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บทคัดย่อ 
รายงานโครงการเฉพาะบุคคล เรื่องการศึกษาการบริหารงานรายการวิทยุชุมชนเพ่ือเผยแผ่ศาสนา 

กรณีศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. 
ศึกษาการบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 2. 
ศึกษารูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของรายการ 3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
ค้นคว้าจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผลการศึกษาพบว่า 1. การบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนา
และสังคม วัดนายโรงนั้น มีนโยบายที่เด่นชัดและให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติคือ เป็นสถานีวิทยุที่เผยแผ่หลักธรรม
ค าสอน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงในหลักธรรมและเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชุมชน  แต่ปัญหาที่พบ 
คือ ด้านการเงิน เนื่องจากเป็นวิทยุชุมชน ท างานโดยไม่มีการโฆษณา และไม่แสวงหาก าไร ปัญหาอีกเรื่อง คือ 
ด้านบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน จึงเป็นการท างานแบบจิตอาสา ท า
ให้บุคลากรอาจท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องอยู่ที่การบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้
คณะกรรมการของสถานี แต่ในขณะเดียวกันผู้มีอ านาจตัดสินใจเด็ดขาด คือ ประธานกรรมการ 

2. รูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม  วัด
นายโรง ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ สัดส่วนที่เป็นรายการสาระธรรมะที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
พระไตรปิฎก คิดเป็น 80% และเป็นรายการเพ่ือสังคม เกี่ยวกับข่าวนานาสาระ การบริการให้ข่าวสารแก่ชุมชน 
และเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวทั่ว ๆ ไป คิดเป็น 20% หากรายการไหนเป็นรายการสดมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน หรือถามตอบค าถามในเรื่องประเด็นของธรรมะ ก็ท าให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจและเข้าถึงหลักธรรมค าสอน
ได้เป็นอย่างด ีถือว่าเป็นจุดเด่นของสถานีวิทยุที่ท าให้คนสนใจที่จะเลือกฟังคลื่นธรรมะมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังพบว่า 
กลุ่มผู้ฟังเริ่มมีอายุที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเพราะเนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมีรายการ
ที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ง่าย และเป็นการสืบสานหลักพระธรรมตามแบบฉบับของ
พระพุทธศาสนาต่อไป 

3. ปัญหาอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง พบว่าปัญหา
หลักที่เกิดขึ้น คือ ภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และในเรื่องข้อจ ากัดการออกอากาศ 
เนื่องจากก าลังส่งส่งสัญญาณไปได้ไม่ไกลมากนัก หรือบางครั้งมีคลื่นรบกวน หรือทับซ้อนกัน แต่อย่างไรก็ตาม
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หากภาครัฐเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีการสัมปทานคลื่น ก็จะท าให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมีการพัฒนา
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นสถานีแห่งพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงและรักษาความเป็นศาสนาพุทธ
สืบต่อไป 
ค าส าคัญ: สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม, วิทยุชุมชน,  
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง, รูปแบบการจัดรายการ  
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ 
วงการธุรกิจด้านวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างมาก โดยการขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญขององค์กรภาคประชาชน
ต้องการให้เกิดกิจการวิทยุชุมชน (Community Radio) (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2550) ท าให้เกิดวิทยุชุมชมใน
ประเทศไทยครั้งแรกเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งมีบทบัญญัติมาตรา 40 ที่ว่าด้วยคลื่นความถี่วิทยุและ
การก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม โดยส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุญาตให้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม โดยจัดสรรให้ภาครัฐใช้สื่อ 40% ภาคเอกชน 40% และภาคประชาชน 
20% 

วิทยุชุมชน หมายถึง สื่อกระจายเสียงที่ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ มีการด าเนินบริการบริหารจัดการ 
และตรวจสอบกันเองในชุมชน โดยวิทยุชุมชนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อกระจายเสียงในระดับ
ท้องถิ่น และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลาย
ของบุคคลที่รวมตัวกันในชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้การก่อตั้งวิทยุชุมชนเริ่มมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทั้งในนามของชุมชน 
สถานศึกษาองค์กรไม่แสวงหาก าไร มูลนิธิ รวมไปถึงองค์กรศาสนาเป็นต้น 

