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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวิทยุชุมชน นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน รูปแบบการบริหารของวิทยุชุมชนและวิทยุ
ชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้กําหนด
นโยบาย กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ข้าราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร นักวิชาการด้านวิทยุกระจายเสียงและผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน และโดยการสนทนา
กลุ่มเฉพาะจากผู้บริหารสถานี ผู้เก่ียวข้องและผู้ฟังวิทยุชุมชนจากสี่ภาคของประเทศไทย จํานวน          
66 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า วิทยุชุมชนต้ังขึ้นต้ังแต่ปลายพุทธศักราช 2543 ตามมาตรา 40 แห่ง
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กําหนดไว้ว่าคลื่นความถ่ีไม่ควรมีการผูกขาด 
ประชาชนควรเข้าถึงสื่อและชุมชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและของชาติโดย
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการสื่อด้านน้ีเป็นการเฉพาะ ส่วนการบริหารสถานีน้ัน เน่ืองจากว่า ใน
ระยะเวลาที่วิจัยเรื่องน้ี นโยบายวิทยุชุมชนยังมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมอยู่ 
ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบการบริหารตามหลัก POSDCORB คือการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน
เข้าทํางาน การประสานงาน การรายงานและการจัดงบประมาณ เป็นแนวทางวิจัย และพบว่า สถานี
วิทยุชุมชนมีการบริหารตามแนวทางของ POSDCORB และท่ีเพ่ิมเข้ามาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม สมกับเป็นวิทยุชุมชนของชุมชนและเพ่ือชุมชน การบริหารแบบให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ช่วยให้วิทยุชุมชนมีบทบาท หน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงของชุมชนและของรัฐ คือ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และชุมชนเข้มแข็ง 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research, a study of community radio management 
for state security, were to study (1) the origins of community radio, (2) the policy, 
laws, rules and regulations for community radio, and (3) the appropriate forms of 
community radio management for state security. 
 Qualitative research methodology was used. Data were collected from two 
groups of participants. Data by means of in-depth interviews were collected from the 
first group of key informants, comprising policy formulators, National Telecommunication 
Commission members, internal security office officers, academics specializing in radio 
issues, and community radio managers. Additional data were collected by means of 
focus group discussions with 66 persons from four regions, comprising community 
radio managers, staff and audience members. 
 Findings: 
 Community radio has been in existence since Buddhist Era 2543, after 
Article 40 of the B.E. 2540 Constitution decreed that radio frequencies should not be 
monopolized. Communities have a mandate to access, own and use mass media for 
the affairs of the community under the regulations administered by National 
Telecommunication Commission. With regard to community radio management,  this 
research found that the rules and regulations for community radio stations are still in 
the process of improvement, The POSDCORB model, consisting of planning, organizing, 
staffing, coordinating, reporting and budgeting, was applied as the framework for this 
research. It was found that most community radio stations comply with the 
POSDCORB model. In addition, these community radio stations, which are owned and 
managed by the community and for the community, have created opportunities for 
community participation in many community radio activities. 
 Participatory management of community radio stations helps community 
radio play an important role in promoting and supporting state security so that the 
country is secure, the people are wealthy and community is strengthened.  
 
คําสําคญั:  
 การบริหาร  วิทยุชุมชน  ความมั่นคง 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งกว่าที่ประเทศ
จะมีความเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน บรรพกษัตริย์และบรรพบุรุษของคนไทยต้อง
เสียสละชีวิตและเลือดเน้ือ เพ่ือกอบกู้และรักษาผืนแผ่นดินไว้แก่คนรุ่นหลัง ดังน้ัน คนไทยจึงควรรัก
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และหวงแหนประเทศ โดยช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคง และปกป้องประเทศไทยจากภัยต่าง ๆ ที่จะ
คุกคามความมั่นคงของประเทศ 
    คําว่า “ความมั่นคงของประเทศ” ได้ถูกกล่าวถึง ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2495 ไว้ว่า หมายถึง "การทําให้เอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพของประชาชน
อยู่ในความม่ันคงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการทําให้ประเทศดํารงอยู่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร” นอกจากน้ี ยังมีผู้ที่ให้ความหมายที่กว้างขวาง
ออกไปอีกว่า “ความมั่นคงของประเทศ” หมายถึง “สภาวการณ์หรือสภาพที่รัฐ ภายใต้การนําของรัฐบาล
ที่มีอํานาจอธิปไตยในการปกครองดินแดนดังกล่าวด้วยตนเอง และสามารถดํารงอยู่ด้วยความปลอดภัย
จากภยันอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น จากเกณฑ์การเสี่ยงใด ๆ ความเกรงกลัว ความกังวล และความสงสัย 
มีความเจริญก้าวหน้า มีเสรีต่อความกดดันต่าง ๆ ซึ่งจะประกันให้เกิดอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วน
ภายในชาติดําเนินไปได้อย่างอิสระ มีความแน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่น มีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไป
โดยง่าย มีความอดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ ที่มากระทบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเอกราช อธิปไตย ในด้าน
บูรภาพแห่งดินแดน ในด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและผาสุกของประชาชน ในด้านการปกครอง
ของประเทศและวิถีการดําเนินชีวิตของคน อีกทั้งจะต้องมีขีดความสามารถที่จะพร้อมเผชิญต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น” (วิชัย  ชูเชิด, 2547)   
 จากเหตุการณ์ทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางความคิดระหว่างประชาชนชาวไทย
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ประเด็นความขัดแย้งเร่ิมขึ้นจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรี  
พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินอัน
เป็นเท็จ หรือคดีซุกหุ้น (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2553) รวมถึงคดีการเลี่ยงภาษีจากการขายหุ้น  
ชินคอร์ป (Shin Corporation) ให้แก่กองทุนเทมาเสก (Temasek Holdings) ตามมติของคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมใน
สังคมไทยและทําให้เกิดการแบ่งแยกทางความคิดของประชาชนชาวไทยออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่มี
ความคิดเห็นว่า อดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้กระทําการทุจริตจริงและสมควร
ได้รับการลงโทษ ฝ่ายที่สอง ได้แก่ ผู้ที่สนับสนุน พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และฝ่ายที่สาม คือ 
ประชาชนกลุ่มพลังเงียบ คือ มีความคิดเห็นบางอย่างแต่ไม่ได้แสดงออก ซึ่งในเวลานั้นเองที่กลไก 
“การเมืองภาคประชาชน” ได้เริ่มทาํงานขึ้น  
 คําว่า “การเมืองภาคประชาชน” มีความหมายถึง การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม       
ในกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐหรือผู้นํารัฐบาล 
รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระทําตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มของตน โดยที่การมีส่วนร่วมดังกล่าว   
ควรเป็นการขับเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย (Myron Weiner Cited in Binder et al., 
1971) นอกจากน้ี นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2553) กล่าวถึงการเมืองภาคประชาชนไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหว
ของประชาชนเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านทางตัวแทนของพรรคการเมืองหรือ
หน่วยงานราชการ การเมืองภาคประชาชน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ซึ่งยํ้าแนวคิดที่ว่า “การเมืองไม่ใช่แค่การเลือกต้ัง” การท่ีกลไกของการเมืองภาคประชาชนได้เข้ามามี
บทบาทในขณะน้ัน อาจมีผลมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ําในสังคม  
ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย เป็นต้น แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การเคล่ือนไหวของการเมืองภาคประชาชน
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ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของการเมืองภาคตัวแทน ซึ่งประชาชนได้เลือกต้ัง
ผู้แทนราษฎรเข้ามาบริหารประเทศแทนพวกเขา   
 ความมั่นคงของประเทศ และการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเมือง
การปกครองคู่กันมานานหลายพันปี ต้ังแต่สมัยที่มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมและพัฒนา        
การปกครองเป็นเขตแดน อาณาจักร จนกระท้ังพัฒนาเป็นประเทศในปัจจุบัน (ธนพล  หิรัญบูรณะ, 2552) 
มีผู้กล่าวถึงความสําคัญของสื่อมวลชนต่อความมั่นคงของประเทศว่า “การท่ีจะทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยขึ้นมาก็โดยท่ีสื่อมวลชน ซึ่งนําเสนอข้อมูลในรูปของข่าว ความคิดเห็น ตลอดจนรายการ
บันเทิงในรูปอ่ืน ๆ ซึ่งหากสื่อมวลชนไม่นําเสนอแล้ว แม้สภาพความเป็นจริงเป็นอย่างไร ประชาชนก็ไม่มี
โอกาสทราบได้ ซึ่งจะทําให้เกิดความสงสัย ไม่แน่ใจ และอาจคิดว่าประเทศชาติไม่มีความมั่นคงก็ได้ ซึ่งหาก
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความมั่นคงของชาติไม่ตรงกันก็อาจเกิดอันตรายได้” (กร  นามฏะคุ, 
2540) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรหมแดน สื่อมวลชนได้กลายมาเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ถึงประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ หรือทัศนคติตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ ดังน้ัน สื่อสารมวลชน ได้กลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญใน
การระดมมวลชนของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  
 จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พ.ศ. 2548-
พ.ศ. 2552) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2553)              
ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพ่ือเข้าถึงประชาชน และ
เพ่ือแย่งชิงมวลชน ดังที่พิจิตรา  ศุภสวัสด์ิกุล (2553) ได้กล่าวถึงสงครามสื่อระหว่างรัฐบาล (อดีต
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร  สุนทรเวช) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยว่า “การถอดรหัส 
สมการของสงครามสื่อในครั้งน้ีไม่เพียงแต่จะช้ีให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถ
ข้ามเหนือการควบคุมของรัฐไทยเท่าน้ัน แต่ยังบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดจากวิวัฒนาการของสื่อมวลชน
ที่ขยายช่องทางการรับรู้อันหลากหลาย อันนํามาซึ่ง การแตกตัวของช่องทางของสื่อให้มีมากมาย โดย
อนุญาตให้แต่ละช่องทางการสื่อสารสามารถขับเน้นและตอกยํ้าประเด็นแบบเฉพาะเจาะจงและปฏิเสธ
การเป็นพ้ืนที่กลางที่รองรับความหลากหลายของประเด็น  ความคิดเห็น ข้อมูล และผู้บริโภค” 
 ความคิดเห็นดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมวลชนมีการบริหารจัดการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลแล้ว ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการของสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละบุคคลโดยตรงได้ 
อาทิ การใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อีเมล์ เว็บไซต์ ชุมชนออนไลน์ และการส่งข้อความผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังได้กล่าวมา นับเป็นความท้าทายคร้ังใหม่           
ของรัฐบาลไทย ในการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ 
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากและเป็นกําลังที่สําคัญของ
ประเทศ โดยรัฐบาลมีเครื่องมือที่ใช้ในการกํากับดูแล และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับสื่อมวลชน โดยใช้ผ่านทางหน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อรัฐบาล เช่น สํานัก
นายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังมีองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ได้แก่ กอง
อํานวยการรักษาความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร และองค์กรที่กํากับดูแลสื่อมวลชนบางประเภท ได้แก่ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น    
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 จากความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อความมั่นคงของประเทศดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ “การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือความม่ันคงของประเทศ” 
ทั้งน้ี เพ่ือจะนําเสนอแนวทางในการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค    
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาการวิจัย 
 1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยุชุมชนก่อต้ังขึ้นมาอย่างไร 
 2. นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชนเป็นอย่างไร 
 3. รูปแบบการบริหารสถานีวิทยุชุมชนเป็นอย่างไร 
 4. วิทยุชุมชนมีผลต่อความม่ันคงของรัฐเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของวิทยุชุมชน    
 2. เพ่ือศึกษานโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน  
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารของวิทยุชุมชน  
 4. เพ่ือศึกษาวิทยุชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการศึกษา เริ่มจากการศึกษา
นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง โดยกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มผู้รับฟังวิทยุชุมชน  
 1. การกําหนดหน่วยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลท่ีทําหน้าที่เก่ียวข้องกับนโยบายการบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้บริหาร
สถานีวิทยุชุมชนจากภาคกลาง 3 สถานี จากภาคเหนือ 3 สถานี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถานี 
และจากภาคใต้ 3 สถานี โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured In-Depth Interview)  
  1.2 กําหนดกลุ่มผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้รับฟังสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ ๆ เลือกแล้วภาคละ 12 คน เป็น
กลุ่มสนทนา 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 2. ขั้นตอนการวิจัย  
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐ” มีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความ
มั่นคงของประเทศ การบริหารจัดการ การสื่อสาร   
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสังเคราะห์ขึ้นจากความรู้ที่ได้จากการทบทวน
เอกสารภายใต้กรอบแบบจําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยกูลิค
และเฮอร์ริค (Gulick & Urwick, 1973) และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยใช้วิธีการบัญชีคําหลักและการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือเป็นแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดการสนทนากลุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ฟังสถานี
