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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 

อุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาและ 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วใช้วิธีการเชิงสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึก แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปสร้างรูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาหลังจากนั้น  
นํารูปแบบสถานีวิทยชุุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาไปสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหาข้อยุติ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา 21 คน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 86 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 10 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่ง ผู้ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน 
อุดมศึกษาจํานวน 21 คน กลุ่มผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหา
ของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา จากการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานี กลุ่มผู้ให้บริการ 
พบว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา การบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ อุดมศึกษา อันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 2) รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 
(MEDIA B ONE) M : Management, E : Education, D : Directing, I : Information, A : Analyzing, B : Budgeting, 
O : Organization, N : Network, E : Evaluation และ 3) ผลการประเมิน รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องระดับมาก (X= 0.98) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาพบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ต่อการนําไปสู่
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X  = 4.37) 
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Model of a Community Radio for Non-Formal Learning at Higher Education 
 

Napat  Pimphiphatn1*  Sunchai  Pattanasit2  Saroch  Sopeerak3 and Krittanai  Thararattanasuwan4 
 

Abstract 
A Model of a Community Radio for Non-Formal Learning at Higher Education  The purposes of 

this study are: 1) to investigate the problems of community radio for informal education in higher 
education, 2) to develop the model of the local radio station for higher education, and 3) to assess the 
model of the local radio station for higher education. To design the model, the documents and related 
research studies had been analyzed and synthesized. Furthermore, a questionnaire and in-depth 
interview techniques were also used to collect the data from a sample group. A sample group 
comprised of 21 Community radio station executives, 86 Community radio service providers, a group of 
10 experts from 22 different higher education institutes, 21 Community radio station staff, and 15 
Community radio station executives working in higher education. The results indicated that the 
problems of a community radio were consisted of unclear and lack of vision, organization’s mission, 
structure and administration. Therefore, all of the aspects mentioned could be led to the insufficient 
management. In addition, the models of Community radio stations for higher education were (MEDIA B 
ONE) M-management, E-education, D-directing, I-information, A-analyzing, B-budgeting, O-organization, N-
network, E-evaluation. The level of the model of a community radio for informal learning stands high (
X  = 0.98) Additionally, the appropriateness of the model of a community radio for informal learning in 
higher education was adequate and acceptable, and had a high potential level (X  = 4.37). Accordingly, 
the model could be applied and continued to other missions. 
 
Keywords: A Model of a Community Radio, Non-formal learning, higher education 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบันการติดต่อส่ือสารถือเป็นพื้นฐานในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้คนในสังคมรับรู้
รับทราบ การที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วจึงจําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนเป็น
เครื่องมือ เทคโนโลยีส่ือมวลชนอันได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
โทรทัศน์ ส่ือดิจิทัล และส่ือวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือที่ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนในสังคมมาก [1] วิทยุกระจายเสียง
สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้คน
จํานวนมากในเวลาเดียวกัน และเป็นส่ือที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ฟังในการถ่ายทอดความคิด ทัศนคติได้เป็นอย่างดี อีก
ทั้งวิทยุกระจายเสียงน้ันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
วิถีชีวิตของคนไทยและถือได้ว่าเป็นส่ือที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากเนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือมวลชน
ที่มีลักษณะพิเศษบางประการคือมีความรวดเร็วในการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์การเตรียมรายการการนําเสนอ
รายการที่สะดวกและรวดเร็ว ส่ือวิทยุกระจายเสียงเป็น
ส่ือที่มีความแพร่หลายกว้างขวางอย่างรวดเร็วนับเป็นส่ือ
หนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสื่อสารไปยังประชาชน
เนื่องจากเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดีประชาชนทุก
ฐานะสามารถทีจ่ะซื้อหาเป็นเจา้ของไดอ้ีกทั้งวิทยุยงัใหท้ั้ง
ความรู้ ข่าวสารและความบันเทิงโดยที่ประชาชนมีโอกาส
ที่จะได้รับข่าวสาร 

