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การสื่ อสารแบบมีส่ว นร่ ว มในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทร
น้อย จั งหวัดนนทบุ รี 2) ศึกษาประสิ ทธิผ ลการพัฒ นาที่เกิดจากการสื่ อสารแบบมีส่ ว นร่ว มในการจัด
รายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ 3) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบ
มีส่ ว นร่ว มในการจัดรายการวิทยุ ของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญรวมทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู และเด็ก และกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ ได้แก่
ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชน
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บทบาทการสื่ อสารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด รายการวิท ยุข องเด็ ก เด็ กเข้า ร่ว มอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ ซึ่งสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อ
เด็กและเยาวชนร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอจัดขึ้น โดยครูและผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้สรร
หาด้วยการชักชวนและเปิดรับสมัคร สาหรับระดับการมีส่วนร่วมเด็ก เป็นผู้ร่วมผลิต เริ่มจากเตรียมความ
พร้ อ มในการจั ด รายการ หาข้ อ มู ล และเพลง เขี ย นบท แบ่ ง หน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม และผลิ ต รายการเอง มี
ผู้อานวยการสถานีให้คาแนะนา
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2. ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็ก พบว่า เด็กพัฒนาศักยภาพตนเองได้ใน 4 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย พัฒนาการออกเสียง ร ล และคาควบกล้ า การพูดอย่างเป็น
ธรรมชาติ พูดได้คล่องแคล่วและกล้าแสดงออก (2) ด้านการจัดรายการวิทยุ ทาให้เด็กเข้าใจขั้นตอนการ
ผลิตรายการมากขึ้นและสามารถจัดรายการวิทยุได้ (3) ด้านการเรียน เด็กนาวิธีการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูลในการจัดรายการไปใช้ในการทาการบ้าน มีสมาธิ คิดเป็นลาดับขั้น วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนได้ดีขึ้น
(4) ด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยนาความรู้และประสบการณ์ การจัดรายการวิทยุไป
ถ่ายทอดให้แก่เพื่อนที่โรงเรียน
3. ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก มี 2 ด้าน คือ
ปั ญหาด้า นบุ คคลและทรั พยากร และปัญ หาด้ านเวลาการจั ดรายการวิ ทยุ ซึ่ง ปัญหาด้า นบุ คคลและ
ทรัพยากร พบว่า ปัญหาที่เกิดจากเด็ก คือ ขาดความใส่ใจในการสืบค้นข้อมูล ปัญหาที่เกิดจากครู คือ ครู
ติดภารกิจไม่สามารถนาเด็กมาจัดรายการได้ ครูบางคนไม่ดูแลเรื่องการเดินทางของเด็ก และขาดความ
เข้มงวดการหาข้อมูลของเด็ก ปัญหาที่เกิดจากสถานี คือ ขาดการประชาสัมพันธ์รายการ และขาดความ
พร้อมด้านสถานที่ ส่วนปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า การให้เด็กจัดรายการ
วิทยุไม่เกิดปัญหาด้านเวลา ขณะทีบ่ างส่วนให้ข้อมูลว่ากระทบต่อเวลาเรียนของเด็กและการทางานของครู
เนื่องจากไม่ใช่วันหยุดและอยู่ในช่วงเวลาราชการ
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The study of participative communication in producing children’s radio programs
was aimed to 1) examine the role of participative communication in producing children’s
radio programs of Amphur Sainoi, Nontaburi province 2) investigate the efficiency of
children’s potential development from participative communication in producing
children’s radio programs of Amphur Sainoi, Nontaburi Province, and 3) identify
problems and obstacles of participative communication in producing children’s radio
programs of Amphur Sainoi, Nontaburi province. The study was conducted by
documentary research, participative observation, and interview with 28 key informants
divided into two groups: school personnel , i.e. directors, teachers, and students, and
radio program producers, i.e. directors of community radios. The following results were
found: 1) In producing children’s radio programs, children attended a workshop of media
production for children held by the Kids Radio Club and Sainoi Community Radio
Station. School directors and teachers selected students by persuasion and by
application. Regarding level of participation of children as co-producers, children were
trained for readiness in producing a program, searching information and songs, writing a
script, dividing responsibilities in a group, and producing a program by themselves with
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the guidance of the station director. 2) Regarding the efficiency of children’s potential
development, four domains of development were found 1) Speaking and using Thai:
development of pronouncing R (Thai), L(thai), and consonant blends, speaking naturally
and fluently, and daring to express themselves. 2) Radio program production:
understanding of production process and being more capable to produce a program 3)
Learning: Applying how to search information and make reference from program
production for their homework assignment, being more concentrated, more systematic
thinking and better lessons analysis 4) Leadership and working with others: Sharing
knowledge and experience gained from the production with other students in class. 3)
Two main problems of participative communication in producing children’s radio
programs were found: personal and resources problems, and temporal problems. In
terms of personal resource problems on the side of children, it was found that children
lacked attention to information inquiry while the problems caused by teachers were
that some teachers were too busy to take the children to produce a program, some did
not concern about children’s transportation to the station, and some were inattentive of
children’s research work. The station’s problems were the lack of publicizing the
program and lack of readiness of place. Regarding temporal problems, though most
informants perceived no problems about time in producing the program, some of them
found that it affected learning time in class of students and teachers’ work since the
production was conducted during official working time, not on holidays.

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอ
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มาต่อยอดเป็นหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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107.50 MHz และ ผอ.สมบัติ ถินน้อย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อประสานงาน ให้คาแนะนา
และให้สัมภาษณ์ และขอขอบคุณ ผอ.สุภาวดี จิรภาสพงศา ผอ.สายใจ พุ่มถาวร ผอ.สิดาพัณณ์ วิมุกติ
บุตร ผอ.ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ ครูสมพร สุทธิประภา ครูสุจริต พุ่มไม้ ครูปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
และเด็กนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอทุก คน ที่ช่วยส่ง
ต่อไม้ผลัดอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้จึงก้าวย่างต่อไปได้
อนึ่ง ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ผู้วิจัยวิ่งเข้าเส้นชัยได้
อย่างสง่างาม
ท้ายสุดนี้ ขอบคุณ นางสาวเสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์ ที่จุดประกายความคิดหัวข้อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในเรื่องวิทยุกระจายเสียงและคอยให้คาแนะนาเป็นกองเชียร์ ติดขอบสนาม และขอบคุณ
ครอบครัว รวมทั้งผู้ให้กาลังใจทุกคนที่ส่งเสียงเชียร์จนทาให้ผู้วิจัยวิ่งผ่านอุปสรรคและทาวิจัยเรื่องนี้ สู่
เส้นชัยได้สาเร็จ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสาคัญประการ
หนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังที่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme : UNDP) ใช้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์
(Human Achievement Index-HAI) ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้าน
ชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านที่อ ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร และด้านการมีส่วนร่วม (สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2553)
ในประเทศไทยภาครัฐจึงพยายามพัฒนาด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิรูปสื่อมวลชน เพื่อให้
เหมาะสมกับประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา (บุญเลิศ คชายุทธเดช, 2541 อ้างถึงใน พัชรา
ภรณ์ สายรัดเงิน, 2548 น. 1)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย., 2559) ระบุว่า ประเทศไทยมีจานวนประชากรเด็กและเยาวชน
เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 0 - ต่ากว่า 18 ปี จานวน 13,983,596 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67
ของประชากรทั้งประเทศ (ทุกช่วงวัย) จานวน 65,805,267 คน โดยในจานวนนี้จาแนกเป็นช่วงอายุ 0 - 5
ปี จานวน 4,383,959 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของประชากรทั้งหมด อายุ 6 - 12 ปี จานวน 5,523,256
คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 ของประชากรทั้งหมด และอายุ 13 - 17 ปี จานวน 4.076,381 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.19 ของประชากรทั้งหมด
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จะเห็นได้ว่าหนึ่งในสี่ของประชากรไทยเป็นเด็กซึ่งเป็นความหวังของชาติ การเติบโตของเด็ก
เป็นรากฐานสาคัญของสังคมที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและดารงอยู่ในโลกใบนี้ที่ทุกวินาทีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง กอปรกับการเรียนรู้กระบวนการทางสังคมคือปัจจัยแห่งพัฒนาการ
ของเด็ก ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้าง โดย
สื่อมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น
อย่างมาก (ลักษมี คงลาภ และอัปสร เสถียรทิพย์, 2556)
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 คาดการณ์ว่าสังคมยุคโลกาภิวัตน์
ทิศทางการพัฒนาสังคมระดับโลก ระดับภูมิภาค ประกอบกับทิศทางแนวโน้มการพัฒนาสังคมของ
ประเทศสู่ สั งคมดิจิ ทัล มีการเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวนโยบายการค้าเสรีภายใต้กรอบเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนในอีก 5 ปีข้างหน้าอยู่ในสังคมยุคใหม่ที่มีลักษณะดังนี้ 1) สังคมยุคดิจิตอล มีการสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายออนไลน์มากขึ้น ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนไป และการทางานใน
อนาคตไม่เน้นการเป็นพนักงานในองค์กร 2) เป็นยุคที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่า วสารได้
อย่างรวดเร็ ว มีโ อกาสนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ได้ 3) สั งคมเป็นพหุ วัฒ นธรรมที่มีคน
หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีความแตกต่างหลากหลาย 4) มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น มีการ
แข่งขันสูง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมลดน้อยลง ทาให้ เด็ก
และเยาวชนในสังคมยุคใหม่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทดังกล่าวข้างต้น (ดย., 2560)
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งเกิดขึ้น
ได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร ให้สามารถปรับตัวอยู่
ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสังคม
ยุคใหม่ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสม และ
เป็นต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่สาคัญที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (ณัฐรดา
วงษ์นายะ, 2553)
การก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่หรือยุคดิจิทัล ทาให้มนุษย์สามารถเข้าถึงและ
แบ่งปันข่าวสารกันได้อย่างไร้ขีดจากัด ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) (พัชราพร ดีวงษ์, 2557) เกิดการใช้สื่อรูปแบบใหม่ (New
media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่สาคัญและมีบทบาทต่อสังคมที่กาลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไป
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จากรูปแบบเดิม กลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารที่แคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online social network) และสื่อสังคม (Social media) เกิดการรับรู้ได้ในทันที (Real
time) (อดิสรณ์ อันสงคราม, 2558) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ (Alternative channel) สาหรับผู้บริโภค
สื่อในยุคนี้ จึงทาให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เห็นได้จาก สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) (2556) สารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
และเปรียบเทียบผลสารวจในระยะเวลา 12 ปี พบว่า ปี 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยมากกว่า 20
ชั่ว โมงต่อสั ป ดาห์ คิดเป็น ร้ อยละ 18.7 เท่านั้น และได้เพิ่มเป็นร้อยละ 38.9 ในปี 2556 ทาให้ ใน
ภาพรวมภายในระยะเวลา 12 ปีนับตั้งแต่ปี 2544 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจานวนชั่วโมงการใช้งานต่อ
สัปดาห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 76.3 โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มหันมาใช้อุปกรณ์ที่
สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่มากขึ้น ทั้งสมาร์ตโฟน (Smart phone) และแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)
สอดคล้องกับที่ (สพธอ., 2559) สารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 พบว่า
จานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้
งานเฉลี่ ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสมาร์ตโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์ห ลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีจานวนผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่
ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งจานวนผู้ใช้งานและจานวนชั่วโมงการใช้งานของปี 2559 สูงกว่าปี 2558 อย่าง
เห็นได้ชัด โดยในปี 2558 มีจานวนผู้ใช้งานร้อยละ 82.1 และมีจานวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
5.7 ชั่ ว โมงต่ อ วั น เท่ า นั้ น แสดงให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ นิ ย มพึ่ ง พาอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
เทคโนโลยีสื่อใหม่
อย่างไรก็ตาม สื่อโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งสื่อใหม่เป็นสื่อ “เย็น” ที่ผู้รับข่าวสารจะซึมซับ
ข่าวสารเข้าไปในสมองได้ง่าย ให้ความละเอียดของข้อมูลต่า ได้รับข้อมูลจานวนน้อย ขณะสื่อวิทยุเป็น
สื่อ “ร้อน” ให้ความละเอียดของข้อมูลสูง สมองต้องทางานหนัก ต้องไตร่ตรองคิดตาม (Marshall,
McLuhan, 2001 p. 22) ทาให้สื่อวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นสื่อมวลชนเก่าแก่ หรือสื่อรูปแบบเดิม
(Old media) มีอานุภาพทางการสร้างจินตนาการและการชักจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเสียง
เป็นสื่อ เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงมีพลังอย่างมากในการปลุกเร้าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมและเชื่อฟังผู้
ที่กาลังพูดขณะออกอากาศ สาระสาคัญอยู่ที่เนื้อหา น้าเสียงและลีลาการพูด สามารถสะกดให้ผู้ฟัง ยุติ
การกระทาอย่างอื่น หันมาฟังวิทยุอย่างตั้งอกตั้งใจได้ (จุมพล รอดคาดี , 2553) ซึ่งมีบทบาทสาคัญ
ได้แก่ ให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมาและ
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เป็นกลาง บทบาทประสานสัมพันธ์ (Correlation) ให้แก่กลุ่มคน สถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังคม บทบาทสืบสานวัฒนธรรม (Continuity) ให้คงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่ น บทบาทให้ความบันเทิง
(Entertainment) และบทบาทการรณรงค์ (Mobilization) ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ศาสนา ให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมหรือเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการความร่วมมือร่วมใจ
กัน (Danis Mcquail อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541)
ยิ่งไปกว่านั้น วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการทาหน้าที่สร้าง “พื้นที่สาธารณะ”
(Public sphere) ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้สื่ออย่างสม่าเสมอ และสื่อเองต้องตระหนักถึงบทบาทใน
การเชื่อมโยงและสร้างสมานฉันท์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2543 น. 184) เนื่องจากมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่อยู่ใกล้ชิด
กับผู้รับสาร อีกทั้งผลจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระจายเสียงที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงสะดวกต่อการพกพา และยังเป็นสื่อที่มี
ราคาถูก มีคุณสมบั ติเด่น ในเรื่ องของข้อมูล ข่าวสารที่มีความรวดเร็วฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และ
สามารถเข้าถึงประชาชน จึงทาให้สื่อวิทยุกระจายเสียงยังคงได้รับความนิยมจากผู้ฟัง (ณัฐสุพงษ์ สุข
โสต, 2556) โดยใช้เป็นสื่อประกอบ (Background Medium) ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคทากิจกรรมอื่นไป
พร้อมกับการรับฟัง เช่น ขับรถยนต์ อ่านหนังสือ ออกกาลังกาย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ, 2558)
ส านั ก นโยบายและวิช าการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ส านั กงานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2558) วิจัยพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
วิทยุกระจายเสียง จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จานวน 10,000 ครัวเรือน รวมจานวนประชากรที่
ตอบแบบสอบถาม 15,000 คน พบว่า คลื่นเอฟเอ็มเป็นคลื่นวิทยุที่ประชาชนมีการรับฟังมากที่สุด
ร้อยละ 64 ของจานวนผู้ฟังวิทยุทั้งหมด รองลงมาเป็นการรับฟังผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 22 ของ
จานวนผู้ฟังวิทยุทั้งหมด ส่วนใหญ่รับฟังคลื่นเอฟเอ็ม 31 - 60 นาที/วัน รับฟังวิทยุผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่า 31 นาที แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/วัน โดยคลื่นเอฟเอ็มมีการรับฟังในวันธรรมดาสัดส่วน
สูงกว่าวันเสาร์และอาทิตย์ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 06.00 - 12.30 น. ประมาณร้อยละ 2 - 2.5 ของ
ประชากรทั้งหมด และอีกช่วงคือเวลาประมาณ 18.00 - 19.30 น. ร้อยละ 2.2 ส่วนวันเสาร์อาทิตย์
ประชาชนรับฟังร้อยละ 1.5 ในช่วงเวลา 09.00 - 09.30 น. และ 12.00 - 12.30 น. ซึ่งเห็นได้ว่าวัน
ธรรมดาจะมีประชาชนรับฟังวิทยุมากกว่าในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากในวันธรรมดาจะเป็นการรับ
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ฟังวิทยุในระหว่างการเดินทางไปและกลับบ้านกับที่ทางาน หรือรับฟังไปด้วยขณะทางาน ส่วนในวัน
เสาร์และอาทิตย์นั้น การฟังวิทยุจะลดลงเนื่องจากประชาชนจะนิยมรับชมโทรทัศน์มากกว่า
หากเปรียบเทียบการบริโภคสื่อวิทยุกระจายเสียงกับสื่ออื่น ๆ งานวิจัยเรื่อง มีเดียโปร์ไฟล์
2016 ของบริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านการสื่อสาร
ต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการจับจ่าย เก็บข้อมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ราย
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างแทนผู้บริโภคจานวน 23 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย ด้วยการใช้ “กันตาร์ แอพ
- Panel Smart” โดยวิจัยสื่อทุกช่องทาง ประกอบด้วย สื่อวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์ 21 สถานี
แยกประเภทเป็นฟรีทีวี 11 สถานี และเคเบิ้ลทีวี 10 สถานี, เว็บไซต์ไทย 25 แหล่ง รวมทั้งเฟซบุ๊ก
(Facebook) และยูทูป (Youtube), นิตยสาร 25 สานักพิมพ์ , หนังสือพิมพ์ 17 สานักพิมพ์ , สื่อ
โฆษณาบนขนส่ ง สาธารณะ,

สื่ อ นอกบ้ าน รวมถึง การรั บสื่ อจากโทรศั พท์ มือ ถือ และแท็บ เล็ ต

ผลการวิจัยพบว่า ปี 2559 โทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักที่คนเข้าถึงมากที่สุด โดยเติบโตจากร้อยละ 97 ในปี
2558 มาเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคือ สื่อวิทยุ สัดส่วนคงที่จากปี 2558 คือ ร้อยละ 67 โดยวิทยุยังคง
เป็นสื่อที่เข้าถึงต่างจังหวัดได้ดี โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่ชนบท ดังนั้นสื่อวิทยุในต่างจังหวัดจึงเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2558 เดิมร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 59 ซึ่งในจานวนนี้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ร้อยละ 56 พีซี/แล็ปท็อป ร้อยละ 13 และแท็บเล็ต
ร้อยละ 6 ตามลาดับ (รัตติยา อังกุลานนท์, 2559,ธันวาคม 11)
นอกจากวิทยุกระจายเสียงในสื่อกระแสหลักแล้ว ยังมีวิทยุชุมชนซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียง
กระแสรองหรือที่เรียกว่า สื่อทางเลือก (Alternative media) เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
พัฒนาเพื่อให้คนในท้องถิ่นทันต่อสภาพสังคมปัจจุบันและตอบสนองการบริโภคสื่อวิทยุที่ยังคงได้รับ
ความนิยม โดยเฉพาะสาหรับคนในพื้นที่เขตบริการ ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหัวใจ
สาคัญที่จะทาให้วิทยุชุมชนเข้มแข็งและดาเนินการประสบความสาเร็จได้ ด้วยการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายในชุมชน พัฒนาชุมชน เพิ่มความสามารถของคนใน
ชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตนาไปสู่ความยั่งยืนได้ (พัชราภรณ์ สายรัดเงิน , 2548) เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมในวิถีทางประชาธิปไตยไม่ได้ชี้วัดกันเพียงแค่การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด หรือมีการ
เลือกตั้งเท่านั้น หากแต่ต้องทาให้นิยามความหมายของคาว่าประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญเป็ นเรื่อง
ปากเรื่องท้องของประชาชน (อนุสรณ์ ไชยพาน, 2545) ฉะนั้นการเกิดวิทยุชุมชนจึงสอดคล้องกับ
กระแสความต้องการเสรีภาพในการสื่อสารตามระบอบของสังคมประชาธิปไตยและการขยายตัวทาง
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ธุรกิจ การเมือง ทาให้มีผู้ใช้ช่องทางสื่อวิทยุชุมชนเป็นการแสดงออกทางเสรีภาพในการเลือกนาเสนอ
เนื้อหาที่ไม่มีอยู่ในสื่อกระแสหลัก บ้างก็เป็นการแสดงออกถึงสิทธิการใช้สื่อของภาคประชาชน บ้างก็
เป็นการใช้สื่อวิทยุเพื่อแสวงหากาไรทางธุรกิจ และบ้างก็ใช้สร้างฐานเสียง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงานของวิทยุชุมชน
ภาคเหนือ ของ (ณัฐรดา วงษ์นายะ, 2553) ตอกย้าให้เห็นว่าวิทยุชุมชนมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ด้วยการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการจัดรายการวิทยุ
จากห้ อ งส่ ง เล็ ก ๆ ในชุ ม ชน ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ราคาถู ก ใช้ ง านง่ า ย กระจายเสี ย งในรั ศ มี ร ะยะใกล้
กลายเป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏในสื่อกระแสหลัก เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านอยากบอก อยาก
เล่า อยากสื่อสารกันเองในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งในการศึกษาและเรียนรู้ของภาคประชาชนทุกกลุ่ม
รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้อย่างคุ้มค่ า โดยผลการวิจัยพบว่า สถานีวิทยุชุมชนภาคประชาชนในเขต
ภาคเหนือ ล้ว นแต่ทาหน้ าที่เป็ นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยเฉพาะช่ว งเสาร์ อาทิตย์ และปิดเทอม มีเด็ก ๆ สนใจและอาสาเข้ามาเป็นนักจัดรายการให้กับสถานี โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของชาวบ้านในชุมชนมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน ซึ่งมีทั้งเด็กระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ที่เข้ามาเป็นนักจั ดรายการ โดย
รายการที่เด็ก ๆ ผลิตจะมีรูปแบบรายการที่หลากหลายทั้งความรู้และความบันเทิง รายการเพลงสลับ
สาระความรู้ รายการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็ก ๆ เช่น รายการติวเตอร์เด็ก นิทานไม่รู้จบ
สนทนาประสาเด็ก 7 วันอันตราย เป็นต้น
ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ส ถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ทั่วประเทศ จานวน 4,329 สถานี โดยจาแนกตามประเภท
การขออนุญาตทดลองประกอบกิจการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริการธุรกิจ จานวน 3,320
สถานี ประเภทบริการสาธารณะ จานวน 779 สถานี และประเภทบริการชุมชน จานวน 230 สถานี
(สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ,
2560)
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เป็นอีกหนึ่งสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจ การวิทยุ กระจายเสี ย ง ประเภทบริการธุรกิจ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 107.50 MHz และ
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ออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน RADIONON ภายใต้การบริหารจัดการโดยสมาคมนักวิทยุกระจายเสียง
นนทบุรี (Google Payments, 2558) ตั้งอยู่ที่ตาบลคลองขวาง อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุ รี ทา
การออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 – 00.00 น. เป็นประจาทุกวัน ก่อตั้งเมื่อปี 2544 เป็นสถานีวิทยุ
ชุมชนแห่งแรกในอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก่อนที่คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งหลังจากมีประกาศพระราชบัญญัติ
องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จึงทาการขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
บริการธุรกิจ ดาเนินกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจากัด ไทรน้อยเรดิโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากการร่วม
หุ้นส่วนระหว่างนายโกมล จิรัฐติกาลนนท์ กับ นายสุชาติ พรหมธีรเดช
ทั้ ง นี้ สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อเป็ น สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยสมาคมนั ก
วิทยุกระจายเสียงนนทบุรี โดยผู้อานวยการสถานีดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ความ
ร่วมมือกับสานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี ทาหน้าที่เป็นสื่อวิทยุท้องถิ่นเผยแพร่ข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการภายในชุมชนและในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นสถานีวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจแห่ง
เดียวและแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
อนึ่ ง การเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ในพื้ น ที่ อ าเภอไทรน้ อ ยได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด รายการวิ ท ยุ
สืบเนื่องจากสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ร่วมมือกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อ
เด็กกากับ

ให้แก่เด็กนักเรี ย นและครูในโรงเรียนภาครัฐสั งกัดศูนย์เครือข่ายส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย (โกมล จิรัฐติกาลนนท์ , สัมภาษณ์, 22
กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 19 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา โรงเรียนวัดคลองเจ้า โรงเรียนวัดมะสง
มิตรภาพที่ 55 โรงเรียนวัดลากค้อน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม โรงเรียน
วัดเพรางาย โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนบ้าน
คลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย โรงเรียนวัดคลอง
ขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บารุง) โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์
บารุง) (กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, สัมภาษณ์,
18 มีน าคม 2560) โดยสรรหาเด็กเข้าร่ว มอบรมจากการขอความร่ว มมือให้ ครูหรือผู้ อานวยการ
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โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจการจัดรายการวิทยุและคัดเลือกเด็กในโรงเรียนของตนเสนอ
รายชื่อมาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวครอบคลุมเนื้ อหาเรื่องการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน การกาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบเนื้อหาในการจัด
รายการวิทยุ การเขียนบทรายการวิทยุ การเตรียมความพร้อมในการนาเสนอรายการ เสียงที่ใช้ใน
รายการวิทยุ การผสมเสียงพูด เสียงดนตรีและเสียงประกอบ การจัดรายการวิทยุ การใช้เสียงและการ
ออกเสียงให้ถูกต้อง เทคนิคการผลิตและตัดต่อรายการวิทยุ และจริยธรรมนักจัดรายการวิทยุ ภายหลัง
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอจึงนาเด็กนักเรียนที่
ผ่านการอบรมร่วมจัดรายการวิทยุที่สถานี
การดาเนินการของสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เป็นการผลิตสื่อวิทยุท้องถิ่นที่ให้เด็กเข้าไป
มีส่วนร่วมในการดาเนินรายการ โดยให้เด็กจัดรายการเพื่อเด็กและเยาวชนสื่อสารระหว่างเด็กกับเด็ก
เจตนาเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที
ระหว่างช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. ในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ และระหว่างช่วงเวลา 18.00 - 22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจานวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็ก
และเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อ
การพัฒ นา ทั้งในด้านสติปั ญญา อารมณ์และสั งคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้คณะกรรมการอาจ
ประกาศกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่ วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสาหรับรายการ
ดังกล่าวเพิ่มเติมได้
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง แนวทางในการสร้างสรรค์รายการวิทยุชุมชน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือตอนบน) ของ ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ และเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนภาคเหนือตอนบน (2554, น. 17) เป็นสิ่งตอกย้าให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านสื่อ
ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยพบว่า การนาเด็ก
และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก
เยาวชน และชุมชนหลายด้าน เช่น รายการวิทยุทาให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ได้ฝึกทักษะการ
พูดและได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่สาคัญคือ การจัดรายการวิทยุกลายเป็นกิจกรรมที่
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เชื่อมความคิด ความต้องการ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่น บุตร
หลานมาจัดรายการวิทยุ คุณพ่อคุณแม่ก็คอยมารับส่ง คุณตา คุณยาย เพื่อน ๆ และครูก็คอยติดตาม
รับฟังรายการวิทยุและให้กาลังใจ เป็นต้น
ยิ่งกว่านั้น ผลที่ตามมานอกจากจะสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้แล้วนั้น ยังทาให้ปริมาณ
ของรายการและสัดส่วนเวลาในการออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็กและเยาวชนมีพื้นที่บนหน้าปัด
วิทยุเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากสภาพการณ์ของรายการวิทยุสาหรับเด็กกาลังอยู่ในช่วงวิกฤติ เสาวณีย์
ฉัตรแก้ว และคณะ (2550) ผลการสารวจโครงการพัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม เมื่อปี 2550 พบว่า พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วน
รายการวิทยุกระจายเสีย งสาหรับเด็กและเยาวชนอยู่เพียงร้อยละ 1.45 ของรายการวิทยุทั้งหมด
สอดคล้องกับการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็กและพฤติกรรม
การเปิ ด รั บ สื่ อ วิ ท ยุ ข องเด็ ก ไทย ของ มรรยาท อั ค รจั น ทโชติ (2556) ส ารวจเฉพาะสถานี
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มที่ออกอากาศอย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งสถานีวิทยุหลัก
และสถานีวิทยุท้องถิ่น กระจายไปใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 240 สถานี พบว่า รายการวิทยุ
สาหรับเด็ก อายุ 3 - 17 ปี มีสัดส่วนเวลาร้อยละ 1.35 เวลาออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็ก คิด
จากสถานีที่มีรายการสาหรับเด็ก (56 สถานี) เฉลี่ย 60.45 นาทีต่อวัน หากคิดจากสถานีทั้งหมดใน
พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง (240 สถานี) เฉลี่ยเพียง 14 นาทีต่อวัน และยังพบว่ารายการวิทยุสาหรับเด็กที่
ออกอากาศในสถานีวิทยุกระแสหลักเกือบทั้งหมด เป็นรายการที่ผลิตโดยภาครัฐที่เป็นเจ้าของคลื่น
ความถี่และมีบุคลากรของสถานีเป็นผู้รับผิดชอบผลิตรายการ ส่วนในสถานีวิทยุท้องถิ่น ผู้ผลิตรายการ
สาหรับเด็กจะมีที่มาหลากหลาย เช่น กลุ่มเด็กอาสาสมัครในชุมชน ครู รวมถึงบุคลากรของสถานีด้วย
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสถานีวิทยุชุมชน
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักวิจัยสถานีวิทยุชุมชน ประเภทบริการชุมชน มีวัตถุประสงค์มุ่ง
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นการเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่แท้จริงตามแนวคิดวิทยุชุมชน
คือ เกิดขึ้นจากประชาชน ดาเนิ นการโดยประชาชน และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เน้นการมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารและบทบาทในการบริหารจัดการของประชาชน เพื่อตอบคาถามว่าสถานีวิทยุชุมชน
ที่ศึกษานั้นดาเนินการตามหลักการวิทยุชุมชนหรือไม่ เป็นวิทยุชุมชนที่แท้จริงอย่างไร เห็นได้จาก ชาญ
ณรงค์ โพธิ์สุขเกษม (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน
เพื่อนชุมชน ตาบลพระประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษา (1) กระบวนการที่สร้างให้
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เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกับจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน (2) ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน และ (3) ปัญหาและอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน วัสุญา เกตสุริยงค์ (2550)
ศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ ความต้องการ และการมีส่วนร่วมในจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ ชุมชน
เทศบาลนครสงขลา มีวัตถุประสงค์การศึกษาในส่วนของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ เพื่อศึกษา
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครสงขลาในการดาเนินงานจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชนเทศบาลนครสงขลา สุ ช าดา เดชการ (2550) ศึกษาการมีส่ ว นร่ว มและความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อวิทยุชุมชน คลื่น เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ ตาบลป่าสัก อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาโครงสร้างการบริห ารและการดาเนินงานวิทยุชุมชนคลื่ น FM
90.25 MHz ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลาพูน (2) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อวิทยุชุมชนคลื่น FM 90.25 MHz ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลาพูน (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม กับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของเกษตรกร
ต่อวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนคลื่น FM 90.25 MHz ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลาพูน (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร โชติมนต์ เจริญยศ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาเนินงานวิทยุชุมชนบ้านนา เพื่อศึกษา (1) การดาเนินงานวิทยุชุมชนบ้านนา (2) ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน และ (3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงานวิทยุชุมชนบ้านนา ณัฐวัฒน์ พรวงษ์หุ่น (2552) การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการวิทยุชุมชนในประเทศไทย เพื่อค้นหาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ามี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการวิทยุชุมชนเฉพาะประเภทที่เป็นวิทยุ ชุมชนตามหลักการที่แท้จริง
นภาภรณ์ พลพชร (2553) ศึกษาการบริหารจัดการวิทยุชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรค ในงาน
สื่อวิทยุชุมชนในจังหวัดนนทบุรี จารุวรรณ เจริญวิทย์ (2555) ศึกษาวิทยุชุมชนกับการจัดรายการแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษา คลื่นความถี่ 91.75 ตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (1)
เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของกลุ่มผู้รับฟังวิทยุชุมชน คลื่นความถี่ 91.75 ตาบลนาป่า อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี (2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดรายการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาหรับ
ด้านการจัดรายการ การสนับสนุน และการรับฟัง (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ด้านการจัดรายการของประชาชนในตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (4) เพื่อศึกษาประโยชน์ที่
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ผู้รับฟังได้รับจากการฟังรายการวิทยุชุมชนคลื่ นความถี่ 91.75 ของประชาชนในตาบลนาป่า อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี มัลลิกา กิ่งแก้ว (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อวิทยุชุมชนขาม
ใหญ่ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์การศึกษา คือ (1) การมีส่วนร่วม
ดาเนินงานของประชาชน (2) ระดับการมีส่วนร่วม (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม (4) ความพึง
พอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานวิทยุชุมชนขามใหญ่ (5) เปรียบเทียบลักษณะ
ทางประชากรของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วณิชยา
ไพรศรี (2556) ศึกษาการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา (1) การมีส่วนร่วมด้านกาหนดโครงสร้างการบริหารงานของสถานีวิทยุ
ชุมชน (2) ศึกษาลักษณะและประเภทของการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุชุมชน (3) เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของประชาชนผ่านสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
จากความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนผู้เป็นอนาคตของ
ชาติ กอปรกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัล วิทยุชุมชนยังคงมีความสาคัญต่อการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้โดยเฉพาะในพื้ นที่ชุมชนต่างจังหวัด ซึ่งแม้แต่วิทยุชุมชนประเภท
บริการธุรกิจเองก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้กลุ่มชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งแตกต่างไปจากงานวิจัยที่ ผ่านมา เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุ
ชุมชนประเภทบริการธุรกิจที่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกาไร
ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก เพราะ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยการจัดรายการวิทยุ การมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
และคุณภาพสื่อวิทยุท้องถิ่น การให้ข้อมูลข่าวสารตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุและพัฒนา
ความสามารถของเด็กได้ ผลการวิจัยนี้จะเป็นบทพิสูจน์สาหรับแนวคิดวิทยุชุมชน แนวคิดการสื่อสาร
ชุมชน และแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นต้นแบบวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจที่
เปิดโอกาสให้กลุ่มคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการซึ่งสามารถขยายผลไปยังสถานีวิ ทยุชุมชน
ประเภทบริการธุรกิจแห่งอื่นหรือในชุมชนอื่นต่อไป
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1.2 คาถามนาวิจัย
1) บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรีอยู่ในระดับใด
2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เกิดประสิทธิผลการพัฒนาเด็กอย่างไร
3) มีปัญหาใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1) ผู้วิจัยเลือกพื้นที่วิจัยจากการที่ สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ให้ความร่วมมือกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ
แล้วจึงลงพื้นที่สารวจข้อมูล พบว่า สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เป็นสถานีวิทยุชุมชนประเภท
บริการธุรกิจแห่งเดียวและแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุ เป็นสถานีวิทยุชุมชนในเครือสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงนนทบุรี และยังให้ความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสถานีวิทยุชุ มชน
ไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเห็นว่าแม้เป็นสถานีวิทยุ
ชุมชนประเภทบริการธุรกิจ แต่ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร อีกทั้งยังมี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
2) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เฉพาะผู้อานวยการสถานีวิทยุชุ มชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz
เด็ก ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบ และผู้ อานวยการโรงเรียนภาครัฐ ในสั งกัดศูนย์เครือข่ายส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 2 อาเภอไทรน้อย ซึ่ง ในส่ ว นของเด็ก ครูผู้ รับ ผิ ดชอบ และ
ผู้อานวยการโรงเรียน คัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับ
เด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ โดยเป็นโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดรายการกับทางสถานีวิทยุไทรน้อยเรดิโอเป็นประจา จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
(นนททิวากรราษฎร์บารุง) โรงเรียนชุ มชนวัดไทรน้อย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนวัดคลองตา
คล้าย และโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
3) ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลงานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 - มีนาคม
พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
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1.5 กรอบแนวคิด

การพูดและ
ใช้ภาษาไทย

บทบาทการมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร (Audience)
(Sender)

ภาวะผู้นา
และการ
ทางาน

ประสิทธิผล
การพัฒนา

การจัด
รายการวิทยุ

มีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและ
กาหนดนโยบาย

การเรียน

(Policy planner)
เวลาเรียน

เด็ก
ด้านบุคคลและ
ทรัพยากร

ครู

ปัญหา
อุปสรรค

สถานี

ด้านเวลาการจัด
รายการ
งานครู

การจัดรายการวิทยุของเด็ก

1.6 นิยามคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 9 - 14 ปี ซึ่งกาลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนภาครัฐสังกัดศูนย์เครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย เฉพาะโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) โรงเรียนชุมชน
วัดไทรน้อย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย และโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ซึ่ง
เป็นผู้สมัครหรือได้รับการคัดเลือกจากครูหรือผู้อานวยการโรงเรียนแต่ละแห่งให้เป็นตัวแทนเด็กเข้า

การจัดรายการวิทยุของเด็ก

การจัดรายการวิทยุของเด็ก

มีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต
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ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ โดย
หลังจากผ่านการอบรมแล้วได้เข้าร่วมจัดรายการกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50
MHz เป็นประจาตามกาหนดการโครงการตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ครูผู้รับผิด ชอบ หมายถึง ครูจากโรงเรียนภาครัฐสังกัดศูนย์เครือข่ายส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย เฉพาะโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากร
ราษฎร์บารุง) โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย และ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ซึ่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดย
ใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ และเป็นผู้รับสมัคร ชักชวน หรือคัดเลือกเด็กนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
ทาหน้าที่ประสานงานกับทางสถานีวิทยุเพื่อนัดหมายวันและเวลาการจัดรายการของเด็ก เดินทางรับ
และส่งนักเรียนในการเข้าร่วมจัดรายการ และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดรายการวิทยุของ
เด็ก
บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง บทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กที่สถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz เปิดโอกาสให้ได้ร่วมปฏิบัติในกระบวนการสื่อสาร โดย
วิเคราะห์ในฐานะผู้รับสาร ผู้ส่งสาร และผู้มีส่วนร่วมวางแผนและกาหนดนโยบาย
รายการวิทยุ หมายถึง รายการบ้านนี้มีรักครอบครัวมีสุข เป็นรายการสาหรับเด็กและเยาวชน
ที่ไม่มีผู้สนับสนุนรายการ ไม่มีการโฆษณา ไม่มีสปอตรายการ กลุ่มเป้าหมายผู้ฟังรายการ คือ เด็กอายุ
3 – 18 ปี รายการประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนิทานสอนใจ ภาษาก้าวไกล ช่วงเล่าข่าวเล่าเรื่อง
และช่วงวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจรอบตัว ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ.
2560 เวลา 11.00 - 13.00 น. ทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz และ
RADIONON ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันภายใต้การบริหารจัดการโดยสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงนนทบุรี
จัดรายการโดยเด็กนักเรียน วันละ 2 กลุ่ม (2 โรงเรียน) โดยมีระยะเวลาการจัดรายการกลุ่มละ 1
ชั่วโมง
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ประสิทธิผลการพัฒนา หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กจากการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
ผ่านการจัดรายการวิทยุชุมชน ประกอบด้วย ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย ด้านการจัดรายการวิทยุ
ด้านการเรียน และด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น
ปัญหาอุปสรรค หมายถึง ปัญหา สิ่ งที่ เป็นข้อจากัด หรือผลกระทบที่เกิดในกระบวนการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก จาแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร บุคคลในที่นี้ หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดรายการวิทยุ ครูหรือผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ส่วนทรัพยากร หมายถึง สถานที่ห้องส่งของสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเครื่องมืออุปกรณ์จัด
รายการวิทยุ ซึ่งจาแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ปัญหาที่เกิดจากเด็ก ปัญหาที่เกิดจากครู
ผู้รับผิดชอบ และปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุ
2) ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ ได้แก่ กระทบต่อเวลาเรียนของเด็ก และ
กระทบต่อเวลาทางานของครู

1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) เป็นกรณีศึกษาสาหรับสถานีวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจ ให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ นที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการการสื่ อ สารและการ
ดาเนินการของสถานีในฐานะที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มี
กระบวนการคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งดี นาไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติได้
2) เพื่อเป็นข้อมูลทุติยภูมิของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กและ
เยาวชน สาหรับการขยายผลการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมสาหรับวิทยุ
ชุมชนประเภทบริการธุรกิจแห่งอื่นหรือในชุมชนอื่นที่มีบริบทที่แตกต่างกั นต่อไป และเพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเห็นถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการซึ่งนาไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้
3) เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อวิทยุชุมชน โดยเฉพาะประเภทบริการธุรกิจ ให้ผลิตสื่อแบบมี
ส่วนร่วม ทาให้เกิดการยอมรับ ความพึงพอใจ ความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคนในพื้นที่ นาไปสู่การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิจั ย “การสื่อสารแบบมีส่ว นร่ว มในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็ก
จากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ของงานวิ จั ย และอภิ ป ราย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
2.1

แนวคิดวิทยุชุมชน

2.2

แนวคิดการสื่อสารชุมชน

2.3

แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

2.4

ความรู้การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

2.1 แนวคิดวิทยุชุมชน (Community Radio)
วิทยุชุมชนถือกําเนิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยกลุ่มประชาชนผู้รัก
สันติและอิสระได้รวมตัวกันจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อท้องถิ่น KPFA ในรูปแบบสถานีที่ไม่มุ่ง
แสวงหากําไร (Non – Profit Station) ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองเบอร์กเลย์ (Berkley) มลรัฐเคลิฟอร์
เนีย ซึ่งเอกลักษณ์ของวิทยุท้องถิ่นนี้แตกต่างจากวิทยุรูปแบบเดิมที่มีอยู่ทั้งวิทยุสาธารณะ (Public
radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial radio) ในหลายลักษณะ เช่น ส่งกระจายเสียงด้วยกําลังส่งต่ํา
(ประมาณ 1 กิโลวัตต์) ครอบคลุมในพื้นที่จํากัดประมาณ 6 - 10 กิโลเมตร ลักษณะสําคัญดังกล่าวทํา
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ให้ แตกต่างจากวิทยุ ส าธารณะระดับชาติ นอกจากนี้ยังดําเนินการโดยไม่แสวงหาผลกําไร (Noncommercial) ซึ่งเป็นลักษณะแตกต่างไปจากวิทยุธุรกิจ โดยเงินที่ใช้ดําเนินการส่วนใหญ่ได้มากจาก
สมาชิกในชุมชน หรื อมาจากการบริจาคของมูล นิธิ องค์กรการกุศล และการระดมทุนของกลุ่ มผู้
ดําเนินงาน ต่อมาได้มีการขยายแนวความคิดนี้อ อกไปอย่างกว้างขวาง กระทั่งในปี ค.ศ. 1975 มีการ
รวมตัวตั้งสมาพันธ์นักวิทยุชุมชนแห่งชาติขึ้น (The National Federation of Community
Broadcasters) (จุมพล รอดคําดี, 2542)
สําหรับประเทศไทย ที่ผ่านมาคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตกเป็นสิ่งของ
สงวนไว้ สํ า หรั บ กลุ่ ม หน่ ว ยงานราชการหรื อ องค์ ก รภาครั ฐ เช่ น กรมประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ก าร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) หน่วยงานในกองทัพ หน่วยงานตํารวจ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้
เป็นของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนหรือปัจเจกชน (สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ , 2555 น. 22-23)
ดังนั้นภาครัฐจึงเริ่มมีทีท่าคํานึงถึงความสําคัญของการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนต่างจังหวัดให้ ได้รับข่าวสารและสะท้อนปัญหาในชุมชน เนื่องจาก
“สื่อมวลชน” (Mass media) มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
ชุมชน การพั ฒนาชนบท และการพัฒนาการศึกษา โดยทั่วไปสื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ให้ข้อมูล
ข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ให้ความบันเทิง ให้การศึกษาแก่ประชาชน และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และที่สําคัญกว่านั้นสื่อมวลชนมี บทบาทต่อการพัฒนา 3 ประการ คือ การให้ข่าวสาร การชักจูงใจ
และการให้การศึกษา นําไปสู่การสื่อสารมวลชน (Mass communication) ที่เป็นการติดต่อสื่อสาร
ไปสู่ประชาชนจํานวนมากโดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
เป็นการสื่อความหมายให้เกิดการรับรู้ร่วมกั นเพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นการให้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ชัชวาล ชุมรักษา, 2557 น. 40)
ทั้งนี้ การพัฒนาการสื่อสารมวลชนของภาครัฐเห็นได้จากการเริ่มประกาศใช้กฎหมายจัดสรร
คลื่ นความถี่ เพื่อปฏิรูป ระบบสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทั ศน์ไม่ให้ การถือครองกรรมสิ ทธิ์
คลื่นวิทยุผูกขาดโดยรัฐและเอกชนหรือบางกลุ่มเหมือนอดีต โดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 (2540 น. 9) มาตรา 40 บัญญติว่า
คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม ความมั่ น คงของรั ฐ และประโยชน์
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ผลที่ตามมาคือ เกิดการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 กําหนดให้ภาคประชาชน
มีสิ ท ธิใช้ คลื่ น ความถี่ไ ม่น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 20 ของความถี่ทั้ งหมดที่ จัดสรรสํ าหรั บกิจ การวิทยุ และ
โทรทัศน์ และให้ภาคประชาชนดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหา
กําไรในทางธุรกิจ (จารุวรรณ เจริญวิทย์, 2555)
การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ทําให้ในปี พ.ศ. 2540 ประชาชนเริ่มรู้จักวิทยุชุมชนและ
ตื่นตัวรวมกลุ่มของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ด้วยมุ่งหวังให้ชุมชนแต่ละแห่งมีพื้นที่ในการทําสื่อของตัวเอง
วิทยุชุมชนเริ่มเปิดตัวออกมาหลังกระบวนการเรียนรู้ที่ดําเนินการโดยองค์กรภาคประชาชน (เอื้อจิต
วิโรจน์ไตรรัตน์, 2548) โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญ นําไปสู่
การพัฒนาชีวิตได้ เนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีราคาถูก เป็นเครื่องมือการสื่อสารมวลชนชนิด
แรกที่มีบทบาทต่อผู้ฟังและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ กาญจนา แก้วเทพ (2544) เสนอว่า สถานะ
พิเศษของวิทยุ คือ อาจถือได้ว่าเป็นการสื่อสารมวลชนด้านข่าวสารและความบันเทิงชนิดแรกที่นํามา
ติดตั้งไว้ในบ้าน เนื้อหาวิทยุนั้นมีความหลากหลาย เช่น มีพิธีกรและแขกรับเชิญมาสนทนา พูดคุย
อภิปรายโต้แย้งได้ทุก ๆ เรื่อง ทั้งการเมือง ศาสนา ศิลปะ กีฬา ปัญหาสังคม เพศ ฯลฯ ซึ่งรายการ
ประเภทนี้มีผู้ฟังที่มีความสนใจอย่างแท้จริง ดังนั้นในแง่นี้วิทยุจึงเป็นสื่อที่มีบทบาทในการเชื่อมโยง
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะของสังคมได้
ในความเห็นของ คม สัมพันธารักษ์ (2548) มองว่า มาตราดังกล่าวส่ งเสริมประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นที่คาดหวังให้คลื่นความถี่เหล่านี้
เป็นการสื่อสารจากประชาชนมาถึงภาครัฐและให้ประชาชนส่งข่าวสารถึงกันเอง ไม่ใช่เป็นการสื่อสาร
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ที่รัฐส่งข่าวสารสู่ประชาชนอย่างที่เป็นมา เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูล ซึ่งมีบทบาทต่อการ
ช่วยสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้
ทว่า ปี 2549 - 2550 เกิดความขัดแย้งทางการเมือง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข (คปค) ทํ า การรั ฐ ประหารและ “ฉี ก ทิ้ ง ”
รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ส่ ง ผลให้ ต้ อ งมี ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ใหม่ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประกาศใช้หลังลงประชามติให้ความเห็นชอบ (สหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ, 2555) ซึ่งผลจากการปฏิรูปสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยังมีผลต่อเนื่องมาถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (2550 น. 14) มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า
คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง
ทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น
และการแข่งขันโดยเสรี อ ย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการ
เพื่อปูองกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงําระหว่างสื่อมวลชนด้วย
กันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ระบุให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 1 องค์กร ทําหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้นจึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลอีกครั้ง
โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
สาระสําคัญคือการแบ่งประเภทการประกอบการวิทยุท้องถิ่นเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริการ
สาธารณะ ประเภทบริการธุรกิจ และประเภทชุมชน ทําให้สถานะภาพของวิทยุชุมชนมีความชัดเจน
ขึ้นเนื่องจากมีกฎหมายรองรับ และต่อมาจึงประกาศพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ
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กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง
จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) โดยยั ง คงยื น ยั น กํ า หนดการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ ห้ แ ก่ ภ าค
ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 20 เช่นเดิมเหมือนในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (สหพันธ์วิทยุชุมชน
แห่งชาติ, 2555)
นักวิชาการให้คําจํากัดความ “วิทยุชุมชน” ตามลักษณะการรวมตัวของ “ชุมชน” ซึ่งแบ่งเป็น
2 มิติ คือ ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันในพื้นที่ภูมิศาสตร์ เรียกว่า “ชุมชนเชิงพื้นที่” อีกมิติหนึ่งเป็น
การรวมตัว กันโดยมีความสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกันก็ถือเป็นชุมชนเช่นกัน เรียกว่า
“ชุมชนแบบใหม่” (พูลสมบัติ นามหล้า, 2552) ซึ่งอาจเป็นชุมชนทางจิตใจ ที่แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่
เดียวกันแต่ยั งสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นชุมชนได้ เช่น ชุมชนทางอากาศ คลื่นวิทยุ จส.100 เป็น
ชุมชนที่เน้นการทํางานเพื่อสังคม ชุมชนคนพลัดถิ่น (Diasporas) เป็นชุมชนที่ผู้อพยพหรือพลัดถิ่น
จากแผ่นดินเกิดมาอยู่อีกแผ่นดินหนึ่ง รวมตัวกันเพื่อคงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดิม เช่น คนจีนในไทย
หรือชุมชนแฟนคลับ (Fan club) การรวมตัวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินหรือตราสินค้าเดียวกัน เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมี ชุมชนออนไลน์ (Online community) หรืออาจเรียกว่า ชุมชนเสมือน (Virtual
community) ซึ่งรวมตัวกันในระบบอินเทอร์เน็ต (กําจร หลุยยะพงศ์ , 2558) นอกจากนี้ใน ประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2552) กําหนดให้ “ชุมชน” มีความหมายว่า กลุ่ม
ประชาชนที่พื้นที่อาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบท และให้หมายรวมถึงกลุ่ม
ประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีประโยชน์ด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทํากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มี
การดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
จะเห็นได้ว่านิยามของชุมชนนั้นให้ความสําคัญในการรวมตัวกันของกลุ่มคนทั้งลักษณะเชิง
พื้น ที่ แ ละมี ค วามสนใจร่ ว มกัน ภายใต้ ก ฎหมาย เมื่ อ นํ าความหมายของชุ ม ชนมาเชื่ อ มโยงกั บ สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง ชัชวาล ชุมรักษา (2557) อธิบายว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่แต่เดิมมี
ความหมายเฉพาะในเชิงพื้นที่ ได้เปลี่ยนความหมายไปเป็นวิทยุชุมชนในเชิงประเด็น คือ คนในชุมชนมี
ความสนใจ รสนิยม และเห็นคุณค่าในชุมชนร่วมกันจึงเกิดการรวมกลุ่มตามความสนใจ
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Louie Tabing (อ้างถึงใน ธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์ , 2552) เสนอความหมายวิทยุชุมชนว่า
เป็ น สื่ อที่มีลักษณะการดําเนิ น การภายในชุมชน ทําการกระจายเสี ยงเพื่อคนในชุมชน การจัดทํา
รายการและเนื้อหาการกระจายเสียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน และเป็นไปโดยคนในชุมชน การจัดทํา
วิทยุชุมชนจึงสามารถดําเนินการได้โดยกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกร ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ในทํานองเดียวกัน ทิวาพร แสงเมืองชิน (2543) อธิบายว่า วิทยุ
ชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมีลักษณะการดําเนินงานที่
เป็นประชาธิปไตยและเป็นการสื่อสารสองทาง มีหลักการ คือ “โดยประชาชน ของประชาชน และ
เพื่ อประชาชน” ในชุ มชนท้ อ งที่ เขตบริ การของวิ ท ยุก ระจายเสี ย งนั้ น สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ดของ
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และคณะ (2549) เพิ่มเติมว่า วิทยุชุมชนมีคณะกรรมการที่เลือกสรรมาจากคนใน
ชุมชนเองซึ่งสมัครใจที่จะทํากิจกรรมให้แก่ชุมชน ใช้เครื่องส่งที่มีกําลังส่งต่ํา ไม่เกิน 30 วัตต์ในการ
กระจายเสียง จัดทํารายการและตรวจสอบกันเอง ซึ่งดําเนินการโดยอาศัยหลักสําคัญของวิทยุชุมชน
ประกอบด้วย
1) คนในชุมชนเป็นทั้งผู้ดําเนินงาน บริหารจัดการ กําหนดทิศทางนโยบาย และเป็นผู้ฟัง
2) ใช้ต้นทุนต่ํา อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน
3) เป็นสมบัติสาธารณะของท้องถิ่น ใช้ระบบอาสาสมัครเข้ามาช่วย และไม่แสวงผลกําไร
ทว่า Hudson (1997) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า แม้วิทยุชุมชนเป็นองค์กรสื่อกระจายเสียงที่ไม่
แสวงผลกําไร แต่การเป็นเจ้าของสถานี โครงสร้างการดําเนินงาน การจัดหาเงินทุน และการจัดผัง
รายการนั้นยังมีรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลาการออกอากาศต่อวัน
ผังรายการมีความยืดหยุ่นมากกว่าการนําเสนอรูปแบบตายตัว อีกทั้งยังเป็นการผลิตรายการวิทยุโดย
ชาวบ้านซึ่งส่วนมากไม่มีความชํานาญด้านสื่อมาก่อนอีกด้วย
เพื่อให้ความเป็นวิทยุชุมชนชัดเจนขึ้น กาญจนา แก้วเทพ (2550) เสนอบทบาทของวิทยุ
ชุมชน โดยใช้เรื่องทิศทางการไหลของข่าวสาร (Information flow) และเรื่องบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) บทบาทของวิทยุชุมชนตามทิศทางการไหลของข่าวสารแนวดิ่ง ประกอบด้วย
1.1 การไหลของข่าวสารจากบนลงล่าง (Top-down flow) ถอดแบบจากบทบาท
เดิมของวิทยุสาธารณะ วิทยุส่วนกลาง และวิทยุแห่งชาติ ได้แก่ บทบาทการเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
ข่าวสารของหน่วยงานราชการสู่ประชาชน บทบาทในการแจ้งข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ การเมือง
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สังคม บทบาทในการให้การศึกษาและความรู้จากหน่วยงานทางการศึกษา และบทบาทในการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมของสังคม เช่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.2 การไหลของข่าวสารจากล่างขึ้นบน (Bottom-up flow) เป็นทิศทางการไหลสู่
บทบาทใหม่ที่ วิทยุ ไม่ เคยเป็ น เช่น บทบาทในการเป็นช่อ งทางการร้อ งเรีย นและสอบถามข้อมู ล
บทบาทในการเป็ น ช่องทางติดตามตรวจสอบปั ญหาของประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทที่ต่อยอดจาก
บทบาทแรกเพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร วิทยุชุมชนจึงต้องแสดงบทบาทในการติดตามตรวจสอบการ
แก้ปัญหาไปจนสุดเส้นทาง หรือบทบาทการนําเสนออัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สังคมภายนอก เช่น
รายการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) บทบาทของวิทยุชุมชนตามทิศทางการไหลของข่าวสารแนวนอน วิทยุชุมชนเป็นช่องทาง
ให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกัน ถือเป็นมิติใหม่ของวิทยุชุมชน ซึ่งบทบาท
เชิงแนวนอนทําได้หลายรูปแบบ เช่น บทบาทในการเป็นเวทีกลางให้แสดงความคิดเห็น ทั้งในเรื่อง
ทั่วไปตลอดจนความคิดเห็นต่อ ปัญหาของชุมชน รวมทั้งมีบทบาทรวบรวมข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ หรือเป็นจุดประสานความช่วยเหลือระหว่างชุมชน ซึ่งในปัจจุบันวิทยุชุมชนมีบทบาทเป็นตัวต่อ
สายความช่วยเหลือให้ได้ถึงกันได้
นอกจากบทบาทของวิทยุชุมชนตามทิศทางข่าวสารแล้ว อีกบทบาทสําคัญ คือ บทบาทใน
การพัฒนาชุมชน โดยเป็นพลังร่วมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น บทบาทในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจ
การเผยแพร่สินค้าของชุมชน บทบาทในการติดตาม สอดส่องการเมืองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของการเมืองในชุมชน บทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น บทบาทในการขั ด เกลาทางสั ง คม เช่น การส่ งเสริม ค่ านิ ย มเรื่ อ งสํ า นึก รั กบ้ า นเกิ ด รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น บทบาทในการระดมความร่วมมือ (Mobilization) เช่น การรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ บทบาทในการเตือนภัย ซึ่งวิทยุชุมชนจะเป็นบทบาทนี้ได้ต้องเป็นสื่อที่เปิดรับข่าวสารจากสังคม
ภายนอกเพื่อนํามาบอกต่อให้แก่ชุมชน เช่น วาตภัย อัคคีภัย
ทั้งนี้ ชัชวาล ชุมรักษา (2557) เสนอบทบาทวิทยุชุมชนเพิ่มเติม คือ บทบาทในการส่งเสริม
การศึกษา เนื่องจากวิทยุชุมชนสามารถทําหน้าที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
ให้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยชุมชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้นี้ให้
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เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาเช่นนี้เป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed learning)
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2553)
อนึ่ง ทัศนะของ กาญจนา คล้ายคลึงกับ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และวีระยุทธ กาญจนชูฉัตร
(2546) ที่เสนอจุดเด่นของวิทยุชุมชนที่แตกต่างจากวิทยุกระแสหลัก ซึ่งหมายถึง วิทยุธุรกิจและวิทยุ
สาธารณะ โดยมองวิทยุชุมชนในฐานะที่เป็นสื่อ แบ่งจุดเด่นของวิทยุชุมชนได้ 4 ลักษณะคือ
1) วิทยุชุมชนเป็นสื่อทางเลือก (Alternative media) ในแง่มุมนี้วิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่
ประชาชนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ ส่วนการดําเนินงานนั้นก็ไม่หวังผลกําไร นอกจากนี้ยัง
เป็ น อิ ส ระจากรั ฐ และองค์ ก รทางสั ง คมอื่ น ๆ และไม่ ส นใจการทํ า งานแบบมื อ อาชี พ แต่ พึ่ ง พา
อาสาสมัคร ส่วนการผลิตรายการนั้น ผู้รับสารทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร โดยนําเสนอเนื้อหาจากเกณฑ์การ
เลื อกที่แตกต่างจากสื่ อกระแสหลั ก เช่น เรื่องต้องห้ ามหรือไม่ได้นําเสนอในสื่ อกระแสหลั ก เรื่อง
ชีวิตประจําวันหรือเรื่องของคนสามัญ เป็นต้น
2) วิทยุชุมชนเป็นสื่อชุมชน (Community media) มองวิทยุชุมชนว่าเป็นสื่อที่ออกแบบเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในชุมชน ในทุกระดับสังคมเศรษฐกิจ ทุกองค์กร หรือทุก
กลุ่มคน ทั้งกลุ่มน้อย กลุ่มวัฒนธรรมย่อยนอกจากนี้วิทยุชุมชนยังเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Twoway communication) ซึ่งมีทิศทางการไหลของข่าวทั้งจากบนลงล่าง (Top-down) และจากล่างขึ้น
บน (Bottom-up) รวมทั้งในระนาบเดียวกัน (Horizon) โดยการดําเนินงานมีเปูาหมายที่หลากหลาย
ตามระดับของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยุชุมชนจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ทํา หน้าที่ให้
ข้อมูลข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดข่าวสาร และ
เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทผู้วางแผนการ
ใช้สื่อ ผู้ใช้ ผู้ผลิต หรือผู้แสดง
3) วิทยุชุมชนเป็นสื่อภาคประชาชน (Civic media) ประเด็นนี้มองวิทยุชุมชนในแง่ของการที่
ไม่ได้มีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าของ ไม่มุ่งกําไรสูงสุด ยึดมั่นพันธกิจเพื่อให้ประโยชน์แก่สาธารณะ
ในส่วนของเนื้อหารายการยังนําเสนอหลากหลายกว่าสื่อของภาครัฐและเอกชน โดยนอกจากการ
มุ่งเน้นข่าวสารที่เป็นสาธารณะประโยชน์มากกว่าข้อมูลด้านความบันเทิงแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนอีกด้วย ทั้งในด้านการเป็นเจ้าของ การกําหนดทิศทางของเนื้อหา การ
ผลิต การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนทุนการเงิน กําลังคนและทรัพยากร และการประเมินผล
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4) วิทยุชุมชนเป็นสื่อสาธารณะ (Public service broadcasting) เมื่อวิทยุชุมชนเป็น
สาธารณะทําให้ต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชน ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของภาครัฐหรือกลุ่มทุน มี
ความแตกต่ า งกั บ สื่ อ เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละหลากหลายกว่ า ส่ ว นด้ า นเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอต้ อ งเป็ น กลาง
สอดคล้ องกับ ความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่ ม รวมถึงการให้ ความสํ าคัญกับ
คุณภาพมากกว่าปริมาณ นอกจากนี้วิทยุชุมชนก็เป็นพื้นที่ทางสังคมเช่นกัน แม้วิทยุชุมชนส่วนใหญ่มี
รูป แบบการบริ ห ารจัดการเช่น เดีย วกันกับสถานีวิทยุระดับอื่น ๆ แต่อาจมีขนาดองค์กรที่เล็ กกว่า
เนื่องจากมีพื้นที่การออกอากาศเฉพาะในท้อ งถิ่น ไม่ใช่การออกอากาศกว้างทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อมโยง
กับความใกล้เคียงกันของพื้นที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย การศึกษา และความ
สนใจ (สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, 2555)
ส่วนประเภทวิทยุชุมชนเป็นไปตามการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งคําว่า “วิทยุชุมชน” ที่เรียกกันอย่างกว้างขวาง
นั้น ตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้วิทยุชุมชน
เป็นการทดลองประกอบกิจการ หมายความว่า การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยวิธีการ
ทดลองออกอากาศ แบ่งหมวดการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น 3 ประเภท ได้แก่
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการบริการทางธุรกิจ โดยผู้รับใบอนุญาตที่ใช้
คลื่นความถี่ ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการแต่ละประเภท ดังนี้
1) กิจการบริการสาธารณะ กําหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 โดยรายได้จะมาจากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหา
รายได้โดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหา
กําไรในทางธุรกิจ หรื อการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรบริษัท และกิจการโดยไม่เป็นการโฆษณา
สรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2) กิจ การบริ การชุมชน กําหนดให้ มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในสัดส่ วนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 70