วิทยุชุมชน ซึ่งใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จํานวนภาคละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการบัญชีคําหลัก
และวิเคราะห์เน้ือหา การสนทนากลุ่มด้วยการตีความ และการพรรณนาความ ตลอดจนการวิเคราะห์
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 5 อภิปรายและสรุปผล การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ที่ได้
สังเคราะห์ขึ้น    
 ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอการบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐที่สมบูรณ์   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
                    ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งได้นําแบบ 
จําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” มาเป็นแนวทางในการต้ังประเด็นการสัมภาษณ์ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) กําหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2) นําแบบจําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” มาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล      
การสั่งการและการกํากับดูแล การประสานงาน การรายงาน การบริหารงบประมาณ 
 3) นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความถูกต้อง 
และความสอดคล้องของข้อคําถาม  
 4) แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยประเด็นหลักดังน้ี 
   4.1) ประวัติและความเป็นมาและบทบาทของวิทยุชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ
ในปัจจุบัน  
   4.2) นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชนอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อผู้รับฟังข่าวสาร
จากวิทยุชุมชน 
   4.3) รูปแบบการบริหารจัดการสื่อวิทยุชุมชน แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยคือ         
1) การวางแผนการใช้สื่อวิทยุชุมชน 2) ความเหมาะสมของบุคลากรที่ทําหน้าที่ผู้บริหารและดําเนิน
รายการวิทยุชุมชนในปัจจุบัน 3) การสั่งการและการกํากับดูแลวิทยุชุมชน โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
4) การประสานงานระหว่างวิทยุชุมชนแต่ละแห่ง 5) การรายงานการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน                       
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ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล 6) งบประมาณในการจัดต้ังวิทยุชุมชน และ 7) การบริหารการจัดการส่ือ
วิทยุชุมชน เพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
   4.4) ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการจัดการบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคง
ของรัฐ 
  3.2  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
    ผู้วิจัยกําหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และให้ผู้ดําเนินการสนทนากลุ่มยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นกล่าวเพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนา
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการบัญชีคําหลักและการวิเคราะห์
เน้ือหา เพ่ือสร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ด้วยการตีความแบบและ      
การพรรณนาความ  
  4.3 การวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา           
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการและแหล่งข้อมูล                
จากอินเทอร์เน็ต 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาประวัติความเป็นมาบทบาทของวิทยุชุมชน พบว่าวิทยุชุมชนไทยมีวิวัฒนาการ
จากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยเสรี เพ่ือสิทธิการส่ือสารเพ่ือชุมชน ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 
เรื่อยมา จนก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจการวิทยุชุมชน แล้วแปรเปลี่ยนเป็นวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
(SMEs) ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 40 ต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และ
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชน
ช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และบทบาทของวิทยุชุมชนในปัจจุบันเป็น 5 บทบาท คือบทบาท
การเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน บทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคประชาชน บทบาทการ
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในชุมชน และบทบาทในการดํารงรักษาและส่งเสริมความม่ันคง
ของประเทศ  
 2. การศึกษานโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน พบว่า ปัจจัยที่ทําให้สื่อวิทยุชุมชนมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนในชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจากการก่อต้ังของคนในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน
ต้ังอยู่ภายในชุมชนหรือใกล้เคียงกับชุมชน ความชัดเจนของการรับฟัง การใช้ภาษาท้องถิ่นกับชาว
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดําเนินรายการของชาวชุมชน  
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 3. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ         
 วิทยุกระจายเสียงชุมชนนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้สื่อที่จัดทํา ดําเนินกิจกรรม และ