วัดเป็นสถาบันทางสังคมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน จัดว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนต่างจังหวัด วัดเป็นเสมือนสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆส าหรับคนในชุมชน ดังนั้น
พระสงฆ์ถือว่าเป็นแกนน าของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

แต่เดิมนั้นพระสงฆ์เป็นผู้ส่งสารคนส าคัญของชุมชน โดยการสื่อสารของพระสงฆ์นั้น 
เป็นไปในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การเทศน์ การแสดงธรรม เป็นต้น แต่ใน 
ปัจจุบัน วัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องท าหน้าที่เป็นเชิงรุกมากข้ึน และพระสงฆ์ก็ต้องมี 
การเปลี่ยนเช่นกัน กิจของสงฆ์ก็ต้องเพ่ิมข้ึน เมื่อพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับวิทยุชุมชนแล้ว สถานะของสงฆ์
จึงมีสถานะของสื่อมวลชนควบคู่ไปด้วย 

รัตนวดี เทพช่วยสุข (2539) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ที่ผ่านสื่อมวลชนเป็นภาพลักษณ์แง่
บวก เหตุที่พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาได้ คือ ความน่าไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือด้วยสถานภาพความเป็น
สงฆ์ ปัจจุบันประชาชนเริ่มตื่นตัวกับเรื่องราวของศาสนา ช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับศาสนาลดลงท าให้เกิด
ความใกล้ชิดมากขึ้น และไม่ใช่เรื่องล้าสมัยส าหรับคนในยุคปัจจุบัน และเมื่อสื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น 
การเข้าถงึเรื่องศาสนาของประชาชนก็เพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

วัดนายโรง ได้ก่อตั้งขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุสวยงามในย่านริมคลองบางกอกน้อย ในปี 2550 พระครูปริยัติวิมล พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดนายโรง 
ได้ด าริที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในที่สุดที่ประชุมได้มีฉันทานุมัติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
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2549 ให้ก่อตั้งสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง คลื่นความถี่ F.M. 94.75 
เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ ณ อาคารหอพระไตรปิฎกวัดนายโรง มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกน้อย
เขตตลิ่งชัน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีความรักความหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยได้กระแสตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน ทั้งนี้จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมประจ าปี
ของสถานีวิทยุและการบริจาคเงินตามจิตศรัทธาของผู้ฟังท่ีเพ่ิมจ านวนขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อ
ทางเลือกเกิดข้ึนมากมาย แต่วิทยุชุมชนก็ถือว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงกระบวนการผลิต, รูปแบบการจัดรายการลักษณะการบริหารงาน
ตลอดจนโครงสร้างองค์กร ว่าด าเนินงานและมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร โดยการศึกษาครั้งนี้จะท าให้เห็นถึง
บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะของสื่อสารมวลชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
เรื่องวิทยุชุมชนกับศาสนาได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาการบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม  วัด
นายโรง 

2. ศึกษารูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
วัดนายโรง 

3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานรายการวิทยุชุมชนเพ่ือเผยแผ่ศาสนากรณีศึกษาสถานี

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)  ได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555-20 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้วิจัยเลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยเลือกที่จะศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง จ.กรุงเทพฯ เนื่องจาก
เป็นวิทยุชุมชนที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีแนวทางในการด าเนินงานตามหลักการสื่อประชาธิปไตย
น าเสนอสาระของธรรมะ เน้นถึงประโยชน์และความต้องการของคนในชุมชนเป็นส่วนรวม จัดว่าเป็นวิทยุชุมชน
ที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาที่ว่า “วิทยุชุมชนของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน”  