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้เล็งเห็นความ 
สําคัญของส่ือประชาสัมพันธ์ทางวิทยุวิทยุกระจายเสียง
เป็นส่ือที่สามารถให้ข่าวสารต่างๆ [2] ในรูปของเสียงซึ่งมี
บทบาทสําคัญต่อประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนา
เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือ 
ขาดการคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ไม่รู้
หนังสือก็อาจรับฟังข่าวสาร จากวิทยุกระจายเสียงได้อีก
ทั้ งสามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ ได้อย่าง
กว้างขวางมีความรวดเร็วในการส่งข่าวสารผู้ฟังได้รับ
ข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นส่ือที่มีผล
ทางจิตวิทยาสูง เข้าถึงผู้บริโภคได้มากและสามารถเลือก
กลุ่มผู้ฟังได้ดังเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดตั้งวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา
ในวิทยาเขตพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยทักษิณและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

สู่ชุมชนตลอดถึงการให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมกับชุมชนมากข้ึน
ยึดแนวทางการเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยและชุมชน
เป็นหลัก ภายใต้ความเชื่อ ส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญาวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดรายการการเข้าไป
บริหารจัดการหรือเข้าไปปฏิบัติงานได้ [3] ปัจจุบันมี
สถานีวิทยุเกิดขึ้นจํานวนมากในมหาวิทยาลัยโดยใช้คล่ืน
ที่ลงท้ายด้วย .25 MHz และ .75MHz ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดมี
หลายแห่ง แต่ละแห่งมีหลายวทิยาเขตกเ็ช่นเดียวกัน และ
คล่ืนเหล่านี้เป็นคล่ืนที่สถานีวิทยุชุมชนที่ดําเนินงาน โดย
ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐใช้กันอยู่ขณะนี้
นอกจากประโยชน์ทางตรงในการสื่อสารบริการข้อมูล
ข้าวสาร บันเทิงให้กับประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น 
ประกอบกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องบริการ
วิชาการแก่สังคมซึ่งช่องทางของการเผยแพร่ความรู้ สู่
ชุมชนอย่างดีคือการใช้วิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ควรใช้โอกาสและช่องทางน้ีในการทําภารกิจบริการทาง
วิชาการให้กับสังคมและชุมชนได้อย่างเต็มที่ 

ดังนั้นในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน อุดมศึกษา
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐาน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยุชุมชน [4] ผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา เพื ่อนําไปสู่การพัฒนา
สถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการเผยแพร่
ความรู ้แก่ประชาชนที ่เหมาะสมแก่ชุมชนเป็นช่อง
ทางการส่ือสารระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
โดยรอบ [5] ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
คุณสมบัติด้านเทคนิคการกระจายเสียง คุณสมบัติของ
ตัวผู้จัดรายการผังรายการเน้ือหารายการช่วงเวลาของ
การออกอากาศและระยะเวลาในการออกอากาศท่ี
เหมาะสมสําหรับผู้ฟังในแต่ละเพศและวัยและเป็นรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและ มีมาตรฐานในการดําเนินการออกอากาศ
นอกจากนั้นยังจะเป็นประโยชน์ในการจัดตั ้งสถานี
วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา
แห่งอื่นด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 
2.3 เพื่อประเมินรูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เชิ งบรรยาย

(Descriptive Research) เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้คือ 

 
ขั้นตอนในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอธัยาศยัในระดับอุดมศกึษา 

ขั้นตอน  เคร่ืองมือ/วิธีการ  กลุ่มตัวอย่าง  ผลที่ได้รับ 
       

ขั้นท่ี 1 
ศึกษาสภาพปญัหา 

 - ศึกษาสภาพปัญหา 
- แบบสอบถาม 

 ผู้บริหาร 21 คน 
ผู้ให้บริการ 86 คน 

 สภาพปญัหาจาก
แบบสอบถาม 

       
ขั้นท่ี 2 

พัฒนารูปแบบ 
 สร้างรูปแบบสถานีวิทยุชุมชนฯ 

โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลกึ  ผู้เช่ียวชาญ 9 คน  ได้รูปแบบโดยฉันทามติ
ของผู้เช่ียวชาญ 