โดยต้องนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุ มชน

เปูาหมายที่รับบริการ และผลิตโดยคนในชุมชนเปูาหมายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศ
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ทั้งหมดซึ่งสามารถนําเสนอรายการต่าง ๆ ด้วยภาษาถิ่นได้ แต่ให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลาด้วย
ภาษาราชการทุกต้นชั่วโมงที่ดําเนินรายการ โดยห้ามหารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีรายได้ จาก
การบริจาค อุดหนุน ซึ่งไม่ใช่การโฆษณาให้สถานี ซึ่งการบริจาคจะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการ
ได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
สถานี หรือส่งผลต่อทิศทางการดําเนินงานการผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ ด้วยการ
ระบุชื่อหรือองค์กรให้ชัดเจน แต่จะต้องแยกส่วนจากเนื้อหารายการไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเชิงพาณิชย์
3) กิจการบริการทางธุรกิจ กําหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ส่วนการหารายได้ให้มาจากการโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12.30 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมง
ละ10 นาที การจัดเก็บค่าสมาชิกหรือโดยวิธีการอื่นใด
ทั้ ง นี้ ต าม ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ข้อ 7 ระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที ระหว่าง
ช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และระหว่างช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. ใน
วันเสาร์และวันอาทิตย์
จะเห็นได้ว่าแม้วิทยุชุมชนจะมีหลากหลายประเภท แต่จุดร่วมของข้อกําหนดทุกประเภทล้วน
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การให้ ส าระต่ อ คนในชุ ม ชนและสาธารณะ เนื่ อ งจากวิ ท ยุ ชุ ม ชนถื อ หลั ก
ประชาธิปไตย ดังทัศนะของ ทิวาพรที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่ง Servaes, Jacobson and White (อ้างถึง
ใน อัจฉรา ศรีพันธ์, 2554) อธิบายว่า วิทยุชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory communication) โดยหลักการของวิทยุชุมชนภายใต้แนวคิดกระบวนการการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้
1) การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการแก่ชุมชน
รวมทั้งสิทธิ์ในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดทํารายการในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ตน อีกทั้งสื่อควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อรายการต่าง ๆ
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อย่างไรก็ตาม กาญจนา แก้วเทพ, กําจร หลุยยะพงษ์, รุจิรา สุภาษา และวีรพงศ์ พลนิกรกิจ (2543,
น. 144) ได้เสนอทัศนะว่า การเข้าถึงสื่อนั้นอาจมีอุปสรรคหลายด้าน ดังนี้
1.1 การเข้าถึงสื่อด้านกายภาพ (Physical accessibility) เช่น ชาวบ้านในพื้นที่อาจ
ไม่มีโอกาสได้พบกับสื่อมวลชน ด้วยระยะทางที่ห่างไกล ทําให้ไม่มีโอกาสได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่
สามารถกระจายไปให้ทั่วถึงได้ เป็นต้น
1.2 การเข้าถึงในด้านเศรษฐกิจ (Economic accessibility) เนื่องจากสื่อมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานและการเข้าถึงสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์เข้าไปจําหน่ายในหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านไม่มีทุน
ทรัพย์ที่จะซื้อมาอ่านได้ เป็นต้น
1.3 การเข้าถึงทางด้านวัฒนธรรม-สังคม (Social–Culture accessibility) ได้แก่ สิ่ง
กีดขวางทางวัฒนธรรมและสังคมปิดกั้นโอกาสประชาชนในการเข้าถึงสื่อ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด
คือ ช่องว่างทางภาษาช่องว่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น
2) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทุก
ขั้นตอนของระบบการสื่อสาร ทั้งในกระบวนการการผลิตรายการ การบริหารจัดการ ตลอดจนการ
วางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ
3) การจัดการด้วยตนเอง (Self-management) หมายถึง กระบวนการการตัดสินใจของ
ประชาชนในชุมชนที่มีอํานาจและสิทธิ์ในการตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มคิด กําหนดนโยบาย การวางแผน การ
ลงทุน การกําหนดและการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดการด้วยตนเองเป็นการมีส่วนร่ว มที่
สําคัญยิ่ง องค์การยูเนสโกยอมรับว่าการจัดการด้วยตนเองจะต้องกระทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วน
การเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารสามารถทําได้ง่ายกว่า
เนื่องด้วยวิทยุชุมชนมีหลายประเภทการทดลองประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน และกิจการบริการธุรกิจ เพื่อให้การทดลองประกอบกิจการ
เป็น ไปตามหลักการวิทยุชุมชน กาญจนา แก้ว เทพ (2550) เสนอลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชน 6
ประการ ดังต่อไปนี้
1) วิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ อะไรและเพื่ อ ใครคํ า ตอบอยู่ ที่ เ ปู า หมายของผู้ ทํ า วิ ท ยุ ชุ ม ชน แต่ ทั้ ง นี้
เปูาหมายสูงสุดของวิทยุชุมชน คือ ดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ด้วยเหตุ
นี้ก่อนการผลิ ตเนื้ อหารายการวิทยุจะต้องมีการสํารวจความต้องการของคนในท้องถิ่นก่อน และ
เนื่ อ งจากแต่ ล ะชุ ม ชนจะประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม คน หลายวั ย หลายอาชี พ ฯลฯ จึ ง ต้ อ งสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้ ด้วยการนําตัวแทนของกลุ่มคนเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
และบริหารวิทยุชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิด้านการสื่อสาร
2) เอกลักษณ์วิทยุชุมชน ต้องต่างจากวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจ ซึ่งจะดําเนินการโดย
คณะกรรมการที่แต่ละกลุ่มของชุมชนเป็นผู้คัดเลือก ไม่แต่งตั้งแบบราชการในด้านการดําเนินการเน้น
การประชุมและปรึกษากันส่วนรายได้แม้มีการแสวงหาแต่ไม่ได้เน้นไปที่หวังผลกําไรเหมือนวิทยุธุรกิจ
3) ใครเป็นผู้จัด-ผู้ฟัง วิทยุชุมชนผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นคนในท้องถิ่น ในการสื่อสารทั้งผู้จัด
และผู้ฟังรายการต่างสลับบทบาทเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารกัน เนื่องจากเป็นการสื่อสารสองทางดังนั้น
ผู้ฟังจึงไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แค่ฟังเพียงอย่างเดียว สามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ เช่น โทรศัพท์
ร่วมพูดคุย ส่งข้อความSMS แชท ฯลฯ
4) การบริหารจัดการปัจจุบันมีรายการวิทยุใ นชุมชนจํานวนไม่น้อยที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็น ร้องทุกข์ ฯลฯ ทว่าส่วนใหญ่ยังเป็นวิทยุ “เพื่อ” ชุมชน
แต่ขาดการบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งคณะกรรมการบริหารควรประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มคน
หลายฝุ ายในชุมชน เช่น เจ้าหน้ าที่รัฐ ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ซึ่งการดําเนินงานต้องเป็นอิสระไม่ถูก
ครอบงําจากการเมืองหรือธุรกิจ ทํางานโดยวางแผน มีมาตรการดําเนินงานและโปร่งใส เปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
5) เนื้อหาและรูปแบบรายการ ในส่วนนี้ถือเป็นตัวชี้วัดในการทําหน้าที่เป็นวิทยุชุมชน โดย
ลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของรายการต้องส่งเสริมการสื่อสารระหว่างประชาชนกับประชาชน
มากกว่าการสื่อสารจากรัฐสู่ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ซึ่งต้อง
หลากหลายมิติเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การใช้ภาษา
ถิ่น ดังนั้นเนื้อหาของวิทยุชุมชนจึงไม่มีสูตรสําเร็จย่อมแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น
6) การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้ของการทําวิทยุชุมชน ในการ
ประเมินต้องหลากเปูาหมายหลายแง่มุม ไม่ได้เน้นประเมินเพียงปริมาณผู้ฟังเท่านั้น ต้องย้อนกลับไปดู
ก้าวที่ผ่านมาและมองก้าวต่อไป เพื่อดูว่าเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้เป็นอย่างไร จะสามารถประสบผลสําเร็จ
หรือไม่เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิทยุชุมชน
ทั้งนี้ แนวคิดลักษณะสําคัญวิทยุชุมชนของ กาญจนา ที่กล่าวไปนั้น สอดคล้องกับแนวคิด
ระดับวิทยุชุมชนของ จุมพล รอดคําดี (2542) ที่จําแนกระดับการเป็นวิทยุชุ มชนในประเทศไทย 6
ระดับ ได้แก่
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1) ระดับรายการ “เพื่อชุมชน” ผู้จัดรายการ เจ้าของรายการหรือเจ้าของสถานีเป็นบุคคล
หรือหน่วยงาน แต่จัดรายการเพื่อบริการชุมชน เช่น ประกาศแจ้งของหาย ประชาสัมพันธ์ชุมชนโดย
ประชาชนหรือผู้ฟังโทรศัพท์หรือจะส่งจดหมายเข้ามาในรายการ แต่ผู้ จัดรายการเป็นผู้กําหนดเนื้อหา
และพูดด้วยตนเอง ในทางเดียวกัน กาญจนา แก้วเทพ (2550) มองว่า วิทยุชุมชนของไทยในขณะนี้
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับนี้
2) ระดับประชาชนมีส่วนร่วมในรายการ บุคคลหรือหน่วยงานยังคงเป็นเจ้าของสถานี ดูแล
การผลิตและการนําเสนอ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มคนเป็นผู้นําเสนอเนื้อหา พูดคุยในรายการ แต่
อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของทางสถานีและผู้จัดรายการ เช่น รายการ จส.100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน
3) ระดั บ รายการ “โดยชุ ม ชน”

เป็น รู ป แบบที่ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในรูป ของ

คณะกรรมการทํางาน โดยเจ้าของสถานียังคงเป็นของบุคคลหรือหน่วยงาน แบ่งช่วงเวลาให้ตัวแทนจัด
รายงาน นําเสนอเนื้อหาด้วยตนเอง ส่วนทางสถานีจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการผลิตและการ
ออกอากาศ เช่น โครงการนําร่องวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ในอดีต
4) ระดับสถานี เจ้าของสถานียังคงเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน แต่ให้อาสาสมัครที่เป็นตัวแทน
ชุมชนเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของสถานี ทั้งการบริหารทั้งหมดและดําเนินรายการ
5) ระดับชุมชนเป็นเจ้าของสถานี ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันขึ้นขอคลื่นความถี่จากรัฐและ
ลงทุน จัดตั้งสถานี วิทยุ เป็ นของชุมชน ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการวิทยุชุมชน ทําหน้าที่
กําหนดนโยบาย ส่วนการผลิตหรือจัดรายการจะจ้างพนักงาน มืออาชีพ ให้ดําเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
6) ระดับชุมชนเป็นเจ้าของสถานีและมีใบอนุญาตเป็นเจ้าของคลื่น การดําเนินงานในระดับ
สุดท้ายนี้คล้ายระดับที่ 5 แต่แตกต่างที่การดําเนินงานของสถานีวิทยุในทุกหน้าที่ ล้วนเป็นอาสาสมัคร
จากชุมชนที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุน นั่น
หมายความว่าชุมชนไม่ได้เป็นแค่เจ้าของ (Ownership) แต่มีส่วนในการปฏิบัติ (Operation) ด้วย ทั้ง
บริหารและดําเนินการโดยชุมชนอย่างสมบูรณ์
จากแนวคิดวิทยุชุมชน พัชราภรณ์ สายรัดเงิน (2548) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อ
รายการวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อ
ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานีวิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน ชุมชนปฐมอโศก ตําบล
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชน
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เพื่อนชุมชน ชุมชนปฐมอโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายหลังจากการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสาร การสํารวจ การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และ
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการและผู้จัดรายการ จํานวน 55 คน พบว่า ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมด้วยการได้รับการเชิญชวนและเป็นอาสาสมัคร ซึ่งผู้เข้าไปมีส่วนร่วมแตกต่างกันด้าน อายุ
เพศ อาชีพ การศึกษา เพราะทางสถานีต้องการตัวแทนทุกกลุ่มของชุมชน ด้านตําแหน่งกรรมการ
คัดเลือกจากประชาชนที่มีบทบาททางสังคมและมีความรู้ด้านการดําเนินงานบริหารจัดการ สถานี
กําหนดความรับผิดชอบตามตําแหน่ง คณะกรรมการสถานีวิทยุชุมชน จํานวน 19 คน มีอายุระหว่าง
41 - 50 ปี มากที่สุด จํานวน 8 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 10 คน ซึ่งสาเหตุที่
สถานีมีคณะกรรมการ อายุ 41 - 50 ปี และการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากที่สุด เนื่องจาก
คุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการต้องมีวัยวุฒิ มีความน่ าเชื่อถือ ทั้งนี้ตัวแทนกลุ่ม
ข้า ราชการ กลุ่ ม ศาสนา มีจํ า นวนมากที่สุ ด โดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทนายความ เนื่อ งจาก
สถานการณ์วิทยุชุมชนในช่วงขณะทําวิจัยอยู่ในช่วงกําหนดกฎเกณฑ์ หลักการดําเนินการระหว่าง
ภาครั ฐ และประชาชน จึ ง ทํ า ให้ ท างสถานี ต้ อ งการบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ท างกฎหมายมาร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการทุกคนยังเข้าใจหลักการดําเนินงานวิทยุชุมชน เป็นสื่อชุมชน
ที่ดําเนินงานโดยชุมชน นําเสนอรายการของชุมชนที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ ซึ่งรัฐอาจสนับสนุน
แต่ไม่ควบคุมการดําเนินงาน
ส่วนตําแหน่งนักจัดรายการทางสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เข้าไปจัดรายการได้ สามารถกําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการได้เอง แต่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
สถานี ในจํานวน 51 คน มีอายุ 10 - 19 ปี มากที่สุด จํานวน 22 คน เนื่องจากสถานีเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทําให้เป็นที่สนใจของกลุ่ม
เยาวชนที่อยากหาประสบการณ์ให้แก่ตนเอง จึงชักชวนเพื่อน ๆ ให้มาจัดรายการร่วมกัน ซึ่งรายการที่
เยาวชนเป็นผู้จัดมีจํานวนนักจัดรายการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 14 คนรองลงมากําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา จํานวน 10 คน สาเหตุที่ผู้จัดรายการเป็นกลุ่ม
เยาวชนมากที่สุดแต่กลับมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด เนื่องจากนักจัดรายการกลุ่ม
เยาวชนกําลังอยู่ในช่วงการศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนมากที่สุด จํานวน 23 คน สาเหตุเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากแสดงออก มี
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เวลาว่าง ประกอบกับ สถานี วิทยุ ชุมชนเปิดโอกาสให้ เข้าไปจัดรายการได้ เพียงแต่ต้องอยู่ภ ายใต้
กฎเกณฑ์ และผู้ปกครองให้การสนับสนุนจึงทําให้นักเรียนสนใจอยากทํารายการ
ผลการดําเนินงาน แม้กําหนดบทบาทหน้าที่ตามตําแหน่ง แต่พบว่าคณะกรรมการบางส่วนไม่
สามารถปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านเวลา การประกอบอาชีพ กอปรกับทาง
สถานีไม่มีค่าตอบแทนให้จึงต้องให้คณะกรรมการจํานวนหนึ่งทําหน้าที่ในตําแหน่งนั้น ๆ แทน ทําให้
นักบวชผู้ดูแลและผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ต้องประจําอยู่ที่ สถานีตลอดเวลา เนื่องด้วยสถานี
ตั้งอยู่ในเขตพุทธสถานปฐมอโศกอยู่แล้ว ด้านการออกอากาศมีรายการทั้งหมด 31 รายการ มีการ
นําเสนอ 4 รูปแบบ คือ ให้ความรู้และความบันเทิง ให้สาระและความบันเทิง สร้างจิตสํานึกด้าน
คุณธรรม และมุ่งให้ความบันเทิง โดยประกอบด้วยเนื้อหารายการ 10 ประเภท ได้แก่ รายการธรรมะ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน รายการกฎหมาย รายการการเมือง รายการข่าวสารท้องถิ่น รายการ
เพลงลูกทุ่ง รายการบันเทิงวัยรุ่น รายการเพื่อสุขภาพ รายการความรู้ทั่วไป และรายการเบ็ดเตล็ด
สําหรับรายได้ทางสถานีเข้มงวด งบประมาณมาจากทางอโศก เนื่องจากไม่มีการประกอบธุรกิจและ
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนอุปกรณ์กระจายเสียงทางสถานีมีความพร้อมด้านเทคนิค ตายังไม่ได้
มีการตรวจจับความชัดเจนของสัญญาณ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารระดับฐานะผู้ผลิตรายการ พบว่า ผู้จัดรายการ
เป็นตัวแทนจากชุมชนทุกระดับ ทั้ งภายในและภายนอกชุมชน สามารถกําหนดรูปแบบและเนื้อหา
รายการได้ มีลักษณะการสื่อสารสองทาง คือ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็น ให้ข้อมูลความรู้
ระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟัง จากการโทรศัพท์เข้ามาแสดงความเห็นในรายการ การเขียนจดหมาย
การนัดพบปะในสถานที่ต่าง ๆ และจากการที่ผู้ฟังมาเยี่ยมชมสถานี สําหรับการวางแผนและกําหนด
นโยบาย คัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะและบทบาททางสังคมแล้วจะแต่งตั้งกันในที่ประชุม กําหนด
ความรับ ผิดชอบตามตําแหน่งงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะร่วมแสดงความเห็น ลงมติ
ภายใต้ข้อกําหนดของปฐมอโศก
โชติมนต์ เจริญยศ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานวิทยุชุมชน
บ้านนา ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มหลายขั้นตอน จํานวน 400
คน และคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนบ้านนา จํานวน 10 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ พบว่า การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนบ้านนาเป็นการดําเนินงานของประชาชนกลุ่ม
เล็ก ๆ ไม่มุ่งหวังผลกําไร โดยกลุ่มประชาชนร่วมกันดําเนินการด้วยความขาดแคลนเรื่องงบประมาณ
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ข้อจํากัดในเรื่องอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความชํานาญ สําหรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
ระดับผู้รับสาร เปิด โอกาสให้โทรศัพท์แจ้งผลการรับฟัง ขอรับข้อมูลที่ได้ออกอากาศไปแล้วเฉพาะใน
เรื่องที่สนใจ ระดับผู้ส่งสาร ผู้ผลิตรายการ คือ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และหน่วยงานในชุมชน เช่น อําเภอ
โรงพยาบาล สถานี ตํ า รวจ มี บ ทบาทนํ า ความรู้ ใ นอาชี พ ของตนมาร่ ว มผลิ ต รายการ และระดั บ
บริ ห ารงาน มีตั ว แทนจากกลุ่ มอาชีพ ภาคประชาชนเข้ าไปร่ว มประชุม กําหนดนโยบายและการ
วางแผนของสถานี
ปั ณ ณพร ไพบู ล ย์ วั ฒ นกิ จ และเครื อ ข่า ยวิท ยุ ชุ มชนภาคเหนื อ ตอนบน (2554) วิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการแนวทางในการสร้างสรรค์รายการวิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือ
ตอนบน) โดยเก็บข้อมูลจากสถานี วิทยุชุมชนจํานวน 20 แห่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วยการ
สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการทั้งเด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครอง กลุ่มผู้ฟัง และหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน จากนั้นนําข้อมูลมาทดลองปฏิบัติการด้วยกระบวนการฝึกอบรม ผลวิจัย
พบว่า รายการวิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวนทั้งสิ้น 84 รายการ แต่ละสถานี มี
รายการวิทยุเด็ก สูงสุด 8 รายการ ต่ําสุด 1 รายการ โดยผู้ผลิตรายการหรือเจ้าของรายการวิทยุส่วน
ใหญ่เป็นโรงเรียนร่วมกับชุมชน ส่วนผู้จัดรายการมีจํานวนทั้งสิ้น 247 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน
กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มสามเณร
และรองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.4 - ป.6) ตามลําดับ ซึ่งจํานวนผู้จัดรายการวิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เนื่องจากผู้จัดรายการจะหมุนเวียนกันมาจัดรายการในนามของโรงเรียน กลุ่ม
หรือเครือข่าย และเนื่องจากใช้ระบบอาสา ใช้ความสนใจส่ วนตัว จึงทําให้จํานวนผู้ จัดรายการไม่
แน่นอน
เรื่องที่นําเสนอในรายการวิทยุ เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น
การเลี้ยงดู บุตรหลาน เพศศึกษา ปัญหาของวัยรุ่น ข่าวการศึกษา กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้ฟังเป็นผู้กําหนดว่าอยากจะฟังอะไร ซึ่งผู้ฟัง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ปกครองและผู้สูงอายุ โดยที่มาของข้อมูลเนื้อหาในการจัดรายการ เฉพาะผู้จั ด
รายการเป็นเด็กและเยาวชน แหล่งข้อมูลที่นํามาออกอากาศนํามาจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โทรทัศน์และจากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ
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ด้านวันและเวลาการออกอากาศ สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 วันจันทร์ ศุกร์ ครูจะกําหนดเวลาให้จัดรายการในช่วงระหว่าง 11.00 - 13.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ไม่ตรงกับ
เวลาเรียน และปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนในการเดินทางไปจัดรายการวิทยุ ซึ่งครูจะนําเด็กนักเรียนไป
จัดรายการที่สถานีวิทยุชุมชนด้วยตนเอง หรือบางแห่งมีสถานีวิทยุชุ มชนในโรงเรียนก็ไม่ต้องเดินทาง
สามารถจัดรายการได้เลย ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ เด็กจะจัดรายการช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่ง
เป็นเวลาที่ปลอดภัยสําหรับเด็กที่จะเดินทางไปกลับระหว่างสถานีวิทยุกับบ้านได้ โดยผู้ปกครองจะเป็น
ผู้คอยรับส่งมากกว่าครู
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดรายการวิทยุชุมชนเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ 1) ระดับ
ผู้จัดรายการ ได้แก่ ความกล้าแสดงออก ได้ทักษะการจัดรายการ มีพื้นที่ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมแทนที่จะไปเล่นเกม มั่วสุมสิ่งเสพติด นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้ฝึกทักษะการพูด ทักษะ
การใช้ภาษา ความชัดเจนและความถูกต้อง รักการอ่าน ทักษะด้านเทคนิคของวิทยุ เช่น การตัดต่อ
เสียง การควบคุมเครื่องมือ การทําเสียงประกอบ เป็นต้น และหล่อหลอมให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรมศีลธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ ประสบการณ์ และอุดมการณ์ที่เติมเต็มให้นอกห้องเรียน 2)
ระดับสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ รายการกลายเป็นกิจกรรมร่วมของครอบครัว 3) ระดับสังคม คือ คน
ในชุมชนยอมรับความสามารถของเด็กและเยาวชน ได้รับทราบปัญหาของวัยรุ่นและปัญหาของแต่ละ
ครอบครัว รวมถึงสนับสนุนการจัดรายการ เช่น บริจาคเงิน หนังสือธรรมะ เป็นต้น
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดรายการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวผู้จัดรายการ
และวัสดุอุปกรณ์และห้องส่ง คือ
1) ด้านผู้จัดรายการ
- ไม่ มีเ วลาว่า งมาจั ดรายการวิท ยุได้ ต่อ เนื่ อง หรื อไม่มีเ วลาทุ่ มเทให้ การเตรีย มตั ว มาจั ด
รายการ เนื่องจากหากเป็นเด็กและเยาวชนก็จะติดเรียนพิเศษ ติดกิจกรรมของโรงเรียน ติดงานต้อง
ช่วยพ่อแม่ทํามาหากิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน ผู้ผลิตรายการ ได้พยายาม
แก้ปัญหาเรื่องผู้จัดรายการ ด้วยการตั้งชมรม ชุมนุม หรือฝุายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อให้มี
กลุ่มเด็กและเยาวชนหมุนเวียนกันมาจัดรายการวิทยุ และสืบทอดรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- การเดินทางของผู้จัดรายการจากบ้านมาที่สถานีวิทยุ หรือจากโรงเรียนมาถึงที่สถานีวิทยุไม่
ค่อยสะดวก มักอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจากการสอบถามผู้จัดรายการวิทยุบางคน พบว่า ระยะทางจากบ้าน
มายังสถานีโดยส่วนใหญ่จะห่างกันประมาณ 10 – 30 กิโลเมตร
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- ขาดทัก ษะด้า นการจั ดรายการ เช่ น ทัก ษะการรับ สายหน้า ไมค์ การควบคุ มเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในห้องส่ง การจัดรายการที่มีรูปแบบน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เช่น การทําละครวิทยุ การเล่านิทาน
การพูดคําศัพท์เฉพาะให้ผู้ฟังเข้าใจ ไม่รู้จะถ่ายทอดนําเสนออย่างไร เช่น ศัพท์วัยรุ่น เป็นต้น
2) ด้านวัสดุอุปกรณ์และห้องส่ง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศชํารุดบ่อย เช่น ไมโครโฟนหอน คอมพิวเตอร์ค้าง
เมาส์สั่น เพลงโดด หูฟังใช้งานไม่ได้ เป็นต้น
- เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีโทรศัพท์ประจําสถานี ทําให้ผู้จัดรายการต้อง
ติดต่อกับผู้ฟังทางบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
- ห้องส่งมีขนาดเล็ก คับแคบ ทําให้ผู้จัดรายการวิทยุเข้าไปจัดรายการได้แค่ 1 - 2 คน และ
ห้องส่งไม่ได้มาตรฐาน ทําให้มีเสียงรบกวนขณะจัดรายการวิทยุ
จารุ ว รรณ เจริ ญวิทย์ (2555)

ศึกษาวิทยุชุมชนกับการจัดรายการแบบมีส่ ว นร่ว มของ

ประชาชน : กรณีศึกษาคลื่นความถี่ 91.75 ตําบลนาปุา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตบริการสถานีวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ 91.75 ตําบลนาปุา อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี จํานวน 395 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม ผลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
26 - 33 ปี ผู้มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา อาชีพพนักงานบริษัท จะมีส่วนร่วมในการจัด
รายการมากที่สุด เนื้อหาการจัดรายการกับการมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบรายการ ส่วนใหญ่
รายการมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสสังคมและเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง ความบันเทิง การดําเนินชีวิต ส่วน
ปัญหาการมีส่วนร่วม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก วัน เวลา ในการกระจายเสียงตัวแทนกลุ่มหรือ
องค์กรที่เข้ามาเป็ น ส่ วนร่ ว ม คณะกรรมการ และการจัดการโครงการสร้างการทํางานมีมากกว่า
คณะกรรมการที่ทํางานจริง กอปรกับงบประมาณจํากัด
มัลลิกา กิ่งแก้ว (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อวิทยุชุมชนขามใหญ่ ตําบล
ขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสํ าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน ผู้จัดรายการ และผู้นําชุมชน
จํานวน 13 คน และเก็บ ข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ มผู้ ฟังรายการวิทยุจํานวน 400 คน สุ่ ม
ตัวอย่างแบบจัดชั้น พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงาน วิทยุชุมชนขามใหญ่
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในลักษณะที่ต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริหารสถานีจะให้ความสําคัญกับผู้
ที่มีส่ ว นร่ ว มภายในสถานี ก่อน โดยยึดหลั ก การของการบริห ารสถานีวิทยุชุมชนตามประกาศของ
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กสทช. แล้วจึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับสถานีในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายหรือทิศทางและความต้องการของชุมชน ซึ่งมีผู้นําชุมชนเป็นส่วนประสาน
ระหว่างสถานีกับประชาชนในชุมชน ส่วนผู้ผลิต/ผู้จัดรายการ ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการมีส่วนร่วม
ระหว่างสถานีกับประชาชนโดยตรงอีกทางหนึ่ง ด้านระดับการมีส่วนร่วม สถานีวิทยุชุมชนเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่การกําหนดนโยบายโดยให้ผู้นําชุมชนเป็นตัวแทน ส่วน
ประชาชนที่เป็ น ผู้ฟังรายการของสถานี มีส่ วนร่วมในการให้ข้อมูล ข่าวสาร การรับข้อมูล การร่ว ม
ตัดสินใจ และการประเมินผลรายการ ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการรับข้อมูลมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย นโยบายของสถานี ระเบียบของวิทยุชุมชน นักจัด
รายการและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชุน
ในทํานองเดียวกันด้านการผลิตสื่อ รณชาติ บุตรแสนคม, ผณิตา คงสุข และ วีรพันธ์ วิบูลย์
พันธุ์ (2547) ศึกษาเครือข่ายและขบวนการทําข่าวของสํ านักข่าวเด็กและเยาวชน “ขบวนการตา
สับปะรด” ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม พบว่า การรวมตัวของ “ขบวนการตาสับปะรด” เริ่มต้นจากบุคคลเพียงคนเดียว จากกิจกรรม
ค่ายเยาวชนสานต่อด้วยการใช้จดหมาย จดหมายข่าว รายการวิทยุเด็กและเยาวชน สํานักข่าวเด็กและ
เยาวชน และการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารในเครือข่าย พื้นที่ข่าวที่นําเสนอผ่านรายการวิทยุ
เด็กและเยาวชนของขบวนการตาสับปะรด ออกอากาศทางคลื่นเอเอ็ม ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ เวลา
14.00 - 16.00 น. แบ่งออกเป็น 2 ชั่วโมงรายการ แต่ละรายการมีความยาว 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายการชั่วโมงแรก คือ รายการร่วมด้วยช่วยเด็ก เป็นรายการที่เน้นการพูดถึงปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้น
ในสังคม สอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กควรรู้ และประสานงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา
ส่วนอีกรายการในชั่วโมงที่สอง คือ รายการวิทยุเด็กและเยาวชน เป็นรายการที่มีความหลากหลาย ทั้ง
การเสนอข่าวสาร กิจกรรม และนําเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เด็กและเยาวชนควรได้รับรู้ รวมทั้ง
นําเสนอเพลงเพื่อความบันเทิง โดยมีกระบวนการทําข่าว 6 ขั้นตอน คือ การรวบรวมประเด็นข่าวที่
น่าสนใจ การเตรียมประเด็นข่าว การออกไปทําข่าว การเรียบเรียงประเด็นข่าว การคัดเลือกข่าว และ
การรายงานข่าว ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกข่าวที่นําเสนอ เกิดจากปัจจัยระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
ได้แก่ มุมมองส่วนบุคคลของผู้คัดเลือกข่าว ปัจจัยระดับองค์กร ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อ หาข่าว
กับวัตถุประสงค์ของขบวนการตาสับปะรด ความจํากัดในเวลาการนําเสนอข่าว และปัจจัยระดับสังคม
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ได้แก่ เนื้อหาข่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาข่าวกับเรื่องราวที่กําลังเป็นที่
สนใจของสังคม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแนวคิดวิทยุชุมชนมีหลักการและปรัชญาที่ชัดเจน แต่พบว่าส่วนใหญ่
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารทดลองประกอบกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนและกิ จ การบริ ก ารสาธารณะเป็ น หลั ก ให้
ความสําคัญกับโครงสร้างการบริหารจัดการที่เน้นความหลากหลายมาจากกลุ่มคนในชุมชน ดําเนิน
กิจการโดยทุกภาคส่วนของชุมชน การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร และการหารายได้ที่ไม่แสวงผลกําไร
เป็นหลัก โดยไม่ค่อยให้ความสําคัญและรายละเอียดกับวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจมากนัก
การศึกษาแนวคิดวิทยุชุมชนสําหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนํามาเป็นแนวทางกําหนดกรอบแนวคิด
ออกแบบการวิจัยเนื่องจากแนวคิดวิทยุชุมชนเป็นหลักการสําคัญของวิทยุชุมชนแสดงให้เห็นว่าแม้วิทยุ
ชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นประเภทบริการธุรกิจก็ตาม แต่ก็เชื่อมโยงกับประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กใน
พื้นที่ได้ โดยให้ความสําคัญในมิติของระดับการมีส่วนร่วม การเข้าถึงสื่อ เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาท
ของเด็กในกระบวนการการจัดรายการวิทยุที่สถานีเปิด โอกาสให้ปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป

2.2 แนวคิดการสื่อสารชุมชน (Community Communication)
“การสื่อสารชุมชน” พัฒนามาจากแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนามุ่งเน้นนํามาใช้สําหรับ
ภายในชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งวิวัฒนาการของการพั ฒนานับตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน กาญจนา
แก้วเทพ (2543) จําแนกยุคการพัฒนาตามลักษณะกระบวนทัศน์ (Paradigm) เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุค
แรก (ช่วงทศวรรษ 1950) “กระบวนทัศน์กระแสหลัก” (Modernistic paradigm) พัฒนาเพื่อความ
ทันสมัยด้วยการใช้ทุนและเทคโนโลยี เปลี่ยนชนบทเป็นเมือง (Urbanization) เปลี่ยนเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) โดยใช้กลยุทธ์เข้าแทนที่ลบสิ่งเดิม ๆ ที่สังคมด้อยพัฒนาเคยมี
ให้หมดไปแล้วแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ภายใต้การนําของรัฐ มิติการสื่อสารในกระบวนทัศน์นี้ เป็นการสื่อสาร
แนวดิ่งแบบบนลงล่าง (Top-down) ส่วนยุคที่สอง (ช่วงทศวรรษที่ 1970) “กระบวนทัศน์การพัฒนา
แบบพึ่งพา” (Dependency paradigm) เป็นการพัฒนาโดยยึดกรอบแนวคิดของตะวันตกซึ่งเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentric) และยุคที่สาม ยุคที่สาม (ช่วงทศวรรษที่ 1980)
“กระบวนทัศน์ ทางเลือก” (Alternative paradigm) เป็นการพัฒ นาจากรากฐานของตนเอง

37

(Indigenous theory) แทนการตามหลักตะวันตก กระจายอํานาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนเน้นการสื่อสารแบบระนาบระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน
เนื่องจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจําแนกเป็น 3 กระบวนทัศน์ จึงสามารถจํากัดความคําว่า
“การสื่อสารชุมชน” ได้หลากหลายตามมุมมองแต่ละกระบวนทัศน์ ในที่นี้จึงให้ความหมายการสื่อสาร
ชุมชนผ่านมุมมองกระบวนทัศน์ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่เน้นการสื่อสารแบบส่วน
ร่วม โดยนักนิเทศศาสตร์พัฒนาการ นิยามความหมายของการสื่อสารชุมชน ไว้หลากหลาย ดังนี้
กําจร หลุ ยยะพงศ์ (2558) อธิบายว่า การสื่ อสารชุมชน เป็นการเปลี่ ยนการสื่อสารจาก
ภาครัฐ เป็นการให้ภาคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นความต้องการของชุมชน มีเปูาหมายเพื่อพัฒนา
ชุมชน การสื่อสารจึงเป็นแบบสองทาง ทิศทางการไหลของข่าวสารรอบทิศทาง ซึ่งไม่ได้ให้ความสําคัญ
เฉพาะสื่อมวลชนเป็นสําคัญ เพราะพิจารณาสื่อประเภทอื่นด้วยโดยเฉพาะสื่อชุมชน หรือสื่อที่ชุมชนมี
อยู่ ซึ่ง จั ดเป็ น สื่ อทางเลื อก เช่น สื่ อพื้นบ้ าน เสี ยงตามสาย วิ ทยุชุม ชน โทรทัศน์ท้ องถิ่น เป็นต้ น
จุดสําคัญคือการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมในการสื่อสารและผลักดันประเด็นต่าง
ๆ ทําให้การสื่อสารชุมชนสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย และด้วยเหตุที่ความหมายและการ
รวมตัวของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งชุมชนทางพื้นที่และชุมชนทางจิตใจ ชุมชนออนไลน์ ชุมชนคน
พลัดถิ่นซึ่งเป็นชุมชนแบบใหม่ การศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบใหม่นี้ พิจารณาการ
สื่ อ สาร เพราะเป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการรวมตั ว ของกลุ่ ม คนปราศจากพื้ น ที่ นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษา
โครงสร้าง บทบาทของชุมชนแบบใหม่ และการใช้สื่อในชุมชนด้วยในทํานองเดียวกัน ปาริชาติ วลัย
เสถียร และคณะ (2546 น. 172) กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนว่า สามารถจั ดระบบแนวคิดรวบยอด
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนในเรื่ อ งคุณ ลั ก ษณะและสิ่ ง ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ คนในชุ ม ชน ตลอดจนความ
ช่วยเหลือจากภายนอกได้ โดยคนนั้นไม่ควรเป็นเพียงผู้รับผลแห่งการพัฒนา แต่ควรจะเป็นผู้กําหนด
หรื อ กระทํ า การพั ฒ นา ดั ง นั้ น จึ ง ควรตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาพลั ง ความส ามารถ
ความคิดริเริ่ม การพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกขั้นตอนของงาน เพื่อให้มีการขยาย
ขอบเขตการพัฒนาให้ กว้างขวาง ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ชุมชนกําหนดได้อย่าง
รวดเร็ว การทํางานกับกลุ่มคนจึงนับว่าเป็นวิธีการสําคัญยิ่งประการหนึ่ง
นอกจากนี้ พิส มัย จั น ทวิมล (2541) เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทชุมชนว่า ชุมชนอยู่ภ ายใต้
โครงสร้างของสังคมมีความต้องการพื้นฐานร่วมกัน จึงมีค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชนเพื่อ
แสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม คน ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยพื้ น ฐานความ

38

หลากหลาย เช่น ภูมิประเทศ อาชีพ ความสนใจด้านต่าง ๆ ปัจเจกชนสามารถเป็นสมาชิกภาพได้
หลายชุมชน อาจไม่ได้เป็นสมาชิกเพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งอย่างเด่นชัดก็ได้
สรุปความหมายของการสื่อสารชุมชนตามกระบวนทัศน์ทางเลือก เป็นการสื่อสารของคนใน
ชุมชนทั้งเชิงพื้นที่ และชุมชนแบบใหม่ ทีรวมตัวกันจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ตาม
ความสนใจ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือจากการพลัดถิ่นฐาน เพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งเน้น
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในแนวระนาบระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ลักษณะการสื่อสารจึงเป็นสอง
ทาง ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนพึ่ ง พาตนเอง เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยน สร้างความสัมพันธ์และดํารงชุมชนไว้ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ทางเลือกนั้นมีผู้เสนอแนวคิดไว้
หลากหลาย โดยทัศนะของนักคิดแต่ละท่านอาจจะมีทั้งจุดร่วมและจุดต่าง หรือแต่ละแนวคิดอาจเน้น
มิ ติ ต่ า ง ๆ ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง พบชื่ อ ของแนวคิ ด ดั ง กล่ า วอย่ า งหลากหลาย เช่ น Alternative
communication / Participatory Media/ Popular communication/ Community
communication เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, กําจร หลุยยะพงศ์, รุจิรา สุภาษาและวีรพงษ์ พลนิกร
กิจ, 2542) ในที่นี้ถือว่าแนวคิดเหล่านี้มีจุดร่วมกัน และเพื่อความเข้าใจในแนวคิดการสื่อสารชุมชน
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543, น.38) จึงเสนอคุณลักษณะการสื่อสารชุมชน ดังนี้
1) เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกัน
(Interactivity) ตลอดเวลาระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้รับสารสามารถ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งลักษณะการสื่อสารเช่นนี้ทําให้สถานะของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่
ตายตัว มีการสลับบทบาทกันตลอดเวลา
2) ทิศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of information) การไหลของข่าวสารในการสื่อสาร
ชุมชนนั้นเป็นไปทุกทิศทาง ทั้งจากบนลงล่าง (Top-down) แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) และใน
ระนาบเดียวกัน (Horizontal) เช่น ข่าวสารที่มาจากนักพัฒนาไปสู่ชาวบ้าน หรือจากสื่อมวลชนไปสู่
ผู้รับสารในชนบทเป็นการไหลของข่าวสารในลักษณะบนลงล่าง ขณะเดียวกันชาวบ้านอาจส่งข่าวไปยัง
รัฐ ซึ่งเป็นการสื่อสารลักษณะล่างขึ้นบน หรือส่งข่าวสารระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองเป็นการไหลของ
ข่าวสารในระนาบเดียวกันถือเป็นแนวทางการพัฒนาชุมที่เรียกว่า “การสร้างเครือข่ายชุมชน” ซึ่ง
แตกต่างกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนากระบวนทัศน์หลักที่ทิศทางของข่าวสารเป็นไปอย่างจํากัดแบบ
บนลงล่างสื่อสารจากรัฐถึงประชาชน
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นอกจากนี้ ในเรื่องทิศทางการไหลของข่าวสารนั้น กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2542, น.
38) เพิ่มเติมว่า นอกจากจะใช้มิติเรื่องทิศทาง (dimension) เป็นเกณฑ์พิจารณาแล้ว นักวิชาการ เช่น
Pavelka ยังใช้เรื่องขอบเขตของชุมชนเป็นตัวแบ่งการไหลของข่าว โดยแบ่งเป็น “ขอบเขตภายใน
ชุมชน” และ “ขอบเขตภายนอกชุมชน” ซึ่งเกณฑ์นี้ทําให้เห็นทิศทางการไหลของข่าว 3 ทิศทาง
ได้แก่ การไหลของข่าวจากสื่อภายนอกเข้ามาในชุมชน การใช้สื่อเพื่อส่งข่าวสารจากชุมชนสู่ภายนอก
ชุมชน และการใช้การสื่อสารกระตุ้นให้ในชุมชนเกิดการสื่อสารกันเอง เพื่อช่วยยกระดับความรู้สึกร่วม
เกี่ยวกับความต้องการและการแสดงความเป็นตัวตนของชุมชน
3) เปูาหมายการสื่อสารเพื่อชุมชน มีวิธีการกําหนดเปูาหมาย 2 วิธี ดังนี้
3.1 ใช้ระดับของผู้เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ จําแนกเป็น 3 ระดับ คือ
3.1.1 ระดับชุมชน เปูาหมายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน
3.1.2 ระดั บ หน่ ว ยงานนอกชุ ม ชน เป็ น การสื่ อ สารที่ ทํ า ให้ อ งค์ ก รหรื อ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาและการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง
3.1.3 ระดับสังคม เป็นการสื่อสารที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวง
กว้าง
3.2 กําหนดเปูาหมายให้สอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสารโดยจําแนกเป็น 3
เปูาหมายย่อย คือ
3.2.1 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและโน้มน้าวใจ
3.2.2 เพื่อเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งตัวตนและความต้องการของชุมชน
รวมถึงความต้องการสิทธิศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาของชุมชน
3.2.3 เพื่อพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลในชุมชน เนื่องจากการ
สื่อสารชุมชนจะทําหน้าที่คล้ายเป็นเวทีแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพปัจเจกชน
4) เป็นการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นไปตามลักษณะสําคัญ
ของการสื่อสารกระบวนทัศน์ทางเลื อก แทนการพัฒนาตามกระบวนทัศน์กระแสหลักที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของรัฐอย่างในอดีต
ส่วนหน้าที่ของการสื่อสารชุมชน Windahl et al., (1992, อ้างถึงใน กาญจนาแก้วเทพ,
2542) อธิบายไว้ว่า การสื่อสารชุมชนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

40

1) หน้าที่การแสดงออก (Expressive function) คือ ทั้งบุคคลและกลุ่มคนในชุมชนสามารถ
แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้ผ่านกระบวนการการสื่อสาร
2) หน้าที่ทางสังคม (Social function) คือ การสื่อสารสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นชุมชน
เดียวกัน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของชุมชน
3) หน้าที่ให้ข่าวสาร (Information function) การสื่อสารทั่วไปมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็น
พื้น ฐานอยู่ แล้ ว แต่สํ าหรั บการสื่ อสารชุมชนนั้นมีการไหลของข่าวสารรอบทิศทาง ดังนั้นผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในกระบวนการการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ องค์กร และประชาชนในชุมชน จึงต้อง
แลกเปลี่ยนชุดความรู้และข้อมูลข่าวสารกันทุกฝุาย เพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่สื่อสารยิ่งขึ้น แล้วสามารถ
ถ่ายทอดชุดความรู้และประสบการณ์ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป
4) หน้าที่ควบคุมการปฏิบัติ (Control activation function) กระบวนการการสื่อสาร
นําไปสู่การลงมือปฏิบัติได้ โดยใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือชุมชน แต่ต้องระมัดระวัง
อย่างยิ่งโดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารกับประชาชน เนื่องจากการสื่อสารเพื่อชุมชนเป็นการสื่อสาร
แบบสองทางดังที่กล่าวไปแล้ว อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ (Feedback) จึงเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายควรคํานึง
อนึ่ง การสื่อสารชุมชนต้องอาศัย “สื่อชุมชน” เป็นสื่อกลางในกระบวนการการสื่อสาร
เนื่องจากสื่อชุมชนเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนJankowski (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ, 2551) กล่าวถึงเปูาหมายหรือบทบาทหน้าที่ของสื่อชุมชนว่า เปูาหมายขั้นพื้นฐาน คือการ
จัดการข่าวสารหรือความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการสื่อสารของชุมชน ซึ่งสื่อชุมชนไม่ได้จํากัดเฉพาะสื่อมวลชนหลัก เช่น หนังสือพิ มพ์
วิทยุ และโทรทัศน์ เท่านั้น แต่ยังมีสื่ออื่น ๆ อีกหลากหลายประเภทที่ชุมชนนํามาใช้ ดังเช่นงานวิจัย
ของ คมสั น หุ ตะแพทย์ (2535) รวบรวมวิธีการเลื อกใช้สื่ อชุมชนแต่ล ะประเภทเพื่อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการกินของชาวอีสาน ได้แก่ (1) สื่อบุคคลและการประชาสัมพันธ์ (2) สื่อ ปูายโฆษณา (3)
สื่อหอกระจายข่าว (4) สื่อวิทยุกระจายเสียง (5) สื่อวิดีโอ (6) สื่อโปสเตอร์และสื่อสิ่งพิมพ์ (7) สื่อจด
หมายถึงตัวผู้รับ ในทํานองเดียวกัน พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์ (2553) ที่กล่าวถึงประเภทของสื่อชุมชน
ดังนี้
1) สื่อพื้นบ้านและสื่อประเพณี มีอยู่ทุกภาคทั่ วประเทศและหมายรวมตั้งแต่สื่อการแสดงไป
จนถึงประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ
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2) สื่อเฉพาะกิจและสื่อเฉพาะกาลและสื่อสื่อเฉพาะกลุ่ม หมายถึงสื่อที่มีลักษณะเฉพาะใน
แง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง เช่น หอกระจายข่าว เป็นสื่อเฉพาะกิจของชุมชน ปูายโฆษณา เป็นสื่อเฉพาะกาล
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
3) สื่อวัตถุหรือสื่อสถานที่ เช่น วัด พระพุทธรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนที่
เน้นการท่องเที่ยวหลายแห่งมีการใช้สื่อที่หลายหลาย ทั้งเพื่อการสื่อสารภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน พร้อมทั้งผลิตสื่อของตนเองได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งช่วยให้ชุม ชนสามารถควบคุมเนื้อหา
สารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนในวงกว้างได้ ตลอดจนสามารถรับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับ
สารได้มากขึ้น
เป็นที่น่าสนใจว่าสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ชุมชนนํามาใช้มีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนแต่
เนื่องด้ว ยความหลากหลายของสื่อชุมชน ในที่นี้จึงกล่ าวถึงเฉพาะสื่อกระจายเสียงเท่านั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับเรื่องวิทยุชุมชนที่ศึกษา
“สื่ อ กระจายเสี ย ง” เป็ น สื่ อ ประเภทหนึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชนในชุมชน (คมสัน หุตะแพทย์, 2535, น. 85) เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน
เป็นการพูดหรือเปิดเทปกระจายเสียงผ่านเครื่องขยายเสียงออกทางลําโพงที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ใน
ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ยินกันทั้งหมู่บ้าน ข้อดีของสื่อชนิดนี้ คือ ในเวลาที่เปิด คนที่อยู่ในหมู่บ้าน
หรือบริเวณใกล้เคียงจะได้ยินพร้อม ๆ กันหมด ไม่ว่าจะอยากฟังหรือไม่อยากฟัง ตั้งใจฟังหรื อไม่ตั้งใจ
ฟัง ก็จะได้ยินเสียงเดียวกันพร้อม ๆ กัน การใช้หอกระจายข่าวก็ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกและราคา
ถูก เครื่องมือและอุปกรณ์ก็ไม่แพงมากนัก เสียงตามสายจึงอาจนํามาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ ทั้งใน
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนและประชาสัมพันธ์เรื่ องราวเกี่ยวกับชุมชนไปยัง
บุคคลภายนอกผู้มาเยือนด้วย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหอกระจายข่าวและเสียงตามสายยังคงมีข้อด้อยเนื่องจากระดับ
ความดังและความชัดเจนของเสียงที่กระจายออกไปอาจไม่เท่ากันหรือไม่สม่ําเสมอ ผู้ที่อยู่ใกล้ห อ
กระจายข่าวหรือลําโพงจะได้ยินเสียงชัดเจน หรืออาจได้ยินเสียงดังเกินไปจนหนวกหู ขณะที่ผู้ที่อยู่ไกล
ออกไปอาจไม่ค่อยได้ยินเสียง ดังนั้นประสิทธิภาพของของสื่อชนิดนี้ จึงขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้ง ทิศ
ทางการติดตั้งลํ าโพง รวมถึงกําลังการส่งของเครื่องขยายเสี ยงด้ว ย นอกจากนี้เวลาเปิด -ปิดก็ต้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายในชุมชนด้วย ตลอดจนข้อมูลที่นําเสนอผ่านสื่อไม่ควรเข้าใจได้ยาก ควรสั้น
กระชับและชัดเจน (พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์, 2553)
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แม้สื่อกลุ่มนี้จะมีความยากและซับซ้อนในระดับหนึ่ง แต่ กาญจนา แก้วเทพ (อ้างถึงใน กําจร
หลุยยะพงศ์, 2558) เสนอว่า สามารถทําให้สื่อกลุ่มนี้เกิดความยังยืนได้ ด้วยการกระจายเสียงด้วยวิทยุ
ชุมชน ซึ่งมีการบริหารจัดการ การผลิตรายการและการสนับสนุนจากเครือข่ายภายใน ภายนอก และ
วิทยุชุมชนด้วยกัน ดังนั้นในฐานะที่วิทยุชุมชนเป็นสื่อมวลชนทางเลือก ธัญวรรณ แก้วชะฎา (2557)
กล่ า วสนั บ สนุ น ว่ า นั ก วิ ช าการทางการสื่ อ สารส่ ว นใหญ่ ต่ า งเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า สื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ชนมี
ประสิทธิภาพในการให้ข่าวสารแก่คนจํานวนมาก เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งอย่าง
ถูกต้องในทํานองเดียวกัน นภัทร ภัทร์ธรเอก (2557) กล่าวถึงข้อดีของสื่อประเภทนี้ไว้ว่า สะดวก
เพราะเป็นสื่อชุมชนที่มีประจําอยู่ทุกหมู่บ้าน เสียเวลาและ ค่าใช้จ่ายน้อย สามารถรับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสม่ําเสมอเป็นประจําตามวันเวลาที่ได้กําหนดไว้ ขณะที่ ดวงพร คํานูณวัฒน์ และคณะ
(2547) เพิ่มเติมความเห็น ว่า การสื่อสารด้วยสื่อกระจายเสียงเป็นการสื่ อสารกับคนเฉพาะกลุ่มที่
สามารถกําหนด เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฯ ได้
พีรญา ศรีเพชราวุธ (2549) ศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อดํารงรักษาความเป็น
ชุมชนเข้มแข็งบ้านน้ําเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 30 คน ประกอบด้วย แกน
นําชุมชน สมาชิกชุมชนในบ้านน้ําเกี๋ยน และกลุ่มให้การสนับสนุน พบว่า รูปแบบการสื่อสารในชุมชน
บ้ านน้ํ าเกี๋ย นเป็ น การสื่ อ สารเพื่ อสร้ างความร่ว มมือ ภายในชุมชนและภายนอกชุ มชน ตามระยะ
พัฒ นาการของชุมชน คือ (1) ระยะก่อตัว เป็นระดับที่ชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาในชุมชน เกิด
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด บวรส (บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย) มีแกนนํา
และกลุ่มชาวบ้านร่วมกันจัดตั้ง รูปแบบการสื่อสารเป็นการสื่อสารทางเดียวแบบเป็นทางการ การ
สื่อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ การสื่ อสารแนวดิ่ง และการสื่อสารแนวนอน ผ่านการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งเวทีระดับชาวบ้าน เวทีระดับหมู่บ้าน และเวทีระดับตําบล (2) ระยะที่สอง
ปัญหาชุมชมเริ่มคลี่คลาย คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผ่านรูปแบบการสื่อสารสองทางแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสื่อสารแนวนอน (3) ระยะปัจจุบัน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชน
ตัวอย่าง รูปแบบการสื่อสารในระยะนี้ ประกอบด้วย การสื่อสารสองทางแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เน้นการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมภายนอก
ด้านบทบาทการสื่อสารชุมชนในการดํารงความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 12 บทบาท
ได้แก่ เป็นช่องทางการถ่ายทอดข่าวสาร (การสื่อสารขาออก) เป็นช่องทางรับข่าวสาร (การสื่อสารขา
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เข้า) กลั่นกรองข่าวสาร เชื่อมการสื่อสารแนวนอน ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เป็นกลไกเร่งการ
แสดงความคิดเห็น เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใส เป็นเวทีสื่อสารทางความคิด สร้างการมีส่วนร่ วม
แก้ไขความขัดแย้ง รายงานความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชน และบริหารความขัดแย้ง
สิริพัฒน์ ภาพจิตร (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริห ารส่ วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทําให้ประชาชนตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการสื่อสาร เกิดจากปัจจัยด้าน
บุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดง
ความเห็น และการได้เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน และทําให้มีประสบการณ์ต่อตนเองและ
ชุมชน
จากแนวคิ ด การสื่ อ สารชุ ม ชนผู้ วิ จั ย นํ า มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการกํ าหนดกรอบวิ จั ย การ
สังเกตการณ์ และออกแบบคําถามสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นการสื่อสารชุมชน ในมิติที่มองวิทยุชุมชน
เป็นสื่อชุมชนและเด็กเป็นคนในชุมชน การจัดรายการวิทยุของเด็กผ่านกระบวนการการสื่อสารเพื่อ
ชุมชนเปูาหมายการจัด รายการเพื่อชุมชน การมีส่วนร่วมของคนชุมชน ทิศทางการไหลของข่าวและ
การพัฒนาศักยภาพเด็ก