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาด้วยวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ภายใต้ค าถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ โดยการจดข้อมูล เครื่องมืออัดเสียง รวมทั้งการศึกษาจากข้อมูลต่าง ๆ(Document) โดยมี
การด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) ประกอบด้วยคณะกรรมการของสถานีวิทยุ ได้แก่ หัวหน้าสถานี, ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี, 
ผู้จัดรายการ และผู้ควบคุมการผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนาย
โรง เพ่ือสอบถามเจาะลึกหัวหน้าสถานีและผู้ช่วยหัวหน้าสถานีในเรื่องการบริหารงานต่าง ๆ ทั้งในด้าน
โครงสร้างและนโยบายขององค์กร เพ่ือสอบถามนักจัดรายการและฝ่ายเทคนิคควบคุมในเรื่องรูปแบบและ
เนื้อหารายการ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้ สัมภาษณ์ทั้ง
พระสงฆ์และฆราวาส เพ่ือให้ได้ค าตอบที่หลากหลาย และหลายมุมมองความคิดเห็นด้วย รวมจ านวน 7 ท่าน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Document) ข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุซึ่งข้อมูลเป็นเรื่อง
การบริหาร โครงสร้างองค์กร รวมไปถึงข้อมูลจากหนังสือ ผลงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เป็นต้น 
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3. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ (Internet) เป็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ซึ่งเป็นเรื่องประวัติความเป็นมา โครงสร้างและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ผลการศึกษา 
ข้อสรุปที่ 1 การบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธ ศาสนาและสังคมวัด
นายโรง 

จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาจากตัวนโยบายและแผนผังโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง มีนโยบายที่ให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติคือ เป็นสถานีวิทยุที่เผยแผ่
หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงในหลักธรรมและเป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชุมชน ซึ่งเป็นสร้างสรรค์สังคมที่อุดมด้วยปัญญา จะเห็นได้ว่า สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ค่อนข้างมีความพร้อมในการบริหารและมี
ศักยภาพในการเป็นสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานจะ
ขึ้นอยู่กับประธรรมการของสถานีวิทยุเป็นหลัก  

ทั้งนี้ในด้านกระบวนการท างานนั้นมีการแบ่งฝ่ายหรือหน้าที่ความรับผิดต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ค่อนข้างชัดเจน แต่ในส่วนที่อาจยังมีปัญหา คือ ปัญหาทางด้านการเงิน เพราะเป็นสถานีวิทยุที่ท างานโดยไม่มี
การโฆษณาและไม่แสวงหาก าไร ซึ่งบางครั้งท าให้รายจ่ายกับรายรับไม่สัมพันธ์กันเพราะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา อีกท้ังในการบริหารจัดการบุคลากรนั้น ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าตอบแทน หรือเรียกว่าเป็นการท างาน
แบบจิตอาสา 

ดังนั้นสรุปได้ว่า คุณสมบัติส าคัญในการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนา
และสังคม วัดนายโรง คือ ไม่มีการโฆษณา ท าเพ่ือเผยแผ่ศาสนา และจะด าเนินการไปตามกรอบระเบียบที่ตั้งไว้
อย่างยึดมั่น ไม่เน้นการโจมตีทางการเมือง ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กล่าวร้ายคนอ่ืน และจะพยายามน าเสนอแต่เนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ของสถานี จึงมีด าเนินงานตามหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสไว้ในหลักธรรมนั่นเอง 
ข้อสรุปที่ 2 รูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธ ศาสนาและสังคม 
วัดนายโรง 

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดรายการถูกก าหนดขึ้นตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาประชุมและลง
มติไว้ถึงสัดส่วนหรือรูปแบบที่น าเสนอนั้น ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สัดส่วนที่เป็นรายการสาระ
ธรรมะที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพระไตรปิฎก ตามสาระแก่นธรรมคิดเป็น 80% และเป็นรายการเพ่ือ
สังคม เกี่ยวกับข่าว สุขภาพ นานาสาระ การบริการให้ข่าวสารแก่ชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวทั่ว 
ๆ ไป คิดเป็น 20%โดยที่รูปแบบการน าเสนอธรรมะที่เป็นธรรมบรรยาย หรือปาฐกถาสลับกันไปนั้น มีการ
ก าหนดตารางของวันธรรมดา คือ จันทร์ถึงศุกร์ และวันหยุด คือ เสาร์และวันอาทิตย์ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
ซึ่งเนื้อหาจะมีการสลับกัน ไม่ให้ซ้ ากัน แต่ละรายการจะไม่ให้เกิน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้มีการก าหนดให้มีหลากหลาย
เนื้อหาสาระ เพ่ือให้ผู้ฟังไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อ ซึ่งผลตอบรับในปัจจุบันจากกลุ่มผู้ฟังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ดี โดยที่รูปแบบเนื้อหารายการนั้นอาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยคณะสงฆ์ที่เป็นนักจัด
รายการธรรมะสดจะพยายามเลือกประเด็นในการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