       

ขั้นท่ี 3 
ประเมินความ

สอดคล้องรูปแบบ 
 

ประเมินความสอดคล้องสร้าง
รูปแบบสถานวีิทยุชุมชนฯ  

โดยผู้เช่ียวชาญ โดยวิธีการสนทนา
กลุ่ม ใช้แบบประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ 10 คน 

 
ได้รูปแบบท่ีผา่นการ
ประเมินและข้อมลูท่ี
ปรับปรงุรูปแบบ 

       
ขั้นท่ี 4 

ประเมินความ
เหมาะสม 

 
- ประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
สถานวีิทยุชุมชนฯ  
- แบบสอบถาม 

 ผู้บริหารสถานีวิทยุ
ชุมชน 15 คน 

 รูปแบบสถานวีิทยุชุมชนฯ 
ท่ีสมบูรณ ์

รูปที่ 1 แสดงขัน้ตอนการวิจยั 
 

3.1  ขั้นศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา โดยการนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถานี
วิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริการสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากสูตรการคํานวณหากลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) [6] สามารถ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุ
ชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 21 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสถานีวิทยุชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
86 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ของลิเคิร์ท (Likert 

Scale) [7] เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00-1.80, 
1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20 และ 4.21-5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ “น้อยที่ สุด” 
“น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากที่สุด” ตามลําดับ 

3.2  ขั้นพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยนําผลจาก
การศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา มาเป็นข้อมูลในการ
สร้างเครื่องมือ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) [8] โดยเลือก ผู้เชี่ยวชาญแบบบอกต่อ 
(snowball sampling) จํานวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดผังรายการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและ
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รูปแบบรายการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารองค์กร เพื่อร่าง
รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.3  ขั้นประเมินความสอดคล้องรูปแบบสถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
10 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องของรูปแบบสถานี
วิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใสถาบันอุดมศึกษา 
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยประเมินด้าน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 
การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 

3.4  ขั้นประเมินความเหมาะสมรูปแบบสถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบัน อุดมศึกษา 
โดยผู้บริหารในสถานีวิทยุชุมชนในสถาบัน อุดมศึกษา 
จํานวน 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบัน 
อุดมศึกษา ใช้วิธีการสัมมนา โดยประเมินด้าน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา การบริหาร
จัดการสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาสถานีวิทยุชุมชนเพื่อ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในระดับอุดมศึกษา 
รายการ X  S.D. แปลผล 

ด้านวิสัยทัศน์ 4.75 0.24 มากท่ีสุด 
1.  ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.  มีแรงดงึดูด และน่าสนใจสําหรบับุคลากร 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
3.  แสดงถงึทิศทางในอนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.  นําไปสูก่ารปฏิบัติงานได้ขององค์กร 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
5.  สามารถสื่อสารให้เขา้ใจไดง้่ายและชัดเจน 4.36 0.49 มากท่ีสุด 
6.  วสิัยทัศน์สอดคล้อง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้านพันธกจิ 4.22 0.28 มากท่ีสุด 
1.  พันธกิจมีความชัดเจน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
2.  กาํหนดขอบเขตการดําเนินงานของสถานีวิทยุชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.  กาํหนดกลุม่เปา้หมายการให้บรกิารอย่างชัดเจน 4.32 0.48 มากท่ีสุด 
4.  กาํหนดงานบรกิารหลักของสถานีวิทยุอย่างชัดเจน 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
5.  กาํหนดงานใหบ้ริการของสถานีวทิยุท่ีครอบคลุม 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
6.  กาํหนดถึงสิง่ท่ีทําใหส้ถานีวิทยุเกดิการได้เปรียบทางการแข่งขัน 4.73 0.46 มากท่ีสุด 
ด้านพันธกจิ 4.22 0.28 มากท่ีสุด 
7.  กาํหนดให้ความสําคัญต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.36 0.49 มากท่ีสุด 
8.  กาํหนดให้ความสําคัญต่อบุคคลากรในสถานี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9.  มีความสอดคล้องของพันธกจิกบัวิสัยทัศน์ของสถานีวิทยุ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ด้าน โครงสร้างการบริหารงาน 4.65 0.46 มากท่ีสุด 
1.  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบองค์รวม 4.41 0.50 มากท่ีสุด 
2.  กาํหนดการบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 4.73 0.63 มากท่ีสุด 
3.  กาํหนดตําแหน่งและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 4.55 0.67 มากท่ีสุด 
4.  กาํหนดหน้าท่ีของบุคลากรอย่างชัดเจน 3.82 0.73 มาก 
5.  กาํหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
6.  มีการประเมนิผลการดาํเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถานีวทิยุชุมชนเพ่ือการเรยีนรู้ตามอธัยาศัย ในระดับอุดมศึกษา  
    (ตอ่) 

