บทสรุปการสังเคราะห์งานวิจัย

โครงการวิจัยการสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการสื่อสาร
ในกรณีของสถานีวทิ ยุชุมชน
โดย นายมนตรี เกิดมีมลู
สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยเข้ า สู่ ยุ ค สั ง คมประชาธิ ป ไตยแบบพหุ นิ ย มสารสนเทศ (Democracy with
Information Pluralism) สื่อจึงเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะของการรับรู้ของประชาสังคม (Civil
Society) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ ดาเนินการในอาชีพนี้
จานวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและท้องถิ่น จนทาให้มีจานวนสถานีมากมายเกินกว่าพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชนไทยจะรับได้ในหลายพื้นที่ เนื่องจากกิจการกระจายเสียง โดยสถานีวิทยุเป็นกิจการที่มิต้องลงทุนมาก
เหมือนกับสื่อสารประเภทอื่น ผู้ลงทุนมีทั้งทุนขนาดใหญ่และทุนขนาดเล็กในท้องถิ่น แข่งขันกันอย่างกว้างขวาง
ทุนขนาดเล็กจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุนขนาดใหญ่จากส่วนกลางและมีแนวโน้มเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่ได้ ดังนั้น
การส่งเสริมคุณภาพของเนื้อหารายการ (Content Quality) และการกากับดูแลกันเอง (Self Regulation) จึง
เป็นไปได้ยาก
ยุทธศาสตร์การกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สาคัญประการหนึ่ง
คือ การกากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสิ่งที่สาคัญที่ควรคานึงถึงคือ การให้
ความสาคัญในหลักการของสังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ (Democracy with Information
Pluralism) ว่าจะทาอย่างไรที่จ ะกาหนดหลั กเกณฑ์และกฎระเบียบ ในการควบคุมกิจการสื่ อสารมวลชน
(Public mass media) โดยปราศจากการเซ็นเซอร์ หรือ ลดทอนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ในสภาพที่ เ ป็ น จริ งสถานี วิ ท ยุ ชุม ชนที่เ กิ ด ขึ้น เป็ นจ านวนมาก เป็ นสื่ อ ที่ มีลั ก ษณะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ และขณะเดียวกันก็มีส่วนที่เป็นประเด็นท้าทายถึงการบั่น
ทอนและความยั่ งยื น ของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง กรณีค วามขัด แย้งทางการเมือ งทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น ตามที่มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบถึงการใช้สื่อวิทยุชุมชน และการได้มาซึ่งหลักการ
กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบในการกากับดูแลมาแล้ว
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ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์การกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดความต่อเนื่องจากงานศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ 2556
คือ โครงการสารวจและนาเสนอหลักเกณฑ์การกากับดูแลสื่อวิทยุชุมชน เพื่อนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบ
พหุนิยมสารสนเทศ (Democracy with Information Pluralism) ที่มีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะได้มาซึ่งความ
เข้าใจต่อสภาพของสถานีวิทยุชุมชนที่มีพลวัตสูง จึงจาเป็นต้องมีการสารวจเพื่อนาผลการวิจัยของโครงการ
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในการกากับดูแลสื่อวิทยุชุมชน เพื่อนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ
ของประเทศไทย จึงเห็นสมควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการ
สื่อสารในกรณีของสถานีวิทยุชุมชน (Capacity Building for Pluralism of Communal Radio Station)”
โครงการวิจัยการสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการสื่อสารในกรณีของสถานีวิทยุชุมชนมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ทราบความต้องการด้านต่างๆ ความสามารถในการนาเสนอรายการที่มี
ความหลากหลาย ข้อจากัดและการขาดแคลนสมรรถภาพการให้บริการของวิทยุชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2) เป็น
ข้อมูลในการเตรี ยมทรั พยากรบริ หาร สาหรับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องสถานีวิทยุชุมชน และ 3) ให้
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายต่อ กสทช. ในการพัฒนาสมรรถภาพการประกอบการวิทยุชุมชนในระดับต่างๆ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนสถานีวิทยุที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกั บการดาเนินงานของ
สถานีวิทยุในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยกาหนด
พื้นที่ระดับจังหวัดที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมของแต่ละภาค ดังนี้
1. ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
2. ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
3. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ได้แก่ จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี
4. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ยะลา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกาหนดไว้ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง จาแนกตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาค
การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการ
งดการดาเนินงาน ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผลของการศึกษาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชน
1) พบว่าก่อนการเข้ายึดอานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีสถานีวิทยุทุกประเภทที่
ขอจดทะเบียนรวม 5,573 สถานี ส่วนใหญ่เป็น สถานีวิทยุประเภทธุรกิจ มีประเภทที่เป็นวิทยุชุมชนอยู่ 706
สถานี คิดเป็นร้อยละ 12.0 และในจานวนนี้มีใบอนุญาตให้ออกอากาศแล้วเพียง 447 สถานี หรือร้อยละ 63.3
เท่านัน้ ที่เหลือเป็นการทดลองออกอากาศ
2) จากการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างสถานีวิทยุชุมชนจานวน 300 สถานีหรือคิดเป็นร้อยละ 41.0
ของสถานีวิทยุชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กสทช. พบข้อสรุปสาคัญดังนี้
2.1) สถานีวิทยุชุมชนมีสภาพเป็นองค์กรขนาดเล็กที่ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนสาธารณะ
ที่ลงทุนน้อยระดับไม่เกิน 1 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายประจาระดับไม่เกินแสนบาท ต่อเดือนมีบุคลากรทุกประเภท
ตั้งแต่ คนเดียวไปจนถึงมากกว่า 10 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.58 คนต่อสถานี จากการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 เห็นว่าเป็นกิจการที่มีรายได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุชุมชน
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ทั้งนี้ สถานีวิทยุชุมชนตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 30.5 ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐและอื่น ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายการเมือง ในขณะที่
อีกร้อยละ 26.8 ได้จากการโฆษณา ซึ่งตามหลักการวิทยุชุมชนไม่ควรมีแหล่งเงินทุนด้านนี้ กรณีเช่นนี้พบมาก
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ
2.2) ในด้านบุคลากรของสถานีวิทยุชุมชน พบว่า สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ มีบุคลากรไม่มาก
เฉลี่ยสถานีละ 6.58 คน ในจานวนนี้เป็นพนักงานไม่ประจาเฉลี่ย 2.90 คน ดังนั้นจึงเป็นพนักงานที่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนประจาเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คนต่อสถานี พนักงานที่จ้างประจามักได้แก่ ผู้ประกาศหรือผู้ดาเนิน
รายการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนตาแหน่งอื่นเช่น พนักงานการเงินและช่างเทคนิค มักเป็นเป็นการจ้างนอก
เวลา
2.3) ด้ านสมรรถนะของพนั กงานพบว่ า บุ คลากรส่ ว นใหญ่ ของสถานี วิ ทยุชุ มชนมีก ารศึ กษา
ค่อนข้างสูง กล่าวคือร้ อยละ 75.2 ส าเร็ จ การศึกษาไม่ต่ากว่า ระดับปริญญาตรี โดยร้อยละ 11.9 สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และอีกร้อยละ 63.3 สาเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นสัดส่วนสูงกว่าภาคอื่น นอกจากนี้ยัง
พบว่าส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพอื่นด้วย เช่น ครู/อาจารย์ นักธุรกิจ เป็นต้น มีผู้ที่มีอาชีพประกอบการ
สถานีวิทยุเพียงอย่างเดียวร้อยละ 40.0 และมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุการทางานเฉลี่ย
5.7 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์ทางานมาใกล้เคียงกับอายุของสถานีที่มีอายุเฉลี่ย 5-6 ปี เช่นกัน
2. ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสถานีวทิ ยุชุมชน
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสถานีวิทยุชุมชน ส่วนใหญ่ต้องการได้รับการ
ฝึกอบรมซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาสมรรถนะที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการคือ การฝึกอบรมผู้ประกาศ ทั้งนี้บุคลากร
ของสถานีหลายคนเคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว แต่ยังคงมีความต้องการในการฝึกอบรมอีก
ทั้งการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและเนื้อหาขั้นสูง
2) ความต้องการในการฝึกอบรมทางเทคนิค เช่นเดียวกับการฝึกอบรมผู้ประกาศที่บุคลากรหลายคน
เคยได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว แต่ยังคงมีความต้องการในการฝึกอบรมอีก ทั้งการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและ
เนื้อหาขั้นสูง
3) ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบริหารและการเงิน ด้านนี้บุคลากรของสถานีมีความ
ต้องการค่อนข้างน้อย บุคลากรบางส่วนเคยมีประสบการณ์อบรมมาบ้างแล้ว จึงควรที่จะจัดหลักสูตรเบื้องต้น
4) ความต้องการในการฝึกอบรมทางกฎหมาย ด้านนี้บุคลากรของสถานีมีความต้องการค่อนข้าง
น้อย ทั้งที่มีความสาคัญมาก เพราะต้องมีการกากับดูแลเนื้อหาภายในสถานีไม่ให้ผิดกฎหมาย (สมัครใจกากับ
ดูแลตัวเอง) ในขณะทีบ่ ุคลากรหลายคนยังไม่เห็นความสาคัญของเรื่องนี้
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การทางานของวิทยุชุมชนต้องการทักษะที่หลากหลาย ในที่นี้จาเป็นต้องใช้แนวคิดและมาตรการที่
หลากหลายในการสนับสนุนคนทาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันของสภาพสื่อซึ่งถูกการเมือง
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ครอบงา อีกทั้งยังไม่มีพหุนิยมทางความคิดอย่างเพียงพอ ความสามารถในการเขียนข่าวไม่ได้เป็นเพียงปัจจัย
สาคัญเพียงปัจจัยเดียวที่ตัดสินความสาเร็จของวิทยุชุมชนในสถานการณ์ของการแข่งขันเท่านั้น นอกเหนือจาก
นี้ยังมีสิ่งสาคัญอื่นเพื่อให้การรายงานข่าวมีความสมดุลก็คือ การทาให้วิทยุชุมชนเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นี่คือความจริงสาหรับผู้กระจายเสียงวิทยุชุมชน ในทางหนึ่ง
พวกเขามีการเข้าถึงโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น แต่ในทางกลับกันพวกเขามักจะมีพื้น ฐานความเป็นมือ
อาชี พในสาขาอื่น ที่ ไม่ ใช่ด้ านสื่ อสารมวลชนหรือ มีก ารศึ กษาเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องในระดั บต่ า ในอีกทางหนึ่ ง
ผู้ประกอบการชุมชนมักไม่มีความรับผิดชอบในการกระทาของตน ดังนั้นจึงเป็นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งส าหรับ
สานักงาน กสทช. ที่จะสนับสนุนความเป็นมืออาชีพของนักข่าวผ่านการฝึกอบรม
ขณะที่ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานระดับการศึกษาของผู้กระจายเสียงวิทยุชุมชนว่าอยู่ ใน
ระดับค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให้เห็นถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยทั่วไปรูปแบบในการฝึกอบรมควรจาแนกออกเป็น 4 ชนิด
ได้แก่
1. รูปแบบการฝึกอบรมที่จัดโดย กสทช.
2. รูปแบบการฝึกอบรมที่จัดโดย กสทช. ในความร่วมมือกับองค์กรอื่น
3. การสนับสนุนทางการเงินสาหรับการฝึกอบรมจากองค์กรอื่นๆ
4. การฝึกอบรม ณ สถานที่และการฝึกอบรมทางไกล (เช่น ผ่านทางเอกสารหรือทางช่องทีวี)
เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกอบรม ควรจาแนกตามความต้องการของผู้ต้องการฝึกอบรม
ที่แตกต่างกัน
- ตามวุฒิการศึกษา
- ตามประสบการณ์การทางาน
- ตามตาแหน่งของผู้ฝึกอบรมในสถานี (โฆษก ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค)
- ตามวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุ (วิทยุธุรกิจ วิทยุชุมชน วิทยุสาธารณะ)
นอกเหนือจากความรู้ด้านสื่อสารมวลชนแล้ว หลักสูตรในระดับเบื้องต้นควรให้ผู้กระจายเสียงวิทยุ
ชุมชนมีความรู้ พื้น ฐานในด้านกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายรัฐ ธรรมนูญและสื่ อ) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับ กสทช.
ดังนั้นหลักสูตรควรจัดให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขั้นตอนอย่างเป็นทางการของ กสทช. ซึ่งจะสะดวก
ในการทางานร่วมกันระหว่างกสทช. และผู้ประกอบการวิทยุชุมชน นอกจากนี้ยัง ควรพิจารณาให้หลักสูตร
มาตรฐานเหล่านี้มีอยู่ทั่วทุกส่วนของประเทศ ในฐานะที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่สามารถร่วมมือกับพันธมิตรใน
ท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนต่างๆ
ทั้งนี้ กสทช.อาจเพิ่มหลักสูตรขั้นสู ง ซึ่งสามารถเพิ่มเติมการฝึกอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการเป็น
นักข่าวมืออาชีพได้อีก
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