ในส่วนของการจัดผังรายการ ต้องผ่านมติและความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกครั้งเพ่ือมีการ
ก าหนดทิศทางของเนื้อหาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน แต่อ านาจการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการ
เป็นผู้จัดสรรเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื้อหาหรือรูปแบบรายการ ตลอดจนช่วงเวลาอาจจะปรับตามกลุ่มผู้ฟัง
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บ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักจัดรายการด้วย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างเนื้อหารายการและ
ผู้ฟังให้เหมาะสมที่สุด 
ข้อสรุปที ่3 ปัญหาอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ด้านดังนี้ 
1. ปัญหาอุปสรรคระหว่างการผลิตรายการ ซึ่งในส่วนระหว่างผลิตรายการปัญหาที่พบคือเรื่อง

คุณภาพเสียงที่อาจเกิดจากเทปหรือซีดีที่ได้มาเสียงไม่คมชัด อีกทั้งการกระจายเสียงส่งสัญญาณ บางทีไม่
ชัดเจนเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในขณะออกอากาศ หรือเรียกว่า คลื่นแทรก นั่นเอง ในเรื่องของภัยธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้  ปัญหาที่พบล่าสุด คือ มหาอุทกภัยในปี 2554 ท าให้ทั้งวัดนายโรงและ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต้องขนย้าย
อุปกรณ์เครื่องมือและย้ายห้องออกอากาศ จากเดิมอยู่ชั้นล่างก็ต้องย้ายไปอยู่ชั้นบนท าให้เกิดปัญหาตามมา
หลายอย่างท่ีต้องรีบด าเนินการแก้ไข  

2. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน ปัญหาที่พบคือบุคลากร เนื่องจากยังไม่มีค่าตอบแทนในการ
ท างาน แต่เป็นการเน้นการให้ก าลังใจให้กับคนที่มาท างาน ท าให้การท างานของบุคลากรยังไม่เต็ม
ความสามารถเท่าที่ควร ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเป็นการวางแผนระยะยาว เนื่องจากรายได้ที่เข้ามายังไม่
เพียงพอเท่าท่ีควร  

 
อภิปรายผล 

การบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
วัดนายโรง 

การบริหารงานและโครงสร้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคมวัดนายโรงนั้น 
ได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์การ จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานคือ แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
องค์การ โดยที่การบริหารมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์กร 
(Organizing) 3. การน า (Leading) 4. การควบคุม (Controlling) สามารถอธิบายได้ดังนี ้

ด้านการวางแผน ประธานกรรมการของสถานีจัดว่าเป็นผู้บังคับบัญชาขององค์กร ซึ่งทางสถานีวิทยุมี
นโยบายในการด าเนินงานที่ทุกคนในองค์กรต้องรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เป็นหลักยึดถือมาโดยตลอด หากมีผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท าผิด ก็อาจมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือท าโทษตามวินัย
ของสงฆ ์

ด้านการจัดองค์กร มีการก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและชัดเจนในการท างาน ส่วนในเรื่องการปฏิบัติงานนั้น ประธานกรรมการก็จะมีการสั่งงานโดยตรง
ผ่านผู้ช่วยหรือเลขานุการ และจะมีการส่งต่องานไปยังผู้ที่ต้องรับผิดชอบในส่วนงานนั้น  

ด้านการน า ถึงแม้ว่าการท างานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 
จะเป็นไปในลักษณะของผู้น าและผู้ตาม เป็นการสั่งงานที่ค่อนข้างมีลักษณะแบบแนวดิ่ง แต่ประธานกรรมการก็
ใช้วิธีประนีประนอมในการสั่งการ เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดกับคนในองค์กร และด้วยความเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ต้องท างานในลักษณะของจิตอาสา ท าให้ต้องสร้างแรงจูงใจและคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 