2.3 แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication)
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่ผสมผสานกันระหว่างแนวคิดการสื่อสารกับแนวคิด
การมีส่วนร่วมสืบเนื่องจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ทางเลือก มีความเชื่อว่าการ
พัฒนาจะต้องมาจากประชาชนท้องถิ่นนั้น ๆ เนื่องจากจะช่ว ยตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาท้องถิน่ ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการสื่อสารยุคนี้จึงเน้นการพัฒนาคนเป็นสําคัญ อาศัย “การมีส่วน
ร่วม” เป็นเครื่องมือ เพื่อหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (พลอยชมพู ฐิติ
ยาภรณ์, 2553; รุจิรา จิตต์ตั้งตรง, 2557)
หากนิยามความหมายการสื่อสารแบบมี ส่วนร่วมจากพื้นฐานแต่ละแนวคิด ในมิติของการ
สื่อสาร พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541) อธิบายความหมาย
การสื่อสารว่า เป็นการสื่อความหมายในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการส่งและการรับสาร ไม่ว่า
จะเป็ น ภายในตั ว เอง ระหว่ า งผู้ ห นึ่ ง กั บ อี ก ผู้ ห นึ่ ง หรื อ ระหว่ า งกลุ่ ม กั บ กลุ่ ม ภายในบริ บ ทหรื อ
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สภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ ซึ่งการสื่อสารจะตั้งอยู่บนหลักแก่งความสัมพันธ์นี้เสมอ ปรมะ สตะเวทิน
(2546) จึงสรุปความหมายของการสื่อสารว่า เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จาก
บุคคลฝุายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝุายหนึ่งที่เป็นผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่าน
สื่อ (Channel)
สําหรับในมิติของการมีส่วนร่วม องค์การสหประชาชาติ (1981 อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข ,
2554, น.88) เสนอว่า การนิยามความหมายควรจะมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น
Kasperson&Breitbank (1974, อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์ , 2546, น. 19) ให้
ความหมายการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน คื อ ประชาชนวางตนเป็ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมใน
กระบวนการพัฒนาซึ่งจะบังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ได้และผลของกิจกรรม
จะต้องย้อนกลับมาสู่พวกเขาเอง
Erwin (1976 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกูล , 2550, น. 24) เสนอว่า การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งในการดํา เนิ น งานพั ฒ นา ร่ว มคิด ร่ ว มตัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความชํานาญของประชาชนแก้ไ ขร่ว มกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
Wertheim (1981, pp. 3-5 อ้างถึงใน รุจิรา จิตต์ตั้งตรง, 2557) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ
ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ในการจัดการบริหารภายในชุมชนของตนและ
การเมือง เพื่อร่วมกําหนดความต้องการให้ชุมชนของตน
Caayapan (อ้างถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
กระบวนการที่ผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนามีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น บอกความต้องการและ
ประสานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อวางแผนดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามวิธีการที่ผู้ได้รับประโยชน์คิด
ไว้ โดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานน้อยที่สุด
ชื่นกมล ทิพยกุล (2542) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสภาพการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุให้เร้าใจไปสู่การทํา
ให้บรรลุเปูาหมายของกลุ่มนั้น ๆ รวมทั้งทําให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในกลุ่มดังกล่าวด้วย
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อรพินท์ สพโชคชัย (อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) เสนอว่า การมีส่วนร่วม
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ทําการ
สื่อสารเกี่ยวกับความหมาย รวมถึงความเข้าใจข้อมูลและเหตุผลได้เป็นย่างดี ทําให้ชุมชนสามารถ
แยกแยะความต้องการและพัฒนาความสนใจร่วมกันได้
ในทํานองเดียวกัน ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542, น. 4-5) ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่าการ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมนอกจากจะเป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ยังเป็นการฝึก
สมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันฟัง และเคารพในความคิดผู้อื่น ตระหนัก ใน
หน้าที่ของตน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมและเปลี่ยนข้อมูลกัน ตลอดจนกระบวนการร่วมกัน
ค้นหาแนวทางและการตัวสินใจร่วมกันบนพื้นฐานข้อมูล นําไปสู่การเกิดสํานึกเชิงสาธารณะร่วมกัน
และกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคม เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมาะสม เป็น ที่เห็น
พ้องต้องกันของสมาชิกในสังคม
สําหรับความหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดยสรุป ผู้วิจัยเสนอว่า เป็นการสื่อสารที่
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและสิ ท ธิ์ ใ นการคิ ด วางแผน ปฏิ บั ติ ต ามความสมั ค รใจ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคน ชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ ภายใต้ค วามร่วมมือของภาคส่วนอื่น ๆ
ซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะทําให้แผนงานในท้องที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยการเรียนรู้และพัฒนา
เนื่องจากการสื่อสารนั้นมาจากทัศนะของประชาชนเองเป็นส่วนใหญ่
หากตีความเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า “การสื่อสาร” เข้าไปมีบทบาท
อย่างไรใน “การมีส่วนร่วม” และท้ายที่สุดเหตุใดจึงเข้าไปมีบทบาทในชุมชน สุนทรี ลิลา (2548, น.
11) ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและพบบ่อยในสังคมไทยในอดีต ซึ่งการมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในชุมชน
มาอย่างช้านานคือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกิดขึ้นในหมู่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าสาเหตุของการที่ต้อง “ร่วมกัน” ลงแขกเกี่ยวข้าว นั่นเพราะความเห็นพ้องต้องกันว่า ถ้าจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยคนในครอบครัว เดียวอาจไม่สําเร็จหรืออาจใช้เวลามาก แต่ถ้ามีการร่วมแรงร่วมใจกัน
นอกจากจะทําให้ได้งานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาด้วยคือการได้กระชับความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
คนหนุ่ม-สาวรู้จักกัน คนแก่ได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการที่
“คน” ได้ใช้ “การสื่อสาร” ในรูปแบบพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อการมีส่วนร่วมกันปฏิบัติภารกิจภายใน
ชุมชน
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กาญจนา แก้วเทพ, จํารัส เสือดี, พรทิพย์ เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน์ (2549, น. 42)
เสนอว่า แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมได้ 2 รูปแบบ คือ
1) การที่ประชาชนใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือนําไปสู่การมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ (Public
life) เพื่อเป็นอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระของประชาชน
2) การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร เช่น การผลิตรายการวิทยุชุมชน
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อหาหรือผลิต เป็นต้น
สําหรับเปูาหมายของการนําการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมาใช้กับระดับชุม ชน กาญจนา แก้ว
เทพ (2543, น. 54-55) อธิบายว่าก็เพื่อให้เกิดผลดีต่อคนในชุมชนและชุมชน ดังนี้
1) เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าตนเองและชุมชน เช่นการนําเอาภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง
2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมให้เห็นคุ ณค่าในความคิดของตนเช่น
กรณีที่นําความคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ในวงกว้าง แล้วชุมชนยอมรับผ่านการ
แสดงทัศนะผ่านสื่อ (ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบกลับ) ก็จะทําให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง
3) เพื่อพิสูจน์ความเชื่อของคนในชุมชนที่คิดว่าไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ซับซ้อนได้
การเข้ามาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตสื่อจะพิสูจน์ให้พวกเขาเชื่อว่าตนเองสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้
เมื่อมีโอกาส
4) เพื่อสร้างทักษะการสร้างสื่อให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางที่ชุมชนจะส่งข่าวสารออกไปจาก
จุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง
5) เพื่อให้ชุมชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา
จากทัศนะของชุมชนเอง
6) ผลการสื่อสารของชุมชนที่อาจริเริ่มจากบางเสี้ยวของชุมชนหรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะ
ช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบของคนในชุมชน หรือชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ลดการหวังพึ่งพา รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่ง
เป็นผลมาจากการพัฒนาตามกระบวนทัศน์หลัก สื่อสารจากรัฐถึงประชาชน
7) ใช้สื่อที่ชุมชนมี เพื่อเน้นข้อมูลที่เนื้อหามีสาระประโยชน์ต่อชีวิตคนชุมชน ช่วยเพิ่มสัดส่ว น
ของสื่อที่มีสาระให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ถ่วงดุลกับการสื่อสารที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและการหลีก
หนีปัญหาที่สื่อจากภายนอกโถมเข้าไปในชุมชน
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อย่างไรก็ตาม หากจะตั้งข้อสังเกตว่าการสื่อสารในชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากระดับความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในองค์ประกอบการสื่อสาร
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) ประกอบด้วย
1) เปูาหมายของการสื่อสารกําหนดให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในระดับใด มีเปูาหมายอะไรบ้าง
2) ลักษณะการสื่อสารใช้วิธีการใด เพื่อให้เกิดการโต้ตอบกันตลอดเวลามากยิ่งขึ้น เพราะหาก
มีการเสนอความคิดเห็นมากขึ้น ก็จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึ้นเช่นกัน
3) ใครคือผู้ส่งสาร ควรสังเกตว่าคนในชุมชนได้เป็นผู้ส่งสารหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
บุคคลภายนอกชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน สัดส่วนที่ได้จากการเป็นผู้ส่งสารเป็นอย่างไร
4) ประเภทของเนื้อหาสาร พิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนหรือไม่
เมื่อมีประเด็นจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับคนในชุมชนได้อย่างไร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
จากกลุ่มคนหลายฝุายในชุมชน
5) ประเภทช่องทางสื่อสาร/สื่อโดยทั่วไปแล้วชาวบ้านมักคุ้นชินกั บสื่อประเพณี เพราะเอื้อให้
เข้าร่วมง่ายกว่าสื่อสมัยใหม่ หรืออาจเป็นสื่อขนาดเล็กอย่างสื่อเฉพาะกิจ เช่น กิจกรรม การประชุม
จะเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าสื่อมวลชนหลักดังนั้นสามารถพิจารณาการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมได้จากช่องทางการสื่อสารของชุมชน หรืออาจเป็นการหาการสื่อสารใหม่ ๆ ที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในชุมชน
6) ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพื้นฐานของแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเชื่อว่าผู้รับ
สารอยู่ในลักษณะกระตือรือร้น (Active) ดังนั้นไม่ว่าคนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร
ระดับใดก็ตาม การจัดช่องทางไว้สําหรับปฏิกิริยาตอบกลับจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ทั้งนี้ ดังที่กล่าวไปแล้ว ว่า การมีส่วนร่วมในการสื่อสารนั้นวัดระดับความมากน้อยได้ โดย
กาญจนา แก้ว เทพ และคณะ (2542) แบ่ งระดั บการสื่ อ สารแบบมีส่ ว นร่ว มสํ าหรับ ชุม ชนโดยใช้
หลักการผลิตสื่อเป็นเกณฑ์บันได 3 ขั้น เรียงลําดับขั้นจากการมีส่วนร่วมน้อยไปถึงมาก ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร (Audience) เป็นขั้นระดับล่างสุด เพราะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการการสื่อสารอยู่ภายใต้การกําหนดของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นการเลื อกประเด็น วิธีการ
นําเสนอ ไปจนกระทั่งการเลือกช่องทางเผยแพร่ ผู้รับสารมีบทบาทเป็นเพียงผู้รับสารอย่างเดียว ซึ่งสิ่ง
ที่ผู้รับสารควรให้ความสําคัญในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือพึงตระหนักถึงสิทธิที่ตนจะได้รู้ (Right
to know/Right to be informed) และสิทธิในการบอกเล่าข่าวสารของตนต่อสาธารณะด้วย (Right
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toinform) พึงสร้างหลักประกันในการมีส่ วนร่วมแก่ตนในการรับสารทั้งขาเข้า (Input) และขาออก
(Output) โดยรับสารขาเข้า ต้องสํารวจว่ามีช่องทางข่าวสารอะไรบ้างสําหรับชุมชน โอกาสเข้าถึง
ช่องทางนั้นเป็น อย่างไร เนื้ อหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือไม่ รูปแบบการนําเสนอเป็นอย่างไร
เพราะปั จ จั ย สํ า คั ญ ของการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ รั บ สาร คื อ ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร
(Channel)
ในขั้นแรกนี้แม้ประชาชนจะมีบทบาทในฐานะเป็นเพียงผู้รับสาร แต่การมีส่วนร่วมมีโอกาส
เป็ น ไปได้สู ง จากการรั บ สารผ่ านสื่ อในชุมชนและสื่ อที่เผยแพร่เข้ามาในพื้นที่ ในหมู่บ้าน ในทาง
กลับกันผู้ส่งสารก็ควรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นมีส่วนร่วมมากที่สุดจากการเปิดรับสื่อร่วมกัน
2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต หรือผู้ร่วมผลิต ร่วมแสดง (Sender) เป็นบันไดการ
มีส่วนร่วมที่ขยับขึ้นมาอีกระดับ ในขั้นนี้จําเป็นต้องสร้างเงื่อนไขและปฏิรูปโครงสร้างแบบเดิมที่เป็นอยู่
ต้องจัดการอบรม ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ส่งสาร กระบวนการการผลิตสื่อหรือการแสดง เพื่อให้เกิด
ความเข้ า ใจและชํ า นาญ เช่ น หากต้ อ งการให้ ช าวบ้ า นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการผลิ ต ก็
จําเป็นต้องมีการอบรมให้ชาวบ้านเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เสียงก่อนซึ่งในขั้นนี้แบ่งการมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดการผลิตสื่อได้หลายขั้นตอน คือ
2.1 ขั้นก่อนผลิต (Pre-production stage) เป็นการเตรียมการก่อนที่จะผลิตสื่อ
เช่น เลือกประเด็นหัวข้อ การเลือกแง่มุมที่จะนําเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะนํามาเผยแพร่ การ
เขียนบท และคัดเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่จะนํามาประกอบในสื่อ เป็นต้น
2.2 ขั้นการผลิต (Production stage) เป็นการลงมือผลิตสื่อ เช่น จัดรายการวิทยุ
ถ่ายทําวีดีโอ เป็นต้น
2.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-production stage) หลังการผลิตสื่อเสร็จเรียบร้อย
อาจต้องมีการบันทึกเสียงประกอบ ตัดต่อภาพและเสียง หรือเพิ่มเติมด้านเทคนิคต่าง ๆ
ทั้งนี้ คนในชุมชนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ และจะดียิ่ง
หากมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ในการดําเนินการระหว่างนักสื่อสารมวลชนกับชุมชนแม้ว่า
ชาวบ้านอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างชํานาญจนถึงขั้นการลงมือผลิต
ได้ด้วยตัว เองก็ตาม เพราะอันที่จริงการใช้อุปกรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่ง
ชาวบ้านอาจจะไม่จําเป็นต้องลงมือทําเองแต่ก็สามารถเข้าร่วมในขั้นตอนก่อนการผลิตได้ด้วยการให้
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เลือกประเด็น วิธีการที่จะนําเสนอ และหลังจากที่ผลิตสื่อออกมาแล้วก็นําไปให้ชาวบ้านชมก่อน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกัน
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในฐานะผู้ส่งสาร แม้ เป็นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมที่ดี แต่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในระดับแรก เนื่องจากบทบาทการเป็นผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้
แสดง ขึ้นอยู่กับความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคลเช่น รายการให้คนในชุมชนเป็นผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องราวความถนัดของตนเอง บุคคลนั้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตได้มากขึ้น
3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy planner) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ เป็นบันไดขั้นสูงสุดของการมีส่วนร่วม ด้วยการรวมชุมชนเข้ามาอยู่ในโครงสร้างการสื่อสารทุก
ประเภทที่มีอยู่ในชุมชน เห็นได้จากการทําวิทยุชุมชนที่โครงสร้างของการดําเนินงานจะมีตัวแทน
ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอน คือ ทั้งระดับคณะกรรมการบริการวิทยุ ทั้งระดับการผลิต กล่าวคือ
เป็ น การรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ชุ ม ชนเองก็ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานของสื่ อ ซึ่ ง รวมทั้ ง ด้ า น
งบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ ส่วนสื่อนั้นก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ทว่าการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในขั้นนี้คนในชุมชนอาจมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อยที่สุด เนื่องจากผู้ที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมต้องใช้ทักษะ ความเป็นผู้นําทางความคิด ละเอียดรอบคอบ เพื่อสามารถวางแผนการ
ผลิตสื่อ เนื้อหา หรือการกําหนดกลุ่มเปูาหมายได้
จะเห็ น ว่ า ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มยิ่ ง มากขึ้ น โอกาสการเข้ า ร่ ว มของชุ ม ชนก็ จ ะยิ่ ง ลดลง
เปรียบเทียบจากในระดับผู้รับสาร ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ขณะที่เมื่อเมื่อขยับถึงขั้น
ฐานะผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต จะมีเพียงคนบางกลุ่มในชุมชนเท่านั้นที่เป็นตัวแทนเข้าไปมีส่ว นร่วม และยิ่ง
ขั้นสูงสุดของระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในการวางแผนและนโยบาย มีเพียงบางคนในชุมชน
เท่านั้นที่มีความสนใจและได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ถึงอย่ างนั้ น หากประชาชนหรือคนในชุมชนได้เข้ามามีส่ ว นร่ว มในระดับ ใดระดับหนึ่ง มี
ผู้เข้าร่วมปริมาณมากน้อยแตกต่ างกัน ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ
และต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ด้านการสื่อสารร่วมกันเพื่อขยายผลออกไป (กุลฤดี นุ่ม
ทอง, 2557 น. 27)
การมี ส่ ว นร่ ว มก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่อ การขั บเคลื่ อ นองค์ ก รหรื อ เครื อ ข่ า ย เพราะมีผ ลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการ
บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่สําคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมี
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับ เคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด
(วันชัย วัฒนศัพท์, 2546, มีนาคม)
อัจฉรา มลิวงศ์ (2548) ศึกษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรยั่งยืน
แม่ทา ในตําบลแม่ทา กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 21 คน จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา จํานวน 7 กลุ่ม และ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในการประชุมประจําเดือนและการประชุมใหญ่ของเครือข่าย พบว่า
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของเกษตรกรในการประชุมเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการสื่อสารแบบทางอ้อม โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายรอบเดือน ส่วน
การประชุมใหญ่เครือข่ายมักเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบโดยตรง สมาชิกทุกคนของ
เครือข่ายจะเข้าร่วมประชุม ด้านระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากในฐานะ ผู้ส่ง ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต
หรื อ ผู้ ร่ ว มแสดง ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรเครื อ ข่ า ยเกษตร
ประกอบด้วย บรรยากาศในการประชุม ลักษณะการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารที่คุ้นเคย ทว่า
การมีส่วนร่วมในการสื่อสารลดน้อยลงเมื่อระดับการมีส่วนร่วมในการสื่อสารอยู่ในระดับผู้วางแผน
หรือผู้กําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกําหนดวาระการประชุม ส่วนด้านการพัฒนา
เครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทาเกิดจากการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรใน
เครื อข่ายยั่งยื นแม่ทา ได้แก่ การร่ วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายของเครือข่าย การตั้งเปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย
ชัยชนะ ขุนสูงเนิน (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของวิทยุชุมชนปฐม
อโศก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า สถานีวิทยุชุมชนปฐมอโศก ทําการ
ชักชวนประชาชนทั้งภายในและจากภายนอกให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพราะทางสถานี
วิทยุชุมชนต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยพบว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมดําเนินการเป็น
คณะกรรมการหรือเป็นอาสาสมัครจัดรายการนั้น มีกระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วม 2 วิธี คือ ถูก
ชักชวนไป และอาสาสมัครเข้าไป ซึ่งสาเหตุที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ
1) มีความสนใจอยากร่วมดําเนินการหรือร่วมจัดรายการ อยากแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ
จึงอาสาสมัครเข้าไปร่วมจัดรายการ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และเคยรับฟังรายการของ
ทางสถานีมาก่อน
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2) ได้รับการชักชวน บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีความสนใจในการดําเนินงานวิทยุชุมชนอยู่แล้ว
จะมีทั้งบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ เคยรับฟังรายการมาบ้างจึงอยากเปลี่ยนสถานะจาก
ผู้รับสารมาเป็นผู้ส่งสาร แต่ก็ไม่กล้าและไม่ค่อยแน่ใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง แต่เมื่อได้รับ
การชักชวนจึงสนใจ อยากเรียนรู้และหาประสบการณ์
ภาณุพงศ์ ภูโต (2551) ศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วย
การสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลพบว่า ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเป็นแนวคิดในการสร้าง
การเรียนรู้ ใช้กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการในการเกื้อกูลกันภายในศูนย์
เรียนรู้ และเรียนรู้จากการทําจริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่ วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน
ร่วมปฏิบัติและติดตามผล หรือแม้กระทั้งรับผลประโยชน์ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้สร้างกระบวนการ
เรี ยบรู้ ส่ว นบทบาทของผู้ นําชุมชนมีส่ว นสํ าคัญต่อการผลั กดันให้ ชาวบ้านมีส่ วนร่ว มได้ดีมาก คือ
สามารถเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านได้ ทั้งผู้ใหญ่บ้ านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สําหรับผู้ใหญ่บ้านจะนํา
ข่าวสารมาเผยแพร่ในหมู่บ้านตามโอกาส ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความสามารถ เมื่อชาวบ้านมี
ปัญหามักไปพบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ่อยที่สุด
ด้านสื่อภายในชุมชนสมอคอน มี 3 สื่อ เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย คือ สื่อ
บุคคล หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน โดยชาวบ้านสามารถเข้าไปมีส่ว นร่วมในการสื่อสารได้ทุก
รูปแบบทั้ง 3 สื่อ แต่สื่อบุคคลจะใช้ในเรื่องการเกษตรได้ดีกว่าสื่ออื่น เพราะเป็นการสอนตัวต่อตัว
สามารถซักถามได้ทันที
อัศริ นทร์ นนทิห ทัย (2551) ศึกษาการสื่อสารแบบมีส่ วนร่ว มของเยาวชนเพื่อการพัฒนา
รายการโทรทัศน์ TK Teen ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร ได้แก่ ผังรายการ
บทรายการ เทปรายการ และการวิเคราะห์เนื้อหารายการ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 6
คน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มกับเยาวชนที่ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ผลิตรายการ จํานวน 8 คน พบว่า ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK
Teen เยาวชนมีส่วน คือ (1) ในระดับผู้รับสาร ได้แก่ การรับชมรายการด้วยตนเองรวมถึงแนะนําให้
ผู้อื่นรับชมรายการและการร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น (2) ในระดับผู้ส่งสารตามขั้นตอนการผลิต
รายการ ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต เยาวชนได้เลือกประเด็นหัวข้อ หาข้อมูล เขียนบท และคัดเลือกตัว
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แสดง ขั้นการผลิต จัดเตรียมสถานที่ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทํา เป็นผู้แสดง พิธีกร
หลักและพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นหลังการผลิต เยาวชนไม่มีส่วนร่วมในขั้นนี้ (3) ในระดับบริหารงาน
เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้
ด้านประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน พบว่าการใช้การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นําไปสู่การคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการทํางาน
ก่อให้เกิดการไหลเวียนข่าวสารระหว่างเยาวชนและผู้ผลิตรายการ และเกิดการสร้างสรรค์รายการ
โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเยาวชน ส่วนอุปสรรคและปัญหาการมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
การพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ได้แก่ เวลาในการดําเนินงาน เนื่องจากเยาวชนกําลังอยู่ในช่วง
การศึกษา และงบประมาณที่จํากัด ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของเยาวชนไม่ต่อเนื่อง
สําหรับปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ได้แก่
1) เวลาทํางาน ทางทีมงานผู้ผลิตรายการได้กําหนดช่วงเวลาการถ่ายทําไว้ล่วงหน้าทุกสัปดาห์
เนื่องจากรายการ TK Teen ออกอากาศเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อให้การทํางานเป็นไปตามแผนที่
กําหนดและสอดคล้องกับนโยบายที่ทางผู้ผลิตรายการต้องการความทันสมัย ข้อมูลสดใหม่ แต่เยาวชน
ที่เข้าร่วมผลิตรายการเป็นช่วงวัยที่กําลังได้รับการศึกษา ทําให้สามารถถ่ายรายการได้เฉพาะวันเสาร์
และอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น หากจําเป็นต้องถ่ายรายการในวัน เวลา ราชการ ต้องนัด
หมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียน
2) แม้ผู้ผลิตรายการจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมผลิตรายการตามขั้นตอนต่าง ๆ แต่
เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการสื่อสารมาก่อน จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เต็มที่นัก เนื่องจาก
การผลิตรายการโทรทัศน์นั้นมีกระบวนการซับซ้อน อีกทั้งยังต้องทํางานโดยมีเงื่อนไขด้านระยะเวลา
การผลิต
บุษบา หินเธาว์ (2553) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพื่อการ
จัดการปุาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีปุาชุมชน ตําบลท่าอิบุญ อําเภอหล่มสัก จั งหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตําบลท่าอิบุญ อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 10 และ 12 จํานวน 286 คน และแกนนําคณะทํางานรักษาพื้นที่ปุาชุมชน
จํานวน 12 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มแบบมี ส่วนร่วม และ
แบบทดสอบ พบว่า รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่ว นร่วมของชาวบ้านเป็นการสื่ อสารสองทาง การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน เป็นการส่งสารจากผู้มีตําแหน่งต่ํากว่าไปยังผู้มีตําแหน่งสูงกว่า รูปแบบการ
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สื่อสารที่ใช้เป็นการหารือผ่านการประชุมและพูดคุยผ่านการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารและตั้งรับกับปัญหาต่าง ๆ ทําให้สมาชิกในชุมชน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และการ
สื่อสารแนวระนาบ ผู้ อยู่ ในตําแหน่งระดับเดียวกัน อาศัยความสั มพันธ์ส่ วนตัวเป็นหลั กกระทําใน
ลักษณะบริหารกิจกรรมการสื่อสารผ่านการปลูกปุา โดยชาวบ้านมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการ
เสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมทั้ง 4 รูปแบบ คือ การมอบสื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจั ดรายการ หอกระจายข่าว การสร้างสื่ อเฉพาะกิจ และการจัดค่าย
เยาวชนเพื่อปุาชุมชน โดยรูปแบบการสื่อสารที่ดีที่สุดในการสนับสนุนให้ เกิดการมีส่วนร่วม คือ สื่อ
เฉพาะกิจในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา ส่วนผลการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน
เพิ่มขึ้น เห็นความสําคัญของปุาไม้ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ปุาชุมชนเพิ่มขึ้น
กุลฤดี นุ่มทอง (2557) ศึกษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขั้น
พื้นฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยสร้างช่อง
ทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีจํานวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุด พบว่า ก่อนที่ผู้วิจัยปฏิบัติการเสริมศักยภาพการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม รูปแบบการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว การไหลของข้อมูลข่าวสาร
เป็นแนวตั้ง จากบนลงล่าง โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นผู้ส่งสาร
ข้อมูลข่าวสารมาจากภายนอกสู่ภายในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็นผู้รับสาร มีเพียงส่วนน้อยที่
ทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ซึ่งได้รับการมอบหมายจากผู้นําชุมชนโดยนิยมสื่อสารด้วยวาจา
ด้านปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุ ปสรรคในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าคนในชุมชนมีอุปสรรคด้านงาน เวลา และรายได้ของครอบครัว ,
ปัจจัยด้านการสื่อสาร พบว่าจุดเด่นของคนในชุมชน คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเปิด
ใจรับตัวกลางภายนอกเข้าไปร่วมพัฒนา แต่อุ ปสรรคเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ขาดช่องทางการ
สื่อสาร และคนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร, ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมพบว่า แม้
เป็นชุมชนแออัด แต่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟูน และผู้นําชุมชนเข้มแข็ง ทว่ายังมีช่องว่าง
ของทัศนคติระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ , ปัจจัยด้านนโยบาย นายจ้าง และรัฐบาล พบปัจจัย
สนับสนุนคือ ความต้องการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ยังคงมีอุปสรรคคือความเกรงกลัวนายจ้างและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ด้านการเสริมศักยภาพการสื่ อสารอย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชน งานวิจัยนี้พยายามเปลี่ยน
บทบาทจากการ เป็นผู้รับ มาเป็นผู้ส่งสารได้ ทําให้ทิศทางการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบสองทางจาก
ล่างขึ้นบน และการไหลของข้อมูลเป็นแนวนอก โดยผู้วิจัยได้เลือกกลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ การจัด
ประชุมการจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ การสร้างสื่อชุมชน และการมอบสื่อ
ณัฐกฤตา มัธยมสุข (2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชน เรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในโครงการ 4 ม. ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ ของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าจังหวัดนครนายก ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและลงพื้นที่สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ในวันรณรงค์โครงการ 4 ม. ณ สถานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลือก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้วยวิธีแบบให้ชื่อ จากการแนะนําของผู้นํากลุ่มเยาวชนต้นกล้าจังหวัดนครนายก
รุ่นที่ 1 และที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน มีผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 37 คน พบว่า เยาวชนมีส่วนร่วมใน 3
มิติของการสื่อสาร คือ (1) เยาวชนร่วมเป็นผู้รับสารและผู้ใช้สาร โดยเยาวชนทุกคนติดตามข่าวสาร
ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการรณรงค์
ด้วยตนเอง (2) เยาวชนร่วมเป็นผู้ผลิตและผู้แสดง เยาวชนมีการร่วมกันคิด เลือกเนื้อหา เลือกใช้สื่อ
ร่วมกันผลิตอุปกรณ์และสื่อต่างๆ จนสู่ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมและเป็นผู้แสดงจริงในวันรณรงค์ประจําปี
(3) เยาวชนร่วมเป็นผู้วางนโยบายการสื่อสารของตนเอง
ผู้วิจัยเห็นจุดเด่นของแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมี
บทบาทในการร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น และร่วมปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นการกระบวนการการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองได้ด้วยการมีส่วนร่วม โดยมีเปูาหมายเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนและชุมชนร่วมกัน
ดังนั้นจากแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิจัยนี้นํามาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่ง
ศึกษาเปูาหมายของการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ และระดับการมีส่วนร่วมของเด็กใน
การจัดรายการวิทยุ
2.4 ความรู้การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ตามหลั กวิชาการด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcasting) การจัดรายการ
(Programming) หมายถึง การกําหนดให้รายการอะไร (เนื้อหา รูปแบบ) ออกอากาศเวลาใด และยัง
หมายรวมถึงการวางแผนเตรียมการบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงขั้นผลิตรายการ การผลิต
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รายการวิทยุกระจายเสียงจึงเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ ใน
ระยะยาว ส่วนการผลิตรายการ หมายถึง กลยุทธ์ที่จะดําเนินการให้รายการต่าง ๆ ออกมาสู่ผู้ฟังได้
อย่างมีคุณภาพตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยนํามาคิดหารูปแบบและเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจฟัง ชูสิทธิ์
ขันตยานุกูลกิจ (2544, น. 24) ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดเรียงลําดับรายการลงในตารางการกระจายเสียง
เพื่อดึงดูดผู้ฟังกลุ่มเปูาหมาย ผู้จัดรายการ (Programmer) จะต้องมีความรู้ มีทักษะในการเลือก
ประเภทรายการและสามารถจั ด วางรายการลงในเวลาที่ เ หมาะสมตรงกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่ ม เปู า หมาย จึ งจะทํ า ให้ ก ารจั ด รายการเป็ น ที่ ดึ ง ดูด ความสนใจจากผู้ ฟั ง และเข้ า ถึ ง ผู้ ฟั ง อย่ า ง
กว้างขวาง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการฟังรายการของผู้ฟังกลุ่มเปูาหมาย เช่น เวลาในการ
ฟัง ประเภทของรายการที่ชอบฟัง เป็นต้น (สุมน อยู่สิน, 2556, น. 1-5)
การที่ ร ายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งรายการหนึ่ ง จะประสบความสํ า เร็ จ ได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย
องค์ประกอบหลายอย่าง ผู้จัดรายการวิทยุที่จะประสบความสําเร็จจึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้ถี่ถ้วน จุมพล รอดคําดี (2552) เสนอว่า
องค์ประกอบแต่ละส่วนล้วนมีความสําคัญต่อความสําเร็จในการจัดรายการวิทยุทั้งสิ้น ซึ่งกระบวนการ
การผลิตรายการวิทยุประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การวางแผน คือ การกําหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการเรื่องอะไร มีเนื้อหาอย่างไร
จะเสนอรายการในรูปแบบไหน ผู้ฟังคือใคร ออกอากาศเวลาไหน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ผลิต
รายการควรเขียนออกมาเป็นโครงการนําเสนอรายการ จะช่วยให้ เห็นภาพของการจัดรายการได้
ชัดเจนขึ้น
1.2

การเขี ย นบท คื อ การนํ าเอาความคิ ด ในขั้ น วางแผนมาขยายและเขี ย น

รายละเอียดออกมาเป็น บทวิทยุ โดยอาศัยการค้นคว้ าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการจะจัด
ประกอบกับจินตนาการ ก่อนจัดรายการวิทยุจึงควรมีการเตรียมบทวิทยุแต่ละรายการและกําหนด
ประเด็นที่จะพูดคุยลงในบทให้เรียบร้อย เพราะการกําหนดประเด็นจะทําให้สามารถบริหารเวลาใน
การจัดรายการได้ เช่น ลําดับประเด็นที่จะพูดในแต่ละช่วงของรายการทําให้การจัดรายการเป็นสัดเป็น
ส่วน มีความชัดเจนและจะทําให้รู้ระยะเวลาที่เหลือในการพูดคุยในแต่ละช่วงเป็นเวลากี่นาทีที่จะ
สามารถพูดเพิ่มเติมได้ ซึ่งลักษณะของบทวิทยุที่ดี คือ มีเนื้อหาที่ชัดเจน ลําดับเนื้อเรื่องได้ดี หลีกเลี่ยง
ภาษาเขียน และใช้ภาษาที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ดีขึ้น
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ทั้งนี้ หากผู้จัดรายการเป็นผู้เตรียมบทวิทยุเองจะเกิดปัญหาน้อย เพราะผู้จัดมีความ
เข้าใจในบทนั้นอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ผู้จัดไม่ได้เป็นผู้เตรียมบทรายการเอง จําเป็นต้องอ่านทําความ
เข้าใจกับบทนั้นเสียก่อน โดยหลั กแล้วการอ่านทําความเข้าใจบท ผู้จัดรายการต้องสามารถแยกแยะ
และสรุ ป ความได้ การจั ด รายการไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งพู ด ตามบททุ ก คํ า ทุ ก ประโยค เพราะจะไม่ เ ป็ น
ธรรมชาติ ให้ ใช้การทําความเข้าใจในประเด็นสําคัญ ตัดรายละเอียดบางเรื่อง บางประโยคที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อผู้ฟังออกไปได้ แล้วพูดออกมาตามธรรมชาติจะทําให้การจัดรายการมีชีวิตชีวามากขึ้น
1.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเสียงประกอบต่าง ๆ ตามบท คือ การจัดเตรียม
แผ่นเสียง แผ่นซีดี เพลงประกอบในรายการ เสียงประกอบต่าง ๆ จัดหาบุคลากรให้พร้อมตามบทที่
กําหนดไว้ ว่าใครทําหน้าที่อะไร มีใครมาร่วมรายการบ้างเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ฯลฯ
2) ขั้นซักซ้อมก่อนออกอากาศ เป็นการซักซ้อมการจัดรายการตามรายละเอียดของบทวิทยุที่
เขียนไว้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทําความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไข
ได้ทันท่วงที
3) ขั้น ออกอากาศ เป็ น ขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่า งกระทําไปตามบทที่ผ่านการซักซ้อมและแก้ไข
มาแล้ว โดยการออกอากาศนี้ อาจเป็นการออกอากาศจริง หรือบันทึกเทปเอาไว้แล้วนําไปออกอากาศ
อีกทอดหนึ่งก็ได้
4) ขั้นประเมินผล เป็นการติดตามผลหลังจากการออกอากาศ ว่ารายการที่ผลิตไปนั้นประสบ
ปั ญหาอะไรบ้ าง จะต้องแก้ไ ขอย่ างไร หรือ ผู้ ฟัง ต้องการให้ เป็น แบบไหน เพื่ อให้ รายการประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
นอกจากนี้ ในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงการจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี มีข้อพึง
ปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1) การพูด ลักษณะการพูดของนักจัดรายการวิทยุที่ดีต้องพูดออกเสียงให้ชัด สะกดคําให้
ถูกต้อง ออกเสียง /ร/ /ล/ ตัวควบกล้ําให้ได้ เพราะหากพูดผิดไปความหมายก็ผิดไปด้วย ผู้ฟังอาจจํา
ไปใช้ผิด ๆ และระวังการใช้ศัพท์สแลงบางคํา เพราะไม่ใช่ว่าผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง
แต่หากเผลอพูดไปแล้ว ก็ควรให้คําอธิบายที่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง ต้องระลึกว่า การพูดทางวิทยุเป็นเสมือน
ครูที่จะมีผู้เลียนแบบอยู่เสมอ
นอกเหนือไปจากการพูดให้ชัดและถูกต้องแล้ว ลีลาการพูดของนักจัดรายการที่ดี ควรจะต้อง
มีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง มีความสุภาพ อย่าติดกับการอ่านบทวิทยุจนเกินไป เพราะจะทําให้ความ
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เป็นกันเองลดลง ลีลาการพูดควรชวนให้ติดตามหรื อฟังแล้วสนุก แต่ความสนุกนั้นไม่ใช่อยู่บนความ
ทุกข์ของผู้อื่น ควรตั้งอยู่บนความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดูกลุ่มผู้ฟังว่ามีการศึกษาระดับใด
เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ถ้ากลุ่มผู้ฟังเป็นเด็กก็ควรพูดในภาษาแบบเด็ก เป็นวัยรุ่นก็พูดแบบวัยรุ่น หรือเป็น
ผู้ใหญ่ก็พูดแบบผู้ใหญ่ แต่จะไม่พูดภาษาที่หยาบคาย สองแง่สองง่าม หรือแสดงความก้าวร้าว อันเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดี
เป็นการปลูกฝังให้ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหรือพูดโดยไม่คํานึงถึงศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่ง ดังนั้น นักจัดรายการที่ดีต้องพูดให้ผู้ ฟังเห็นภาพ ด้วยการ
ใช้คํากริยาวิเศษณ์ อาการนามต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น เดินอย่างเร็ว ก้าวช้า ๆ ยิ้มแหย ๆ ลมพัด
เบา ๆ ฯลฯ คําเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการนึกเห็นภาพตามไปด้วยได้
2) การใช้เสียงและเพลงประกอบ การใช้เสียงหรือเพลงประกอบในรายการควรเลือกเสียง
หรือเพลงประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือบรรยากาศรายการและกลุ่มผู้ฟัง ทั้งในแง่ของการเลือก
เสียงประกอบหรือเพลงที่ช่วยให้เกิดการสร้างจินตนาการของผู้ฟัง ใช้เสียงประกอบหรือเพลงบอกเวลา
สร้างบรรยากาศประกอบเรื่องที่กําลังพูด ฯลฯ ซึ่งทักษะส่วนนี้จําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และการ
ฝึกฝน เพลงที่จะใช้เปิดประกอบในรายการเพื่อคั่นสลับการพูด ควรใช้เพลงบรรเลงจะดีกว่า ในกรณี
ต้องการใช้เพลงคลอเพื่อเป็นฉากหลัง (Background) คลอไปด้วยในขณะพูด เพลงที่ใช้ก็ควรใช้เพลง
บรรเลงเช่นกันเพราะเสียงนักร้องจะได้ไม่มารบกวนพูดในรายการ ขณะเดียวกันการพูดแทรกเสียงร้อง
ของเพลงที่กําลังเปิ ดก็ถือเป็น สิ่งที่ไม่ควรทํา ถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี เนื่องจากเป็นการไม่ให้ เกียรติ
นักร้องผู้นั้นทางอ้อม อีกทั้งผู้ฟังที่ชอบเพลงนั้นอาจจะรู้สึกไม่พอใจผู้จัดรายการได้ ดังนั้นเพลงที่จะใช้
เปิดเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา เปลี่ ยนฉาก เปลี่ยนประเด็นการพูดหรือให้ผู้ฟังเปลี่ยนอิริยาบถ ควรใช้เพลง
บรรเลงจะเหมาะกว่า ไม่ควรใช้เพลงที่ช้าหรือเร็วเกินไป เพราะจะเป็นการหน่วงหรือกระชากอารมณ์
ผู้ฟังมากเกินไป ควรเลือกเพลงที่ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง สนุกสนาน
3) การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง รายการวิทยุที่ดีนั้นนอกจากการผลิตและจัดรายการให้ดีมีคุณภาพ
แล้ว
การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในรายการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้รายการมีสีสัน น่าสนใจ เป็น
การประเมินผลรายการไปในตัว เหนืออื่นใดเป็นการยกระดับการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way
Communication) ไปสู่การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ให้ผู้จัดรายการได้มี
โอกาสสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังได้ด้วย ซึ่งช่องทางที่เปิดให้ผู้ฟังได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการวิทยุใน
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ปัจจุบันมีหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS หรือแม้กระทั่งกระทู้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งขึ้นอยู่
กับความพร้อมของผู้จัดรายการ และกลุ่มผู้ฟังว่าสะดวกในช่องทางใด
สําหรับประเภทรายการวิทยุกระจายเสียง สุมน อยู่สิน (2556 น. 6-10) แบ่งประเภทรายการ
จากการใช้บทบาทของสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ฟังเป็นหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) แบ่งตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ประเภทข่าวสาร
(2) ประเภทความรู้หรือการศึกษา
(3) ประเภทบันเทิง
(4) ประเภทบริการสาธารณะ
2) แบ่งตามกลุ่มผู้ฟังเปูาหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้หลายประเภท แต่ในที่นี้กล่าวถึง 3 ประเภท คือ
(1) รายการสําหรับเด็กและเยาวชน
(2) รายการสําหรับสตรี
(3) รายการสาหรับชนกลุ่มน้อย
2.4.1 ความรู้สาหรับจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสาหรับเด็ก
นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์ (2556 น. 97-98) นิยามความหมายรายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
เด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ ดังนี้
รายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง รายการวิทยุที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมาย
เด็ก อายุ 3 - 5 ปี โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ และรู้จักแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิด รวมทั้ง
ทักษะการจัดการตัวเองในชีวิตประจําวัน
รายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับเด็กพรีทีน หมายถึง รายการวิทยุที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายเด็ก
อายุ 6 - 12 ปี โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักการออม และใฝุหา
ความรู้
รายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับเยาวชน หมายถึง รายการวิทยุที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายเด็ก
อายุ 13 - 24 ปี โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นที่จะสร้างต้นทุนที่ดีให้แก่เด็ก นอกจากนี้ในช่วงวัยนี้ควรสร้าง
ค่านิยมทางเพศและค่านิยมทางสังคมให้แก่เด็กด้วย
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นอกจากนี้ นิธิกาญจน์ ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า รายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับเด็กมี
ความแตกต่างจากรายการวิทยุวิทยุกระจายเสียงทั่วไปหลายประการ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1

เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายการวิทยุกระจายเสี ยงทั่ว ไปกับรายการ
วิทยุกระจายเสียงสําหรับ เด็ก

รายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป
 กลุ่มเปูาหมายไม่ชัดเจน
 เนื้อหาทั่วไป

รายการวิทยุกระจายเสียงสาหรับเด็ก
 กลุ่มเปูาหมายชัดเจนตามวงจรชีวิต
 เนื้อหาตามกลุ่มเปูาหมาย

 เพื่อความรู้ทั่วไป

 เพื่อการเรียนรู้ของผู้ฟัง
 ตั้งประเด็นเปิดสายเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
 เปิดเพลงสร้างสุข และเรียนรู้จากเนื้อเพลง

 เปิดสายพูดคุยทั่วไป
 เปิดเพลงตามคําขอ
 รู้ข้อมูลเพลง เพลงใคร ออกเมื่อใด
 พูดสบายๆ
 ทําตัวตามสบาย
 หากรายการติดแล้วไม่เปลี่ยนแปลง
 ได้รับความนิยม (ผลสําเร็จ)
 คําแทนตัวเอง ผม หรือ ดิฉัน ฯลฯ
 พูดสอน พูดไปเรื่อย ๆ (สําหรับบาง
รายการคล้ายพูดบ่น)
 คําถามแบบทั่วไป

 รอบรู้เนื้อหาและความหมายของเพลง
 ระมัดระวังทุกคาพูดเพราะอาจกระทบต่อ
ผู้ฟัง
 วางตัวให้เหมาะสมตามรูปแบบรายการ
 ปรับเปลี่ยนและพัฒนารายการอย่าง
ต่อเนื่อง
 ผลสําเร็จเกิดจากการประเมินคุณภาพ
รายการ
 คําแทนตัวเองที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
 ชวนคิด ชวนคุย
 คําถามแบบหวังผล หรือมีวัตถุประสงค์

จุมพล รอดคําดี (2552) กล่าวว่า การจัดรายการวิทยุควรคํานึงถึงความต้องการของผู้ฟังเป็น
หลัก ซึ่งหลังจากที่กําหนดกลุ่มผู้ฟังเปูาหมายอย่างชัดเจนแล้ว จะทําให้ผู้ผลิตรายการจัดทํารายการ
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ด้วยรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ฟังได้ ดังนั้นการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
เด็กจึงไม่ใช่จัดรายการอะไรก็ได้ รูปแบบใดก็ได้ เมื่อเด็กเป็นกลุ่มผู้ฟังเปูาหมายจึงต้องจัดรายการให้
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
อนึ่ง จิราภรณ์ สีหวงศ์ (อ้างถึงใน นัฎฐา เอื้อภราดร, 2545) ได้จําแนกสมรรถภาพการรับฟัง
รายการวิทยุของเด็ก (พ.ศ. 2522) ในแต่ละช่วงอายุ คือ
เด็ก วัย 3 - 6 ปี มีสมรรถภาพการรับฟังรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี นิยาย นิทาน
สําหรับเด็กที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ การนําเสนอคล้ายกับการพูดคุยกับเด็กเล็กและระยะเวลาของ
รายการไม่ควรนานมากนัก
เด็ก วัย 6 - 12 ปี มีสมรรถภาพการรับฟังเพลงและนิยาย สามารถรับฟังข่าวสั้น การนําเสนอ
รายการควรส่งเสริมจินตนาการควบคู่การให้ความรู้ ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจง่ายเพื่อให้เด็กวัยนี้รับฟังแล้ว
รู้สึกว่าเป็นรายการสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็กในวัยนี้สามารถรับฟังรายการที่มีเวลานาน
กว่า 15 นาทีได้
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) (2555)
เสนอเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยนักวิชาการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ดังนี้
วงจรชีวิตเด็ก อายุ 2 - 6 ปี มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ติดกระดุม ผูก
เชือกรองเท้า และด้านภาษา มีจินตนาการ เนื้อหารายการที่นําเสนอควรส่งเสริมด้านการควบคุม
อารมณ์และการรู้ ถูกผิด เกี่ยวกับ เรื่องตัว เรา ครอบครัว โรงเรียนของเรา บุคคลต่าง ๆ วันสําคัญ
ธรรมชาติรอบตัว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการสื่อสารและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งนี้การ
นํ า เสนอเนื้ อ หาสาระควรตรงตามความต้ อ งการและความสนใจของเด็ ก เหมาะสมกั บ วั ย และ
พัฒนาการ สอดคล้องกับสภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก และควรผนวกคุณธรรมและ
จริยธรรมเข้าไปได้อย่างผสมกลมกลืน ซึ่งกิจกรรมที่สามารถทําให้เด็กในวัยนี้ได้ คือ อ่านหนังสื อให้เด็ก
ฟังซึ่งควรอ่านอย่างสนุกสนาน ตั้งถามคําถามให้เด็กคาดคะเนเรื่องราว โดยพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงที่
ชัดเจน ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย และอาจใช้คําพูดแสดงการยกย่อง
ทั้งนี้ เด็กอายุ 2 - 6 ปี มักฟังรายการจากคําแนะนําของพ่อแม่ โดยสนใจลักษณะรายการวิทยุ
ที่เป็นรายการเกี่ยวกับดนตรี นิทาน นิยาย ในลักษณะที่ส่งเสริมจินตนาการ และเป็นรายการที่มีความ
ยาวเวลารายการไม่มากนัก
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วงจรชีวิตเด็ก อายุ 7 - 12 ปี สมองมีการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานหน้าที่ต่าง
ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ดนตรี และศิลปะ ดังนั้นเนื้อหารายการที่
นําเสนอควรส่งเสริมการประหยัดและมีวินัย ใฝุรู้ ซึ่งพฤติกรรมการฟังรายการวิทยุของเด็กกลุ่มนี้จะฟัง
รายการจากคําแนะนําของพ่อแม่ ชื่นชอบรายการเพลงมากที่สุด สนใจเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว สัตว์
ธรรมชาติ และกีฬา ขณะเดียวกันไม่ชอบรายการแนวธรรมะ แนะแนวอาชีพ และสุขภาพอนามัย และ
สามารถฟังรายการที่มีเวลายาวกว่า 15 นาทีได้
วงจรชีวิตเด็ก อายุ 13 - 18 ปี มีพัฒนาการสมองส่วนหน้าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับวิจารณญาณ
และการตัดสินใจต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น ตลอดจน
ความรุนแรง และมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม เนื้อหารายการที่นําเสนอจึงควร
ส่ ง เสริ ม ด้ า นอัต ลั ก ษณ์ ท างเพศ คื อ การรั บ รู้ ใ นเรื่ อ งเพศและการแสดงออกด้ า นความสั ม พั น ธ์ ที่
เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมในด้านอัตลักษณ์ทางสังคมให้มีหลักในการดําเนินชีวิตควบคู่ด้วย
ซึ่งลักษณะของรายการวิทยุที่อยู่ในความสนใจของเด็กในวัยนี้ คือ รายการเพลงไทยสากล บางส่วนฟัง
รายการข่าว กีฬา ซึ่งไม่ค่อยฟังเพลงไทยลู กทุ่ง วิเคราะห์ ข่าว ตอบปัญ หา สารคดี สุ ขภาพ และ
ครอบครัว เด็ก สตรี ละคร บ้านและสวน และรายการเกษตรมากนัก
จากเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุสําหรับเด็กดังกล่าว นัฎฐา เอื้อภราดร (2545) วิจัยเรื่อง
วาทวิเคราะห์รายการวิทยุสําหรับเด็ก ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุ
สําหรับเด็ก คลื่น FM จํานวน 7 รายการ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเด็กที่เป็นสมาชิกของรายการ
หรือเป็นแฟนรายการ รวมทั้งหมด 210 คน พบว่า รูปแบบรายการวิทยุสําหรับเด็กเกือบทั้งหมดเน้น
การสนทนาของนั กจั ดรายการเป็ นหลั ก เพื่อเสนอสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก โดย
นําเสนอเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน คือ ให้เนื้อหาความรู้และความบันเทิง ซึ่งเนื้อหาด้า นความรู้จะ
เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เด็กสามารถรับฟังได้ ข่าวประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านความประพฤติ ส่วนเนื้อหาความบันเทิงนําเสนอด้วยการเปิดเพลง ไม่ว่าจะเป็น
เพลงสําหรับเด็ก เช่น เพลงเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ หรือเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่น
นอกจากนี้ยังสร้างความบันเทิงด้วยการเล่านิทานด้วย ซึ่งเนื้อหาของนิทานที่นํามาเล่าใน
รายการเป็นคติสอนเด็กให้มีความประพฤติดีและเป็นสิ่งที่เด็ก สามารถทําได้ และยังนําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเด็กทางอ้อมด้วย เพื่อเป็นการส่งสารไปยังกลุ่มผู้ฟังเปูาหมายรอง คือ พ่อและแม่
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เช่นเดียวกันกับ เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว (2557) ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบรายการวิทยุที่เหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แพทย์ ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ซึ่งมีบุตรหลานปฐมวัย และผู้ผลิต
สื่อสําหรับเด็กปฐมวัย พบว่า รายการวิทยุสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็กในวัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยพัฒนาการ
ในด้านสังคมได้รับความสําคัญมากที่สุด ซึ่งรายการวิทยุควรนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การแบ่งปัน มี
วินัย ซื่อสัตย์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรักษามารยาทไทย
ส่วนด้านรูปแบบรายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรนําเสนอให้เกิดความหลากหลาย
(Variety) ด้วยนิทานที่มีความยาวเรื่องละประมาณ 5 - 10 นาที สอดแทรกคุณธรรมและคติสอนใจ มี
ตัวละครเอกเป็นตัวชูโรง เพื่อจูงใจให้เด็กติดตาม รู้สึกผูกพัน และเป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม ช่วงท้าย
ของนิทานควรมีการสรุปคติสอนใจ หรืออาจเชิญชวนให้เด็กใช้ความคิดของตนเองถึงคุณธรรมที่ได้รับ
ในนิ ทาน ก่อนที่จ ะเฉลย นอกเหนื อจากนิทานแล้ว ควรนําเสนอเพลง ซึ่งอาจมีเนื้อร้องหรือเพลง
บรรเลงก็ได้
ขณะที่ นฤนาถ แข็งขัน (2556) ศึกษาการจัดรายการของสถานีวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว F.M. 105 MHz โดยศึกษาผังรายการตั้งแต่เริ่ มออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
จนถึงปี 2556 ให้ข้อเสนอแนะการวางผังรายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ ควรมี
รูปแบบรายการที่เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละช่วงอายุโดยเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ หรือการแสดงความคิดเห็นในรายการ ควรปรับความยาว
รายการให้ เหมาะสมกับช่ว งวัย ของเด็กซึ่งมีพัฒ นาการที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มเนื้อหารายการด้าน
ความรู้ ที่สํ าคัญแก่เด็ กและเยาวชน ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และควรมีการ
ประเมินคุณภาพรายการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารายการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้งานวิจัย การผลิตรายการในสื่ออื่นอย่างโทรทัศน์ ลักษมี คงลาภ, อัปสร เสถียร
ทิพย์, พันธุ์ธัช ผูกมาศ และกมลวรรณ โล่สิวานนท์ (2552) วิจัยเรื่องการศึกษาสถานการณ์ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์สําหรั บเด็กในประเทศไทย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับเด็ก ประเด็นหนึ่ง คือ ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ ปัญหาบุคลากร และปัญหาจากการทํางาน
โดยพบว่า ในการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น พบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ต้องใช้ความสามารถ
ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ส ามารถตัดต่อเนื้อหาได้ เพื่อที่จะ
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สามารถผลิตเนื้อหาการ์ตูนโดยไม่นําเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้การผลิตรายการโทรทัศน์ยังต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถพิ เศษด้านเทคนิคสูง หรือต้องมีการพัฒ นาให้เชี่ยวชาญอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองและลดต้นทุนในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการผลิตรายการเด็ก พบปัญหา
ด้านบุคลากร คือ ยังขาดคนที่จะคิดเนื้อหาและรูปแบบรายการ ส่วนปัญหาจากการทํางาน ในส่วนของ
ภาพยนตร์การ์ตูนจะประสบปัญหาหลากหลาย ได้แก่ หลายส่วนยังไม่เห็นความสําคัญของการ์ตูนทํา
ให้การสนับสนุนของคนในสังคมมีไม่มากนัก ปัญหาในระบบกระบวนการผลิตการ์ตูนซึ่งมีขั้นตอนที่
ละเอีย ดอ่อนใช้บุ ค ลากรมาก ส่ ว นการผลิ ตรายการอื่น ๆ ประสบปัญหาด้า นรูปแบบและเนื้อหา
รายการ ในส่วนของการผลิตรายการเด็กทั่วไป พบปัญหาในการทํางานเกี่ยวกับการเสาะแสวงหา
เนื้อหาใหม่ ๆ ให้สอดรับกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในสังคมส่วนเนื้อหาที่ผู้ผลิตคิดว่าต้องพัฒนา คือ การให้เด็ก
มีส่วนร่วมในรายการ แต่ควรให้สอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับเด็กต้องคิดค้น พัฒนาเนื้อหาให้ได้รวมทั้งหาคําตอบว่าต้องการให้รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก
เป็นแบบใด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
วิจั ย “การสื่อสารแบบมีส่ วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยแบ่งวิธีการวิจัยดังนี้
3.1 การดาเนินงานวิจัย
3.2 หน่วยการวิเคราะห์
3.3 การเก็บข้อมูล
3.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
3.6 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การดาเนินงานวิจัย
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ใช้
เครื่องมือดาเนินการวิจัย ได้แก่ การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การจั ดรายการวิทยุ โ ดยตรงและผู้ เกี่ ยวข้ อง คื อ เด็กนัก เรีย นที่เข้ าร่ว มโครงการ ครู ผู้ รับผิ ดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ทั้งนี้ เริ่มแรกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดย
ใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ ให้แก่เด็กและครูโรงเรียนภาครัฐสังกัดศูนย์เครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย หลังจากนั้นสถานีวิทยุ
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ชุมชนไทรน้อยเรดิ โอจึงนาเด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมไปปฏิบัติจัดรายการวิทยุจริง ณ สถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมา
ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชน ข้อมูลทั่วไปของสถานีวิทยุชุมชน
ไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz แล้วผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในพื้นที่มี
โรงเรี ยนภาครัฐ ในสั งกัดศูน ย์ เครื อข่ายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
อาเภอไทรน้อย จานวนทั้งหมด 19 แห่ง (สมบัติ ถินน้อย, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะเด็กและครูโรงเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz ด้วยการศึกษาข้อมูลจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ โดยติดต่อสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอเพื่อขอเข้าสังเกตการจัดรายการวิทยุของเด็ก
และสัมภาษณ์เด็ก ครู และผู้อานวยการสถานี เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจึงดาเนินการสัมภาษณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนในภายหลัง

3.2 หน่วยการวิเคราะห์
ผู้วิจัยใช้หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 หน่วยย่อย ได้แก่ เอกสาร ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และ
การสังเกต

3.3 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร การสังเกต และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
3.3.1 การค้นคว้าเอกสาร
ผู้วิจัยเน้นค้นคว้าด้านแนวคิด ทฤษฎี จากงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
สนใจศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางและการกาหนดกรอบแนวคิ ดในการศึกษา รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารเพื่อศึกษาความเป็นมาของสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz จากเอกสาร
ชั้นต้นหรือเอกสารปฐมภูมิ (Primary source) ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
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ของสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
บริการธุรกิจ
3.3.2 การสังเกต
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) เพื่อศึกษาสภาพความ
เป็นจริงของเด็กในบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ เริ่มจากเข้าไปมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่ มต้น โครงการที่ส มาคมวิทยุและสื่ อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมและให้คาแนะนาเด็ก หลังจากนั้นเมื่อสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอนาเด็กที่
ผ่านการอบรมมาฝึกจัดรายการที่สถานีจึงมีส่วนร่วมในการดาเนินรายการวิทยุของเด็กและสถานีด้วย
การเข้าไปร่วมเป็นพี่เลี้ยง ให้คาปรึกษาเด็กในการจัดรายการวิทยุ ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 วัน
จันทร์ – วันพฤหัสบดี เฉพาะในช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. ตามตารางการจัดรายการวิทยุ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอเป็นผู้กาหนดไว้ เพื่อเก็บข้อมูลประเด็นศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการ
วิทยุ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงกาหนดการวันดาเนินการจัดรายการวิทยุของเด็กแต่ละโรงเรียนที่ผ่านการอบรม
โรงเรียน

วันที่ดาเนินการจัดรายการ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
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ทั้งนี้ จากกาหนดการวัน จัดรายการดังกล่าว ไม่ใช่วันที่ดาเนินการจัดรายการจริงทั้งหมด
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมตามที่ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการสถานีนัดหมายกัน
3.3.3 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประชากรที่เ กี่ย วข้อ งกั บ งานวิ จั ย คือ ผู้ อ านวยการสถานีวิ ทยุ ชุ มชนไทรน้ อยเรดิ โ อ FM
107.50 MHz เด็ก ครู และผู้อานวยการโรงเรียนจากโรงเรียนภาครัฐในสังกัดศูนย์เครือข่ายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย จานวน 19 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัด
ยอดพระพิมล โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
โรงเรียนวัดคลองเจ้า โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 โรงเรียนวัดลากค้อน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดเพรางาย โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บารุง) โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และ
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) (กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560)
ทั้งนี้ ในส่ ว นของผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญในงานวิจัย ผู้ วิจัยพิจารณาคัดเลือกผู้ มีส่ ว นร่ว มในการ
สื่ อ สารโดยตรงและผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย 2

กลุ่ ม คือ กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต รายการวิ ท ยุ คื อ

ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz เนื่องจากเป็นเจ้าของสถานีและเป็นผู้
ริ เริ่ มโครงการน าเด็ กไปมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด รายการวิท ยุ กลุ่ มบุ คลากรในโรงเรีย น คือ เด็ก ครู
ผู้รับผิดชอบ และผู้อานวยการโรงเรียน ซึง่ มาจากโรงเรียนภาครัฐในสังกัดศูนย์เครือข่ายสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย ที่เ ข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ จานวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล โรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะ
นุ้ย โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย และโรงเรียนวัดคลองเจ้า
โดยจาแนกเป็น เด็ก 42 คน ครู 10 คน ผู้อานวยการโรงเรียน 10 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน
อย่างไรก็ตาม แม้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนภาครัฐในพื้นที่อาเภอไทรน้อย จานวน 10 แห่ง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและตอบรับเข้าร่วมจัดรายการวิทยุ แต่ภายหลังการอบรม ปรากฏว่าเด็ก
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นักเรียนจากโรงเรียน จานวน 3 แห่ง ไม่สามารถเข้าร่วมจัดรายการวิทยุได้และจากโรงเรียนอีก 2 แห่ง
ร่วมจัดรายการวิทยุเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทาให้มีโรงเรียนที่ร่วมจัดรายการวิทยุเป็นประจา เพียง 5 แห่ง
จากจานวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) โรงเรียนชุมชนวัด
ไทรน้อย โรงเรียนวัดคลองขุนศรี โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย และโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive random sampling) เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants interview)
ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ ได้แก่ ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ จานวน 1 คน ด้วยเหตุเพราะเป็นเจ้าของสถานี เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับ สมาคมวิทยุและสื่อ
เพื่อเด็ กและเยาวชนจั ด โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการการผลิ ตสื่ อส าหรับ เด็กและเยาวชนโดยใช้
จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ ให้แก่เด็ก แล้วรับผิดชอบสานต่อโครงการดังกล่าวด้วยการให้เด็กได้จัด
รายการวิทยุ โดยเป็นผู้ฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้ให้
สาหรับกลุ่มบุคลากรในโรงเรียน ผู้วิจัยเจาะจงเลือก เด็ก ครูผู้รับผิดชอบ และผู้อานวยการ
โรงเรียน จากโรงเรียน 5 แห่ง ที่ส่งนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการกับทางสถานีวิทยุ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1) กลุ่มเด็ก จากโรงเรียน 5 แห่ง มีจานวน 19 คน ซึ่งเด็กทุกคนในจานวนทั้งหมดนี้ได้ผ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการและได้ร่วมจัดรายการกับทางสถานีเป็นประจา ผู้วิจัยจึงเลือกเด็กทุกคนในจานวน
19 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2) ครูผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัยคัดเลือกจากตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบจากการเป็นผู้ดูแลเด็กที่
เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ ซึ่งครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มีจานวน 3 คน จากโรงเรียน 5 แห่ง สาเหตุที่ครู
มีจานวนเพียง 3 คน เนื่องจากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) ซึ่งเป็น 1 ใน 5
โรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูล ผู้อานวยการโรงเรียนรับผิดชอบดูแลนักเรียนโดยตรง และครูจาก
โรงเรียน 1 แห่งปฏิเสธการให้สัมภาษณ์
3) ในส่วนของผู้อานวยการโรงเรียน ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากตาแหน่งบริหารงาน
สูงสุดของโรงเรียนและเป็นผู้สนับสนุนเด็กให้มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุโดยให้ครูผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ดูแล ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียน มีจานวน 5 คน
อนึ่ง รวมจานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสิ้น 28 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1) ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง
และผู้บริหารสถานี จัดโครงการให้เด็กในพื้นที่อาเภอไทรน้อยได้มีบทบาทในการจัดรายการวิทยุ โดย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในประเด็นบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ รูปแบบ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการของเด็ก และปัจจัยอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดรายการวิทยุ คือ
(1) นายโกมล จิรัฐติกาลนนท์ ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ FM 107.50 MHz
2) กลุ่มเด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ สัมภาษณ์ในประเด็นบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการจัดรายการและรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการ จานวน 19 คน
ได้แก่
(1) เด็กหญิงพิชญาภัค หาญชัยภูมิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(2) เด็กหญิงรัญชิดา ราชมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(3) เด็กชายภัทรพิสิฐ อุทธา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(4) เด็กหญิงจิรัชยา ภู่ทวี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(5) เด็กหญิงกาไร
เงินงาม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(6) เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(7) เด็กชายวรโชติ
หอมหวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(8) เด็กหญิงณัฐิดา
สุขใจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(9) เด็กหญิงจิราพัชร ตาสาม
(10) เด็กหญิงชุตินันท์ กระโจมทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(11) เด็กชายธีรภัทร
แก้วชุ่มเชื้อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(12) เด็กชายฑิฆัมพร ชนะกาล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(13) เด็กหญิงเพชรดา จันทร์แก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(14) เด็กหญิงอริสา
นิลพลอย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(15) เด็กหญิงศศิธร
ชาตรีนันท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(16) เด็กหญิงณัฐพร
สมเขาใหญ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(17) เด็กหญิงสุชาดา ปาปะเกา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(18) เด็กชายวาที
บุญน้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(19) เด็กหญิงน้าเพชร ภูมะลิ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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จะสังเกตเห็นว่า กลุ่มเด็กที่เข้าไปร่วมจัดรายการวิทยุ จานวน 19 คน อยู่ในช่วงอายุ 9 - 14
ปี ซึ่งกาลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่จุดน่าสนใจ คือ เด็กที่
จัดรายการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่า สาเหตุที่เด็กส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับ
เด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ กระจายข่าวเฉพาะโรงเรียนภาครัฐในสังกัด ศูนย์
เครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อยเท่านั้น ซึ่งโรงเรียน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา การที่ ค รู จ ะส่ ง เด็ ก ชั้ น ป ระถมศึ ก ษาตอนต้ น คื อ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ร่วมจัดรายการจึงมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังเด็กเกินไป
นอกจากนี้ กลุ่ มเป้าหมายของผู้ เข้ารับการอบรม คือ เด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครู
ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ จึงเลือกเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด
เพราะกาลังศึกษาอยู่ในระดับกลางของช่วงชั้น ระหว่าง ป.4 – ป.6 หากนาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาจัดรายการ เกรงว่ายังเป็นเด็กที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ด้วยมีอายุน้อย บางคน
อาจยังไม่สามารถปรับตัวในด้านการเรียนได้หากให้ร่วมทากิจกรรมควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันหากนา
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมจัดรายการก็อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นช่วงหัว
เลี้ ย วหั ว ต่อที่นั กเรี ย นระดับ ชั้น นี้ จะต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อย้ายโรงเรียนไปศึกษาต่อในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (โกมล จิรัฐติกาลนนท์; ปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์; สมบัติ ถินน้อย, สัมภาษณ์, 18
มีนาคม 2560)
3) กลุ่มครูผู้รับผิดชอบ สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นรูปแบบการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ และปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดรายการ เนื่องจากเป็นผู้
คัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการอบรม ทาหน้าที่ประสานงานกับทางสถานีวิทยุ ดูแลเด็กนักเรียน
ที่เข้ามาร่วมจัดรายการวิทยุ และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดรายการวิทยุของเด็ก จานวน
3 คน ได้แก่
(1) นายสมพร
สุทธิประภา
(2) นายสุจริต
พุ่มไม้
(3) นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
4) กลุ่ มผู้อานวยการโรงเรียนต้นสังกัดของเด็กนักเรียน ซึ่งมีบทบาทและอานาจ
เหนือกว่าครูผู้รับผิดชอบ สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ
เด็กในการจัดรายการวิทยุ และปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดรายการ เนื่ องจากเป็นผู้อนุญาตและ
สนับสนุนให้เด็กในสังกัดเข้าร่วมจัดรายการวิทยุ จานวน 5 คน ได้แก่
(1) นายสมบัติ
ถินน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง)
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(2) นางสุภาวดี
จิรภาสพงศา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
(3) นางสาวสายใจ
พุ่มถาวร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศรี
(4) นางสิดาพัณณ์
วิมุกติบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
(5) ดร.อมลวรรณ
ศรีประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

3.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้วยประเด็นคาถาม
ปลายเปิด (Open ended question) โดยการบันทึกเสียง เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อนามา
อธิบายปัญหานาวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับคาถามนาวิจัย
คาถามนาวิจัย

เครื่องมือ

ข้อมูลที่ได้รับ

ข้อ 1 : บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วน - การสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ - ที่ ม าของเด็ ก ในการมาจั ด
ร่ ว มในการจั ด รายการวิ ท ยุ ข องเด็ ก ข้อมูลสาคัญ

รายการ

อ าเภอไทรน้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี อ ยู่ ใ น - การสั ง เกตแบบมี - เหตุผลที่ต้องการมีส่วนร่วมใน
ระดับใด

ส่วนร่วม

การจัดรายการวิทยุ
- ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กใน
การผลิตรายการกับทางสถานี
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
คาถามนาวิจัย

เครื่องมือ

ข้อมูลที่ได้รับ

ข้อ 2 : การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการ - การสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ - ประโ ย ช น์ ด้ า นก ารพั ฒ น า
จัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย ข้อมูลสาคัญ

ศั ก ยภาพจากการให้ เ ด็ ก มี ส่ ว น

จั ง หวั ด นนทบุ รี เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลการ

ร่วมในการจัดรายการวิทยุ

พัฒนาเด็กอย่างไร
ข้อ 3 : มีปัญหาใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อ - การสัมภาษณ์ผู้ให้ - ปั ญ หา ผลกระทบจากการ
การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ข้อมูลสาคัญ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัด

รายการวิ ท ยุ ข องเด็ ก อ าเภอไทรน้ อ ย

รายการวิทยุของเด็ก

จังหวัดนนทบุรี

3.4.1 คาถามนาวิจัยข้อ 1 : บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของ
เด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับใด
จากคาถามนาวิจัยข้อ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเด็กในชุมชนโดย
ใช้หลักการผลิตสื่อเป็นเกณฑ์ เพื่อนามาเป็นพื้นฐานศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัด
รายการวิทยุ ในฐานะผู้รับสาร ผู้ส่งสาร ผู้ผลิต หรือผู้ร่วมผลิต ผู้มีส่วนร่วม และผู้วางแผนและกาหนด
นโยบาย โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.4.1.1 การสังเกต
การสังเกตเพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริง จากการร่วมอยู่ในการจัดรายการ
วิทยุของเด็ก ให้คาปรึกษาการจัดรายการ สังเกตในส่วนของกระบวนการการผลิตรายการและการทา
หน้าที่ในรายการของเด็ก การเขียนบทรายการ (Script) การแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเด็ก
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3.4.1.2 การสัมภาษณ์เด็กที่ร่วมผลิตรายการและผู้อานวยการสถานีวิทยุ
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ เด็กที่ร่วมจัดรายการวิทยุและผู้อานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุผ่านมุมมอง
ของเด็กในพื้นที่ที่ร่วมจัดรายการ และมุมมองของผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชน โดยมีประเด็นคาถาม
สัมภาษณ์ ดังนี้
(1) เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในจัดรายการวิทยุที่สถานีได้อย่างไร
(2) เหตุผลใดจึงอยากให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุชุมชน
(3) ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ
- การจัดรายการในแต่ละครั้งเตรียมตัวในการคิดประเด็น หาข้อมูล
หรือเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
- ข้ อ มูล และเพลงที่ น ามาออกอากาศมี ที่ม าอย่า งไร ใครสื บ ค้ น
จัดเตรียม และข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจากครูผู้รับผิดชอบ ผู้อานวยการโรงเรียน หรือ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุหรือไม่
- ใครเป็นผู้เขียนบทรายการ (Script)
- ในการจัดรายการวิทยุ เด็กในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
- สถานีเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทาอะไรบ้างในการจัดรายการ
3.4.2 คาถามนาวิจัยข้อ 2 : การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เกิดประสิทธิผลการพัฒนาต่อเด็กอย่างไร
จากคาถามนาวิจัยข้อ 2 ผู้วิจัยศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็กจากการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย
ด้านการจัดรายการวิทยุ ด้านการเรียน และด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
3.4.2.1 การสัมภาษณ์
สั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เด็ ก ที่ ร่ ว มจั ด รายการวิ ท ยุ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เพื่อสอบถามถึงผลที่เกิดกับ
เด็กในด้านการพัฒนาศักยภาพจากการที่เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ โดยมีประเด็นคาถาม
สัมภาษณ์ ดังนี้
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(1) การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุเป็นประโยชน์หรือพัฒนาศักยภาพ
เด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้อย่างไรบ้าง

- ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย
- ด้านการจัดรายการวิทยุ
- ด้านการเรียน
- ด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.4.3 คาถามนาวิจัยข้อ 3 : มีปัญหาใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
จากคาถามนาวิจัยข้อ 3 ผู้วิจัยได้ค้นหาว่าปัญหาใดที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดรายการวิทยุของเด็ก ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หมายถึง ปัญหา สิ่งที่เป็นข้อจากัด หรือผลกระทบ
ที่เกิดในกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก จาแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร บุคคลในที่นี้ หมายถึง เด็กนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดรายการวิทยุ ครูหรือผู้อานวยการโรงเรียน และผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ส่วนทรัพยากร หมายถึง สถานที่ห้องส่งของสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเครื่องมืออุปกรณ์จัด
รายการวิทยุ ซึ่งจาแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ปัญหาที่ เกิดจากเด็ก ปัญหาที่เกิดจากครู
ผู้รับผิดชอบ และปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุ
2) ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ ได้แก่ กระทบต่อเวลาเรียนของเด็ก และ
กระทบต่อเวลาทางานของครู
โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
3.4.3.1 การสัมภาษณ์
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ ผู้อานวยการโรงเรียนที่ส่งเด็กนักเรียนในสังกัดเข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดรายการวิทยุ และผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยมีประเด็นคาถาม
สัมภาษณ์ ดังนี้
(1) มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่เกิดจากเด็ก
(2) มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่เกิดจากครูผู้รับผิดชอบ
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(3) มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างที่เกิดจากสถานีวิทยุ
(4) มีปัญหาหรืออุปสรรคด้านเวลาในการที่เด็กมาจัดรายการวิทยุหรือไม่
อย่างไร

3.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้วางแผนระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บ
ข้อมูล รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มี
รายละเอียดดังนี้
ธันวาคม - มกราคม
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการของเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ คือ เด็กที่ร่วมจัดรายการและครูผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์
การสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เด็ ก ที่ ร่ ว มจั ด รายการและครู
ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุ มชนไทร
น้อยเรดิโอ และผู้อานวยการโรงเรียนที่ผู้วิจัยคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

3.6 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลให้แก่งานวิจัย “การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่
โดยนาผลข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมาตรวจสอบข้อมูลใน 3 มิติ ได้แก่ เวลา
สถานที่ และบุคคล ดังนี้
มิติ เวลา เป็ น การตรวจสอบข้อ มู ล ประเด็น บทบาทการสื่ อ สารแบบมีส่ ว นร่ ว มในการจั ด
รายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อต่างเวลากันข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ด้วย
การสังเกตและการสัมภาษณ์กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการของเด็กที่ดาเนิน
รายการร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอในวันหนึ่งได้ผลเป็นอย่างไร เมื่อสังเกตและสัมภาษณ์ใน
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อีกวันหนึ่งหรือวันอื่น ๆ ผลด้านบทบาทกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการของเด็ก
จะยังคงเดิมหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่
มิติสถานที่ เป็นการตรวจสอบข้อมูลประเด็นบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หากต่างสถานที่กันข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ ก่ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด รายการวิ ท ยุ ครู
ผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการโรงเรียน ณ สถานีวิทยุ ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เมื่อสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
ข้อมูลการตอบคาถามยังเหมือนเดิมหรือไม่
มิติบุคคล เป็นการตรวจสอบข้อมูลใน 3 ประเด็น ได้แก่ บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุของเด็ก ประสิทธิผลการพัฒนาเด็กจากการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ และ
อุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก ว่าข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มบุคคล จะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนี้
(1) ประเด็นบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญระหว่างผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิ
โอกับเด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลบทบาทในการจัดรายการวิทยุของเด็กว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างกลุ่มคนจะได้ข้อมูลคล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่
(2) ประเด็นประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจั ดรายการวิทยุ ของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สั มภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญระหว่าง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและครูหรือผู้อานวยการโรงเรียนกับเด็ก เพื่อตรวจสอบว่า
หากผู้ให้สัมภาษณ์ต่างกลุ่มคนจะได้ข้อมูลคล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่
(3) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญระหว่างผู้อานวยการสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอกับครูและผู้อานวยการโรงเรี ยน เพื่อตรวจสอบว่าหากผู้ให้สัมภาษณ์ต่างกลุ่มคน
จะได้ ข้ อ มู ล ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด รายการวิ ท ยุ ข องเด็ ก ที่
คล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกันหรือไม่
ทั้งนี้ น าผลข้ อมูล ทั้ งหมดในแต่ล ะประเด็นมาสรุป รวมแล้ ว เปรี ยบเที ยบความสอดคล้ อ ง
รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็น ที่สาคัญให้ มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์และครอบคลุ มประเด็นคาถามนาวิจัยที่
กาหนด
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ตามหลั กการวิจั ย เชิงคุณภาพแล้ ว การวิเคราะห์ ข้อมูล วิจัย การสื่ อสารแบบมีส่ ว นร่ว มในการจั ด
รายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการ
อธิบาย อภิปรายผลบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ รูปแบบการสื่อสารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มของเด็ก และปั ญหาหรื ออุ ปสรรคในการจัด รายการวิทยุ ของเด็ ก ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ตาม
วัตถุประสงค์งานวิจัย 3 ข้อที่ศึกษา คือ
1) เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 4
ผลการวิจัย
วิจัย “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี” เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์
บุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ซึ่ งแบ่งประเภทผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน ครู จํานวน 3 คน และ
เด็ก จํานวน 19 คน ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ FM 107.50 MHz จํานวน 1 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 28 คน โดยผลวิจัย
แบ่งตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจั ด
รายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4.1 บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
ผู้วิจัยศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมี 2 กลุ่มประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ และเด็ก
โดยสัมภาษณ์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ที่มาของการได้เข้ามาจัดรายการวิทยุที่สถานี 2) เหตุผลที่
ต้องการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุชุมชน 3) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ ที่มาของข้อมูลและเพลงที่เด็กนํามา
ออกอากาศและการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานี
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ที่มาของบทรายการ (Script) การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่มของเด็ก และการมีส่วนร่วมของเด็ก
ในการจัดรายการที่สถานีเปิดโอกาสให้ทํา
4.1.1 ที่มาของการได้เข้ามาจัดรายการวิทยุที่สถานี
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุได้ด้วย
กระบวนการ 2 วิธี เรี ย งตามลํ าดับจากที่พบมากที่สุ ดไปน้อยที่สุ ด คือ 1) ครูผู้ รับผิ ดชอบและ
ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและชั ก ชวน 2) เด็ ก สมั ค รเองแล้ ว ผ่ า นการคั ด เลื อ กจากครู
ผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน
1) ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกและชักชวน
ผลการสั มภาษณ์ ผู้ อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโ อและเด็ก ได้ให้ ข้อมูล ไปใน
ลักษณะเดียวกัน คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนแต่ละแห่งในพื้นที่อําเภอไทรน้อยและครูที่ทราบข่าวการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อ เด็กกํากับ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้แก่เด็กในโรงเรียนทราบ ด้วยการชักชวนเด็กที่เป็นผู้นําทํากิจกรรมของโรงเรียนหรือ
เป็นเด็กที่จัดเสียงตามสายและเปิดรับสมัครเด็กที่สนใจ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนแต่
ละแห่งเข้าร่วมอบรมและร่วมจัดรายการวิทยุ แล้ว ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียนจึงเสนอ
รายชื่อเด็กมายังผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่าหลังจากผู้อํานวยการ
สถานีประชาสัมพันธ์โครงการไปยั ง นายสมบัติ ถินน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนท
ทิว ากรราษฎร์ บํ ารุ ง ) จากนั้ น ผู้ อํา นวยการโรงเรียนนําไปประชุมและแจ้ งข่า วให้ แก่ผู้ อํ านวยการ
โรงเรี ยนภาครัฐ ในสั งกัดศูน ย์ เครื อข่ายสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
อําเภอไทรน้อยทราบ ครูและผู้อํานวยการโรงเรียนจะดําเนินการคัดเลือกเด็ก แล้วส่งรายชื่อเด็กที่จะ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนมายังสถานี เมื่อผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจึงจะได้ร่วมจัดรายการวิทยุกับทางสถานี
“ก็รู้จักกับ ผอ.สมบัติ ถินน้อย อยู่แล้ว เลยให้ ผอ. เอาเรื่องเข้าที่ประชุม
โรงเรียนเครือข่ายอําเภอไทรน้อย กระจายข่าวให้ว่า สสดย. (สมาคมวิทยุ
และสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน) เขาจะมาจัดอบรม อบรมเสร็จก็เอาเด็กมาจัด
รายการจริงที่คลื่น ได้ลองทํา ครูเขาก็จะคัดเลือกเด็กมา ส่งรายชื่อเด็กที่จะ
เข้าอบรมมาให้” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ให้ข้อมูลตรงกับผู้อํานวยการสถานี
วิทยุ ชุมชนไทรน้ อยเรดิโ อ โดยเด็กเกือบทั้งหมดจํานวน 16 คน ในจํานวน 19 คน เป็นเด็ก ที่
ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบคัดเลือกและชักชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุมากที่สุด ด้วยการแจ้งข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้
จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกํากับให้เด็กทราบ พร้อมทั้งแจ้งว่าจะส่งไปเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน แล้ว
จึงให้เด็กลงรายชื่อของตนเองไว้ ซึ่งเด็กที่ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเลือกนั้นเป็นเด็กที่มี
ความประพฤติดี กล้าแสดงออกหรือทํากิจกรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับเสียงตามสาย เป็นผู้นํานักเรียนทํา
กิจกรรมหน้ าเสาธง งานประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพูด ดังข้อมูลสั มภาษณ์
ต่อไปนี้
“ครูเลือกมา หนูเคยจัดเสียงตามสาย ครูชวน ครูเลือกมาว่าใครบ้าง บอก
ก่อนและมาเขียนชื่อ ครูบอกหนูก่อนว่าจะส่ งไปอบรม” (กําไร เงินงาม,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“คุณครูเลือกมาค่ะ ครูไปชวนมาค่ะ ครูเลือกมาเลยว่ามีใครบ้าง” (จิรัชยา
ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ครูเขาบอกว่าจะมีอบรมค่ะ แล้วก็ให้พวกหนูมา เขาไปชวนโดยตรงค่ะ
ตอนแรกไปอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะ แล้ว
ก็มีโอกาสได้มาจัดรายการที่นี่ค่ะ” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ครูเขามาชวนครับ” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะ ครูเขาก็ชวนไป” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์,
16 ธันวาคม 2559)
“ครูเลือก อยู่ ๆ ครูก็มาเรียกในห้องประชุม เข้าไปทํางานที่ห้องประชุม ครู
ก็เรียกไปสถานี ไปอบรม” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
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“ครูเลือกมา เพราะตอนไปอบรมน่าจะมีเล่มเกมค่ะเลยเรียกมา แต่ไม่ค่อย
ถนัดจัดรายการเป็นคนไม่ค่อยชอบพูด” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“ผมได้เข้ามาจัดรายการวิทยุที่นี่ ได้รับการสนับสนุนจากครู ถามนักเรียนที่
สนใจ ตัวผมเป็นคนช่างพูดช่างคุยอยู่แล้วก็ชอบ ทําให้ผมได้มาร่วมกิจกรรม
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนจาก
สสดย. (สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน) เมื่ออบรมแล้วก็มาปฏิบัติ
จริงที่ไทรน้อยเรดิโอ” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ครูพาเข้า ครูมีการคัดเลือกในโรงเรียน ครูส้ม (ครูวิชาภาษาไทย) และครู
สุจริต พุ่มไม้ เป็นคนเลือก” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“ครูเรียก ครูเขาเลือกหนูไปอบรม หนูได้อบรมและมาจัดรายการที่นี่ ” (ชุ
ตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ครูเรียกมา รู้สึกดีใจที่โรงเรียนเลือกมา ก็มีหลายคนที่มีความสามารถ แต่
โรงเรียนเขาเลือกเราเข้ามาก็จะทําให้ดีที่สุด” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์
, 19 มกราคม 2560)
“ครู เ ขาเลื อ กมา เลื อ กคนที่ เ ป็ น คณะกรรมการนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ฝ่ า ยที่
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย พูดหน้าเสาธงที่โรงเรียน ทํา
กิจกรรมและเป็นแกนนําสภานักเรียนพูดเสียงตามสายในโรงเรียนอยู่แล้ว
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ
, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“หนูชื่นชอบในการจัดรายการ เช่น หนูชอบพูด ครูกิ๋วที่สอนรํามาถามหนู
กับเพื่อนอีกคนว่าจะไปจัดรายการวิทยุวิทยุไหม หนูตอบว่าไป ครูบอกให้
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อบรมวัน เสาร์ อาทิตย์ หนูก็มา” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์ , 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“เลือกคนมีความสามารถ กล้าแสดงออก เลือกหน้าเสาธง เข้าแถวอยู่เขาก็
มาเรียก” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ครูเลือกไป ครูเดินมาเรียกหน้าเสาธง” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15
มีนาคม 2560)
“ครูเลือกไป เอาคนกล้าแสดงออก เรียกที่หน้าแถวตอนเรียนเนตรนารี”
(สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
2) เด็กสมัครเองแล้วผ่านการคัดเลือกจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ให้ข้อมูลใกล้เคียงกัน
คือ จากคําให้สัมภาษณ์ของผู้อํานวยการสถานีข้างต้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกํากับ ไปยัง ผอ.สมบัติ ถินน้อย เพื่อ
นํ า ไปประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นภาครั ฐ ในสั ง กั ด ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อําเภอไทรน้อยทราบ เพื่อส่งรายชื่อเด็กในโรงเรียนของตนเข้า
ร่วมการอบรมและร่วมจัดรายการวิทยุ ซึ่งกระบวนการเสนอรายชื่อเด็กนั้น นอกจากครูผู้รับผิดชอบ
และผู้อํานวยการโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมการอบรมแล้ว ยังเปิดรับสมัครเด็ก
ในโรงเรียนที่สนใจเข้าอบรมและจัดรายการวิทยุให้ร่วมรับการคัดเลือกอีกด้วย
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เด็กจํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ
ด้วยตัวเอง จากการประชาสัมพันธ์ของครูผู้รับผิดชอบ ด้วยความสนใจในโอกาสที่จะได้จัดรายการวิทยุ
จึงตัดสินใจสมัคร และได้รับการคัดเลือกจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียนให้ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ โดยครูคัดเลือกจากการมีความสามารถในการพูดและความสนใจจริง
จากการซักถาม
“ครูให้อาสาสมัคร เพราะหนูอยากพูดเหมือนกันก็เลยยกมือและไปลงชื่อ
ตอนยกมือเฉพาะห้องหนูมสี ามคน มีหนู มีหอม มีออม ครูเขาเลือกสองคน

83

ในห้องและห้องอื่นก็ตามไปด้วย มี ห้าคนก็ตัดเหลือสามคน อีกสองคนเป็น
น้อง ป.สี่” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ครูบอกว่าใครพูดเก่งให้สมัคร ให้เขียนชื่อไป ครูก็เลือกให้เขียนชื่อและให้
ไปอบรม” (เพชรดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ผอ. ประกาศว่าใครสนใจไปจัดวิทยุการสื่อสาร สสดย. (สมาคมวิทยุและ
สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชน) ให้เสาร์อาทิตย์มาอบรม ของโรงเรียนเราครั้งแรก
ก็มีคนสนใจเยอะส่วนมากเป็นคนพูดเก่ง ๆ และ ผอ. เลือก บอกว่าชุดนี้ไป
จัดรายการ เขาคัดเลือกคนที่สนใจ ก็ได้ไปกันสามคน” (ศศิธร ชาตรีนันท์,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็นไปในทํานองเดียวกันกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้วิจัย พบว่า เด็กที่ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียนเสนอรายชื่อให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกํากับ และร่วมจัดรายการ
วิทยุ โดยเฉพาะเด็กที่ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียนคัดเลือกและชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออก ใช้อุปกรณ์กระจายเสียงได้คล่องแคล่ว มีศักยภาพด้านการพูด การเล่า
เรื่อง เล่านิทาน ได้น่าฟังชวนติดตาม มีทักษะการใช้น้ําเสียงได้เหมาะสมกับเนื้อความ อ่านคําและใช้
ภาษาได้ค่อนข้างถูกต้อง สามารถจัดรายการวิทยุได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีทักษะและประสบการณ์
ด้านการทํากิจกรรมการใช้เสียงและประชาสัมพันธ์ ทั้งเป็นผู้นําทํากิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
จัดเสียงตามสายหรือเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันต่าง ๆ เป็นภูมิหลั งอยู่
แล้ว ขณะเดียวกันเด็กจํานวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลื อกจากการสมัครเข้าร่วมโครงการแม้อาจไม่มี
ทักษะและประสบการณ์ในการจัดรายการเท่าเด็กกลุ่มที่ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน
คัดเลือกและชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ แต่เด็กให้ความสนใจและตั้งใจในการจัดรายการ เห็นได้จาก
การพยายามฝึกฝนตนเองในการใช้น้ําเสียง การอ่านคําให้ถูกต้อง การพูดในรายการให้เป็นธรรมชาติ
และสามารถทําหน้าที่ในการจัดรายการร่วมกับเพื่อนในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันได้เป็นอย่างดี
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4.1.2 เหตุผลทีเ่ ข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุชุมชน
ผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า เหตุผลที่เด็กตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุ มี 4 สาเหตุ เรียงตามลําดับจากที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) ฝึกประสบการณ์การ
จัดรายการวิทยุ 2) ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน 3) ต้องการมีเพื่อนใหม่ และ 4)
ครูเลือก
1) ฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก สอดคล้องกัน คือ เหตุผลที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ชุมชน เพื่อต้องการได้ฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เหตุที่ให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการจัดรายการวิทยุ เนื่องจากต้องการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ ที่กําหนดให้ ผังรายการสถานีวิทยุชุมชนต้องมี
รายการเด็กและเยาวชนอย่างน้อยระยะเวลาวันละ 60 นาที อีกทั้งเป็นการทําการตลาดเพื่อสังคมซึ่ง
อาจทําให้ช่วยขยายฐานกลุ่มผู้ฟังเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น คือ ผลดีที่เกิดขึ้นกับเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้
ประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ ได้เปิดโลกทัศน์ให้ตนเองในกระบวนการการจัดรายการวิทยุจากการ
ทดลองทํ า เอง เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นงานวิ ท ยุ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มหาข้ อ มู ล
บรรยากาศในห้องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานี การฝึก พูด การจัดรายการ การควบคุมอุปกรณ์
กระจายเสียง การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการจัดรายการ ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ได้ค้นหาความถนัดในตัวเองและเป็นอาชีพในอนาคตได้ ดังคําให้สัมภาษณ์
“ต้องมีรายการสํ าหรับเด็กและเยาวชนหนึ่ง ชั่วโมงตามกฎกติกา กสทช.
(คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) มันเป็นข้อดีว่า คือเราทําตามกฎของ กสทช. ยังไงก็
ต้องทํา บางคลื่นมีผังเฉพาะเป็นหนังสือ เป็นกระดาษ ปฏิบัติไม่มี ให้เด็กมา
จัดส่วนหนึ่ง CSR ของเรา ผู้ฟังมากขึ้น กลุ่มผู้ ฟังมากขึ้น แต่ละโรงเรียนมี
การแข่งขันเด็กมาจัดรายการ ครูฟังแล้ว ถ้าเปิดที่โรงเรียนครูก็ฟังหมด พ่อ
แม่ปู่ย่าตายายก็ฟังที่บ้าน เครดิตมันสูงขึ้น ไม่มีอะไรเสีย สมควรทํา เด็กเขา
ได้เปิดโลกของเขาว่าเขาชอบไหม ชอบตรงนี้หรือเปล่า อนาคตจะเป็นยังไง
เราสามารถปูเขาได้ส่วนหนึ่ ง เขาได้มาเห็นว่าการจัดรายการวิ ทยุอย่างไร
จัดอย่างไร เครื่องมือใช้เป็นไหม แหล่งข้อมูลหาอย่างไร ประสบการณ์ใน

85

ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง การใช้อุปกรณ์ การออกอากาศทั้งหมดปฏิบัติจริง
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเขาสามารถแก้ไขได้ในรายการ ประสบการณ์ที่เรียนรู้นี้
ไม่มีที่ไหนทํา ไม่มีที่ไหนให้ โอกาสเข้ามาแบบนี้ ในนนทบุรีนะ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมทั้งหมด ถ้าเป็นที่อื่นคุณก็พูดอย่างเดียว อุปกรณ์เขาไม่ให้ยุ่งอยู่แล้ว
ของเราคุณ ต้องเป็ นเอง ถ้ าเราให้ เ ขามากที่ สุ ด เราก็เ บา เขาต้อ งทํา ได้ ”
(โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ครูผู้ รับ ผิดชอบและผู้ อํานวยการโรงเรียน พบว่า ครูผู้ รับผิ ดชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียนทั้งหมด ในจํานวน 7 คน ให้สัมภาษณ์เป็นไปทางเดียวกันกับผู้อํานวยการสถานี
วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ซึ่งสาเหตุที่ครูและผู้อํานวยการโรงเรียนต้องการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุ เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์การจัดรายการวิทยุและพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่ง
แปลกใหม่ที่ไม่มีในวิชาเรียนและเป็นการเรียนรู้นอกตํารา ทําให้เด็กรู้จักการผลิตรายการวิทยุมากขึ้น
จากการสัมผัสโดยตรงด้วยการลงมือปฏิบั ติจริง เมื่อเด็กได้แสดงออก กล้าคิดกล้าทํา วิเคราะห์ในสิ่งที่
ถูกต้อง เหมาะสม นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
ค้นพบทักษะความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ดังคําให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับ อย่า งเขาฝึกเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่าง
เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ เห็นแต่ฟังวิทยุเออเป็นยังไง เปิดแล้ว
ทําไมอยู่ ๆ มันมีเสี ยง มาในอากาศได้ อย่างไร อย่างนี้ เด็กก็ได้รู้ว่าเขามี
ระบบนี้ อย่ า งนี้ ๆ เสี ย งถึ ง มาตามวิ ท ยุ ไ ด้ ค รั บ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนก็ เ ป็ น
กระบอกเสียงครับ กระบอกเสียงบอกเล่าความเดือดร้อนของประชาชนได้
ส่ ว นหนึ่ ง แต่ ถ ามว่ า ทั้ ง หมดไหม ก็ ไ ม่ เพราะตอนนี้ มี ก ฎหมายควบคุ ม
เยอะแยะมากมายนะ ต้องมีการคัดกรอง กลั่นกรองอยู่ ก็บอกได้ส่วนหนึ่ง
เท่านั้นแหล่ะครับ” (สุจริต พุ่มไม้, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เขาให้เด็กมาจัดรายการ ก็เป็นแนวหนึ่งที่ว่าเด็กได้แสดงออก ได้เจอกับ
ประสบการณ์จริงในชีวิต แล้วก็สามารถไปจัดทําได้ในโรงเรียนเลย ก็เลย
อยากให้ทํา มีความต้องการเหมือนกันว่าให้เด็กจะได้ทําสื่อ ได้ประสบการณ์
จริง ๆ จากสถานีจริง ๆ ดีนะครับ ถือว่าดีตรงที่ว่า หนึ่งเด็กที่ออกมาในการ
ขยายเสียงนี้คอื เด็กคนอื่นเขาได้รับฟังกันเหมือนกับว่าทําไมในชุมชนนี้ หนึ่ง

86

เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเด็ก สองเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน สามเด็ก
ได้แสดงออก แล้ว สิ่งที่สําคัญ คือ เมื่อได้รับฟังแล้วคนอื่นเขา เด็กอื่นเขา
เหมือนกับได้ฟังเพื่อนตัวเองแล้วก็รับรู้ไปกับเพื่อน” (สมพร สุทธิประภา,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับ การเรียนไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
มองครูแก่ ๆ ถ้าคิดอย่างนั้นครูเป็นครูเมื่อร้อยปีที่แล้ว วันนี้การเรียนรู้ต้อง
ให้เด็กได้เสริมทักษะชีวิตจริง ๆ คุณออกไปในสังคมต้องเจออันนี้แน่ ไม่ ใช่
เจอแต่ห้องสี่เหลี่ยม ครูแก่ ๆ นั่งหน้ากระดาน มันไม่ใช่ ปัญหาประเทศไทย
แก้ไม่ตกทุกวันนี้ เราพัฒนาคนไม่ทันสภาพการเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ต้องคิด
ใหม่ ทําใหม่ จริง ๆ หลักสูตรทํามาดี ถูกต้องแล้ว พรบ.การศึกษามาตรา
ยี่สิบสี่วงเล็บหก แนวทางการศึกษา อย่างผมพามาเขาอาจจะไมได้เรียน
อ่าน เขียน อันนั้นเรียนเมื่อไรก็ได้ ถามว่าประสบการณ์โอกาสที่เขาจะได้มา
สัมผัสตรงนี้ไม่มี และเวลาจบไปแล้ว เลยไปแล้ว กิจกรรมตรงนี้ช่วงเวลานี้
มาแก้ไขให้เขาได้ไหม ชดเชยได้ไหม ก็ไม่ได้ แต่หนังสืออ่านเมื่อไรก็ได้ นี่คือ
ความคิดของคนยุคใหม่ ต้องคิดใหม่ เพราะได้ประสบการณ์หลายอย่าง ผม
มีความคิดอยากให้ เด็กของเรากล้ าแสดงออกนี่แน่นอน จะเห็ นจากการ
อบรม เขาจะพัฒนาเรื่องความกล้าแสดงออก พัฒนาความคิด วิเคราะห์
และรู้จักสังเกต คืออนาคตเขาต้องเจอแน่สภาพสังคมเปลี่ยนเช่นนี้ ไม่ต้อง
อนาคต วันนี้ก็เจอแล้ว เขาจะได้เรียนรู้และปรับตัวพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ทักษะชีวิต สังเกต สื่อสาร การพูดจา การเสนอแนะ เด็กไทยต้องยอมรับว่า
นี่คือเรื่องจริง เดิมไม่ค่อยใส่ใจ ผู้ใหญ่ไทยก็ไม่กล้าพูด การประชุมจะสังเกต
ดูจะฟังแล้วพอออกนอกห้องประชุมเสียงเจี๊ยวจ๊าวมาเลย นี่คือสิ่งที่เราต้อง
แก้ไข โอเคนี่เป็นจุดเล็ก ๆ ที่ต้องการให้เด็กกล้าแสดงออก เราอาจจะไม่
คาดหวังมากมาย แต่อย่างน้อยก็ทําให้จุดประกายในตัวเด็ก ต่อไปเขาอยู่ใน
สังคมอาจจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ประสบการณ์นี้ไปใช้ในชีวิตเขาในการช่วย
สังคมและอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ มันก็มีส่วนทําให้สังคมได้ยินและ
ได้ ท ราบสภาพที่ เ ขาอาจจะมองว่ า เป็ น เรื่ อ งธรรมดา แต่ บ างปั ญ หามั น
กระทบแล้วบางทีรุนแรงถึงขั้นมาเสียใจทีหลัง ก็ใช้กระบวนการนี้ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาชีวิตเขาได้ ” (สมบัติ ถินน้อย, สัมภาษณ์,
18 มกราคม 2560)
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“ฝึ ก ทั ก ษะ มั น ไม่ ใ ช่ เ ด็ ก ทุ ก คนที่ จ ะได้ รั บ โอกาสนี้ แล้ ว มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ทุ ก
โรงเรียน หรือมีมาบ่อย ๆ เมื่อมีโอกาสหยิบยื่นมาก็อยากให้เด็กที่เขาชอบ
ให้เขาได้ไปลองใช้อุปกรณ์ ให้เขาไปลองพูด แล้วพอไปอย่างเนี่ย บางครั้งมี
ข้ อ ผิ ด พลาด มั น ได้ ป ระสบการณ์ ก็ จ ะไปปรั บ ปรุ ง เพราะว่ า งานพู ด ไม่
จําเป็นต้องพูดกับวิทยุ ใช้พูดหน้าห้ องก็ได้ พูดนําเสนอเขาก็ได้ ซึ่งมันใช้
ต่อไปเรื่อย ๆ จนเขาทํางาน มันก็ช่วยได้นะคะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคนเปิดฟัง
เยอะแค่ไหน ถ้าพูดไปไม่มีคนฟัง คนรับรู้ก็จะน้อย” (ปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์,
สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายที่เขาสามารถนํามาใช้ในเรื่องการเรียน
ของเขา อย่างเช่น เขาไปมาและทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นและภาวะ
ผู้นําและการแสดงออกในการนําเสนอผลงานและชิ้นงาน เพราะเด็กพวกนี้
เป็นเด็กที่เราให้เป็นตัวแทนโรงเรียนอยู่แล้ว เวลาไปนําเสนอผลงานอะไรก็
จะเป็นเด็กพวกนี้ เขาก็จะมีเทคนิคในการพูดโน้มน้าวมากขึ้นที่จะเอามาใช้
ในชีวิตจริง ข้อดีก็คือผู้ใหญ่เขาอาจจะฉุกคิดขึ้นมาว่าจริง ๆ แล้วคนที่สําคัญ
ที่สุ ด ในการพั ฒ นาประเทศคือตั ว เล็ ก ๆ เหล่ านี้ เป็ นทรั พยากรที่ สํ าคั ญ
ขนาดว่ า คนตั ว เล็ ก ๆ ยั ง หั น มาสนใจในเรื่ อ งของชุม ชน เพราะฉะนั้ น ก็
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึ งเขาเข้ามา ก็จะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายที่
เขาสามารถนํามาใช้ในเรื่องการเรียนของเขา อย่างเช่น เขาไปมาและทักษะ
ในการสื่อสารกับคนอื่นและภาวะผู้นําและการแสดงออกในการนําเสนอ
ผลงานและชิ้นงาน เพราะเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่เราให้เป็นตัวแทนโรงเรียนอยู่
แล้ว เวลาไปนําเสนอผลงานอะไรก็จะเป็นเด็กพวกนี้ เขาก็จะมีเทคนิคใน
การพูดโน้มน้าวมากขึ้นที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริง ” (สุภาวดี จิรภาสพงศา,
สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เป็นสิ่งดีนะคะ คือจะได้รู้ว่าเขาถนัดอะไรและฝึกทักษะให้นักเรียน สมัย
ผอ. เป็นเด็กโอกาสแบบนี้ไม่เคยมาถึง เราไม่รู้ว่าการจัดรายการวิทยุทํา
อย่างไร รู้จักดีเจเพชรจ้าไหม เขาเก่งเพราะเขาฝึกและเชื่อว่าเขาทําได้ เขา
มาตัดต่อและทําโน่นนี่เองหมด เขาบอกว่าคัดเลือกจากหนึ่งพันคนเหลือคน
เดียวและเขาได้ เขาก็หากินด้วยการเป็นดีเจจนทุกวันนี้ ที่ ผอ.จะพูดคือ
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นักเรียนสามคนช่วยกัน ต้องฝึกทําให้ได้คนเดียวและเลือกเพลงด้วย แต่เรา
ยังเด็กได้แค่นี้กโ็ อเค เผื่อสักวันถ้าเด็ก ๆ เขาพัฒนาตัวเอง ก็มีโอกาสเป็นนัก
จัดรายการผู้ประกาศแถวหน้าก็ได้ ” (สิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร, สัมภาษณ์, 15
มีนาคม 2560)
“ตรงนี้ ผอ. คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับเขาที่จะใช้พัฒนาตัวเองได้ไม่มากก็
น้อย เด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการจากการสัมผัสการทํางานจริง
เป็นโอกาสของเขาที่เด็กน้อยคนนักจะได้ทํา อาจเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
อาชีพนักจัดรายการหรือผู้ประกาศได้” (อมลวรรณ ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์
, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 14 คน ในจํานวน 19 คน ให้เหตุผลที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดรายการวิทยุ คือ ต้องการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุมากที่สุด เนื่องจาก
อยากจัดรายการวิทยุ ชื่นชอบการจัดรายการ ฝึกทักษะการจัดรายการวิทยุ ฝึกการพูด การมีส่วนร่วม
ทางการสื่อสารในการจัดรายการวิทยุจึงเป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การมี
อาชีพนักจัดรายการและผู้ประกาศได้ ซึ่งข้อมูลของเด็กสอดคล้องกับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอและครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน ดังคําให้สัมภาษณ์
“อยากฝึกการพูด” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“จัดเพื่อเป็นอาชีพได้” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“หนูเป็นคนที่ชอบออกหน้าออกตาอย่างนี้ ชอบการจัดรายการอยู่แล้ว เป็น
คนชอบพูด อยากจัดรายการ เพราะตอนอยู่ที่บ้านเวลาหนูได้ของอะไรมาก็
ทํารีวิว แต่ไม่ได้เอาลงยูทูป (Youtube)” (ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์
, 19 มกราคม 2560)
“ผมเป็นคนชอบเรื่องการพูดและตัวเองฟังรายการวิทยุมาแต่เด็ก คุณยาย
จะเปิดให้ฟังทุกวันและชอบรายการวิทยุ เห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดี
เสริมสร้างให้เด็กเป็นเยาวชนของชาติก็เลือกมาจัดรายการ ภูมิใจมากครับ
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เพราะเพื่อน ๆ คนอื่นเขาไม่มีโอกาสเหมือนเรา เรามีโอกาสก็จะลองฝึกลอง
ทําเต็มที่ ได้รับความรู้ไปอีกแบบ เป็นโอกาสมาก” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เคยคิดว่าอยากจัดรายการวิท ยุ” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“หนูเป็นคนชอบพูด เวลาพูดหน้าเสาธงหนูก็เป็นคนพูด ก็แค่พูดเฉย ๆ นี่ก็
แค่พูด หนูอยากสื่อสารเรื่อย ๆ มันจะได้ออกรายการจริง ๆ คนฟังดูเยอะ”
(ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“อยากได้ความรู้เหมือนกัน ด้านภาษา ด้านการพูดเกี่ยวกับข่าว ประกาศ
ข่าว” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560
“ดีใจ ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ไปจัดรายการวิทยุ เป็นฝันเล็ก ๆ
ที่อยากจะไปจัดรายการวิทยุ อยากจัดรายการวิทยุชุมชน” (ธีรภัทร แก้วชุ่ม
เชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“รู้สึกดีใจและภูมิใจได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เหมือนเป็นแกนนํานักเรียน
ที่ได้ไปพูด คนอื่นอาจจะไม่ได้พูดมีเราได้พูด ดีใจทีเ่ ขามีคนเก่ง ๆ แต่เราเป็น
เด็กเราได้เข้าไปพูดด้วย ได้มีคนรู้จักเรามากขึ้น เวลาเราพูดเราก็แนะนํา
ตัว เองและเป็นชื่อเสี ยงให้ โ รงเรีย นด้ว ย สนุกและได้ความรู้ มีความกล้ า
แสดงออก จะมีข้ อคิดในเวลาพูดและให้ ปลุ ก ใจ” (เพชรดา จันทร์ แก้ว ,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ก็ถ้าเกิดสมมติเรามาครั้งแรก ถ้าเกิดครั้งสองเราได้มาอีก เราก็จะคล่อง
กว่านี้ครับ ได้ฝึกฝนตัวเองครับ” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
“อยากเป็นนักจัดรายการ อนาคตอาจจะเป็นนักจัดรายการวิทยุ ” (วรโชติ
หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
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“อยากจัดรายการ อยากไป มันน่าสนุก เพราะว่าฟังวิทยุครับ เลยเห็นจัด
รายการน่าสนุก ส่วนใหญ่แถวนี้จะได้ยินแต่วิทยุชุมชน วันนั้นขึ้นรถไปก็ร้อย
เจ็ดจุดห้า” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ตื่นเต้นค่ะ พอได้จัดรายการจริง ๆ เพราะไม่รู้ว่าตอนแรกจะออกมาเป็น
ยังไง ยิ่งพอได้จัดไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งรู้สึกดี เพราะเราได้โอกาสดี ๆ และก็ทําได้”
(ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ได้ความรู้ได้ความสามารถ ได้เรียนรู้ เราจะพูดที่ไหนจะพูดถูกหรือไม่ถูก
เพราะมันจะออกทางวิทยุ ” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
2) ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก พบว่าเด็กได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน คือ นอกเหนือจากการได้ฝึกประสบการณ์และ
วิชาชีพการจัดรายการวิทยุที่ทําให้เด็กตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุแล้ ว ความ
ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นเหตุผลรองลงมาที่เด็กให้ความสําคัญ
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์จากเด็ก พบว่า เด็กจํานวน 10 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน
โดยคําสัมภาษณ์เป็นไปในทางเดียวกันว่า สาเหตุที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ เนื่องจาก
ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟัง ให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ดังนี้
“อยากจะจัดให้คุณผู้ฟังค่ะ ได้ฟังแล้วก็ได้รับความรู้จากพวกเรา คิดว่าดีค่ะ
ได้ช่วยคนอื่น ได้บอกคนอื่น ” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ถ้าเกิดทางบ้านเปิดรับฟังก็จะได้ยินที่เราพูด แล้วได้นําไปใช้ครับ ” (ภัทร
พิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)

