกลาวตอไปวา        

“หากไดเปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัล รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว โดยเน้ือหา

หลักที่จะนําเสนอยังคงเนนเน้ือหาในดานเด็ก เยาวชน และการศึกษาเชนเดิม เพราะวัตถุประสงคหลัก

ที่ ทํ าการกอ ต้ั งสถานี วิทยุ ชุมชนเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ขึ้นมา เน่ืองจากตองการ

ประชาสัมพันธใหขอมูลความรูเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และการศึกษาใหกับคนในชุมชนไดรับรูเปนหลัก”  

เรื่องสถานีวิทยุชุมชนระบบดิจิทัลเปนเรื่องใหมของบุคลากรภายในสถานีวิทยุ    

เพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO บุคลากรจึงไมมีความรูในดานน้ีโดยเฉพาะ แตหากสถานีมีโอกาสใช

งานระบบดิจิทัลในการออกอากาศวิทยุ บุคลากรภายในสถานีวิทยุก็พรอมที่จะปรับตัวเพ่ือใหมีความรู

เรื่องเทคโนโลยีใหมใหมากขึ้นเพ่ือที่จะใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด  

นอกจากน้ีผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดกลาวถึงปญหาหลักในการเปลี่ยนผาน 

ของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO จากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลวา “ปญหาหลัก

ของสถานีวิทยุในตอนน้ีคือ ปญหาในดานงบประมาณคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณใหม เน่ืองจาก

สถานีวิทยุชุมชนเปนสถานีวิทยุที่ไมมีรายได งบประมาณคาใชจายในปจจุบันเปนงบประมาณที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษสนับสนุนอยู แตหากตองทําการเปลี่ยนอุปกรณในการออกอากาศวิทยุ

ใหมก็จะทําใหกระทบตอคาใชจาย จึงตองวิเคราะหถึงความคุมคาในการเปลี่ยนผาน หากไมคุมคากับ 

เงินที่จะลงทุนสถานีวิทยุ R-TECH RADIO ก็จะปดทําการสถานี” 
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4.2.2.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุเพื่อ 

การศึกษา R-TECH RADIO ดานการนําเสนอเนื้อหา 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานี 

วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO สามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.16 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 

R-TECH RADIO 

ประเด็น สรุปผล 

- ความพรอมในดานอุปกรณการกระจาย

เสียงในระบบดิจิทัล 

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรู ความ

เช่ียวชาญ ในการทํ างาน เกี่ ยวกับการ

กระจายเสียงระบบดิจิทัล 

- การวางแผนรูปแบบรายการ เน้ือหา

รายการที่ตองการนําเสนอ 

- สถานีวิทยุยังไมมีความพรอมในดานอุปกรณการ

กระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

- บุคลากรในสถานีวิทยุยังไมมีความรูเกี่ยวกับการทํางาน

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

 

- ขาวสาร ประชาสัมพันธ และรายการเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชน ยังมีความสําคัญในการนําเสนอ จึงจะยึดรูปแบบ 

เน้ือหารายการเดิมในการนําเสนอเน้ือหา 

 

ผูจัดรายการไดกลาวถึงความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบ 

ดิจิทัล ของผูทํางานภายในสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO วา “ในขณะน้ีสถานีวิทยุยังไมมี

ความพรอมในดานอุปกรณการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และบุคลากรในสถานีวิทยุยังไมมีความรู

เก่ียวกับการทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล แตหากมีการเปลี่ยนแปลงไปสูวิทยุ

ดิจิทัล ในสวนของผูทํางานมีความตองการใหผู อํานวยการสถานีวิทยุมีการจัดอบรมใหความรู         

ในดานการทํางานการจัดรายการสถานีวิทยุในระบบดิจิทัลเพ่ือใหผูทํางานมีความรู ความเช่ียวชาญ      

ขั้นพ้ืนฐานในการทํางานตอไป”  
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หากสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO มีการเปลี่ยนแปลงไปสู             

การออกอากาศระบบวิทยุดิจิทัล ผูทํางานจําเปนตองมีการวางแผนรูปแบบรายการจะนําเสนอตอไป     

ซึ่งผูจัดรายการใหความเห็นวา “รายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนยังมีความสําคัญที่จะนําเสนออยู 

เน่ืองจาก ยุคสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนไปอยารวดเร็ว ลวนมีสิ่งย่ัวยุทั้งในทางที่ดีและไมดี ฉะน้ัน       

ในฐานะที่เราเปนผูใหญเราตองใหความใสใจกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนใหมาก 

เพ่ือที่จะไดช้ีแนะแนวทางที่ถูกที่ควรใหกับพวกเขาได ซึ่งเน้ือหารายการก็จะเนนใหความรูเกี่ยวกับ  

การใชชีวิตที่ดี และใหคําปรึกษาอยางมีสาระสําหรับเด็กและเยาวชนเปนหลัก เชน การใหคําปรึกษา

เรื่องการเรียน คําปรึกษาเร่ืองเพ่ือน และเรื่องครอบครัว เปนตน เพ่ือทําใหผูฟงรายการเกิดความผอน

คลาย เหมือนมีเพ่ือนคอยพุดคุยและรับฟงใหคําปรึกษาได และจะมีการปรับเน้ือหารายการตางๆ    

ใหมีความทันสมัย มีความนาสนใจในเน้ือหาที่นําเสนอเพ่ิมมากขึ้น และสรางความหลากหลายใหกับ

ผูฟงอยูเสมอ” 

 

4.2.3 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร

งบประมาณและการนําเสนอเนื้อหา 

 

4.2.3.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร

งบประมาณ 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม สามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ตารางที่ 4.17 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

ประเด็น สรุปผล 

- การรับรูถึงนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล 

 

- การวางแผนนโยบายเพ่ือตอบรับการสง

สัญญาณระบบดิจิทัล 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่นําเสนอ 

 

 

- ความพรอมในดานเทคโนโลยี ความรูทาง

เทคนิค 

 

- ความพรอมดานงบประมาณคาใชจาย 

- ไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบทที่รัฐบาลไดวางแผน

ไว และไมทราบถึงวัตถุประสงคในการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล  

- ยังไมมีการวางแผนในการดําเนินงานตามนโยบาย

การเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล 

- รูปแบบรายการจะปรับ เปลี่ ยนตามสัดส วนที่

กฎหมายกําหนด เน้ือหาหลักของสถานีวิทยุที่จะ

นําเสนอเปนเน้ือหาในดานหลักธรรมคําสอนเชนเดิม 

- ไมมีความพรอมดานอุปกรณใหม เพราะสถานีวิทยุยัง

ไมไดเปลี่ยนใชระบบดิจิทัล และบุคลากรยังไมมีความรู

ในการทํางานวิทยุดิจิทัล 

- สถานีวิทยุมีความพรอมในดานงบประมาณคาใชจาย

ที่เพียงพอเพ่ือนํามาจัดซื้ออุปกรณใหมในระดับหน่ึง 

 

ความพรอมของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ในการปรับตัวเพ่ือ 

เปลี่ยนผานของสถานีวิทยุชุมชนจากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ผู อํานวยการกลาววา           

“ในเบ้ืองตนยังไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบท และวัตถุประสงคการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อก

ไปสู ระบบดิจิทั ล  ซึ่ งในป จจุ บันสถานี วิท ยุ ชุมชนก็ ยั งไมมี การเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค                 

ในการดําเนินงานเพ่ือใหตอบรับกับนโยบายการเปลี่ยนผานน้ี  เน่ืองจากยังไม ไดรับขอมูล             

การประชาสัมพันธจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  และ        

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติเกี่ยวกับนโยบายน้ี และยังไมมีความรูเร่ืองความแตกตางของวิทยุระบบ

อนาล็อกและวิทยุระบบดิจิทัลวามีความแตกตางกันอยางไร ในปจจุบันสถานีวิทยุยังคงดําเนินงาน  

ตามวัตถุประสงคเดิมที่สามารถตอบรับการออกอากาศวิทยุระบบอนาล็อกไดอยางเต็มที่” 

หากสถานีวิทยุสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ไดเปลี่ยนเขาสูระบบ 

ดิจิทัล รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว และเน้ือหาหลักของสถานีวิทยุที่จะนําเสนอ    
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ยังคงเนนเน้ือหาในดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพราะสถานีวิทยุแหงน้ีตองการใหผูฟง    

ไดเขาใจถึงหลักธรรมะที่อยูใกลตัว สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และที่สําคัญหากในคนชุมชน

ไมสะดวกที่จะเขาวัดฟงธรรมะ ก็สามารถเปดฟงคลื่นวิทยุน้ีเพ่ือฟงธรรมะที่บานได 

ผูอํานวยการสถานีกลาววา “ในปจจุบันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวัน 

วิทยาราม ยังไมมีความพรอมทั้งในดานอุปกรณที่จะนํามาใชในการทํางานเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

และบุคลากรภายในสถานีวิทยุยังไมมีความพรอม เน่ืองจากผูทํางานภายในสถานีวิทยุยังไมมีความรู

เกี่ยวกับการสงสัญญาณ การทํางานของอุปกรณวิทยุระบบดิจิทัล แตหากสถานีวิทยุชุมชนมีการ

เปลี่ยนผานไปใชการออกอากาศวิทยุในระบบดิจิทัล กลุมผูทํางานก็พรอมที่จะศึกษา เรียนรูเทคนิค

การทํางานของอุปกรณสําหรับวิทยุระบบดิจิทัล เพ่ือที่จะใชงานอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ปญหาหลักในการเปลี่ยนผานของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม  

จากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล ผูอํานวยการสถานีไดอธิบายวา “สถานีวิทยุมีความพรอมดาน

งบประมาณคาใชจายเพ่ือซื้ออุปกรณสําหรับการออกอากาศวิทยุในระบบดิจิทัลในระดับหน่ึงเทาน้ัน 

แตหากคาใชจายที่ตองใชจริงมีมูลคาที่สูงกวางบประมาณที่ ต้ังไว สถานีวิทยุก็จะดําเนินการ           

รับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพ่ือนํามาเปนทุนในการสนับสนุนครั้งน้ี แตอยางไรก็ตามสถานีก็ยัง

ตองการความชวยเหลือจากการสนับสนุนงบประมาณของรัฐไมมากก็นอย เพราะตอนน้ีเรื่อง

งบประมาณคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณใหมเปนปญหาที่สถานีตองแบกรับเอง” 

 

4.2.3.2 ความพรอมในการเปลีย่นผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ดานการนําเสนอเนื้อหา 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานี 

วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม สามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.18 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสู วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

ประเด็น สรุปผล 

- ความพรอมในดานอุปกรณการกระจายเสียงใน

ระบบดิจิทัล 

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรู ความเช่ียวชาญ

ในการทํางานเกี่ยวกับการกระจายเสียงระบบ

ดิจิทัล 

- การวางแผนรูปแบบรายการ เน้ือหารายการที่

ตองการนําเสนอ 

- สถานีวิทยุยังไมมีความพรอมในดานอุปกรณ

การกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

- บุคลากรในสถานีวิทยุยังไมมีความรูเกี่ยวกับการ

ทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

 

- รูปแบบรายการจะเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด 

เน้ือหารายการที่จะนําเสนอคือขาวสาร การ

ประชาสัมพันธ และเน้ือหาเกี่ยวกับหลักธรรมะ

เปนหลัก 

 

ความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบดิจิทัลของผูทํางาน 

ภายในสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม ในขณะน้ีสถานีวิทยุยังไมมีความพรอม   

ในดานอุปกรณการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และบุคลากรในสถานีวิทยุยังไมมีความรูเกี่ยวกับการ

ทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 

หากสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม มีการเปลี่ยนแปลงไปสู 

การออกอากาศระบบวิทยุดิจิทัล รูปแบบรายการที่สถานีวิทยุและผูจัดรายการจะดําเนินการน้ันเปนไป

ตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

กําหนดไว จึงตองมีการศึกษารูปแบบรายการตามระเบียบกฎหมายใหแนชัด เพ่ือเปนแนวทางในการ

วางแผนเน้ือหาสําหรับนําเสนอ และเน้ือหาที่ตองการที่จะนําเสนอก็จะยังคงมีเน้ือหารายการเกี่ยวกับ 

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชน 
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4.2.4 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน      

อารยธรรมลําน้ําโดม ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณและ         

การนําเสนอเนื้อหา 

 

4.2.4.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

อารยธรรมลําน้ําโดม ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรม   

ลํานํ้าโดม สามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.19 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

ประเด็น สรุปผล 

- การรับรูถึงนโยบายการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล 

 

- การวางแผนนโยบายเพ่ือตอบรับการสง

สัญญาณระบบดิจิทัล 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่นําเสนอ 

 

 

- ความพรอมในดานเทคโนโลยี ความรูทาง

เทคนิค 

 

 

- ความพรอมดานงบประมาณคาใชจาย 

 

- ไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบทที่รัฐบาลไดวางแผน

ไว แตทราบถึงวัตถุประสงคในการเปลี่ยนผานวิทยุ

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลเล็กนอย  

- ยังไมมีการวางแผนในการดําเนินงานตามนโยบาย

การเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล 

- รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่

กฎหมายกําหนดไว และจะนําเสนอเปนเน้ือหาใน

ดานธรรมะ การศึกษา เปนหลักเชนเดิม 

- ยังไมมีความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยีใหม 

เน่ืองจากสถานีวิทยุยังไมไดเปลี่ยนระบบใชวิทยุ

ดิจิทัล อีกทั้งบุคลากรยังไมมีความรูในการใชงานวิทยุ

ดิจิทัล 

- สถานี วิท ยุมีความพรอมในด านงบประมาณ 

คาใชจายที่เพียงพอเพ่ือนํามาจัดซื้ออุปกรณใหม 
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ความพรอมในการปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนผานของสถานีวิทยุชุมชนจากระบบอนาล็อก 

ไปสูระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนกลาววา          

“ในเบ้ืองตนไมทราบถึงนโยบาย แผนแมบท และวัตถุประสงคการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสู

ระบบดิจิทัลที่ชัดเจน ทราบขาวคราวๆจากการเขารวมอบรมกับหนวยงานราชการมาบาง คาดวา   

การเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงคที่คลายกับการเปลี่ยนผานโทรทัศน

ระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลที่รัฐตองการพัฒนาระบบการสื่อสารของประเทศใหไปพรอมกับ

ตางประเทศ”  

 

อยางไรก็ตามสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมไดวางแผนเพ่ือดําเนินการ 

เปลี่ยนผานไปสูวิทยุระบบดิจิทัลลวงหนาเล็กนอย คือคณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชนไดปรึกษาหารือ

กันในเบ้ืองตน ไดขอสรุปวา ไมวาจะมีการเปลี่ยนระบบของสถานีวิทยุอยางไร สถานีวิทยุชุมชนอารย

ธรรมลํานํ้าโดมก็ตองมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลง ตองสามารถอยูใหไดดวยตัวเองทํางานอยาง

เต็มกําลังความสามารถเทาที่จะสามารถทําได และ สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมไดเขารวม

อบรมกับหนวยงานราชการที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารงาน ใหความรูเกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชน 

เชน การอบรมเตรียมตัวเปนวิทยุชุมชน ของหนวยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และ

หนวยงานวิจัยอ่ืนๆ เน่ืองจากการเขารวมอบรมน้ีเปนการติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของวิทยุ

ชุมชนไดดีที่สุด เพ่ือที่จะไดนําความรูในการอบรมมาเปนแนวทางในการปรับใชเพ่ือบริหารงานตอไป 

หากสถานีวิทยุสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมไดเปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัล          

รูปแบบรายการจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง           

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว และเน้ือหาที่จะนําเสนอของสถานีวิทยุ คือ 

เน้ือหาในดานธรรมะ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เปนหลักเชนเดิม อาจจะมีการเพ่ิมเติมเน้ือหาของ

ขาวสารภายในชุมชนใหมากขึ้น เพ่ือใหคนในชุมชนไดทราบถึงกิจกรรมภายในชุมชนและไดเขารวม

กิจกรรมน้ันๆ 

ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไดกลาวทิ้งทายไววา “ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชน 

อารยธรรมลํานํ้าโดม ยังไมมีความพรอมทั้งในดานอุปกรณ เครื่องรับสงสัญญาณ เทคโนโลยี เพราะ