ด้านการควบคุม ระหว่างที่แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานนั้น ประธานกรรมการก็จะคอยสอดส่องและ
ตรวจสอบการท างาน เพ่ือให้มีจุดบกพร่องน้อยที่สุด หากมีปัญหาก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาอีกทั้งมีการ
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ประเมินผลงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เรื่องที่ต้องบริหารจัดการแลควบคุมมากที่สุด คือ 
การเงิน เนื่องจากสถานีวิทยุมีรายจ่ายในทุก ๆ เดือน จึงต้องมีการจัดสรรเป็นอย่างดี โดยแหล่งรายได้หลักคือ 
กองทุนของสถานีวิทยุ ซึ่งการจัดงานประจ าปีก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและเป็นการ
ระดมเงินเข้ากองทุนได้อย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 
มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตั้งไว้ ท าให้โครงสร้างของสถานีค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าด้วยภาระหน้าที่และกิจสงฆ์ของประธานกรรมการของสถานีที่มากมายหลายต าแหน่ง แต่ในเรื่อง
ของการบริหารงานของสถานีนั้นท่านก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่อง หรือหย่อนยานในหน้าที่แต่อย่างใด อีกทั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ได้เป็นส านักงานกลางของสถานีวิทยุในก ากับของ
มหาเถระสมาคม ซึ่งประธานกรรมการสถานี จึงต้องมหีน้าที่ดูแลรับผิดชอบสถานีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดังนั้นจัดว่าประธานกรรมการเป็นผู้บริหารงานสถานีในส่วนของภาคสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการ
ขับเคลื่อนสถานีให้มีความก้าวหน้าและก าหนดทิศทางท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปปรับปรุง
และพัฒนาสถานีสืบต่อไป 
รูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 

รูปแบบการจัดรายการและเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนาย
โรง มีการวางแผนผังรูปแบบรายการ โดยแบ่งเป็น 3 ผัง คือ ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่ง
เนื้อหาที่น าเสนอในแต่ละวันนั้นมีความใกล้เคียงกันตามสัดส่วนรายการที่ก าหนดไว้คือ เป็นรายการสาระธรรมะ
ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพระไตรปิฎก คิดเป็น 80% และเป็นรายการเพ่ือสังคม เกี่ยวกับข่าว สุขภาพ 
นานาสาระ การบริการให้ข่าวสารแก่ชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวทั่ว ๆ ไป คิดเป็น 20% แต่มี
การปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง และตามความสะดวกของนักจัดรายการ ซึ่งการด าเนินรายการในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของแต่ละวัน จะเชื่อมโยงให้เข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ถ้าช่วงเช้าจะเป็นธรรมะเบา ๆ ฟัง
สบาย ถ้าช่วงบ่ายเนื้อหาจะมีความหนักแน่นขึ้น ส่วนกลางคืนก็จะเป็นการผ่อนคลายเพ่ือเป็นการขับกล่อมให้
ผู้ฟังก่อนนอน ทั้งนี้ในการคัดเลือกบทความ บทสวด หรือธรรมค าสอนต่าง  ๆ จะเลือกให้สอดคล้องตามหลัก
พระไตรปิฎก โดยได้น าแนวคิดการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน 
มาเป็นหลักในการปฏิบัติ เนื่องจากศาสนากับการสื่อสารเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ทั้งนี้ สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรงจึงใช้แนวคิดนี้ในการวางรูปแบบการจัดรายการ
และเนื้อหา ตลอดจนวางแผนผังตารางออกอากาศให้เหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งได้ใช้แนวคิด
เรื่องรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งแนวคิดนี้ลักษณะเหมือนกันกับการจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไป โดยได้ยึดหลักคือ จะต้องให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และต้องค านึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค และอิสรภาพของประชาชน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มี
เกณฑ์หรือกฎระเบียบตายตัวที่ชัดเจนว่ารูปแบบรายการที่ออกมานั้นต้องเป็นในลักษณะ หากแต่เป็นการวาง
รูปแบบรายการเพ่ือให้แต่ละสถานีมีความสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่
สถานี โดยเน้นด้านของพระพุทธศาสนาและสังคม จึงท าให้ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น มีจ านวนผู้ฟังที่เพ่ิมจ านวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากอาจจะเล็งเห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น จนท าให้สถานีได้รับ
ความนิยมและได้อยู่เป็นอันดับที่ 2 ของวิทยุในก ากับของมหาเถระสมาคม ซึ่งก็เกิดจากศักยภาพของบุคลากรที่
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้แต่ละรายการมกีารแบบฉบับเป็นของตัวเอง  
ปัญหาอุปสรรคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ได้ใช้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
องค์การ เป็นแนวทางในการบริหารงานและปรับปรุงแก้ไข ทั้งตัวนโยบาย รูปแบบเนื้อหาของรายการ 
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ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานี ซึ่งนโยบายของสถานีเมื่อจะท าการสิ่งใดก็ตามต้องยื่น
เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง เพ่ือลงมติ
เห็นชอบโดยทั่วกัน แม้ว่าอ านาจสูงสุดจะขึ้นอยู่กับประธานกรรมการแต่ก็ถือว่าเป็นความโปร่งใสและควบคุม
ง่ายในการบริหารงานส าหรับองค์กรเล็ก ๆ แบบนี้ ท าให้เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร 
สามารถแก้ไขได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้นั้น ก็ต้องมี
แผนรองรับในระยะยาวต่อไป 