91

“ก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในการให้ความรู้คนในชมชน จะได้นําความรู้มา
ให้คนในชุมชนค่ะ” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“วิทยุชุมชนเหมือนเป็นกระบอกเสียง ถ้าเราเป็นกระบอกเสียง มีคนฟังก็
อาจจะเอาไปคิดหรือแก้ปัญหา ปรับตัวเองให้มีความรู้ มีจริยธรรมมากขึ้น
เป็ น กระบอกเสี ยงอย่างหนึ่งในชุมชน เพื่อ น ๆ เยาวชนอาจจะไม่ได้ฟั ง
อย่างน้อยพ่อแม่ได้ฟังก็เอาไปบอกลูก ๆ ได้ บางคนตัวเองเป็นคนดีแต่ไม่รู้
จะสอนลูกอย่างไร อย่างน้อยฟังรายการวิทยุของเราก็เอาไปกระจายให้
ชุมชน เด็ก ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ในชุมชน” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“ถ้าคนฟังเห็นว่าวิธีนี้ดีและเอาไปใช้ได้ เขาก็จะเอาไปทํา หนูว่ามันทําให้คน
ในชุมชนได้ข้อคิดหลายเรื่อง” (ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“เพื่อบอกข่าวสารว่าชุมชนที่เราอยู่นี้เป็นอย่างไร ทําให้ประชาชนสามารถรู้
ข่าวสารหรือเรื่องราวในชุมชนของตัวเองหรือนอกชุมชน ทําให้สามารถรู้
ข่าวสารได้” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในด้านที่เราเตรียมข้อมูลมาสื่อสาร เพราะว่า
ช่วยในการแก้ไขปัญหาในชุมชนและภายนอก คิดว่าน่าจะช่วยแก้ไขได้จริง”
(ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ให้ข้อคิดกับคนอื่น การที่เราเอาไปพูดก็ช่วยได้ เพราะเราเอามาจากเรื่อง
จริง ไม่ได้พูดเท็จและดูจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของเรา บางทีก็เรื่องมลพิษ
ทุกคนก็รู้ก็เอาไปพูด” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
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“จะมีข้อคิดในเวลาพูดและให้ปลุกใจ” (เพชรดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“ผู้ฟังจะได้ฟังและไปแก้ไข” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
3) ต้องการมีเพื่อนใหม่
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก พบว่า เด็กให้ข้อมูลนอกเหนือจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน คือ เด็กบางคนให้เหตุผลที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุ ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการมีเพื่อนใหม่
ข้อมูลจากเด็ก
เด็กจํานวน 1 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ครูผู้รั บผิดชอบและผู้ อํานวยการโรงเรียนว่า ต้องการจัดรายการวิทยุเพราะ
ต้องการมีเพื่อนใหม่
“อยากมีเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
4) ครูเลือก
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก พบว่า เด็กให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน คือ นอกจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุเพื่อได้รับประสบการณ์ ได้จัดรายการเพื่อ ให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และมีเพื่อน
ใหม่แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งเกิดจากครูเลือกให้ไปจัดรายการ
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 1 คน ในจํานวน 19 คน สนใจเรื่องวิทยุชุมชน แต่
ไม่ได้ต้องการจัดรายการวิทยุอย่างจริงจัง แต่เนื่องด้วยครูคัดเลือกมาจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการ
“ก็สนใจ หนูไม่ได้อยากจัดแต่ครูเลือกไป แต่จัดตอนแรกไม่เท่าไหร่ พอได้
จัดก็อยากจัดอีก” (สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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4.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก
พบว่า เด็กเตรียมความพร้อมในการจัดรายการด้วยกระบวนการ 3 ส่วน เรียงตามลําดับจากที่พบมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) การฝึกฝนเพื่อการจัดรายการวิทยุ 2) การค้นหาข้อมูล และ 3) การเตรียม
สุขภาพร่างกาย
1) การฝึกฝนเพื่อการจัดรายการวิทยุ
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ข้อมูลคล้ายคลึงกัน
คือ การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการวิทยุจะเน้นการฝึกทักษะเพื่อการจัดรายการด้านการพูด
การออกเสียง คําควบกล้ํา และการใช้อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า ในการจัดรายการวิทยุ
เด็กต้องเตรียมพร้อมก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะในแรกเริ่มที่เด็กเข้าไปจัดรายการจะมุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การใช้ อุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ได้ แ ก่ การใช้ ร ะบบออกอากาศในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การใช้
ไมโครโฟน การใช้เครื่องมิกเซอร์ และองค์ประกอบอื่น ๆ สําหรับการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ ไม่ตื่นเต้น คล่องแคล่ว และสามารถจัดรายการตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบร่วมกันกับเพื่อน
ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันได้ ทั้งการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ขั้นตอนการจัดรายการ และการแบ่งหน้าที่กันใน
การจัดรายการ เนื่องจากการจัดรายการนั้นจะให้เด็กจัดรายการกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 – 5
คน ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ก็คือเริ่มแรกมาจะมาออกอากาศเลยไม่ได้ ต้องมาซ้อม เรามีอุปกรณ์ซ้อม
อีกชุดหนึ่ง ต้องซ้อมก่อนข้างนอก มีคอม ฯ มีมิกซ์ คุณต้องสไลด์ยังไง หา
เพลงยังไง คือทุกคนต้องเป็นตรงนั้นก่อน ทําจนคล่องแล้วทั้งสามคน คือคน
เดียวจะให้คล่องเนี่ยยาก ยิ่งมีข้อมูลเอกสารยิ่งยาก ไม่เคยจั ดด้วย มาไม่กี่
ครั้งยิ่งยากไปใหญ่ ตั้งไว้เลยว่าต้องแบบนี้ ๆ คุณต้องทําแบบนี้ นั่นคือทาง
ลัด แต่ถ้าไม่ใช่ทางลัดคุณต้องมาอยู่กับเรานาน คุณต้องมาอยู่กับเรา ฝึกทุก
วันใส่เข้าไป นั่นคือทักษะแล้วมันจะคล่อง ถ้าคล่องแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย
เด็กบางคนออกอากาศไปทําเองได้หมดแล้ว ไม่ต้องมาสามคนแล้วนะทําคน
เดียวได้” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ พบว่า ก่อนการจัดรายการวิทยุเด็กได้
ฝึกซ้อมก่อนที่จะจัดรายการออกอากาศ โดยเด็กเกือบทุกคนจํานวน 16 คน ในจํานวน 19 คน เตรียม
ความพร้อมด้วยการฝึกฝนมากที่สุด ทั้งฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์กระจายเสียงจากชุดทดลอง เพื่อเรียนรู้
ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ฝึกฝนการออกเสียงและการใช้น้ําเสียงให้เสียงดัง ชัดเจน และน่า
ติดตามฟัง ฝึกฝนการอ่านและการพูดคําให้ถูกต้องตามอักขระและหลักภาษาไทย รวมถึงคําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนที่โรงเรียนจากการจัดเสียงตามสายภายในโรงเรียน การ
ทดลองจัดรายการให้ครูผู้รับผิดชอบฟัง และฝึกซ้อมกับทางผู้อํานวยการสถานีวิทยุก่อนเข้าชั่วโมง
รายการ ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ ก่อนการจัดรายการ
เพื่อออกอากาศ เด็กจะได้รับการฝึ กซ้อมและฝึ กฝนทักษะเพื่อการจัดรายการวิทยุ ดังข้อมูลคําให้
สัมภาษณ์
“ฝึกพูดค่ะ ที่โรงเรียนจะมีเสียงตามสาย เราก็พูด ๆ ไป ที่โรงเรียนเราก็ได้
พูด” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ฝึกพูดบ้างค่ะ ก็ที่โรงเรียนจะมีเสียงตามสายค่ะช่วงเที่ยง ก็พูด ๆ ไปอย่าง
นี้ค่ะ” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ก็เสียงต้องดัง ฟังชัดครับ ” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
“ฝึกอ่านฝึกซ้อมที่โรงเรียน” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“มีฝึกความพร้อมด้านการจัดรายการอยู่ค่ะ ก็จะฝึกที่โรงเรียน ก็จะเป็นเป็น
เสียงตามสาย เอาข้อมูลมาอ่าน” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
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“ฝึกการพูด ฝึกการใช้คําให้ถูกต้อง ไม่ว่าเป็นการใช้ “ร” หรือ “ล” และ
พยายามไม่พูดผิด พยายามให้คนฟังมีความสุขด้วย” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ฝึกพูดก่อนจัดเป็นบางครั้ง” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“ฝึ ก พู ด และฝึ ก อ่ า นก่ อ นที่ จ ะมาจั ด รายการ” (ชุ ติ นั น ท์ กระโจมทอง,
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“พอหาเนื้อหามาได้แล้วฝึกพูด ฝึกอ่าน” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“ด้านการพูดได้ฝึกอ่าน ด้านการใช้อุปกรณ์ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) เข้ามาฝึกให้ในครั้งแรก เวลาเรามาถ้าเรามีปัญหา
อะไรเขาจะเพิ่มเติมให้เรา สอนเพิ่มในการใช้เครื่องมิกเซอร์หรือการใช้ไมค์"
(ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ไปฝึกพูดให้ครูฟังก่อนว่าอ่านคล่องไหม สมมติมันยาวเกิน ครูจะตัดให้
และให้เราไปพูดอีกที ถ้าได้ก็เอาไปพูด ส่วนอุปกรณ์ต้องฝึก ตอนไปสถานี
ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อ ยเรดิโอ) ฝึกให้” (ณัฐพร สม
เขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เตรียมที่จะพูดและอ่านก่อนจะเข้ารายการ ฝึกอ่านและดูว่าดีไหม” (เพชร
ดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ก่อนไปต้องมาอ่านก่อน ไม่อย่างนั้นไปสถานีก็จะอ่านติด ๆ ขัด ๆ คนฟัง
จะฟังไม่รู้เรื่อง” (ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ก็ เตรี ย มตัว เรื่อ งฝึ ก พูด เคยฝึ กใช้ อุป กรณ์ มาหนึ่ ง ครั้ งตั้ ง แต่ ก่อ นมาจั ด
รายการครั้งแรก” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
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“อ่านรอบเดียว ฝึกรอบเดียว อุปกรณ์ได้ฝึกหลายครั้ง ไปก่อนหนึ่งวัน และ
เอาใบที่จะให้ อ่านอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรบ้างและให้ ฝึกว่าทําอย่างไรบ้าง
และมาจัดรายการ เขาก็อธิบายก่อนว่าทําอย่างไร และเริ่มจัด ” (น้ําเพชร ภู
มะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ฝึ ก พูด บ่ อย แต่ ทุ กครั้ งได้ ข้อ มู ล มาอ่า นครั้ ง เดี ย ว” (วาที บุ ญน้ อ ย,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
2) การค้นหาข้อมูล
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ข้อมูลเหมือนกัน คือ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด รายการวิ ท ยุ นั้ น นอกจากเด็ ก มุ่ ง เน้ น ฝึ ก ซ้ อ มการใช้ อุ ป กรณ์
วิทยุกระจายเสียง การออกเสียง และการใช้ภาษาอย่างถูกต้องแล้ว ยังให้ความสําคัญในการหาข้อมูลที่
จะนํามาออกอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นใกล้ตัว เช่น นิทาน คําศัพท์ต่างประเทศ ข้อมูลด้านสุขภาพวัยรุ่น
เป็นต้น โดยค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคลใกล้ตัว เป็นต้น
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เด็กให้ความสําคัญด้าน
การค้นหาข้อมูลของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดรายการรองลงมาจากการฝึกฝนเพื่อการจัด
รายการวิทยุ โดยเรื่องที่เตรียมนําออกอากาศมักเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น นิทาน ปัญหาในโรงเรียน เรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ชุ มชน ปั ญ หาวัย รุ่ น เป็ นต้ น ซึ่ ง ข้ อมู ล ที่ ค้น คว้า นํ า มาจากหลายแหล่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
ห้องสมุดภายในโรงเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ข้อมูลที่ได้มาเนี่ย ช่วงหลังนักเรียนโอเคแล้ว เขาเอาเรื่องวัยรุ่นในโรงเรียน
มา ปั ญหาชุมชน ช่ว งหลั งเขาหามาหมดเลย ปัญหาในโรงเรียน ปัญหา
ละแวกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสิร์ ชข้อมูล หรือข้อมูลในห้องสมุดของโรงเรียน
นิทานก็มีในห้ องสมุด เสิ ร์ ช ในอินเทอร์เน็ตก็มี ” (โกมล จิรัฐ ติกาลนนท์ ,
สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
จากผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ผู้วิจัยสามารถจําแนกผลของ
ข้อมูลสัมภาษณ์ด้านการค้นหาข้อมูลเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลที่เด็กนํามาเสนอในรายการ และ
แหล่งข้อมูลที่เด็กใช้ค้นคว้า ดังนี้
(1) ข้อมูลทีเ่ ด็กนามาเสนอในรายการ
ผลการสัมภาษณ์เด็กด้านการค้นหาข้อมูลในประเด็นข้อมูลที่เด็กนํามาเสนอในรายการ พบว่า
เด็กทุกคน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอว่า ข้อมูลที่นํามาเสนอในรายการประกอบด้วยประเด็นที่หลากหลาย แบ่งเป็น 8 หมวดหมู่
ได้แก่ นิทาน ข้อมูลด้านสุขภาพ สุขศึกษาและวัยรุ่น คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ ข้อมูล ปกิณกะความรู้
รอบตัว ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ข่าว และข้อมูลประชาสัมพันธ์
โรงเรียน ตามลําดับ ดังข้อมูลคําสัมภาษณ์ ดังนี้
เด็กจํานวน 7 คน ในจํานวน 19 คน นํานิทานมาเล่าออกอากาศในรายการมากที่สุด
“นํานิทานมาเล่าค่ะ” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เล่านิทาน ถ้าที่โรงเรียนก็เป็นนิทาน ถ้ามาที่นี่ก็เป็นนิทานและภาษาไทย”
(จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“บางครั้งก็เป็นนิทาน” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“มีเล่านิทาน” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“นิทานสอนใจ” (เพชรดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เล่านิทาน” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“นิทานเป็นแบบเหมาะสําหรับวัยเด็กและผู้ใหญ่ฟังด้วยกัน” (น้ําเพชร ภูมะ
ลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ด็ ก เลื อ กมาออกอากาศรองลงมาจากนิ ท าน คื อ คํ า ศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศและเรื่องสุขภาพ สุขศึกษา และวัยรุ่น โดยเด็กจํานวน 4 คน ในจํานวน 19 คน ให้
สัมภาษณ์ว่าตนเองจัดรายการด้วยการนําเสนอคําศัพท์ภาษาต่างประเทศ
“เรื่องภาษา แล้วก็... ภาษาพวกภาษาอาเซียน ภาษาจีน เป็นคําศัพท์ครับ ”
(ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เกี่ยวกับภาษา ความรู้อะไรแบบนี้ ” (รัญชิดา ราชมี , สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ภาษา เกี่ยวกับคําศัพท์” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“พวกคํ า ศั พ ท์ คํ า ศั พ ท์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ภาษาอั ง กฤษ” (น้ํ า เพชร ภู ม ะลี ,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
ขณะที่เด็กจํานวน 4 คน ในจํานวน 19 คน นําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขศึกษา และ
วัยรุ่น มานําเสนอในรายการเช่นกัน
“เรื่องท้องก่อนวัยอันควร” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ก็มี ทั้งวั ยรุ่ น วั ยรุ่ นส่ ว นใหญ่เ รื่องต่อ ยตีกั นและยาเสพติ ด ” (ศศิธ ร ชา
ตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เกี่ยวกับวัยรุ่นในชุมชน” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
“เรื่องปัญหาวัยรุ่น บุหรี่ เราต้องเตือนเขาอย่าทําอย่างนี้ พ่อแม่เดือดร้อน
เตือนก่อนจะเป็นโรคนะ” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)