ดํารงอยู่เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เฉพาะซึ่งวิทยุกระจายเสียงในลักษณะเดิมไม่สามารถจะ
ตอบสนองต่อการรับรู้ข่าวสารในลักษณะต่าง ๆ ได้ ฉะน้ันจึงจําเป็นต้องแสวงหาวิธีการที่แตกต่างจาก
เดิม เพ่ือให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเพาะในแต่ละพ้ืนที่ได้บริโภคข่าวสาร ความบันเทิงและ
อรรถประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการณ์ในแต่ละแห่ง 
 หลักการง่าย ๆ ที่วิทยุกระจายเสียงชุมชนจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือ
ความอยู่รอดคือ “แตกต่างจากสถานีกระแสหลัก ปักหลักกลางใจชุมชน เป็นหนทางใช้บริการ ขับขาน
ความบันเทิงรื่นรมย์” 
 แม้สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะอาศัยความเป็นสื่อของท้องถิ่นที่มีขนาดจํากัด แต่ใน
ขณะเดียวกันวิทยุกระจายเสียงชุมชนก็ยังหลีกหนีไม่พ้นบทบาทของการเป็น “สื่อมวลชน” ซึ่งจะต้อง
ทําหน้าที่ของสื่อที่มีคุณภาพ เพ่ือข่าวสารที่มีคุณภาพโดย 
 1)  การบริการข่าวสารที่หลากหลาย และส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่กระจายเสียง 
 2) การสร้างสรรค์เน้ือหาข่าวสารและผังรายการโดยคํานึงถึงโอกาสการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย ต้ังแต่ร่วมวางแผนร่วมผลิต ร่วมกิจกรรม ร่วมรับฟัง ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการ 
 3) การเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นด้วยเครือข่ายข่าวสารท่ีมี
เป้าหมายในการยกระดับสังคมให้ก้าวหน้า ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมพอเพียง 
 4) การเป็นช่วงเวลาสาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการนําเสนอข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเวทีเพ่ือการแสดงออกถึงความต้องการและข้อเรียกร้องที่เป็นธรรมภายใต้หลัก          
ธรรมาภิบาล 
 การกําหนดเนื้อหาสื่อในรายการประเภทข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดใหญ่ให้
ความสําคัญกับความเร็ว ความสดใหม่ บนพ้ืนฐานของความถูกต้องเป็นจริง โดยข่าวต้นช่ัวโมงจะเน้น
ข่าวเด่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด รายงานความคืบหน้าของประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคม และ
บริหารเวลาสําหรับพ้ืนที่โฆษณาซึ่งถือเป็นรายได้สําคัญของสถานี ที่ถ่ายทอดข่าวต้นช่ัวโมงยังเครือข่าย
ภูมิภาค 
 ขณะท่ีการผลิตและนําเสนอข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กจะทําหน้าที่
รายงานข่าวเฉพาะด้าน เช่น การศึกษา การเกษตร หรือรายงานกิจกรรมของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นการเสริมเน้ือหาจากข่าวกระแสหลักที่สามารถรับได้จากสื่อประเภทอ่ืน ๆ 
 ฉะน้ันการออกแบบสร้างสรรค์รายการ หรือการจัดผังเวลาของวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
จําเป็นต้องอาศัยวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแน่นอนที่สุดสําหรับหลักการเสนอข่าวสารที่ว่าจะต้องเน้น
ความ “สด-ใหม่” หรือความสนใจของปุถุชนอันเป็นพ้ืนฐานของการบริโภคข่าวสารท่ัวไปแต่วิทยุกระจายเสียง
ชุมชนมีข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเพ่ือผลิตข่าวสาร ความเข้มแข็งของการเป็นองค์กร
ข่าวสารเครือข่ายการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ถึงกระนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ก็มีข้อได้เปรียบภายใต้ข้อจํากัด เช่น          
การอยู่ติดกับพ้ืนที่รู้ความต้ืนลึกหนาบางของปัญหาการอยู่กับกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมาย การท่ีสามารถใช้
แหล่งข่าวที่สื่อหลัก ผลิตไว้แล้วมาเป็นประโยชน์ในการนํามา “เล่าข่าว” ต่ออย่างมีสีสัน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

101 

 ด้วยธรรมชาติของการเป็นสื่อชุมชน แนวคิดที่สามารถใช้เป็นหลักการพ้ืนฐาน ในการ
บริหารจัดการเน้ือหารายการได้โดยใช้ผสมผสานตามความเหมาะสมกับศักยภาพและข้อจํากัดที่มีอยู่
ตามสโลแกนท่ีว่า “นําเสนออย่างหลากหลาย กระจายสัดส่วน ครบถ้วน องค์กร สะท้อนปัญหา           
เสริมปัญญาชุมชน หาหนทางออก ตอกยํ้าความเป็นเจ้าของ ครองใจผู้ฟัง” 
 การวางแผนการจัดรายการ (Planning)  
 1) ในปัจจุบันการจัดผังรายการจะเน้นไปทางด้านข่าวสาร และความบันเทิงเป็นหลัก  
ส่วนรายการที่เก่ียวข้องกับการศึกษายังมีน้อย 
 2) สาระทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรมีบันเทิงประกอบด้วย เพ่ือทําให้ผู้ฟังไม่เกิด
ความเครียดหรือความเบ่ือหน่าย ผังการจัดรายการของวิทยุชุมชนในปัจจุบัน ควรอยู่ในกรอบที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดว่า รายการที่กําหนดไว้ในผังรายการต้อง
เป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางผังการจัดรายการ และการดําเนินรายการด้วย 
 การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) โครงสร้างการจัดองค์กรของวิทยุชุมชนแต่ละ
สถานียังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของวิทยุชุมชนแต่          
ละแห่ง 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
วางตัวเหมาะสม มีความรู้รอบตัว พูดจาภาษาท้องถิ่นทําให้เกิดความเป็นกันเอง วิทยุชุมชน ไม่ควรยุ่ง
เก่ียวกับการเมืองหรือช้ีนําผู้ฟังและสังคม สําหรับในการคัดเลือกที่จะมาดําเนินรายการน้ันต้องดู พ้ืน
ฐานความรู้ และความเหมาะสมบุคลิกภาพกับการจัดรายการ  