ปจจุบันยังคงใชงานอุปกรณเดิมอยู และดานความรูทางเทคนิคสถานีวิทยุมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการสงสัญญาณวิทยุระบบดิจิทัล เน่ืองจากชางเทคนิคที่เปนหลักภายในสถานีวิทยุชุมชนมี

ความรูทางเทคนิคในเรื่องของระบบวิทยุ เปนหน่ึงในคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนซึ่งมี         

ใบประกอบวิชาชีพโดยถูกตอง นอกจากน้ีชางเทคนิคยังเปนหลักใหกับสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรม   

ลํานํ้าโดมเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัลแกคณะกรรมการผูทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนทุก

คน และสถานีวิทยุมีความพรอมดานงบประมาณคาใชจายเพ่ือซื้ออุปกรณสําหรับการออกอากาศวิทยุ    
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ในระบบดิจิทัล เพราะวา สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมไดรับงบประมาณเพ่ือใชในการจัดการ

ภายในสถานีวิทยุชุมชนโดยการสรรหาจากการทําบุญเปนหลัก สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

มีกลุมผูที่สนใจรับฟงอยูไมนอย มีผูที่เห็นคุณคาการมีอยูของสถานีวิทยุชุมชน จึงมีการบริจาคเงินเพ่ือ

นําไปเปนทุนในการผลิตรายการและคาใชจายภายในสถานีวิทยุชุมชนอยูเสมอ” 

 

4.2.1.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

อารยธรรมลําน้ําโดม ดานการนําเสนอเนื้อหา 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานี 

วิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม สามารถสรุปไดตามประเด็นตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.20 

 

ความพรอมดานการนําเสนอเน้ือหาในการเปลี่ยนผานสู วิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน      

อารยธรรมลํานํ้าโดม 

ประเด็น สรุปผล 

- ความพรอมในดานอุปกรณการกระจาย

เสียงในระบบดิจิทัล 

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรู ความ

เช่ียวชาญ ในการทํ างาน เกี่ ยวกับการ

กระจายเสียงระบบดิจิทัล 

- การวางแผนรูปแบบรายการ เน้ือหา

รายการที่ตองการนําเสนอ 

- สถานีวิทยุยังไมมีความพรอมในดานอุปกรณการ

กระจายเสียงในระบบดิจิทัล  

- บุคลากรในสถานีวิทยุมีความรูเกี่ยวกับการทํางาน

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเล็กนอย  

 

- รูปแบบรายการจะเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด 

เ น้ื อ ห า ร า ย ก า ร ที่ จ ะ นํ า เส น อ เรื่ อ ง ธ ร ร ม ะ 

ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารสูชุมชนเชนเคย และเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวมจัดรายการรวมกัน 

 

ในสวนของความพรอมในการทํางานในรูปแบบการกระจายเสียงแบบดิจิทัลของ         

ผูทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ผูจัดรายการไดกลาววา “ตอนน้ีสถานียังไมมี

ความพรอมในดานอุปกรณการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเลย และบุคลากรในสถานีก็ไมมีความรู

เกี่ยวกับการทํางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเลย เน่ืองจากเปนเรื่องใหมของ      
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การทํางาน จึงยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางละเอียด จึงไมรูวาตองวางแผนการทํางานใน

สถานียังไง และคิดวารูปแบบรายการที่สถานีจะดําเนินการน้ันจะใหเปนไปตามสัดสวนที่สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ที่กําหนดไว และก็คิดวา

ยังคงจะนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ งานประชาสัมพันธ เปนหลัก อาจจะมีการ

ผสมผสานกับเน้ือหาใหมๆ เพ่ือใหรายการมีความนาสนใจ และคาดวาจะเปดใหนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เจาหนาที่เทศบาล หนวยงานราชการที่สนใจไดเขามารวมจัดรายการดวย สรางความหลากหลายเพ่ิม

มากขึ้น” 

 

4.3 ความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

4.3.1 ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง  

 

การวิจัยความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง ผูวิจัยไดทําการ 

สัมภาษณ นางสาวพัชรา บุตรวงศ อายุ 35 ปและนายเหมือน โสภาพันธ อายุ 60 ป ซึ่งเปนสมาชิกใน

ชุมชนอําเภอเหลาเสือโกก ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยสามารถสรุป

เปนประเด็นตามตาราง ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.21 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง 

ประเด็น สรุปผล 

การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนใน

ระบบอนาล็อก 

- ความถี่ในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- ประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของ

วิทยุชุมชน  

 

 

- รับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนทุกวัน ในชวงเวลา

ที่อยูบาน หรือชวงเวลาทํางาน 

- รายการที่ไดรับฟงมีประโยชนตอผูรับฟงเปนอยาง

มาก 
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ตารางที่ 4.21 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง(ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- รายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย 

  

- ผูจัดรายการของวิทยุชุมชนแสดงความเปน

กันเอง มีลีลาการในการพูด 

- ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพ่ือ

หาผลประโยชนสวนตน 

- ปญหาในการรับฟงวิทยุชุมชน 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟง

วิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงมีความพรอมในดานคาใชจาย 

 

- ผูฟ งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุ

ระบบดิจิทัล 

ความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนใน

ระบบดิจิทัล 

- เน้ือหาที่ตองการฟงจากรายการของวิทยุ

ชุมชน 

- ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

- ความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนา

เปลี่ยนแปลง 

- รายการที่ ออกอากาศของสถานี วิทยุมี ความ

หลากหลายในการนําเสนอ 

- ผูจัดรายการอยางเปนกันเองกับผูฟง มีลีลาในการจัด

รายการที่นาสนใจ 

- ผูจัดรายการจะเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวม โดย

เปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงทางบานเพ่ือใหโทรศัพท

เขามาพูดคุยมีสวนรวมในรายการ ผูฟงไดเขารวม

กิจกรรมกับสถานีวิทยุ 

- มีโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือหาผลประโยชนทาง

ธุรกิจ 

- ไมมีปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- ผูฟงไมมีความพรอมในดานคาใชจาย ในการซื้อ

อุปกรณวิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

 

 

 

- ตองการใหมี เน้ือหาเนนรายการบันเทิงมากขึ้น

กวาเดิม 

-  ชวงเวลาในปจจุบันมีสัดสวนออกอากาศที่เหมาะสม  

- สถานีวิทยุชุมชนแกปญหาในเรื่องงบประมาณ

สนับสนุนคาใชจายของสถานีวิทยุ 
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จากตารางขางตน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุ 

ชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง ผูฟงใหความเห็นวา “มีความพึงพอใจในการรับฟงเปนอยางมาก     

รับฟงรายการจากวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง ทุกวัน ในชวงเวลาบายจนกระทั่ งค่ํา          

เปนสวนใหญ เพราะในเวลาทํากิจกรรมตางๆที่บานจะเปนชวงเวลาฟงรายการจากวิทยุชุมชนไปดวย”  

ผูฟงยังใหความเห็นเพ่ิมเติมวา “รายการของวิทยุชุมชนมีประโยชนตอผูฟงเปนอยาง 

มาก เพราะรายการของสถานีวิทยุชุมชนมีความหลากหลายทั้งดานเน้ือหาและรายการที่นําเสนอ 

รายการธรรมะในชวงเชาและชวงค่ํา สวนในชวงกลางวันจะเปนรายการที่ใหความสนุกสนาน    

รายการเพลง รายการประชาสัมพันธทั่วไป เชน รายการที่มีสาระ ขาวสารประชาสัมพันธ ทําให     

คนในชุมชนรับขอมูลขาวสารไดทันสถานการณ นอกจากการประชาสัมพันธขาว ยังมีรายการที่มีผูจัด

รายการจากสวนราชการมาใหความรูกับประชาชน ความรูจากสาธารณสุข ความรูจากโรงพยาบาล

ชุมชน ความรูจากหนวยงานเทศบาล รายการที่ใหความสนุกสนาน รายการเพลงลูกทุงสรางความ

สนุกสนานใหผูฟงในเวลาอยูบาน แตในขณะที่มีการออกอากาศรายการตางๆของสถานีวิทยุชุมชน

อุบลคนเหลาเสือฮักแพงมีโฆษณาขายสินคาแทรกบาง เชน โฆษณารานคา โฆษณาขายปุย       

โฆษณาขายอุปกรณในการทําไรนา ทําใหเกิดความรําคาญในบางครั้ง” 

โดยปกติเมื่อมีการจัดรายการสดของสถานีวิทยุผูจัดรายการจะเปดโอกาสใหผูฟง        

ไดมีสวนรวม โดยเปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงทางบานเพ่ือใหโทรศัพทเขามาพูดคุยมีสวนรวม         

ในรายการ หรือโทรศัพทเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น เพ่ือรับของรางวัลเล็กๆนอยๆ 

ผูฟงไดใหความเห็นวา “ในบางคร้ังก็มีผูฟงโทรศัพทเขาไปประชาสัมพันธงานเล็กๆนอยๆของชาวบาน

ในชุมชน เชน งานบุญของหมูบาน ทําใหรูสึกวาสถานีวิทยุชุมชนเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธ

ของชุมชนไดอยางดี” และนอกจากน้ี ผูจัดรายการมักจะเชิญชวนผูฟงใหโทรศัพทเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมของรายการ พรอมทั้งพูดคุยในรายการ ผูจัดรายการสามารถดําเนินรายการไดอยาง

สนุกสนาน ฟงแลวรูสึกถึงความเปนกันเอง เพราะผูจัดรายการพูดคุยโดยใชภาษาทองถิ่น มีมุขตลก

ขบขันสอดแทรกไปในเน้ือหาดวย สามารถดึงดูดผูฟงใหโทรศัพทเขาไปมีสวนรวมรายการ  

ในบางครั้งผูฟงเกิดปญหาการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮัก 

แพงมีปญหาในการรับฟงวิทยุชุมชน คือมีสัญญาณคลื่นอ่ืนแทรกในระหวางฟงรายการ รับฟงไดบาง 

ไมไดบาง ทําใหขาดชวงเน้ือหาที่กําลังรับฟงอยู แตหากเกิดปญหาขึ้นทางสถานีวิทยุชุมชนก็จะมีการ

แจงเพ่ือปรับปรุงสัญญาณกอนจะออกอากาศอีกครั้ง 

สวนความพรอมของผูฟงในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล ผูฟงไดให 

ความคิดเห็นในสวนน้ีวา “ถาราคาของวิทยุดิจิทัลไมแพงเกินไป ก็พรอมที่จะซื้อวิทยุใหม แตถาราคา

สูงก็คงจะไมซื้อใหมแลว เพราะคิดวาเครื่องเดิมก็ใชงานไดอยู แตถาใชงานไมไดแลวก็จะเลิกฟงรายการ
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ของสถานีวิทยุชุมชนแตจะรับฟงผานโทรศัพทมือถือแทน” จากการสัมภาษณผูวิจัยยังไดขอมูลจาก

จากผูฟงพบวา ผูฟงสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจ หรือยังไมทราบเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

ความตองการในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง        

ในระบบดิจิทัล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง ผูฟงใหความเห็นวา “ตองการใหรายการวิทยุมีเน้ือหา

รายการบันเทิงมากขึ้นกวาเดิม แตในสวนของเน้ือหารายการอ่ืนในปจจุบันรายการที่สถานีวิทยุชุมชน

นําเสนอมีเน้ือหาที่หลากหลายอยูแลว จึงอยากใหคงไวเชนเดิม” 

สิ่งที่สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพงควรที่จะพัฒนาไปพรอมกับ  การเปลี่ยน 

ผานไปสูการวิทยุระบบดิจิทัล คือ ตองการใหสถานีวิทยุชุมชนแกปญหาในเร่ืองงบประมาณสนับสนุน 

เพราะการบริหารในดานอ่ืนๆของสถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมอยูแลว แตยังขาดเงินทุนคานํ้า คาไฟ

ที่จะนํามาใชจายในสวนน้ี และในสวนอ่ืนมีการพัฒนาที่ตอเน่ืองอยูแลว จึงไมเห็นวาตองพัฒนา       

ในดานใดเปนพิเศษ 

 

4.3.2 ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา R-TECH RADIO  

 

การวิจัยความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ผูวิจัยได       

ทําการสัมภาษณ นางสาวกรวิภา บุตรให อายุ 18 ปและนางสาววาปญา ชัยทอง อายุ 27 ป ซึ่งเปน

สมาชิกในชุมชนบานหนองสําราญ ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัย

สามารถสรุปเปนประเด็นตามตาราง ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.22 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO 

ประเด็น สรุปผล 

การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนใน

ระบบอนาล็อก 

- ความถี่ในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- ประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของ

วิทยุชุมชน  

- รายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย  

 

 

 

- ผูฟงรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนทุกวัน ในชวง

เวลาที่อยูบาน 

- รายการที่ไดรับฟงมีประโยชนตอผูรับฟงเปนอยาง

มาก  

- รายการที่ออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือมีความ

หลากหลายในการนําเสนอ 
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ตารางที่ 4.22 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO (ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- ผูจัดรายการของวิทยุชุมชนแสดงความ

เปนกันเอง มีลีลาการในการพูด 

- ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพ่ือ

หาผลประโยชนสวนตน 

- ปญหาในการรับฟงวิทยุชุมชน 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟง

วิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงมีความพรอมในดานคาใชจาย 

 

-ผูฟ งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ วิทยุ

ระบบดิจิทัล 

 

ความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนใน

ระบบดิจิทัล 

- เน้ือหาที่ตองการฟงจากรายการของวิทยุ

ชุมชน 

 

- ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

 

- ความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนา

เปลี่ยนแปลง 

- ผูจัดรายการอยางเปนกันเองกับผูฟง มีลีลาในการจัด

รายการที่นาสนใจ 

- ผูจัดรายการจะเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวม โดย

เปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงทางบานเพ่ือใหโทรศัพท

เขามาพูดคุยมีสวนรวมในรายการ  

- ไมมีโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือหาผลประโยชนทาง

ธุรกิจ 

- ไมมีปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- ผูฟงไมมีความพรอมในดานคาใชจาย เพราะไมมีทุน

ในการใชจายมากพอ 

- ผูฟงไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

 

 

 

 

- ตองการใหมีเน้ือหาสาระความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่

ใกลตัวชาวบาน เรื่องการศึกษา และเน้ือหาความ

บันเทิงเพ่ิมมากขึ้น 

- ชวงเวลาออกอากาศมีชวงเวลาที่เหมาะสม แตอยาก

ใ ห เ พ่ิ ม ร า ย ก า ร ใ น ช ว ง เ ว ล า ก ล า ง คื น 

- สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ควรที่จะ

พัฒนาบุคลากรภายในของสถานี และปรับปรุงเน้ือหา

ที่ออกอากาศ 
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จากตารางขางตน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุ 

เพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ของผูฟงมีความพึงพอใจเปนอยางมาก ผูฟงใหความเห็นวา “โดยปกติ   

จะรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนทุกวัน สวนใหญจะรับฟงในชวงเวลาที่อาศัยอยูบาน ชวงเวลา

เย็น หลังกลับจากทํางาน หลังเลิกเรียน เพราะเปนชวงเวลาพักผอน ทําอาหาร หรือทํากิจกรรมภายใน

บาน และคิดวารายการของวิทยุชุมชนมีประโยชนตอผูฟง เพราะรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

ใหความรู แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา และนําเสนอขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมภายใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ กิจกรรมภายในเขตอําเภอเมืองเดชอุดม และกิจกรรมภายในจังหวัด

อุบลราชธานี ทําใหผูฟงไดรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ และสามารถไปเขารวมกิจกรรมที่

สนใจไดตามวันเวลาที่กิจกรรมจัดขึ้น” 

ผูฟงไดใหความเห็นเกี่ยวกับรายการจากสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO วา       

มีความหลากหลาย กลาวคือ “รายการในวิทยุชุมชนมีความหลากหลายในดานเน้ือหา สาระ        

เชน มีเน้ือหาประชาสัมพันธงานกิจกรรมของวิทยาลัย ขาวสารบานเมือง สาระความรูแทรกบาง

เล็กนอย และเปดโฆษณางานบุญอยูเปนประจํา ไมมีไมมีโฆษณาเพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ

สอดแทรก สวนใหญรายการในสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ที่ออกอากาศจะมีเน้ือหาที่

หลากหลายในชวงเปดเทอม เพราะมีนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษเปนผูจัดรายการ รายการที่

ออกอากาศมีการหมุนเวียนผูจัดรายการทําใหเกิดความหลากหลายไปดวย แตในชวงปดเทอมรายการ

ของทางสถานีจะเนนในดานการประชาสัมพันธขาวเปนสวนใหญ” 

เน่ืองจากผูจัดรายการของวิทยุชุมชน มีความเปนกันเอง เพราะผูจัดรายการเปนคนใน 

ชุมชน ผูฟงก็จะมีความสนิทสนมคุนเคยไปโดยปริยาย สามารถประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆไดอยาง

นาสนใจ ทําใหผูฟงมีอารมณรวมไปกับผูจัดรายการ ทําใหอยากเขารวมกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ และ

ผูจัดรายการมีลีลาในการจัดรายการสรางความตลกขบขันในขณะที่จัดรายการ เชน ผูจัดรายการใช

ภาษาพูดเปนภาษาทองถิ่นแลวทอดแสรกคําพูดที่ตลกเขาไปดวย ซึ่งทําใหผูฟงรูสึกสนุกสนานใน

ขณะที่รับฟง รายการของสถานีวิทยุชุมชนจึงไดผลตอบรับที่ดีจากผูฟง นอกจากน้ีผูจัดรายการไดเปด

โอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในรายการโดยเปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงเพ่ือใหโทรศัพทเขามาพูดคุยมีสวน

รวมในรายการ มีผูฟงโทรศัพทเขาไปในรายการเพ่ือขอเพลงอยูบอยครั้ง ใหทําใหเกิดความสนิทสนม

คุนเคยระหวางผูฟงกับผูจัดรายการ อีกทั้งผูฟงไมเคยประสบปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุ

ชุมชน สามารถรับฟงไดตามปกติมีความชัดเจน เพราะกลุมผูฟงสวนใหญรับฟงอยูในพ้ืนที่การกระจาย

เสียง 

ในสวนความพรอมของผูฟงในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล  

ในดานคาใชจายที่ ตองซื้อ เครื่องรับหรือวิทยุระบบดิจิทัลใหม  กลุมผูฟ งสวนใหญกลาววา             

“ไมมีความพรอมดานคาใชจาย เพราะหากวิทยุมีราคาสูงเกินไปก็จะไมซื้อเครื่องรับฟงวิทยุ เพราะ
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ปกติมีรายรับในระดับปานกลาง ถาตองหาเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชจายในสวนน้ี คิดวาไมจําเปนตองทําถึง

ขนาดน้ัน เพราะตอนน้ีสามารถรับฟงวิทยุผานโทรศัพทหรือผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดแลว”       

อีกทั้งผูฟงไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล จึงยังไมเห็นความจําเปนในการซื้อวิทยุ

เครื่องใหม  

ความตองการของผูฟงในการรับฟงรายการจากวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO        

ในระบบดิจิทัล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผูฟงใหคําแนะนําวา “ตองการใหรายการวิทยุมีเน้ือหาสาระ

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใกลตัวชาวบาน เชน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย 

กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว เปนตน เพราะชาวบานในชุมชนขาดความรูในดานกฎหมาย หากเกิดกรณี

ที่เกิดขึ้นกับชาวบาน เชน การขอซื้อที่ดิน การถูกบุกรุกแปลงนา หรือปญหาภายในครอบครัว 

ชาวบานควรจะมีความรูในทางกฎหมาย เพ่ือที่จะสามารถดําเนินการเรียกรองความยุติธรรมใหกับ

ตนเองได ไมโดนเอารัดเอาเปรียบไดงาย เพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ใหแนะนําแนวทางใน

การศึกษาตอ เชน ขาวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนของโรงเรียน มหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่มีช่ือเสียง    

เพ่ิมรายการที่เกี่ยวกับวิชาเรียนนําไปสอบเขาเพ่ือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เปนตน และเน้ือหาดานความ

บันเทิง รายการเพลง เชน รายการเปดเพลงยอนยุค เพลงดังในอดีต เพราะเปนเพลงที่หาฟงไดยากใน

สังคมทุกวันน้ี และทําใหผูฟงไดรับความสนุกสนานย่ิงข้ึน รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีชวงเวลาการ

ออกอากาศที่เหมาะสม แตอยากใหขยายเวลาออกอากาศในชวงกลางคืนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากชวงเวลา

กลางคืนจะเปนชวงเวลาพักผอนกอนเขานอน เปนชวงเวลาที่สามารถรับฟงรายการจากสถานีวิทยุได

เต็มที่”   

สิ่งที่สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ควรที่จะพัฒนาไปพรอมกับการเปลี่ยน 

ผานไปสูการวิทยุระบบดิจิทัล คือ สถานีวิทยุควรมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในของสถานี 

เชน เพ่ิมจํานวนผูจัดรายการ ใหมีผูจัดรายการที่หลากหลาย มีวิธีการพูดที่ฟงแลวสามรถดึงดูดผูฟงได 

เปลี่ยนแปลงดานเน้ือหาโดยจัดสัดสวนใหมีรายการบันเทิงเพ่ิมมากข้ึน และในสวนของการทํางานของ

สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO ในปจจุบันมีการทํางานที่ดี ในฐานะที่เปนผูฟง ยังไมพบ

ขอบกพรองที่ตองแกไข  
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4.3.3 ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวัน     

วิทยาราม  

 

การวิจัยความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ นางรังสี ออนคํา อายุ 70 ปและนายวิโรจน เกื้อกูล อายุ 45 ป ซึ่งเปน

สมาชิกในชุมชนอําเภอเดชอุดม ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัย

สามารถสรุปเปนประเด็นตามตาราง ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.23 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม 

ประเด็น สรุปผล 

การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนใน

ระบบอนาล็อก 

- ความถี่ในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชน 

- ประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของ

วิทยุชุมชน  

- รายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย  

 

- ผูจัดรายการของวิทยุชุมชนแสดงความ

เปนกันเอง มีลีลาการในการพูด 

- ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- ผูรับฟงสวนใหญรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน

ทุกวัน ในชวงเวลาที่อยูบาน 

- รายการที่ไดรับฟงมีประโยชนตอผูรับฟงเปนอยาง

มาก  

- รายการที่ ออกอากาศของสถานี วิท ยุมีความ

หลากหลายในการนําเสนอ 

- ผูจัดรายการอยางเปนกันเองกับผูฟง มีลีลาในการ

จัดรายการที่นาสนใจ 

- ผูจัดรายการจะเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวม โดย

เปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงทางบานเพ่ือใหโทรศัพท

เขามาพูดคุยมีสวนรวมในรายการ  
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ตารางที่ 4.23 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตะวันวิทยาราม(ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพ่ือ

หาผลประโยชนสวนตน 

- ปญหาในการรับฟงวิทยุชุมชนความพรอม

ในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบ

ดิจิทัล 

- ผูฟงมีความพรอมในดานคาใชจาย 

 

- ผูฟงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุ

ระบบดิจิทัล 

 

ความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนใน

ระบบดิจิทัล 

- เน้ือหาที่ตองการฟงจากรายการของวิทยุ

ชุมชน 

- ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

 

- ความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนา

เปลี่ยนแปลง 

- ไมมีโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือหาผลประโยชนทาง

ธุรกิจ 

- ไมมีปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุ

ชุมชน 

 

- ผูฟงสวนใหญไมมีความพรอมในดานคาใชจาย ใน

การซื้ออุปกรณวิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงสวนใหญไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุ

ระบบดิจิทัล 

 

 

 

- ตองการใหมีเน้ือหาสาระในดานธรรมะเชนที่ออก

อาอากาศในปจจุบัน 

- ชวงเวลาในปจจุบันมีสัดสวนออกอากาศที่

เหมาะสม  

- สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามควร

พัฒนาเน้ือหารายการที่ออกอากาศ 

 

จากตารางขางตน ผูฟงใหความเห็นวา “ชอบฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน 

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามมาก โดยปกติรับฟงรายการจากวิทยุชุมชนวัดเวตวันวิทยารามทุก

วัน ทั้งในชวงเวลาเชาถึงเวลาเที่ยงวัน และจะฟงเปนประจําในชวงเวลากอนนอน เวลาประมาณ 

20.00-22.00 น. เพราะรายการของวิทยุชุมชนมีประโยชนตอผูฟงเปนอยางมาก ไดรับความรูเกี่ยวกับ

ธรรมะ เพราะเน้ือหารายการสวนใหญจะเปนคําสอนธรรมะใกลตัวที่สามารถเขาใจงาย เชน         

การทําความดีละเวนความช่ัว ธรรมะที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผูจัดรายการเปน       
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พระอาจารยวัดเวตวันวิทยาราม พระอาจารยจะสนทนา เทศนาธรรมะ โดยใชภาษาอีสานผสมกับ

ภาษากลางในการจัดรายการ”   

นอกจากน้ี ผูฟงไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา “รายการที่ออกอากาศมีความหลากหลาย          

ดานเน้ือหาธรรมะ เชน สารธรรมกอนนอน เพลงธรรมะซึ่งมี ทํานองเหมือนเพลงปกติแตมีเน้ือรองเปน

ธรรมะ และนิทานธรรมะ เปนตน ฉะน้ันรายการของวิทยุชุมชนจึงไมมีความหลากหลายใน         

ดานความบันเทิงและไมมีโฆษณาเพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ และรายการประชาสัมพันธทั่วไป

ที่มีนักประชาสัมพันธจากหนวยงานราชการเขามาจัดรายการ ผูจัดรายการจะมีลักษณะการพูดแสดง

ความเปนกันเองกับผูฟง หยอกลอผูฟงในชวงที่ผูฟงเปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขาไปในรายการอยู  

เปนประจํา ทําใหผูฟงรูสึกสนุกสนานในชวงที่รับฟงรายการ และมีความรูสึกคุนเคยกับผูจัดรายการ

มากยิ่งขึ้น” 

เมื่อสอบถามถึงปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา     

วัดเวตวันวิทยาราม ผูฟงไดใหคําตอบวา “ในบางครั้ง คือมีสัญญาณคลื่นอ่ืนแทรก และเสาสงคลื่นของ

สถานีวิทยุชุมชนสามารถสงสัญญาณไปไดไมไกลนัก จึงสามารถฟงไดประมาณ 5-6 กิโลเมตรเทาน้ัน 

ถาเครื่องรับฟงวิทยุหางจากสถานีประมาณ 7 กิโลเมตรขึ้นไปจะฟงไมได” 

สวนความพรอมของผูฟงใหความเห็นวา “ตอนน้ียังไมรูเรื่องวิทยุระบบดิจิทัลวา    

คืออะไร ไมเคยไดฟงขาวเลย ถาตองเปลี่ยนวิทยุใหมจริงก็จะคํานึงถึงราคาวิทยุวาแพงมากไปไหม   

หากราคาของวิทยุดิจิทัลไมสูง ก็พรอมที่จะซื้อวิทยุใหม แตโดยสวนตัวคิดวาไมจําเปนตองซื้อใหม 

เพราะทุกวันน้ีฟงวิทยุของเพ่ือนบาน เพ่ือนบานเปดวิทยุเสียงดังก็ฟงดวยกันได”  

ความตองการในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวัน 

วิทยารามในระบบดิจิทัล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผูฟงใหคําแนะนําวา “อยากใหรายการวิทยุ        

มีเน้ือหาสาระเกร็ดความรูทั่วไป เน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เพ่ิมเติม

รายการที่ใหความบันเทิง ใหผูฟงไดมีสวนรวมในการขอเพลงมากข้ึน และตองการใหรายการที่มี

เน้ือหาคําสอนเกี่ยวกับธรรมะไวเชนเดิม และในสวนของชวงเวลาการออกอากาศปจจุบันมีสัดสวน

ชวงเวลาการออกอากาศที่เหมาะสมและพอดีกับชวงเวลาของผูฟง จึงอยากใหคงสัดสวนเวลาในการ

ออกอากาศเชนเดิม” 

สิ่งที่สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยารามควรที่จะพัฒนาไปพรอมกับ 

การเปลี่ยนผานไปสูการวิทยุระบบดิจิทัล คือ เปลี่ยนแปลงดานเน้ือหาโดยเพ่ิมเน้ือหาใหหลากหลาย

มากย่ิงขึ้น เพ่ิมเน้ือหาในดานสุขภาพ เชิญผูเช่ียวชาญดานสุขภาพเขามาจัดรายการเพ่ือใหความรู     

กับผูฟง และตองการใหสถานีวิทยุชุมชนเขาถึงชุมชน เชน ประกาศโฆษณาเวลามีงานบุญตามหมูบาน

ตางๆ มีการจัดกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน เปนตน 
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4.3.4 ความคิดเห็นของผูฟงอารยธรรมลําน้ําโดม  

 

การวิจัยความพึงพอใจของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ผูวิจัยไดทําการ 

สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ โสภาพันธ อายุ 57 ปและนายเพียร จรลี อายุ 51 ป ซึ่งเปนสมาชิกในอําเภอ

เดชอุดม ทําการสัมภาษณเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยสามารถสรุปเปนประเด็น    

ตามตาราง ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.24 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม 

ประเด็น สรุปผล 

การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนใน

ระบบอนาล็อก 

- ความถี่ในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุ

ชุมชน 

 

- ประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของ

วิทยุชุมชน  

- รายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย  

 

- ผูจัดรายการของวิทยุชุมชนแสดงความ

เปนกันเอง มีลีลาการในการพูด 

- ปญหาในการรับฟงวิทยุชุมชน 

 

 

- ผูฟงรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนทุกวัน ในชวง

เวลาที่อยูบาน หรือชวงเวลาทํางาน 

- รายการที่ไดรับฟงมีประโยชนตอผูรับฟงเปนอยาง

มาก  

- รายการที่ ออกอากาศของสถานี วิท ยุมี ค วาม

หลากหลายในการนําเสนอนอย  

- ผูจัดรายการอยางเปนกันเองกับผูฟง แตไมมีลีลาใน

การจัดรายการที่นาสนใจ 

- มีปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนใน

บางครั้ง  
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ตารางที่ 4.24 

 

ความคิดเห็นของผูฟงสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม(ตอ) 

ประเด็น สรุปผล 

- ผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

 

 

 

- รายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพ่ือ

หาผลประโยชนสวนตน 

 

ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟง

วิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงมีความพรอมในดานคาใชจาย 

 

- ผูฟงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบ

ดิจิทัล 

 

ความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนใน

ระบบดิจิทัล 

- เน้ือหาที่ตองการฟงจากรายการของวิทยุ

ชุมชน 

- ชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

- ความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนา

เปลี่ยนแปลง 

 

- สถานีวิทยุชุมชนจะเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวม 

โดยการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูฟง

กับสถานีวิทยุ เพ่ือใหไดพบปะ พูดคุยเลือกเปลี่ยน

ความรูกัน 

- ไมมีโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือหาผลประโยชนทาง

ธุรกิจ 

 

 

 

- ผูฟงไมมีความพรอมในดานคาใชจาย ในการซื้อ

อุปกรณวิทยุระบบดิจิทัล 

- ผูฟงไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบ

ดิจิทัล 

 

 

 

- ตองการใหมีเน้ือหารายการขาวที่นาสนใจมากขึ้น 

และเน้ือหารายการศาสนาที่หลากหลายกวาเดิม 

- เพ่ิมชวงเวลาในการออกอากาศมากขึ้น  

- สถานีวิทยุชุมชนแกปญหาในเรื่องการเปดโอกาสให

ผูฟ งโทรศัพท เข าไป พูดคุยในรายการ และจัด

กิจกรรมรวมกับคนในชุมชนบอยขึ้น 

 

จากการสัมภาษณผูฟงใหความเห็นวา “พึงพอใจในการรับฟงรายการจากสถานีเปน 

อยางมาก เพราะเปนสถานีที่ใหความรูเร่ืองธรรมะดีมาก ปกติจะฟงรายการจากวิทยุชุมชนทุกวัน 

ในชวงเวลาที่ไปไรนา วางจากการประกอบกิจสวนตัว ซึ่งจะอาศัยเสียงวิทยุเปนเพ่ือนในการทํากิจวัตร

ประจําวันยามเชา และรายการในชวงเวลาเย็น ซึ่งเปนชวงที่พระอาจารยสอนธรรมะ และสวดมนต
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กอนนอน เน่ืองจากรายการที่รับฟงมีประโยชนตอผูฟงที่ตองการรับฟงเน้ือหาในดานธรรมะ        