99

นอกจากนี้ เด็กจํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน นําข้อมูลประเภทความเรียง ร้อยแก้ว ใน
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปกิณกะความรู้รอบตัวทั่วไปที่เป็นสารประโยชน์มานําเสนอในรายการ
“เป็นเรื่องความรู้ทั่วไป” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
“ข้อมูลที่เอามาพูดในรายการส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ” (ฑิ
ฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“เรื่องเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์มือถือ ข้อห้ามของสิบประเทศในอาเซียน”
(ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
เช่นเดียวกับเด็กจํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน นําข้อมูลที่เป็นปัญหาชุมชน หรือเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนมาพูดในรายการ ดังคําให้สัมภาษณ์
“จะหาข้อมูลที่สัมพันธ์กับชุมชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการทํานาในชุมชนผม
เป็นชุมชนเกษตรกรรม เกี่ยวกับการทํานามานําเสนอให้ผู้ฟัง ไม่ได้เอาจาก
เรื่องจริงแต่เอาเนื้อหาให้สัมพันธ์กับชุมชน” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์,
18 มกราคม 2560)
“เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในชุ ม ชนบ้ า ง ในโรงเรี ย นบ้า ง” (เพชรดา จั น ทร์ แ ก้ ว ,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เกี่ยวกับในชุมชนและปัญหาในชุมชน” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
เด็กจํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน เสนอข้อมูลเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในรายการ
ดังคําสัมภาษณ์
“ก่ อ นหน้ า ที่ ผ่ า นมาพู ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ” (กํ า ไร เงิ น งาม,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
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“ก็เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น ทําไมอูฐถึงมีโหนก ทําไมช้างถึงมีงวง
ทํ า ไมยี ร าฟถึ ง มี ค อยาว เป็ น การอธิ บ ายให้ ค วามรู้ ค่ ะ ” (จิ รั ช ยา ภู่ ท วี ,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ก็มีทั้งเรื่องขยะและมลพิษ” (ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
ขณะที่เด็กจํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน ระบุว่านําข่าวมาเสนอในรายการ ดังข้อมูลคําให้
สัมภาษณ์
“ข้อมูลที่พูดเกี่ยวกับข่าว เป็นข่าววัยรุ่น ข่าวเทคโนโลยี ข่าวทั่ว ๆ ไปค่ะ
เป็นข่าวนอกชุมชน” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เรื่องที่พูดก็มีข่าว” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“มีข่าวการเมืองบ้าง” (เพชรดา จันทร์แก้ว , สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์
2560)
ขณะเดีย วกันมีเด็กจํ านวน 1 คน ในจํานวน 19 คน นําเรื่องราวและข้อมูล กิจกรรมใน
โรงเรียนมากล่าวในรายการ ดังคําให้สัมภาษณ์
“พูดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดคลอง
ขุนศรี เล่าเรื่องประกวดมารยาท เล่านิทาน ปั้นดินน้ํามัน ร้องเพลง” (กําไร
เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
(2) แหล่งข้อมูลที่เด็กใช้ค้นคว้า
สําหรั บผลการสั มภาษณ์เด็ก ด้านการค้นหาข้อมูล ในประเด็นแหล่ งข้อมูล ที่เด็กใช้ค้นคว้า
พบว่าเด็กค้นคว้าหาข้อมูลในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดรายการวิทยุ โดยในจํานวน 13 คน ในจํานวน
19 คน ให้ข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอว่า เตรียมความ
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พร้อมสําหรับการจัดรายการวิทยุด้วยการหาข้อมูลรองลงมาจากการฝึกฝนเพื่อการจัดรายการวิทยุ
โดยแหล่งข้อมูลประกอบด้วย อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดในโรงเรียน และจากบุคคลรอบข้าง ตามลําดับ
เด็กหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด จํานวน 7 คน ในจํานวน 13 คนที่ให้ความสําคัญใน
การเตรียมความพร้อมจัดรายการด้วยการหาข้อมูล ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ข้อมูลเราก็ต้องไปหาจากเว็บไซต์ที่มันถูกที่ครับ สนใจเรื่องไหนก็เอามา
แล้ ว ก็ ต้ อ งดู ว่ า นํ า เอามาออกรายการได้ ห รื อ เปล่ า ” (ภั ท รพิ สิ ฐ อุ ท ธา,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เตรียมข้อมูลให้พร้อมหาจากอินเทอร์เน็ต” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ค้นหาในอินเทอร์เน็ตบ้าง” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“หาข้อมูลลึก ๆ จากในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง” (ธีรวัฒน์ ยิ่ง
ถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“หาเนื้ อหาจากเว็บไซต์ ต่าง ๆ” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“เตรียมที่จะพูดจากอินเทอร์เน็ต อ่านและเลือกเอา” (เพชรดา จันทร์แก้ว,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
แหล่งค้นหาข้อมูลที่เด็กใช้รองลงมาจากอินเทอร์เน็ต คือ ห้องสมุดในโรงเรียน จํานวน 7 คน
ในจํานวน 13 คนที่ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมจัดรายการด้วยการหาข้อมูล ให้ คํา
สัมภาษณ์ ดังนี้
“ไปหาหนังสือในห้องสมุดและหาวิชาที่เราเรียน” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์
, 16 ธันวาคม 2559)
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“ไปหาหนังสือในห้องสมุดค่ะ แล้วก็หาในวิชาที่เราเรียนค่ะ” (จิรัชยา ภู่ทวี,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“อ่ า นหนั ง สื อ ค้ น หาในห้ อ งสมุ ด ค้ น มาออกอากาศ” (จิร าพั ช ร ตาสาม,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ตอนจัดรายการหาในห้องสมุด ” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
นอกจากนี้ เด็กจํานวน 1 คน ในจํานวน 13 คนที่ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมจัด
รายการด้วยการหาข้อมูล ยังหาข้อมูลจากบุคคลรอบข้าง ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ผมจะหาข้ อ มู ล จากบุ ค คลรอบข้ า งก่ อ น เช่ น ครู ” (ธี ร วั ฒ น์ ยิ่ ง ถาวร,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
3) การเตรียมสุขภาพร่างกาย
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก พบว่า เด็กให้ข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ
วิทยุ แม้การฝึกฝนและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง การออกเสียง การใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง และการค้นหาข้อมูล จะเป็ นสิ่งสํ าคัญก็ตาม แต่สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ประการหนึ่ง คือ การ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่ว นร่วมในการจัดรายการวิ ทยุ พบว่า เด็กให้ข้อมูล เพิ่มเติมจาก
ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ คื อ นอกเหนื อ จากการฝึ ก ฝนการใช้ อุ ป กรณ์
วิทยุกระจายเสียง การค้นหาข้อมูล สําหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดรายการวิทยุแล้ว เด็ก
จํานวน 3 คน ในจํานวน 19 คน ยังให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ให้สุขภาพ
แข็งแรงและมีน้ําเสียงที่แจ่มใส ไม่เป็นหวัด เป็นไข้หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หรืออาการทางสุขภาพต่าง
ๆ ก่อนการจัดรายการวิทยุด้วย เนื่องจากสุขภาพนั้นมีผลต่อคุณภาพและการใช้เสียง จึงต้องเตรียม
ความพร้อมสําหรับการจัดรายการวิทยุด้วยการเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม เพื่อให้สามารถจัด
รายการวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
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“ก็ต้องเตรียมตัวให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะว่าบางทีถ้า
เราสุ ขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เป็นหวัด เสียงอาจจะแหบอะไรอย่างนี้ ”
(พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ต้องเตรียมเสียงให้พร้อม” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
“ก็ต้องสุขภาพแข็งแรงค่ะ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสอดคล้องกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจั ย พบว่า
ก่อนการเริ่มต้นจัดรายการ ผู้อํานวยการสถานีจะเชิญเด็กที่จะร่วมจัดรายการและครูผู้รับผิดชอบมา
ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์กระจายเสียง ล่วงหน้าก่อนวันที่จะจัดรายการจริง 1 ครั้ง จนเด็กเริ่มคุ้นเคยกับ
การใช้อุปกรณ์ แล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงวันที่ต้องจัดรายการออกอากาศ ผู้อํานวยการสถานีจึงจะอธิบาย
การใช้อุปกรณ์วิทยุ กระจายเสียงก่อนจัดรายการออกอากาศอีกครั้ง โดยหากเด็กมีข้อสงสัยสามารถ
ซักถามได้ทุกเมื่อ หรือเมื่อขณะจัดรายการแล้วเกิดปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์กระจายเสียงผู้อํานวยการ
สถานีก็จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและแนะนําวิธีการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้
นอกจากนี้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในส่วนของข้อมูลเนื้อหา ผู้อํานวยการสถานีไม่มี
ข้อจํากัดในการเลือกและหาข้อมูลมานําเสนอ จะเป็นเรื่องใดก็ได้ที่เด็กสนใจหรือเกี่ยวข้องกับช่วงวัย
เด็ก และเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ออกอากาศได้ ขอเพียงข้อมูลแต่ละประเด็นควรมีเนื้อหาความยาว
ประมาณ 1-4 หน้ากระดาษ A4 เพื่อให้สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างพอดีกับระยะเวลาแต่ละช่วง
ของรายการและเนื้อหาไม่มากหรือน้อยจนเกินไปสําหรับเด็ก ซึ่งเด็กสามารถหาข้อมูลมาจากแหล่งต่าง
ๆ ได้ โดยเขี ย นหรื อ พิม พ์ข้อ มูล นั้ นลงบนกระดาษแล้ ว นํา มาใช้นํ าเสนอในวัน ออกอากาศทุก ครั้ ง
นอกจากนี้ ผู้ อํ า นวยการสถานี มั ก เน้ น ย้ํ า สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด รายการให้ แ ก่ เ ด็ ก อยู่ เ สมอ
ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลดี เสียงดังฟังชัด ควบกล้ําชัดเจน จึงทําให้เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัด
รายการตระหนักถึงการฝึกฝนเพื่อการจัดรายการวิทยุ การหาข้อมู ล และการเตรียมสุขภาพร่างกาย
เนื่องจากกระบวนการทั้ง 3 ส่วนสัมพันธ์กันส่งผลต่อคุณภาพการจัดรายการวิทยุ
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ที่มาของข้อมูลและเพลงที่เด็กนามาออกอากาศ และการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้อานวยการสถานี
ผู้วิจัยจําแนกผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในประเด็นที่มาของข้อมูลและเพลงที่เด็กนํามา
ออกอากาศ และการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานี ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ที่ ม าของข้ อ มู ล และเพลงที่ เ ด็ ก นํ า มาออกอากาศ การคั ด กรองข้ อ มู ล จากครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ผู้อํานวยการสถานี
(1) ที่มาของข้อมูลและเพลงที่เด็กนามาออกอากาศ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก
พบว่า ข้อมูลและเพลงที่เด็กนํามาออกอากาศมีที่มาจาก 4 สาเหตุ เรียงตามลําดับจากที่พบมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด คือ 1) เด็กเลือกเพลงที่เปิดออกอากาศเองโดยผู้อํานวยการสถานีค้นหาให้ 2) เด็กหา
ข้อมูลเอง 3) ครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานีหาข้อมูลให้เด็ก และ 4) ครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูล
ให้เฉพาะครั้งแรกที่จัดรายการแล้วให้เด็กหาข้อมูลเองในครั้งต่อไป ซึ่งข้อมูลที่เด็กหามาได้ต้องผ่ านการ
คัดกรองจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานีก่อนนําไปออกอากาศ
1) เด็กเลือกเพลงที่เปิดออกอากาศเองโดยผู้อานวยการสถานีค้นหาให้
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ข้อมูลสอดคล้องกัน
คือ การจัดรายการวิทยุแต่ละครั้งเด็กเป็นผู้กํา หนดรายชื่อเพลงที่ต้องการเอง ผู้อํานวยการสถานีมี
หน้าที่ค้นหาเพลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามรายชื่อเพลงที่เด็กต้องการ หากไม่พบจะดาวน์โหลดให้จาก
อินเทอร์เน็ต หรือให้เด็กเลือกเพลงเองจากจํานวนที่มีทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของสถานี ส่วนเพลง
สําหรับเด็กผู้อํานวยการสถานีจะให้เด็กเลือกเพลงที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เพลงที่ใช้เปิดออกอากาศ
ผู้อํานวยการสถานีจะเป็นผู้ดําเนินการใส่ไว้ให้ในระบบออกอากาศ โดยเด็กเป็นผู้ระบุเพลงเองสําหรับ
เปิดออกอากาศไว้แล้ว เมื่อถึงเวลาก่อนออกอากาศจึงแจ้งผู้อํานวยการสถานี ซึ่งผู้อํานวยการสถานีจะ
ค้นหารายชื่อเพลงที่เด็กต้องการเปิดให้จากในคอมพิวเตอร์ หากไม่พบเพลงดังกล่าวจะดาวน์โหลดให้
จากอินเทอร์เน็ตหรือยูทูป ซึ่งหากไม่สามารถดาวน์โ หลดให้ได้จะให้เด็กเสนอเพลงใหม่ หรือให้เลือก
จากรายชื่อเพลงที่มีในสถานีแทน ในกรณีที่เป็นเพลงสําหรับเด็ก ผู้อํานวยการสถานี จะให้เด็กเลือก
เพลงจากที่มีอยู่สําหรับเปิดออกอากาศ ดังคําให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ในส่ ว นเพลงประกอบรายการตั้ ง ไว้ ห มดแล้ ว แบ่ ง เป็ น อายุ ถู ก ต้ อ งใน
โปรแกรมอยู่แล้ว เราโหลดเพลงจาก สสดย. (สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็ก
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และเยาวชน) มาแบ่งตามช่วงวัย แล้วก็รายการข้อมูลเนี่ยเหมาะสมกับช่วง
ของวัยด้วย” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กเกือบทุกคนจํานวน 16 คน ในจํานวน 19 คน เลือกเพลงที่
เปิดออกอากาศโดยทางสถานีค้นหาให้ มากที่สุด ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชน
ไทรน้อยเรดิโอ ในการจัดรายการทุกครั้งเด็กจะเป็นผู้เลือกเพลงเองจากในคอมพิวเตอร์และระบบ
ฐานข้อมูล ที่สถานี มี โดยผู้อํานวยการสถานีเป็นผู้ พิมพ์ค้นหาเพลงให้ เลือกตามรายชื่อเพลงที่เด็ก
ต้องการจากในคอมพิวเตอร์ของสถานี หากไม่มีเพลงดังกล่าวจะดาวน์โหลดแล้วดําเนินการค้นหาให้
หรือใส่ไว้ในระบบเพื่อออกอากาศ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“อย่างเพลงเราก็เลือกกันเอง อย่างเช่นเราพูดเรื่องของวัยรุ่น เราก็เอาเพลง
วัยรุ่นมาใส่ค่ะ ครู บอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) เขา
จะเลือกเพลงใส่ให้ค่ะ แล้วก็เราเป็นคนเปิดเอง บางทีเขาก็จะถามว่าเราเอา
เพลงอะไรบ้าง จะถามค่ะว่าเอาเพลงอะไร” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“แต่ว่าเพลงก็ทางรายการเขาจัดให้” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“เพลง ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) เขาเป็นคน
หาให้ครับ เราเลือกเองครับ จะเลือกเกี่ยวกับวัยรุ่น แล้วก็ถามครูบอยด้วย
ครับ” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ส่วนเพลงเป็นครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) ให้
เราเลือกเอง เขาให้เลือกมีเพลงในคอม ฯ และครูบอยจะทําให้ เพลงเด็กครู
ให้หนูเลือก” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) คนเลือกเพลงที่จะ
ออกอากาศ เฉพาะเพลง หนูก็บอกบ้างว่าอยากได้เพลงอะไร เขาจับใส่ให้
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คือเขาก็จะเปิดในหมวดเพลงและก็จะให้เลือกว่าจะเอาเพลงอะไร” (ณัฐิดา
สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“รายการที่ผมจัดจะเป็นเกี่ยวกับเด็ก ๆ ก็จะเอาเพลงเกี่ยวกับเด็ก ๆ มา
ออกอากาศ ซึ่งมีในสถานีอยู่แล้ว ” (ธีรวัฒน์ ยิ่ งถาวร, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“เพลงในรายการครูบอย (ผู้ อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ)
เลือกให้ ครูเขาก็จะถามว่าจะเอาเพลงอะไร เขาก็หาให้ในคอมพิวเตอร์ ถ้า
ไม่มีหนูก็บอกว่าเอาเพลงอะไรก็ได้ ” (ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“ส่ ว นเพลงคิด เตรียมมาบ้าง ไม่เตรียมบ้าง มาเอาที่รายการเขามีให้ เรา
เลือก” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“เพลงที่ใช้เปิดในรายการจะเป็นเพลงที่กําลังฮิตในตอนนี้ เขาให้เลือกใน
คอม ฯ” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“เรื่องเพลงครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) ถามว่า
จะเอาเพลงอะไรก็เลือก ๆ กันในคอมฯ” (ณัฐพร สมเขาใหญ่ , สัมภาษณ์,
28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เพลงไปเลือกที่นั่น ถ้าไม่มีก็คีย์ใหม่ ” (เพชรดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“เรื่ องเพลงเลื อกที่ส ถานี เขาจะให้ เลื อกเองมากกว่า เพราะเขาจะไม่ได้
เตรียมให้” (ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เพลงที่เปิดในรายการเราหาเอง เขาเปิดในยูทูปและเขาก็พิมพ์เพลงที่เรา
ต้องการและดาวน์โหลด เขาจัดการให้ แต่เราอยากได้เพลงอะไรก็เสิร์ชเอา”
(น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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“เพลงในรายการน้ําเพชร (เพื่อนในกลุ่มเด็กนักเรียนที่จัดรายการด้วยกัน)
เป็นคนเลือกเพลงในรายการอยู่ในคอม ฯ” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15
มีนาคม 2560)
“พี่บอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) เขาให้เลือกเพลงเอง
เขาไปดาวน์โหลดจากคอม ฯ” (สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม
2560)
2) เด็กหาข้อมูลเอง
ผลการสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ข้อมูลในทิศทาง
เดียวกัน คือ เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการส่วนใหญ่รับผิดชอบหาข้อมูลมานําเสนอในรายการเอง
โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้กล่าวอ้างอิงข้อมูลเมื่อพูดออกอากาศ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิ โอ พบว่า การจัดรายการแต่ละ
ครั้งจะให้เด็กไปหาข้อมูลมาเอง โดยไม่ได้จํากัดหัวข้อหรือประเด็นของข้อมูล แต่สิ่งสําคัญคือข้อมูลที่
หามาเด็กจะต้องแนบแหล่งอ้างอิงถูกต้องและค่อนข้างเชื่อถือได้ท้ายข้อมูลเสมอ เพื่อใช้อ้างอิงเมื่อ
นําเสนอ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเด็กไม่ได้คิ ดหรือเรียบเรียงเอง แสดงให้เห็นถึงความมีจรรยาบรรณ
และสร้างความน่าเชื่อถือในการนําเสนอข้อมูล ดังคําสัมภาษณ์
“ส่วนใหญ่เด็กหาข้อมูลเอง ตรงนี้เขาไปหาข้อมูลก็คือจัดรายการ เด็กไปหา
ข้อมูลมาข้อมูลต้องเป๊ะตลอด คุณต้องสืบค้นข้อมูล แล้วก็ข้อมูลมีการอ้างอิง
อะไรหรือเปล่า ตามสเต็ปทั้งหมด ถ้าไม่หามาก็ออกอากาศไม่ได้ ข้อมูลพูด
ผิด ๆ ถูก ๆ ก็ออกอากาศไม่ได้” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์ , สัมภาษณ์, 22
กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 8 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน
กับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ เด็ก เป็นผู้รับผิดชอบหาข้อมูล โดยผู้อํานวยการ
สถานีให้เด็กเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกข้อมูลและหาข้อมูลในการจัดรายการเอง ดัง ข้อมูลคําให้
สัมภาษณ์
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“ข้อมูลหรือเพลงในรายการก็หาเอง” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“คิดเองค่ะ หามาเอง เลือกข้อมูลนั้นเอง” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ข้อมูลที่เอามาอ่านในรายการจะเตรียมมาเองค่ะ” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“หนูหาเอง” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เวลาจัดรายการวิทยุจะหากันเอง” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“ข้ อ มู ล หามาเองทั้ ง หมดที่ เ อามาพู ด ในรายการ” (ฑิ ฆั ม พร ชนะกาล,
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ข้อมูลหามาเองทั้งหมด” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม
2560)
“ข้อมูลหาเองครับ” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
3) ครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการสถานีหาข้อมูลให้เด็ก
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ให้ข้อมูลตรงกัน คือ
แม้ส่วนใหญ่เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการส่วนใหญ่จะมีหน้าที่รับผิดชอบหาข้อมูลมานําเสนอใน
รายการเอง แต่ก็มีเด็กบางโรงเรียนที่ครูผู้รับผิดชอบช่วยค้นหาและคัดเลือกข้อมูลให้
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า นอกจากเด็กส่วนใหญ่
จะค้ น หาและเลื อ กข้ อ มู ล มารายงานออกอากาศเองแล้ ว ยั ง มี เ ด็ ก บางกลุ่ ม บางโรงเรี ย น ที่ ค รู
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่เด็ก เด็กจึงมีหน้าที่เพียงจัดรายการ อ่านทําความเข้าใจข้อ มูล และ
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นําข้อมูลที่ได้มานําเสนอในรายการเท่านั้น ในบางกรณีที่หน่วยงานรัฐภายในจังหวัดฝากข่าวมา
ประชาสั มพัน ธ์ เช่น ศูนย์ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดนนทบุรี สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นนทบุรี เป็นต้น ผู้อํานวยการสถานีก็จะนําข้อมูลที่เด็กสามารถทําความเข้าใจและนําเสนอได้มาให้เด็ก
นําออกอากาศ ดังข้อมูลคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การหาข้อมูลของเด็กบางโรงเรียนเท่านั้นที่ครูเขาเสิร์ชมาให้ ครูเขาแจงให้
ทั้งหมด เด็กมีหน้าที่มาจัดอย่างเดียว หรืออย่างศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค เรา
เอานักเรียนประชาสัมพันธ์ให้เขา เขามีข้อมูลมาให้โฆษณาศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคหน่อย” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 6 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลว่าครูผู้รับผิดชอบ
หรือผู้อํานวยการสถานีหาข้อมูลให้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ คือ โดยส่วนใหญ่ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้หาข้อมูลให้แก่เด็กเพื่อนํามาจัดรายการ และในบาง
กรณีผู้อํานวยการสถานีเป็นผู้นําข้อมูลมาให้นําเสนอในรายการ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“บางเรื่ อ งทางรายการหาให้ แ ละจะถามก่ อ นว่ า ดี ไ หม และดู เ กี่ ย วกั บ
รายการด้วย” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ข้อ มูล ส่ ว นมากเป็น ครู ถ้า ครูไ ม่ม าก็ห ากั นเอง หาในอิน เทอร์เ น็ต เอา
โทรศัพท์เราหาจากอินเทอร์เน็ตและแคปหน้าจอไป เลือกเรื่องที่กําลังดัง
ๆ” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ข้อมูล ส่ ว นใหญ่ครูห า บางครั้ง ผอ. บางครั้งก็ครู แต่ถ้าครูไม่อยู่ก็ห า”
(เพชรดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ครูมาหาให้ ส่วนมากไม่ได้คิดเพราะครูจะเอามาให้ ผอ. ให้ข้อมูลมาและ
พวกหนู ก็ เ ขี ย นเพิ่ ม ด้ ว ย อย่ า งเมื่ อ วั น วาเลนไทน์ ที่ ผ่ า นมา ผอ. ให้ พู ด
เกีย่ วกับการมอบความรักมอบสิ่งดี ๆ ให้กันในวันวาเลนไทน์และทุก ๆ วัน”
(ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
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“ครูช่วยหา ส่วนใหญ่ครูเอามาให้ ” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“วันแรกไม่ได้หาเอง ของนนทบุรีเอามาให้หนูอ่าน ครูไม่ช่วย ช่วยแค่ช่วง
วัยรุ่นวัยใสและนิทาน ข่าวครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ) ช่วย ครูบอยฝากข่าว ข่าวครูบอยจะเป็นข่าวราชการ” (น้ําเพชร ภู
มะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
4) ครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูลให้เฉพาะครั้งแรกที่จัดรายการแล้วให้เด็กหาข้อมูลเองในครั้ง
ต่อไป
ผลการสัมภาษณ์จากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก พบว่า เด็กให้
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ สําหรับการจัดรายการวิทยุครั้ง
แรกครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยหาข้อมูลมาให้ แต่หลังจากนั้นเด็กเป็นผู้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์ เด็กจํานวน 1 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมผู้อํานวยการสถานี
วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยระบุว่า มีครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูลให้สําหรับการจัดรายการครั้งแรก เด็ก
จึงมีหน้าที่ทบทวนและทําความเข้าใจข้อมูลเพื่อนําไปจัดรายการ แต่เป็นเพียงครั้งแรกที่เข้าไปจัด
รายการเท่านั้น เมื่อเรียนรู้การหาข้อมูลที่ถูกต้องจากครูผู้รับผิดชอบได้แล้ว ครูจึงเปิดโอกาสให้เด็กหา
ข้อมูลเองตามความสนใจ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ตอนแรกคุณครูจะบอกเอกสารและเอาเอกสารมาให้ และพอครั้งต่อไปครู
จะเอาเอกสารไปให้ ดู พิ ม พ์ เ อกสารมาให้ ดู และพอรอบต่ อ ไปก็ ใ ห้ เ อา
เอกสารกลับไปลอกและให้ดัดแปลงเรื่องเอาเอง แต่ว่าตอนหลังครูเขาก็ให้
เราไปหาข้อมูลเองเลย เนื้อหาที่เตรียมมาหนูคิดเอง ผอ. ก็จะสนับสนุนและ
ให้กําลังใจบ้างหรือตักเตือนหรือให้เรียบเรียงคําพูดให้ใหม่บางอย่าง”
(ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
(2) การคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการสถานี
สําหรับการคัดกรองข้อมูลผ่านครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานีนั้น จากการสัมภาษณ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก พบว่าสอดคล้องกัน เมื่อเด็กค้นหาและเลือก
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ข้อมูลสําหรับจัดรายการได้แล้ว ต้องนําไปให้ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบและต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้อํานวยการสถานีในวันที่จัดรายการ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เมื่อเด็กไปค้นหาข้อมูล
และเลื อ กประเด็ น นํ า เสนอที่ ต นสนใจจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ แล้ ว ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต้ อ งผ่ า นการ
ตรวจสอบจากครูในเบื้องต้น เมื่อถึงวันจัดรายการเด็กต้องนําข้อมูลดังกล่าวที่ตนหามาหรือแม้กระทั่ง
ได้รั บ มาจากครู ที่ห าข้อมูล ให้ ก็ตาม นํามาให้ ผู้ อํานวยการสถานีอ่านตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความ
เหมาะสมของเนื้อหาที่สามารถออกอากาศได้ และความเหมาะสมของเนื้อหากับความสามารถในการ
ถ่ายทอดของเด็ก เช่น มีจํานวนคําอ่านออกเสียงยากมากเกินไป คําทับศัพท์ อักษรย่อ เป็นต้น ซึ่งการ
ตรวจสอบดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและชี้แนะการอ่านคําที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ซึ่งหากข้อมูลที่เด็ก
หามาไม่เหมาะสมหรือมีระดับความยากสูงเกินความสามารถของเด็ก ต้องนําข้อมูลใหม่ออกอากาศ
แทน ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ข้อมูลหามาแล้วเราตรวจสอบว่าได้ไหม เหมาะสมไหม การอ่านออกเสียง
ไหวไหม โดยเฉพาะคําย่อ คํายาก ถ้าไม่ผ่านการออกอากาศเราแนะได้ ผม
จะตรวจเป๊ะเลยเรื่องการสืบค้นข้อมูล อย่างภาษาอังกฤษเยอะ คําย่อ เขา
ถามมาเราก็บอกคําย่อ (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์
2560)
ข้อมูลจากเด็ก
การสัมภาษณ์เด็กในประเด็นการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานี
พบว่า เด็กจํานวน 9 คน ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลเช่นเดียวกับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ โดยในการจัดรายการทุกครั้ง เมื่อเด็กหาข้อมูลได้แล้ว จะต้องนําข้อมูลดังกล่าวไปให้ครู
ผู้รับผิดชอบหรือผู้อํานวยการสถานีตรวจสอบเนื้อหา เพื่อให้เหมาะสมกับการออกอากาศและการ
นําไปเสนอในรายการ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ทุกคนหามาแล้วให้ครูดูว่าใช้ได้ไหม ออกอากาศได้ไหม” (กําไร เงินงาม,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) เป็นคนเลือกว่า
ออกอากาศได้หรือไม่ได้ แต่บางทีก็ไม่มีใครบอก ต้องเอามาคิดก่อนว่าตรง
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กับข้อมูลในชุมชนเราหรือเปล่า” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
“ต้ อ งให้ ค รู เ ขาตรวจดู ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นค่ ะ ” (พิ ช ญาภั ค หาญชั ย ภู มิ ,
สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ต้องผ่านครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) แล้วก็ครู
(ครูผู้รับผิดชอบ) ครับ ต้องให้ครูดู แล้วก็ถามครูบอยด้วยครับ” (ภัทรพิสิฐ
อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ถามครูแบงค์ (สุจริต พุ่มไม้) จะรู้ว่าออกอากาศได้ไหม” (จิราพัชร ตาสาม,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ข้อมูลที่หามาก็จะให้ทางสถานีดูอีกที ” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“หามาเอามาให้ครูดู เขาตรวจสอบก่อนว่าเรื่องนี้ทําได้หรือเปล่า เขาก็ให้
อ่าน” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ครูแค่ดูว่าเรื่องที่เราหามาโอเคหรือเปล่า” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15
มีนาคม 2560)
“เวลาหาข้อมูลมาแล้วครูเอาไปพูดได้หรือพูดไม่ได้ สถานีเขาก็ดู เขาก็บอก
โอเคได้ แต่เคยมีที่บอกว่าใช้ไม่ได้ เขาให้หนังสือมาอ่านแทน” (สุชาดา ปา
ปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสอดคล้องกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า ที่มาของ
ข้อมูลในการออกอากาศส่วนใหญ่เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการเป็นผู้ค้นหามาเอง จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต หนังสือ บุคคลรอบข้าง แต่ที่มาของข้อมูลบางโรงเรียนเท่านั้นที่ครูผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้จัดหาข้อมูลมาให้เด็กนําเสนอในรายการ ขณะเดียวกันในบางกรณีทางผู้อํานวยนวยการสถานี
วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอก็นําข้อมูลมาให้เด็กนําเสนอในรายการ ข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากสํานักงาน
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ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี บ้างก็เป็นหน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอเป็นสถานีวิทยุชุมชนในเครือสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงนนทบุรี ซึ่งทางสมาคม
ประสานงานกับสํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของราชการสู่ประชาชนอยู่แล้ว ขณะที่ทุกครั้ง
ที่เด็กมาจัดรายการจะต้องนําข้อมูลที่แต่ละคนหามาได้มาให้ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิ
โอพิจารณาเนื้อหาในการออกอากาศ โดยการคัดกรองข้อมูลคํานึงถึงความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับ
ช่วงวัยของเด็ก ความสอดคล้องกับสภาพชุมชน เป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ออกอากาศสู่สาธารณะ
ได้ และสอดคล้องกับศักยภาพการอ่าน การออกเสียงของเด็กที่จัดรายการ เด็กสามารถอ่านคําได้
ถูกต้อง ไม่เป็ น คําที่ย ากจนเกิน ไป โดยเด็กต้องอ้างอิงแหล่ งที่มาของข้อมูล เพื่อ ใช้นําเสนอในการ
ออกอากาศด้วย ซึ่งสาเหตุของการตรวจสอบข้อมูลนั้นเพื่อให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักการนําเสนอ
และเหมาะสมกับการนําเสนอของเด็กที่จัดรายการด้วย
สําหรับเพลงที่เปิดในรายการ ทางผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอจะสอบถาม
เด็กว่าต้องการเปิดเพลงใด แล้วทําการค้นหาในคอมพิวเตอร์ หาพบเพลงดังกล่าวจะใส่ไว้ในระบบเพื่อ
สําหรับเปิดออกอากาศต่อไป ในกรณีที่ค้นหาเพลงที่เด็กต้องการไม่พบจะให้เด็กเลือกเพลงที่มีทั้งหมด
ในคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งในส่วนของเพลงเฉพาะสําหรับเด็ก ทางผู้อํานวยการสถานีได้ ดาวน์โหลดเพลง
สําหรับเด็กของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) มาไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วให้เด็กที่จัด
รายการเลือกว่าจะเปิ ดเพลงใด โดยให้คําแนะนํา เนื่องจากเพลงสํ าหรับเด็กนั้นมีความเหมาะสม
แตกต่างกันแต่ละช่วงวัย ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงของรายการด้วย
ทีม่ าของบทรายการวิทยุ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก
พบว่า ที่มาของบทรายการ (Script) ในการจัดรายการวิทยุของเด็ก เด็กเป็นผู้เขียนบทรายการวิทยุเอง
ทั้งหมด โดยครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น
1) เด็กเขียนบทรายการวิทยุเอง
คําให้สัมภาษณ์จากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ได้ข้อมูลตรงกัน คือ
เด็กเขียนบทรายการวิทยุเอง โดยร่วมกันเขียนภายในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน มีครูผู้รับผิดชอบและ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอให้คําปรึกษา
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า ในการจัดรายการวิทยุ
ของเด็ก ให้เด็กเป็นผู้เขียนบทรายการเอง โดยมีเอกสารเค้าโครงต้นแบบให้เด็กได้กรอกข้อมูลในการ
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เขียนบท สามารถกําหนดคําพูดการเปิดรายการและในแต่ละช่วง กําหนดประเด็นในการนําเสนอ ระบุ
เพลงที่ต้องการเปิดได้ ซึ่งการที่ให้เด็กเขียนบทรายการเองสืบเนื่องมาจากสถานีให้เด็กเป็นผู้หาข้อมูล
จะได้มีข้อมูลที่นําเสนอตรงตามความสนใจ ความต้องการของเด็กเอง และเรียนรู้การหาข้อมูล การ
อ้างอิงที่ต้องบอกที่มาของข้อมูล แล้วนํามาทําความเข้าใจ เรียบเรียงหรือเขียนบทรายการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูล เพื่อฝึกฝนให้เด็กได้ทดลองการเขียนบทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดรายการวิทยุ ไม่ใช่มีหน้าที่
อ่านตามบทอย่างเดียว ซึ่งจะทําให้เด็กซึมซับประสบการณ์และได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนเองได้ลงมือทํา
จริง ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“เรามีชาร์ตอยู่ตัวหนึ่ง ทําชาร์ตออกมาเลยให้เขาไปกรอกทั้งหมด มีเนื้อหา
อะไร เพลงอะไร ให้เขามาเลือกเอง แต่หัวข้อที่ เขาจะเอาออกมาพูดเขาเอา
ข้อมูลมาประมาณสี่แผ่น ต้องเขียนหัวข้อไปในนั้น เราวางแบบกรอกข้อมูล
ไว้หมดแล้ว คือเขาต้องไปค้นคว้าข้อมูลแล้วเอามาเขียนบทเอง จะได้ตรงกับ
ความต้องการของเขาที่อยากนําเสนอ แล้วเอามาเขียนบทเองจะได้รู้เรื่อง
และแม่นกับการนําเสนอ ซึ่งมีผลในการอ้างอิงของเขา ต้องเรียงที่มา บอก
แหล่ งข้อมูล ได้ ให้ เขาหาเองเราไม่บังคับ อีกอย่างเราไม่ได้ เขียนบทให้
เพราะไม่ได้ให้เด็กมาอ่านอย่างเดียว จะได้ไม่เป็นภาระเราเพราะมีเด็กหลาย
โรงเรียน และต้องการให้เขาทําเป็น เหมือนฝึกที่เราต้องให้เขาทํา เขาจะได้
ทั้ ง หมดทุ ก อย่ า ง ประโยชน์ ก็ จ ะเกิ ด กั บ เขา” (โกมล จิ รั ฐ ติ ก าลนนท์ ,
สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
ในส่ ว นของผลการสั มภาษณ์เด็กที่มีส่ ว นร่ว มในการจัดรายการวิทยุ พบว่า เด็กทุกคนใน
จํานวน 18 คน เขียนบทรายการเอง ซึ่งข้อมูลจากเด็กตรงกับ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ คือ เด็กทุกคนที่จัดรายการวิทยุเขียนบทรายการกันเองในส่วนของการนําเสนอที่ตนรับผิดชอบ
โดยร่ ว มกั น เขี ย นภายในกลุ่ ม โรงเรี ย นเดี ย วกั น ที่ จั ด รายการวิ ท ยุ ด้ ว ยกั น มี ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอเป็นผู้ช่วย ผู้ให้คําปรึกษา คัดกรองการใช้คํา การเรียบ
เรียงข้อมูล บางส่วนครูเป็นผู้ช่วยคิดหัวข้อบทรายการให้เด็กหรือบางกรณีก็ปรับแก้บทรายการให้เพื่อ
ความเหมาะสม ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“เขียนเอง และหาเรื่องเอง” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม
2559)
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“เขียนเองค่ะ” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เขียนเองค่ะ” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ให้เพื่อนช่วยเขียนค่ะ” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เขียนเอง” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เขียนเองค่ะ แบบฟอร์มการพูดหัวรายการครูบอยให้ ให้เฉพาะหัว ส่วน
ตรงกลางอยากพูดอะไรก็เรียบเรียงมา” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“เขียนสคริปต์กันเอง โดยผ่ านครูที่สถานีเป็นคนคัดกรอง” (ธีรวัฒน์ ยิ่ง
ถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เขียนเอง บางทีก็ช่วยกันในกลุ่มช่วยกัน บางทีเดียวเขียนเอง เขียนที่ตัวเอง
พูด” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“สคริปต์เขียนเองหมดเลย คิดเอง แต่ว่าครูเขาเป็นคนคิดหัวข้อย่อย ๆ และ
ก็หลัก ๆ คือครูบอย หัวข้อหลัก ๆ ก็คือครูสีดา” (ชุตินันท์ กระโจมทอง,
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ใช้พิมพ์ พรินต์ คิดเองว่าจะพูดอะไร” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“เขียนเอง” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“เขี ย นกัน เอง ทุกคนมี สิ ท ธิ์เ ขีย นกั นหมด แต่ ดูก่ อนถ้าพู ดแล้ ว ไม่ โ อเคก็
เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
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“เขียนเอง ช่วงเปิดปิดรายการเขียนเอง แต่ครูเป็นคนหาข้อมูลให้” (เพชร
ดา จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“คิดเอง เขียนเองค่ะ พี่ ๆ เขาเขียนกัน ” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“เราเขียนกันเองว่าตรงนี้ต้องพูด ใครอ่านไม่ได้ตรงไหนก็ขีดไว้ก่อน และ
ค่อยมาถามครู” (ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เขียนเองค่ะ” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ครั้งแรกเลยให้เพื่อนช่วยเขียน รอบต่อมาเขียนเองหมด ครูไม่เขียนให้ ”
(วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“เขียนเอง” (สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสอดคล้องกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า เด็กที่จัด
รายการวิทยุเขียนบทรายการมาจากที่บ้านและที่โรงเรียน ทั้งเป็นผู้เขียนเองและให้เพื่อนในกลุ่มช่วย
เขียน ในระยะแรกเริ่มที่เด็กจัดรายการจะใช้เอกสารแบบบันทึกบทรายการและตารางบันทึกผังช่วง
รายการที่ท างผู้ อํ านวยการสถานี วิ ทยุ ชุม ชนไทรน้ อยเรดิโ อเป็น ตัว อย่ างในการเขีย นบทรายการ
(ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง) โดยเด็กจะกรอกรายละเอียดการจัดรายการในหนึ่งชั่วโมง ทั้งการเปิด
รายการ เนื้อหาในรายการ เพื่อนที่รับผิดชอบเป็นดีเจแต่ละช่วง รวมถึงบทเพลงที่จะเปิดในรายการ
แต่เมื่อเด็กเริ่มจัดรายการคล่องแคล่วขึ้นก็จะเขียนบทรายการลงในกระดาษเปล่า ซึ่งมีรายละเอียด
เพียงบทพูดการเปิดรายการ พูดเชื่อมโยงเข้าบทเพลง และการปิดรายการ เป็นเพราะเด็กมีพัฒนาการ
ในการจัดรายการดีกว่าครั้งแรกและเกิดความคุ้นชิน
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การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่มของเด็ก
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า เด็กแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่ม ด้วย 2 วิธี ซึ่ง
เรียงตามลําดับวิธีการที่เด็กนิยมใช้มากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 1) แบ่งหน้าที่ในกลุ่มด้วยการหมุนเวียน
สลับตําแหน่งกัน 2) แบ่งหน้าที่ในกลุ่มตามความสามารถและความถนัดของเด็กแต่ละคน
1) แบ่งหน้าที่ในกลุ่มด้วยการหมุนเวียนสลับตาแหน่งกัน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก ให้ข้อมูลตรงกัน คือ
การจัดรายการวิทยุทางสถานีเปิดโอกาสให้เด็กบริหารการทํางานกันเองภายในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน
เด็กจึงแบ่งหน้าที่ในกลุ่มด้วยการหมุนเวียนตําแหน่งกัน ระหว่างนักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์และ
ไมโครโฟน และเปิดเพลงในระบบ ซึ่งจะสลับหน้าที่กันในทุก ๆ ช่วงของรายการ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสั มภาษณ์ผู้ อํ านวยการสถานีวิท ยุชุม ชนไทรน้อ ยเรดิโ อ พบว่ า ในการให้ เ ด็กจั ด
รายการจะให้เด็กแบ่งหน้าที่กันเองภายในกลุ่ม เด็กทุกคนจะรับผิดชอบในแต่ละช่วงของรายการ ซึ่ง
แยกหน้าที่รับผิดชอบกันคนละส่วน ประกอบด้วย 3 หน้าที่ ได้แก่ เป็นนักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์
และเปิดเพลง เนื่องจากทักษะและประสบการณ์ของเด็กยังไม่สามารถจัดรายการพร้อมกับควบคุม
อุปกรณ์กระจายเสียงได้ จึงต้องการให้เด็กแยกประสาทในการจัดรายการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดรายการมากที่สุด สามารถดําเนินรายการได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดมากนัก ซึ่งเด็กทุกคนจะได้ทํางาน
สัมพันธ์กันโดยหมุนเวียนกันไปให้ทุกคนได้ทําหน้าที่ทุกส่วนและได้ประสบการณ์เหมือนกัน ดังข้อมูล
คําให้สัมภาษณ์
“เราสอนให้ทั้งหมด แล้วก็กลัวจะมีปัญหาเลยแยกส่วนเพื่อไม่ให้มีปัญหา
เด็ ก จะได้ แ ยกประสาท แล้ ว สามารถทํ า อะไรก็ไ ด้ ตั้ ง ค่ า ได้ ห มดแล้ ว จั ด
ออกมาให้สมูท คนฟังแล้วไม่มีแอร์ (เงียบชะงักระหว่างการออกอากาศ) พูด
ไม่ผิด ให้เขาค่อย ๆ เรียนรู้ลดภาระเขาไป เพราะมาทําครั้งเดียวสองสาม
ครั้งไม่สามารถทําได้ ทุกคนจะต้องสัม พันธ์กันทั้งหมด ทั้งคนมิกซ์ คนเปิด
เพลง คนพูด ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ไม่มี ช่องว่าง คุณทําอะไรได้หมดแล้ว
ใส่เพลง อะไรต่ออะไรได้หมดแล้ว ค้นหาเพลงคุ ณก็ใส่เข้าไปสิ คุณปรับไป
จากออโต้เป็นแมน่วล” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์
2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ พบว่า เด็กจํานวน 10 คน ในจํานวน
19 คน แบ่งหน้าที่ในกลุ่มด้วยการหมุนเวียนสลับกัน มากที่สุด ข้อมูลสัมภาษณ์ของเด็กเป็นไปในทาง
เดียวกันกับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ซึ่งในการจัดรายการทุกครั้งจะหมุนเวียน
หน้าที่สลับกันในแต่ละช่วง ประกอบด้วย ช่วงนิทานน่ารู้ ช่วงภาษาก้าวไกล และช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ โดยเด็กทุกคนจะได้ทําหน้ าที่นักจัดรายการ คุมเครื่องมิกเซอร์ และเปิดเพลงออกอากาศ
ดังนั้นใน 3 ช่วงของรายการ เด็กทุกคนจะสลับความรับผิดชอบหมุนเวียนกันไป จึงทําให้ทุกคนมี
บทบาทเท่าเทียมกัน ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ก็แต่ละคนก็ไปเขียนสคริปต์มาเอง ทุกคนจะได้เป็นนักจัดรายการ ได้พูด
ทุกคน” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เวียนกันไปค่ะ เพราะว่าครูเขาไม่อยากให้ซ้ํากัน คนหนึ่งจัด คนหนึ่งคอย
เปิดเพลง อีกคนคุมไมค์ เวียนกันไปในแต่ละช่ว งรายการ แต่ละครั้งที่มา
จัด” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) แบ่งช่วงรายการไว้
ค่ะ อยากแบ่งเป็นช่วง ๆ คนหนึ่งพูด คนหนึ่งมิกซ์เสียง คนหนึ่งดับเบิ้ลคลิก
ค่ะ” (รัญชิดา ราชมี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“แบ่งกันเอง เวียนกัน” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ก็แบ่งตามหัวข้อค่ะ ว่าใครอ่านหัวข้อไหนอะไร คนนี้พูดเรื่องภาษา ครั้ง
ต่อไปเวียนกันค่ะ เอาของตัวเอง สมมติได้นิทานสอนใจก็เอานิทานสอนใจ
กําหนดเอง สลับกันเอง” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“แต่ละครั้งที่มาจะไม่ซ้ํากัน สลับกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อน จะเริ่มจาก
เปิดรายการให้พักฟังเพลง แต่ละรอบจะมีฟังเพลง ทุกอาทิตย์จะเวียนกัน
ตําแหน่งไม่ซ้ํากัน” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
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“ในกลุ่มตกลงกัน วันนี้พูดช่วงภาษาก้าวไกล ครั้งที่แล้วช่วงนิทานสอนใจ พี่
มอญ (นักเรียนรุ่นพี่ที่จัดรายการกลุ่มเดียวัน) เป็น คนบอก พี่เขาบอกให้
เปลี่ยน” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เวียน ๆ กัน เปลี่ยนหน้าที่กันบ้าง” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“มีสามหน้าที่ คนแรกคลิกเมาส์ คนที่สองพูด คนที่สามสไลด์ไมค์ ก็สลับกัน
ไป เวียนกันไปเรื่อย ๆ แต่ละช่วงขั้นตอน แต่ละอาทิตย์จะไม่เหมือนกัน ”
(น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“สลับกัน อย่างหนูอ่านเรื่องวัยรุ่นก็อาจจะไปนิทานก็ได้ ” (สุชาดา ปาปะ
เกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
2) แบ่งหน้าที่ในกลุ่มตามความสามารถและความถนัดของเด็กแต่ละคน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็ก พบว่า เด็กให้ข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่ม แม้
ในแต่ละช่วงรายการเด็กทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เด็กบางกลุ่มไม่ได้สลับหน้าที่กัน เนื่องจาก
แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนในกลุ่ม เมื่อจัดรายการทุกคนในกลุ่มจึงมี
หน้าที่รับผิดชอบประจําของตน
ข้อมูลจากเด็ก
จากการสัมภาษณ์ เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 6 คน ในจํานวน 19 คน แบ่งหน้าที่ในกลุ่มตาม
ความสามารถและความถนัด คือ ในการจัดรายการทุกครั้งในกลุ่มจะแบ่งหน้าที่การจัดรายการกันตาม
ความสามารถและความถนัดของเพื่อนแต่ละคน กล่าวคือ ใครถนัดเรื่องใดก็รับผิดชอบจัดรายการ
ในช่วงที่มีเนื้อหาเรื่องนั้นที่ตนถนัด หรือใครถนัดหน้าที่ใดระหว่างนั กจัดรายการ คุมเครื่องมิกเซอร์
และเปิ ด เพลงออกอากาศก็เลื อกทําหน้า ที่นั้น เช่น บางคนมีความสามารถในการเล่ านิ ทานก็จ ะ
รับผิดชอบช่วงนิทานน่ารู้ ทุกคนในกลุ่มต่างไปหาประเด็นหัวข้อแต่ละช่วงรายการมาก็จะรับผิดชอบ
การนําเสนอเฉพาะเนื้อหาของตนในช่วงรายการนั้น บางคนไม่ถนัดการนําเสนอข้อมูลข่าวสารก็จะมี
หน้าที่ควบคุมมิกเซอร์ ไมโครโฟน และเปิดเพลง เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวมักเป็นหน้าที่ประจําในการ
จัดรายการวิทยุทุกครั้ง ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
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“เหมื อ นเดิ ม ตลอดยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นตํ า แหน่ ง ” (ชุ ติ นั น ท์ กระโจมทอง,
สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ถ้าคนไหนไม่ถนัดก็ให้พูดช่วงนิทานไป บางคนหาเรื่องหนึ่งได้อ่านอีกเรื่อง
หนึ่ง เพราะว่าถนัดอีกอัน บางคนก็หาให้อีกคนที่ไมได้เตรียมข้อมูลอะไรมา
ที่พูดคือแล้วแต่ใครถนัดเรื่องไหน” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“จะให้น้ องเขาพูดตอนเปิดรายการ น้องมะปราง (รุ่นน้องนักเรียนที่จัด
รายการร่วมกัน) ปิด ช่วงนิทานก็มะปราง ช่วงข่าวตี๋ (เพื่อนที่จัดรายการ
ร่วมกัน ) เราพูด วัย รุ่นวัยใสใส่ใจรอบตัว ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น ” (ธีรภัทร
แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“ใครถนั ด อั น ไหนก็ พู ด อั น นั้ น ในเรื่ อ งที่ ห ามาแต่ ล ะอาทิ ต ย์ ” (เพชรดา
จันทร์แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ก่อนไปจะบอกก่อนช่วงนี้ใครเข้านะ ก่อนไปคุยกันเรียบร้อยแล้ว พวกหนู
จะเอาคนเก่ง ๆ มาอ่านก่อน และคนหลัง ๆ ก็อ่านน้อย ๆ ก็ได้ความรู้ ”
(ศศิธร ชาตรีนันท์, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“แบ่งหน้าที่ ก็แล้วแต่พี่จะบอก ส่วนใหญ่หนูจะช่วยหาข้อมูลที่เอามาพูด
แล้วก็เวลาจัดส่วนใหญ่มีหน้าที่คุมเมาส์ ” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสอดคล้องกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอได้ฝึกซ้อมการจัดรายการให้แก่เด็กแต่ละกลุ่มโรงเรียนด้วยการให้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกัน 3 หน้าที่ ได้แก่ นักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์ และเปิดเพลงออกอากาศ
ซึ่งรายการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงนิทานสอนใจ ภาษาก้าวไกล ช่วงเล่าข่าวเล่าเรื่อง และช่วงวัยรุ่น
วัยใส ใส่ใจรอบตัว ดังนั้นเด็กทุกคนในกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันในแต่ละช่วงรายการ และ
หมุนเวียนหน้าที่กัน เช่น ช่วงนิทานน่ารู้ คนหนึ่งอาจเป็นนักจัดรายการ อีกคนหนึ่งอาจเป็นคนควบคุม
มิกเซอร์ เมื่อเข้าสู่ช่วงภาษาก้าวไกลก็สลับหน้าที่กัน คนที่เป็ นนักจัดรายการก็จะมาทําหน้าที่ควบคุม
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มิกเซอร์ ส่วนคนที่ควบคุมมิกเซอร์ก็จะมาทําหน้าที่เป็นนักจัดรายการ เป็นต้น ซึ่งนอกจากการสลับ
หน้าที่ในการจัดรายการแต่ละช่วงแล้ว เด็กส่วนใหญ่ก็จะสลับหน้าที่การเป็นนักจัดรายการของช่วงต่าง
ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่มาจัดรายการด้วย โดยแลกเปลี่ยนกันจากการเป็นนักจัดรายการช่วงหนึ่งไปเป็นนัก
จัดรายการอีกช่วงหนึ่งสลับเวียนกันไป เช่น สัปดาห์นี้จัดรายการช่วงนิทานน่ารู้ สัปดาห์หน้าก็จะสลับ
ช่วงรายการกับเพื่อนในกลุ่มไปจัดช่วงวัยรุ่นวัยใสแทน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนกันในการหาข้อมูล ทุก
คนจะได้เป็นนักจั ดรายการในทุกช่วงรายการและมีบทบาทหน้าที่เท่ากัน สามารถผลิตรายการทํา
หน้าที่สัมพันธ์กันได้ระหว่างนักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์ และเปิดเพลงออกอากาศ
อย่างไรก็ตาม เด็กบางกลุ่มแบ่งหน้าที่การจัดรายการกันจากความสามารถและความถนัดใน
การหาข้อมูลและการนําเสนอเนื้อหา เด็กบางคนถนัดเล่านิทานก็จะรับผิดชอบช่วงนิทาน เด็กคนไหน
ถนัดอ่านข่าวก็จะอ่านข่าว เด็กคนไหนไม่ถนัดจัดรายการก็จะเป็นคนคุมมิกเซอร์ เปิดเพลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ให้เพื่อน สําหรับหน้าที่นักจัดรายการแต่ละช่วง คือ ช่วงนิทานน่ารู้ ช่วงภาษาก้าวไกล
และช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ ที่เด็กในกลุ่มแบ่งกันรับผิดชอบมักจะเป็นหน้าที่ประจําทุกครั้งที่มาจัด
รายการ เด็กคนใดรับผิดชอบช่วงใดก็จัดรายการช่วงนั้นเป็นประจํา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสลับช่วง
รายการกัน ส่วนการควบคุมเครื่องมิกเซอร์และเปิดเพลงออกอากาศ แม้บางกลุ่มมีเด็กที่รับผิดชอบ
หน้าที่ประจําอยู่แล้ว แต่เมื่อเด็กในกลุ่มจัดรายการในช่วงที่ตนรับผิดชอบเสร็จก็จะสลับตําแหน่งมา
ช่วยคุมมิกเซอร์ด้วย เช่น ขณะที่เพื่อนจัดรายการช่วงนิทานน่ารู้ เด็กในกลุ่มที่เหลือก็จะช่วยกันควบคุม
มิกเซอร์และเปิดเพลงให้ เมื่อถึงช่วงต่อไปของรายการ เด็กที่จัดรายการนิทานน่ารู้จบแล้ วก็จะเปลี่ยน
หน้าที่ของตนไปช่วยควบคุมมิกเซอร์และเปิดเพลงแทน
การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการที่สถานีเปิดโอกาสให้เด็กทา
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า สถานีเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมทางการสื่อสารใน
การจัดรายการวิทยุ คือ ให้จัดรายการเองทั้งหมด ทั้ งค้นหาข้อมูลและเพลง เขียนบทรายการ จัด
รายการ ควบคุมเครื่องมิกเซอร์ และเปิดเพลงออกอากาศ
1) ให้จัดรายการเองทั้งหมด
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและเด็กได้คําตอบสอดคล้องกัน
คือ เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดรายการเองทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นการเตรียมข้อมูล เขียนบทรายการ
และการนําเสนอ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า สถานีออกแบบรายการ
วิทยุตามสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) คือ ดําเนินรูปแบบรายการตามเกณฑ์ชี้วัด
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คุณภาพรายการวิทยุสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยนักวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งในรายการวิทยุทางสถานีแบ่งออกเป็น 3
ช่วง ตามกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ช่วงนิทานสอนใจ ภาษาก้าวไกล สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
ช่วงเล่าข่าวเล่าเรื่อง สําหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี และช่วงวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจรอบตัว สําหรับเด็กโต 13 18 ปี โดยเลือกรูปแบบและเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็ก แล้วเลือกเพลงที่เปิด
แต่ละช่วงให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายในช่วงนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเด็กจะจัดรายการตามรูปแบบ
ที่ ส ถานี กํ า หนดให้ นอกเหนื อ จากนั้ น สถานี จ ะเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด โดยมี
ผู้อํานวยการสถานีและครูผู้รับผิดชอบคอยแนะนําและให้ความช่วยเหลื อเมื่อเกิดปัญหาในการจัด
รายการ ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“เป็นการให้เด็กทําอะไรทําเลย เราคอยชี้แนะให้ในการทํา อยากพูดเรื่อง
อะไร นิทานอะไร ไปอยู่ในแพทเทิร์นคุณไปหามาทั้งหมด ก็คอยดูแนะนํา
นิดหน่อย คือคอยดูบอกอันนั้นผิด อันนี้ถูก ถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยไม่หนักหนา
สาหัสอะไร ออกอากาศได้ คือไม่ผิดข้อกําหนด กสทช. เราทําทั้งหมด เรื่อง
ภาษาถ้าพูดผิดก็ไม่เป็นไร สะกดผิดก็ไม่เป็นไร เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม
ในรายการทุกรูปแบบทั้งหมด แต่ในส่วนการออกแบบรายการเรายังคุม เด็ก
ทําตามครู เด็กทําตามเรา เด็กพร้อมที่จะรับความรู้ เด็กพร้อมที่จะเสาะหา
ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถ้ามีครูแนะนํา โดยเราออกแบบให้เด็กเป็นสามช่วง เรา
ตั้งตาม สสดย. เขาแนะนําว่าถ้าเพลงพวกนี้ต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปเพื่อให้
เด็กได้รับรู้ เพลงสามถึงห้าปี ต้องเกี่ยวกับนิทาน ก็เลยเอาช่วงนิทานใส่ไป ที
นี้เด็กนักเรียนก็ต้องมีภาษาใช่ไหม เลยเอาภาษา คําง่ าย ๆ มาใส่ ช่วงสาม
ถึงห้าปี พอช่วงข่าวสารก็ข่าวสารในโรงเรียน ถ้าข่าวสารหมดก็คงต้องเอา
อย่ างอื่ น มา ช่ ว งอายุก็ จ ะโตหน่ อ ย ห้ า ถึ งแปดปี ก็ใ ส่ เพลงช่ ว งนั้ น ไปให้
เหมาะกับข้อมูลข่าวสาร เสร็จแล้วพอช่วงวัยรุ่นวัยใส ก็มีเพลงของวัยรุ่นอีก
แบบหนึ่ง ของ สสดย. เขาก็มี ช่วงแรก ๆ ผมตามสเต็ปนั้นเป๊ะ ช่วงหลังก็
เป็นเพลงทั่วไปที่นักเรียนที่มาจัดชอบ ให้เขาใส่ไปเลย เพราะเราจะได้รู้ว่า
เขาชอบแบบไหน พอช่วงวัยรุ่นปุ๊บก็จะเริ่มแล้ว แต่ยังไงก็ต้องใส่เพลงเด็ ก
เพื่อให้อยู่ในนั้น” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ พบว่า เด็กทุกคน ในจํานวน 19 คน
ผลิตรายการเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลและเพลง เขียนบทรายการ พูดจัดรายการ
ควบคุมเครื่องมิกเซอร์ และเปิดเพลงออกอากาศ ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับผู้อํานวยการสถานี วิทยุชุมชน
ไทรน้อยเรดิโอ คือ เด็กมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตรายการ ต้องการนําเสนออย่างไร
สนใจประเด็นใด นิทานเรื่องไหน เพลงใด สามารถทําได้เลยด้วยการไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เมื่อเด็ก
สนใจข้อมูลใด ๆ สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมานําเสนอในรายการได้ และเขียนบทรายการเองตาม
รูป แบบที่ผู้ อํานวยการสถานี ชี้แนะ สถานีจะช่ว ยแนะนําให้ แต่การออกแบบรายการ ระยะเวลา
ออกอากาศยังอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานี ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์
“ให้พูด เปิดเพลง และเลือกว่าเปิดเพลงอะไร เพลงเขามีให้เลือกว่าจะเอา
เพลงไหนก็เลือกได้เอง” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“สําหรับหนูนะคะ ให้พูดค่ะ อย่างเดียวสําหรับหนู แล้วก็เปิดเพลงค่ะ ส่วน
เพื่อน ๆ ก็มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“เขียนใบสคริปต์ เป็นเนื้อเรื่อง เป็นหัวข้อ หนูเขียนมาเอง” (จิราพัชร ตา
สาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เขาออกแบบให้แบบรายการเพื่อเด็กค่ะ เขาให้เวลาประมาณสามสิบถึงสี่
สิบนาที ในการจัดก็แบ่งหน้าที่กันทํา” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์,
16 ธันวาคม 2559)
“จะให้เลื่อนมิกซ์ ดับเบิ้ลคลิก เพลง แล้วก็เป็นคนพูดคนแรกครับ ผลัดกัน
ทํา ทําเองแล้วครูบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ) จะ
คอยยื น ดูครับ ถ้าเราทําอะไรผิ ดพลาดเขาก็จะมาบอกครับ ” (ภัทรพิสิ ฐ
อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ก็มิกซ์เสียงบางครั้ง แล้วก็พูด แล้วก็ดับเบิ้ลคลิก แบ่งกันไป” (รัญชิดา ราช
มี, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
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“สไลด์ไมค์และพูด ทั้งพูดและคอยเปิด-ปิดไมค์ให้เพื่อน ทําหมดเลย” (จิรา
พัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ตอนแรกจะมีน้องพูดค่ะ ทีนี้พอพูดจบเราก็เปิดเพลง คลิกเพลงกันเอง
เพลงเป็นคนเลือกเองและเอาใส่โปรแกรม เขาวางลําดับไว้ให้เลยค่ะ หนูก็มี
หน้ าที่คลิ กเปิดมันและคอยมิกซ์ ไมค์และมีห น้าที่พูดค่ะ ” (ณัฐิดา สุ ขใจ,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“สถานีจะวางแบบฟอร์มมา รายการ มี 3 ช่วง ที่เหลือเราทําเอง” (ธีรวัฒน์
ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ให้เปิดรายการ เล่าช่วงตัวเองและก็ให้สลับหน้ าที่ไปทําอย่างอื่นเปิดไมค์
เปิดเพลง” (ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“สอนวิธีการใช้เครื่องมือ สอนวิธีการพูด และก็สอนเกี่ยวกับการหาข้อมูล
เขาปล่อยให้เราทําช่วงที่ออกอากาศจริงไม่เชิงทําเอง เขาก็มายืนใกล้ ๆ”
(ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“หนูคุมเมาส์ คุมเพลง พูด แค่นั้น” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“ให้จดเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดวิทยุค่ะ แล้วก็ให้ลองเขียนสคริปต์”
(ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ตอนไปสถานีครูบอยจะให้ ฝึ กอ่านก่อน และให้ เตรียมเพลงไว้ก่อนเข้ า
รายการ ก็ ใ ห้ จั ด ให้ ค ลิ ก เพลงและเลื่ อ นไมค์ ” (เพชรดา จั น ทร์ แ ก้ ว ,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เขาจะบอกก่อนว่าตรงนี้ทําอย่างไร ควรพูดอย่างไรออกอักขระให้ถูก ให้
ลองคุมเองก่อนว่าคุมได้ไหม คุมไปสักพักก็คุมได้ บังคับ เครื่องมือเอง ก็มี
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สองถึงสามครั้งครั้งที่เพื่อนไม่อยู่ต้องคุมเอง เพื่อนไปห้องน้ํา หนูต้องคุมเอง
สามอย่าง คือ เปิดไมค์ มิกซ์ และพูด ครูบอยให้คุมกันเองสามคน แต่ครูบอ
ยบอกว่าถ้าจะให้ดีคุมคนเดียว” (ศศิธร ชาตรีนันท์ , สัมภาษณ์ , 28
กุมภาพันธ์ 2560)
“ให้คุมเครื่องเสียง เลือกเพลงหมดเลย ถ้าทําไม่ได้เขาถึงเข้ามาช่วย” (อริสา
นิลพลอย, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“เตรียมความพร้อมและให้พูด ให้ฝึกอ่านก่อนหนึ่งรอบ และให้พูด เตรียม
ความพร้อมก่อนว่าต้องทําอย่างไร เตือนก่อนว่าทําอะไรบ้างเผื่อผิดพลาด
เขาจะได้บอก ให้เราทําเองทั้งหมด” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15
มีนาคม 2560)
“สไลด์ไมค์และคิดเพลง และพูด ปรับระบบเอง เขาคอยดูถ้าทําผิดเขาจะ
บอก” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“มีให้เราพูด และสไลด์ไมค์และคลิกเพลง” (สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์,
15 มีนาคม 2560)
“ให้ทั้งเตรียมข้อมูลมาจัด แล้วก็เอามาพูดกัน” (อริสา นิลพลอย, สัมภาษณ์
, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสอดคล้องกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า สถานีเปิด
โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมจัดรายการด้วยการให้หาข้ อมูลมาเอง
ล่วงหน้าในแต่ละช่วงที่ตนเองรับผิดชอบก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการที่สถานี โดยเด็กสามารถนําเสนอ
ข้อมูลประเด็นที่ตนสนใจและชื่นชอบได้ เมื่อถึงวันจัดรายการผู้อํานวยการสถานีจะนําข้อมูลจากเด็ก
มาตรวจสอบว่าออกอากาศได้หรือไม่และแนะนําการอ่านการออกเสียงให้ถูกต้อง นอกจากนี้เด็กยัง
เขียนบทรายการมาเองแล้วนํามาฝึกซ้อมที่สถานีพร้อมรับคําแนะนําการใช้อุปกรณ์กระจายเสียงจาก
ผู้อํานวยการสถานีก่อนจัดรายการออกอากาศจริง ซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการทุกขั้นตอน ทั้ง
เป็นนักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์เอง และควบคุมการเปิดเพลงเองทั้งหมด โดยผู้ อํานวยการสถานี
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วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนทํารายการเองและคอยให้ความช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิดในขณะที่เด็กจัดรายการ
4.2 ประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของ
เด็ก
ผู้วิจั ยศึกษาประสิทธิผ ลการพัฒ นาที่เกิดกับเด็กจากการสื่ อสารแบบมีส่ว นร่วมในการจัด
รายการวิทยุของเด็ก อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล 1 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กหลังจากได้มีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุ โดยแบ่งข้อมูลที่ได้จากคําให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ข้อมูลจากผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน และข้อมูลจาก
เด็ก
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า หลัง จากที่เด็กร่วมจัดรายการวิทยุเกิดการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ใน 4 ด้าน เรียงตามลําดับจากที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ด้านการพูดและใช้
ภาษาไทย 2) ด้านการจัดรายการวิทยุ 3) ด้านการเรียน 4) ด้านภาวะผู้นําและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1) ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ านวยการสถานี วิ ท ยุชุ ม ชนไทรน้อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รับ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน คือ หลังจากเด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและใช้ภาษาไทยได้ ทั้งการออกเสียง การใช้น้ําเสียง การใช้
คํา จังหวะการอ่าน
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ พบว่ า ผู้ อํ า นวยการมี
ความรู้สึกเชิงบวกที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในรายการในฐานะที่เป็นครูได้สอนวิชาและ
ประสบการณ์การจัดรายการวิทยุให้แก่เด็ก ซึ่งเด็กเกิดการพัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยเน้นการนําเสนอให้
เป็นภาษาพูด ไม่ยึดติดกับการอ่านบทรายการ เพื่อให้การนําเสนอเป็น ธรรมชาติ ด้านการออกเสียง
พัฒนาการออกเสียงควบกล้ํา ร ล ให้ถูกต้อง จัดรายการด้วยการออกเสียงคําให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้รับ
การฝึกฝนเป็นประจําเด็กสามารถพูดและใช้ภาษาในทางที่ถูกต้องมากขึ้น ดังคําให้สัมภาษณ์
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“ถ้าเขามานะจะโอเค เป็นอย่างนั้นตลอด เราก็จะเน้นว่าอย่าไปอ่านเยอะให้
ใช้เป็น ภาษาพูด เสี ยงดัง ฟังชัด ออก ร ล ให้ ได้ ถ้าเขาเก็บเกี่ยวได้มาก
เท่าไรเรายิ่งภูมิใจ ถือว่าเราทําความสําเร็จให้เขา แล้วเราก็สําเร็จด้วยเรา
เป็นครู” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน พบว่า เป็นไปในทางคล้ายคลึงกัน
กับผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน
2 คน ในจํานวน 6 คน ให้ข้อมูลว่าการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการพูดของเด็กให้ดีขึ้นได้ ซึ่งประเมินจากการทํากิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น การ
ประกาศประชาสัมพันธ์ การนําทํากิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น ดังข้อมูลให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“เขาก็ทํากิจกรรมในโรงเรียนเป็นผู้นําอยู่แล้วก็สามารถนําความรู้ในด้าน
การพูด การประชาสัมพันธ์มาใช้กับกิจกรรมในโรงเรียนได้ด้วย” (อมลว
รรณ ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
“ทั้งหมดยังอยู่ในโรงเรียนเราต่อ เป็นการปูพื้นฐานไปด้วยตั้งแต่ ป.3-6 การ
ใช้ ภ าษา ป.6 อาจจะเป็ น นั ก พู ด ของโรงเรี ย นก็ ไ ด้ ” (สายใจ พุ่ ม ถาวร,
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
จากการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า ให้ข้อมูลสอดคล้องกับ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน โดยเด็กจํานวน 15 คน ในจํานวน 19 คน พัฒนา
ศักยภาพตนเองด้านการพูดและใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นจากการจัดรายการวิทยุมากที่สุด เนื่องจากได้ฝึก
ทักษะการพูดจากการเตรียมความพร้อมก่อนจัดรายการ ขณะเดียวกันเมื่อได้จัดรายการอย่างต่อเนื่อง
จึงสามารถเรียบเรียงคําพูดได้ ใช้นําเสียงเหมาะสมกับประเด็นนําเสนอ อ่านออกเสียงภาษาไทยได้
ค่อนข้างถูกต้องยิ่งขึ้นและฝึกการออกเสียงอักขระ คําควบกล้ําให้เคยชินกว่าเดิม ทําให้พูดคล่องและ
ทักษะการใช้ภาษาไทยพัฒนา กล้าพูดกล้านําเสนอยิ่งขึ้น
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“พอจัดไปเรื่อย ๆ รู้สึกพูดหรือเล่าอะไรก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้ว คิดว่าตัวเองเก่ง
ขึ้นในด้านการพูด ตอนเราพูดหน้าเสาธงพูดอะไรให้น้อง ๆ ฟังเราจะพูด
อะไรก็ไม่อายแล้ว เราพูดได้ตามความเหมาะสม พัฒนาขึ้นในการพูด ไม่
ติดขัด พูดคล่องแคล่วขึ้น คําบางคําที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็นํามาใช้โดยที่เรารู้
ความหมาย อ่านอักขระชัดเจนและอ่านหนังสือได้ เวลาเล่านิทานเสียงตาม
สายนําทักษะในการพูดในรายการวิทยุมาใช้ในการเล่านิทานเสียงสูง เสียง
ต่าํ ” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ได้กล้าพูดกล้าแสดงออก ได้กลับมาใช้ในโรงเรียนเวลาพูดอ่านคล่องขึ้น
พูดได้ชัดเจน ไม่เร็วไป ใช้น้ําเสียงชัดเจน อักขระถูกต้องและการอ่านจาก
เมื่อก่อนอ่านเฉย ๆ เราเล่าเรื่องได้ดีขึ้น ” (จิรัชยา ภู่ทวี, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
“ได้ฝึกการอ่าน การพูดให้คล่องขึ้น ถ้าใช้ในชีวิตประจําวันก็คงเป็นเรื่องข่าว
การติดตามข่าว” (พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ทํ า ให้ ก ล้ า พู ด มากขึ้ น สามารถพู ด ได้ ค ล่ อ งขึ้ น ” (จิ ร าพั ช ร ตาสาม,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ทําให้ กล้ าพูดมากขึ้น รู้จังหวะการพูด การอ่าน” (ธีรวัฒ น์ ยิ่งถาวร,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เอามาใช้ ใ นการพู ด ทํ า ให้ พู ด ชั ด เจน คล่ อ งขึ้ น ” (วรโชติ หอมหวน,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ทําให้ตัวเรามีโอกาสในการเปิดเผยมากขึ้น ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น ทําให้
เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดมากขึ้น และมีความมั่นใจ ทําให้หนูกล้า
มากขึ้น ทักษะการพูดและก็ความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
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มากขึ้น กว่าเดิม กล้ าพูด ออกงานต่า ง ๆ มากกว่ าเดิม ไม่ก ลั ว รู้ สึ กสนุ ก
เพราะว่ าได้ อ ยู่ กั บเพื่ อ น ๆ ได้ อ ยู่ กั บพี่ ๆ รู้ สึ ก ว่ า หนู ทํา เวลาว่า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์หรือว่าได้ไปพูดในสิ่งต่าง ๆ เอามาพูดเวลาพี่ ๆ ที่เขาไม่อยู่ เวลา
ที่พี่ ๆ เขาไปเข้าค่าย ครูก็จะเรียกหนูมาพูดหน้าเสาธงและตอนเรียกพี่ ๆ
เพื่อน ๆ ที่ชั้นเรียน หนูภูมิใจ เพราะบางทีครูเขาก็จะบอกว่าเก่งแล้ว พัฒนา
ตรงนี้หน่อยก็ดีแล้ว และแม่ก็บอกว่ากล้าพูด กล้าแสดงออก ลูกเก่ง”
(ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2560)
“คิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้น ทําให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้น อ่านคล่องขึ้น ไม่
ติดขัด” (ณัฐพร สมเขาใหญ่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“คิดว่าเก่งขึ้นเพราะรู้สึกชินและพูดได้เยอะมาก มีความกล้าแสดงออกมาก
ขึ้น ช่วงแรก ๆ จะเหมือนอ่าน แต่หลัง ๆ เหมือนพูดเล่น” (เพชรดา จันทร์
แก้ว, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ตั ว เองได้ ค วามรู้ ม ากกว่ า คนอื่ น ที่ พู ด ได้ ถู ก ต้ อ ง” (อริ ส า นิ ล พลอย,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“พั ฒ นาขึ้ น ตามลํ า ดั บ เช่ น การใช้ คํ า พู ด การใช้ ถ้ อ ยคํ า และอั ก ขระ
ตัวอักษร ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดกับคนอื่น กล้าแสดงออกมาก
ขึ้น” (ฑิฆัมพร ชนะกาล, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“ส่วนของตัวเองคิดว่าตัวเองมีการลําดับความคิด การพูดดีขึ้นปานกลาง”
(ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“เมื่อก่อนเราพูดไม่คล่องและปรับตัวให้พูดคล่องขึ้น ภาษาไทยเราจะได้ไม่
สูญหายไป ภาษาดีขึ้นกว่าเดิม ” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม
2560)
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“ได้ความพูดคล่อง อ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น พูดคล่อง อ่านหนังสือคล่ อง”
(วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ได้ ค วามรู้ ก ารพู ด การฝึ ก พู ด ให้ ค ล่ อ ง การอ่ า นให้ เ ก่ ง ได้ ม าใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันด้านการพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทยจะคล่องขึ้น คิดว่า
เราเก่งขึ้น ดีขึ้น” (สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
2) ด้านการจัดรายการวิทยุ
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ านวยการสถานี วิ ท ยุชุ ม ชนไทรน้อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รับ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน และเด็ก ให้ ข้อมูล สัมภาษณ์ตรงกัน คือ เด็กได้ พัฒ นาศักยภาพด้านการจัด
รายการวิทยุหลังจากที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ รู้จักการทํางานวิทยุกระจายเสียงมากขึ้น
เตรียมความพร้อมก่อนการจัดรายการได้ และนําไปบูรณาการกับกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้าน
การจัดรายการวิทยุดีขึ้นตามลําดับ จากในระยะแรกเริ่มเข้าไปจัดรายการ เด็กยังไม่มีประสบการณ์
และความคล่องแคล่วในการผลิตรายการวิทยุ การจัดรายการครั้งแรกอาจมีอาการเกร็ง ผิดพลาดใน
การพูดออกอากาศ ยังเป็นการอ่านมากกว่าพูด แต่ทางสถานีไม่ได้มองว่า การพูดผิดพูดถูกขณะ
ออกอากาศนั้นจะเป็นปัญหามากนัก เพื่อให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับ แล้วแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน หาก
ดําเนิ น กระบวนการตามวิ ธีที่ส ถานี แนะนําเด็กจะพัฒ นาตนเองได้ เร็ว ขึ้น ซึ่งเมื่อได้รับ การฝึ กฝน
บ่อยครั้งทําให้เด็กเริ่มคุ้นชินกับการจัดรายการวิทยุ สามารถหาข้อมูลที่ จะนําเสนอได้ เลือก คัดกรอง
ข้อมูลเป็น คล่องแคล่วขึ้น เด็กสามารถจัดรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีทักษะสูงขึ้น ดังข้อมูลให้
สัมภาษณ์
“เรื่องการสืบค้นข้อมูล เรื่องการจัด ถ้าเขาทําตามเราบอกเขาจะเก่งเร็วขึ้น
แต่ถ้ามีความผิดพลาดในการออกอากาศ เรื่องคําพูด คําผิด เราไม่ ได้สนใจ
อะไรมากมาย ขอให้คุณมา ความคล่องตัวคุณจะสูงขึ้น ทักษะคุณจะสูงขึ้น
ตอนนี้คือเขามาจัดแบบสบาย ๆ ไม่ได้เกร็ง คือแล้วเขาเล่นกับเราได้ มีอะไร
ก็ ถ าม จากเงี ย บกริ บ มาออกอากาศแบบแข็ ง ๆ ตอนนี้ แ บบสบาย ๆ
ธรรมชาติการจัดรายการเขามีสูงขึ้น ” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์ , สัมภาษณ์,
22 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
จากการสั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น ให้ ข้ อ มู ล คล้ า ยคลึ ง กั บ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 5
คน ในจํานวน 6 คน ให้ข้อมูลว่า การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดรายการวิทยุได้ เนื่องจากเป็นโอกาสที่สร้างประสบการณ์กระบวนการจัดรายการวิทยุให้แก่
เด็กตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมกระทั่งการจัดรายการ จากที่เดิมไม่มีความรู้ด้านการจัดรายการวิทยุมา
ก่อนพัฒนาสู่การมีทักษะการจัดรายการวิทยุที่สูงขึ้น รู้จักกระบวนการการจัดรายการวิทยุ ขั้นตอนการ
หาข้อมูลเพื่อพูดในรายการ เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับตนเองและสภาพชุมชน เรียนรู้จังหวะการพูดการ
อ่าน การเปิดเพลง ที่จะทําให้นําเสนอลงตัวได้ดี ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่จะทําให้เด็ กพัฒนาตนเองต่อ
ไปสู่การเป็นนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพได้ โดยผลการพัฒนาศักยภาพเบื้องต้นเด็กนําทักษะที่ได้จาก
การทดลองจัดรายการวิทยุมาบูรณาการกับการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ดัง
ข้อมูลให้สัมภาษณ์ ต่อไปนี้
“มีพัฒนาการขึ้น ถ้าวัดจากครั้งแรก ก็พั ฒนาขึ้น อย่างครั้งแรกเขายังไม่รู้
จังหวะว่าเขาจะพูดตอนไหน เขาจะเปิดเพลงตอนไหน บางทียังไม่ทันปิด
เสียงเลยพูดกันแล้ว อะไรอย่างนี้ ตอนหลังเขามีทักษะมากขึ้น แล้วเขาก็รู้
แล้วว่าข้อมูลที่เขาเตรียมมาต้องไปซักซ้อม พูดก่อน เขาก็เตรียมตัวมากขึ้น ”
(ปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“ถามว่าประสบการณ์โอกาสที่เขาจะได้มาสัมผัสตรงนี้ ไม่มี และเวลาจบไป
แล้ว เลยไปแล้ว กิจกรรมตรงนี้ช่วงเวลานี้มาแก้ไขให้เขาได้ไหม ชดเชยได้
ไหม ก็ไมได้ แต่หนังสืออ่านเมื่อไรก็ได้ นี่คือความคิดของคนยุคใหม่ ต้องคิด
ใหม่ เด็กเขาก็พัฒนาศักยภาพขึ้น เอาไปใช้พูดเสียงตามสายที่โรงเรียนได้ดี
ด้วย หรือพูดหน้าเสาธง” (สมบัติ ถินน้อย, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ถ้าเขาเห็ นพรสวรรค์เขาอาจจะเอาไปพัฒ นาในอนาคต อาจจะเป็นนัก
ประกาศข่าวก็ว่าไป ขอบคุณโครงการดี ๆ ที่ ผอ.สมบัติได้นํามาให้โรงเรียน
ใน อ.ไทรน้ อ ย และขอบคุ ณ สถานี ที่ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นเรา ให้ เ ด็ ก ได้ ไ ป
แสดงออกในช่ว งการเป็นดีเจ เขานําสิ่ งเหล่ านั้น มาปรับบุค ลิ กภาพของ
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ตัวเองได้ อาจจะยังไม่ดีมาก แต่อนาคตปีหน้าอาจจะดีกว่านี้ ” (สายใจ พุ่ม
ถาวร, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560)
“เราไม่รู้ว่าการจัดรายการวิทยุทําอย่างไร แต่เด็กเดี๋ยวนี้เขารู้และเลือกเรื่อง
ที่เป็นปัญหาชุมชนหรือเรื่องที่ชุมชนควรรู้มาพูดได้” (สิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“เด็กได้ไปจัดรายการครั้งนี้ทําให้เขาเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ โดยเฉพาะใน
เรื่องการจัดรายการวิทยุที่เด็ก ๆ ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลย เขาก็ได้
ความรู้ใหม่ นํามาใช้กับตัวเอง เป็นประสบการณ์ติดตัวไป หลังจากที่เข้า
ร่วมจัดรายการกลับมาทาง ผอ. ก็สอบถามเด็กว่าเป็นยังไงบ้าง ทุกคนก็บอก
ว่าดี สนุก ได้ลองฝึ กทํา ” (อมลวรรณ ศรีประเสริฐ , สัมภาษณ์ , 20
กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
จากการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า ให้ในทิศทางเดียวกันกับ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน โดยเด็กจํานวน 13 คน ในจํานวน 19 คน ให้
สัมภาษณ์คล้ายกันว่า ตนเองพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการจัดรายการวิทยุได้ดีขึ้น จากเริ่มแรกที่ไม่มี
ความรู้ พื้น ฐานในกระบวนการจั ดรายการวิทยุ เมื่อหลั งจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการ
ทั้งหมด ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงทั้งหมด ตั้งแต่การสืบค้นข้ อมูล เลือกเนื้อหาแล้วนํามาเขียนบท
รายการ การพูดการออกเสียงในการจัดรายการ อักขระ คําควบกล้ํา และการใช้อุปกรณ์กระจายเสียง
ควบคุมมิกเซอร์และไมโครโฟน รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ออกอากาศ ท่ามกลางบรรยากาศห้อง
ส่งวิทยุกระจายเสียงจริง ได้เรียนรู้ฝึกฝนเป็นประสบการณ์ จึงมี ความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ
เบื้องต้น สามารถจัดรายการวิทยุได้ในระดับหนึ่ง ดังคําให้สัมภาษณ์
“ภูมิใจค่ะ เขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ เมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่า
วิทยุจัดรายการกันอย่างไร ได้ความรู้” (จิรัชยา ภู่ทวี , สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
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“ดีมากค่ะ เมื่อก่อนได้แค่ฟัง ดีใจที่เราได้ไปเป็นคนจัดรายการ ทําให้ได้รู้
เรื่ อ งวิ ท ยุ เ พิ่ ม ขึ้ น มากเลย เมื่ อ ก่ อ นได้ แ ค่ ฟั ง ดี ใ จที่ เ ราได้ ไ ปเป็ น คนจั ด
รายการ ได้รู้ว่าวิทยุชุมชนเขาจัดกัน อย่างไร ฝึ กการจัด การพูดเวลาจัด
รายการ ฝึกทํารายการทั้งหมดค่ะ หาข้อมูล เขียนสคริ ปต์ ช่วย ๆ กันกับ
เพื่อน ก็ทําให้ หนูมีประสบการณ์จัดรายการวิทยุ ได้ความรู้ที่หายากค่ะ ”
(พิชญาภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ดีใจที่ได้ลองจัดรายการจริง ๆ ครับ ภูมิใจในตัวเองที่สามารถทําได้แล้วได้
เอาไปใช้กับตัวเอง” (ภัทรพิสิฐ อุทธา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“ได้ไปสัมผัสห้องอัดเสียง ได้การสไลด์เสียงการปรับเสียงไมค์ ทําให้รู้จักการ
จัดรายการวิทยุ” (จิราพัชร ตาสาม, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ให้ความรู้เยอะมาก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในสถานีวิทยุ ด้าน
การพู ด ควบกล้ํ า ได้ อ อกเสี ย งถู ก ต้ อ งอั ก ขระชั ด เจน” (ณั ฐิ ด า สุ ข ใจ,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ทํ า ให้ ผ มได้ ล องฝึ ก จั ด รายการ ชอบพู ด ชอบด้ า นนี้ อ ยู่แ ล้ ว เอาไปเป็ น
ประสบการณ์ได้ ได้รู้ว่ารายการวิทยุเขาทํา อย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ใช้
อุป กรณ์อย่างไรบ้าง แล้ วยังทําให้ อยากเป็นนักจัดรายการวิทยุด้ว ยครับ
เพราะได้ฝึกแล้วรู้ว่าพอทําได้ ” (ธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“ได้ประสบการณ์ในห้องอัดเสียง” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
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“รู้ว่าจะจัดรายการอย่างไร ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง เผื่ออนาคตหนูอาจจะ
เป็นนักจั ดรายการกับเขาบ้าง มาจัดรายการได้ความรู้ ได้ทดสอบการใช้
อุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ พวกนี้” (ชุตินันท์ กระโจมทอง, สัมภาษณ์, 19
มกราคม 2560)
“ขอขอบคุณที่ให้เด็กอย่างพวกเราได้ไปจัดรายการวิทยุและให้เราได้เรียนรู้
อะไรใหม่ ๆ เราภู มิ ใ จในตั ว เอง ได้ รู้ ว่ า เราควรทํ า อย่ า งไร ทํ า เป็ น ไหม
เกี่ยวกับวิทยุ ทําให้รู้ว่าเราสามารถช่วยคนอื่นได้ เพราะเวลาเราพูดเขาจะได้
ข้อคิดดี ๆ ได้สาระดี ๆ จากเรา ได้สอนคนอื่นบอกให้คนอื่นทําอย่างนี้แล้ว
จะดี ทําอย่างนี้ไม่ดี ทําอย่างนี้ดี เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวัน แรก ๆ
หาข้อมูลไม่ได้ พอหาไปเรื่อย ๆ หนูก็หาได้ หาให้เพื่อนได้ เลือกหัวข้อเป็น
ส่ ว นมากเรื่ อ งวั ย รุ่ น กั บ มลพิ ษ เรื่ อ งในโรงเรี ย น” (ณั ฐ พร สมเขาใหญ่ ,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ได้ความรู้ รู้เรื่องการใช้เครื่องเสียง การพูด สําเนียงการพูด การใช้วาจา
การใช้แอปพลิเคชันนี้ (RADIONON) ได้ประสบการณ์ในการพูดอักขระและ
ก็ก ารใช้ เ ครื่ อ งเสี ย ง การใช้ ไมค์ ถ้า ฟอร์ ม มากกว่า นี้ ห รือ ความสามารถ
มากกว่านี้ก็อาจจะได้ก้าวไปสู่ฝันข้างหน้า จะพัฒนาให้มากขึ้น” (ฑิฆัมพร
ชนะกาล, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด รายการวิ ท ยุ ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม
2560)
“เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องวิทยุชุมชนเลย ตอนนี้รู้แล้วว่าเขาทํากันยังไง ได้ความ
สนุกสนานและความรู้” (วาที บุญน้อย, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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“ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้การพูด เราได้เคยไปจัดรายการวิทยุ เรากล้า
แสดงออก กล้ า ขึ้ น สอนให้ เ ยาวชนอย่ า งพวกเรากล้ า แสดงออกขึ้ น ”
(สุชาดา ปาปะเกา, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
3) ด้านการเรียน
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก พบว่า ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็กให้ข้อมูล
เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ
การให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ส่งผลให้เด็กมีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถลําดับ
ความคิด วิเคราะห์ประเด็น และการเรียบเรียงเรื่องราวได้ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบใน
การทําการบ้านและนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 2 คน ในจํานวน 6 คน ให้
ข้อมูลคล้ายกัน ซึ่งเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ จากการที่เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดรายการวิทยุ สามารถนําประสบการณ์ในการจัดรายการไปใช้พัฒนาศักยภาพตนเองใน
ด้านการเรียนได้ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษาในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้ างอิงได้ตาม
หลักวิชาการ เด็กคิดวิเคราะห์เนื้อหาได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียน บริหารเวลาเป็น
สัดส่วน ดังคําให้สัมภาษณ์
“บางคนอาจไม่ได้เป็นแกนนําทํากิจกรรมในโรงเรียนก็เอาประสบการณ์ตรง
นี้ไปใช้ในการเรียนตอนนี้ได้รู้จักการหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คิดวิเคราะห์ได้
จากที่ ผอ. เห็นและสัมผัสมา” (สมบัติ ถินน้อย, สัมภาษณ์, 18 มกราคม
2560)
“อีกอย่างที่เห็นชัดเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะการไปจัดรายการนี้
ควบคู่กับการเรียน เขาจะต้องจัดสรรเวลาในการหาข้อมูล เตรียมความ
พร้อมด้วย เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ในชีวิต ไปจัดรายการแต่ไม่กระทบผลการ
เรียน หากเรียนไม่ทันก็จะตามงานการบ้านจากเพื่อน จากครู ” (อมลวรรณ
ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
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ข้อมูลจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์เด็ก ให้ข้อมูลสอดคล้องกับ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียนและ
เพิ่มเติมจากข้อมูลของผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยเด็กจํานวน 6 คน ในจํานวน
19 คน เห็นการพัฒนาด้านการเรียนของตนเองดีขึ้น การจัดรายการวิทยุสามารถนํามาปรับใช้ในการ
เรียนให้เกิดการรับรับรู้ในการเรียน การนําเสนองานหน้าชั้นเรียนมีการคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้
วิธีการหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ตั้งใจเรียนมากขึ้น ดังข้อมูลคําให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“เอาไปใช้ในการเรียนค่ะ ทําให้คิดเป็น ละเอียด รู้วิธีการหาข้อมูล ” (พิชญา
ภัค หาญชัยภูมิ, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“มี ส่ ว นนํ า มาใช้ ใ นการเรี ย นได้ ครู จ ะให้ นํ า เสนอโครงงานและพู ด ตาม
โครงงานของเรา นําเสนอที่มาที่ไป เมื่อก่อนตอนนําเสนอหน้าชั้นเรียนจะมี
ติดขัดบ้าง สั่นหลังจากไปจัดรายการมาแล้วไม่ค่อยติดขัด อาการสั่นน้อยลง
อ่านคล่องขึ้น การเรียงลําดับความคิดก็ดีขึ้น” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“เก่งขึ้นในด้านการเสนอโครงงานในชั้นเรียนคล่องขึ้น เอามาใช้การลําดับ
ความคิด ถ้ามีโอกาสอยากไปจัดอีก ” (วรโชติ หอมหวน, สัมภาษณ์, 18
มกราคม 2560)
“เอามาใช้กับการเรียนพูดให้ครูเข้าใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้” (อริสา นิลพลอย,
สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2560)
“ด้านการเรียน ได้เอาทักษะการฝึ กพูดในการจัดรายการมาใช้ ดีขึ้นมา
หน่อย ตั้งใจเรียนขึ้น” (น้ําเพชร ภูมะลี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
“ได้เอาสิ่งดีๆ ประสบการณ์นั้นมาใช้ในการอ่านหนังสือ ท่องศัพท์ได้ การ
เรียนดีขึ้น ความคิดเราโตขึ้น ทําให้เราเหมือนมีความรู้ขึ้น ” (วาที บุญน้อย,
สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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4) ด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็ก พบว่า ครูผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน และเด็กให้ข้อมูล
เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ คือ เด็ก
ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ขั้นตอนการจัดรายการวิทยุให้แก่เพื่อนและรุ่น
น้องในโรงเรียนได้
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการทํางานร่วมกับผู้อื่น ผลการสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบและ
ผู้อํานวยการโรงเรียน พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ในจํานวน 5 คน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยเห็นประสิทธิผลของการให้เด็กเข้ าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดรายการวิทยุจากการที่เด็กได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทุกคนทุกหน้าที่มีส่วนสัมพันธ์กัน จึง
นําไปสู่การทํากิจกรรมหรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
“เขาเข้าใจวิธีการที่จะนําเสนอ วิธีการที่จะพูด วิธีการที่จะทํางานเป็นทีม
ซึ่งตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดเวลาเขามาทํากิจกรรมอื่น ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่
เด่นอยู่แล้ว แต่มันไม่สําเร็จออกมาบริบูรณ์หรอกถ้าไม่ทําร่วมกับคนอื่น อัน
นี้คือสิ่งที่ได้และเขาก็จะอามาขยายผล” (สุภาวดี จิรภาสพงศา, สัมภาษณ์,
2 มีนาคม 2560)
ข้อมูลจากเด็ก
จากการสัมภาษณ์เด็ก พบว่า เด็กจํานวน 3 ในจํานวน 19 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับ ครู
ผู้รับผิดชอบและผู้อํานวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ ว่า การจัดรายการวิทยุเกิดประสิทธิผลการพัฒ นาศักยภาพในด้านภาวะผู้นํา และการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากสามารถนําความรู้และประสบการณ์การจัดรายการวิทยุมาถ่ายทอดสู่
เพื่อนหรือรุ่นน้องในโรงเรียน เป็นต้นแบบการจัดรายการวิทยุให้แก่เด็กวัยเดียวกันได้ ด้วยการเผยแพร่
ความรู้ การผลิตรายการวิทยุ ในการเรียนการสอนวิช าภาษาไทย เริ่มจากวางโครงสร้างรายการที่
ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนิทานสอนใจ ภาษาก้าวไกล ช่วงเล่าข่าวเล่าเรื่อง และช่วงวัยรุ่น วัยใส
ใส่ใจรอบตัว ตามแบบรายการวิทยุที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และนําบทรายการที่ใช้จัดออกอากาศจริงมา
เป็นตัวอย่างในการเขียนบทรายการให้แก่เพื่อนคนอื่นในชั้นเรียน โดยให้เพื่อนแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันหา
ข้อมูลและเพลงที่จะนําเสนอในช่วงต่าง ๆ ของรายการ แล้วนํามาเขียนบทรายการวิทยุขึ้นใหม่ตามรูป
แบบเดิม จากนั้นจําลองสถานการณ์หน้าชั้นเรียนเป็นห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ให้เพื่อนแต่ละกลุ่มจัด
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รายการและเปิดเพลงให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ฟัง โดยเด็กกลุ่มที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกับ
ทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและครูสอนวิชาภาษาไทยจะร่วมกันเสนอแนะเพื่อนในเรื่องการ
เขียนบท การนําเสนอข้อมูล การพูดและการออกเสียงในการจัดรายการวิทยุ ดังข้อมูลคําสัมภาษณ์
ต่อไปนี้
“ครูนํามาเป็นกิจกรรมในวิชาเรียนภาษาไทย หนูสอนเพื่อนขั้นตอนในการ
จะพูด เปิดเพลงคั่นเวลา เอาสคริปต์ที่จัดรายการจริง มาดู แต่ละกลุ่มจะ
เลือกอะไรคิดมาเอง และพูดตามนี้ว่าต่อไปนี้พบกับรายการ ให้พูดแบบนี้
หมด เพื่อนก็ทําได้ดี” (กําไร เงินงาม, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“เอามาสอนเพื่อนเกี่ย วกับการพูดและการกล้ าแสดงออก เพื่อนมีความ
สนใจที่อยากพูดเหมือนเรา” (ณัฐิดา สุขใจ, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ก็สามารถฝึกให้น้อง ๆ มาจัดรายการที่โรงเรียนได้” (ธีรภัทร แก้วชุ่มเชื้อ,
สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
4.3 ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อํ า เภอไทรน้ อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ 3 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ครูผู้รับผิดชอบ และผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นเครื่องมือ
เก็บข้อมูล โดยศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร จําแนกเป็น ปัญหาที่เกิด
จากเด็ก ปัญหาที่เกิดจากครู และปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุ 2) ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ
ซึ่งจําแนกข้อมูลคําให้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลจากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ และข้อมูลจากผู้อํานวยการโรงเรียน
1) ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร
1.1 ปัญหาที่เกิดจากเด็ก
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโ อ พบว่า ปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดจากเด็กในการจัดรายการวิทยุ คือ เด็กยังขาดความใส่ใจในการจัดรายการวิทยุ ด้านการ
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สืบค้นข้อมูล เห็นได้จากเด็กบางคนไม่ให้ความสําคัญในการค้นหาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลมาไม่ถึงหนึ่ง
หน้ากระดาษ A4 และเด็กให้เพื่อนในกลุ่มหรือครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูลให้ แต่เมื่อถึงวันจัดรายการ
ข้อมูลตกหล่น สูญหาย ทําให้ไม่พร้อมนําเสนอออกอากาศ
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า เด็กบางคน บางกลุ่ม ไม่ให้ความสําคัญใน
การจัดรายการด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดรายการ นําข้อมูลมาไม่เพียงพอสําหรับการออกอากาศ
จัดเตรีย มมาไม่ถึงหนึ่ งหน้ ากระดาษ A4 และบางครั้งเด็กไม่ได้สื บค้นข้อมูลในช่วงรายการที่ตน
รับผิดชอบเอง แต่ให้เพื่อนในกลุ่มที่จัดรายการด้วยกันหรือเพื่อนที่โรงเรี ยนช่วยสืบค้นข้อมูลให้ เมื่อถึง
วันที่จัดรายการเด็กนําข้อมูลดังกล่าวมาให้ผู้อํานวยการสถานีตรวจสอบ ข้อมูลสูญหายไปบางส่วนและ
ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสืบค้นมาหลายเรื่องรวมกันแล้วหน้ากระดาษสลับกัน ประกอบกับยังไม่ได้
อ่านทําความเข้า ใจข้อมูล ทําให้ ไม่ส ามารถนํา ข้ อมูล ประเด็นดัง กล่ าวออกอากาศได้ ดังข้อมูล คํ า
สัมภาษณ์
“ความสนใจของเด็กก็มีส่วน เขาไม่ได้เอาคนที่เคยฝึกเคยทํามา แล้วเด็กเนี่ย
ก็เป็นเด็กพวกลิงทะโทน อะไรพวกนี้ คือไม่เอาเลย เราสอนเท่าไรปุ๊บเนี่ย
บอกว่าข้อมูลต้องมาหนึ่งหน้ากระดาษเอสี่ มาสี่บรรทัด จบ มาสามบรรทัด
ถามทําไมเอามาแค่นี้ บอกหาได้เท่านี้ ก็คือเด็กไม่สนใจ เรื่องการสืบค้น
ข้อมูล คนเสิร์ชก็ไม่มา ไอ้คนไม่ได้เสิร์ ชพวกนี้เอามาอ่าน ถามว่าเอ้า! ใคร
เสิร์ต ก็อีกคนนึง ไม่ได้มาไง ข้อมูลหายเลยบอกออกอากาศไม่ได้ ข้อมูลนี้
ไม่ได้ก็เอาข้อมูลใหม่มา คือเตรียมเรื่องมาเยอะ แต่คนหาข้อมูลเป็นอีกคน
คือข้อมูลมันใหม่ มันสดเกินไปไง แทนที่จะพอกลับไป หรือว่าพรุ่งนี้เขาไป
หาข้ อ มู ล กั น มา ก็ มี เ วลาที่ จ ะทํ า ความเข้ า ใจกั บ ข้ อ มู ล อี ก ห้ า วั น หกวั น
ออกอากาศนี่ปร๋อเลย” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์
2560)
1.2 ปัญหาที่เกิดจากครู
ผลการสัมภาษณ์จากผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและผู้อํานวยการ
โรงเรียน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากครูในการจัดรายการวิทยุของเด็ก คือ
ครูติดภารกิจไม่สามารถนําเด็กมาจัดรายการตามนัดหมายได้ ครูไม่รับผิดชอบในการเดินทางส่งและรับ
เด็ก และขาดความเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลที่เด็กค้นคว้า
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ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ผลการสัมภาษณ์อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า ครูผู้รับผิดชอบ
ไม่นําเด็กมาจัดรายการตามที่นัดหมาย เนื่องจากครูอาจติดงานราชการจึงไม่สามารถนําเด็กมาจั ด
รายการได้ตามกําหนดการวันนัดหมาย บางกรณีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บางกรณีแจ้งกระชั้นชิด ทําให้
ผู้อํานวยการสถานีไม่สามารถแก้สถานการณ์ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดรายการวิทยุของเด็กหรือแจ้งให้
โรงเรียนอื่น มาจัดรายการแทนได้ทันการณ์ ทําให้ ช่วงเวลาที่รายการต้องออกอากาศ คือ 11.00 13.00 น. ของวันนั้น ๆ ถูกเว้นว่างไปเป็นการเปิดเพลงแทน ซึ่งหลังจากที่ครูผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูล
กระชั้นชิดหรือบางกรณีขาดการติดต่อ กลับติดต่อมายังผู้อํานวยการสถานีเพื่อขอนัดหมายให้เด็กเข้า
มาจัดรายการในวันอื่น เช่น ตามกําหนดการครูผู้รับผิดชอบต้องนําเด็กนักเรียนมาจัดรายการในวัน
อังคาร แต่โทรแจ้งผู้อํานวยการสถานีในเช้าวันอังคารว่าไม่สามารถมาได้ เมื่อถึงวันพุธครูผู้รับผิดชอบ
จึงโทรมาแจ้งผู้อํานวยการสถานีเพื่อขอให้เด็กเข้าจัดรายการในวันศุกร์ เป็นต้น ดังคําให้สัมภาษณ์
“โรงเรียนหรือครู ถ้ามาตามชาร์ตที่เราให้ไปเนี่ยปัญหามันง่ายมาก เหมือน
ราษฎร์นิยมมาตามชาร์ตเป๊ะ อย่างบางที่เนี่ยนัดวันอังคาร เดี๋ยวมาวันศุกร์
บ้าง เมื่อเช้าโทรมาจะเอาเด็กมาจัดรายการ ถ้าวันอังคารไม่มา รอรับสาย
เลย เดี๋ยววันพุธบ้าง วันพฤหัสบดีบ้าง คือถามบอกว่าถ้าจะเข้ามาจัดถ้าผม
อยู่นะจัดได้เลย ไม่มีปัญหา ที่จริงแล้วเนี่ยคือผมไม่อยู่เขาก็จัดได้ เพราะน้อง
ผมอยู่ เพราะผมสอนให้หมดแล้ว ถ้าผมไม่อยู่จริง ๆ ก็จัดได้ปกติ เพราะเมน
เลยเราสอนให้เขา” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์ , สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์
2560)
ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ครูไม่รับผิดชอบในการเดินทางส่งและรับ เด็ก จากการ
สัมภาษณ์อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า มีครูผู้รับผิดชอบบางโรงเรียนไม่ดูแลเด็ก
ในเรื่องการเดินทางมาส่งและมารับเด็กที่สถานี ปล่อยให้เด็กเดินทางมาสถานีกันเพียงลําพัง ไม่มีครู
รับผิดชอบดูแล โดยว่าจ้างรถสามล้อเครื่องให้มาส่งเด็กแล้วให้หมายเลขโทรศัพท์ติด ต่อไว้กับเด็กและ
ผู้อํานวยการสถานี เมื่อเด็กจัดรายการเสร็จก็ให้โทรแจ้ง รถสามล้อเครื่องมารับ ซึ่งการกระทําดังกล่าว
อาจเกิดอันตรายต่อเด็กและครูไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ ดังคําให้สัมภาษณ์
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“เรื่องรับส่งเด็กก็ปัญหาเยอะ ส่งนักเรียนเนี่ย ครูเขาให้ตุ๊กตุ๊กมาส่งเด็กปุ๊บ
แล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ พอจัดรายการเสร็จก็ให้เด็กโทรกลับไปหาตุ๊กตุ๊กให้มารับ
ผมก็โทรให้เห็นว่าครูไม่มา ไม่มีใครดูแล ถามบอกว่าเอาตุ๊กตุ๊กมาส่ง แล้ว
รับผิดชอบนักเรียนเขาขนาดไหน ผอ. สมบัติ ยังเอ้า! ทําไมเอาตุ๊กตุ๊กมา ครู
อยู่ไหน ทําไมครูไม่คุมมา ถ้าติดธุระทําไมไม่ให้ครูคนอื่นมาดูแลเด็กแทนก็ได้
มีอะไรขึ้นมารับผิ ดชอบกันไหวหรอ ถูกไหม” (โกมล จิรัฐ ติกาลนนท์ ,
สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
นอกจากนี้ การที่ครูขาดความเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลที่เด็กค้นคว้า ก็เป็นปัญหาที่
เกิดจากครูอีกประการหนึ่ง ซึ่งผลการสัมภาษณ์ อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า ครู
ไม่ได้เร่งรัดและกวดขันให้เด็กหาข้อมูลเพื่อจัดรายการ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก
เด็ก หรือในบางกรณีหากเด็กไม่สามารถหาเนื้อหามาออกอากาศได้ครูกลับไม่แนะนํา ไม่ช่วยค้นคว้าให้
จึงทําให้เด็กเกิดปัญหาในด้านการเตรียมข้อมูล การหาข้อมูล และขาดการเตรียมความพร้อมในการจัด
รายการ ส่งผลให้เด็กไม่แม่นยําเรื่องการนําเสนอข้อมูลในรายการและขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
ศักยภาพ
“เรื่องข้อมูล ก็ถ้าครูตรวจสอบ ครูช่วยหาตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้นักเรียนไปฝึก
ครูคอยจี้ว่าข้อมูลไปหามารึยัง ถ้ายังไม่ไปหาก็ต้องช่วยเด็กใช่ไหม ไล่เด็กไป
หาข้อมูลพอสมควร เพราะพอมาปุ๊บเนี่ย เด็กกระท่อนกระแท่น แล้วก็ไม่
มา” (โกมล จิรัฐติกาลนนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนข้อมูลสอดคล้องกับ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ให้ข้อมูลว่า มีปัญหาที่เกิดจากครูใน
เรื่องของความรับผิดชอบในการพาเด็กไปจัดรายการวิทยุ เนื่องจากครูติดภาระงานราชการ บางครั้งก็
ติดสอน ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการโทรแจ้งให้ผู้อํานวยการสถานีวิทยุไ ทรน้อยเรดิโอทราบ แล้วดําเนินการ
นัดหมายวันจัดรายการวิทยุอีกครั้ง
“มีปัญหาที่ครูเล็กน้อย ครูต้องไปส่ง บางสัปดาห์ติดภารกิจจริง ๆ ก็แจ้งไป”
(สายใจ พุ่มถาวร, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560)
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อย่างไรก็ตาม มี ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัด
รายการวิทยุของเด็กไม่มีปัญหาที่เกิดจากครู เนื่องจากผู้อํานวยการโรงเรียนได้แจ้งเรื่องการเข้าร่วมจัด
รายการวิทยุของเด็กในที่ประชุมสถานศึกษาเพื่อให้ ครูทุกคนทราบ อีกทั้งครูรับผิ ดชอบได้บริหาร
จัดการงานราชการในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้ จึงสามารถนํานักเรียนไปจัดรายการได้ตามกําหนดการที่
สถานีนัดหมาย
“ในส่วนของครู ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะ เพราะแจ้งเรื่องให้ครูดําเนินการ
ดูแลรับผิดชอบนักเรียน ครูเขาก็ขับรถพานักเรียนไปทุกครั้งตามวันที่สถานี
นัด ดูแลเด็กดีค่ะ อีกอย่างครูเขาก็ไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงเวลานั้นด้วย เลยไม่
ติ ด ธุ ร ะอะไร พาเด็ ก ไปจั ด รายการได้ ไ ม่ เ ป็ น ปั ญ หา” (อมลวรรณ ศรี
ประเสริฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
1.3 ปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุ
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ ให้ข้อมูลเหมือนกัน คือ
ปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ มี 2 ประการ ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์รายการ
ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และขาดความพร้อมด้านสถานที่
ข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียน พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 2 คน ใน
จํ านวน 5 คน ให้ ความเห็ น ไปในทิศทางเดี ยวกัน ว่า สถานี วิทยุชุ มชนไทรน้อ ยเรดิ โ อขาดการ
ประชาสัมพันธ์รายการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดรายการวิทยุของเด็กที่เกิดจากสถานี
เนื่องจากสถานีไม่ได้มีการสํารวจผู้ฟังและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ไม่ได้
ติดตามผลการรับฟังรายการวิทยุจากกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย และไม่มีสปอตรายการ ทําให้ผู้ฟังไม่ทราบว่า
แต่ ล ะวั น ในหนึ่ ง สั ป ดาห์ นั้ น เด็ ก จากโรงเรี ย นใดมาร่ ว มจั ด รายการบ้ า ง อย่ า งน้ อ ยการที่ ส ถานี
ประชาสัมพันธ์หรือมีสปอตรายการ ผู้ปกครอง ครูที่โรงเรียน ชาวบ้านในชุมชนของเด็กที่มาร่วมจั ด
รายการก็จะได้รู้วันออกอากาศติดตามฟังและเกิดการบอกต่อกันได้ เพื่อให้มีเครือข่ายผู้ฟังรายการ
วิทยุที่เด็กจัดเพิ่มขึ้น ดังคําให้สัมภาษณ์
“มีเรื่องการประชาสัมพันธ์ จะทําอย่างไรให้คนได้เข้ามามีส่วน เข้ามาฟัง
เยอะ ๆ เพราะเรายังไม่ได้ทํารีเสิร์ช ไม่ได้ติดตามจริง ๆ คือต้องมีการสื่อสาร
อาจจะต้องเสนอแนะเขาว่าจะอยู่ลําพังโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องหาเครือข่าย ส่วน
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ใหญ่ยี่สิบกว่าโรงเรียนเขารู้แล้ว อย่างน้อยบอกว่าโรงเรียนนี้จะออกวันไหน
เขาก็ เ ริ่ ม ฟั ง ผู้ ป กครอง ครู นั ก เรี ย น ก็ ก ระจายข่ า ว และอี ก ส่ ว นคื อ
หน่วยงานในท้องถิ่นเรา เวลาประชุมหัวหน้าส่วน ครูบอยน่าจะมีโอกาสเข้า
ไปเสนอแนะว่า ได้ใช้ป ระโยชน์ จากตรงนี้มามี ส่ ว นในการสะท้ อนปัญหา
สั ง คม มี มุ ม มองของเด็ ก มี มุ ม มองหลากหลายในรายการก็ ดี น ะ ให้
หน่วยงานซึ่งทุกอย่างกระทบกันหมดก็ต้องมาร่วมมือกัน ” (สมบัติ ถินน้อย,
สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ผอ. คิดว่าการจัดตารางที่ให้เด็กเข้าไป ถ้าสมมติว่าจะเปิดโอกาสให้เป็นใน
ลั ก ษณะเสี ย งจากเด็ ก เป็ น การถาวรมั น ต้ อ งสลั บ กั น ไป เพราะโรงเรี ย น
ทั้งหมดในอํา เภอไทรน้อยเองมีทั้งหมดตั้ง สิ บเก้า โรงเรียน ก็ผ ลั ดเปลี่ ยน
หมุนเวียนกันไปนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์บ้าง บางทีการที่
เด็ ก ไปทํ า มั น เป็ น ลั ก ษณะใส ๆ ไม่ มี อ ะไรแอบแฝงอยู่ อาจจะไม่ มี
สปอนเซอร์” (สุภาวดี จิรภาสพงศา, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
นอกจากนี้ ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน ในจํานวน 5 คน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ปัญหาที่เกิดจากสถานีอีกประการหนึ่ง คือ ขาดความพร้อมด้านสถานที่ เนื่องจากเห็นสภาพแวดล้อม
ของสถานี จ ากภาพถ่ า ยที่ ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนํ า มารายงานโครงการ เห็ น ว่ า สถานี ควรปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทํางาน ดังนั้นความพร้อมในเรื่องของสถานที่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทาง
สถานีไม่ควรมองข้าม ดังข้อมูลคําสัมภาษณ์
“ผอ. ไมได้ไป ฟังจากที่ครูเสก (ครูผู้รับผิดชอบ) เอามาให้ฟังและดูจากรูป
ครูเสกไลน์มา จะเห็นสภาพแวดล้อมและเห็นคอม ฯ ตอนตัดต่อ แต่เครื่อง
เสียงไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไร ผอ. เห็น อยากให้ปรับสภาพแวดล้อมให้
น่าจะเหมาะกับการทํางาน เราทํางานมาเป็น สิบปี วันนี้ได้แค่นี้ วันนี้ต้องดี
ขึ้น บางอย่างต้องปรับปรุง ต้องพัฒนา จริง ๆ เขาไม่เห็นรูปลักษณ์ เขาฟัง
เสียง แต่ตัวเราถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทําให้อารมณ์หรือความรู้สึกในการ
พูดน่าจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากกว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการทํางาน
(สิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
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ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ
ด้า นคํ าให้ สั มภาษณ์จ ากครู ผู้ รั บผิ ด ชอบ สอดคล้ องกั บ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นใน
ประเด็นปัญหาสถานีขาดความพร้อมด้านสถานที่ โดยครูผู้รับผิดชอบจํานวน 1 คน ในจํานวน 3 คน
เห็นว่าพื้นที่ในห้องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีมีไม่มากนัก ซึ่งในห้องส่งมีเก้า อี้ให้นั่งเพียงตัวเดียว
เฉพาะผู้ที่เป็นนักจัดรายการเท่านั้น ทําให้เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อจํานวนเด็กที่เข้าไปจัดรายการ เด็กใน
กลุ่มที่เหลือที่ทําหน้าที่ควบคุมมิกเซอร์และเปิดเพลงจากในระบบจึงต้องยืนและนั่งที่พื้น เมื่อเด็กที่เป็น
นักจัดรายการพูดในช่วงของตนเองเสร็จ จึง สลับให้เพื่อนที่พูดช่วงต่อไปของรายการมานั่งเก้าอี้แทน
“สถานีหรอคะ น่าจะเป็น คิดว่าเป็นพื้นที่ในห้อง เขาให้เด็กไปประมาณสาม
ถึงห้าคน แต่ที่โรงเรียนไปสามคน พอไปถึงมันจะมีเก้าอี้ตัวเดียว แล้วเด็กที่
เหลือบางทีเขาก็ไม่รู้จะทําอะไร พื้นที่เขาค่อนข้างคับแคบ พอเข้ าไปเด็ก
สามคน ห้าคน แต่เขาก็บริการดีนะคะ ตัวคุณบอยเขาก็โอเค ที่เหลือก็ไม่มี
อะไร คับแคบไปนิดหนึ่งหรือว่าเล็กเหมือนกันทุกที่ก็ไม่ทราบ น่าจะเป็นแค่
ห้องนั้นเฉย ๆ ส่วนอุปกรณ์เขาก็พร้อม” (ปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์, สัมภาษณ์,
2 มีนาคม 2560)
2) ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ผู้อํานวยการโรงเรียน และครู
ผู้รั บผิ ดชอบ พบว่า ส่ว นใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่มีปัญหาด้านเวลาในการจัดรายการวิทยุมากที่สุ ด แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาได้รับผลกระทบจากการให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจําแนกผลเป็น 2 ส่วน คือ 1) ไม่มีปัญหาด้านเวลาในการจัดรายการวิทยุ 2) มี
ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ
(1) ไม่มีปัญหาด้านเวลาในการจัดรายการวิทยุ
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ผู้อํานวยการโรงเรียน
ส่วนใหญ่และครูผู้ รับผิดชอบบางคน ให้ข้อมูลในคล้ายคลึงกัน คือ การให้เด็กมีส่ วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุไม่กระทบต่อปัญหาด้านการเรียนของเด็กและเวลาทํางานของครู
ข้อมูลจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ พบว่า เรื่องเวลาการ
จั ด รายการวิ ท ยุ ข องเด็ ก ไม่ มี ปั ญ หาหรื อ ผลกระทบต่ อ เด็ ก เนื่ อ งจากได้ ต กลงกั บ ทางตั ว แทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนในเรื่องช่วงระยะเวลาที่จะให้เด็กจัดรายการแล้ว
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“ทาง ผอ. เขาบอกมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เลยมาทางนี้เลย พอบอกว่าง
แปดโมงถึงสิบโมง ไม่เอาอีก เลยมาลงที่เวลาสิบเอ็ดโมง” (โกมล จิรัฐติกาล
นนท์, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสั มภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยผู้อํานวยการโรงเรียนเกือบทุกคน จํานวน 4 คน ในจํานวน 5 คน
ระบุว่า การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กไม่มีปัญหาหรือผลกระทบด้านเวลามากที่สุด การ
จัดรายการวิทยุไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก ถือเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่เด็กได้มีประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านการจัด
รายการวิทยุและมีความรับผิดชอบ ดังข้อมูลให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ไม่ มี ปั ญ หา เราแก้ ไ ขได้ นี่ ก็ เ ป็ น การเรี ย นอย่ า งหนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ม องว่ า
กระทบการเรียน ถามว่าการเรียน ณ วันนี้คิดว่าอยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยม มัน
ไม่ใช่แล้ว ผมไม่ได้ทําผิดหลักสูตร พรบ.การศึกษา มาตรายี่สิบสี่ ระบบแนว
การจัดการศึกษา ผมพูดตลอดว่า ณ วันนี้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
มาตรายี่สิบสี่วงเล็บหก เปิดดูเลยว่าจริงไหม เพราะผมจะพูดตลอด” (สมบัติ
ถินน้อย, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“ไม่ มี ปั ญ หา เพราะว่ า เด็ ก พวกนี้ เ ป็ น เด็ ก ที่ เ ขาเรี ย นดี อ ยู่ แ ล้ ว มี ค วาม
รับผิดชอบอยู่แล้วพอเขาไป เขาก็กลับมาตามงานของเขาอยู่แล้ว ” (สุภาวดี
จิรภาสพงศา, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
“ไม่มีผลกระทบระยะเวลา เขาแบ่งเวลาเรียบร้อยแล้ว ถือว่าไม่กระทบ เป็น
แค่เวลาสั้น ๆ เอง ก่อนจะไปก็สิบถึงสิบเอ็ดโมง ก็ไม่เสียเวลา ถือว่าเขาได้
ประสบการณ์มากกว่าด้วยซ้ํา โรงเรียนเปิดโอกาสให้เขา เขาก็เปิดโอกาสให้
ตัวเอง” (สายใจ พุ่มถาวร, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560)
“โรงเรียนเราไม่เคยมีปัญหาเพราะนี่คือประสบการณ์ตรงให้นักเรียน การ
เรียนไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาได้โดยไม่ต้องขอร้อง
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ชุมชนว่าทําให้หน่อยนะ แต่ยื่นมือมาเอาเด็กไปฝึกให้เราคือสุดยอดค่ะ ” (สิ
ดาพัณณ์ วิมุกติบุตร, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2560)
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ
ครูผู้รับผิดชอบ จํานวน 1 คน ในจํานวน 3 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับผู้อํานวยการ
สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและผู้อํานวยการโรงเรียนส่วนใหญ่ว่า ไม่มีปัญหาที่เกิดจากสถานีวิทยุ
เนื่องจากผู้อํานวยการสถานีวางแผนและการจัดการที่ดีในการให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ไม่กระทบเวลาเรียน เนื่องจากใช้เวลาช่วงพักกลางวันของนักเรียนไปจัดรายการ และการให้นักเรียน
เตรีย มความพร้ อมจั ดรายการ ค้นหาข้อมูล ก็ให้นักเรียนทําในเวลาว่างจากการเรียน ดังข้อมูลให้
สัมภาษณ์
“ปัญหาไม่มีนะ เพราะว่าคุณบอย (ผู้อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อย
เรดิโอ) ได้วางแผนไว้ดีมากในการจัดระบบนะ ไม่มีปัญหาอะไร แล้วอุปกรณ์
เขาก็โอเค ช่วงพักเที่ยงที่เขามา กระทบการเรียนไหมก็ไม่ เพราะอยู่ในช่วง
พักเที่ยงพอดีในช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งพอดี การเรียนไม่กระทบ
เพราะว่าใช้เวลายามว่างของเขาในการจัดรายการ หาสคริปต์ก็เวลาว่างของ
เขา ไม่ได้ไปรบกวนเวลาเรียนของเขา” (สุจริต พุ่มไม้, สัมภาษณ์, 16
ธันวาคม 2559)
(2) มีปัญหาด้านเวลาในการจัดรายการวิทยุ
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ อํา นวยการโรงเรีย นและครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นหนึ่ งให้ ข้อ มู ล
เพิ่มเติมจากผู้ อํานวยการสถานี วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโ อ ผู้ อํานวยการโรงเรียนส่ ว นใหญ่และครู
ผู้รับผิดชอบบางคน ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก มีปัญหาด้านเวลาใน
การจัดรายการวิทยุ คือ กระทบต่อเวลาเรียนของเด็ก และกระทบต่อเวลาทํางานของครู
ข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียน พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน ใน
จํานวน 5 คน ให้ข้อมูลว่า การที่เด็กมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกระบทต่อเวลาเรียนของเด็ก
บางส่วน เนื่องจากช่วงเวลาที่เด็กจัดรายการเป็นช่วงพักกลางวันซึ่งมีชั่วโมงเรียนต่อในช่วงบ่าย เมื่อจัด
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รายการเสร็จกว่าจะเดินทางถึงโรงเรียนต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจึงส่งผลให้เข้าเรียนล่าช้า
ในช่วงบ่าย
“ก็มีบ้างค่ะ ผอ.ก็นําเข้าที่ประชุมแจ้งให้คุณครูทราบว่าจะมีเด็กไปร่วมจัด
รายการวิทยุอาจจะมีกระทบเวลาเรียนบ้าง เมื่อถึงเวลาไปจัดรายการจริงก็
กระทบไม่มากค่ะ เพราะเวลาที่เด็กเดินทางไปอยู่ในช่วงพัก และกลับมา
เข้าเรียนในช่วงบ่ายก็อาจเข้าเรียนสายหน่อย ถือว่ามีกระทบกับเวลาเรียน
ของเด็กบ้างบางส่วน ก็อาจจะเป็นเพราะระยะทาง การเดินทางไปกลับ
ระหว่างโรงเรียนกับสถานีค่อนข้างไกลค่ะ เลยทําให้เป็นปัญหาเรื่องเวลา”
(อมลวรรณ ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ
ครูผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับ ผู้อํานวยการโรงเรียน โดย ครู
ผู้รับผิดชอบเกือบทุกคน จํานวน 2 คน ในจํานวน 3 คน ให้ข้อมูลว่า ปัญหาเรื่องของเวลาเกิดจากการ
จัดรายการวิทยุของเด็กกระทบต่อเวลาเรียน โดยต้องออกเดินทางไปจัดรายการขณะที่เด็กกําลังเรียน
ช่วงเช้า และเดินทางกลับมาเข้าเรียนในช่วงบ่ายล่าช้า
“ถ้าโดยตรงก็คงไม่มีน่ะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยอาจจะมีบ้าง
เพราะว่าเด็กต้องมาถึงสถานี สิบเอ็ดโมงต้องมาถึงนี่ แล้วพอกลับกว่าจะถึง
บางทีก็จะประมาณบ่ายโมงกว่าหรือบ่ายสอง มันจะซ้อนกับเวลาเรียน”
(สมพร สุทธิประภา, สัมภาษณ์, 16 ธันวาคม 2559)
“น่าจะเป็นเวลา เขาจะนัดช่วงสิบโมงครึ่ง ซึ่งต้องออกแล้วเด็กก็จะเสี ย
ชั่วโมงเรียน คาบเรียนก็จะหายไปสองคาบ เพราะกว่าจะกลับมาก็บ่ายโมง
ครึ่ง บ่ายสอง เพราะไปไม่ได้จัดเลย ต้องไปเตรียมไปคุย คอนเซปต์กับเขา
ก่อน คาบที่ไปมันไม่ใช่คาบลดเวลาเรียน บางทีไปโดนคาบสําคัญประจํา
กระทบเรียน ครูที่สอนเขาก็มีทั้งเข้าใจและมีทั้งท้วงติงมา เพราะสถานีระบุ
วันมาว่าเราต้องไปวันไหน มัน ก็จะโดนคาบนั้นซ้ํา ๆ ก็จะเป็นแค่คาบนั้น ”
(ปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)
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นอกจากนี้ ครูจํานวน 1 คน ในจํานวน 3 คน ให้ข้อมูลว่าการจัดรายการนอกจากจะ
กระทบต่อช่วงเวลาเรียนของเด็กแล้ว ยังกระทบต่อการทํางานของครูด้วย เนื่องจากการนําเด็กไปจัด
รายการครูผู้รับผิดชอบต้องให้ครูคนอื่นสอนแทน หรือต้องฝากครูคนอื่นดูแลนักเรียนรอตนเองกลับมา
สอน ดังคําให้สัมภาษณ์
“แล้วกระทบกับการทํางานครู ด้วยค่ะ ต้องมีครูท่านอื่นสอนแทน หรือเรา
ต้องฝากสลับคาบเอาไว้ ซึ่งโครงการถ้ามาตั้งแต่ต้นเทอมเราสามารถโยกได้
ว่ า เราขอคาบนี้ ว่ า ง แต่ นี่ ม าตอนปลายแล้ ว ” (ปิ ย ะดา ศรี อิ น ทร์ สุ ท ธิ์ ,
สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2560)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจั ย เรื่ อ งการสื่ อสารแบบมี ส่ ว นร่ว มในการจัด รายการวิ ทยุ ของเด็ก อาเภอไทรน้อ ย
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งวิธีการวิจัยเป็น 2 วิธี คือ การเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการวิทยุของเด็ก ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ คือ
ผู้อานวยการสถานี วิทยุ ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ และกลุ่ มโรงเรียนที่เข้าไปมีส่ว นร่ว ม ประกอบด้ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน ครู และเด็กนักเรียน โดยนาข้อมูลมาประกอบกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
บางประเด็น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ การสรุปผลวิจัย และอภิปรายผล ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลออกเป็น 3 ประเด็น
คือ
1) ที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
2) สาเหตุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
3) ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ
วัตถุประสงค์ข้อ 2 คือ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและอภิปราย
ผลได้ 1 ประเด็น คือ
1) ประสิ ทธิผ ลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็กจากการสื่ อสารแบบมีส่ วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุ
วัตถุประสงค์ข้อ 3 คือ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้
2 ประเด็น คือ
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1) ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร
2) ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ

5.1 สรุปผลการวิจัย
1. บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
1.1 ที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
เด็กในเขตพื้นที่อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกับ
ทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอได้จากการที่ทางสถานีให้ความร่วมมือกับทางสมาคมวิทยุและสื่อ
เพื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสดย. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชน
โดยใช้ จ ริ ย ธรรมสื่ อ เพื่ อ เด็ ก ก ากั บ โดยผู้ อ านวยการสถานี ป ระสานงานกั บ นายสมบั ติ ถิ น น้ อ ย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้ง
สถานีและผู้อานวยการสถานีเคยติดต่อประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ กับทางผู้อานวยการโรงเรียนอยู่
เป็นประจา เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ผู้อานวยการโรงเรียนคนอื่นในสังกัดศูนย์เครือข่ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 2 อาเภอไทรน้อย จานวน 19 แห่ง โดยให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการตอบรั บ เข้าร่ ว มโครงการด้ว ยการเสนอรายชื่อเด็กในโรงเรีย นของตนมายั ง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอโดยตรง ซึ่งหลังจากที่เด็กผ่านการอบรมจะได้เข้าร่วมจัด
รายการวิทยุกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ วิธีการคัดเลือกเด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้ชักชวนเด็ก และการ
เปิดรับสมัครเด็กภายในโรงเรียนที่สนใจจัดรายการวิทยุแล้วครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาคัดเลือก ซึ่งวิธีการที่ ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้ชักชวนเด็กเป็นที่มาของ
เด็ ก ในการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด รายการวิ ท ยุ ม ากที่ สุ ด โดยครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการหรื อ
ผู้อานวยการโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กนักเรียนที่เป็นผู้นาทากิจกรรมหน้าเสาธงหรือเป็นตัวแทนนักเรียน
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ทากิจกรรมของทางโรงเรียนอยู่เป็นประจา เห็นได้จากเด็กจานวน 16 คน ที่ผู้อานวยการโรงเรียนและ
ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบคั ด เลื อกและชัก ชวนให้ เข้ ามามีส่ ว นร่ ว มในการจัด รายการวิ ทยุ เ ป็น เด็ ก ที่มี ความ
ประพฤติ ดี กล้ า แสดงออก หรื อ ท ากิ จ กรรมในโรงเรี ย น เช่ น เด็ ก บางคนท ากิ จ กรรมด้ า นงาน
ประชาสัมพันธ์ พูดเสียงตามสายในโรงเรียน บางคนเป็นคณะกรรมการนักเรียน บางคนเป็นตัวแทน
การแข่งขันทักษะทางวิช าการ เป็นต้น โดยครูผู้ รับผิ ดชอบหรือ ผู้ อานวยการโรงเรียนชักชวนเด็ก
โดยตรงเพื่อ ให้ เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมเชิง ปฏิ บัติ ก ารการผลิ ต สื่ อ ส าหรั บ เด็ก และเยาวชนโดยใช้
จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ และร่วมจัดรายการวิทยุกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ส่วนวิธีการเปิดรับสมัครเด็กภายในโรงเรียนที่สนใจจัดรายการวิทยุ นั้น ผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เด็กในโรงเรียนทราบ
เพื่อให้เด็กที่สนใจมาร่วมสมัคร หลังจากนั้นครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียนจะคัดเลือกเด็ก
จากการพิจารณาความสามารถด้านการพูดและความสนใจของเด็กด้วยการซักถาม โดยมีเด็กเพียง 3
คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองแล้วผ่านการคัดเลือกจากครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการ
โรงเรียน ให้ข้อมูลว่า ครูเปิดรับสมัครจิตอาสาที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ และหลังจากอบรมเสร็จสิ้นจะได้
จัดรายการที่สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ จึงลงชื่อสมัครรับการคัดเลือก ซึ่งมีเด็กสมัครหลายคน แต่
ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกจากบุคลิกภาพและความสามารถด้านการพูด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กที่สมั ครเข้าร่วมโครงการแล้วได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีทักษะด้านการพูด มี
ความมั่นใจในระดับหนึ่ง สามารถนาไปฝึกฝนพัฒนาการจัดรายการวิทยุได้
จากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่ว นร่วมในการจัดรายการวิทยุ นา
วิธีการมาอธิบายเป็นแผนภาพได้ ดังแผนภาพที่ 1
ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
ผู้อานวยการโรงเรียนเป็น ผู้
คั ด เลื อ ก แ ล ะ ชั ก ช วน มี
จานวน 16 คน

เด็ ก สมั ค รเองแล้ ว ผ่ า นการ
คัดเลือกจากครูผู้รับผิดชอบ
และผู้อานวยการโรงเรียน มี
จานวน 3 คน
เด็กที่มีส่วนร่วม
ในการจัด
รายการวิทยุ
จานวน 19 คน

แผนภาพที่ 1 แสดงวิธีการคัดเลือกเด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
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1.2 สาเหตุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
การที่เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุได้นั้น เริ่มต้นจากผู้อานวยการสถานี
วิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามาจัดรายการ เนื่องจากต้องการทาตามกฎมายให้
ถูกต้องในเรื่องของสัดส่วนรายการที่วิทยุชุมชนต้องมี รายการสาหรับเด็กและเยาวชน หรือเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคม อย่างน้อยวันละ 60 นาที จึงเห็นว่าการจะทารายการประเภทดังกล่าวได้ต้องให้เด็ก
และเยาวชนสื่อสารกันเอง ดังนั้นการนาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้
เด็กส่งสารไปยังเด็กด้วยกัน อีกทั้งผู้อานวยการสถานีมองว่า อาจเป็นโอกาสที่สถานีจะได้ขยายฐาน
ผู้ฟังไปสู่เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองและครูของเด็กด้วย เหนืออื่นใดการที่เด็กได้ มีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุจะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุให้แก่เด็กซึ่งช่วยพัฒนา
ศักยภาพในตัวเด็กได้
เช่นเดียวกับผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ มีเป้าหมายเดียวกันก็เพื่อให้เด็กได้
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และยังเป็นประสบการณ์วิชาชีพที่นามาบูรณา
การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจาวัน หรือเป็นแนว
ทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดยคาดหวังให้เด็กรู้จักการจัดรายการวิทยุ กล้าคิดกล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง และรู้จักการทางานอย่างเป็นระบบ
ขณะที่เด็กส่วนใหญ่ จานวน 14 คน สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุเนื่องจาก
อยากจัดรายการวิทยุ อยากเป็นนักจัดรายการวิทยุ เด็กบางคนมีทักษะด้านการพูดการประชาสัมพันธ์
เป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่อาจเป็นแนวทางไปสู่
การเป็นนักจัดรายการและผู้ประกาศมืออาชีพได้ ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ วิทยุชุมชนเป็น
กระบอกเสียงของคนในท้องที่ เด็กจึงต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าการจัดรายการวิทยุสามารถให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้ ถือเป็นการได้แจ้งข่าว ช่วยเหลือ
และแนะนาคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน แต่ไม่เพียงเท่านี้ ยังพบว่า เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุเพราะต้องการรู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน และอีกสาเหตุหนึ่งคือครูผู้รับผิดชอบเลือกมา
โดยเด็กเองสนใจเกี่ยวกับการจัดรายการวิ ทยุแต่ไม่กล้าที่จะจัดอย่างจริงจัง เมื่อได้ทดลองจัดรายการ
แล้วกลับสนใจการจัดรายการยิ่งขึ้น
จากข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ สรุปใจความสาคัญได้
ดังแผนภาพที่ 2
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ผู้อานวยการสถานี

• เพื่อปฏิบัติตามกฏ กสทช. ให้สถานีมีรายการเพื่อเด็ก
• ให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ

ผอ. และครู

• ให้เด็กได้รับความรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์

เด็ก

• ชื่นชอบการจัดรายการวิทยุ
• ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
• ได้รู้จักเพื่อนใหม่
• ครูคัดเลือกให้ได้มีส่วนร่วม

แผนภาพที่ 2 แสดงสาเหตุของการที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ
การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ
เพื่อให้การจัดรายการวิทยุประสบผลสาเร็จเด็กจึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ
วิทยุ โดยเด็กให้ความสาคัญกับการฝึกฝนเพื่อการจัดรายการวิทยุมากที่สุด ด้วยการฝึกทักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องและเน้นด้านการพูด การออกเสียง คาควบกล้า โดยก่อนการเริ่ม
จัดรายการออกอากาศครั้งแรกเด็กทุกกลุ่ มที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและประสงค์จะร่ว มจัด
รายการวิ ท ยุ จ ะได้ รั บ ค าแนะน าและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ก ระจายเสี ย งจากชุ ด ทดลองโดย
ผู้อานวยการสถานีเป็นผู้สอนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับ การใช้ระบบออกอากาศในเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
ใช้ไมโครโฟน การใช้เครื่องมิกเซอร์ และองค์ประกอบอื่น ๆ สาหรับการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้ มี
ความรู้ขั้นพื้นฐานที่พอจะสามารถจัดรายการวิทยุได้และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว ยิ่ง
ไปกว่านั้นเด็กยังเตรียมความพร้อมด้วยการอ่านบทรายการและข้อมูลให้ครูผู้รับผิดชอบฟังที่โรงเรียน
หรืออาจมาฝึกฝนเมื่อถึงวันจัดรายการจริงก่อนเข้าห้องส่งวิทยุ เพื่อฝึกการออกเสียงให้ชัดเจน อ่านคา
ภาษาไทย คาศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ถูกต้อง และการใช้น้าเสียงสาหรับการจัดรายการ หากอ่านผิด
หรือมีข้อสงสัยครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการสถานีจะเป็นผู้แนะนา เพื่อให้พูดในรายการได้อย่าง
ราบรื่นและผิดพลาดน้อยที่สุด
นอกจากนี้ เด็กยั ง เตรี ย มความพร้อมในการจัดรายการด้ว ยการค้น หาข้อมูล เพื่อนามาจั ด
รายการ ซึ่งส่ วนใหญ่จะเลือกประเด็นที่ใกล้ตัวและอยู่ในช่วงวัยของตนเองหลากหลายด้าน ได้แก่
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นิทาน ข้อมูลด้านสุขภาพ สุขศึกษาและวัยรุ่น คาศัพท์ภาษาต่างประเทศ ข้อมูล ปกิณกะความรู้รอบตัว
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ข่าว และข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โดยค้นหาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน และบุคคลใกล้ตัว
อนึ่ง เด็กจานวน 3 คน ให้ความสาคัญด้านการเตรียมสุขภาพร่างกายสาหรับจัดรายการ
เนื่องจากร่างกายมีผลต่อคุณภาพของเสียง หากเจ็ บป่วยหรือไม่สบายอาจทาให้น้าเสียงไม่แจ่มใสและ
พูดจัดรายการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการเตรียมสุขภาพให้พร้อมสาหรับการจัดรายการวิทยุจึงเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่เด็กไม่มองข้าม เพื่อให้สามารถจัดรายการวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ ม าของข้ อ มู ล และเพลงที่ เ ด็ ก น ามาออกอากาศ และการคั ด กรองข้ อ มู ล จากครู
ผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการสถานี
ข้อมูลและเพลงที่เด็กนามาจัดรายการนั้น หากเป็นเพลงส่วนใหญ่เด็กจะเสนอรายชื่อเพลง
แล้วแจ้งให้ผู้อานวยการสถานีทราบเพื่อค้นหาเพลงตามรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของสถานีแล้วนาไปใส่
ไว้ในระบบออกอากาศ ในกรณีที่ค้นหาเพลงนั้น ๆ ไม่พบ ผู้อานวยการสถานีจะดาวน์โหลดเพลงให้เด็ก
จากยูทูป หากค้นหาในยูทูปไม่พบ ก็ต้องให้เด็กเสนอรายชื่อเพลงใหม่แล้วค้นหาอีกครั้งหรือไม่ก็ให้เด็ก
เลือกเพลงอื่นที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของสถานีแทน ส่วนเพลงสาหรับเด็กที่ใช้ออกอากาศ ทางสถานีได้
ดาวน์โ หลดเพลงเหล่านั้ นมาจากเว็บไซต์ ส มาคมวิทยุและสื่ อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยให้ เด็กที่จัด
รายการร่วมกันเลือกเพลงที่มีอยู่แล้วมาเปิดออกอากาศ
ในส่วนของข้อมูล ผู้อานวยการสถานีเปิดโอกาสให้เด็กเลือกข้อมูลเอง ซึ่งต้องอ้างอิง
แหล่งข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อนาออกอากาศและปลูกฝังจรรยาบรรณสื่อที่ดีในการนาข้อมูล
ผู้อื่นมาเผยแพร่ เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องนามาให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้อานวยการสถานีตรวจสอบ เพื่อ
ความเหมาะสมของเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัยและศักยภาพของเด็กในการนาเสนอ เนื่องจากข้อมูล
บางชุดอาจเป็นเนื้อหาเกินวัยเด็ก หรืออาจมีคาศัพท์ที่อ่านยาก มีจานวนคายากมากเกินไป อักษรย่อ
ซึ่งเด็กไม่คุ้น เคยและไม่เข้าใจ เมื่อนาไปพูดออกอากาศอาจผิ ดพลาดได้ หากข้อมูล ที่เด็กหามาไม่
เหมาะสมหรือมีระดับความยากสูงเกินความสามารถของเด็ก ต้ องนาข้อมูลชุดสารองมาออกอากาศ
แทน
อย่างไรก็ตาม มีเด็กบางโรงเรียนที่ครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูลให้ เด็กมีหน้าที่เพียงฝึกฝน อ่าน
ทบทวน และนาไปจัดรายการเท่านั้น หรือบางโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบก็จะช่วยหาข้อมูลให้เฉพาะใน
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ครั้งแรกที่ไปจัดรายการเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กในการหาข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถนาไป
จัดรายการได้ หลังจากนั้นครั้งต่อมาเด็กก็จะค้นหาข้อมูลกันเอง และในบางครั้งสถานีก็มีข้อมูลให้เด็ก
นาเสนอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์คุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภค จังหวัดนนทบุรี สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี สถานีตารวจภูธรไทรน้อย เป็น
ต้น ผู้อานวยการสถานีก็จะนาข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาให้เด็กพูดในรายการ
ทีม่ าของบทรายการวิทยุ
บทรายการวิทยุที่เด็กใช้นาเสนอออกอากาศเป็นบทรายการที่เด็กทุกกลุ่มร่วมกันเขียนขึ้น
ทั้งหมด การจัดรายการแต่ละครั้งใช้เอกสารเค้าโครงรายการที่ทางสถานีแจกให้เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็น
ช่องว่างสามารถกรอกคาพูดเปิดแต่ละช่วงรายการ คาพูดเชื่อมโยงข้อมูลและเพลง คาพูดทิ้งท้ายลาแต่
ละช่วงและลารายการ เขียนโครงร่างประเด็นในการนาเสนอ ระบุเพลงที่ต้องการเปิดแต่ละช่วงได้ โดย
มี ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ อ านวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อคอยให้ ค าแนะน า คั ด กรอง
ตรวจสอบการเรียบเรียงข้อมูลและการใช้คาเพื่อความถูกต้อง บางส่วนครูก็ช่วยคิดหัวข้อบทรายการให้
เด็กหรือบางกรณีก็ปรับแก้บทรายการให้เพื่อความเหมาะสม เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับการเขียนบทแล้ว
เด็กบางกลุ่มจึงไม่ต้องใช้แบบกรอกบทรายการที่สถานีให้ เพราะสามารถเขียนบทรายการได้เองใน
กระดาษเปล่า ซึ่งเหตุที่ผู้อานวยการสถานีให้เด็กเขียนบทรายการเองเนื่องจากเด็กเป็นผู้หาข้อมูล จะ
ได้มีข้อมูลที่นาเสนอตรงตามความสนใจ ความต้องการของเด็กเอง แล้วนามาทาความเข้าใจ เรี ยบ
เรียงหรือเขียนบทรายการเชื่อมโยงกับข้อมูล เพื่อฝึกฝนให้เด็กได้ทดลองการเขียนบทซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดรายการวิทยุ จะทาให้เด็กซึมซับประสบการณ์และได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนเองได้ลงมือทา
การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่มของเด็ก
รายการวิทยุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนิทานน่ารู้ ช่วงภาษาก้าว
ไกล และช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ ซึ่งผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอให้ความสาคัญกับ
การมีส่ ว นร่ ว มในการจั ดรายการของเด็กทุกคน จึงส่ งเสริมให้ เ ด็กมีบทบาทเท่าเทียมกั นด้ว ยการ
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันใน 3 ตาแหน่ง คือ นักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์ และเปิดเพลง โดยให้เด็กแบ่ง
หน้าที่กันเองภายในกลุ่ม เด็กส่วนใหญ่จึง แบ่งหน้าที่ด้วยการหมุนเวียนสลับตาแหน่งกัน มากที่สุด ซึ่ง
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ขั้นตอนการจัดรายการคือ ขณะที่เด็กหนึ่งคนกาลังจัดรายการ สมาชิก ในกลุ่มที่เหลือจะแบ่งความ
รับผิดชอบเป็น 2 หน้าที่ หน้าที่หนึ่งคือ ควบคุมมิกเซอร์เพื่อเปิดและปิดไมโครโฟนหรือเพิ่มความดัง
ของเสียง และอีกหน้าที่คือ เปิดเพลง เมื่อเด็กคนที่จัดรายการพูดช่วงของตนเองจบ จะสลับให้เด็กใน
กลุ่มอีกคนหนึ่งที่รับผิดชอบรายการช่วงต่อไปได้พู ดจัดรายการ ส่วนตนเองจะมาทาหน้าที่คุมมิกเซอร์
หรือไม่ก็เปิดเพลงให้ร่วมกับเด็กในกลุ่มที่เหลือ ซึ่งทาสลับหมุนเวียนกันไปอย่างนี้จนครบ 3 ช่วงของ
รายการ ไม่เพียงเท่านี้ในการจัดรายการแต่ละครั้งเด็กส่วนใหญ่ยังแลกเปลี่ยนช่วงรายการกันด้วย เช่น
สัปดาห์นี้จัดรายการช่วงนิ ทานน่ารู้ สัปดาห์ต่อไปให้เพื่อนในกลุ่มจัดรายการช่วงนี้แทน ส่วนตนเอง
รับผิดชอบจัดรายการช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นนอกจากเด็กจะได้ทาหน้าที่เหมือนกัน
ในทุกตาแหน่งแล้ว ยังได้จัดรายการในทุก ๆ ช่วงรายการเหมือนกัน
ขณะที่เด็กบางกลุ่มแบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เด็กคนไหนถนัด
เรื่องใดก็รับผิดชอบจัดรายการในช่วงที่มีเนื้อหาที่ตนถนัด หรือใครถนัดหน้าที่ใดก็รับผิดชอบเฉพาะ
หน้าที่นั้น ซึ่งทุกครั้งที่จัดรายการเด็กจะเป็นนักจัดรายการช่วงนั้นหรือทาตาแหน่งนั้น ๆ เป็นประจา
เช่น เด็กคนหนึ่งถนัดอ่านข่าวก็จะจัดรายการช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ เด็กคนหนึ่งไม่ถนัดด้านการ
พูดก็จะทาหน้าที่ควบคุมมิกเซอร์หรือไม่ก็เปิดเพลงให้เพื่อนในกลุ่ม เป็นต้น โดยขั้นตอนการจัดรายการ
ร่วมกันยังเป็นการสลับหน้าที่กันระหว่างนักจัดรายการกับควบคุมมิกเซอร์ และเปิดเพลง
ทั้งนี้ เหตุที่ผู้อานวยการสถานีให้เด็กทุกคนได้ทาทุกหน้าที่เหมือนกัน เนื่องจากทักษะและ
ประสบการณ์ของเด็กยังไม่สามารถจัดรายการพร้อมกับควบคุมอุปกรณ์กระจายเสียงได้ จึงต้องการให้
เด็กแยกประสาทสัมผัสในการจัดรายการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดรายการ สามารถดาเนิน
รายการได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดมากนัก อีกทั้งเด็กทุกคนจะได้ทางานร่วมกั นเป็นกลุ่มและได้ประสบการณ์
เหมือนกัน
การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการ
เด็กทุกคนที่เข้าไปร่วมจัดรายการกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ มีส่วนร่วมในการจัด
รายการทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่ค้นหาข้อมูลเอง เสนอรายชื่อเพลง ลงมือเขียนบทรายการ ฝึกปฏิบัติจัด
รายการ และควบคุมอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงเอง เพื่อให้เรียนรู้การจัดรายการวิทยุ แก้สถานการณ์
เฉพาะหน้ า น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาตนเองได้ ยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ก ารก าหนดรู ป แบบรายการ ระยะเวลา
ออกอากาศ การวางแผนรายการจากสถานี ซึ่งออกแบบรายการเป็นรายการเพื่อเด็กและเยาวชน
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ดาเนินรูปแบบรายการตามเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย
นักวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครั ว สถานี
จึงแบ่งรายการออกเป็น 3 ช่วง ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ช่วงนิทานน่ารู้
สาหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ช่วงภาษาก้าวไกล สาหรับเด็กอายุ 5 - 8 ปี และช่วงวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ
ส าหรั บ เด็ก โตและวั ย รุ่ น ซึ่ง เด็ ก สามารถเลื อกนาเสนอข้อ มูล หรื อ เพลงได้ ตามความสนใจ โดยมี
ผู้อานวยการสถานีเป็นผู้แนะนาให้คาปรึกษาว่าข้อมูลที่จะนาเสนอในรายการนั้นเหมาะสมสาหรับการ
ออกอากาศหรือไม่
จากข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ สามารถนามาเรียบ
เรียงเป็นกระบวนการ ดังแผนภาพที่ 3

เตรียมความพร้อม
ในการจัดรายการ

ผลิตรายการเอง

แบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม

หาข้อมูลและเพลง

เขียนบทรายการเอง

แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการการจัดรายการวิทยุ
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2. ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุ
เด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การพูดและใช้ภาษาไทย ด้านการจัดรายการวิทยุ ด้านการเรียน ด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งด้านการพูดและใช้ภาษาไทยเป็นด้านที่เด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด จานวน 15 คน
ในจานวน 19 คน นั่นเป็นเพราะผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอมักเน้นย้าการจัดรายการ
ด้วยภาษาพูดมากกว่าการอ่านเพื่อให้เป็นธรรมชาติ แต่ต้องไม่ลืมหลักการออกเสียงให้ถูกต้องและ
ชัดเจน คือ การออกเสียง ร ล และคาควบกล้า ซึ่งก่อนการจัดรายการเด็กจะต้องทบทวนบทรายการ
ทุกครั้ง เมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เด็กพัฒนาด้านการอ่ านและการพูดได้ดีขึ้น สามารถพูดได้
คล่องแคล่วและกล้าแสดงออก ซึ่งไม่เพียงแค่พัฒนาด้านการพูดและใช้ภาษาเท่านั้น ลาดับรองลงมา
เด็กยังได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุ พบว่า เด็กจานวน 13 คน เข้าใจวิธีการ
จัดรายการวิทยุจากเดิมที่ไม่ทราบว่าการจัดรายการวิทยุมีกระบวนการอย่างไร ต้องเตรียมความพร้อม
อย่างไร เขียนบทและใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้าง จนสามารถจัดรายการวิทยุได้ อีกทั้งยังนาประสบการณ์
การจัดรายการวิทยุไปพัฒนาการเรียนด้วยการนาวิธีการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลตามหลักวิชาการไป
ประยุ ก ต์ กั บ การท าการบ้ า น และยั ง มี ส มาธิ ใ นการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอน สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการจัดรายการวิทยุยังส่งผลต่อด้านภาวะผู้นาและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย พบว่า เด็กจานวน 3 คน นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัด
รายการไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนที่โรงเรียน ด้วยการจาลองสถานการณ์การจัดรายการในห้องส่งเพื่อให้
เพื่อแสดงบทบาทเป็นนักจัดรายการ โดยนาบทรายการที่ใช้ออกอากาศจริงมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดู
แล้วให้แบ่งกลุ่มในชั้นเรียนร่วมกันค้นหาข้อมูลแล้วเขียนบทรายการขึ้นใหม่ตามแบบฟอร์มของบท
รายการจริง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนจัดรายการในห้องส่งจริง ซึ่งเด็ก
กลุ่มที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการและครูผู้รับผิดชอบจะช่วยแนะนา และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ให้ในเรื่องของการหาข้อมูล การเขียนบทรายการ การพูด การใช้ภาษา และจังหวะการนาเสนอ
ทั้งนี้ จากข้อมูลประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุ เรียบเรียงเป็นแผนภาพได้ดังแผนภาพที่ 4
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• เน้นภาษาพูดมากกว่า
การอ่าน
• ออกเสียง ร ล และคา
ควบกล้าได้ชัดเจน
• พูดได้คล่องแคล่วและ
กล้าแสดงออก

• ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ได้ดี
• ถ่ายทอดกระบวนการ
การจัดรายการวิทยุ
ให้แก่เพื่อนและรุ่นน้อง

แผนภาพที่ 4

ด้านการพูด
และใช้
ภาษาไทย

ด้านการจัด
รายการวิทยุ

ด้านภาวะผู้นา
และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น

ด้านการเรียน

• เรียนรู้งานวิทยุ
• เข้าใจการผลิตรายการ
วิทยุ การเตรียมข้อมูล
เขียนบท การจัด
รายการ การใช้อุปกรณ์
ในห้องส่ง
• จัดรายการวิทยุได้

• มีสมาธิมากขึ้น
• ลาดับความคิด
วิเคราะห์ประเด็น และ
การเรียบเรียงเรื่องราว
• รู้วิธีอ้างอิงข้อมูล

แสดงประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพที่เกิดกับเด็กจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุ

3. ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
3.1 ปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากร
ปัญหาในการจัดรายการวิทยุของเด็ก ที่เกิดจากบุคคลและทรัพยากร พบว่า มีปัญหาในทุก
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก เริ่มตั้งแต่เด็ก ครู
ผู้รับผิดชอบ และสถานี โดยปัญหาที่เกิดจากเด็ก ผลการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ พบว่า เกิดจากขาดความใส่ใจในการจัดรายการวิทยุด้านการสืบค้นข้อมูล เด็กบางคนไม่ได้
รับผิดชอบสืบค้นเอง ให้เพื่อนในกลุ่มหรือครูผู้รับผิดชอบหาข้อมูลให้ เมื่อถึงวันจัดรายการข้อมูลจึงตก
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หล่น สูญหาย ไม่พร้อมนาเสนอออกอากาศ หรือบางกรณีเตรียมข้อมูลมาไม่ถึงหนึ่งหน้ากระดาษ A4
ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับการออกอากาศ
สาหรับปัญหาที่เกิดจากครู ผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอและผู้อานวยการ
โรงเรียน จานวน 1 คน รับรู้ปัญหาเดียวกัน คือ ครูติดภารกิจไม่สามารถนาเด็กมาจัดรายการตามนัด
หมายได้ ซึ่งมักไม่แจ้งให้ผู้อานวยการสถานีทราบล่วงหน้าหรืออาจแจ้งกระชั้นชิด ทาให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเวลาการจัดรายการให้โรงเรียนอื่นมาจัดรายการแทนได้ ช่วงเวลาที่รายการออกอากาศจึง
ถูกเว้นว่าง ผู้อานวยการสถานีต้องแก้สถานการณ์ด้วยการเปิดเพลงแทน ขณะเดียวกันแม้ครูจะไม่ได้
นาเด็กจัดรายการตามกาหนดการที่สถานีกาหนด แต่ติดต่อขออนุญาตนาเด็กมาจัดรายการวันอื่นแทน
ซึ่งไปซ้อนกับกาหนดการการจั ดรายการของเด็กโรงเรียนอื่นที่จัดรายการในวันนั้นอยู่แล้ ว ทาให้
ผู้อานวยการสถานีต้องจัดแจงวันและเวลาการจัดรายการใหม่อยู่บ่อยครั้ง เช่น ตามกาหนดการครู
ผู้รับผิดชอบต้องนาเด็กนักเรียนมาจัดรายการในวันอังคาร แต่โทรแจ้งผู้อานวยการสถานีในเช้าวัน
อังคารว่าไม่สามารถมาได้ เมื่อถึงวันพุธครูผู้รับผิดชอบจึงโทรมาแจ้งผู้อานวยการสถานีเพื่อขอให้ เด็ก
เข้าจัดรายการในวันศุกร์ เป็นต้น ปัญหาอีกประการหนึ่ง ครูบางคนไม่ดูแลเด็กเรื่องการเดินทางไปและ
กลับระหว่างโรงเรียนกับสถานีวิทยุ โดยว่าจ้างรถสามล้อเครื่องให้ไปบริการส่งและรับเด็กแทน ซึ่งครู
ไม่ได้เดินทางมากับกลุ่มเด็กด้วย ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดอันตรายต่ อเด็กได้ อีกทั้งครูยังขาด
ความเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลที่เด็กค้นคว้า ไม่เร่งรัดให้เด็กหาข้อมูลเพื่อจัดรายการ ทาให้เด็กที่ไม่ได้
ให้ ความส าคัญในเรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อมด้านการหาข้อมูล ไม่มีเนื้อหาที่จะใช้นาเสนอจึงไม่
สามารถจัดรายการในวันนั้นได้
ส่วนปัญหาที่เกิดจากสถานี จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ ให้
ข้อมูลตรงกันว่า สถานีขาดการประชาสัมพันธ์รายการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เนื่องจากรายการที่เด็กจัดไม่
มีสปอตโฆษณารายการให้ผู้ฟังรั บทราบ ทาให้ผู้ ฟังไม่ทราบว่าแต่ละวันในหนึ่งสั ปดาห์นั้นเด็กจาก
โรงเรียนใดมาร่วมจัดรายการบ้าง และยังไม่มีขั้นตอนการประเมินผลรายการติดตามผู้ฟัง อีกทั้งยังขาด
ความพร้อมด้านสถานที่ สถานีควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทางาน เนื่องจากห้อง
ส่งวิทยุกระจายเสียงมีพื้นที่ไม่กว้างนัก มีเก้าอี้ให้นั่งเพียงตัวเดียวเฉพาะคนที่จัดรายการจึงไม่เพียงพอ
สาหรับจานวนเด็กที่เข้าไปจัดรายการ ขณะที่เด็กคนหนึ่งกาลังนั่งจัดรายการ เด็กในกลุ่มที่เหลือซึ่งทา
หน้าที่ควบคุมมิกเซอร์หรือคอยเปิดเพลงต้องนั่งที่พื้นหรือยืนรอเพื่อนที่กาลังจัดรายการช่วงนั้น เมื่อ
เพื่อนพูดจบแล้วถึงช่วงรายการที่ตนรับผิดชอบจึงไปนั่งที่เก้าอี้เพื่อจัดรายการ เวียนสลับกันไปเช่นนี้
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จากปัญหาด้านบุคคลและทรัพยากรทุกส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดรายการวิทยุของเด็ก ผู้วิจัยนามาสรุปเป็นแผนภาพ ดังแผนภาพที่ 5

ปัญหาจากเด็ก
* ขาดความใส่ใจในการจัดรายการ
ด้านการสืบค้นข้อมูล

ปัญหาจากครู

แผนภาพที่ 5

ปัญหาจากสถานี

* ครูติดภารกิจแล้วไม่แจ้ง
ล่วงหน้า

* ขาดการประชาสัมพันธ์
รายการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม

* ครูไม่ดูแลเรื่องการเดินทาง
ของเด็ก

* เก้าอี้ให้เด็กนั่งจัดรายการ
ไม่เพียงพอ

แสดงปัญหาอุปสรรคด้านบุคคลและทรัพยากรต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดรายการวิทยุของเด็ก

3.2 ปัญหาด้านเวลาการจัดรายการวิทยุ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดรายการวิทยุของเด็กส่วนใหญ่ทั้งผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 4 ใน 5 คน และครูผู้รับผิดชอบ จานวน 1 คน มีความเห็น
เหมือนกันว่า การให้เด็กจัดรายการวิทยุไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบด้านเวลาต่อการเรียนของเด็ก
การทางานของครู และการดาเนินกิจการของสถานีวิทยุ เนื่องจากสถานีและตัวแทนผู้อานวยการ
โรงเรียนได้ตกลงกันในเรื่องช่วงระยะเวลาที่จะให้เด็กจัดรายการ โดยผู้อานวยการสถานีจัดผังรายการ
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และวางแผนโครงการ ไม่กระทบเวลาเรียนของเด็กเนื่องจากอยู่ในช่วงพักกลางวัน ยิ่งไปกว่านั้นการ
เปิดโอกาสให้เด็กจัดรายการวิทยุถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ด้านการจัดรายการวิทยุ ซึ่งความรู้ที่ได้รับนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรก็ตาม ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบเกือบทุกคน จานวน 2
ใน 3 คน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดรายการวิทยุของเด็กกระทบต่อเวลาเรียน แม้ระยะเวลาที่เด็กไป
จัดรายการใกล้ถึงเวลาพั กกลางวันแต่ก็ต้องเดินทางไปสถานีขณะที่เด็กกาลังเรียนในวิชาสุดท้ายของ
ช่วงเช้า เมื่อจัดรายการเสร็จกว่าจะเดินทางถึงโรงเรียนก็ส่งผลให้เข้าเรียนล่าช้าในชั่วโมงเรียนช่วงบ่าย
เช่นเดียวกับครูผู้รับผิดชอบ จานวน 1 คน ที่ได้รับผลกระทบต่อการทางาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบ
พาเด็กไปจัดรายการจึงต้องฝากชั่วโมงสอนให้ครูคนอื่นสอนแทนชั่วคราว