 การสั่งการและการกํากับดูแล (Direction and Regulation) รัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซง
การจัดรายการวิทยุ แต่ควรปล่อยให้สถานีวิทยุชุมชนดําเนินการด้วยตนเอง และรัฐให้การสนับสนุน
ตามที่วิทยุชุมชนต้องการ ถ้าวิทยุชุมชนเสนอเร่ืองที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศหรือขัด
ต่อศีลธรรมอันดีแล้ว แล้วรัฐก็ต้องมีการควบคุม 
 การประสานงาน (Co-Operation) ในปัจจุบันวิทยุชุมชนในบางจังหวัดมีการสร้าง
เครือข่ายวิทยุชุมชนขึ้น โดยจัดต้ังเป็นชมรมของวิทยุชุมชนของแต่ละจังหวัด นอกจากน้ียังมีการจัดต้ัง
เป็นสมาคม นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการรวมตัวกันของสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือจัดต้ังเป็นสหพันธ์
สถานีวิทยุชุมชนข้ึน ซึ่งการสร้างเครือข่ายและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือปกป้องสิทธิของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน          
ของคณะกรรมการกิจการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ และเพ่ือดูแลการดําเนินการของวิทยุ
ชุมชนในเครือข่าย ให้อยู่ในมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน 
 การรายงาน (Reporting) ในบริบทปัจจุบัน วิทยุชุมชนต้องเข้าไปแสดงตัวและ
ลงทะเบียน เพ่ือขออนุญาตทําการทดลองออกอากาศ ที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดรายการต้องอัดเทปรายการทุก
รายการไว้และต้องสามารถส่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตรวจสอบได้หากต้องการ 
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 การบริหารงบประมาณ (Budjet Management) ในบริบทปัจจุบัน ประเทศไทยมีทั้ง
วิทยุชุมชนภาคประชาชน (ไม่มีโฆษณา) และวิทยุชุมชนภาคธุรกิจ (มีโฆษณา) จึงทําให้แหล่งที่มาของ
รายได้ของวิทยุชุมชนทั้งสองประเภทแตกต่างออกไป โดยที่วิทยุชุมชนภาคประชาชน (ไม่มีโฆษณา) ได้
เงินทุนจากการบริจาค เงินลงขันของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมเพ่ือหาทุน นอกจากน้ี ในอนาคตจะ
ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐด้วย ในขณะที่วิทยุชุมชนภาคธุรกิจมีรายได้หลักจากการโฆษณา 
 4. การศึกษาวิทยุชุมชนที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐได้แก่ ความมั่นคงทางด้านการเมือง
ภายใน ความม่ันคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านการทหาร 
ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา
เอกสาร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นว่า วิทยุชุมชนในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนประเภท
หน่ึงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟังค่อนข้างมาก เพราะเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับชุมชนและ
สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เป็นจํานวนมาก จึงมีบทบาทต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในหลายมิติ 
ได้แก่ 
  4.1 ความมั่นคงทางด้านการเมืองภายใน วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง  
ด้านการเมืองด้วยการวางตัวเป็นกลาง เป็นอิสระจากอิทธิพลของนักการเมืองและเสนอข่าวที่เป็น
ความจริง ไม่ช้ีนําผู้ฟังสะท้อนการทํางานของนักการเมืองและข้าราชการที่ดี สอดส่องและตรวจสอบ
การทํางานของนักการเมืองและข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบ 
  4.2 ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้าง                
ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศด้วยการเสนอข่าวที่เป็นความจริง ไม่ช้ีนําหรือยุยงให้
ประชาชนเกิด ความเกลียดชังหรือเคียดแค้น 
  4.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ โดยการให้
ข้อมูล ข่าวสารและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
  4.4 ความมั่นคงด้านการทหาร วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง                   
ด้านการทหาร ด้วยการไม่นําเสนอข่าวที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ ที่อาจจะบ่ันทอนความ
มั่นคงของชาติ  
  4.5 ความมั่นคงด้านสังคม จิตวิทยา วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง                
ด้านสังคม จิตวิทยา โดยการนําเสนอรายการท่ีช่วยดํารงรักษา และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้กับคนในชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 1. วิทยุชุมชนไทยมีวิวัฒนาการจากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยเสรี เพ่ือสิทธิการ
สื่อสารเพื่อชุมชน ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 เรื่อยมา จนก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจการวิทยุชุมชน 
แล้วแปรเปลี่ยนเป็นวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และบทบาทของวิทยุชุมชนใน
ปัจจุบันเป็น 5 บทบาท คือบทบาทการเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน บทบาทในการเช่ือมโยง
เครือข่ายภาคประชาชน บทบาทการเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในชุมชน และบทบาทใน
การดํารงรักษาและส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ บทบาทต่างๆ เหล่าน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา  แก้วเทพ และคนอ่ืน ๆ (2543) ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนของวิทยุชุมชน ซึ่งแสดงบทบาททั้งผู้ส่งสาร ได้แก่ การเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชาชน 