สอนใหเปนคนดี เน้ือหาธรรมะไมงมงาย พระอาจารยเทศนาธรรมในชวงเชา และกอนนอน          

ชวยขัดเกลาจิตใจของผูฟงไดเปนอยางดี สามารถนําไปปฏิบัติปรับใชในชีวิตประจําวันได แตรายการที่

ออกอากาศของสถานีจะไมมีความหลากหลายสักเทาไหร เพราะสวนมากจะมีเฉพาะเน้ือหาที่เกี่ยวกับ

ธรรม ะ  เป น ก าร เท ศ น าธรรม  ไม มี เพ ล งฟ ง เพ่ื อ ค วาม บั น เทิ ง เห มื อน ค ลื่ น วิท ยุ ทั่ ว ไป                      

ขาดความหลากหลายที่จะทําใหเกิดความสนุกสนาน แตจะมีความหลากหลายในดานเน้ือหาที่นําเสนอ

ผานรายการ เชน นิทานธรรมะ เพลงธรรมะ บทสวดมนต ตางๆ ที่ฟงแลวไมรูสึกเบ่ือ และไมมีโฆษณา

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสอดแทรกเขามาในรายการอีกดวย” 

ผูฟงใหขอมูลตอไปวา “ผูจัดรายการก็มีสวนทําใหรายการไมนาเบ่ือไดเหมือนกัน 

เพราะผูจัดรายการของสถานี สวนใหญจะเปนพระอาจารยวัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม พระอาจารย

จะใชภาษาทองถิ่น ผสมกับภาษากลางในการเทศนา เพ่ือสรางความเปนกันเองกับผูฟง ทําใหผูฟงเกิด

ความสนุกสนาน ไมมีลีลาในการพูดหรือจัดรายการมากนัก แตเมื่อรับฟงแลวรูสึกวาเปนเทศนาธรรมที่

ไมนาเบ่ือ สถานีชอบจัดงานบุญภายในวัด เพ่ือใหผูฟงกับผูจัดรายการไดพบปะพูดคุยกัน อีกทั้งยังเปน

การทําบุญ ระดมทุนเพ่ือนําไปสนับสนุนกิจการสถานีวิทยุชุมชน ใหสามารถอยูรอดได ซึ่งการจัดงาน

กิจกรรมในแตละคร้ังจะมีผูฟงบางกลุมเปนผูประสานงานกับคนในชุมชน เปนการเปดโอกาสใหทุกคน

ไดรวมทําบุญดวยกัน”  

สวนของปญหาในการรับฟงคลื่นวิทยุชุมชน ผูรับฟงกลาววา “มีปญหาในการฟง 

วิทยุในบางครั้ง คือสัญญาณขาดๆหายๆบาง ในชวงเดินทางเชน เดินทางจากบานไปไรนา มีชวงที่

สัญญาณขาดหายบาง หรืออาศัยอยูกลางทุงนาก็ไมสามารถรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนได 

อยากใหทางสถานีแกปญหาน้ีดวย” 

ดานความพรอมของผูฟงในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล        

ผูฟงกลาววา “ไมเคยรูเร่ืองเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัลเลย เพราะไมเคยไดรับฟงขาวการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับเรื่องน้ี และถาตองซื้อวิทยุใหมก็จะตองทราบราคาของวิทยุกอน หากราคาของวิทยุดิจิทัลไม

สูงเกินไป ก็พรอมที่จะซื้อวิทยุใหม เพราะคนในครอบครัวชอบรับฟงขาวจากวิทยุมากกวาสื่อโทรทัศน 

เน่ืองจากไมมีโฆษณาขั้นรายการ แตหากราคาของวิทยุสูงเกินไปก็จะไมซื้อวิทยุเครื่องใหมในทันทีที่มี

การเปลี่ยนแปลง เพราะ อุปกรณวิทยุยังไมมีความจําเปนมากพอที่จะตองลงทุนซื้อทันที จะรอใหผาน

ชวงแรกไปสักระยะหน่ึงกอนแลวคอยซื้อวิทยุที่ลดราคาลง” 

ความตองการในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม             

ในระบบดิจิทัล ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผูฟงใหคําแนะนําวา “ตองการใหรายการวิทยุเพ่ิมเน้ือหา

สาระในดานสุขภาพ อนามัยที่ใกลตัว เพราะคนในชุมชนไมมีความรูเรื่องโรคภัยไขเจ็บมากนัก จึงอยาก

ใหรายการนําเน้ือหาเหลาน้ีมานําเสนอ เพ่ิมเน้ือหาศาสนาอ่ืนๆบาง เชน เรื่องราวของศาสนาคริสต 



121 
 

ศาสนาอิสลาม เปนตน เพราะถาผูฟงไดรูเกี่ยวกับศาสนาอ่ืนบาง ก็จะสามารถเขาใจคนที่นับถือศาสนา

น้ันๆ และคนในชุมชนมีหลายศาสนา ถาสถานีวิทยุใหความรูเกี่ยวกับศาสนาอ่ืน คาดวาจํานวนผูฟง  

จะเพ่ิมมากขึ้น และควรมีรายการขาวที่นาสนใจมากข้ึน เชน มีรายการที่นําเสนอขาวตางประเทศ 

สถานการณบานเมือง เพราะ ทุกขาวลวนมีความสําคัญ ถาคนในชุมชนไดรับฟงจะทําใหเกิดประโยชน 

เกิดการเรียนรูใหมๆ และรูเทาทันสถานการณบานเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศไปพรอมๆกัน”  

สวนของชวงเวลาในการออกอากาศน้ันเห็นวาสถานีวิทยุชุมชนควรเปดรายการเพ่ิม 

ชวงเวลาเชาและชวงกลางวัน เพ่ิมเวลาออกอากาศรายการธรรมะใหมากข้ึน เพราะเปนชวงเวลาที่ฟง

วิทยุมากที่สุด จึงอยากไดรับฟงธรรมะนานๆ และกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูบานจะไดเปดฟงรายการจาก

สถานีวิทยุชุมชนได เมื่อผูสูงอายุไดรับฟงจะทําใหไมรูสึกเบ่ือ จะมีความรูสึกผอนคลายเสมือนมีเพ่ือน

พูดคุยดวยตลอดเวลา 

สิ่งที่สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมควรที่จะพัฒนาไปพรอมกับการเปลี่ยนผาน 

ไปสูการวิทยุระบบดิจิทัล คือสถานีวิทยุชุมชนควรที่จะเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรวมออกความ

คิดเห็นในดานตางๆ เชน เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขาไปพูดคุยในรายการ สถานีวิทยุจัดกิจกรรมกับ

ผูฟงบอยๆ เชน จัดกิจกรรมงานบุญที่สนุกสนาน ใหผูฟงไดมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชนมากขึ้น 

เพ่ือใหผูฟง คนในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนดวย 
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4.3.5 สรุปความคิดเห็นของผูฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน                     

ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผูฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด 

อุบลราชธานี พบวา ความพึงพอใจของผูฟงรายการมีความเหมือนและความแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัย

สามารถแยกเปนประเด็นไดดังน้ี  

 

4.3.5.1 การรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนในระบบอนาล็อก 

 

(1) ประเด็นความถ่ีในการรับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน 

 

ผูฟงสวนใหญมีความถี่ ในการรับฟงรายการจากวิทยุชุมชนทุกวัน       

ผูฟงจะฟงรายการจากทางสถานีวิทยุในชวงเวลาทํากิจกรรมตางๆ สวนใหญจะรับฟงในชวงเวลาที่

อาศัยอยูบาน ชวงเวลาเย็นหลังกลับจากทํางาน หลังเลิกเรียน เพราะเปนชวงเวลาพักผอน ทําอาหาร 

หรือทํากิจกรรมภายในบาน  

 

 (2) ประเด็นประโยชนที่ไดรับจากการฟงรายการของวิทยุชุมชน 

 

ผูฟงเห็นวารายการของวิทยุชุมชนมีประโยชนตอผูฟง เน่ืองจากรายการ 

ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนมุงใหความรู แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา ความรูเกี่ยวกับธรรมะ     

คําสอนธรรมะใกลตัวที่สามารถเขาใจงาย เชน การทําความดีละเวนความช่ัว ธรรมะที่สามารถนําไป

ปรับใชในชีวิตประจําวันได และนําเสนอขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 

 

 (3) ประเด็นรายการของวิทยุชุมชนมีความหลากหลาย 

 

รายการของวิทยุชุมชนทั้ง 4 แหงมีความหลากหลายที่แตกตางกัน           

บางสถานีวิทยุชุมชนไมไดมีรายการที่หลากหลาย โดยผูวิจัยแบงตามตารางไดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.25 

 

ความหลากหลายทางดานเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนอุบลราชธานี 

 

ช่ือสถานีวิทยุชุมชน 

 

ความหลากหลายในรายการ 

มีความ

หลากหลาย 

ไมมีความ

หลากหลาย 

 

อุบลคนเหลาเสือฮักแพง   

วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO   

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม   

อารยธรรมลํานํ้าโดม   

 

จากตารางขางตน ผลการศึกษาพบวา สถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือ     

ฮักแพง ,วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO และพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม มีความ

หลากหลายของรายการที่ออกอากาศ เชน รายการมีเน้ือหาประชาสัมพันธงานกิจกรรมภายในอําเภอ 

ขาวสารบานเมือง รายการสาระความรูในดานตางๆ และมีรายการเพ่ือใหความบันเทิง เปนตน และ

สถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม ไมมีความหลากหลายในรายการเน่ืองจาก รายการสวนใหญ    

มุงเน้ือหาที่เกี่ยวกับธรรมะ การเทศนาธรรม ไมมีเพลงฟงเพ่ือความบันเทิงเหมือนคลื่นวิทยุทั่วไป 

   

(4) ประเด็นผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนแสดงความเปนกันเอง       

มีลีลาการในการพูด 

 

ผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนทั้ง 4 แหงแสดงความเปนกันเอง มีลีลา     

ในการพูดขณะที่จัดรายการ โดยผูจัดรายการสวนใหญเปนคนในชุมชน ผูฟงก็จะมีความสนิทสนม

คุนเคยไปโดยปริยาย นอกจากน้ีผูจัดรายการยังสามารถประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆไดอยางนาสนใจ 

ทําใหผูฟงมีอารมณรวมไปกับผูจัดรายการ และผูจัดรายการใชภาษาอีสานซึ่งเปนภาษาทองถิ่น      

ผสมกับภาษากลางในการจัดรายการเพ่ือใหผูฟงเขาใจไดงายย่ิงขึ้น  
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 (5) ประเด็นผูฟงมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชน 

 

สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมกับสถานีโดย 

เปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมในรายการเปดรับสายโทรศัพทจากผูฟงเพ่ือใหโทรศัพทเขามาพูดคุย    

เพ่ือมีสวนรวมในรายการ ซึ่งไดรับผลตอบรับจากผูฟงเปนอยางดี ใหทําใหเกิดความสนิทสนมคุนเคย

ระหวางผูฟงกับผูจัดรายการ และสถานีวิทยุไดจัดกิจกรรมรวมกับผูฟงรายการเปนประจํา เชน 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมงานบุญ ระดมทุนเขาวัด เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมเชนน้ีเปนการสรางความรัก

สามัคคีในชุมชน และทําผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนกับกลุมผูฟงไดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความรูซึ่งกันและกัน 

 

(6) ประเด็นรายการของสถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาเพื่อหาผลประโยชน      

สวนตน 

 

รายการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญไมมีโฆษณาเพ่ือหาผลประโยชนสวนตน      

แตบางสถานีวิทยุชุมชนยังมีขอความโฆษณาทางธุรกิจอยูบาง ซึ่งสามารถจําแนกตามตาราง ไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.26 

 

สถานีวิทยุชุมชนอุบลราชธานีที่มีโฆษณาแอบแฝง 

 

ช่ือสถานีวิทยุชุมชน 

 

โฆษณาทางธุรกิจ 

ไมมีโฆษณาทาง

ธุรกิจ 

มีโฆษณาทาง

ธุรกิจ 

 

อุบลคนเหลาเสือฮักแพง   

วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO   

พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม   

อารยธรรมลํานํ้าโดม   

 

จากตารางขางตน ผลการวิจัยพบวา สถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา  

R-TECH RADIO, พระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม และอารยธรรมลํานํ้าโดม ไมมีการออกอากาศ

โฆษณาทางธุรกิจเพ่ือหาผลประโยชนสวนตน แตสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง             
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มีการออกอากาศโฆษณาทางธุรกิจอยูบาง เชน การโฆษณาขายปุย โฆษณาประชาสัมพันธหางทอง 

เปนตน  

 

 (7) ประเด็นปญหาในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน 

 

ผูฟงสวนใหญไมมีปญหาการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน เมื่อผูฟง 

รับฟงรายการภายในเขตที่สามารถรับฟงรายการได ก็สามารถรับฟงไดชัดเจน แตหากออกนอกเขตที่

คลื่นสัญญาณจะสงไดก็จะไมสามารถรับฟงได ตามปกติ  

 

4.3.5.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานไปสูการรับฟงวิทยุระบบดิจิทัล 

 

(1) ประเด็นความพรอมในดานคาใชจาย 

 

ผูฟงสวนใหญไมมีความพรอมในดานคาใชจาย ในการซื้ออุปกรณวิทยุ 

ระบบดิจิทัลในทันที เพราะหากราคาของวิทยุดิจิทัลไมสูงนัก ผูฟงพรอมที่จะใชจายในการเปลี่ยน

อุปกรณวิทยุสําหรับรับฟงการกระจายเสียงระบบดิจิทัล แตหากราคาของวิทยุสูงเกินไปก็จะไมซื้อวิทยุ

เครื่องใหมในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากอุปกรณวิทยุยังไมมีความจําเปนมากพอที่จะตอง

ลงทุนซื้อทันที 

 

(2) ประเด็นความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยุระบบดิจิทัล 

 

ผูฟงสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล เพราะ   

ไมเคยไดรับฟงขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

 

4.3.5.3 ความตองการในการรับฟงวิทยุชุมชนในระบบดิจิทัล 

 

(1) ประเด็นเนื้อหาที่ตองการฟงจากรายการของสถานีวิทยุชุมชน 

 

ผูฟงตองการใหรายการของสถานีวิทยุ ชุมชนมีเ น้ือหาที่ เ พ่ิมมากข้ึน  

ตองการรายการที่มีเน้ือหาสาระเพ่ิมขึ้นทั้งความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใกลตัวชาวบาน เชน กฎหมาย

เกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว เปนตน เพ่ิมเติมเน้ือหา
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เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา และเน้ือหาดานความบันเทิง รายการเพลง แตในสวนของเน้ือหารายการอ่ืน

ในปจจุบันรายการที่สถานีวิทยุชุมชนนําเสนอมีเน้ือหาที่หลากหลายอยูแลว จึงอยากใหคงไวเชนเดิม 

 

(2) ประเด็นชวงเวลาในการออกอากาศรายการ 

 

ผูฟงเห็นวา ปจจุบันการออกอากาศรายการของสถานีวิทยุชุมชนอุบลคน 

เหลาเสือฮักแพง,วิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO และพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยาราม        

มีสัดสวนชวงเวลาการออกอากาศที่เหมาะสมและพอดีกับชวงเวลาของผูฟง จึงอยากใหคงสัดสวนเวลา

ในการออกอากาศเชนเดิม  

แตสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดมมีชวงเวลาออกอากาศไมมากสัก 

เทาไร ผูฟงจึงตองการใหเปดรายการเพ่ิมชวงเวลาเชาและชวงกลางวัน เพ่ิมเวลาออกอากาศรายการ

ธรรมะใหมากขึ้น และกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูบานจะไดเปดฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนได      

เมื่อผูสูงอายุไดรับฟงจะทําใหไมรูสึกเบ่ือ จะมีความรูสึกผอนคลายเสมือนมีเพ่ือนพูดคุยดวยตลอดเวลา 

 

(3) ประเด็นความตองการใหสถานีวิทยุชุมชนพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

 

ผูฟงสวนใหญเห็นวา สถานีวิทยุชุมชนตองพัฒนาในเรื่องงบประมาณ 

สนับสนุน เพราะการบริหารในดานอ่ืนๆของสถานีวิทยุชุมชนมีความพรอมอยูแลว แตยังขาดเงินทุนคา

