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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา(1)เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและการบริหารจัดการ
องค์กรของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ความถี่  87.75  เมกะเฮิรตซ์  เบสท์  เรดิ
โอ  จังหวัดสมุทรสาคร(2)เพื่อศึกษารูปแบบรายการและเนื้อหาของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน
ระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ความถี่  87.75  เมกะเฮิรตซ์  เบสท์  เรดิโอ  จังหวัดสมุทรสาคร(3)เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ความถี่   87.75  
เมกะเฮิรตซ์  เบสท์  เรดิโอ  จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลจากการศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการองค์กรของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชนแห่งนี้พบว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ความถี่  87.75  เมกะเฮิรตซ์  
เบสท์  เรดิโอ  จังหวัดสมุทรสาคร  เร่ิมด าเนินการต้ังแต่  เดือนสิงหาคม  ปีพุทธศักราช  2549  จนถึง
ปัจจุบัน  มีลักษณะเป็นการลงทุนของกลุ่มนักธุรกิจและพ่อค้า  จ านวน  3-4  คน  โดยออกเงินลงทุน  
50,000-100,000  บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการออกอากาศเช่น  เสา  เคร่ืองส่ง  รวมทั้งคอมพิวเตอร์  
โดยมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ  ภายในห้องจัดรายการ  และเป็นผู้ดูแลควบคุมการผลิตรายการก่อนออกอากาศ
ทั้งหมด 

ผลการวิจัยจากการศึกษาเนื้อหารายการของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน  เบสท์  เรดิ
โอ  จังหวัดสมุทรสาคร  พบว่ามีรายการที่มีเนื้อหาที่มุ่งให้ความบันเทิงมากกว่ารายการที่มีเนื้อหามุ่ง
ให้สาระความรู้  ซึ่งรายการประเภทนี้ถูกละเลยในการน าเสนอ  แสดงให้เห็นว่าทางสถานีมีการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจรุนแรง  โดยไม่ค านึงถึงการท าหน้าที่ของสื่อวิทยุชุมชน  เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน  เบสท์  เรดิโอ  จังหวัดสมุทรสาคร  นั้นมีเป้าหมาย
ในการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน 
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จากผลการวิจัยในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชนพบว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน  เบสท์  เรดิโอ  จังหวัดสมุทรสาครนั้นไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควร  มีเพียงแต่อาสาสมัครที่ได้คัดเลือกเข้ามา
เท่านั้นที่พอจะเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมก็เพียงแต่การเป็นผู้ช่วยนักจัดรายการเท่านั้น  
ขัดแย้งกับทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Communication Theory)  ที่เน้นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกรายการหรือเข้าไปจัดท าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้ตราบ
เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งการละเลยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ จุด
ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนนี้ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินงานในรูปแบบของ  “จุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชน”  ตามรูปแบบของแนวความคิดการแบ่งระดับความเป็นวิทยุชุมชน  เพราะจากการมี
โฆษณาท าให้เกิดการแสวงหารายได้ที่เกินขอบเขตกลายเป็นวิทยุเชิงพาณิชย์ไป 
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ABSTRACT 
 

This research aimed at studying (1) the origin and background of organization 
management of community radio learning operation site of F.M. system with 87.75 megahertz 
frequency, Best Radio, Samut Sakorn Province; (2) forms of program and contents of community 
radio learning operation site  of F.M. system with 87.75 megahertz frequency, Best Radio, Samut 
Sakorn Province; (3) the participation of people to community radio learning operation site of 
F.M. system with 87.75 megahertz frequency, Best Radio, Samut Sakorn Province.  

It was found from the study into the origin and background of organization 
management of this community radio learning operation site that the community radio learning 
operation site of F.M. system with 87.75 megahertz frequency, Best Radio, Samut Sakorn 
Province started the operation as from August, 2006 until now with the characteristics of the 
investment of 3-4 businessmen and merchants with the supporting fund of 50,000 – 100,000 baht 
to buy equipment for being on-air such as antenna, pole, transmitter, and computer, with those 
having knowledge and expertise about mass media to provide knowledge related to the use of 
various equipment within the studio and was the production controller before all programs being 
on air.  

According to the research from the study into content of program of community radio 
learning operation, Samut Sakorn Province, it was found that there were programs focusing on 
content that provide more entertainment than programs with contents focusing on knowledge; this 
kind of program was ignored in terms of presentation. It shows that the station seek considerable 
business interest without considering the work of community radio media; it is the reflection in 
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that the community radio learning operation, Samut Sakorn Province has objective to seek 
business interest clearly.  

According to the research in the topic of public participation to community radio 
learning operation site, it was found that the community radio learning operation, Samut Sakorn 
Province has not paid attention to the public participation sufficiently; there were only volunteers 
who had been selected only who would be outside parties to participate only to assist program 
arranger. This contradicts with participatory communication theory that focuses on the chance 
opened to the public to choose program or to arrange it in the thing that would benefit oneself as 
long as it is not contrary to the law. The ignoring of public participation to community radio 
learning operation site affects directly to the operation in form of “community radio learning 
operation site” under the form of concept on classifying level of being community radio because 
the advertisement leads to the seek for excessive income which becomes commercial radio.  
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