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บทคดัย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

ในจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษา (1) ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี  (2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี และ (3) เสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี  ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานี เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุแต่ละสถานีในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดรายการ  ผู้ด าเนินรายการ
และ ประชาชนผู้รับฟังวิทยุกระจายเสียง  น าผลจากการวิจัยมาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และอ้างอิง
ทฤษฎีด าเนินการจัดระเบียบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 

1.ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีโดยสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนแต่ละแห่งจะต้องด าเนินการและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารที่เป็นอิสระซึ่ง
เป็นตัวแทนจากชุมชนหรือผู้แทนจากกลุ่มประโยชน์ที่ให้บริการมีการก าหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใน
นโยบายการบริหารจัดการสถานีอย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการที่สนับสนุนการจัดการ การเงิน และ
รายละเอียดการประกอบกิจการด้านเทคนิค เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบข้อบังคับทาง
กฎหมายในสถานีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีโดย
ในด้านสังคมและวัฒนธรรมการรับเอาทัศนคติและค่านิยมตะวันตกท าให้พฤติกรรมของคนไทยมีความ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากความเป็นมาอดีตอย่างชัดเจน โดยเป็นที่ยอมรับว่าความก้าวหน้าทางการสื่อสารใน
ด้านเศรษฐกิจโดยที่คลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น นอกจากจะมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในตัวของมันเองแล้วคลื่นความถี่ยังเป็นตัวเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการ
อ่ืนๆ และในด้านความมั่นคง คลื่นความถี่ส าหรับใช้ในกิจการด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศก็เป็นเรื่องที่
จะต้องจัดสรรให้เพียงพอ โดยต้องค านึงถึงการก ากับดูแลด้วยว่าการใช้คลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงจะต้องได้รับ
การคุ้มครองเพียงพอที่จะรักษาความมั่นคงรั่วไหลจากการสื่อสารและการโทรคมนาคมระหว่างหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที ่
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3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนในจังหวัดนนทบุรีในการติดตามการด าเนินงานวิทยุชุมชนผ่านการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ /มาตรฐาน
จริยธรรม การจัดการเรื่องราวร้องเรียนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุชุมชน การระงับข้อพิพาท
และการแก้ไขเยียวยาในกลุ่มผู้ด าเนินงานวิทยุชุมชนหรือระหว่างผู้ด าเนินงานวิทยุชุมชนกับองค์กร /
บุคคลภายนอกวิทยุชุมชน และการเสริมศักยภาพให้กับวิทยุชุมชนผ่านการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติและให้
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของวิทยุชุมชนในทุกแง่มุมโดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการ
โดยชุมชนเป็นอิสระมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรม
อันดีของประชาชนที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการก ากับดูแลส าหรับวิทยุชุมชนในสังคมไทยให้สามารถก ากับ
ดูแลกันเองและ/หรือก ากับดูแลร่วมกันกับองค์กรก ากับดูแลของภาครัฐเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมและสภาพการ
ประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล  การบริหารจัดการ  สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of the study were threefold : 1) to investigate the administrative 
practices impinging upon  the effectiveness of the community radio stations in Nontaburi 
Province ; 2) to ascertain the factors conducive to the administrative effectiveness ; and 3) to  
recommend for the improvement of  the factors influencing the administrative  effectiveness 
of the above community radio stations. The study was qualitative in nature. The needed 
data were mainly collected from in-depth interviews with key informants comprised of the 
following persons : directors of the radio stations, technical staff members, and radio 
programmers, radio station operators of the community radio stations in Nontaburi Province; 
and the community radio listeners. Finally, the collected data were  qualitatively analyzed 
in the following manner : categorizing , systematizing, interrelating, synthesizing , storytelling, 
and summarizing. And it was found from the study that :. 

1. With regard to the effectiveness of the administrative practices of the community 
radio stations, it could be generally said  that every community radio station in Nontaburi 
Province was required to operate and  manage by the administrative committee; the 
committee members were representatives of the community members or stakeholders. The 
policy of the community radio stations was  clearly defined in writing. The policy 
implementation was participatory in nature and accompanied by financial and technical 
support. Above all, administrative practices  were carried out according to the conditions 
stipulated by law. In this regard, the training of personnel and those concerned to keep 
them well informed about the rules and regulations as well as the operation of the 
community radio stations was of vital importance. 
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2. With respect to factors influencing the effectiveness of the community radio 
station administration, by and large, the adoption of Western culture led to the change in 
attitudes and values of Thai people to a great extent. The advances in mass communication 
have great impact on the economy in the sense that radio waves and the like have created 
the economic values of themselves , as well as the economic values of goods and services. 
Moreover, radio waves have played a dominant role in keeping law and order or security of 
the country . It is so simply because community radio stations are required by law to use 
radio waves for the national security as well. 