นํ้า คาไฟที่จะนํามาใชจายในสวนน้ี และในสวนอ่ืนมีการพัฒนาที่ตอเน่ืองอยูแลว จึงไมเห็นวาตอง

พัฒนาในดานใดเปนพิเศษ 

สถานีวิทยุชุมชนควรที่จะเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรวมออกความคิดเห็น 

ในดานตางๆ เชน เปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขาไปพูดคุยในรายการ สถานีวิทยุจัดกิจกรรมกับผูฟง

บอยๆ เชน จัดกิจกรรมงานบุญที่สนุกสนาน ใหผูฟงไดมีสวนรวมกับสถานีวิทยุชุมชนมากขึ้น      

เพ่ือใหผูฟง คนในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนดวย  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี” เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)      

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ภายใตคําถามที่ใชในการสัมภาษณ โดยการจด

ขอมูล บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ (Document) 

เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงการเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในระบบวิทยุอนาล็อก รวมถึงการปรับตัว

เรื่องการผลิตเน้ือหาและความพรอมในดานทรัพยากรของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี    

ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือใชในเปนแนวทางการปรับตัวในเน้ือหาสําหรับการทํางานของสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบการ

กระจายเสียงแบบดิจิทัลตอไป 

 

5.1 สรปุผลการวิจัย 

 

ผูวิจัยไดคนควาศึกษาขอมูลและสามารถสรุปสาระสําคัญจากคําตอบของผูใหขอมูล 

เกี่ยวกับสภาพการณในปจจุบัน และความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชน      

ใน พ้ืนที่ จั งห วัดอุบลราชธานี  โดยสามารถจัดกลุมผลการวิจัยที่ คนพบในการศึกษาครั้ ง น้ี              

แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก ดังตอไปน้ี 

 

5.1.1 สรุปสภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก     

ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และการนําเสนอเนื้อหา 

 

5.1.1.1 สรุปสภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี           

ระบบอนาล็อก ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

จากการสังเกตสภาพการณของสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พบวามีการ 

ดําเนินกิจการสถานี ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไมไดจบการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานีวิทยุ

โดยตรง ดังน้ันในการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชน ผูอํานวยการสถานีจึงใชหลักการบริหารองคกร 

เขามาใชในการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน แตมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคในการบริหารใหเปนไป
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ตามเปาหมายที่ควรจะเปนของสภาพการณสถานีวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุชุมชนมีบุคลากรในการ

ทํางานที่จํากัด เพราะการทํางานกับสถานีอยูในรูปแบบอาสาสมัครที่ ไมมีคาตอบแทน หากพิจารณา

ตามผังโครงสรางการบริหารจัดการสถานีทั่วไป ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กสทช.) พบวา 

คณะกรรมการบริหารของสถานีวิทยุชุมชนมีจํานวนทั้งหมด 5 คน และผูที่ทํางาน 

ในตําแหนงอ่ืนๆ 3-4 คน ในกรณีที่สถานีวิทยุชุมชนมีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ใหครบ

ทุกตําแหนง ผูอํานวยการสถานีจึงไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหเขากับจํานวนบุคลากรที่มี

อยู สงผลใหสถานีวิทยุชุมชนมีการจัดการโครงสรางองคกรที่แตกตางกันออกไป โดยบางคนทําหนาที่

เปนคณะกรรมการบริหารและผูอํานวยการสถานี หรือบางคนทําหนาที่กรรมการบริหารและตําแหนง

อ่ืนๆ ควบคูกันไปดวย  

ทั้งน้ี บุคลากรที่ทํางานภายสถานีวิทยุชุมชนในปจจุบันเปนอาสาสมัครของชุมชนที่ 

สนใจทํางานเพ่ือสวนรวม แตไมมีความรู ไมมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับการทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชน

โดยตรง ทุ กคนเข ามาเรียน รูจากการทํ างานภายในสถานี วิท ยุ ชุมชนโดยการปฏิ บั ติจริง            

สวนตัวผูอํานวยการสถานีเองก็ประสบปญหาในเรื่องความรูทางดานกฎหมายโดยเฉพาะดานของวิทยุ

ชุมชน ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะเร่ือง ผูอํานวยการสถานีจําเปนตองศึกษาทุกครั้งที่ตองดําเนินการเรื่อง

ตางๆของสถานี เมื่อมีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารของสถานีวิทยุชุมชนเปนผลทําใหการดําเนินการ

เกิดความลาชา   

ในสวนปญหาและอุปสรรคทีพ่บจากสภาพการณมีหลายประการ แตปญหาในดาน 

งบประมาณจะเปนปญหาหลัก สถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาในเรื่องงบประมาณรายรับที่ไมเพียงพอ

ตอรายจายคานํ้า คาไฟ และคาซอมบํารุงภายในสถานี เปนอยางมากเน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชนเปน

สถานีวิทยุที่ไมมีรายได จากการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือการแสวงหาผลกําไรในดานตางๆ    

รายรับของสถานีวิทยุชุมชนในปจจุบันจึงมาจากการบริจาคของประชาชนทั้งสิ้น นอกจากน้ีปญหาที่

สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ปญหาในดานบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรที่เขามาทํางานภายในสถานีวิทยุ

ชุมชนไมไดรับคาตอบแทนในการทํางาน ทําใหบางครั้งบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการเขามาทํางาน 

ผูอํานวยการก็ไมสามารถควบคุมหรือออกคําสั่งไดอยางเต็มที่ จึงเกิดปญหาบุคลากรไมเพียงพอตอ 

การทํางาน 

 

 

 

 

 



129 
 

5.1.1.2 สรุปสภาพการณการนําเสนอเนื้อหาของสถานวิีทยุชุมชน               

ในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก 

 

สําหรับการนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีในระบบ 

อนาล็อก ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจวา สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญนําเสนอ

เน้ือหาในดานธรรมะเปนหลัก กลาวคือ สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด 4 สถานี      

มีวัตถุประสงคในการนําเสนอเน้ือหาในดานธรรมะเปนหลัก 3 สถานี และสถานีที่เหลือนําเสนอเน้ือหา

ดานการศึกษาเปนหลัก แตอยางไรก็ตามสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ

ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนไดรับรูขาวสารกิจกรรมตางๆของชุมชนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยสถานีมีระยะเวลาในการออกอากาศ  ในชวงเวลา 04.00 – 23.00 น .              

ซึ่งแตละสถานีมีการจัดการเวลาที่ลดหลั่นกันลงไป ตามความเหมาะสม และความพรอมของผูจัด

รายการ 

ในสวนของกลุมผูฟงที่สถานีวิทยุชุมชนไดต้ังเปาหมายไว ก็คือ กลุมคนในชุมชน           

ผูที่วางจากการทํางานอาศัยอยูที่บาน เปนหลัก และกลุมเปาหมายรอง คือกลุมประชาชนทั่วไป       

ที่สามารถรับฟงรายการจากคลื่นสถานีวิทยุชุมชนได ขอมูลจากสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

ป 2558 ระบุประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนทั้งสิ้น 1,857,429 คน อําเภอที่สามารถรับ

คลื่นจากสถานีวิทยุชุมชนได คือ อําเภอเดชอุดมและอําเภอเหลาเสือโกก ซึ่งอําเภอเดชอุดม          

ประกอบดวยสถานีวิทยุชุมชนอารยธรรมลํานํ้าโดม สถานีวิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดเวตวันวิทยา

ราม และสถานีวิทยุชุมชนวิทยุเพ่ือการศึกษา R-TECH RADIO สวนอําเภอเหลาเสือโกกสามารถ     

รับคลื่นจากสถานีวิทยุชุมชนอุบลคนเหลาเสือฮักแพง จํานวนประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของสถานี

วิทยุชุมชน จึงสามารถแบงตามอําเภอไดดังน้ี สถานีวิทยุพ้ืนที่อําเภอเดชอุดม มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 

176,560 คน และสถานีวิทยุชุมชนพ้ืนที่ อําเภอเหลาเสือโกก มีประชากรจํานวน 27,407 คน         

ซึ่งจํานวนประชากรที่กลาวมาเปนกลุมเปาหมายของสถานีวิทยุชุมชน 

เมื่อสถานีวิทยุชุมชนไดตรวจสอบถึงผลตอบรับของผูฟงจากการพูดคุยกับคนใน 

ชุมชนทั้งจากทางโทรศัพท และการพบปะกัน พบวา กลุมเปาหมายประชาชนในพ้ืนที่ทั้งหมดไมไดรับ

ฟงรายการจากสถานีทุกคน แตกลุมผูฟงที่รับฟงรายการก็ใหการตอบรับเปนอยางดี ผูจัดรายการ 

รายการของสถานีวิทยุ และสถานีวิทยุชุมชนเปนที่รูจักของคนในชุมชน  และผูฟงใหความรวมมือกับ

สถานี โดยวิธีการโทรศัพทเขามาพูดคุยกับผูจัดรายการ และเขารวมกิจกรรมตางๆของสถานี เชน   

งานบุญอยูเปนประจํา  
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สรุปไดวาวัตถุประสงคหลักของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีเน้ือหา 

เกี่ยวกับธรรมะ เปนเน้ือหาที่ถูกใหความสําคัญเปนอันดับแรกของการจัดทําสถานีวิทยุชุมชน และ   

ไดรับผลตอบรับจากกลุมผูฟงในเกณฑที่นาพึงพอใจ โดยวัดจากการจัดกิจกรรมของสถานี และ       

การพูดคุยกับกลุมผูฟง เน่ืองจาก ในสังคมปจจุบันคนรุนใหมมีการดําเนินชีวิตที่รวดเร็ว มีภารกิจที่ตอง

ทําทุกวัน ฉะน้ัน การเขาวัดเพ่ือทําบุญ หรือฟงธรรมะจึงไมใชสิ่งที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตของคน      

ในยุคปจจุบันมากนักสถานีวิทยุชุมชนจึงกอต้ังขึ้นเพ่ือตองการเปนสื่อเพ่ือสงเสริมธรรมะของ

พระพุทธเจาใหกับคนในชุมชนไดรับฟงเมื่ออาศัยอยูที่บานหรือในขณะที่ขับรถไปทํางานซึ่งเปน        

กุศโลบายของสถานีวิทยุชุมชนที่วา“ถึงแมไมมีเวลาวางที่จะเขาวัดเพ่ือฟงธรรมะ แตก็สามารถรับฟง

ธรรมะไดตลอดเวลา” เพราะสังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบันยังใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา และ                      

เช่ือวาพระพุทธศาสนาจะเปนแหลงยึดเหน่ียวทางจิตใจของคนในสังคมไดดีที่สุด  

 

5.1.2 สรุปความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนใน 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และการ

นําเสนอเนื้อหา 

 

5.1.2.1 สรุปความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุ 

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

เมื่อวิเคราะหขอมูลในดานความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล ของ 

สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร

งบประมาณพบวา ในปจจุบันผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมด ไมทราบถึงนโยบาย และ       

แผนแมบท รวมทั้งวัตถุประสงคในการเปลี่ยนผานวิทยุระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล เน่ืองจาก     

ยังไม ได รับขอมูล  การประชาสัม พันธจากสํ านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง             

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเกี่ยวกับนโยบายน้ีอยางเปนทางการ แตทราบขาว

จาก  สื่ออ่ืนๆ อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ วาจะมีการเปลี่ยนผานโทรทัศนและวิทยุไปสูระบบ

ดิจิทัลในภาพโดยรวม ดวยเหตุน้ีสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงยังไมมีการวางแผน

นโยบายการทํางาน เพ่ือเตรียมการที่จะปรับรูปแบบของสถานีวิทยุชุมชนในรูปแบบการกระจายเสียง

อนาล็อกไปสูการกระจายเสียงดิจิทัล  
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สรุปไดวาสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดยังไมมีความพรอมที่จะเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบ 

ดิจิทัล เน่ืองจากผูอํานวยการสถานีขาดขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัล ซึ่งสงผลกระทบไมสามารถวาง

แผนการทํางานของสถานีตอไปได อีกทั้งทรัพยากรงบประมาณเปนปญหาหลักในการบริหารจัดการ  

หากตองเปลี่ยนการออกอากาศไปสูระบบดิจิทัล สถานีวิทยุชุมชนก็จะประสบ 

ปญหาในดานคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณใหมที่จะเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายที่ตองรับผิดชอบอยูแลว 

และทรัพยากรบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไมมีความพรอม ทั้งในดานความรู และความสามารถเฉพาะ

ดานที่จะเขามาทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนโดยตรง จึงทําใหสถานีวิทยุชุมชนเกิดความลังเลใจที่จะ

เปลี่ยนสถานีวิทยุชุมชนระบบอนาล็อกใหเปนสถานีวิทยุชุมชนระบบดิจิทัล เมื่อนโยบายเปลี่ยนผาน

ระบบวิทยุดิจิทัล  เขามาจึงทําใหเกิดภาระตอสถานีวิทยุชุมชนที่จะตอบรับนโยบายน้ี และเมื่อสถานี

วิทยุชุมชนมีเงินทุนไมเพียงพอตอการลงทุน หรือการลงทุนไมคุมคาที่จะเสี่ยง ก็จะตองปดสถานีวิทยุ

ชุมชนไป  

 

5.1.2.2 สรุปความพรอมในการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนใน      

จังหวัดอุบลราชธานีเม่ือเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล  

 

หากสถานีวิทยุชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการทํางานภายใตระบบดิจิทัล        

การนําเสนอเน้ือหา รูปแบบรายการของสถานีวิทยุชุมชน จะมีการปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามสัดสวนที่

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม กําหนดไว แต

จะยังคงเน้ือหาหลักดานธรรมะ การศึกษา และการประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน ไวเชนเดิม 

เพราะเน้ือหาหลักเปนรากฐานของวัตถุประสงคในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน แตก็จะเพ่ิมเน้ือหา

รายการที่เปนประโยชน และความบันเทิงเพ่ิมมากขึ้น เชน เน้ือหาเกี่ยวกับสุขภาพ เน้ือหาเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เน้ือหาเกี่ยวกับกฎหมาย เปนตน เพ่ือใหผูฟงไดรับความหลากหลายในดาน

เน้ือหาเพ่ิมมากขึ้นยิ่งกวาเดิม  

จากประเด็นความพรอมในการนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด 

อุบลราชธานี เมื่อเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล สรุปไดวาการนําเสนอเน้ือหาในระบบอนาล็อก     

และการปรับตัวในเรื่องการผลิตเน้ือหาเพ่ือเปลี่ยนสูระบบดิจิทัลน้ัน สถานีวิทยุชุมชนยังคงให

ความสําคัญกับเน้ือหาในเรื่องของธรรมะ การศึกษา และการประชาสัมพันธขาวภายในชุมชน ซึ่งเปน

วัตถุประสงคหลักในการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชน และเน้ือหาเหลาจะยังคงมีในการผลิตเพ่ือออกอากาศ

ในระบบดิจิทัลตอไป  
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5.1.3 สรุปความคิดเหน็ของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของประชาชน                       

ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

หากสถานีวิทยุชุมชนจะเปลี่ยนรูปแบบในการออกอากาศระบบดิจิทัล กลุมผูฟง          

มีความเห็นวา ในปจจุบันรายการที่นําเสนอผานสถานีวิทยุชุมชนสามารถตอบสนองความตองการ  

ของกลุมผูฟงไดพอสมควร แตหากสถานีวิทยุชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูวิทยุดิจิทัล กลุมผูฟงอยาก

ใหคงเน้ือหาที่นําเสนออยูในระบบอนาล็อกไวเชนเคย หรือปรับปรุงเน้ือหาในบางสวนใหเพ่ิมมากขึ้น 

เชน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน กฎหมายการซื้อขาย เกี่ยวกับการศึกษา และเน้ือหาดานความ

บันเทิง เชน รายการเพลง เพ่ือใหรายการมีความหลากหลายไมจําเจ สวนของเวลาออกอากาศน้ันใน

ปจจุบันมีสัดสวนชวงเวลาการออกอากาศที่ เหมาะสมและพอดีกับชวงเวลาของผูฟงอยูแลว         

ขอใหคงสัดสวนใน การออกอากาศไวเชนเดิม ซึ่งในปจจุบันกลุมผูฟงสวนใหญมีความถี่ในการรับฟง