แม้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ในช่วงน้ าท่วมที่ผ่านมา แต่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ท าให้ผู้คนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนั้นได้รับความเมตตาจากวัด ที่เอ้ืออ านวยสถานที่ของวัดเป็นที่
พักพิงอาศัยชั่วคราว และได้รับของบริจาคเพ่ือประทังชีวิต ตามที่สถานีได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะเห็นได้การที่วัดมสีถานีวิทยุท าให้คนในชุมชนมองว่า สามารถเป็นที่พ่ึงทั้งทางกายและใจได้อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านกฎหมาย สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรงนั้น ยังไม่ได้รับ

สัมปทานให้กับคลื่นอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องมีการพัฒนาและรักษารูปแบบของสถานีเพื่อรอกฎหมายที่จะมารองรับ
ให้เป็นวิทยุที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

2. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ในปัจจุบันถือว่าพอเพียงที่ใช้ประจ าวัน แต่ไม่เพียงพอส าหรับการใช้ใน
ระยะยาว เครื่องส่งควรมีเครื่องส ารองอย่างน้อย 2 เครื่อง ส่วนเสาสัญญาณส่งตอนนี้มีการส่งสัญญาณเพียง
ด้านเดียว และในอนาคตควรท าให้สามารถส่งได้รอบด้าน หรือกระจายสัญญาณได้มากขึ้น และควรจะต้องมี
ห้องส ารอง สายไฟส ารอง และห้องบันทึกเสียงล่วงหน้า จะท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและพร้อมใช้งานอยู่
ตลอด 

3. ด้านการใช้ช่องทางสื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ควรให้
ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและเร็วต่อประชาชน ดังนั้นจึงควรปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์ของวัดโดยเพิ่มตัวเลือกการฟังวิทยุออนไลน์เข้าไป  

4. ด้านการบริหารงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดนายโรง ควรมีการ
วางแผนระยะยาว หากต้องการจะเป็นเป็นศูนย์ประสานงานส านักงานกลางของสถานีวิทยุเกี่ยวกับวัดทั่ว
ประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งนี้ หากท าได้ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่สถานีวิทยุอ่ืน ๆ อีกด้วย 

5. ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการท างาน ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้สื่อของสถาบันสงฆ์ หรือ
การร่วมมือระหว่างสถาบันสงฆ์กับภาคประชนชน เพ่ือเปรียบเทียบดูว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างในการ
บริหารงาน ตลอดจนวิธีการน าเสนอรูปแบบรายการและลักษณะเนื้อหา เพ่ือให้รักษาความเป็นวิทยุเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
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