3. Based on the research findings, the researcher has made the following 
recommendations: The community radio stations in Nontaburi Province should operate the 
stations in line with the laws pertaining to the operation of community radio stations as well 
as with the code of conducts. In addition , the community radio stations must deal fairly 
with the complaints made by the community radio listeners ; the radio stations must settle 
disputes among community radio operators with justice and fairness; the stations should 
make all possible efforts to enhance the capabilities of all community radio stations in 
Nontaburi Province ; the radio stations operators should be well informed about the best 
practices of the community radio stations ; the stations are obligated  to encourage the 
local people to get involved in the operation in the ways that are deemed desirable and are 
accordance with the   morality and ethics of Thai people. Finally, the stations should make 
attempts to encourage all the stations and the people in the localities to monitor with each 
other so as to enable the community radio stations to administer their stations in such a 
way that  they bring about desirable and sustainable public interest in the years to come. 
 
Keyword : effectiveness , management, the community radio station  
 
1. บทน า 
 กสทช.โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะอนุกรรมการกิจการ
กระจายเสียงทั้งสามชุดคือคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงชุมชนคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง
ทางธุรกิจและคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงสาธารณะก าลังพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในขั้นสุดท้ายและคาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
โดยสาระส าคัญในหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีเกี่ยวกับรายการและการ
หารายได้ของสถานีวิทยุแม้กสทช. จะเริ่มมีความชัดเจนในการจัดระเบียบวิทยุชุมชนมากขึ้นแต่ก็ยังมีบาง
ประเด็นที่ควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพ่ือสร้างกรอบการก ากับดูแลที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของวิทยุชุมชน ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เป็นอีกบท
สะท้อนส าคัญของพัฒนาการของการปฏิรูปสื่อโดยเฉพาะในเรื่องการบรรลุวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปในการก่อตั้ง
องค์กรอิสระท่ีท าหน้าที่ในการปฏิรูปคลื่นความถี่และก ากับดูแลอย่างไรก็ตามภารกิจของกสทช . เป็นงานที่ต้อง
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ใช้ความพยายามในการด าเนินงานและยังคงต้องจับตามองต่อไปว่า กสทช. จะสามารถยืนหยัดที่จะไม่ตกอยู่ใน
กับดักแห่งการก ากับดูแลซึ่งหมายถึงการไม่สามารถก ากับดูแลได้จริงอันเป็นอุปสรรคส าคัญที่ประสบในประเทศ
หลังการปฏิรูปสื่อซึ่งมีประวัติศาสตร์ของการผูกขาดการเป็ นเจ้าของคลื่นความถี่มาเป็นเวลายาวนาน
นอกเหนือจากทางองค์กรก ากับดูแลอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้วในภาคส่วนของประชาคมวิทยุชุมชนเองก็ยังพบว่ามีปัญหาอยู่ไม่น้อยซึ่ง
เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของวิทยุชุมชนในสังคมไทยในทางหนึ่งสถานีวิทยุชุมชนภาค
ประชาชนจ านวนหนึ่งได้แสดงออกถึงพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าแก่สังคมในรูปแบบต่างๆตั้งแต่การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่รับบริการการเป็นเวทีสาธารณะไปจนถึงการน าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนใน
ลักษณะที่ไม่สามารถรองรับได้ในสื่อกระแสหลักนอกจากนี้สถานีวิทยุชุมชนในเชิงประเด็นก็ยังเป็นช่องทาง
ส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจรณรงค์ในประเด็นสาธารณะที่ส่งผลต่อชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันอย่าง
ในเรื่องแรงงานสิ่งแวดล้อมการศึกษาสุขภาพเยาวชนวัฒนธรรมศาสนาและประเด็นอ่ืนๆอีกแต่ในอีกทางหนึ่ง
ด้วยความล่าช้าของกระบวนการทางนโยบายโดยเฉพาะการออกใบอนุญาตจากภาครัฐประกอบกับการถูกโอบ
ล้อมทั้งในแง่คลื่นที่ออกอากาศและการประกอบกิจการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการก ากับดูแลสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ในจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัด
นนทบุรี 
 3. เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ (1) สื่อภาคประชาชน (Civil media)  สื่อชุมชน (Community 