ได้แก่ บทบาทการเป็นสื่อกลางในการไหลของข่าวสารและบทบาทในการดํารงรักษาและส่งเสริม 
ความมั่นคงของประเทศ ช่องทางการส่ือสาร ได้แก่ บทบาทการเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ในชุมชน และผู้รับสาร ได้แก่ บทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคประชาชน 
 2. ปัจจัยที่ทําให้สื่อวิทยุชุมชนมีอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน
เกิดขึ้นจากการก่อต้ังของคนในชุมชน สถานีวิทยุชุมชนต้ังอยู่ภายในชุมชนหรือใกล้เคียงกับชุมชน 
ความชัดเจนของการรับฟัง การใช้ภาษาท้องถิ่นกับชาวชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดําเนินรายการ
ของชาวชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์  หนูสง (2549) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง การส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยผ่านรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
สถานภาพของสื่อวิทยุชุมชนได้สร้างระดับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสารได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืน ๆ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารของวิทยุชุมชน (Participatory Communication) ได้สร้าง
ลักษณะแบบสองทาง คือการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เน่ืองจากวิทยุ
ชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในชุมชนได้ วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ทําให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายและเมื่อวิทยุชุมชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว 
ประชาชนจะเกิดความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 3. รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐในปัจจุบันประกอบด้วย         
การวางแผนการจัดรายการ การจัดโครงสร้างองค์กรของวิทยุชุมชน การบริหารทรัพยากรบุคคล          
การสั่งการ และการกํากับดูแล การประสานงาน การรายงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจริญเนตร  แสงดวงแก้ว (2549) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิทยุชุมชน ควนเนียง 
ตําบลบางเหรียง และวิทยุชมชนชวาทอง ตําบลบ้านนา จังหวัดสงขลา ซึ่งศึกษาพบว่า วิทยุชุมชน 
ควนเนียง มีการบริหารงานที่มาจากคนในชุมชน มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง 3 ระดับ คือ 
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต และการมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ที่ทํามากที่สุด คือ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ส่วนประโยชน์ของวิทยุชุมชนควนเนียง คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน ทั้งน้ี เป็น
เพราะว่ากระบวนการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเป็นกระบวนที่ดําเนินไปเพ่ือให้วิทยุชุมชนได้บรรลุ
เป้าหมายในการรับใช้ประชาชน รูปแบบการจัดการวิทยุชุมชนของกาญจนา แก้วเทพ (2551)               
ได้ศึกษาและพบว่า การบริหารวิทยุชุมชนน้ันควรคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ                
1) บริบทของชุมชน เน่ืองจากวิทยุชุมชนน้ันเป็นสื่อที่อยู่ท่ามกลาง “ชุมชน” ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์
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เช่ือมโยงกับสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีแตกต่างกันไป 2) การบริหารจัดการวิทยุชุมชน จะประกอบ 
ด้วย 4 ส่วน ส่วนประกอบแรก คือ โครงสร้างวิทยุชุมชน ทําหน้าที่เป็น “ดุมล้อ” ที่จะหมุนเอา
ส่วนประกอบการบริหารอีก 3 ส่วน คือ การบริหารคน (บุคลากร) การบริหารงาน และการบริหาร
เงิน/อุปกรณ์ให้เคลื่อนตามไป และ 3) เป้าหมายของการบริหารจัดการ เน่ืองจากการบริหารน้ันเป็น
การลงมือกระทําการ/ดําเนินการด้วยทรัพยากรที่มีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ ดังน้ัน การท่ี
ลักษณะการบริหารจะออกมาในรูปแบบใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับว่า การบริหารนั้นเป็นไปเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายอะไร  
 4. ศึกษาวิทยุชุมชนท่ีมีผลต่อความม่ันคงของรัฐได้แก่ ความมั่นคงทางด้านการเมืองภายใน 
ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านการทหาร          
ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพล  หิรัญบูรณะ (2552) ซึ่งศึกษาเรื่อง 
“บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคงของชาติ” พบว่า แนวทางการพัฒนาต้องปรับแนวคิดใหม่                  
ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคสื่อเป็นหลัก ปรับโครงสร้างและการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของกองทัพ โดยเน้นพัฒนาคน เทคโนโลยีและรูปแบบที่รายการหลากหลาย ขยาย
ฐานเนื้อหา จัดต้ังมวลชนและสถานีชุมชน การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกองทุนสนับสนุน สําหรับ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การปรับโครงสร้างและการบริหาร การแปรรูปของกองทัพบางส่วนเป็นธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอ่ืน ๆ โดยทุกข้อเสนอแนะคู่ควรสําหรับการศึกษาในอนาคต 
ทั้งน้ี เป็นเพราะว่าสื่อวิทยุชุมชุนต้องมีการปรับตัวตัวเพ่ือให้เกิดการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ 