รายการจากสถานีวิทยุชุมชนทุกวัน เพราะเห็นวารายการของสถานีวิทยุชุมชนมีความหลากหลายดาน

เน้ือหาในระดับปานกลาง กลาวคือ เน้ือหารายการสวนใหญนําเสนอเน้ือหาหลักของสถานีมากกวา

เน้ือหาสรางความบันเทิง รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนมุงใหความรูเกี่ยวกับธรรมะ      

คําสอนธรรมะใกลตัวที่สามารถเขาใจงาย แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา และมีเน้ือหาประชาสัมพันธงาน

กิจกรรมภายในอําเภอ แตขาดเน้ือหาสรางความบันเทิงอยูมาก แตอยางไรก็ตามผูจัดรายการมักจะ

นําเสนอเน้ือหารายการที่มีประโยชนตอผูฟง ทําใหผูฟงมีความสนใจในการรับฟงรายการ อีกทั้ง       

ผูจัดรายการมีลีลาในการพูดที่ดึงดูดผูฟง แสดงความเปนกันเอง โดยใชภาษาอีสานซึ่งเปนภาษา

ทองถ่ินผสมกับภาษากลางในการจัดรายการเพ่ือใหผูฟงเขาใจไดงายยิ่งขึ้น และยังเปดโอกาสใหผูฟง   

มีสวนรวมโดยเปดรับสายโทรศัพทเพ่ือพูดคุยกับผูฟงอีกดวย 

ในภาพรวมกลุมผูฟงมีความพึงพอใจในการรับฟงเน้ือหารายการจากสถานีวิทยุ 

ชุมชน  อยูในเกณฑที่ดี และใหความรวมมือในการแนะนําใหสถานีวิทยุชุมชนปรับปรุงเน้ือหาเพ่ิมเติม

เมื่อเปลี่ยนเขาสูการออกอากาศในระบบดิจิทัล แตอยางไรก็ตามในดานความพรอมในการเปลี่ยนไป  

รับฟงวิทยุในระบบดิจิทัล ผูฟงยังไมมีความพรอมที่จะเปลี่ยนไปสูการรับฟงวิทยุในระบบดิจิทัลทันที

เน่ืองจากกลุมผูฟงตองใชเงินในการลงทุนซื้อเครื่องรับวิทยุเครื่องใหม ซึ่งเกินความจําเปนในการใชจาย 

นอกจากน้ีกลุมผูฟงยังเห็นวา การรับฟงวิทยุในปจจุบันไมใชเรื่องจําเปนมากนัก เน่ืองจากสามารถ   

รับฟงขาวจากโทรทัศนหรือจากโทรศัพทมือถือไดแลว และในฐานะของผูฟงอาจจะไมเปลี่ยนเครื่องรับ

วิทยุใหมเพ่ือฟงรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกตอไป 
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5.2 อภิปรายผล 

 

ในการวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี” สามารถอภิปรายผลโดยนําผลการวิจัยที่ไดมาวิเคราะหโดยใชกรอบแนวคิดใน

เรื่องแนวคิดระบบวิทยุกระจายเสียง ทั้งวิทยุกระจายเสียงอนาล็อก และวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

แนวคิดเกี่ ยวกับสภาพการณ สถานี วิท ยุชุมชน แนวคิดเกี่ ยวกับการบริหารจัดการองคกร           

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิทยุชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเน้ือหาวิทยุ ผูวิจัยใชแนวคิด

ทั้งหมดน้ี รวมถึงงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ มาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

 

5.2.1 สภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก          

ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และการนําเสนอเนื้อหา 

 

5.2.1.1 สภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก        

ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

สภาพการณสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีระบบอนาล็อก ดานโครงสราง 

องคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณมีลักษณะที่ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาพการณสถานี

วิทยุชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิทยุชุมชน     

ซึ่งแนวคิดเหลาน้ีไดมีการมุงเนนที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  

สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีปจจุบันไมมีความพรอมสําหรับการทํางาน 

วิทยุระบบดิจิทัล เน่ืองจากผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไมไดจบการศึกษาในดานการบริหารงาน

สถานีวิทยุโดยตรง แตเปนผูที่มีประสบการณในการทํางานในดานการบริหารงาน ฉะน้ัน การ

บริหารงานสถานีวิทยุชุมชนผูอํานวยการสถานีไดใชหลักการบริหารองคกรเขามารวมใชในการ

ดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชน แตมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคและโครงสรางองคกรที่สามารถยืดหยุน

ไดเพ่ือใหเขากับสภาพการณความพรอมของสถานีวิทยุชุมชนและเพ่ือใหการทํางานเปนไปตาม

วัตถุประสงคหลัก ซึ่งการทํางานของผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในลักษณะน้ีมีความสอดคลองกับ

การบริหารการสื่อสารตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ (System Approaches) ที่ไดมีการพัฒนาขึ้น

ในขณะองคกรไดมีขนาดใหญขึ้น มีความสัมพันธระหวางกันขององคกรตางๆ ตอกันมากขึ้น และโยงใย

กับการเปลี่ยนแปลงระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกับสิ่งที่อยูภายในดวยซึ่งโดยหลักการของแนวคิดของ

วิธีการเชิงระบบคือ การหวังใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองคกรใหดีที่สุด โดยมีการ

พิจารณาและรับรูนําเอาปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพผลผลิตของ
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องคกรเขามาปรับการทํางานใหดีขึ้น และสอดคลองกับสถานการณตางๆ ดวย (ที่ธงชัย สันติวงษ และ

ชนาธิป สันติวงษ,2542) 

จากแนวความคิดน้ีจะมีความสอดคลองกับการจัดการบริหารงานของสถานีวิทยุ 

ชุมชนในลักษณะที่วา การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนไมไดมีการจัดการที่ เปนระบบตายตัว          

แตสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสถานีวิทยุชุมชนเปนสถานีวิทยุที่ไมไดมีผลกําไร 

หรือผลตอบแทนใหกับผูที่ทํางาน ในบางครั้งสถานีวิทยุก็ขาดผูทํางาน การบริหารงานในสวนน้ี        

ก็ไมสามารถที่จะบังคับหรือควบคุมบุคลากรได ฉะน้ันการบริหารงานภายในสถานีวิทยุชุมชนจึง      

ไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เพ่ือใหการทํางานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนก็ยังเปนไปตามรูปแบบ

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Luther Gulick และ  Lyanall Urwick ไดแบ งรูปแบบ

กระบวนการบริหารไว 7 ประการ ดังน้ี 

แนวทางที่ 1 คือ การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนแรกของการบริหารซึ่ง   

การวางแผนของสถานีวิทยุชุมชนที่ผูวิจัยไดศึกษาพบวาสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีมีการวางแผนกล

ยุทธ (Strategic Plans) ระยะยาว 5 ปข้ึนไป และมีการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย แนวปฏิบัติใน

การทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือเปนเคร่ืองมือใหผูบริหารในการจัดการไดบรรลุตามเปาหมาย 

โดยยึดผูฟง ประชาชนในชุมชนเปนหลัก เชน สถานีวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงคในการเสนอขาวการ

ประชาสัมพันธของชุมชน การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมะ การศึกษาเปนหลัก และนําเสนอ       

ในดานความรูที่ใกลตัวกับชีวิตประจําวันของคนในชุมชน  

แนวทางที่ 2 คือ การจัดการ (Organizing) หมายถึง การจัดการองคกรหรือ 

หนวยงานและกําหนดระบบการทํางานของหนาที่ตางๆ ในองคกรเพ่ือใหเกิดการประสานงานที่ดี    

ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดภายในหนวยงานที่

แตกตางกันออกไปการกําหนดระบบการทํางานของหนาที่ตางๆ ในสถานีถูกปรับเปลี่ยนไปตาม

บุคลากรที่มีอยู เน่ืองจากในการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนน้ันไมสามารถหาบุคลากรที่จะเขามา

ทํางานไดครบตามจํานวนที่ผังโครงสรางบริหารกิจการสถานีทั่วไปไดกําหนดไว ผูอํานวยการสถานีจึง

ตองปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุนรูปแบบโครงสรางใหมเพ่ือใหเขากับสภาพการณที่เปนอยูจริงของสถานี 

และเมื่อสถานีวิทยุชุมชนจะเขาสูการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานไปสูดิจิทัล ผูวิจัยพบวา สถานีวิทยุ

ชุมชนทั้งหมดยังไมมีความพรอมในการจัดการ ทั้งดานการเงิน ดานบุคลากร และดานอุปกรณในการ

ทํางานภายในสถานี อีกทั้งสถานีไมไดรับการประชาสัมพันธขอมูลนโยบายที่ชัดเจน จึงไมสามารถวาง

แผนการทํางานในอนาคตได  
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แนวทางที่ 3 คือ การบริหารงานบุคคล (Staffing) เปนการทําหนาที่บริหารบุคคล 

ตางๆ ต้ังแตการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเลือกคนทํางานใหเหมาะสมกับ

ความสามารถ แตสถานีวิทยุชุมชนเปนสถานีที่มุงทําประโยชนเพ่ือคนในชุมชน ไมแสวงหาผลกําไร 

การทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนเปนการทํางานดวยจิตสาธารณะ ไมมีคาตอบแทนใหกับผูทํางาน 

ฉะน้ันการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเขามาทํางานจึงไมสามารถทําไดบุคคลที่จะเขามาทํางาน

ภายในสถานีวิทยุชุมชนจะไดรับมอบหมายงานตามถนัด เชน บุคคลที่พูดคุยเกง อารมณดี จะให

ทํางานในสวนของผูจัดรายการหรือบุคคลที่มีความสามารถในการซอมแซมเคร่ืองมืออุปกรณวิทยุ     

จะใหทํางานในสวนของฝายเทคนิค เปนตน อยางไรก็ตาม สถานีวิทยุชุมชนก็ไดมีการจัดการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากรอยูเปนประจําเพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาฝมือ และเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน      

ใหดีขึ้น  

แนวทางที่ 4 คือ การสั่งการ (Directing) หมายถึง ขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการ 

บริหาร และเปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารในความพยายามที่จะใหการกระทําตางๆบรรลุตาม

วัตถุประสงค โดยรูจักวิธีการช้ีแนะ และควบคุมบังคับบัญชาใหการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเปนไป

ตามความตองการมากที่สุด   ซึ่งในการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนผูอํานวยการสถานีจะไมสามารถ

ออกคําสั่งหรือบังคับผูที่เขามาทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากทุกคนที่เขามา

ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนเปนผูที่มาทํางานดวยจิตสาธารณะ ตองการสรางประโยชนแกสวนรวม 

ฉะน้ันผูอํานวยการสถานีจึงไมมีสิทธิในการสั่งงานอยางเด็ดขาด แตจะเปลี่ยนไปใชการควบคุมโดย

วิธีการพูดคุยช้ีแนะนําเสนอใหเห็นถึงสิ่งๆน้ัน อยาง เพราะหากผูอํานวยการสถานีควบคุมบุคลากรมาก

เกินไป บุคลากรก็จะหมดกําลังใจในการที่เขามาทํางานภายในสถานี อาจจะทําใหสงปญหาการขาด

บุคลากรในการทํางานได 

แนวทางที่ 5 คือ การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การทําใหกลไกตางๆ         

ขององคกรสอดคลองกันอยางเปนระบบในการจัดการ มีระบบวิธีการประสานงานระหวางหนวยงาน

และผูปฏิบัติงานไดรวมมือรวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีความซับซอนหรือหลีกเลี่ยง

การปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุความสําเร็จ ซึ่งองคกรแตละแหงตองมีหลักการที่ดี เน่ืองจากสถานี

วิทยุชุมชนเปนองคกรที่มีขนาดเล็กมีผูรวมงานไมมาก บุคลากรทุกคนทราบถึงวัตถุประสงคในการ

ทํางานในทิศทางเดียวกันวา สถานีวิทยุชุมชน ทําเพ่ือประชาชน ทําเพ่ือคนในชุมชนของตนเอง ทุกคน       

ใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี อีกทั้ง บุคลากร ที่มีสวนรวมในการทํางานสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดโดยงาย โดยการพบปะพูดคุยกันที่บาน เน่ืองจากทุกคนเปนคนในชุมชนเดียวกัน 

จึงทําใหทุกคนมีความสนิทสนมกัน สามารถติดตอพูดคุยกันไดตลอดเวลา 
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แนวทางที่ 6 การรายงาน (Reporting) การทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และ           

เปนแนวทางที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานไดทั้งในรูปแบบของรายการเปนทางการและชองทาง

การสื่อสารโดยปกติ ขึ้นอยูกับระบบการรายงานของแตละองคกร เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

สามารถตรวจสอบผลการทํางาน ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนไดมีการจัดทําการประเมินผลสถานีโดยการ

พูดคุยสอบถามจากกลุมผูฟง เชน การเขาไปพูดคุยกับผูฟงเกี่ยวกับรายการในสถานีวามีความพึงพอใจ

ในเน้ือหารายการหรือไมอยางไร หรือสถานีจัดกิจกรรมรวมกับผูฟง การทําบุญ พบปะผูจัดรายการซึ่ง

เปนการประเมินผลตอบรับจากผูฟงไปในตัวดวย การจัดกิจกรรมหรือทําการประเมินเชนน้ีจะเปน

แนวทางใหสถานีวิทยุทราบถึงผลตอบรับในการทํางาน ขอผิดพลาดของผูจัดรายการ หรือแมแตการสง

สัญญาณของคลื่นวิทยุสามารถรับฟงไดหรือไม เกิดปญหารับฟงไมไดหรือสัญญาณขาดหายหรือไม 

เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงแกไขการทํางานในลําดับตอไป อีกทั้งสถานีวิทยุชุมชนยังมีการจัดทํารายงาน

ประเมินผลทุกปใหกับกสทช. เพ่ือที่จะนําไปตออายุใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตอไป 

แนวทางที่ 7 งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง งบประมาณหรือแผนประมาณ 

การเกี่ยวกับขอมูลยอดรายรับ รายจายและผลกําไร หรือสถานภาพทางการเงินในการดําเนินงานของ

องคกรใหบรรลุเปาหมายในการทํางานและวัตถุประสงคขององคกร ทําใหผูบริหารสามารถกําหนด

ทิศทางในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่จะเปนตัวช้ีวัดในการประเมินผลความสําเร็จดวย ซึ่งใน

ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนประสบปญหาในดานงบประมาณมากที่สุด สถานีวิทยุชุมชนเปนการทํางานที่

ไมแสวงหารายได ไมมีรายรับที่ชัดเจน แตในทางกลับกันสถานีกับมีคาใชจายที่ตองรับผิดชอบทุกเดือน 

ฉะน้ันผูอํานวยการสถานีจึงตองมีการวางแผนประมาณการเกี่ยวกับรายรับรายจายอยางรอบคอบ 

สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญอยูภายใตการดูแลของวัด และโรงเรียนประจําชุมชน

รายจายภายในของสถานีจึงตกเปนภาระของวัดและโรงเรียนไปดวยปริยาย กลาวคือ งบประมาณสวน

ใหญของสถานีจะไดมาจากการทําบุญเขาวัด การบริจาคเงินจากผูที่มีจิตศรัทธา หรือจากผูที่เห็น

คุณคาที่จะสนับสนุนสถานีวิทยุชุมชน แตอยางไรก็ตามงบประมาณที่ไดรับน้ันก็ยังไมสามารถที่จะ

นํามาบริหารจัดการภายในสถานีไดอยางเต็มที่ ฉะน้ันเรื่องงบประมาณจึงเปนปญหาหลักในการ

บริหารงานสถานีวิทยุชุมชนในขณะน้ี 
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5.2.1.2 สภาพการณการนําเสนอเนื้อหาของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด 

อุบลราชธานีระบบอนาล็อก 

 

การนําเสนอเน้ือหาในระบบอนาล็อกของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี           

ในการเปลี่ยนสูวิทยุชุมชนระบบดิจิทัลไดสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเน้ือหา (กาญจนา    

แกวเทพ, 2548) สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือ 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาชาวบาน สาธารณสุข การศึกษา และขาวสารสังคม ซึ่งตรงกับหลักใน

การนําเสนอเน้ือหาสําหรับวิทยุชุมชน แตเน้ือหาที่นําเสนอน้ันยังไมครบถวนตามหลักที่ตองนําเสนอ  