รายการ X  S.D. แปลผล 
ด้าน โครงสร้างการบริหารงาน 4.65 0.46 มากท่ีสุด 
7.  มกีารรายงานผลดาํเนินการของสถานีวิทยุ ต่อสาธารณะ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
8.  การกาํหนดนโยบายของสถานีวทิยุเป็นลายลักษณอ์ักษร 4.45 0.91 มากท่ีสุด 
9.  มีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและคณะกรรมการบริหารงานสถานีวิทยุท่ีชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10. มีการประเมินคุณภาพการบริการของสถานีวิทยุโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในกระบวนการ 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
11. การบริหารงานบุคคลมีระบบ การประเมินตามสมรรถนะ 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
12. การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ด้านการบริหารจดัการ 4.45 0.32 มากท่ีสุด 
1.  มกีารวางแผนและดําเนินงานของสถานวีิทยุอย่างเป็นระบบ 4.91 0.29 มากท่ีสุด 
2.  มกีารดําเนินงานของสถานวีิทยุสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
3.  มงีบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ ต่อการบรหิารสถานีวิทยุ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.  มีระบบบริหารการเงินท่ีชัดเจนตรวจสอบได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5.  มกีารทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารการเงิน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6.  มีระบบบัญชีและการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 4.45 0.67 มากท่ีสุด 
7.  มกีารจัดผังรายการเพื่อการเรียนรู้ชัดเจน 4.59 0.67 มากท่ีสุด 
8.  มกีารผลติรายการวิทยุท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
9.  มีรายการวิทยุเพื่อการเรียนรู้สมัพันธ์กับเป้าหมายของแผนดําเนินการ 4.50 0.67 มากท่ีสุด 
10. มีการพัฒนาเพ่ือกระบวนการผลิตรายการอย่างตอ่เน่ือง 4.73 0.46 มากท่ีสุด 
11. มีการพัฒนาบคุลากรของสถานี วิทยุอย่างต่อเน่ือง 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
12. มีช่องทางการกระจายเสียงผา่นอินเตอร์เน็ต 4.68 0.48 มากท่ีสุด 
13. มีช่องทางรับฟังรายการย้อนหลัง ไดต้ามอัธยาศัย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
14. มีการประเมินผลดาํเนินการของสถานีวิทยุ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของการศึกษาสภาพปัญหาของสถานีวิทยุชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาเมื่อ
พิจารณารวมทุกด้านพบว่า มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านวิสัยทัศน์มีสภาพปัญหามากที่สุด ( X = 4.75,  
S.D. = 0.24) รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างการบริหาร  
(X = 4.65, S.D. = 0.46) ด้านการบริหารจัดการ (X = 
4.45, S.D. = 0.32) และด้านพันธกิจ (X = 4.22, S.D. = 
0.28) ตามลําดับ 

4.2 ผลการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาได้รูปแบบที่มี 
ชื่อว่า MEDIA B ONE MODEL ดังแสดงดังรูปที่ 2 

4.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) สถานีวิทยุชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการ สู่การบริการอย่างยั่งยืน 