หัวใจสําคัญของวิทยุชุมชนอยู่ที่พันธกิจสําคัญ ได้แก่ การระดมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาร่วม
ดําเนินการของวิทยุชุมชนอย่างเป็นระบบแท้จริง ทั้งการร่วมบริหารจัดการ กําหนดนโยบายและแผน 
การผลิตรายการและร่วมดําเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ อีกทั้งจําเป็นต้องมีช่องทางต่อเช่ือม เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนแก้ไขปัญหา หรือร่วมพัฒนาชุมชนโดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น       
ผู้ครอบงํา ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถการทําหน้าที่ ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน พึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสู่ชุมชนอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งเชิงกายภาพและ            
เชิงเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ตลอดจนดําเนินการตามกรอบของกฎหมายและธรรมเนียม
ปฏิบัติของชุมชน อย่างไรก็ตาม แม้วิทยุชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตามพันธกิจ
สําคัญต่าง ๆ ครบถ้วน ก็มิได้หมายความว่าวิทยุชุมชนอ่อนแอ แต่วิทยุชุมชนเป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ดังน้ัน ทุกฝ่ายจึงพึงร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิทยุชุมชน           
เป็นสําคัญ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ควรเร่งทําแผนแม่บทเพ่ือการควบคุมวิทยุชุมชนให้เสร็จโดยเร็ว และควรส่งเสริมและจัดการอบรมใน
เรื่องของการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนให้ชัดเจน 
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 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ควรร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการส่งเสริมบทบาทของวิทยุชุมชนให้ส่งเสริมความมั่นคงของ
ประเทศ และควรส่งเสริมให้วิทยุชุมชนได้ควบคุมกันเองเพ่ือให้วิทยุชุมเป็นไปเพ่ือชุมชนโดยแท้จริง 
 3. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนสู่วิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 4. กําหนดนโยบายภายใต้ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติที่กําหนดให้กับผู้ปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
 5. กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานีวิยุชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติยึดหลัก
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 6. กําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้กับการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนตามขนาดคลื่น
ความถี่ที่ได้รับอนุมัติจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน 
 7. กําหนดนโยบายในการจัดต้ัง การดูแลบังคับใช้ในเร่ืองสถานที่และหน่วยงาน พ้ืนที่รวม
ไปถึงอาคารสถานที่ต้ังให้อยู่ในรูปแบบที่กําหนดการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน 
 8. กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการในหน่วยงานวิทยุชุมชนที่จัดต้ังขึ้น มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนออกอากาศสู่สาธารณะชนเพ่ือมิก่อให้เกิดผลต่อความม่ันคงของรัฐ 
 ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงานปฏิบัติ 
 1. รัฐบาลควรรีบดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเร็วที่สุด และควรประกาศรับรองสถานภาพวิทยุชุมชนให้ชัดเจนและ
โดยเร็ว 
 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ต้องมีนโยบายให้วิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงต่อไป 
 3. ระดับหน่วยงาน ผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติควรยึดหลักปฏิบัติและวิธีการ ในการมี
จรรยาบรรณ ด้านการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 4. ระดับหน่วยงาน ผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมควรยึดหลักตาม            
นิติธรรม ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด 
 5. ระดับหน่วยงานและองค์กร ควรมีการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ให้กับบุคลากร               
ในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 6. ระดับหน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนควรนําเสนอ ข้อมูล
ข่าวสารและรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือชุมชน โดยประชาชนอย่างแท้จริง 
 7. ระดับหน่วยงานและบุคลากรที่ร่วมกันจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือชุมชน ไม่ใช้สื่อวิทยุ
ชุมชนที่มีพิษมีภัยต่อส่วนรวมและสังคม 
 9. ระดับผู้ปฏิบัติการ ควรนํานโยบายวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชนซึ่งกันและกัน 
 10. คณะกรรมการจัดต้ังสถานีวิทยุชุม ควรมีหลักการและหาวิธีการที่ถูกต้องในการ ระดม
งบประมาณบางส่วนในชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนน้ัน ๆ 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยถึงนโยบายของสื่อวิทยุชุมชนเพ่ือเสรีอิสระไม่ต้องพ่ึงนายทุนเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 
 2. ควรมีการวิจัยถึงนโยบายและรูปแบบของสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
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