นอกจากน้ีตามแนวคิดเรื่องการผลิตเน้ือหาที่อธิบายไววา วิธีการนําเสนอน้ันตอง 

เปนแบบชาวบานและเปนอยางที่ชาวบานตองการ ประเด็นเรื่องวิธีการนําเสนอจะมี เรื่องสําคัญๆ   

อยู 2 เร่ืองคือ ชวงเวลาและภาษา สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ไดยึดวิธีการนําเสนอ

น้ีเปนหลักเชนกัน ในประเด็นวิธีการนําเสนอเรื่องเวลา สถานีวิทยุชุมชนสวนใหญจะเริ่มออกอากาศ

ต้ังแตชวงเวลาเชามืด 03.00 น. ไปจนถึงชวงเวลาปดสถานี 23.00 น. แตสถานีวิทยุชุมชนบางแหงจะ

ออกอากาศ 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาที่ 1 เวลา 03.00 น. ถึงเวลา 08.00 น. และ ชวงเวลาที่ 2 เวลา 

16.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. เน่ืองจากปญหาในดานคาใชจายที่สูง การแบงชวงเวลาออกอากาศจะ

เปนการประหยัดคาใชจายของสถานีวิทยุชุมชนไดมากข้ึน สถานีวิทยุชุมชนออกอากาศในชวงเวลาเชา

จะนําเสนอเน้ือหาในดานธรรมะ มุงเนนใหคนในชุมชนมีความสุขในการรับฟงธรรมะเทศนาเกี่ยวกับคํา

สอนของพระพุทธเจาเปนหลัก ในชวงกลางวันสถานีวิทยุชุมชนจะนําเสนอเน้ือหาสาระทั่วไปที่

กอใหเกิดประโยชนตอผูฟง ประชาสัมพันธขาวสารภายในชุมชน และมีรายการสรางความบันเทิง

สอดแทรกใหกับผูฟงดวย และในชวงเย็นไปจนถึงชวงปดสถานี สถานีวิทยุชุมชนจะนําเสนอเน้ือหา

เกี่ยวกับธรรมะ สั่งสอนเกี่ยวกับการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และสวดมนตฟงธรรมะกอนนอน  

เน้ือหาที่สถานีวิทยุชุมชนมุงนําเสนอสวนใหญจะใชเน้ือหาในเรื่องของธรรมะเปน 

หลักในการนําเสนอ สืบเน่ืองจาก ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไดกอต้ังอยู      

ภายในการดูแลของวัด บุคลากรหลักที่ เปนผูดูแลก็จะเปนพระสงฆ ฉะน้ัน การนําเสนอเน้ือหา         

ในดานธรรมะจึงมีความเหมาะสมซึ่งเปนเน้ือหาที่ใกลตัวสําหรับผูผลิตรายการสามารถคนควาไดงาย 

และสถานีวิทยุชุมชนยังเห็นถึงความสําคัญของธรรมะที่ปจจุบันคนในชุมชนยังใหความสําคัญ เพราะ

สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมงานบุญภายในชุมชน การเขาวัดฟงเทศนาอยูเปนประจําของคนใน

ชุมชน  
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ในประเด็นวิธีการนําเสนอเรื่องภาษา เน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนที่ต้ังอยู 

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญ          

ใชภาษาทองถิ่น ในที่น้ีหมายถึงภาษาอีสาน ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันต้ังแตสมัยกอนจนถึง

ปจจุบัน ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีความคุนเคยกับการสื่อสารดวยภาษาอีสานเปนอยางดี 

ในกรณีที่สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเปนวิทยุของชุมชนที่กอต้ังอยูตามอําเภอตางๆ        

นอกเมือง ซึ่งคนในชุมชนไมมีความคุนเคยกับภาษากลางมากนัก เมื่อเกิดสถานีวิทยุชุมชนขึ้น      

ผูผลิตรายการ ผูดําเนินรายการ ก็จะใชภาษาอีสาน ในการสื่อสารกับผูฟง ในการจัดรายการน้ัน       

ผูดําเนินรายการจะใชภาษาอีสานสลับกับภาษากลางในการสื่อสารกับผูฟง โดยปกติแลวผูดําเนิน

รายการจะเปนคนในชุมชนการจัดรายการจึงนําภาษาอีสานมาใชเปนภาษาในการสื่อสารไปโดยปริยาย 

อยางไรก็ตามการออกอากาศในรายการขาวที่นําเสนอขาวสารจากทางราชการ ผูผลิตรายการก็จะใช

ภาษากลางในการสื่อสารขาวสารประชาสัมพันธตางๆ ฉะน้ันการสื่อสารของผูผลิต ผูดําเนินรายการ  

จึงมีทั้งภาษาอีสานและภาษากลางสลับกันไป  

สรุปไดวา การใชภาษาอีสานในการสื่อสารเปนวิธีการหน่ึงที่ดึงดูดความสนใจใหกับ 

ผูฟงได สามารถสรางความเปนกันเอง สรางความคุนเคยใหกับผูฟงได ดังน้ัน สถานีวิทยุชุมชนตอง

คํานึงวา การผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชนเปนการนําเสนอรายการใหกับคนในชุมชนไดรับฟง 

ผูผลิตรายการ ผูดําเนินรายการจึงตองยึดกลุมคนในชุมชนเปนหลัก เพ่ือใหผูฟงไดเขาใจในเน้ือหา

รายการที่ สถานี นําเสนอ และเพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคของรายการ หากผู ผลิตรายการ                  

ผูดําเนินรายการไมคํานึงถึงประเด็นน้ีอาจจะทําใหกลุมผูฟงในชุมชนเกิดความสับสนในเรื่องของเน้ือหา

เกิดความไมเขาใจในสารที่ตองการจะสื่อออกไป สงผลใหกระบวนการสงสารและรับสารไมเกิดผล

สําเร็จ อีกทั้งทําใหผูฟงรายการไมมีแรงจูงใจในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชนตอไป 

นอกจากน้ีการนําเสนอเน้ือหาของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี          

ไดถูกจําแนกออกตามประเภทของเน้ือหาวิทยุ ชุมชนทั้ งเน้ือหาประเภทที่มุ งใหสาระ และ          

เน้ือหาประเภทใหความบันเทิง ตามที่ กาญจนา แกวเทพ (2548) ไดแจกแจงไว พบวา สถานีวิทยุ

ชุมชนไดนําเสนอเน้ือหาประเภทมุงใหสาระ ไดแก เน้ือหาความรูดานธรรมะ เน้ือหาความรูดาน

การศึกษา ซึ่งเน้ือหาสองดานน้ีจะเปนเน้ือหาหลักหรือวัตถุประสงคหลักในการนําเสนอเน้ือหาของ

สถานีวิทยุชุมชน รองลงมาเปนเน้ือหาที่ใหประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก เน้ือหาที่เกี่ยวกับการทํา

มาหากิน เชน การเกษตร แรงงานเศรษฐกิจ เน้ือหาดานสุขภาพอนามัย เน้ือหาดานศิลปะ         

ความบันเทิง เน้ือหาดานสิ่งแวดลอม และเน้ือหาดานความปลอดภัยในชุมชน  
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เน้ือหาเหลาน้ีผูฟงรายการจะไดรับความรูจากหนวยงานของรัฐเขามารวมจัด 

รายการกับสถานีวิทยุชุมชน เชน หนวยงานโรงพยาบาล สถานีอนามัยชุมชน เจาหนาที่ตํารวจ หรือ

เจาหนาที่ เทศบาล เปนตน และนอกจากน้ีผู ดําเนินรายการอาสาสมัครก็มักจะมีเรื่องราวที่มี

สารประโยชนที่ตนไดประสบมา นํามาพูดคุยกับผูฟงอยูเปนประจํา ซึ่งจะทําใหเน้ือหารายการที่

นําเสนอไปน้ันเปนประโยชนตอผูฟง และผูฟงก็จะไดรับทั้งสาระและความบันเทิงควบคูกันไป อยางไร

ก็ตาม หากจะมีการปรับตัวในเรื่องเน้ือหาที่จะนําเสนอในการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบ

ดิจิทัล สถานีวิทยุชุมชนจะมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหม จะนําเสนอเน้ือหาที่มีความหลากหลายเพ่ิม

มากขึ้น เชน สถานีวิทยุชุมชนจะจัดหาผูดําเนินรายการที่มาจากหนวยงานที่มีความรูโดยตรงเขา

มารวมจัดรายการเพ่ือใหความรูที่ถูกตองกับผูฟง ใหทนายเขามารวมพูดคุยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

ปญหาในดานกฎหมาย ใหคุณครูเขามาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรียนของเยาวชนและผูปกครอง  

เพราะ หากสถานีวิทยุชุมชนไมมีการปรับตัวอาจสงผลใหกลุมผูฟงลดลงได 

เ น้ือหาประเภทใหความบันเทิงที่สถานีวิทยุชุมชนได นําเสนอน้ัน ไดแก           

รายการเพลง และรายการประชาสัมพันธขาวสารในชุมชน ลักษณะรายการเพลงที่สถานีวิทยุชุมชนได

นําเสนอน้ันเปนการจัดรายการโดยเปดเพลงจากแผนซีดีเพลงที่หาซื้อไดตามรานคาทั่วไป มิไดผานการ

ขอลิขสิทธ์ิเพลงจากบริษัทเจาของลิขสิทธ์ิเพลงโดยตรง เน่ืองจากผูจัดรายการไมไดรับความรูในดาน

กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตเปดเพลงแตอยางใด แตอยางไรก็ตาม การเปดเพลงของผูจัดรายการ

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความบันเทิงแกผูฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน มิไดแสวงหากําไร หรือ

ผลประโยชนจากเพลงแตอยางใด รายการใหความบันเทิงที่สถานีวิทยุชุมชนผลิตขึ้น เชน เพลงดังใน

อดีต เปดเพลงตามคําขอ สบายๆลูกทุง เปนตน รายการเหลาน้ีนอกจากจะเปดเพลงเพ่ือใหความ

บันเทิงแลว ยังมีเน้ือหาที่สอดแทรกความรูใหกับผูฟง การบอกเลาเกี่ยวกับประสบการณของผูจัด

รายการที่ไดพบเห็น หรือสัมผัสมาเปนเรื่องในอดีตกับปจจุบันวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

เพ่ือใหผูฟงทุกวัยไดรับทราบถึงความแตกตางของอดีตกับปจจุบัน อีกทั้งยังมีขาว การประชาสัมพันธ

ของชุมชนเพ่ือใหผูฟงไดรับทราบอีกดวย 
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5.2.2 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชนใน 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงบประมาณ และ         

การนําเสนอเนื้อหา 

 

5.2.2.1 ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุชุมชน 

ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานโครงสรางองคกร ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงบประมาณ 

 

เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น                 

ทําใหประเทศไทยเขาสูการเปลี่ยนผานจากการใชงานระบบอนาล็อกไปใชงานในระบบดิจิทัล      

ส งผล ให สถ านี วิท ยุ ชุม ชนต อ งเกิ ดก ารป รับ ตั ว เพ่ื อที่ จ ะส าม ารถตอบรับน โยบ าย น้ี ได                   

อยางมีประสิทธิภาพ หากปรับเปลี่ยนไปใชระบบดิจิทัลก็เปรียบเสมือนการปรับระบบการทํางานของ

สถานีวิทยุชุมชนไปในอีกรูปแบบหน่ึง ฉะน้ันทรัพยากรที่อยูภายในสถานีตองมี ความพรอมในระดับ

หน่ึง เพ่ือที่จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรที่สถานีควรคํานึงถึงเปน             

สิ่งที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายไดตามที่กําหนด ทรัพยากรสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนที่ปรารถนาของสังคม โดยมีทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญ   

4 อยาง (ธนพล หิรัญบูรณะ, 2552) ไดแก 

ปจจัยที่ 1 ทรัพยากรคน (Man) ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชน 

จังหวัดอุบลราชธานี ยังขาดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานในการทํางานเกี่ยวกับสถานี

วิทยุชุมชน และการทํางานรูปแบบการออกอากาศในระบบดิจิทัล เน่ืองจากอาสาสมัครที่เขามาทํางาน

ตางมีวุฒิทางการศึกษาที่ไมไดมีความเกี่ยวของกับการทํางานในสถานีวิทยุ ทุกคนที่เขามาทํางาน

ภายในสถานีเขามาเรียนรูการทํางานในสวนตางๆ ไปพรอมกับการปฏิบัติงานจริง หากขาดความรู 

ความสามารถในการทํางานสถานีก็จะประสบปญหาในการทํางานได อยางไรก็ตามทุกคนพรอมที่   

จะเรียนรูสิ่งใหมๆ จากการอบรมของสถานีจากการคนควาดวยตนเองอยูตลอดเวลา และหากไดรับ

การสงเสริมจากหนวยงานตางๆ เชน การจัดอบรมเพ่ือใหความรู เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิทัล              

ผูทํางานก็พรอมที่จะเขารวมการอบรมทันที เพ่ือนําความรูมาใชในการทํางาน ฉะน้ันหนวยงานที่มีสวน

เกี่ยวของควรจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการทํางานเพ่ือตอบรับนโยบาย

ดิจิทัลกอน   ที่จะเริ่มเปลี่ยนระบบการออกอากาศใหม เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสงผลใหการ

ทํางานของนโยบายประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่คาดการณไว 
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ปจจัยที่ 2 ทรัพยากรสินทรัพยหรือเงิน (Money) ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบัน 

สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีปญหาในเร่ืองของทรัพยากรสินทรัพยหรือเงินเปน

ปญหาหลัก เน่ืองจากรายรับ ไมมีความสัมพันธกับรายจาย สถานีมีรายจายคาไฟ คานํ้า คาซอมบํารุงที่

คอนขางสูง แตในขณะเดียวกันสถานีมีรายรับที่ไมแนนอน สภาพการณปจจุบันสถานีตองแบกรับภาระ

คาใชจายทุกเดือน ฉะน้ันในการเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศในระบบดิจิทัล หากตองใชทรัพยากร

สินทรัพยหรือเงินในการดําเนินการเปลี่ยนสถานียังไมมีความพรอมในดานน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของควร

ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับสถานีวิทยุชุมชน หรือควรแนะนําการแสวงหาเงินทุนที่สถานีวิทยุชุมชน

สามารถกระทําได เพราะหากสถานีวิทยุชุมชนยังประสบปญหาในดานการเงินก็จะไมสามารถตอบรับ

นโยบายดิจิทัลไดอยางเต็มที่ 

ปจจัยที่ 3 ทรัพยากรวัตถุดิบ (Materials) รวมไปถึงเครื่องจักร (Machines)            

และวัสดุอุปกรณตางๆ ผลวิจัยพบวา ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี           

ใชเครื่องสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบของระบบอนาล็อก ที่มีคุณภาพในการออกอากาศ

คุณภาพระดับปานกลาง เน่ืองจากสถานีขาดงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องสงสัญญาณที่มีคุณภาพดีมา

ใชในการทํางาน ทําใหเกิดปญหาในการออกอากาศบางบางครั้ง เชน สัญญาณขาดหาย อุปกรณ    

เสาสัญญาณไมสามารถออกอากาศไดขณะฝนตก ลมแรง เปนตนและในขณะน้ีสถานียังไมมีการ

วางแผนที่จะจัดซื้อเครื่องสงสัญญาณที่จะสามารถนําไปใชงานในการทํางานของระบบดิจิทัล   

เน่ืองจากสถานการณของสถานีไดรับผลกระทบในเรื่องของเงินทุนอยูพอสมควร หากมีการ

เปลี่ยนแปลงก็จะตองปดสถานีไป  

ปจจัยที่ 4 การจัดการ (Management) ผลวิจัยพบวา ในปจจุบันผูอํานวยการ 

สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีนําความรูในการบริหารจัดการมาปรับใชในองคกรเพ่ือให

องคกรมีระบบในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหากสถานีไดเปลี่ยนไปทํางานในระบบ

ดิจิทัลผู อํานวยการสถานีก็จะยังคงใชรูปแบบการบริหารจัดการมาใชเชนเดิม แตในปจจุบัน

ผูอํานวยการสถานีไมสามารถวางแผนการทํางานตอไปไดเพราะไมมีขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัล 

ไมไดรับการประชาสัมพันธจากหนวยงานที่เกี่ยวของเลย จึงสงผลกระทบไมสามารถวางแผนการ

ทํางานในอนาคตได ซึ่งเปนปญหาในการบริหารงานในตอนน้ี  

ทั้งน้ี จากผลการศึกษาผูวิจัยเห็นวาสภาพการณของวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี    