4.2.2 พันธกิจ (Mission) 1) สร้างแหล่งเรียนรู้
และยกระดับการให้บริการความรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ความเป็นเลิศตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม  2) ทํานุบํ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรั กษ์
ส่ิงแวดล้อม 3) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.2.3 MANAGEMENT หมายถึง การบริหาร 
หลักการบริหารที่ สํ าคัญคือหลักการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการวิทยุ
ชุมชนและให้ ทุกฝ่ายทุกส่วนบริหารจัดการสถานีวิทยุ
ชุมชนร่วมกันโดยยึดหลัก การบริหารที่ เป็นอิสระ
ปราศจากการครอบงํากันเองภายในคณะกรรมการและ
อิทธิพลจากภายนอก สถานี เช่น นักการเมือง และ 
กลุ่มทุน 
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รูปที่ 2 รปูแบบสถานีวิทยุเพือ่การเรยีนรู้ตามอธัยาศัยในระดับอดุมศึกษา (MEDIA B ONE MODEL) 

 
4.2.4 EDUCATION หมายถึง เน้ือหารสาระที่

เน้นเนื้อหาวิชาการเพื่อการเรียนรู้การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพชุมชนและการให้ความรู้ตามความต้องการของ 
ผู้ศึกษาเป็นเรื่องสําคัญความรู้ในชุมชนที่ใช้ในระดับ 
อุดมศึกษา เป็นข้อกําหนดบทบาทของวิทยุชุมชนน้ี
เพราะฉะนั้นสถานีจึงเป็นแหล่งที่ให้ความรู้สําหรับผู้
ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ 

4.2.5 DIRECTING หมายถึง การอํานวยการ 
การกําหนดในการมอบหมายส่ังการในการดําเนินงานจาก
ผู้บริหารระดับสูงลงมายังระดับปฏิบัติการอย่างเป็น
ขั้นตอนเพ่ือให้การบริหารสถานีวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.6 INFORMATION หมายถึง ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ในชุมชน ที่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ อุดมศึกษาต้องจัดสรรให้กับ
ชุมชนน้ัน โดยข่าวสารที่ให้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นโดยที่ไม่ใช่เรื่องการเมือง 

4.2.7 ANALYZING หมายถึง การวิเคราะห์
กระบวนการในการจัดทํารูปแบบสถานีวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อจัดการกับรูปแบบผังรายการให้
ถูกต้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เนื้อหาสาระรายการ 

4.2.8 BUDGETING หมายถึง งบประมาณเป็น
เรื่องสําคัญในการทําวิทยุชุมชนแบบสาธารณะเพราะเงิน
ลงทุนเป็นส่ิงสําคัญและต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้ได้ใน
ระยะยาว 

4.2.9 ORGANIZATION หมายถึง โครงสร้าง
องค์กรมีการกําหนดภาระงานแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน 

4.2.10 NET WORK หมายถึง ระบบเครือข่าย
เมื่อแต่ละชุมชนมีจุดเด่นในการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนก็
น่าจะขยายตัวไปยังการสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ที่ข้ามไป
ยังชุมชนอื่นได้ การขยายเครือข่ายเพื่อให้ การส่งผ่าน
ข้อมูลเป็นไปได้ในวงกว้างซึ่งจะเป็นระบบออกอากาศจาก
เสาส่งสัญญาณและระบบส่งสัญญาณผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

4.2.11 EVALUATION หมายถึง การประเมิน 
ผลจากการออกอากาศจะทําให้ผู้ผลิตรู้ว่า สถานีวิทยุ
ชุมชนเพื่อการเรยีนรูต้ามอัธยาศัยทีก่ําลังทาํอยู่ ตรงใจกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือยัง ต้องมีอะไรแก้ไขบ้าง ทั้งระบบและ 
CONTENT 

4.3 ผลจากการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน มีความเห็นว่ารูปแบบ MEDIA 
B ONE MODEL มคีวามสอดคล้องมาก 