media) พ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) องค์กรประชาสังคม (Civil Society) เครือข่ายภาคประชาชนและ
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ และ การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิ
รักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2546) (2) โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย โครงสร้างองค์กร  อ านาจหน้าที่องค์กร และ การก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (3) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555)  (4) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสิทธิผล (พิบูล ทีปะปาล, 2550 ;Tompkins, 2005) (5) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552 ; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548; Kettl, 2005)  (6) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือ 
(McGuire, 2006; Middle, Gieskes and Fisscher, 2005) (7) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Lussier  
and Achua, 2004 ;Vigoda-Gadot, 2007) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ  (Independent variable)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เพ่ือให้ได้รายละเอียด
ครอบคลุมลุ่มลึกเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยหลักตรรกศาสตร์ (Logic) เพ่ือตอบ
ปัญหาการวิจัยและเป็นข้อค้นพบที่เป็นข้อสรุป (Conceptualize) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
โดย การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่  (1) ผู้อ านวยการสถานี เจ้าหน้าที่
เทคนิค เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (2) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุแต่ละสถานีในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
(2.1) ผู้รับใบอนุญาต (2.2) ผู้จัดรายการ (2.3) ผู้ด าเนินรายการและ(3) ประชาชนผู้รับฟังวิทยุกระจายเสียงซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกคัดเลือก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured) แต่ก าหนดแนวทางสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นค าถามเปิดกว้างครอบคลุมประเด็นที่
ศึกษาวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองของแต่ละคนเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงเอกสารเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้รวมทั้งแนว

นโยบายและการบริหารจัดการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิ ผลการบริหารจัดการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- การสร้างความพึงพอใจ 
- มีประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 

ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- หน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 

การบริหารจัดการของแต่ละสถานี  ได้แก่ 
- ภาวะผู้น า 
- การบริหารจัดการ 
- สถานที่ตั้งและความถี่ 
- อุปกรณ์ภายในสถานี 
- งบประมาณ 
- เนื้อหาสาระของสถานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวัแปรตาม (Dependent variables) 
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ทางแก้ไขและข้อเสนอแนะโดยในการศึกษารวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่
สร้างข้ึนล าดับต่อไปนี้ 
 

 
 
แผนภาพที่ 2  ล าดับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้ศึกษาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability) ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า (Triangulation) โดยจัดเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกันหรือมีนัยที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. การและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนหรือผู้แทน

จากกลุ่มประโยชน์ที่ให้บริการมีการก าหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการบริหารจัดการสถานีอย่าง
มีส่วนร่วม และกระบวนการที่สนับสนุนการจัดการ การเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการด้านเทคนิค 
เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ
ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายในสถานีและขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
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2. การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีโดยในด้านสังคมและวัฒนธรรม
การรับเอาทัศนคติและค่านิยมตะวันตกท าให้พฤติกรรมของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากความ
เป็นมาอดีตอย่างชัดเจน โดยเป็นที่ยอมรับว่าความก้าวหน้าทางการสื่อสารในด้านเศรษฐกิจโดยที่คลื่นความถี่
วิทยุโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น นอกจากจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในตัวของมันเอง
แล้วคลื่นความถี่ยังเป็นตัวเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการอ่ืนๆ และในด้านความมั่นคง 
คลื่นความถี่ส าหรับใช้ในกิจการด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศก็เป็นเรื่องที่จะต้องจัดสรรให้เพียงพอ 
โดยต้องค านึงถึงการก ากับดูแลด้วยว่าการใช้คลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงจะต้องได้รับการคุ้มครองเพียงพอที่จะ
รักษาความมั่นคงรั่วไหลจากการสื่อสารและการโทรคมนาคมระหว่างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ 