ในปจจุบันมีการดําเนินกิจการโดยเปนไปตามหลักการของการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนทุกประการ    

แตอยางไรก็ตามสถานีวิทยุชุมชนก็ยังประสบปญหาทั้งใน ดานงบประมาณ ที่ไมเพียงพอตอการจัดการ

ภายในสถานี และดานบุคลากรที่ขาดความรูความสามารถอยูพอสมควร เน่ืองจากบุคลากรที่เขามา

ทํางานภายในสถานีเปนบุคลากรที่ไมไดมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับการทํางานวิทยุ ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยที่ไดศึกษาวา ผูที่ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนจะมีอายุคอนขางมาก การฝกหัดใหเขามา
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เรียนรู มาบริหารจัดการ สามารถทําไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการใช

เทคโนโลยีใหม ซึ่งจะเปนผลกระทบในการเปลี่ยนผานไปสูรูปแบบการออกอากาศวิทยุระบบดิจิทัลใน

อนาคต  

 

5.2.2.2 ความพรอมการนําเสนอเนื้อหาในการเปลี่ยนผานสูวิทยุระบบดิจิทัล 

ของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีความพรอมที่จะปรับตัวเรื่องการผลิตเน้ือหา     

ในระดับหน่ึง แตควรมีการเตรียมพรอมเพ่ือที่จะปรับตัวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในดาน    

ของผูผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชนควรมีการพัฒนาตนเองใหทันตอสถานการณ หมั่นศึกษา     

หาความรูที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชนใหมากขึ้น เชน ผูผลิตรายการจําเปนตองศึกษาเรื่องกฎหมาย

เก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบการเปดเพลง หรือเน้ือหาที่จะนําเสนอในดานอ่ืนๆอยางถี่ถวน 

เพ่ือปองกันไมใหการนําเสนอเน้ือหาผิดระเบียบที่กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหา

ตามมาในภายหลัง อีกทั้ง ในปจจุบันรายการของสถานีวิทยุชุมชนนําเสนอเน้ือหาไมหลากหลาย

เทาที่ควร หากสถานีมีการปรับตัวในเร่ืองเน้ือหาใหมีความหลากหลายจะทําใหสถานีไดรับผลตอบรับ

จากผูฟงเพ่ิมมากขึ้น สถานีจะมีความโดดเดนเปนที่รูจักในวงกวาง ทําใหสามารถดึงดูดผูฟง           

ใหเพ่ิมมากขึ้นได และในขณะน้ีเน้ือหาที่สถานีวิทยุชุมชนนําเสนอน้ันเน้ือหายังไมครอบคลุมมากนัก 

ควรเพ่ิมเน้ือหารายการที่นาสนใจ ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูฟงไดมากขึ้น 

กลาวคือกอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหารายการน้ัน สถานีตองทําการสํารวจความคิดเห็น         

ของคนในชุมชนกอนวามีความตองการรับฟ งเน้ือหารายการจากสถานีในรูปแบบใดบาง             

สถานีควรปรับในเร่ืองการออกอากาศในดานใดบาง เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับตัวและใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานของสถานีวิทยุชุมชนตอไป 

 

5.2.3 ความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสูวิทยุดิจิทัลของประชาชน            

ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ความคิดเห็นของผูฟงในการเปลี่ยนผานสู วิทยุดิจิทัลของประชาชนในจังหวัด 

อุบลราชธานีสรุปไดวา ในปจจุบันกลุมผูฟงสวนใหญมีความถี่ในการรับฟงรายการจากสถานีวิทยุชุมชน

ทุกวัน ในชวงเวลาวางขณะอาศัยอยูที่บาน เพราะเห็นวารายการของสถานีวิทยุชุมชนมีเน้ือหารายการ

ที่มีประโยชนตอผูฟง มีเน้ือหาประชาสัมพันธงานกิจกรรมภายในอําเภออยูเปนประจํา จึงเปนที่พึง

พอใจตอผูฟง ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับฟงวิทยุโดยฟงที่
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บาน สวนใหญมีการฟงทุกวัน  เหตุผลที่เปดฟงวิทยุ เพ่ือความเพลิดเพลิน โดยเลือกฟงรายการตาม

เวลาที่สะดวก  

อีกทั้ง ผูจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนยังแสดงความเปนกันเอง มีลีลาในการพูด  

ขณะที่จัดรายการ ซึ่งผูจัดรายการจะใชภาษาอีสานซึ่งเปนภาษาทองถิ่นผสมกับภาษากลาง            

ในการจัดรายการเพ่ือใหผูฟ งเข าใจได งาย ย่ิงขึ้น  และยังเปดโอกาสใหผูฟ งมีสวนรวมโดย            

เปดรับสายโทรศัพทเพ่ือพูดคุยกับผูฟงอีกดวย ซึ่งการเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวมในการจัดรายการ

ของสถานีน้ันเปนการดึงดูดความสนใจหรือเปนที่พึงพอใจของผูฟงเปนอยางดี ทําใหผูฟงไดรวมทํา

กิจกรรมกับสถานีซึ่ งเปนศูนยกลางของชุมชนไปโดยปริยาย สอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา           

ผูฟงเห็นดวยตอการที่ประชาชนมีสวนรวมในจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชน ประชาชนสามารถมีสวน

รวมในจุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนในระดับของการเปนผูแจงขาวสาร การเขามารวมจัดรายการ 

และในระดับเปนเจาของรายการ 

ในสวนของความตองการทางดานเน้ือหาจากสื่อวิทยุชุมชนระบบดิจิทัลของประชาชน  

ในจังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดวา ประชาชนตองการใหสถานีวิทยุชุมชนไดปรับเปลี่ยนเรื่องผูดําเนิน

รายการ กลาวคือ ผูฟงตองการใหผูดําเนินรายการมีทักษะในการดําเนินรายการมากยิ่งขึ้น เชน      

การสรางความนาสนใจในรายการ การเปดโอกาสใหผูฟงไดมีสวนรวมในรายการหลายๆดาน 

ซึ่งผลสรุปน้ีขัดแยงกับผลการวิจัยที่เกี่ยวกับความตองการของประชาชนในการรับฟง 

วิทยุชุมชนที่วา กลุมผูฟงสวนใหญตองการใหตัวแทนของประชาชนเปนผูดําเนินรายการเปนเพศชาย

และใชภาษากลางในการดําเนินรายการ ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยูในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนใชภาษาอีสานและภาษากลางในการสื่อสารเปนหลัก จึงทําใหกลุม

ผูฟงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีไมมีความตองการในดานการใชภาษาในการดําเนินรายการ         

สวนของผู ดําเนินรายการในปจจุบันใชภาษาอีสานและภาษากลางในการสื่อสารควบคูกันไป        

กลุมผูฟงในจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีความพึงพอใจในการดําเนินรายการในระดับหน่ึง 

ในดานเวลาของการนําเสนอเน้ือหา ผูฟงใหความเห็นวา ในปจจุบันระยะเวลา         

การออกอากาศของสถานีมีความเหมาะสมพอสมควร แตควรปรับเวลาของรายการบันเทิงใหนานขึ้น 

และควรเพ่ิมเน้ือหาสาระใหมากขึ้นกวาเดิม เชน เพ่ิมความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใกลตัวชาวบาน เชน 

กฎหมายเกี่ยวกับที่ ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว เปนตน        

เพ่ิมเติมเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา และเน้ือหาดานความบันเทิง รายการเพลง เพราะ         

เน้ื อหาเหล า น้ี จะเป นประโยชน ตอผูฟ งทั้ งในด านความรู  และความบัน เทิ งควบคู กั น ไป                   

ในปจจุบันบางสถานียังมีการโฆษณาสินคา เชน โฆษณาปุย โฆษณาขายอุปกรณทางการเกษตร      

ซึ่งเปนการสรางความรําคาญใหแกผูฟงในชวงที่รับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชน อยางไรก็ตาม

เน้ือหารายการเดิมที่นําเสนอในปจจุบันควรคงไวเชนเดิม เพราะเปนรายการที่มีประโยชนตอผูฟง     
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ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลวิจัยที่วา กลุมผูฟงสวนใหญตองการเน้ือหาประเภทขาว เพลง       

และการศึกษาตามลําดับ และรูปแบบรายการสวนใหญ  ตองการรายการขาว รายการเพลง         

และรายการพูดคุยกับผูฟงตามลําดับ  

สรุปผลการวิจัยไดวา ประชาชนตองการใหสถานีวิทยุชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องการ 

ผลิตเน้ือหา เพราะในปจจุบันสถานการณบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สังคมกาว        

ไปขางหนาอยางรวดเร็ว กลุมคนในชุมชนจึงตองไดรับขอมูลขาวสารที่แปลกใหม ขอมูลความรู        

ที่เปนประโยชนตอการใชชีวิตของคนในชุมชนที่เปดกวางขึ้น มากกวาการรับรูขอมูลที่ไมไดเกิด

ประโยชนตอการใชชีวิตมากนัก กลาวคือ คนในชุมชนที่รับฟงรายการของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญ

เปนประชาชนที่อาศัยอยูอําเภอภายนอก มีอาชีพรับจาง อาชีพเกษตรกร เปนหลัก การใชชีวิต      

ของคนในชุมชนจะสามารถเรียนรูการทําไรทํานาไดจากประสบการณที่สั่งสมกันมาเปนหลักอยูแลว 

ฉะน้ัน เน้ือหาที่รายการของสถานีวิทยุชุมชนนําเสนอไมจําเปนตองนําเสนอเน้ือหาที่ เกี่ยวกับ

การเกษตรโดยเฉพาะ ควรใหความสําคัญกับเน้ือหาที่คนในชุมชนไมรูหรือไมไดประสบในการใชชีวิต 

เชน เน้ือหาเรื่องกฎหมาย เน้ือหาเรื่องเทคโนโลยีใหม เน้ือหาดานสังคม ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ีเปนเน้ือหาที่

ไมไดไกลตัวของคนในชุมชนเลย เปนสิ่งที่ประชาชนทุกคนตองรับรู เพ่ือที่จะไดใชชีวิตไดโดยไมลาหลัง 

และ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

ควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบเน้ือหาการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนใหมากขึ้น     

เน่ืองจากในปจจุบันยังมีสถานีวิทยุชุมชนที่การออกอากาศโฆษณาเพ่ือแสวงหาผลกําไร ซึ่งการ

ออกอากาศโฆษณาสินคาเปนการกระทําผิดตอกฎระเบียบในการออกอากาศกระจายเสียงวิทยุชุมชน 

หาก กสทช.ขาดการตรวจสอบในประเด็นน้ี อาจจะสงผลใหสถานีวิทยุชุมชนอ่ืนนําไปปฏิบัติตามได  
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5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง“ความพรอมในการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลของวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด 

อุบลราชธานี” ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

1. ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานียังประสบปญหาในเรื่อง 

งบประมาณคาใชจายเปนหลัก รายรับของสถานีวิทยุชุมชนสวนใหญไดรับจากเงินบริจาคของ

ประชาชนผานการบริจาคของวัด ฉะน้ัน ผูวิจัยเห็นวา สถานีวิทยุชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจาก

สถานีวิทยุชุมชนเอง เพ่ือระดมหางบประมาณในการจัดการภายในสถานี หรือ สถานีวิทยุชุมชนควร

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือนํางบประมาณไปขับเคลื่อนภายในสถานีใหเกิดการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเปนการตัดปญหาเรื่องการออกอากาศโฆษณาสินคาเพ่ือ

แสวงหาผลกําไรของสถานีวิทยุชุมชนอีกดวย 

2. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

(กสทช.) ควรใหความสําคัญกับสถานี วิท ยุชุมชนเปนอยางมาก ในเรื่องของการใหขอมูล 

ประชาสัมพันธในเร่ืองของนโยบายดิจทัล เพ่ือใหสถานีวิทยุชุมชนไดมีการวางแผนเพ่ือปรับตัวที่      

จะตอบรับนโยบายน้ี เน่ืองจากในปจจุบันคณะกรรมการ ผูผลิตรายการ ผูดําเนินรายการภายในสถานี

วิทยุชุมชนไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล อีกทั้งไม

ทราบถึงนโยบายดิจิทัลที่ประเทศไทยกําลังจะปรับตัวไปในอนาคต จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการ

วางแผนงาน เพ่ือที่จะปรับสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือใหตอบรับนโยบายดิจิทัล  

3. สถานีวิทยุชุมชนควรเพ่ิมรูปแบบการประเมินผลการทํางานของสถานี หรือผลตอบ 

รับจากผูฟงที่สรางความเช่ือมั่นใหมากขึ้น ในปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนจะประเมินผลผานการเก็บขอมูล

ในลักษณะพูดคุยสอบถามจากผูฟง การมีสวนรวมของผูฟงที่โทรศัพทเขามารวมพูดคุยในรายการ และ

การจัดกิจกรรมรวมกับผูฟง ทั้งน้ี การประเมินผลในรูปแบบน้ีอาจจะสามารถวัดระดับความพึงพอใจ

ของผูฟงไดในระดับหน่ึงในการใหความรวมมือกับสถานีวิทยุชุมชน แตหากสถานีวิทยุชุมชนทําการ

แจกแบบสอบถามหรือแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูฟงที่มีตอการทํางานของสถานีวิทยุชุมชน 

การทํางานของผูดําเนินรายการ รวมไปถึงการนําเสนอเน้ือหารายการของสถานี ผูวิจัยเห็นวา การใช

รูปแบบการประเมินที่หลากหลายจะทําใหสถานีวิทยุชุมชนไดรับผลตอบรับที่หลากหลาย สามารถ

นําไปปรับปรุงใชในการทํางานภายในสถานีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองกลุมผูฟงไดมาก

ย่ิงขึ้น 
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4. ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนควรใหความสําคัญเกี่ยวกับขอมูลในดานตางๆ นโยบาย 

ที่มีความเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชนใหมากข้ึน เชน ขอมูลในดานกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอจํากัด 

กฎระเบียบของการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน ทั้งในการบริหารงาน การผลิตเน้ือหา 

เน่ืองจากในปจจุบันบุคคลการที่ทํางานภายในสถานีวิทยุชุมชนขาดความรูในเรื่องของระเบียบการ

ออกอากาศในรูปแบบวิทยุชุมชน จึงทําใหในบางคร้ังการนําเสนอเน้ือหาไมเปนไปตามกฎหมาย อาทิ 

การเปดเพลงเพ่ือสรางความสนุกสนานใหกับผูฟง ซึ่งการเปดเพลงออกอากาศทางวิทยุไมไดรับ

อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิจะทําใหเกิดความผิดตามกฎหมาย หรือแมแตการออกอากาศโฆษณาของ

รานคาตางๆ ที่สถานีวิทยุชุมชนมิควรทํา เน่ืองจากเปนวิธีการแสวงหาผลกําไรสวนตัว ซึ่งผิดตอ

ระเบียบการออกอากาศวิทยุชุมชน หากผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไมทราบถึงระเบียบกฎหมาย

เกี่ยวกับการออกอากาศของวิทยุชุมชนก็จะทําใหสถานีวิทยุชุมชนเกิดความเสียหายได ฉะน้ัน

ผูอํานวยการสถานีควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับสถานีวิทยุชุมชนอยาง

ละเอียดถี่ถวน เพ่ือเปนหลักในการคัดกรองเน้ือหากอนนําออกอากาศ และเพ่ือที่จะทําใหสถานีวิทยุ

ชุมชนไดดําเนินการไปตามระเบียบที่ถูกตอง 

 

5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 

1. การวิจัยน้ีเปนการศึกษาขณะที่สถานีวิทยุชุมชนกําลังเขาสูยุคของวิทยุดิจิทัล               

ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหผูที่สนใจจะศึกษาตอไป ศึกษาในประเด็นเมื่อสถานีวิทยุชุมชนไดปรับตัว     

เขาสูวิทยุดิจิทัล สถานีวิทยุชุมชนมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการบริหารงาน กระบวนการทํางาน และ   

การนําเสนอเน้ือหาอยางไร 

2. ควรมีการศึกษาความพรอมของผูบริหารงานสถานีวิทยุภาคเอกชนที่กําลัง           

เขาสูยุคของวิทยุดิจิทัล ในดานการวางแผนงาน และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับตัวสําหรับการทํางาน

วิทยุดิจิทัล และเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับใชกับสถานีวิทยุชุมชนตอไป 
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