5.2 อภิปรายผลวิจัย
เด็ก ในฐานะที่เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งผู้เป็นความหวังของชาติ ซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมดิจิทัล
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมต่าง ๆ เด็กจึง
ควรได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับตัวอยู่ภายใต้ความ
แตกต่ างหลากหลาย มีความรู้ ค วามสามารถและทักษะด้า นต่าง ๆ ที่ส อดคล้ องกับสั งคมยุ คใหม่
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ ในฐานะที่เป็นสื่อท้องถิ่นได้
เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็ก จึงนาเด็กในพื้นที่อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสื่อสารผ่านการจัดรายการวิทยุ เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์และนาไปพัฒ นาตนเองต่อไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก โดยใน
ส่วนการอภิปรายผลวิจัย อภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
บทบาทการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือก
เสนอรายชื่อเด็กเข้าร่ว มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิ ตสื่ อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้
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จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ ที่ทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโ อให้ความร่วมมือกับสมาคมวิทยุและ
สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสดย. จัดขึ้น โดยที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการ
วิทยุมาจากครูและผู้อานวยการโรงเรียนคัดเลือกและชักชวนเด็กที่เป็นตัวแทนนักเรียนทากิจกรรมของ
โรงเรียน หรือเป็นคณะกรรมการนักเรียน หรือทากิ จกรรมด้านงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
โรงเรี ย น อีกวิธีห นึ่ งมาจากครู และผู้ อานวยการโรงเรียนเปิดรับสมั ครนักเรีย นที่ส มัครใจเข้าร่ว ม
โครงการแล้วร่วมกันคัดเลือกเด็กเพื่อให้เข้าร่วมโครงการจากการพิจารณาความสนใจและความสามรถ
ด้านการพูด ซึ่งเด็กส่วนใหญ่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการเพราะสนใจการจัดรายการวิทยุ
และอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุ หลังจากได้รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมแล้ว เมื่อเด็กผ่านการ
อบรมจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกับทางสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ โดยระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ
ค้นหาข้อมูลและเพลงที่เด็ก เพื่อนามาออกอากาศโดยผ่านการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้อานวยการสถานี เขียนบทรายการวิทยุ การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่ม และร่วมจัดรายการ
ที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
จากผลการศึกษาพบว่า เด็กที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกับทางสถานีวิทยุชุมชน
ไทรน้ อ ยเรดิ โ อได้ นั้ น มาจากการชั ก ชวนของครู ซึ่ ง คั ด เลื อ กเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ งาน
ประชาสัมพันธ์ การพูด การมีภาวะผู้นา และทากิจกรรมในโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งมาจากการรับสมัคร
นักเรียนที่สนใจ แต่อย่างไรก็ตามครูและผู้อานวยการโรงเรียนก็ต้องคัดเลือกเด็กที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการเพื่อให้ได้เด็กที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะนาไปฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุต่อไป
ผลการศึกษาด้านที่มาของเด็กที่มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ สอดคล้องกับแนวคิดวิทยุ
ชุมชน ตามหลักการวิทยุชุมชน กาญจนา แก้วเทพ (2550) อธิบายว่า หนึ่งในลักษณะสาคัญของวิทยุ
ชุมชนมีเป้าหมายสูงสุด คือ การนาตัวแทนของกลุ่มคนเข้าไปมีสิทธิด้านการสื่อสาร เนื่องจากแต่ละ
ชุมชนจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน หลายวัย หลายอาชีพ ฯลฯ อีกทั้งการคัดเลือกเด็กเข้าไปจัดรายการ
วิทยุยังสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ของ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2542) ที่
อธิบายว่า คนในชุมชนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ และจะดียิ่งหาก
มีโ อกาสได้เข้ามามีส่ว นร่ ว มมากที่สุ ดในการดาเนินการระหว่างนักสื่ อสารมวลชนกับชุมชนแม้ว่า
ชาวบ้านอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างชานาญจนถึงขั้นการลงมือผลิต
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ได้ด้วยตัว เองก็ตาม เพราะอันที่จริงการใช้อุปกรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่ง
ชาวบ้านอาจจะไม่จาเป็นต้องลงมือทาเองแต่ก็สามารถเข้าร่วมในขั้นตอนก่อนการผลิตได้ด้วยการให้
เลือกประเด็น วิธีการที่จะนาเสนอ และหลังจากที่ผลิตสื่อออกมาแล้วก็นาไปให้ชาวบ้านชมก่อน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกัน ซึ่งจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมยิ่งมากขึ้น โอกาสการ
เข้าร่วมของชุมชนก็จะยิ่งลดลง เปรียบเทียบจากในระดับผู้รับสาร ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วม
ได้ ขณะที่เมื่อเมื่อขยับถึงขั้นฐานะผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต จะมีเพียงคนบางกลุ่มในชุมชนเท่านั้นที่เป็น
ตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วม และยิ่งขั้ นสูงสุดของระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในการวางแผนและ
นโยบาย มีเพียงบางคนในชุมชนเท่านั้นที่มีความสนใจและได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ด้านที่มาของเด็กในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ยังเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อรายการวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนปฐมอโศก
ตาบลพระประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของ พัชราภรณ์ สายรัดเงิน (2548) คือ ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการได้รับการเชิญชวนและเป็นอาสาสมัคร ซึ่งผู้เข้าไปมีส่วนร่วมแตกต่างกันด้าน
เพศ ซึ่งทางสถานีต้องการตัวแทนกลุ่ มของชุมชน สาหรับตาแหน่งนักจัดรายการทางสถานีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนภายในชุมชนเข้าไปจัดรายการได้ สามารถกาหนดเนื้อหารายการได้เอง แต่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของสถานี โดยสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมจัดรายการได้โ ดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทาให้เป็นที่สนใจของกลุ่มเยาวชนที่อยากหาประสบการณ์ให้แก่ตนเอง จึงชักชวนเพื่อน
ให้มาจัดรายการร่วมกัน ซึ่งรายการที่เยาวชนเป็นผู้จัดมีจานวนนักจัดรายการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ทัศนะของผู้ วิจั ย เห็ นว่า การที่เด็กส่ วนใหญ่ได้รับการชักชวนและคัดเลื อกจากครูและ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนเพื่อเป็ นตัว แทนเด็กและเยาวชนให้ มีส่วนร่วมในการจัดรายการนั้นเป็นสิ่งที่
เหมาะสม แต่สาหรับหลักเกณฑ์หรือข้อพิจารณาที่ครูจะตัดสินใจนาเด็กคนหนึ่งไปร่วมจัดรายการวิทยุ
หลักสาคัญควรคัดเลือกจากความสนใจในการจัดรายการวิทยุของเด็กเป็นสาคัญ มากกว่าการตัดสินใจ
เลือกแล้วไปชักชวนเฉพาะบางคน แม้เด็กจะทากิจกรรมในโรงเรียนเป็นประจา หรือมีความสามารถอยู่
แล้ ว ก็ ตาม แต่ห ากเด็ก ไม่ส นใจหรื อ ไม่ช อบการจัดรายการวิทยุ การเข้าร่ ว มโครงการก็จะไม่เกิ ด
ประโยชน์ต่อเด็กเท่าที่ควร ดังนั้นครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการแต่ละโรงเรียนจึงควรเปิดรับสมัคร
เด็กนักเรียนที่สนใจร่วมจัดรายการวิทยุ แล้วจึง ค่อยกลั่นกรองความสามารถเด็กในภายหลังเพื่อเสนอ
รายชื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจะทาให้เกิดประสิทธิผลการพัฒนาเด็ก
ได้มากที่สุด
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ขณะเดียวกัน จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานีวิทยุ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่า การที่เด็กส่วนใหญ่ได้รับเลือกชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ เมื่อ
เจตนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของเด็ก แม้เด็กที่ได้จัด
รายการจะให้ความสนใจในการจัดรายการอยู่บ้างก็ตาม แต่ เป็นเพราะถูกกระตุ้น ได้รับการเสริมแรง
ด้ว ยโอกาสจากครู ที่ชัก ชวน เด็กจึ ง ตอบรับเข้ าร่ว มโครงการ ในทางกลั บ กัน ไม่ ได้ให้ ความส าคั ญ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมจัดรายการอย่างแท้จริง ทาให้ เด็กขาดความกระตือรือร้น ที่จะรับผิดชอบ
หน้าที่การจัดรายการของตนเอง ขาดความมุ่งมั่น เห็นการจัดรายการเป็นเรื่องสนุกไม่จริงจัง บ้างก็
หยอกล้อกันขณะผลิตรายการออกอากาศ กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดรายการวิทยุ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคลและทรัพยากร ในส่วนของปัญหาที่เกิดจาก
เด็กต่อไป อีกทั้งกอปรกับเด็กทุกคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและการทางานด้าน
วิทยุกระจายเสียง หลายคนตั้งความหวังว่าตนเองมีโอกาสได้เป็นนักจัดรายการวิทยุเด็ก หรือที่เด็ก ๆ
เรียกกันว่า “ดีเจน้อย” และเข้าใจว่าการจัดรายการวิทยุ เป็นงานที่ง่าย เพียงแค่พูดออกอากาศไป
เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วงานวิทยุเป็นศาสตร์และมีหลักการที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการนาเสนอ
และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เด็กที่ได้รับเลือกเข้ามาจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวและต้องพัฒนาทักษะ
หลายอย่างให้ค่อย ๆ เรียนรู้ซึมซับประสบการณ์ เนื่องด้วยระยะเวลาโครงการที่จากัดจึงอาจทาให้เด็ก
ไม่ได้ฝึกฝนอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นหากจบระยะเวลาของโครงการที่สถานีวิทยุชุมชนเปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการแล้ว เด็กที่ผ่านการจัดรายการกับทางสถานี และสนใจการจัด
รายการวิทยุจริง ควรมาฝึกฝนและจัดรายการร่วมกับทางสถานีต่อเนื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผลของการคัดเลือกเด็กมาจัดรายการ ในมิติของการนาเสนอ แม้รายการอาจ
ไม่ โ ดดเด่ น นั ก แต่ แ สดงให้ เ ห็ น ความแปลกใหม่ ข องรายการในสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนไทรน้ อ ยเรดิ โ อ
เนื่ องจากรายการส่ ว นใหญ่ของทางสถานี เป็นรายการเพลง เพื่อความบันเทิง แทรกข่าวสารและ
โฆษณา ขณะที่รายการที่เด็กผลิต ความคิดของเด็กเป็นไปในทางสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก มี
จินตนาการ และการนาเสนอที่สอดคล้องกับความสามารถของวัยเด็ก กล่าวคือ การผลิตรายการ การ
จัดรายการของเด็ก แม้ไม่สมบูรณ์แบบ การพูดการเชื่อมต่อข้อมูลอาจผิดพลาด ตกหล่น และเกิดเงีย บ
ชะงักไปบ้างขณะนาเสนอออกอากาศ มีเสียงหัวเราะ เสียงพูดคุยกันแทรกไปบ้าง แต่สะท้อนให้เห็น
ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นรายการออกอากาศสด ภายใต้ลักษณะตามวัยของเด็ก และความมี
จินตนาการในการนาเสนอเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะนิทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการ
นาเสนอตามวัย เด็กเล่าเรื่องได้เป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถพบได้ในรายการทั่วไปของทางสถานี

166

สาเหตุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
สาหรับสาเหตุที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดวิทยุ เกิดจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทร
น้อยเรดิโอ ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ มีความเห็นร่วมกันว่า การจัดรายการวิทยุ จะ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุให้แก่เด็กซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวเด็ก ให้
มีความรับผิดชอบ กล้าคิดและแสดงความเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ ประกอบกับเด็กส่วนใหญ่สนใจเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ อยากเป็นนักจัดรายการวิทยุ
ซึ่งผลการศึกษาสาเหตุที่เด็กเข้ามาจัดรายการสอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตาบลพระประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของ ชัย
ชนะ ขุนสูงเนิน (2552) พบว่า สาเหตุที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม คือ ได้รับการชักชวน บุคคลกลุ่มนี้
จะเป็นผู้ที่มีความสนใจในการดาเนินงานวิทยุชุมชนอยู่แล้ว เคยรับฟังรายการมาบ้างจึงอยากเปลี่ยน
สถานะจากผู้รับสารมาเป็นผู้ส่งสาร แต่ก็ไม่กล้าและไม่ค่อยแน่ใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง
แต่เมื่อได้รับการชักชวนจึงสนใจ อยากเรียนรู้และหาประสบการณ์ และสอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของ สิริพัฒน์ ภาพจิตร (2550) พบว่า ปัจจัยหรือ
สาเหตุที่ทาให้ ป ระชาชนตัดสิ น ใจเข้าไปมีส่ว นร่วมในการสื่อสาร เกิดจากปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
อาสาสมัครใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความเห็น และการได้เป็นที่เคารพนับถือของ
คนในชุมชน และทาให้มีประสบการณ์ต่อตนเองและชุมชน ในทานองเดียวกันผลการศึกษาก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อรายการวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนปฐม
อโศก ตาบลพระประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของพัชราภรณ์ สายรัดเงิน (2548) ระบุว่า
ตาแหน่งนักจัดรายการทางสถานีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปจัดรายการได้ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
สาเหตุเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากแสดงออก มีเวลาว่าง ประกอบกับสถานีวิทยุชุ มชน
เปิดโอกาสให้เข้าไปจัดรายการได้ เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ และผู้ปกครองให้การสนับสนุนจึง
ทาให้นักเรียนสนใจอยากทารายการ
สาหรับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความสนใจงานจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นสาเหตุหลักที่เด็ก
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การจัดรายการของเด็ก
ประสบความสาเร็จได้ง่ายและเป็นผลดีต่อกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากความสนใจจะ
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กระตุ้น ให้ เด็ กพร้ อ มเปิ ด รั บ เกิดความตั้ งใจในการเรี ยนรู้แ ละปฏิบั ติ ทาให้ เด็ กได้รั บความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุได้เต็มที่
ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ
ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดรายการวิทยุ พบว่า เด็กมีส่วนร่วมใน
ระดับผู้ผลิตรายการ ผู้ส่งสาร เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ ค้นหาข้อมูล
และเพลงที่เด็กเพื่อนามาออกอากาศโดยผ่านการคัดกรองข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการ
สถานี เขียนบทรายการวิทยุ การแบ่งหน้าที่การจัดรายการในกลุ่ม และร่วมจัดรายการ โดยในด้านการ
เตรียมความพร้อมในการจัดรายการนั้น เด็กเน้นฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้อง
และเน้นด้านการพูด การอ่าน การออกเสียงคาควบกล้าและคาศัพท์ โดยอ่านบทรายการและข้อมูลให้
ครูผู้รับผิดชอบฟังที่โรงเรียนหรือมาอ่านทบทวนที่สถานีก่อนเข้าจัดรายการ นอกจากนี้ยัง เตรียมความ
พร้อมจัดรายการด้วยการค้นหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจซึ่งส่วนมากเป็นนิทาน โดยค้นคว้า จาก
สื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน และบุคคลใกล้ตัว อักทั้งยังเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพร่างกายเพื่อไม่ให้ เป็ นไข้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเสี ยงอีกด้ว ย เมื่อได้ข้อมูลแล้ ว จึงนาให้ ครู
ผู้รับผิดชอบหรือผู้อานวยการตรวจสอบเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาในการออกอากาศและความ
เหมาะสมกับความสามารถด้านการอ่านของเด็ก ขณะที่ข้อมูลบางส่วนครูผู้รับผิดชอบก็จะช่วยค้นหา
หรือทางสถานีนาข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานท้องถิ่นมาให้เด็กนาเสนอในรายการ หลังจากได้ข้อมูล
แล้วเด็กจะนามาร่วมกันเขียนบทรายการ โดยระบุหัวข้อที่จะนาเสนอ รายละเอียดข้อมูลที่จะใช้พูด
และระบุเพลงที่จะเปิด เมื่อถึงวันออกอากาศผู้อานวยการสถานีจะตรวจข้อมูลจากเด็ก และค้นหา
เพลงที่เด็กระบุไว้ในบทรายการให้ หากค้นหาเพลงไม่พบก็จะให้ เด็กเลือกจากรายการเพลงที่มีใน
คอมพิวเตอร์ โดยในการจัดรายการเด็กจะแบ่งหน้าที่กันเองในตาแหน่งนักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์
และเปิดเพลง ซึง่ เด็กในกลุ่มทุกคนจะได้ร่วมกันจัดรายการและทาหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การ
ออกแบบรายการของสถานี
จากผลการศึกษาการให้ เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตรายการเป็นไปตามหลักการวิทยุ
ชุมชนภายใต้แนวคิดการสื่อสารแบมีส่วนร่วม Servaes, Jacobson and White (อ้างถึงใน อัจฉรา
ศรีพันธ์, 2554) อธิบายว่า การเข้าถึงสื่อ (Access) ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการแก่
ชุมชน รวมทั้ งสิทธิ์ในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดทารายการในสิ่งที่จะเป็น
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ประโยชน์แก่ตน อีกทั้งสื่อควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการต่อ
รายการต่าง ๆ อีกทั้งยั งสอดคล้ องกับระดับการสื่อสารแบบมีส่ว นร่วมโดยใช้หลั กการผลิ ตสื่อเป็น
เกณฑ์ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2542) เสนอว่า การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ผลิต หรือผู้
ร่วมผลิต ร่วมแสดง (Sender) เป็นบันไดการมีส่วนร่วมที่ขยับขึ้นมาอีกระดับ จากการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร ในขั้นนี้จาเป็นต้องจัดการอบรม ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ส่งสาร กระบวนการ
การผลิตสื่อหรือการแสดง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชานาญแก่ผู้มีส่วนร่วม เช่น หากต้องการให้
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิต ก็จาเป็นต้องมีการอบรมให้ชาวบ้านเรียนรู้การใช้อุปกรณ์
เสียงก่อนซึ่งในขั้นนี้แบ่งการมีส่วนร่วมตามแนวคิดการผลิตสื่อได้หลายขั้นตอน คือ
ขั้นก่อนผลิต (Pre-production stage) เป็นการเตรียมการก่อนที่จะผลิตสื่อ เช่น
เลือกประเด็นหัวข้อ การเลือกแง่มุมที่จะนาเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะนามาเผยแพร่ การเขียน
บท และคัดเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่จะนามาประกอบในสื่อ เป็นต้น
ขั้นการผลิต (Production stage) เป็นการลงมือผลิตสื่อ เช่น จัดรายการวิทยุ ถ่าย
ทาวีดีโอ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กที่สถานีเปิดโอกาสให้ผลิตรายการ ตรงกับแนวคิด
ระดับวิทยุชุมชน ของ จุมพล รอดคาดี (2542) ที่จาแนกระดับการเป็นวิทยุชุมชนในประเทศไทย ซึ่ง
สถานีวิทยุชมชนไทรน้อยเริโอมีระดับการเป็นวิทยุชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ระดับ “รายการโดยชุมชน” เป็น
รูปแบบที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการทางาน โดยเจ้าของสถานียังคงเป็นของ
บุคคลหรือหน่วยงาน แบ่งช่วงเวลาให้ตัวแทนจัดรายงาน นาเสนอเนื้อหาด้วยตนเอง ส่วนทางสถานีจะ
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแลการผลิตและการออกอากาศ
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยด้านระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเรื่องการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ของ อัศรินทร์ นนทิหทัย
(2551) ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen เยาวชนมีส่วนใน
ระดับผู้ส่งสารตามขั้นตอนการผลิตรายการ ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต เยาวชนได้เลือกประเด็นหัวข้อ หา
ข้อ มู ล เขี ย นบท และคั ด เลื อ กตั ว แสดง ขั้น การผลิ ต จัด เตรี ยมสถานที่ เครื่ อ งแต่ง กาย อุ ป กรณ์
ประกอบการถ่ายทา เป็นผู้แสดง พิธีกรหลัก และพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นหลังการผลิต เยาวชนไม่มี
ส่วนร่วมในขั้นนี้ และในระดับบริหารงานเยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้ สอดคล้องกับวิจัย การมี
ส่วนร่วมของเยาวชน เรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการ 4 ม. ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่
ของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าจังหวัดนครนายก ของ ณัฐกฤตา มัธยมสุข (2559) พบว่า เยาวชนมีส่วนร่วม
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เป็นผู้ผลิตและผู้แสดง เยาวชนมีการร่วมกันคิด เลือกเนื้อหา เลือกใช้สื่อ ร่วมกันผลิตอุปกรณ์และสื่อ
ต่าง ๆ จนสู่ ขั้น การปฏิบั ติ กิจ กรรมและเป็นผู้ แสดงจริง ในวัน รณรงค์ป ระจาปี และสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อรายการวิทยุชุมชนเพื่อชุมชน ชุมชนปฐมอโศก ตาบลพระ
ประโทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของ พัชราภรณ์ สายรัดเงิน (2548) คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสื่อสารระดับฐานะผู้ผลิตรายการ พบว่า ผู้จัดรายการเป็นตัวแทนจากชุมชน
ยิ่งไปกว่านั้น ขั้นตอนกระบวนการในการผลิตรายการของเด็กยังตรงตามหลักการจัดรายการ
วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง ซึ่ ง จุ ม พล รอดค าดี (2552) เสนอว่ า กระบวนการการผลิ ตรายการวิ ท ยุ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นเตรียมการ สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การวางแผน คือ การกาหนดหัวข้อว่าจะจัดรายการเรื่องอะไร มีเนื้อหาอย่างไร
จะเสนอรายการในรูปแบบไหน ผู้ฟังคือใคร ออกอากาศเวลาไหน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ผลิต
รายการควรเขียนออกมาเป็นโครงการนาเสนอรายการ จะช่วยให้ เห็นภาพของการจัดรายการได้
ชัดเจนขึ้น
1.2 การเขี ย นบท คื อ การน าเอาความคิ ด ในขั้ น วางแผนมาขยายและเขี ย น
รายละเอียดออกมาเป็น บทวิทยุ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการจะจัด
ประกอบกับจินตนาการ ก่อนจัดรายการวิทยุจึงควรมีการเตรียมบทวิทยุแต่ละรายการและกาหนด
ประเด็นที่จะพูดคุยลงในบทให้เรียบร้อย เพราะการกาหนดประเด็นจะทาให้สามารถบริหารเวลาใน
การจัดรายการได้ เช่น ลาดับประเด็นที่จะพูดในแต่ละช่วงของรายการทาให้การจัดรายการเป็นสัดเป็น
ส่วน มีความชัดเจนและจะทาให้รู้ระยะเวลาที่เหลือในการพูดคุยในแต่ละช่วงเป็นเวลากี่นาทีที่จะ
สามารถพูดเพิ่มเติมได้ ซึ่งลักษณะของบทวิทยุที่ดี คือ มีเนื้อหาที่ชัดเจน ลาดับเนื้อเรื่องได้ดี หลีกเลี่ยง
ภาษาเขียน และใช้ภาษาที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ หากผู้จัดรายการเป็นผู้เตรียมบทวิทยุเองจะเกิดปัญหาน้อย เพราะผู้จัดมีความ
เข้าใจในบทนั้นอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ จัดไม่ได้เป็นผู้เตรียมบทรายการเอง จาเป็นต้องอ่านทาความ
เข้าใจกับบทนั้นเสียก่อน โดยหลักแล้วการอ่านทาความเข้าใจบท ผู้จัดรายการต้องสามารถแยกแยะ
และสรุ ป ความได้ การจั ด รายการไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพู ด ตามบททุ ก ค า ทุ ก ประโยค เพราะจะไม่ เ ป็ น
ธรรมชาติ ให้ ใช้การทาความเข้าใจในประเด็ นสาคัญ ตัดรายละเอียดบางเรื่อง บางประโยคที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อผู้ฟังออกไปได้ แล้วพูดออกมาตามธรรมชาติจะทาให้การจัดรายการมีชีวิตชีวามากขึ้น
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1.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเสียงประกอบต่าง ๆ ตามบท คือ การจัดเตรียม
แผ่นเสียง แผ่นซีดี เพลงประกอบในรายการ เสียงประกอบต่ าง ๆ จัดหาบุคลากรให้พร้อมตามบทที่
กาหนดไว้ ว่าใครทาหน้าที่อะไร มีใครมาร่วมรายการบ้างเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ฯลฯ
2) ขั้นซักซ้อมก่อนออกอากาศ เป็นการซักซ้อมการจัดรายการตามรายละเอียดของบทวิทยุที่
เขียนไว้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทาความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อหาข้อบกพร่องจะได้แก้ไข
ได้ทันท่วงที
3) ขั้น ออกอากาศ เป็ น ขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างกระทาไปตามบทที่ผ่านการซักซ้อมและแก้ไข
มาแล้ว โดยการออกอากาศนี้ อาจเป็นการออกอากาศจริง หรือบันทึกเทปเอาไว้แล้วนาไปออกอากาศ
อีกทอดหนึ่งก็ได้
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดรายการด้วยการฝึกการพูด การอ่าน การออกเสียงคา
ควบกล้าและคาศัพท์นั้น สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นของการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี จุมพล
รอดคาดี (2552) อธิบายว่า ลักษณะการพูดของนักจัดรายการวิทยุที่ดีต้องพูดออกเสียงให้ชัด สะกด
คาให้ถูกต้อง ออกเสียง /ร/ /ล/ ตั วควบกล้าให้ได้ เพราะหากพูดผิดไปความหมายก็ผิดไปด้วย ผู้ฟัง
อาจจาไปใช้ผิด ๆ และระวังการใช้ศัพท์สแลงบางคา เพราะไม่ใช่ว่าผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจ ทางที่ดีควร
หลีกเลี่ยง แต่หากเผลอพูดไปแล้ว ก็ควรให้คาอธิบายที่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง ต้องระลึกว่า การพูดทางวิทยุ
เป็นเสมือนครูที่จะมีผู้เลียนแบบอยู่เสมอ ซึ่งนอกเหนือไปจากการพูดให้ชัดและถูกต้องแล้ว ลีลาการ
พูดของนักจัดรายการที่ดี ควรจะต้องมีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง มีความสุภาพ อย่าติดกับการอ่านบท
วิทยุจนเกินไป เพราะจะทาให้ความเป็นกันเองลดลง ลีลาการพูดควรชวนให้ติดตามหรือฟังแล้วสนุก
แต่ความสนุกนั้นไม่ใช่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น ควรตั้งอยู่บนความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดู
กลุ่มผู้ฟังว่ามีการศึกษาระดับใด เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ถ้ากลุ่มผู้ฟังเป็นเด็กก็ควรพูดในภาษาแบบเด็ก
เป็นวัยรุ่นก็พูดแบบวัยรุ่น หรือเป็นผู้ใหญ่ก็พูดแบบผู้ใหญ่ แต่จะไม่พูดภาษาที่หยาบคาย สองแง่สอง
ง่าม หรือแสดงความก้าวร้าว อันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย เครือข่ายและขบวนการทาข่าวของสานักข่าวเด็กและ
เยาวชน “ขบวนการตาสับปะรด” ของ รณชาติ บุตรแสนคม และคณะ (2547) พบว่า รายการวิทยุ
เด็ ก และเยาวชนของส านั ก ข่ า วเด็ ก และเยาวชนขบวนการตาสั บ ปะรด เป็ น รายการที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้งการเสนอข่าวสาร กิจกรรมและนาเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เด็กและเยาวชนควร
ได้รับรู้ รวมทั้งนาเสนอเพลงเพื่อความบันเทิง โดยมีกระบวนการทาข่าว 6 ขั้นตอน คือ การรวบรวม
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ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ การเตรียมประเด็นข่าว การออกไปทาข่าว การเรียบเรียงประเด็นข่าว การ
คัดเลือกข่าว และการรายงานข่าว
อีกทั้งการผลิตรายการสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางในการสร้างสรรค์รายการ
วิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือตอนบน) ของ ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ และ
เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน (2554) พบว่า ผู้ผลิตรายการหรือเจ้าของรายการวิทยุส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนร่วมกับชุมชน ส่วนผู้จัดรายการเป็นเด็กนักเรียนกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นประถาศึกษาตอนปลาย ตามลาดับ ซึ่งจานวนผู้จัดรายการวิทยุ
ชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เนื่องจากผู้จัดรายการจะหมุนเวียนกัน
มาจัดรายการในนามของโรงเรียน กลุ่ม หรือเครือข่าย และเนื่องจากใช้ระบบอาสา ใช้ความสนใจ
ส่วนตัว จึงทาให้จานวนผู้จัดรายการไม่แน่นอน ส่วนเรื่องที่นาเสนอในรายการวิทยุ เป็ นสาระความรู้
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น การเลี้ยงดูบุตรหลาน เพศศึกษา ปัญหาของวัยรุ่น ข่าว
การศึก ษา กิ จ กรรมของโรงเรี ย น ประเพณีวั ฒ นธรรมท้องถิ่น คุ ณธรรม จริย ธรรม เป็ นต้ น โดย
แหล่งข้อมูลที่นามาออกอากาศนามาจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือ
ทั้งนี้การเลือกประเภทประเด็นหัวข้อ สอดคล้องกับวิจัย เนื้อหาและรูปแบบรายการวิทยุที่
เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของ เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว (2557) พบว่า รายการที่
เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย ควรนาเสนอให้เกิดความหลากหลาย(Variety) ด้วยนิทานที่มีความยาว
เรื่องละประมาณ 5 - 10 นาที สอดแทรกคุณธรรมและคติสอนใจ มีตัวละครเอกเป็นตัวชูโรง เพื่อจูงใจ
ให้เด็กติดตาม รู้สึ กผู กพัน และเป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม ช่ว งท้ายของนิทานควรมีการสรุปคติ
สอนใจ หรืออาจเชิญชวนให้เด็กใช้ความคิดของตนเองถึงคุณธรรมที่ได้รับในนิทาน ก่อนที่จะเฉลย
นอกเหนือจากนิทานแล้วควรนาเสนอเพลง ซึ่งอาจมีเนื้อร้องหรือเพลงบรรเลงก็ได้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่สถานีวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการสื่อสารถือเป็นมิติใหม่ แม้เด็กจะมีส่วนร่วมในการจัดรายการเพียงระดับผู้ส่งสาร ผู้ร่วมผลิต
ไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นวางแผนกาหนดนโยบาย แต่ถือเป็นระดับการมีส่วนร่วมในระดับสูง เนื่องด้วย
คุณวุฒิ ความรู้และความสามารถของเด็กที่ยังไม่สามารถกาหนดและวางแผนรายการได้ อย่างไรก็ดี
เด็กได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการเองทั้งหมด ทุกขั้นตอน ทาให้ผู้วิจัยคาดหวังว่าวิทยุชุมชนประเภท
บริการธุรกิจอาจเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมระดับสูงสุดของการสื่อสาร คือ ระดับวางแผน
กาหนดโครงสร้างได้
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2. ประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดจากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิ ทยุของ
เด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ด้านประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็ก ผลจากการศึกษาพบว่า เด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพูดและใช้ภาษาไทย สามารถพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น ออกเสียง ร ล
และคาควบกล้า กล้าแสดงออกมากขึ้น ด้านการจัดรายการวิทยุ ทาให้เข้าใจวิธีการจัดรายการวิทยุ
จากเดิมที่ไม่มีความรู้ สามารถใช้อุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงได้เบื้องต้น เขียนบท และจัดรายการวิทยุได้
ด้านการเรียน เด็กนาวิธีการอ้างอิงข้อมูลไปใช้ทาการบ้าน หลังจากได้จัดรายการวิทยุมีสมาธิและความ
รับผิดชอบมากขึ้น และด้านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น เด็กนากระบวนการจัดรายการวิทยุ
ไปถ่ายทอดและแนะนาเพื่อนที่ไม่ได้ร่วมจัดรายการในห้องเรียนให้มีความรู้และเข้าใจการจัดรายการ
ยิ่งขึ้น
จากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ วิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางในการสร้างสรรค์รายการ
วิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือตอนบน) ของ ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ และ
เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน (2554) พบว่า ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดรายการวิทยุชุมชน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว สาหรับผู้จัดรายการ ได้แก่ ความกล้าแสดงออก ได้ทักษะการจัดรายการ
มีพื้นที่ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแทนที่จะไปเล่นเกม มั่วสุมสิ่งเสพติด นอกจากนี้เด็กและ
เยาวชนยังได้ฝึกทักษะการพูด ทักษะการใช้ภาษา ความชัดเจนและความถูกต้อง รักการอ่าน ทักษะ
ด้านเทคนิคของวิทยุ เช่น การตัดต่อเสียง การควบคุมเครื่องมือ การทาเสียงประกอบ เป็นต้น และ
หล่อหลอมให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมศีลธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ ประสบการณ์ และ
อุดมการณ์ที่เติมเต็มให้นอกห้องเรียน
นอกจากนี้ ประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็กด้านการจัดรายการวิทยุและด้านการมี ภาวะ
ผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น คล้ายคลึงกับผลงานวิจัยเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
เพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ของ อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ที่พบว่า เยาวชนที่มีส่วน
ร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์ TK Teen ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตรายการมาก่อน
ดังนั้ นการให้ เยาวชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์จึงทาให้ ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
กระบวนการผลิตรายการยิ่งขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่วนหนึ่งยังเป็นการจุดประกายแรงบันดาล
ใจสาหรับความชอบ ความถนัดของเด็ก ให้ค้นพบความสามารถของตนเองได้ อีกทั้งยังทาให้เยาวชน
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เคารพความคิ ดเห็ น ซึ่งกัน และกัน ทางานร่ว มกันได้ด้ว ยการยอมรับฟั งความเห็ นของผู้ อื่น ทาให้
เยาวชนรู้จักใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจร่วมกันในการผลิตรายการ
ทัศนะของผู้วิจัย เห็นว่า เด็กที่ร่วมจัดรายการวิทยุย่อมได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสี ยง
การพูด สามารถฝึกฝนและปรับปรุงตนเองเรื่องการใช้ภาษาให้ดีขึ้นได้ ทั้งยังได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์
วิทยุกระจายเสีย ง และความรู้ อื่น ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในการบวนการผลิตรายการวิทยุ ซึ่งเป็นองค์
ความรู้และประสบการณ์ใหม่สาหรับเด็ก แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารแบบมีส่ว นร่วมในการจัดรายการ
วิทยุของเด็กนาไปสู่พัฒนาศักยภาพของเด็กได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

3. ปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากบุคคลและ
ทรัพยากร ประกอบด้วย เด็ก ครูผู้รับผิดชอบ และสถานี สาหรับปัญหาที่เกิดจากเด็กเป็นเรื่องของการ
ขาดความไม่ใส่ใจในการสืบค้นข้อมูล ส่วนปัญหาที่เกิดจากครูเป็นเรื่องของการติดภารกิจไม่สามารถนา
เด็กมาจัดรายการได้ อีกทั้งยังไม่ดูแลเรื่องการเดินทางของเด็ก และขาดการตรวจสอบหรือกระตุ้นการ
สืบค้นข้อมูลของเด็ก และปัญหาที่เกิดจากสถานี เกี่ยวข้องกับการไม่ประชาสัมพันธ์รายการและเรื่อง
ความพร้อมด้านสถานีที่ เนื่องจากมีเก้าอี้ไม่เพียงพอสาหรับให้เด็กนั่งจัดรายการ นอกจากนี้เรื่องเวลาก็
เป็นปัญหาสาหรับการจัดรายการ เนื่องจากกระทบการเรียนของเด็กและการทางานของครู
ผลการศึกษาด้านปัญหาอุปสรรคในการจัดรายการวิทยุ สอดคล้องกับ วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการสร้างสรรค์รายการวิทยุชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ภาคเหนือตอนบน) ของ
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ และเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน (2554) คือ ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดรายการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวผู้จัดรายการและวัสดุอุปกรณ์และห้องส่ง
ด้านผู้จัดรายการ ได้แก่
1) ไม่มีเวลาว่างมาจัดรายการวิทยุได้ต่อเนื่อง หรือไม่มีเวลาทุ่มเทให้ การเตรียมตัว มาจัด
รายการ เนื่ องจากหากเป็น เด็กและเยาวชนก็จะติดเรียนพิเศษ ติดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน ผู้ผลิตรายการ ได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องผู้จัดรายการ ด้วย
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การตั้งชมรม ชุมนุม หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อให้มีกลุ่มเด็กและเยาวชนหมุนเวี ยนกัน
มาจัดรายการวิทยุ และสืบทอดรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2) การเดินทางของผู้จัดรายการจากโรงเรียนมาถึงที่สถานีวิทยุไม่ค่อยสะดวก มักอยู่ห่างไกล
กัน
ด้านวัสดุอุปกรณ์และห้องส่ง คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีโทรศัพท์ประจา
สถานี ทาให้ผู้จัดรายการต้องติ ดต่อกับผู้ฟังทางบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัว อีกทั้งห้องส่งมีขนาด
เล็ก คับแคบ ทาให้ผู้จัดรายการวิทยุเข้าไปจัดรายการได้แค่ 1 - 2 คน
อย่ า งไรก็ ตามปั ญหาอุ ป สรรคต่อ การสื่ อสารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด รายการ พบความ
แตกต่างจากงานวิจัยเรื่องอื่น โดยในงานวิจัยการมีส่วนร่วมผลิตรายการของเด็กในสื่อโทรทัศน์ เรื่อง
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ของ อัศรินทร์ นนทิ
หทัย (2551) ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ได้แก่
1) เวลาทางาน ทางทีมงานผู้ผลิตรายการได้กาหนดช่วงเวลาการถ่ายทาไว้ล่วงหน้าทุกสัปดาห์
เนื่องจากรายการ TK Teen ออกอากาศเป็นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามแผนที่
กาหนดและสอดคล้องกับนโยบายที่ทางผู้ผลิตรายการต้องการความทันสมัย ข้อมูลสดใหม่ แต่เยาวชน
ที่เข้าร่วมผลิตรายการเป็นช่วงวัยที่กาลังได้รับ การศึกษา ทาให้สามารถถ่ายรายการได้เฉพาะวันเสาร์
และอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น หากจาเป็นต้องถ่ายรายการในวัน เวลา ราชการ ต้องนัด
หมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียน
2) แม้ผู้ผลิตรายการจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมผลิตรายการตามขั้นตอนต่าง ๆ แต่
เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการสื่อสารมาก่อน จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เต็มที่นัก เนื่องจาก
การผลิตรายการโทรทัศน์นั้นมีกระบวนการซับซ้อน อีกทั้งยังต้องทางานโดยมีเงื่อนไขด้านระยะเวลา
การผลิต
สาหรับปัญหาในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหา
การมีส่วนร่วมในการผลิตรายการของเด็กเกิดขึ้นจากการนัดหมายในวัน เวลา ราชการ ขณะที่ด้านการ
สื่อสาร แม้เด็กจะไม่มีพื้นฐานด้านการสื่อสารมาก่อน แต่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
สาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ และได้รับคาแนะนา ทดลองปฏิบัติ จาก
ผู้อานวยการสถานีวิทยุมาแล้ว จึงทาให้เด็กค่อนข้างเข้าใจในการบวนการผลิตสื่อและมีส่วนร่วมผลิต
รายการได้มากที่สุด
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ข้อคิดเห็นจากผู้วิจัย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสื่อสารแบบมีส่วนร่ว ม ส่วนมาก
พบว่าเกิดจากผู้มีส่วนร่วมเอง ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมควรเริ่มต้นจากผู้มีส่วนร่วมทั้ง
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตรายการและกลุ่มโรงเรียน ควรรับผิดชอบหน้าที่ของตน ให้ความสาคัญและใส่ใจ
ในประเด็นปัญหาเล็ก ๆ และดาเนินการแก้ไขหรือพัฒ นา เนื่องจากทุกปัญหาล้วนมีผลกระทบต่อ
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ส่วนปัญหาด้านเวลาการจัดรายการ แม้ทางผู้อานวยการ
สถานีตกลงกับตัวแทนผู้อานวยการโรงเรียนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าการจัดรายการของเด็กกระทบ
เวลาเรียนและการทางานของครู ดังนั้นทางออกในการแก้ปัญหาด้านเวลาทุกฝ่ายควรจัดประชุมและ
วางแผนรายการร่วมกัน เพื่อให้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุเดินหน้าต่อไปได้
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เป็น “สื่อชุมชน” ประเภท
วิทยุกระจายเสียงที่มีผลต่อการสื่อสารชุมชน ช่วยให้กลุ่มคนในชุมชนได้สื่อสารในระนาบเดียวกันและ
ยังเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนด้วย เนื่องจากการจัดรายการของเด็กนั้นมุ่งเน้นให้เด็กสื่อสารถึงกัน
นอกจากนี้ ยัง ใช้ เป็ น พื้น ที่ ให้แสดงความคิด ทัศนคติของเด็กในประเด็นต่าง ๆ ตามที่เด็กต้องการ
นาเสนอหรือแสดงออก ผ่านช่องทางสื่อสารส่งไปยังผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย ทาให้เด็ก รวมทั้งคนในชุมชน
ได้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น จากการได้รับข้อมูลผ่านทางวิทยุกระจายเสียงสาหรับผู้ฟัง ใน
ฐานะผู้รับสาร ส่วนเด็กที่จัดรายการในฐานะผู้ส่งสารก็ได้พัฒนาตนเองให้เป็นนักสื่อสารที่ดี สิ่งสาคัญ
ไปกว่านั้น คือ เมื่อวิทยุชุมชนให้เด็กในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมจึงเกิดการปลูกฝังการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เด็กให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและใส่ใจเรื่องราวในชุมชนของตนเอง เห็นได้จากการที่เด็กนาเสนอ
ข่าวภายในโรงเรียน ข่าวชุมชน ปัญหาในชุมชน หรือเลือกข่าวภายนอกชุมชนที่มีบริบทสอดคล้องกับ
ชุมชนมานาเสนอ เพื่อสะท้อนให้ เด็กและผู้ ใหญ่ในชุมชนรับทราบ สิ่ งนี้เองทาให้ คนในชุมชนเกิด
ความรู้ สึ ก เข้าใจ ในความต้องการของเด็ กและเกิด ความรู้สึ กร่ ว มกันในการรับรู้ข่าวสาร ปัญหา
ตลอดจนอาจนาไปสู่การร่วมมือกันแก้ปัญหาในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของการ “สร้างเครือข่ายชุมชน”
ที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้ การที่ ส ถานี วิทยุ ชุม ชนไทรน้อ ยเรดิโ อเปิด โอกาสให้ เด็ก เข้ าไปมีส่ ว นร่ว มในการจั ด
รายการวิทยุ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารชุมชนใน
ประเด็นเป้าหมายและหน้าที่ของการสื่อสารชุมชน ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2542, น. 38)
อธิบายว่า เป้าหมายการสื่อสารเพื่อชุมชนในระดับชุมชน มีเป้าหมายการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งตัวตนและความ
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ต้องการของคนในชุมชน และเพื่อพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลในชุมชน เนื่องจากการสื่อสาร
ชุมชนจะทาหน้าที่คล้ายเป็นเวทีแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพปัจเจกชนนั่นเอง ซึ่งเป็นไป
ตามหน้าที่ของการสื่อสารชุมชน Windahl et al., (1992, อ้างถึงใน กาญจนาแก้วเทพ, 2542) เสนอ
ว่า การสื่อสารชุมชนสร้างการแสดงออกของบุคคลและกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถแสดงอัตลักษณ์
ของชุมชนออกมาได้ผ่านกระบวนการการสื่อสาร อีกทั้งยังสร้างหน้าที่ทางสังคมให้มีความรู้สึกร่วมใน
การเป็นชุมชนเดียวกัน สร้างการมีส่ วนร่วมในการดาเนินงานของชุมชน และให้ข่าวสารรอบทิศทาง
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดกันและกันของผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจใน
เรื่องที่สื่อสารยิ่งขึ้น แล้วสามารถถ่ายทอดชุดความรู้และประสบการณ์ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่
ร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป ดังนั้นจากผลการศึกษาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของ
เด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และประสิทธิผล
การพัฒนาได้ตามแผนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ของเด็ก ประสิทธิผลการพัฒนาที่เกิดกับเด็ก ไว้ในหน้าต่อไป ซึ่งแผนภาพสรุปงานวิจัยนี้นาไปเป็น
ต้นแบบให้สถานีวิทยุชุมชนโดยเฉพาะประเภทบริการธุรกิจหรือวิทยุชุมชนประเภทอื่น ๆ สามารถให้
กลุ่มเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารการจัดรายการวิทยุได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
คนในชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายของสถานีวิทยุชุมชนให้เข้มแข็ง
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จากแผนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก
อธิบายได้ว่า สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิ
โอ FM 107.50 MHz จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้
จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ หลังจากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนภาครัฐในสังกัด ศูนย์เครือข่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อาเภอไทรน้อย จานวน 19 แห่ง เพื่อแจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนแต่ละแห่งทราบ ซึง่ เด็กจะเริม่ เข้าสูก่ ระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ
ตามลาดับขั้นต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 (STEP 1) สรรหาเด็ก ครูและผู้อานวยการโรงเรียนดาเนินการสรรหาและเสนอ
รายชื่อเด็กเข้าร่วมอบรม ด้วย 2 วิธีการ คือ วิธีแรกจะคัดเลือกเด็กที่ทากิจกรรมต่าง ๆ กับทาง
โรงเรี ย นเป็ น ประจ า ไม่ว่าจะเป็ น เด็กที่ชื่นชอบทากิจกรรม เป็นคณะกรรมการนักเรียน ช่วยงาน
โรงเรียนด้านงานประชาสัมพันธ์หรือเป็นสมาชิกชมรมเสียงตามสาย โดยครูจะชักชวนเด็กเหล่านี้ให้เข้า
ร่วมอบรม เมื่อเด็กตอบรับจึง จะเสนอรายชื่อเด็กมายังผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือ การเปิดรับสมัครเด็กภายในโรงเรียนที่สนใจการจัดรายการวิทยุ แล้วคัดเลือกเด็กที่
สมัครจากการพิจารณาความสนใจการจัดรายการและความสามารถด้านการพูด การนาเสนอของเด็ก
เมื่อได้เด็กที่ผ่านการคัดเลือกก็จะส่งรายชื่อมายังผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ขั้นที่ 2 (STEP 2) เตรียมความพร้อม หลังจากผู้อานวยการสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอ
ได้รายชื่อเด็กเพื่อเข้ารับการอบรมแล้ว เด็กจึงได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสาหรับเด็กและ
เยาวชนโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกากับ หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ผู้อานวยการสถานีได้นาเด็กที่
ผ่ า นการอบรมมาจั ด รายการวิ ท ยุ ที่ ส ถานี โดยเด็ ก จะเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด รายการ
ประกอบด้วย (1) การฝึกฝนการจัดรายการ ทั้งการพูด การอ่าน และการใช้อุปกรณ์ (2) การค้นหา
ข้อมูล จากแหล่งข้อมูล อิน เทอร์เน็ ต หนังสือในห้ องสมุดโรงเรียน และบุคคลรอบข้าง (3) เตรียม
สุขภาพร่างกาย เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพเสียง
ขั้นที่ 3 (STEP 3) เลือกข้อมูลและเพลง ในขั้นตอนนี้เด็กจะเป็นผู้สืบค้นและเลือกข้อมูลเอง
พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นามาจัดรายการ ซึ่งบางกรณีครูก็ช่วยค้นหาข้อมูลหรือนาข้อมูลให้เด็ก
นาไปจัดรายการ บางครั้งผู้อานวยการสถานีก็นาข้อมูลที่ได้รับฝากจากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด
นนทบุรีมาให้เด็กประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ส่วนเพลงที่เปิดออกอากาศนั้น เด็กเป็นผู้เลือกเองแล้ว
เสนอชื่อเพลงให้ผู้อานวยการสถานีค้นหาในวันที่เข้าร่วมจัดรายการ ซึ่งข้อมูลที่เด็กหามาได้จะผ่านการ
คัดกรองความเหมาะสมจากครูและผู้อานวยการสถานีเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ กให้
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น าเสนอได้ ร าบรื่ น เช่น ค าศัพท์ ไม่ยากต่อ การออกเสี ยงจนเกิน ไป เป็นต้น และต้องเป็นข้ อมูล ที่
เผยแพร่ออกอากาศได้
ขั้นที่ 4 (STEP 4) บทรายการ หลังจากเด็กเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ ค้นหา
ข้อมูลและเพลงจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว เข้าสู่ขั้นการเขียนบทรายการ โดยเด็กทุกคนในแต่ละกลุ่มจะ
ร่วมกันรับผิดชอบเขียนบทรายการในแต่ละช่วง ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนิทานสอนใจ
ภาษาก้าวไกล ช่วงเล่าข่าวเล่าเรื่อง และช่วงวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจรอบตัว ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียน
และผู้อานวยสถานีคอยให้ความช่วยเหลือ เสนอประเด็นการนาเสนอเป็นแนวทางให้เด็กได้เลือก
ขั้นที่ 5 (STEP 5) แบ่งหน้าที่ในกลุ่ม เด็กแต่ละโรงเรียนจะแบ่งหน้าที่กันเองใน 3 ตาแหน่ง
คือ นักจัดรายการ ควบคุมมิกเซอร์ และเปิดเพลง ว่าสมาชิกในกลุ่มคนใดรับผิดชอบตาแหน่งใด โดย
การแบ่งหน้าที่ของเด็กนั้นแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการแบ่งหน้าที่ต่างกันไปตามที่สมาชิกตกลงกัน ซึ่งวิธีแบ่ง
หน้าที่ของเด็ก มี 2 วิธี คือ ผลัดเปลี่ยนสลับหน้าที่ วิธีนี้สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะได้สลับตาแหน่งกันใน
3 ตาแหน่งของการจัดรายการ 1 ช่วง ทุกคนได้เวียนทาหน้าที่เหมือนกันหมดในทุกครั้งที่จัดรายการ
และสลับกันในทุกสัปดาห์ ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เด็กใช้แบ่งหน้าที่กัน คือ แบ่งหน้าที่ตามความสามารถและ
ความถนัด สมาชิกในกลุ่มคนใดถนัดทาสิ่งไหน หรือถนัดนาเสนอข้อมูลในช่วงใดของรายการก็มักจะ
รับผิดชอบส่วนนั้นเป็นประจาในการจัดรายการทุกครั้ง
ขั้นที่ 6 (STEP 6) ผลิตรายการ เด็กทุกคนที่เข้าร่วมจัดรายการวิทยุได้มีส่วนร่วมในการผลิต
รายการ โดยผู้อานวยการสถานีให้เด็กผลิตรายการเองทั้งหมดตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม หาข้อมูล
และเพลง เขียนบทรายการเอง จัดรายการและควบคุมอุปกรณ์เองทั้งหมด ภายใต้การกาหนดเงื่อนไข
ของทางสถานีในเรื่องประเภทรายการ รูปแบบรายการ และระยะเวลาในการนาเสนอ กรณีที่เกิด
เหตุขัดข้องหรือมีปัญหาเกิดขึ้นขณะออกอากาศ ผู้อานวยการสถานีจึงจะเข้าไปช่วยแก้ไขให้
จากการมีส่วนร่วมดังกล่าว ทาให้เกิดประโยชน์กับเด็กหลากหลายมิติ ได้แก่ พูดเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น ฝึกออกเสียง ร ล และคาควบกล้าได้ ทาให้พูดได้คล่องแคล่วและกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้
เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุ เข้าใจการทางาน และจัดรายการวิทยุได้ ซึ่งส่งผลให้เด็ กมีสมาธิ
เพิ่มขึ้น ลาดับความคิดและแยกแยะข้อมูลได้ดีกว่าก่อนการเข้า ไปมีส่วนร่วม และยังนาวิธีการอ้างอิง
ข้อมูลไปใช้อ้างอิงข้อมูลเพื่อทาการบ้านได้ด้วย ยิ่งไปกว่านี้ คือ เด็กมีภาวะความเป็นผู้นาและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์การทางานเป็นกลุ่ มจากการร่วมจัดรายการกับ
เพื่อน และนาความรู้ที่ตนได้รับไปถ่ายทอดให้เพื่อนที่โรงเรียน โดยนาบทรายการวิทยุไปใช้จาลอง
สถานการณ์ให้เพื่อนได้จัดรายการ แล้วถ่ายทอดการจัดรายการวิทยุให้แก่เพื่อน
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5.3 ข้อค้นพบใหม่
จากงานวิจัยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดทางวิชาการที่มีมา 1 ประเด็น คือ เรื่อง
หลักการวิทยุชุมชนภายใต้แนวคิดกระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเดิม Louie Tabing (อ้าง
ถึงใน ธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์, 2552) เสนอว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่มีการดาเนินการภายในชุมชน ทา
การกระจายเสียงเพื่อคนในชุมชน การจัดทารายการและเนื้อหาการกระจายเสียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชุมชนและเป็นไปโดยคนในชุมชน การจัดทาวิทยุชุมชนดาเนินการได้โดยกลุ่มต่า ง ๆ ในสังคม เช่น
กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และคณะ (2549) เสนอว่า วิทยุชุมชนมีคนใน
ชุมชนเองซึ่งสมัครใจที่จะทากิจกรรมให้แก่ชุมชน ดาเนินการโดยอาศัยหลักสาคัญของวิทยุชุมชน คือ
เป็นสมบัติสาธารณะของท้องถิ่น ใช้ระบบอาสาสมัครเข้ามาช่วย และไม่แสวงผลกาไร เช่นเดียวกับที่
กาญจนา แก้วเทพ (2550) เสนอเอกลักษณ์วิทยุชุมชนต้องต่างจากวิทยุสาธารณะและวิทยุธุรกิจ คือ
รายได้แม้มีการแสวงหาแต่ไม่ได้เน้นไปที่หวังผลกาไรเหมือนวิทยุธุรกิจ
ทว่า จากผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็ก แสดงให้เห็นถึงข้อ
ค้นพบที่ เพิ่มเติมจากแนวคิดวิทยุชุมชนดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโ อ
จัดเป็นวิทยุชุมชนตามแนวคิดเดิมของ Louie Tabing (อ้างถึงใน ธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์ , 2552),
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และคณะ (2549) และ กาญจนา แก้วเทพ (2550) คือ ดาเนินการภายในชุมชน เพื่อ
คนในชุมชน ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในชุมชนร่วมจัดทารายการวิทยุ อย่างไรก็ตาม แนวคิดวิทยุชุมชน
ไม่ได้กล่าวถึงวิทยุชุมชนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ กล่าวคือ แนวคิดนี้เน้นหลักการวิทยุชุมชน
“โดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน” ไม่แสวงผลกาไรเท่านั้น แต่สาหรับสถานีวิทยุ
ชุมชนไทรน้อยเรดิโอ เป็นวิทยุชุมชนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ แม้มุ่งแสวงผลกาไร การหา
รายได้ให้มาจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่ก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนใน
ชุมชนได้ ด้วยการให้กลุ่มเด็กที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากครูและผู้อานวยการโรงเรียนและสมัครใจที่
จะจัดรายการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการสื่อสารระดับผู้ผลิต ผู้ส่งสาร หรือผู้แสดง โดยเด็กที่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุมี อานาจและสิทธิ์ในกระบวนการการตัดสินใจนาเสนอเนื้อหา
ดังนั้นสถานีวิทยุชุมชนไทรน้อยเรดิโอจึงเป็นวิทยุชุมชนประเภทบริการธุรกิจที่สร้างการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมด้วยการให้เด็กเข้าไปผลิตรายการวิทยุได้ ซึ่งถือเป็นวิทยุธุรกิจที่ดาเนินการตามหลักการวิทยุ
ชุมชนนั่นเอง

181

5.4 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
1) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและมีวิธีเก็บข้อมูล จากเอกสาร การ
สังเกต และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วยกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู และเด็ก และกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุ ได้แก่ ผู้อานวยการสถานีวิทยุ
ซึ่งสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่
กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
2) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นศึกษาประเด็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กใน
การจัดรายการวิทยุ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง ในรายการที่เด็กผลิ ต
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผู้รับสารด้วย เพื่อให้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วมของผู้ฟังหรือผู้รับสาร
3) สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเด็กในสื่อ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชน ในรายการหรือสถานีวิทยุแห่งอื่น แล้วนาข้อมูลระดั บการมีส่วนร่วม
ปัญหาและผลกระทบมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดรายการวิทยุของเด็ก
4) ควรศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กในสื่ออื่น ๆ ให้หลากหลายมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการจากการที่ครูคัดเลือก
และชักชวนเด็กมากกว่าการเปิ ดรั บสมัครเด็กที่ส นใจหรือ สมัครใจร่ว มจัดรายการ ซึ่งเกิดจากครู
ต้องการเด็กทากิจกรรมที่สามารถนาไปฝึกฝนการจัดรายการวิทยุได้ หากครูเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจ
การจัดรายการวิทยุเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรายการมากกว่าการชักชวนและคัดเลือกเอง อาจทาให้
ได้เด็กที่ชื่นชอบการจัดรายการวิทยุ พร้อมจะฝึกฝนและพัฒนาตนเองด้านการทางานวิทยุได้ ตรงตาม
ความคาดหมายยิ่งขึ้น
2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดรายการ พบว่า เด็กมีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งสาร แต่
ยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย โครงสร้างของการดาเนินงานซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมได้ ดังนั้นหากสถานีวิทยุชุมชนประเภทกิจการบริการธุรกิจ
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หรือวิทยุชุมชนประเภทอื่นเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมทางการสื่อสารในระดับสูงสุด คือ มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการรายการ วางแผน กาหนดรูปแบบ โดยพัฒนาศักยภาพเด็กให้เหมาะสมกับการ
เป็นนักวางแผนด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นา การวางแผนผลิตสื่อให้แก่เด็ก นาเด็กมาร่วม
ทางานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ก็จะยิ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดรายการของเด็กให้สูงขึ้น
สร้างโอกาสให้เด็กได้คิด ได้บริหาร ออกแบบรายการวิทยุเอง ส่งผลให้ ตอบสนองความต้องการของ
เด็กในชุมชนได้มากกว่าการให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับผู้ส่งสารและผู้ผลิต
3) การจัดรายการของเด็กยังส่งผลกระทบต่อการเรียนและการทางานของครู เนื่องจากอยู่ใน
วันธรรมดาไม่ใช่วันหยุด และเป็นช่วงเวลาราชการที่เด็กกาลังเรียนและครูต้องรับผิดชอบงานสอน งาน
ราชการ ดังนั้นเพื่อให้การมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น สามารถนาปัญหาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการให้เด็กจัด
รายการออนไลน์ จัดรายการผ่านทางโทรศัพท์ หรือจัดรายการด้วยการบันทึกเทป ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของสถานีวิทยุแต่ละแห่งจะสามารถดาเนินการได้ หรืออาจให้เด็กจัดรายการหลังช่วงเลิกเรียน
หรือในวันหยุด เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดรายการที่กระทบต่อเวลาเรียนของเด็กและการ
ทางานของครู
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