4.4 ผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในระดับอุดมศึกษา  

รายการ X  S.D. แปลผล 

1. รูปแบบการบริหารจัดการมีความ
เหมาะสมกับหลักการบริหารจัดการที่
ดีของสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 

4.53 0.52 มากที่สุด 

2. วิสัยทัศน์มีความเหมาะสมกับ สถานี
วิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในระดับอุดมศึกษา 

4.47 0.52 มากที่สุด 

3. วิสัยทัศน์มีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน 4.33 0.62 มากที่สุด 
4. พันธกิจมีความสอดคล้อง กับสถานี

วิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในระดับอุดมศึกษา 

4.40 0.63 มากที่สุด 

5. พันธกิจมีความชัดเจนคลอบคลุม
ขอบเขตการดําเนินงาน 4.13 0.64 มาก 

6. รูปแบบการบริหารงานมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 4.40 0.63 มากที่สุด 

7. รูปแบบแสดงโครงสร้างการบริหารงาน
สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาชัดเจน 
ถูกต้องตามหลักสากล 

4.40 0.63 มากที่สุด 

8. รูปแบบแสดงถึงการบริหารจัดการ
สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ชัดเจน 

4.27 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.24 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินความ
เหมาะสมรูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา (ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน) 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัยรูปแบบสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ทราบผลซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกทราบถึงสภาพปัญหาสถานี
วิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปสู่ส่วนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาโดยใช้
หลักทฤษฎี ส่ือสารของ เบอร์โล (SMCR) [9] และนําไปสู่
ส่วนที่ 3 เพื่อประเมินความสอดคล้องรูปแบบสถานีวิทยุ

เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ส่วนที่ 4 
เพื่อประเมินความเหมาะสมรูปแบบสถานีวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการ
กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขึ้นมาในรูปแบบสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา โดยใช้
ทฤษฎี การส่ือสาร (SMCR) เข้ามาเป็นแนวคิด จนได้
รูปแบบที่มีชื่อว่า MEDIA B ONE แต่ละชื่อย่อของรูปแบบ
ที่ได้ สามารถนํามาแกป้ัญหา ในสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมดตามกรอบที่
ผู้วิจัยกําหนดไว้ ตัว M (Management) การบริหารจัดการ 
เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทั้งหมดของสถานี
วิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ อุดมศึกษา ตัว E 
(Education) เนื้อหาสาระด้านการศึกษา เข้าไปแก้ปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา  ตัว D (Directing) การ
อํานวยการ การส่ังการ เข้าไปแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง
การบริหารงานสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน
ระดับอุดมศึกษา ตัว I (Information) ข้อมูลข่าวสาร เข้า
ไปแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว A (Analyzing) 
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้รายการที่เหมาะสมเข้าไป
แก้ปัญหาด้านการบรหิารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว B (Budgeting) 
งบประมาณสนับสนุน เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา ตัว O (Organization) โครงสร้างองค์กร เข้า
ไปแก้ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา ตัว N 
(Network) เครือข่าย เข้าไปแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับ 
อุดมศึกษา ให้ ผู้ฟังได้เข้าถึงช่องทางมายิ่งขึ้น ตัว E 
(Evaluation) การประเมินผล เข้าไปแก้ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน
ระดับอุดมศึกษา ทําให้ทราบผลตอบรับเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงรายการให้ได้รับความนิยมมากย่ิงขึ้น 

จากข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นว่า รูปแบบสถานีวิทยุ
เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาวิจัย สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานี
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วิทยุเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 จากการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานี
วิทยุได้ 

6.2 แต่ละสถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
ให้ เพียงพอแก่สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากงบประมาณส่วนใหญ่ต้อง
มาจากงบประมาณ เพื่อไม่สามารถหารายได้จากโฆษณาได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

7.1 ผลของการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยชุุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาควรมีการ
นําไปขยายผลทดลองใช้หรือวิจัยต่อยอดเพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบที่ได้ 

7.2 ควรการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษาเชื่อมโยง
เครือข่ายกันระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้วยกันและสถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง 
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