3. ข้อเสนอแนะโดยต้องมีการติดตามการด าเนินงานวิทยุชุมชนผ่านการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ/
มาตรฐานจริยธรรม การจัดการเรื่องราวร้องเรียนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุชุมชน การระงับ
ข้อพิพาทและการแก้ไขเยียวยาในกลุ่มผู้ด าเนินงานวิทยุชุมชนหรือระหว่างผู้ด าเนินงานวิทยุชุมชนกับองค์กร /
บุคคลภายนอกวิทยุชุมชน และการเสริมศักยภาพให้กับวิทยุชุมชนผ่านการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติและให้
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของวิทยุชุมชนในทุกแง่มุมโดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการ
โดยชุมชนเป็นอิสระมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรม
อันดีของประชาชนที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการก ากับดูแลส าหรับวิทยุชุมชนในสังคมไทยให้สามารถก ากับ
ดูแลกันเองและ/หรือก ากับดูแลร่วมกันกับองค์กรก ากับดูแลของภาครัฐเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมและสภาพการ
ประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 

 ประเด็นที่ 1  ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีโดย
อธิบายว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแต่ละแห่งจะต้องด าเนินการและบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนหรือผู้แทนจากกลุ่มประโยชน์ที่ให้บริการมีการก าหนด
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงนโยบายการบริหารจัดการสถานีอย่างมีส่วนร่วม และกระบวนการที่สนับสนุน
การจัดการ การเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการด้านเทคนิค เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย และ
ต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการร่วมกันด าเนินกิจการ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการแก้ไขและปฏิบัติการในกรณี
ความขัดแย้งภายในองค์กร/สถานีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนถึงกรอบนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณการประกอบการของสถานี โดยสอดคล้องกับ นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ (2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ต่อสู้ทางการเมืองในกระบวนการนโยบายสื่อสาธารณะ 
 ประเด็นที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัด
นนทบุรีโดยอธิบายว่าในด้านสังคมและวัฒนธรรม การรับเอาทัศนคติและค่านิยมตะวันตกท าให้พฤติกรรมของ
คนไทยมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากความเป็นมาอดีตอย่างชัดเจน โดยเป็นที่ยอมรับว่าความก้าวหน้า
ทางการสื่อสาร โดยเฉพาะกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทส าคัญต่อการไหลบ่าทางวัฒนธรรม
จากต่างชาติ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมอย่างยิ่ง พร้อมทั้งโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิ
รักษ์ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (2546) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบสื่อ: การพัฒนาบุคลากรและสื่อ
สาธารณะความตื่นตัวของภาคประชาสังคมที่มีต่อระบบสื่อสารมวลชนของประเทศ พร้อมทั้งผลงานวิจัยของ
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สถาปนา จุณณวัตต์  (2544) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจทางสังคมและจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมในกิจกรรมของสมาชิกสถานีวิทยุชุมชน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
5.2.1  การใช้บังคับกฎหมายใช้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร ประการส าคัญต้องปรับปรุงและ

แก้ไขกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับพันธกิจ การด าเนินการ
ในทุกด้านที่เก่ียวข้องและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้โดยเร็ว 

5.2.2  การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้การแก้ไขปัญหากฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ สิ่งที่ต้องก าหนดไว้ในกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ คือการก าหนด
ประเภทของการอนุญาต การใช้ การประกอบกิจการ รวมทั้งขอบเขตของการใช้อ านาจในการก ากับ
ควบคุมดูแลไว้ให้ชัดเจนด้วย 

5.2.3  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ควรปรับปรุงให้มีความชัดเจนในมาตรการ
ก ากับดูแลการอนุญาต การใช้ และการประกอบกิจการใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นระบบ และมียุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

5.2.4  การรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควรตั้งคณะกรรมการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งในด้านทรัพยากรคลื่นความถี่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การก ากับดูแลที่มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อประชาคมโลก ประเทศ และองค์กร และการเตรียมความ
พร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าต่อไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งควรจะมีการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการ

ผสมผสานในเรื่องของเนื้อหาข้อมูล พร้อมทั้งตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรีในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
 5.3.2  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนใน
จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัด
นนทบุรีที่เป็นประโยชน์กับต่อชุมชนโดยแท้จริง 
 5.3.3  ศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับความร่วมมือเพ่ือบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนในจังหวัดนนทบุรีเพ่ือเป็นการค้นพบในส่วนที่น่าสนใจที่ยึดถือประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก โดยมุ่ง
น าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยมีความเป็นอิสระและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สังคม 
ซึ่งเป็นปรัชญาที่แตกต่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังต้องมีหลักการส าคัญ คือ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ โดยไม่มองประชาชนเป็นเพียงผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณะอย่างยั่งยืนต่อไป 
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